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اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم
ﻣوﻋظﮥ ﺳر ﮐوه
۱وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﯽ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد او
آﻣﺪﻧﺪ ۲و او دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد:
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (٢٣ - ٢٠ :۶
»۳ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
۴ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺎﺗﻢ زدﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
۵ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۶ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۷ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
۸ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﺎﮐﺪﻻن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
۹ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۱۰ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
۱۱ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺟﻔﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ۱۲ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﺟﺮ ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻔﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﻣﮏ و ﻧور
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣرﻗُس  ۵٠ :٩و ﻟوﻗﺎ (٣۵ - ٣۴ :١۴
۱۳ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮏ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﮏ ﻣﺰۀ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﮑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ؟ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﺮدم ﺷﻮد.
۱۴ﺷﻤﺎ ﻧﻮر دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد۱۵ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را زﯾﺮ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺮ ﭼﺮاغ دان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر دﻫﺪ۱۶ .ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪرﺧﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎ

را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷرﯾﻌت
۱۷ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ را ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﺗﺎ ﻣﻨﺴﻮخ
ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ۱۸ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺣﺮف و
ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺗﻮرات از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ آن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد۱۹ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ آدم ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ،در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۰ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺷم و ﻏﺿب
۲۱ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﻗﺘﻞ ﻧﮑﻦ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۲۲اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮادر ﺧﻮد را »اﺑﻠﻪ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ او را »اﺣﻤﻖ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ
ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۳ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺒﺮی و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎوری ﮐﻪ ﺑﺮادرت از
ﺗﻮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارد۲۴ ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﮕﺬار و اول ﺑﺮو ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد آﺷﺘﯽ ﮐﻦ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮد
و ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ.

۲۵ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎ ﻣﺒﺎدا آن ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺴﭙﺎرد و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺴﮑﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻔﺘﯽ۲۶ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﻮل
آﺧﺮ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد را ﺧﺮچ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ.
زﻧﺎ
۲۷ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :زﻧﺎ ﻧﮑﻦ۲۸ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی از روی ﺷﻬﻮت ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ در دل ﺧﻮد ﺑﺎ او زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ۲۹ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن
را ﺑﮑﺶ و دور اﻧﺪاز؛ زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﻪ
ﺟﻬﻨﻢ اﻓﮕﻨﺪه ﺷﻮی۳۰ .اﮔﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزد ،آن را ﺑﺒﺮ و دور اﻧﺪاز؛ زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﻔﺘﯽ.
طﻼق
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺗﯽ ٩ :١٩؛ ﻣرﻗُس  ١٢ - ١١ :١٠و ﻟوﻗﺎ (١٨ :١۶
۳۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ۳۲ «.اﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺎ ﻃﻼق دﻫﺪ ،او را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳوﮔﻧد ﺧوردن

۳۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﺨﻮر و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ۳۴ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻧﮑﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻋﺮش ﺧﺪا اﺳﺖ۳۵ ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎی اﻧﺪاز اوﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺮ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ۳۶و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﯾﯽ از آن را ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﯽ۳۷ .ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺎده ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺗﻘﺎم
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (٣٠ - ٢٩ :۶
۳۸ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ و دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪان۳۹ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪی ﻧﮑﻦ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮥ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﮔﻮﻧﮥ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف او ﺑﮕﺮدان۴۰ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﮐﺮﺗﯽ
ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺒﺨﺶ۴۱ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﻮدن ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ
او ﺑﺮو۴۲ .ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺨﺶ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،روی
ﻧﮕﺮدان.
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ  ٢٨ - ٢٧ :۶و (٣۶ - ٣٢
۴۳ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪار و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﯾﺶ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻦ۴۴ «.اﻣﺎ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ۴۵ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن آﻓﺘﺎب او ﺑﺮ ﺑﺪان و ﻧﯿﮑﺎن ﯾﮏ
ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺎران او ﺑﺮ درﺳﺘﮑﺎران و ﺑﺪﮐﺎران ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎرد۴۶ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ
ﺑﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ اﺟﺮی دارﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺟﺰﯾﻪ ﮔﯿﺮان و ﺳﻮد ﺧﻮاران ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ۴۷اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺳﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﯽ دﯾﻨﺎن ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ۴۸ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﺻدﻗﮫ دادن
۱ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺟﺮی ﻧﺰد ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ۲ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽ دﻫﯽ آن را ﺑﺎ دُﻫﻞ و
ﺳُﺮﻧﺎ اﻋﻼم ﻧﮑﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ! ۳و اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽ دﻫﯽ ﻧﮕﺬار دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﻮ از
آﻧﭽﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﻮد۴ .از ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از

ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﻋﺎ
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (۴ - ٢ :١١
۵وﻗﺘﯽ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ! ۶ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮو ،در را ﺑﺒﻨﺪ و در ﺧﻠﻮت ،در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﻧﺎدﯾﺪۀ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﻦ و
ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داد۷ .در وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان وِردﻫﺎی
ﺑﺎﻃﻞ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار زﯾﺎد ،دﻋﺎی ﺷﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد۸ .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ
اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ۹ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
اﯾﻨﻄﻮر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
۱۰ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ارادۀ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد۱۱ .ﻧﺎن
روزاﻧﮥ ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه۱۲ .ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ۱۳ .ﻣﺎ را از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ دور ﻧﮕﻪ دار و از ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾﯽ ده ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد از ﺗﻮ اﺳﺖ .آﻣﯿﻦ«.
۱۴ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎﯾﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

روزه
۱۶وﻗﺘﯽ روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﺧﻮد را اﻓﺴﺮده ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ روزه دار ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ رُخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ!
۱۷اﻣﺎ ﺗﻮ وﻗﺘﯽ روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ،ﺳﺮت را ﭼﺮب ﮐﻦ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی ۱۸ﺗﺎ ﻣﺮدم از روزۀ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎن اﺳﺖ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮ
ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮔﻧﺞ آﺳﻣﺎﻧﯽ
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (۴۴ - ۴٣ :١٢
۱۹ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐُﻮﯾﻪ و زﻧﮓ ﺑﻪ آن زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ زده آن را
ﻣﯽ دزدﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﻨﯿﺪ۲۰ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐُﻮﯾﻪ و زﻧﮓ ﺑﻪ آن
آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ و آن را ﻧﻤﯽ دزدﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ۲۱ .زﯾﺮا ﻫﺮﺟﺎ ﮔﻨﺞ ﺗﻮ
اﺳﺖ ،دل ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼراغ ﺑدن
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (٣۶ - ٣۴ :١١
۲۲ﭼﺮاغ ﺑﺪن ،ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت روﺷﻦ اﺳﺖ ۲۳اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﻧﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺳﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﻪ ﻇﻠﻤﺖ

ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
ﺧدا و داراﯾﯽ
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ  ١٣ :١۶و (٣١ - ٢٢ :١٢
۲۴ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪۀ دو ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﺎ از اوﻟﯽ ﺑﺪش ﻣﯽ آﯾﺪ و دوﻣﯽ را دوﺳﺖ دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ
اوﻟﯽ ارادت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوﻣﯽ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ در
ﺑﻨﺪ ﻣﺎل.
۲۵ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﻪ
ﺑﺮای ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ از ﻏﺬا و ﺑﺪن از ﻟﺒﺎس ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ۲۶ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ ،ﻧﻪ درو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ روزی آن ﻫﺎ
را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﮕﺮ ارزش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۲۷ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ؟
۲۸ﭼﺮا ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺳﻮﺳﻦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﻪ زﺣﻤﺖ
ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ رﯾﺴﻨﺪ۲۹ .وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﻼل ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از
آن ﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ۳۰ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺗﻨﻮر رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻣﯽ آراﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ،ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ! ۳۱ﭘﺲ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟«» ،ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ؟« و ﯾﺎ »ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ؟« ۳۲ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن

اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ.
۳۳اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ،و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۳۴ .ﭘﺲ
ﻧﮕﺮان ﻓﺮدا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻓﺮداﺳﺖ و ﺑﺪی اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻣﺮوز ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ
ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﻗﺿﺎوت درﺑﺎرۀ دﯾﮕران
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ  ٣٨ - ٣٧ :۶و (۴٢ - ۴١
۱دﯾﮕﺮان را ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ۲ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ۳ .ﭼﺮا
ﭘَﺮِ ﮐﺎﻫﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،وﻟﯽ در ﻓﮑﺮ ﭼﻮب ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داری
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ۴ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯽ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﭘَﺮِ ﮐﺎه را از ﭼﺸﻤﺖ ﺑﯿﺮون آورم«
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﻮدت ﭼﻮب ﺑﺰرﮔﯽ در ﭼﺸﻢ داری۵ .ای ﻣﻨﺎﻓﻖ ،اول آن ﭼﻮب ﺑﺰرگ را از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎور و آﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘَﺮِ ﮐﺎه را از ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری.
۶آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﮕﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺧﻮک ﻫﺎ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻣﺒﺎدا آن ﻫﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪَرَﻧﺪ.

ﺧواﺳﺗن ،ﺟﺳﺗﺟو ﮐردن و ﮐوﺑﯾدن
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (١٣ - ٩ :١١
۷ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ،در ﺑﻪ روی ﺗﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۸ﭼﻮن ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﮑﻮﺑﺪ ،در ﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد۹ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮش از او ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ؟ ۱۰و ﯾﺎ
وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎری در دﺳﺘﺶ ﺑﮕﺬارد؟ ۱۱ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد!
۱۲ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﮥ ﺗﻮرات و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ.
راه زﻧدﮔﯽ
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (٢۴ :١۴
۱۳از دروازۀ ﺗﻨﮓ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا دروازه ای ﮐﻪ ﺑﺰرگ و راﻫﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ۱۴ .اﻣﺎ دروازه ای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻨﮓ و راﻫﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﯾﺎﺑﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﻢ ،ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درﺧت و ﻣﯾوه آن
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (۴۴ - ۴٣ :۶
۱۵از اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﻣﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﮔﺮﮔﺎن
درﻧﺪه اﻧﺪ۱۶ .آﻧﻬﺎ را از اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﻮﺗﮥ ﺧﺎر اﻧﮕﻮر و از ﺧﺎرﺑﻦ اﻧﺠﯿﺮ
ﭼﯿﺪ؟ ۱۷ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر درﺧﺖ ﺧﻮب ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورد و درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺪ۱۸ .درﺧﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯿﻮه ﺑﺪ ﺑﺒﺎر آورد و ﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﯿﮑﻮ۱۹ .درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب ﺑﺒﺎر ﻧﯿﺎورد آن را ﻣﯽ ﺑُﺮﻧﺪ و در
آﺗﺶ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (٢٧ - ٢۵ :١٣
۲۱ﻧﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا »ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪا« ﺧﻄﺎب ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ارادۀ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۲۲ .وﻗﺘﯽ آن روز ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺒﻮّت ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ ارواح ﻧﺎﭘﺎک
را ﺑﯿﺮون ﻧﺮاﻧﺪﯾﻢ؟ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟« ۲۳آﻧﮕﺎه واﺿﻌﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ .از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ ،ای ﺑﺪﮐﺎران«.
دو ﺧﺎﻧﮫ

)ھﻣﭼﻧﯾن در ﻟوﻗﺎ (۴٩ - ۴٧ :۶
۲۴ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ۲۵ .ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎد وزﯾﺪه ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻪ زورآور ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ آن ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮاب ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﺗﻬﺪاب آن ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﺑﻮد۲۶ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی رﯾﮓ ﺳﺎﺧﺖ۲۷ .ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎد
وزﯾﺪه ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ زورآورﮔﺮدﯾﺪ و آن ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد!«
۲۸وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﺮدم از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺣﯿﺮان ﺷﺪﻧﺪ ۲۹زﯾﺮا او ﺑﺮ ﺧﻼف
روش ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ داد.
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