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پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است كه برای عروسی پسر خود، جشنی ترتیب »2عیسی باز هم برای مردم َمثَلی آورده گفت: 1

پادشاه بار دیگر 4او نوكران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند، اّما آنها نخواستند بیایند. 3داد. 

ام آماده است، رمود كه به دعوت شدگان بگویند: 'به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی كه ترتیب دادهای را فرستاده به آنها فعّده

اّما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نكردند و مشغول كار 5ام.' چیز را آماده کردهگاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه

که دیگران، نوكران پادشاه را گرفته، زدند درحالی6و كار خود پرداخت خود شدند. یكی به مزرعهٔ خود رفت و دیگری به كسب 

وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتالن را كشتند و شهرشان را آتش 7و آنها را كشتند. 

پس به 9دعوت كرده بودم، الیق نبودند. که آنگاه پادشاه به نوكران خود گفت: 'جشن عروسی آماده است، اّما کسانی8زدند. 

با خود  -چه نیک و چه بد-آنان رفته و هرکه را پیدا كردند 10ها و خیابانها بروید و هرکه را یافتید به عروسی دعوت كنید.' کوچه

را دید كه لباس عروسی که پادشاه وارد شد تا مهمانان را ببیند مردی هنگامی»11آوردند و به این ترتیب تاالر از مهمانان پر شد. 

پس پادشاه به 13ای؟' او ساكت ماند. پادشاه از او پرسید: 'ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمده12بر تن نداشت. 

که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود مالزمان خود گفت: 'دست و پای او را ببندید و او را بیرون در تاریكی بیندازید در جایی

 « زیرا دعوت شدگان بسیارند اّما برگزیدگان كم هستند.»14رد.' دا

 من دوست ندارم تو رو دیگر ببینم. از من دور شو. از خونه و خانواده من دور شو . وگرنه من به پلیس زنگ می زنم. 

عضو یک خانواده و این شخص است که  این بدتر همه هر کسی که این حرف ها به او زده شود ، بسیار ناراحت می شود. و از

را تا مدت های زیادی در زندگیش ند این ترد شدن فرد نمی تواصمیمی کسی باشد و از طرف انها ترد شود. این  یا دوست

و یا  ند. در زمان زندگی عیسی هم به همین شکل بوده است زیرا ان زمانها فریسیان ادم های مریض و یا بیمارفراموش ک

نکته بد این موضوع این بود که این اشخاص فقط از طرف از بین جامعه ترد می کردند. را یصی و یا با هرگونه نقا گناهکار

ناهکار و یا مریض هستند از  طرف خداوند نیز رد اعتقاد داشتند که این افراد که گ فریسیان ترد نشده بودند بلکه فریسیان به این
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بشنود و یا به تو نزدیک شود.  است. که خدا دیگر نمی خواهد از توشده هستند.  و این موضوع چقدر ناامید کننده و تاسف بار 

ولی ان زمانی که عیسی به نزد انسان ها امد دقیقا عکس این حرف ها عمل کرد. عیسی این را به همه نشان داد و گفت که خداوند 

ن مورد قبول قرار نمی گیرند بله کسانی که از طرف دیگرا همه انسان ها را همانگونه با قلب بزرگش دوست خواهد داشت.

ن داد که در کنار انها قرار دارد و خدا انها را مهم می داند. عیسی دراینباره اعیسی انها را می پذیرد. عیسی به وضوح به انها نش

ه حساب می امد چراکه سی در زمان عیسی یک مراسم شادی بمثالی را از غذای عروسی می زند. مراسم غذاخوری یک عرو

و خوشحالی مردم با ب غذا در همه جا می پیچید. و در شهر ادم  متوجه این می شد که چیزی برنامه ریزی شده است. بوی خو

نزدیکتر شدن زمان برگزاری این جشن بیشتر می شد. تا جایی که صاحب مراسم همه را به شروع این جشن دعوت می نمود. 

ن دعوت خشنود می بوده اند زیرا برخی بخاطر داشتن کار مهمتری نمی ولی در این مثال عیسی بدین گونه نبود که همه از ای

توانستند به این مراسم بیایند و یا افراد دیگر هم بخاطر اینکه از صاحب مراسم دلخوری داشته اند نمی خواستند که به این جشن 

ا را قافل گیر مارد که به ما بگوید کامال بروند. و ما یک تغییری در مثال او می بینیم. ولی چیزی که عیسی در این مثال قصد د

می کند زیرا صاحب مراسم یک شخص عادی نمی باشد بلکه او خود خدا می باشد. اگر کسی به شخصی از فامیل ناسزا بگوید و 

عیسی ترد می شود. چیزی که اینجا  خداوندیعنی یا توهین بکند به اندازه کافی این کار بد است . ولی در اینجا صاحب مراسم 

تمام داستان های برای ما توضیح می دهد یک تعریف ساده ای نمی باشد بلکه این رابطه واقعی سرد انسان ها با خدا می باشد. 

انسان ها که با خدا داشتند همه از مخالفت و یا تنفر انها با خدا خبر می دهند. ولی خداوند همیشه انسان ها را توسط پیامبران 

و برای انها فقط خوبی می خواسته است. و همیشه انسان ها به این دعوت یک جواب بد را می دادند. و انها این  ه استدعوت کرد

پیشنهاد را رد می کردند. سوال اینجاست که چرا یک انسان این پیشنهاد خوب را رد می کند؟ عیسی همیشه به ساده بودن این 

عیسی ایمان داشته باشد قضاوت نخواهد شد بلکه او نجات خواهد یافت.  دعوت تاکید کرده است و می گوید که هر کس که به

دعوت عیسی به این معنی است که ما با پذیرفته شدن مان به عنوان بچه های خدا می توانیم جای امنی را داشته ( 18؛3)یوحنا

ند که چرا انسان ها این پیشنهاد را رد می ادم نمی داباشیم. و نه فقط در این دنیا بلکه در دنیای جاویدان هم همینطور می باشد. 

کنند؟ انها فقط این پیشنهاد را رد نکردند بلکه انها شخص حامل این پیام یعنی خود عیسی مسیح را همواره قضاوت کرده اند. در 

افراد اینگونه  مثال عیسی این روشن می شود که چه دالیلی وجود دارد که انسان ها این پیشنهاد را رد می کنند. برای برخی از

است که چون کار مهمتری دارند ان را همواره رد می کنند و یا دیگر افراد بخاطر داشتن تنفری که نسبت به خدا دارند این 

پیشنهاد را رد می کنند. زیرا در ان زمان ها اغلب خدمتگزاران صاحب جشن همواره مورد توهین قرار می گرفتند و یا حتی 

اشکار می باشد. خدا و پیامبرانش وجود دارد ، چیز جدیدی نمی باشد. و این در تاریخ بشریت ه نسبت به کشته می شدند. تنفری ک

حتی در این سال های اخیر نیز این بی اعتنایی به خداوند بیشتر نیز شده است. و  حامالن پیام خداوند هر ساله بیشتر مورد تعقیب 

شته باشد ما با موج زیادی از بی میل مردم به کالم خدا مواجه می شویم. و یا قرار می گیرند . اگر این تهدیدها هم وجود ندا

کسانی و یا حتی مسیحیانی که ان را جدی نمی گیرند. و این مسیحیان صلیب نجات بخش عیسی را با خیلی چیزهای دیگر عوض 

یام های سیاسی و فرهنگی خودشان عوض کرده کرده اند. و یا ما میتوانیم این را ببینیم که چطور جای پیام اصلی انجیل را با پ

 ند.مند دموکراسی و حقوق انسان هامی باشهستند که عالقه  یاند. و بدین ترتیب و بر طبق این عقیده ، مسیحیان انسان های خوب

می ایند تا این انسان ها شبیه افرادی می شوند که به مراسم عبادت خدا دعوت می شوند. انها فقط خیلی سریع به جلوی محراب 

چیزی را به عنوان نان و شراب بدست اورند و انجا را ترک کنند. بدون اینکه بخواهند مهماندار ان مجلس را ببینند. انها برکات 

صاحب مجلس را بدون او می خواهند. ولی این کافی نمی تواند باشد. زیرا فقط دموکرات و حامی حقوق انسان ها بودن برای ما 

باشد و این موضوع مرکز دین مسیحیت نیز نمی باشد. انها این را نمی دانند که چه کسی را از دست می دهند  مسیحیان کافی نمی

کسی که بر گناه ، شیطان و مرگ غلبه کرده است. این افراد دیگر نمی توانند چیزها و افرادی که ما را تهدید می کنند را ببینند. و 

ان و شراب را جدی نگرفته اند. در برخی از وقت نگذاشته اند و ایمان دیگر ندارند و را کنار  برای همین انها خود عیسی مسیح

آگاهانه ایمان خودمان را انکار کنیم. و این می تواند اینگونه باشد که ما به این فکر  نظریها این امکان دارد که ما مسیحیان با 

یازی نداریم و زندگی خودمان را می توانیم بخوبی اداره کنیم. شیطان بیافتیم که ما انسان ها خوبی و کاملی هستیم و دیگر به خدا ن

طوری ما را خام کرده است که ما دیگر به این فکر نیافتیم که نیازی به بخشش عیسی داشته باشیم. برای بعضی از ما مسیحیان 

مرگ و شیطان را از ما دور کند. و اگر اینگونه است که ما بکل فراموش کرده ایم که عیسی به این دنیا امده است تا گناهان و 

   همانطور پیام آوران او را نیز با اینکار انکار می کنیم. و زنده را رد کرده ایم یاینگونه باشد ما خدا

خداوند مابین افرادی که او را رد کرده اند و یا کسانی که به فکر او نبوده اند هیچ فرقی نمی گذارد. او انسان ها را از طریق  

ارهای گوناگون وادار نمی کند که به جشن او بیایند. او هیچ سربازی را برای انها نمی فرستد که انها را به زور به مراسم فش

عبادت بکشاند. ولی خداوند همه را همواره دعوت می کند و وقتی که کسی پیام او را می پذیرد او درهای خودش را برای او باز 

پولدارها و فقرها باشند. در انجا هیچ مرزی وجود ندارد و هر ، افراد خوب ، بد ، ضعیف ، قوی  می کند. و این افراد می توانند

باشد.  جدا ماندهباید کس باید این را بداند که خدا همه را همانگونه که هست برگزیده است. و هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا کسی 

می پذیرد. در ان زمانی که عیسی برروی زمین بود دشمنان و دوستان او این  همه باید بدانند که خدا همه را دوست دارد و انها را

را می دانستند که عیسی هر گناهکاری را می پذیرد. و این از خصوصیات معروف خداوند ما می باشد. ایا ما این خصوصیات 

قی بین افراد خوب و بد وجود ندارد. همه خداوند را نیز امروز در کلیسا داریم؟ ایا ما همه انسان ها را دعوت می کنیم؟ هیچ فر

اجازه دارند که بیایند و ما همانکاری را می کنیم که عیسی انجام داد. جایی که انسان ها مورد بی توجهی قرار می گیرند و یا 

از کرد. ایا مورد سوء استفاده قرار می گیرند و یا ترد می شوند باید همه انها دعوت شوند. و درهای کلیسا را برروی انها ب

کلیسای ما ان مکانی است که خدا اینگونه افراد را می پذیرد؟ ایا ما با همه روراست هستیم؟ خداوند همه را دعوت می کند. ما 



یا در برخی از اوقات ما در راهی قرار می گیریم که خدا میل فقط خدمتکارانی هستیم که وظیفه انجام هدف های خدا را داریم. 

دعوت بکند. برای مثال یک جوانی وارد یک صحبتی می شود و او از اتفاقات بد زندگی اش که در خانواده و یا دارد دیگران را 

رابطه هایش رخ داده می گوید. و او در انتهای زندگی اش قرار داشت و او نمی دانست که باید چگونه ادامه دهد. و او یک 

ت . ولی او در جواب می گوید که او قصد داشته که به خودش نمی رف که چرا او به کلیسای مسیحی بود ولی سوال اینجا است

اجتماع خودش برگردد ولی دیگران با توجه به گذشته او ، او را نمی پذیرفتند. این عمل یک واکنش بسیار بدی برای ما مسیحیان 

عمدی به همه اعالم می داریم که فقط  و اجتماع مان می باشد که خودمان را مسیحی می دانیم. ما با این کار چه عمدی و یا غیر

افراد خوب اجازه ورود به کلیسا را دارند. ما انسان ها را که همانگونه هستند نمی پذیریم. ما بین افراد مرز گذاشته ایم و انها را 

ید همه انسان ها چه این را اعالم کرده است که باو برای همین عیسی بر مبنای اعمالشان به ادم های خوب و بد تقسیم کرده ایم. 

 افراد بد و خوب باید به خدا دعوت شوند.

این عیسی است که می تواند قضاوت کند که چه کسی به کلیسا تعلق دارد و چه کسی نه. و به همین ترتیب عیسی در مثالش این 

بدون دریافت بخشش عیسی سعی می کند که  را عنوان می کند که ان زمانی که او همه افراد را به خودش دعوت می کند یک نفر

خودش را مخفی کند. اما او از طرف خدا شناسایی می شود و مشخص می شود که او به ان دسته از انسان هایی تعلق دارد که 

خدا را رد کرده بودند. ولی یک زمانی دیگر این امدن در زیر چتر امنیت دیر می شود و خدا به روشنی این را می گوید که ما 

که دیگر نمی توانیم به سوی او برویم ولی حاال او ما را به کرار صدا می زند. و اگر ما در همان لحظه متوجه  زمانی می رسد

   دست بدهیم تا او را نشناسیم. آمین زنشویم بازهم ما را صدا می زند. او نمی گذارد که ما زمان را ا


