
 

 شود  یکالم خدا با مقاومت روبرو م

 ۱۵ـ۴،   ۸لوقا 

چون مردم از بسیاری شهرها به دیدن عیسی  

آمد، او این َمثَل را آمدند و جمعیتی انبوه گرد  می

روزی برزگری برای پاشیدن بذِر خود »5 :آورد

پاشید، برخی در راه افتاد بیرون رفت. چون بذر می

 .شد و پرندگان آسمان آنها را خوردند و لگدمال

برخی دیگر در زمین سنگالخ افتاد، و چون  6

برخی  7 .رویید، خشک شد، چرا که رطوبتی نداشت

نیز میان خارها افتاد و خارها با بذرها نمو کرده،  

اّما برخی از بذرها در زمین  8 .آنها را خفه کرد

 نیکو افتاد و نمو کرد و صد چندان بار آورد.« چون

این را گفت، ندا در داد: »هر که گوش شنوا دارد،  

شاگردانش معنی این َمثَل را از او  9 «!بشنود

گفت: »درک رازهای پادشاهی خدا به  10 .پرسیدند

 :گویم، تا شما عطا شده است، اّما با دیگران در قالب َمثَل سخن می

افتد، کسانی بذرهایی که در راه می12 .معنی َمثَل این است: بذر، کالم خداست .  بشنوند، اّما نفهمند بنگرند، اّما نبینند؛”»

بذرهایی  13 .رباید، تا نتوانند ایمان آورند و نجات یابندآید و آن را از دلشان میشنوند، اّما ابلیس میهستند که کالم را می 

دوانند. اینها پذیرند، اّما ریشه نمیآن را با شادی می  شنوند،افتد کسانی هستند که چون کالم را میکه بر زمین سنگالخ می 

افتد، بذرهایی که در میان خارها می14 .دهنداندک زمانی ایمان دارند، اّما به هنگام آزمایش، ایمان خود را از دست می

 .رسندثمر نمیبه کند و روند نگرانیها، ثروت و لذات زندگی آنها را خفه میشنوند، اّما چون میکسانی هستند که می

شنوند و آن را نگاه داشته،  افتد، کسانی هستند که کالم را با دلی پاک و نیکو میاّما بذرهایی که بر زمین نیکو می 15

 .آورندمانند و ثمر می پایدار می

 

می کارد. داستانی که عیسی برای ما   بنامناسبار بذر را در خاک  ۳است که   ی ل فوق در مورد کشاورز امث

کرد ، یک داستان موفقیت آمیز نیست. حتی می توانید بگویید که کشاورز کار غیر منطقی انجام می   تعریف

.حتی برای هر کودکی روشن است که کسی نمی تواند دانه های خود را روی خیابان پرتاب کند. هر    دهد.

توانند  ب تا گیاهان جوان  کسی  همچنین می داند که قبل از کاشت دانه ها باید علف های هرز را بیرون بیاورد

خود را بر روی سنگ سخت خواهد انداخت؟ سوالی که از این مثال   رگرانبارشد کنند. و چه کسی دانه های 

  یترهب باشد و بذر خود  را  روی زمین جو نمی تواند  صرفه  کشاورزبوجود می آید این است که: چرا 

خدا   را به زودی متوجه می شویم که  ؟ آنچه عیسی در اینجا به ما شرح می دهد،  تکان دهنده است ، زی بکارد 

خود را ،  که به معنی  کالم خداست،  به همه جا پرتاب   ی   است ، که به طوری نامعقول دانه  کشاورزهمین  

       کالم خدا یک داستان موفقیت آمیز نیست. ی   می کند. عیسی می خواهد به ما بگوید که موعظه

 

نمی تواند در بطن ما   ا  دکالم خ أاکثرند. بله ما درست شنیدیم.  عیسی با این تصویر می خواهد  ما را هول ک

در  تنها نمی توانیم خدا را درک کنیم بلکه    هن ها ن نمی باشیم. ما انسانآما پذیرای خوبی برای  چون  کند عمل  

دنیا را افریده   کل  خدا که از طریق کالمشچون ده است مثال عیسی شوک کننآن کالم خدا هستیم.   اب  تناقض

  این مسئله به گناهکار بودن ما انسان ها بر می گردد. دارد. نما اثری در قلب ی سختسر اکنون به دلیل ،است

حال   .افتد یم خوبخاک  ی بر رو ذر ها بچهارم  کی فقط  رایزبی ثمر خواهد بود.     مردم یشتر ب  کالم خدا در 

م باشم؟   من پذیرای خوبی برای کالم خدا می توان   می سازد که ایا  مشغولیک سوال مهمی سخت فکر من را 

.  این مسئله را   به خوبی می شناسیم.  ما کالم خداوند را به  گیریممی کالم خدا را ندیده   ها متاسفانه ما انسان

فراموش می    خوردندن دانه هایی که کالغ ها آنها را همانند آراحتی می شنویم ولی بعد از مدت کوتاهی ما 

ما نمی   هانیث ۲می بینیم ولی بعد از   ماگرتلدر  راکالم خدا یک  ا مثل این می ماند که ما در خانه نماییم. و ی

ن را بخاطر  بیاوریم. ما همچنین شکل دیگری هم از این  نوع بی توجهی را می شناسیم.  آتوانیم چیزی از  

اب به من گفته شده  ن جمله خطآ ن می شوم که آ جایی که من یک جمله از کالم خدا را می شنوم و متوجه 



ن موضوع فکر  آشکار می سازد. در این حالت من خیلی به آاست. این جمله گناه ام را برای من به روشنی 

ن برای من خیلی حالت جدی پیدا می کند. و با خودم می گویم ایا من در راه اشتباهی افتاده ام؟  آمی کنم زیرا 

یستی شده ام؟ و یا شیطان مدت هاست که در این راه من را  و یا ایا من در این راه باعث انجام اعمال ناشا

را   سماو ح کمین عادت کرده و خو گرفته ام؟ با توجه به این سوال ها من آ بطوری که من به  ندمی ک   ءاغوا 

مدن تلفن ، همه این تفکرات از  آ صدا در ا بهنمی شوم و ب  قائلن  آ ن جمع می کنم ولی اهمیتی زیادی برای آبه 

می باشد که بذرهای  رز کشاون عمل آ و من گناه خودم را باز فراموش می کنم. این رویداد همانند   بین می رود

ن دانه می تواند رشد کند ولی بعد از مدتی آخود را برروی جاده می پاشد. که در ابتدا به نظر می رسد که 

مانند برخورد کالم خدا برروی  ن به سنگی برخورد می کند و دیگر از رشد کردن بازمی ماند و این ه آریشه 

مدن چنین موردی به رویه خود ادامه می  آن نداریم و معموال با پیش  آییر غقلب سرد ما است که میلی برای ت

ما حالت دیگری هم در رابطه با این مثال می شناسیم. جایی که ما به  . دهیم و توجهی با خواست خدا نمی کنیم 

و قصد داریم تا خودمان را بهبود ببخشیم و در این راه زحمات زیادی را   گناه و اعمال نادرست خود اگاه شده

هم می کشیم ولی بعد از مدتی که ما دوباره در جامعه و در بین دوستان قرار می گیریم همه ان تالش ها برباد  

د  باعث شکافی بین ما و سخن عیسی می شود. این رخ دا این می روند و دوباره ما از کالم خدا دور گشته و 

های هرز رشد می کنند مقایسه نماییم و تاثیر آن را در مسیر   فن دانه هایی که با علآ را ما می توانیم با 

کار بر  از  دست زندگی مان ببینیم. ما مسیحیان همه این موقعیت ها را می شناسیم ولی خداوند هیچوقت

در سرما و گرما و با امید فراوان به   کشاورزهمیشه به کار خود ادامه می دهد و همانند آن    و نخواهد دشت.  

پاشیده شود   لخیزاصحاو می داند که وقتی  مقداری از آن بذرها برروی زمین اما  هدایت بندگانش می پردازد. 

ان ثمره کالم خداوند در  چه محصول پرباری خواهد داد. مثالی که عیسی از آن برای ما شرح می دهد ، داست 

. کسانی که کالم خدا را بر  نندرا پیروی می ک   یناین دنیا می باشد. قرن ها است که انسان ها پیامبرهای دروغ

ند. خود اعمال عیسی هم در این راه بی نتیجه می ماند.  رسانمی  نها را با بی رحمی به قتل آ،  د نورآ می زبان 

و در    ردندو در انتها شاگردان صمیمی او نیز او را ترک می ک کردندی همه او را تعقیب م که  می بینیمما 

ش  با صبر فراوان تا اخر به هدف کشاورزن آ دیگر بر روی صلیب می رود ولی او همانند  نتبه کارا انتها او با 

ها هم   ادامه می دهد. این عملی است که عیسی با محبت و شکیبایی فراوان انجام داده است که ما بعد از سال

لکه برای هر کسی به  به تنها برای کل دنیا است نبه خوبی درک نماییم. این فداکاری عیسی     آن را می توانیم 

در   .او روی صلیب بوددر کنار    یک آدم کش، رفتصلیب  نگامی که عیسی روی هی است.  صشخت صور

تبه  اگر او خودش را برای تمام مردم جهان قربانی نکرده باشد و فقط برای آن  ید.  شبخآن زمان عیسی او را 

که او به دنبال  این را   می دانیم  فش رسیده است.  د با همین یک عمل به هاو   میرد،بدر روی صلیب   کار

وجود داشت ، بازهم او این از خودگذشتگی  مده است و اگر هم تنها فقط یک گمشده آ گوسفندان گمشده خداوند 

 را انجام می داد. 

ن بذرهایی که در زمین حاصل خیز و یا در دل پاک پاشیده می شوند  آ همه ما می دانیم که چه رویه ای برای 

زیاد و خوبی به عمل می آورند. چه کسی فکر این را می کرد که دقیقا چند  ید. آنها بارهای خیلی آ پیش می 

را در جاهای دیگر جهان بشنوند؟ و یا تا امروز بعد از     سال بعد از مرگ و رستاخیز عیسی ، خبر نجات 

خدا بر  نسل های فراوان بازهم عده ای به زندگی جاویدان دعوت بشوند و او را پیروی نمایند؟ زمانی که کالم 

ماده نفوذ کند ثمره های زیادی ببار می آورد که این به ما امیدواری زیادی می دهد. اگر باز هم من  آ دل های 

این احساس را داشته باشم که کالم خدا در من تاثیری نداشته است دوست دارم همیشه و همیشه بازهم کالم  

می جنگم و در هر مرحله شکست می خورم ولی    انجیل را بشنوم. اگر من در اعمال گناه الود خود با شیطان

بازهم دوست دارم فقط سخن عیسی را بشنوم تا از نیروی آن بهره گیرم و دوباره زندگی خودم را از سر  

و در  باشم باشم تا در انجام کارهایم بسیار صبور  کشاورز ن مرد آ همچنین من دوست دارم کمی شبیه بگیرم.   

ن بذرهایی بدوزم که  آسعی می کنم که چشم امیدم را به   و . دهمرش گسترا  خدا  محبتهنوز  مقابل مشکالت 

 ورند.  آیک روزی باالخره میوه های خوبی به عمل می  

که با   یخودمان را با تعداد نفرات یستینبا می کالم خدا را به همه بشارت ده  میزمانه قصد دار  نیکه ما در ا یوقت

  ای باشند و  دهینشن ی ز یچ یسیانسان ها تاکنون از ع که ممکن است با وجود.  میبسنج می آنها سر و کار داشته ا

ما تعداد   ی چراکه برا  م یخودمان بکش ارکه دست از ک  میدوست نداشته باشند که گوش فرا دهند ما اجازه ندار

مثل در    ی گریدر هر کار د دی. شا دهیم گسترشرا  یسیبلکه هدف عمل مان است که کالم ع  ستیآدم ها مهم ن



ندارد. حال ما   ییما جا یحیامر در صفات مس نیا  ی، تعداد نفرات جذب شونده مهم باشد ول تبلیغاتتجارت و 

  نفر   ۶۰۰۰  ی جایاو را هم رد کردند.    در  ها که انسان  مین یب یو م میاز اند یم یسیمان ع  ی به خدا ینگاه

رد  ط هم که او را در شهر خودش  گرید یینداشتند.  در جا یاو اگاه  ی او را ترک کردند چون  به حرف ها

  ای و  انفریسی  شه یهم  ایشود. و  یخودش بازهم پس زده م یاطراف محل زندگ ی در شهرها  ایو   ندی نما یم

صبر و    میتوان یوقت نم  چیه  انیحیما مس یسی. با توجه به پشتکار عکردند  ه میحمل او به  ی هودیرهبران  

ماده قرار می  آن دانه هایی می باشد که در جان های  آ به  هی ی شبدر پایان ، سخن عیس. می از دست ده دیما

دو   یم میینما یم تیکه ما در بروکه فعال  یوقتگیرند. این امر هم به همین صورت برای ما صدق می نماید. 

به ما خواهند   نسبت را کار نی که همت اس رآشکارا رد کردند  یسی.  انسان ها ع میست ین یسیکه بهتر از ع مین

توانند نجات   یکه م م یکن  یم تیآن دسته از آدم ها فعال  ی باشد.    ما برا یما تعداد افراد مهم نم ی کرد.    برا 

محصول خواهد داد   شهیکه کالم خدا هم می دان یرا م  نیا  رایز  میده  یانجام م شهیاعمال را هم  نی کنند. ما ا دایپ

    نیآم  هزاران مرتبه.  بار بلکه  کی  تنهاو نه 
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