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آنها مثل  رایبه حال آنها سوخت ز د،دلشیرا د یادیز تیاو جمع یوقت 
 قتیدر حق: پس به شاگردان گفت . گوسفندان بدون شبان درمانده بودند

از صاحبان  دیپس شما با . کارگر کم یمحصول فراوان است ول
 یجمع آور یبفرستد برا یدیتا کارگران جد دیمحصول درخواست کن

را نزد خود خواند و به آنان  یحوار زدهدوا یسیع .محصول خود
و مرض را  یماریکنند و هر نوع  ب رونیرا ب دیقدرت داد تا ارواح پل

آن دوازده نفر اول شمعون معروف به  یاست اسام نیا .شفا بخشند
 وحنا،یو برادرش  یفرزند زبد عقوبی اس،یرش اندرپطرس و براد

 ،یو تد یپسر حلف عقوبی ر،یباجگ یو برتولما، توما و متا پسیلیف
فرستاده به آنها  تیدوازده نفر را با مامور نیا یسیع. کرد میرا به دست دشمنان تسل یسیکه ع یوطیاسخر یهودایو  وریشمعون غ

بلکه نزد گوسفندان گمشده قوم  د،یوارد نشو انیسامر ریغ یاز شهرها کی چیو به ه دیعبور نکن هودی ریغ ینهایاز سرزم :گفت
 . است کیآسمان نزد یکه پادشاه دیراه اعلم کن نیو "در ب دیل برویاسرائ

 

 یاو م میرو ما سال گذشته داشت نی؟ نه ، ا میکن دایپ یعشق ییرسوا کی دیما با" گفتگو اتفاق افتاد: نیا یکنفرانس مطبوعات کیدر 
خترناك خودمان  یبرا  رو  نیا !است   کار سخت پیچیده نینه ، ا . با عربستان باشد انهیمخف یبالتر از تجارت ها یزیچ ستیبا

درباره  یمطبوعات انسرکنف کیدور گفتگو و  کیبا آدم یتقر دیبا نطوریا "ملکه وجود دارد؟ یاز سلمت لتربا یدیجد زیچ ایآ .است
به اجبار اخبار را از  ستیبا یدارند و م یآنها مشکلت بزرگتر یعنی .خودش تصور کند یبرا انگلستان  یموضوع خانواده سلتنط

 نطوریا . کنندب دایپ زیخبر شورانگ. تا نقش است کیتنها تابع    قتیخانواده مذکور پر کرد؟ تمام حق یخصوص یمشکلت زندگ
احساسات سود آور هم   نیشود که ا یمتوجه م نطوریسپس آدم ا. شود یخلصه م نظر احساسات دیدرخواست تجد انسانها فقط

 هم بدست آورد .  یادیز یلیتواند پول خ یآدم م قیطر نیاز ا .هست
 

قبل از  ها سال مورددر  لیانج .را جمع کرد دانشو شاگر دیبخش امیدردها را الت ساله بود که موعظه را شروع کرد 30 عیسی
خواسته با  یاو م ایرا شروع خواهد کرد؟ آ یجهان نیچه د یسیع؟  هدف عیسی کیست .داده حیکم توض یلیخعیسی موعظه 

 یموضوع بدست م نینسبت به ا یکوچک دیبشود؟ در متن موعظه امروز ما د یآدم مشهور بیصل یکردن خودش رو خکوبیم
مشهور  یدر آوردن است و نه برا شتریپول ب یو احساسات که فقط براکرد، نه به سمت عواطف  یمبه کجا حرکت  یسیع :میآور

کلمه  نیمثل ا ای !کرد یراه حرکت م نیدر ا قایاو عم . زمان رنج برد که مردم از خدا دور شدند و جدا شدند نیشدن، او در کل ا
 نیاو را بد یزیچه چ .بود میکرد و رح یستادگیاو در مقابل ترس ا .در قلبش ملقات کرد یسیرا ع نیا :رساند یمفهوم را م نیکه ا

 یها نشیبا آفر دگاریخدا و آفر افتنی یدرمانده آنها برا یبدون خدا بودند تلش ها نیزم یدلخراش مردم که رو عتیگونه کشت؟ موق
اگر امروز به ما نگاه  میبگ یسیبه ع میما چه دار ......بود واداشته هیرا به گر یسیقرار داده بود . و ع ریخوب آنها را تحت تاث

 نیکه ا دیهم بگو یسیع دیخواهد شد؟ شا انیکار را بکند  دوباره گر نیاگر او قلب من و تو را نگاه کند؟ اگر او ا میگ یم یکند؟ چ
پولدارها فقط به فکر  یبرخ .دهستن ماریو البته ب یپولدار و غن نطوریمن ا انیحیدردناک است که چطور مس یلیمن خ یبرا

 آنها که به جایمنظور با هم در حال جنگ هستند  نیخودشان مشغول هستند و به هم قیآنها فقط به عل نیخودشان هستند و بنابرا
سپس  .و تنفر فقط وجود دارد یتوز نهیفرهنگ ک کیو  ستین یو چشم پوش ینیعقب نش چیه نجایدر ا .دهند یرا بشارت م لیانج

به آلمان آمدند در  یاسلم یهم که از کشورها گرانید .ها هنوز به خدا تعلق ندارند یلیخ نکهیو ا ندیب  یرا م بی ایماناو مردم 
مردم  یخدا برا یپادشاه :گفت یسیقبل مثل امروز ع هست یبدبخت کیکدام  :به انها دوباره گفت لیهستند، انج چیبه دنبال ه نجایا
 یم ییمردمش را راهنما یاو در عمق بدبخت .کند ینم هیگر یبدبخت نیا یاو فقط برا !دهد یرا نشان نم نیافقط  یسیع باشد دیبا

 گریاخبار شاد مثل د نیا ایآ .شاد یاز خبرها بشارت داده لی. انج دیایآنکه او به عنوان خدا و انسان به سمت ما م یبرا .کند
 یشاد نیواقعا ا ایآ .میشو یگزارش خوب است شاد م کی یخودمان وقت یو برا !میخوان یمطبوعات م یخبرهاست که اغلب تو

لوتو برنده  یدر قرعه کش یشنو یپس از آن که م یحت .جهان باشد نیتواند از اخبار ا ینم یواقع یاست، نه ، شاد لیدر نظر انج
و قابل تجربه است که  دنیما قابل فهم و شن یبرا خداکلم  . برود انیاز م ایدن نیکه مرزها در ا میشو یشاد م یا وقتما انسانه. یشد

است  نیدارد که او غمگ یبرم تیپردازد که ما را با جد یخبر خوب است که خدا به ما م نیا . ما در نظر دارد یبرا زیخدا چه چ
خدا به  یوقت .اخبار خوب هستند نهایا کردنبا ارشاد  .دارد یگناه بازم کیاو ما را از  یو شاد است وقت میکن یما گناه م یوقت

 نیمعجزه است مثل مارت کی نیا .اخبار خوب است نیا میما بفرستد تا ما راه را گم نکن شیزحمت داد که پسر خودش را پ  خودش
مقدس تو را  کلمما بفرست تا ما با  یروحت را برا یپدر آسمان پادشاهی تو بیاید ایخواهش: او گفت:  ۲ یبرا هیانیب نیلوتر در ا

! ما  میکن یبه صورت موقت و در آنجا به صورت جاودان زندگ نجایدر ا میبتوان. بعد از آن ما بشناسیم تو مانیا هیهد قیاز طر
رو  نیما ا یگاه م؟یبفهم میتوان یرو اصل م نیما ا کند؟ یدر جهان عمل م یسیع قیکه خدا چطور از طر دنید یبرا میچشم دار

اما چون ما  . هست یاز ما راض نطوریو خدا ا میخودمان انجام بده همه کارها را دیکه ما با میکن یم کرو ف میکن یخودمان حس م
اب که بدون  یجو کیبروشور کوچک در  کیمثل  مینطوریما اغلب ا .میهست وسیو ما نیغمگ شهیهم مییآ یاز عهده ان برنم

و عشق خدا و  مانیا جیاز مردم به نتا یلیو خ میکن یخودمان را حس م طوربله بعد از آن ما چ .شود یآب رانده م انیاراده با جر
من  یخدا برا ایاست که آ یبه صورت خالص  و بصورت تصادف نهایهستند که همه ا دهیعق نیآنها بر ا .شوند یم میاو تسل هیهد



 یوجود دارد برا یراه کی . تنها نگذارد توق چیرا ه ییآدمها نیهمچن ستیبا یآدم م !ستیکدام بدبخت .ریخ ای دهینقشه خوب کش
  ماست و نجات ما را می خواهد.با ماست، عاشق  شهیراه هم نیخدا و خداوند در ا

فولد  زا  دارد و ینیتن سنگ  ۳۵۰۰ پل نیوجود دارد ا یپل بخصوص کیدر درسدن  خواهم با مثال نشان دهم: یکار خدا را م نیا
 .کند یتصل مم را به هم تسیو بلسو تسیوشولدو قسمت  ییپل هوا نیا .متر هست۱۴۱.۵دو بال آن   نیاست و فاصله ب

پل را  نیا  ۱۸۹۳. سال در دو طرف رودخانه دارد هیدر آب ندارد و فقط  پا یا هیپا چیاست که اون ه نیپل ا نیا تیخصوص
معجزه  نیبا ا .دندینام یآببود آن معجزه  یپل به رنگ آب نیمعجزه بود و چون ا کیعنوان ه ب کیتکن نیافتتاح کردند و آن موقع ا

دو  نیساحل از ا نیآنجا هست اول .خدا که خواهد آمد یمثل پادشاه .خودم روشن کنم یرا برا نیتوانم من ا یدر درسدن م یآب
، انسانها گریطرف خداست و در طرف د کیدر  .وجود ندارد یزیچ چیدو ساحل هم ه نیوسط ا و .ساحل که از هم جدا هستند

 یخودش برا یپل از پادشاه کیاگر خدا  .رنج ببرند طانیاز گناهان و ش دیبا . کنند خواهند مرد یخدا زندگ ونبدانسان ها  یوقت
تعلق داشته  میتوان یعنوان ما به هم نم چیبه ه قتیبا ما در ارتباط باشد چون در حق دیبا یزیگناهکار دارد او با چ یانتقال انسانها

او  یست ولمعجزه ا کی نیا. کار را انجام داد نیا یسیع قیاز طر . اومعجزه است کی نیو ا ادکار را انجام د نیخدا ا یول .میباش
 د؟یایشود و به سمت ما م یخدا انسان م .باور کنند قتیرا در حق نیتوانند ا یانسانها نم .همه معجزه کرد نیا یچطور به سادگ

تواند خدا باشد و به سمت ما هم  ینم یسیوجه ع چیبه ه :ندیگو ینطور میآنها ا نیبنابرا !افتدیاتفاق ب امکان ندارد یزیچ نیهمچ
با ما  گریارتباط است و در سمت د سمت با خدا در کیدر  .شهر درسدن است یمثل معجزه آب قایاو دق .اما او خداست !دیاینم

پل در سمت خدا او کامل انسان  نیاز ا هیپا کی .خداستاو کامل  .خدا یما انسانها و از طرف ما انسانها برا یاز خدا برا !انسانها
 یلیدو ساحل قرار داده تا خ نیا نیپل را دارد و خودش را ب نینقش ا ییو او به تنها .پل در سمت ما انسانها نیاز ا هیپا کیاست 

سمت خدا پل رد بشوند تا به  نیا انیشکست را بچشند، بلکه مردم از  م نیهم طعم ا طانیو گناه و ش رندینم نیاز ا شیاز مردم ب
ها امروزه هم  یبدبخت نیو ا .قبل روشن کرده است یسیها را ع یبدبخت نیا .او تنها راه است از طرف خدا به سمت خدا .بروند

وجود  یسیپل همه جا به نام ع کیاما  .میدینال یم شهیکجا ما هم .میبار به خودمان گوش کن کیفقط  میدار ازیما ن .وجود دارند
از  میتوان یهست که ما م یمحکمتر راه کیپل  نیو ا . کردن یزندگ یوجود دارد برا دیهنر جد کیاو  قیدر او و از طر .دارد

توجه خطر  ..وجود دارد یهشدار گنالیس کیکجا  یول ...پل بسته است نیپل رد بشود ا یاز رو دینبا یکس .میآن راه برو
گذارد  یما انسانها آمده است و مردم را تنها نم یدر راه او برا . نه ،پل خدا کامل محکم و کامل مطمئن است نوع. ... مم یدسترس
به طرف ما آمد و واقعا به  یسیدانا و هنرمند است . ع دگاریآفر دگاریمردم و آفر نیب .ردیگ یدو ستون قرار م نیا نیبلکه ب

فقط  .مثل من و تو بودند یمعمول یآنها انسانها . بود که  رسولن را آورد یسک او .انسان که از گوشت و خون بود کیصورت 
 قیمهم صدا کرد تا از طر یلیخ تیمامور نیا یخودش آنها را برا یسیع. شوند یکی حیتوانستند با مس یبود که م نیتنها فرق آنها ا

پل هزار  نیو ا .میشو کیشر  میکه هست بتوان ییدر جشن ها قیطر نیبشوند و از ا یکیبا او  غسل تعمیدمراسم نان و شراب و 
 نیرا از سر گذراند ، وهم یمثل پل درسدن جنگ و سخت قایدق  مانده است و خراب نشده . یخداوند هنوز دست نخورده باق یساله 

 ی، ول میبشو رکد نیا یاراتا خود د میمعجزات را هر روز داشته باش نیکه ا میآزاد .تاب آورد طانیاز هجوم ش سایطور هم کل
 نیا شهیخاطر مواظب ما باشد وهم نیخواهد به ا یم حیمس . میاگر ما آن را ثابت نداشته باش یماند حت یمعجزه م شهیمعجزه هم

تواند  یم نطوریا حیاگر فقط مس مییما حال بگو دیشا یآر .معجزات باز شود نیا یکه چشمان ما به سو اوردیما ب ادیمعجزه را به 
 .انسانها قیاز طر دیایکه امروزه ملکوت خدا به سمت ما ب ستیپس ن یراه چیمحکم در دست دارد، ه نطوریو ا ندیببرا  ایدن

آن  :رابطه گفت نیمثال زد و در ا کیشاگردانش  یبرا حیمس م،یاوریبه خاطر ب گریبار د کی   که ما متن موعظه را میبگذار
زنند و  یحرف م لیکه از انج یکم به کسان یلی، او خ ندیب یرا م هیبرداشت بزرگ است ، او عمق گر کی ندیب یکه آن م ییزهایچ

خدا و صدا زدن او و سر  یدعا به سو . دیدست به دعا بردار کنم یکه خواهش م دیگو یکند ، و بعد م یزنند نگاه م یفقط حرف م
خودش آتش روح  قیخواهد که از طر یکه ما را بسوزاند بلکه او م دیاینم یآتش یاو بر رو یضرور یزمانها یبرا دیاو داد بزن

 یرا نم حیما مس گانیمسااز ه یلیخ زیجماعت عز . میدعا کن دیبدست آوردن روح القدس با یما برا یالقدس را به ما بدهد ول
 نیهستند که ا نیاز مسلم یلیکه خ مینیب یا مو م !نیآنجا را بب . ستین یبرداشت چیشناسند، و آن پل ارتباط با خدا را ندارند و آنجا ه

چشمانمان  اخواهد که م یم حیمس .بدهد حیواضح  ملکوت خدا را توض شانیبرا نطوریاند که ا افتهیرا ن یزیاند و چ دهیکلم را  نشن
،  مینیبب حیچشم مس قیرا از طر نیا میتوان یرا، ما م دهینگاه کن محصول رس .آمده است شیپ ما یبرا یزیکه چه چ میرا باز کن
بلکه  میو چشممان را ببند مینیساکت بنش دیکنند پس ما نبا یکه اشتباه هستند استفاده م گریکلمات د قیکه آدم ها از طر مینیاگر ما بب

 حیخودش مس یمانده و جا مانده اند همانطور که مثل بچه ها رونیب یکه چه کسان مینگاه کن حیچشمان مس قیشده و از طر بلند دیبا
 یلیبخاطر خ یمعجزه آب نیکه ا میریبگ ادیواقع در درسدن است  ی کهو از پل .میمهربان باش گرانیبا د دیبا زیبا ما مهربان بود ما ن

پرچ  نیاز ا یکی ینگه داشته است اگر کس پل را نیا یادیز یپرچ ها م،یرا داشته باش نیا میتوان یها م یلیها سرپا هست که با خ
 یصدق م انیحیما مس یداستان برا نیطور هم ا نیا .پل را نگه  داشت کیشود با آن  یفهمد که نم یها را در دست داشته باشد م

 یبکار م یضرور یکار ها نیهمچ یما را برا حیبله مس .دهد یم یبا پل معن یپرچ است ول کیمثل  ییبه تنها یحیکند هر مس
نام خدا  یباشد ول یخواهد که حتما آب یخواهم ، نم یآرزو  م کیشما و من و ما  یمن برا :خواهم تمام کنم یآرزو م کیبا  .برد

همانطور که  .ما انجام دهد یکار را برا نیا حیکه مس میشده باش کیمعجزه نزد نیما به ا دیرا و کلم خدا را اطاعت کند و شا
 نینکرد آم غیملکوت خودش را از ما در


