
 افتاد؟  نیزم یگنجشک رو یچه اتفاق خواهد افتاد وقت

   ۳۳ـ۲۶،  ۱۰متی 

نابراین، از آنان مترسید. هیچ چیِز پنهان نیست که آشکار  ب»6

آنچه در  27 .نشود و هیچ چیِز پوشیده نیست که عیان نگردد

تاریکی به شما گفتم، در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان 

کسانی که جسم را   از28 .اعالم نماییدگفته شد، از فراز بامها 

بترسید که   تند، مترسید؛ از اوکشند اّما قادر به کشتن روح نیسمی

آیا 29 .قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هالک کند

شند؟ با این همه، حتی فرونمی دو گنجشک را به یک پول سیاه

 .افتدنیز بدون خواست پدر شما به زمین نمی یک گنجشک 

پس  31 .حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است30

  .مترسید، زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک است 

اّما هر  33 خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد؛هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر »32

 .م انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکار خواهم کردکه مرا نزد مرد

 

 

ته اینکه آن  بشر   قدر است. آن چ  وقعا  ارزش  دیدان ی در دست دا رم ، همه شما م ییوروی 20اسکناس  کیمن  یوقت

بخرم ، حساب را  یخوب زیتوانم چ  یانجام دهم. م یادیز یتوانم کارها  یم یباشد . با اسکناس واقع یواقع   اسنکناس

ندارد.  و   متیق چیه  گریآن چاپ کنم ، د یرا رو 20 ارهو شم اورمیکاغذ  ب ک یمن  ی. وقتگریپرداخت کنم ... و موارد د

را است که آنها  نیا دهیممی خود را اموزش  ی که بچها   یمهموارد از م  یکیبا آن کاغذ انجام دهم.    یکار چیه متوانینم

 . داند زنمی به سطل زباله  را اسکناس این صورت آنها  نیا ریدارد. . در غ  ینا چه مع پول   میدهب ادی

صورت ما   نیا ری. در غستیچ  شیارزش واقع میاست که بدان نیگونه است. مهم ا نیهم یسیپروردگار ما ع با 

. با میزیرب یدور م یحت ا ی   میریدهد ،  اشتباه بگ هیبه ما هد یسیع قیتواند از طر یرا که خدا م یا هیهد نیگرانبهاتر

  یسیدارد. آنچه در ع یارزش کامال متفاوت یسیبخرم. اما ع یگرید زی یچ  ا یبتوانم غذا و تلفن   دیشا  یاسکناس بانک کی

با   شهیهم ی... براممکن استکردن با خدا  یکه زندگ ست ا یمعن نیبه ا یسیارزش ع است، مهر موم   خداوند است. و

  یالبته آشکار نبود. هنگام نها یهمه ا یسیع، هنگام تولد.…. طانیاز ش یی، آمرزش گناهان ، و رها است ممکن میخدا بمان

  کردش او تال نیداشته باشد. بنابرا ینیتخت زم کیخواهد  یشد ، پادشاه هرودس فکر کرد که او م دمتول یسیکه ع

بود ، هنوز کامالً مشخص نبود که   یماریگردان خود در حال درمان با با ش یسیکه ع  یهنگام یرا بکشد. و حت یسیع

بسازند  ینیزم یتوانند از او پادشاه یکه م ندکرد یانجام خواهد داد. بارها و بارها مردم فکر م یو چه کار  ستیک یسیع

ارزش خود را از اول   هدف خود و  یسیانجام دهد. ع یگرید یبزرگ یها کار ا یکند.  رونیها را ب یکه سرانجام روم

خواهد مرد. و   بیصل یکرد که به خاطر گناهان ما بر رو یفاش م جیبه تدر نی. او همچنجیآشکار نکرد ، اما به تدر

روح   مدناز آ و پس   یتنها پس از مصلوب شدن و زنده شدن و  .دندیفهم ینم یادی ز زیمردم چ  شتریدر آن زمان ، ب یحت

فراز بامها اعالم شود.    گفته بود از   انهیقبالً مخف یسیزمان بود که آنچه ع  نیروشن شد. تنها در ا زید،  همه چ القدس آم

 اریبس دیتوان یم یسینجات دهد! در ع طانیآمد تا ما را از گناه ، مرگ و ش یسیجهان است! ع یناج  حیمس یسیع

،   دیستین طانیمتعلق به ش گریو د دیشده اجدا  ا ی! شما از دندیندان خدا باشرزف دیدارحق  یسی! در عدیبه خدا باش کینزد

خطر  رایشد ، ز یفراز بام ها اعالم م   به طور آشکار و واضح از  دیموارد با  نی! همه ادیاما اکنون متعلق به خدا هست

 درآورد و گفت که اگر دیجد ی موس  عنوانبه   یسیع یحت  یدهند. برخ  رییرا تغ یسیع یعنوجود دارد که مردم م  یبزرگ

ساختند   حیاز مس استمداریس کی گرانیرا حفظ کند  . د دی جد نیاز قوان یاریبس دیباشد ، با  یواقع یح یخواهد مس یم یکس

خطرناک هستند.   یعلج  یموارد خطرناک است. آنها به اندازه پول ها  نی. همه اندیخود برس یاسیتا بتوانند به اهداف س

  نیبه پول ندارند. ا یاصالً اعتقاد گریبود که مردم د یبدان معن نیشد ، ا یپخش م ا یدر دن یادیز یتقلب یها  اگر پول

طور است.   نیدهند. در زمانه ما هم هم صیپول درست و  پول غلط را  تشخ  نیتوانند ب ینم گریاست که آنها د لیبدان دل

اهداف  ا ی یاسیاهداف س یبرا یسیاز خدا و ع گرانید را یند زه باشداشت مانیخواهند به خدا ا ینم گریاز مردم د یاریبس

لوتر مجبور بود مرتباً   نیمارت لیدل نیبه هم قاً یبود. دق نی چن زیلوتر ن نی. در زمان مارتکنندخود سواستفاده کرده  گرید

 .  ی گرید    چیه یبرا نا  به خاطر گناهان جهان درگذشت و  ییح به تنها ی! مسمیرا جعل کن یسیع دی: ما نبا دیبگو حیصر
  ینجات م طانیداشته باشند ، پس آنها از دست ش  مانیفراز بامها اعالم  شود و مردم به او ا   از   نیعلبه طوری  حیمس نیاگر ا

هر کاری است که او   لیدل  نیگرفته شوند. به هم که مردم فرزندان خدا شوند و از دست او ستینی خوشحال  طانی. البته شیابند

  یحت ایاندازند   یرا در زندان م انیحیکشورها ، مس ر یو سا رانی. در ااورندین مانیا یسیبه ع گر ی ان دمن ودهد تا م یم مانجارا 

از آن   دی وجود ندارد که ما با یگناه چیه ند یگو یاز مردم م یار ی، بس ستیممنوع ن لیانج غ یکه تبل ییکشند. در اروپا ، جا یم

جات  ن طانیرا از  گناه ، مرگ و شآنها که  ندارند یبه منج یاز ینمردم  گر ینداشته باشد ، دوجود  ی ه. اما اگر گنامیکن دا ینجات پ

کار آسان   نیداند که ا  یکند ، م غی را تبل لیانج یعلن به طوری  یطیشرا نیکه در چن یندارند. هرکس اجیاحت یسیدهد. مردم به ع



انتقال کالم    ای یسیع نیبه ا قاد اعت ز یتو مرد. در آلمان نبه خاطر گناه  حیمس دیکن ی که اعالم م ستیآسان ن رانی. قطعاً در استین

ً یخطرات اطالع دارد و صر  نیاز ا یسی. عستیاو آسان ن کند که مردم آنها   ی صحبت م یتبا شاگردان خود در مورد آن مشکال حا

که   میستین ییمثل عقابها شهیهم ،یونر یسیم . ما به عنوانع کردشرو کار را با مثل سقوط گنجشک کرد نیرا خواهند کشت. او ا

از   ی. چه کسمی افتاده بود نیکه به زم میستیجز  گنجشک ها  ن یاوقات ما کس ی . گاهیمکن یپرواز م گر یارتفاع به ارتفاع د کیاز 

  هیآنقدر استدالل عل. و سپس او بالفاصله  دی کن غیاز دوستان خود تبل ی کیرا به  لیانج دیخواست یاند؟ شما مد  یبد نم یروزها نیا

آنقدر    شیکه بالها دیداشت سیخ  یمثل گنجشک ی.  بعد احساسبدهیدجواب  دیچه با دیستدان  یگفت که شما نم یسیع هیخدا و عل

  دیباش یحیمس دیخواست ی. شما مدی کننده بود دیتهد تیت  موقعحبار ت کیشما  د یشا ای . دپرواز کن د توان ینم گر یاست که د نیسنگ

کند! ما   ی ! ترس ما را فلج مدیداشت  ی. چقدر احساس ناتوانخواهد بودشما  یزندگ ان یپا یبه معنا نیکه ا دیدانست  یال مح نیو در ع

کار   نیا  دیداشتن کرد. شما دوست  دیبت نخوهحص را  یسیدر مورد ع   گر یکه د دیشما هم فکر کرد دی! شامیبکن د یچه با  م یدان ینم

شما مناسب است. اگر خدا   یبرا یسید ، سخنان عشبا نگونهیا  تاناگر احساس  .دیانساکت بم دلیل آن از  . دیبسپار  گرانیرا به د

  یتوسط خدا شماره گذار  ز یسر شما ن یموها یافتد ، بشناسد ، چه بهتر  شما را بشناسد! حت ی را که از آسمان م یگنجشک یحت

  ی گدزن. ستیشجاعت خودم ن در اف به خدا  فهمم که اعتر  ی خوانم ، م ی را تمام م یجمله مت ی! وقتشتر یب یلیشده است. و خ

در    رای.. ز میداشته باش لیاشتراک  انج   یبرا یچه کلمات عاقالنه ا ای م یکه ما چقدر شجاع هست ستین نیمربوط به ا انیحیمس

منتقل را  یسیکالم ع ید کرد! وقتخواه شفاعتبه ما وعده داد که  در حضور پدر خود که در آسمان است، ما را  یسیع ر یجمله ز 

من مصلوب شده بود ،    یکه او   برا یاست. هنگام ستادهی ا من    پشت آشخص شده   مصلوب یسیع! مستی، هرگز تنها ن کنم یم

  نیخواهد! اول یاست. و  ما را دوست دارد و ما را م ستاده یگفت که کنار ما ا یکرد! او م اقرار کل جهان    یمن و برا یبرا

نداشتند. اما در عوض ، مرگ و    حاتیبرگه با تمام توض ک ی ای یکتاب درس چی، ه ندشتاگذ  اک را به اشتر  لیکه  انج یشاگردان

. روح القدس به آنها  نددر قلبشان بود اعالم کردرا که  آنچه   یچنان در قلب آنها مهروموم بوده است  که آنها به سادگ یسیع امیق

دگان برخاست و روح القدس را  است که از مر  یسیع ودخ نی افتد. ا ی م اتفاق بیترت نیبه هم ز یداد. امروز ن  کار  نیا یقدرت برا

آغاز    را کار  نیماست. او خودش ا کینزد لیدر کنار ماست و با قدرت انج ز یخود اوست که امروز ن نیفرستاد. اما سوی به  

  میکه هست الدر وسط است. حا ز یو نا    ریا  است.  ستادهیا انی که به ما اعتراف خواهد کرد در پا ی هنگام ز ین یسیکرد. و همان ع

در   یسیکند. ع یشما صحبت م یو به جا  ادهستی، او هنوز در کنار شما ا  میده  صیبد تشخ یلیاو را خ م یتوان یه ما مک ییو جا

 رود!  ی، در وسط هم از دست نم تنعیبطاست.    انیآغاز است ، او در پا

. به عنوان مثال ، اگر  م یشوجدا  یسیاست که از ع نیدر واقع تنها خطر ا  نخواهد آمد. شیپ یمشکل چیباشد ، واقعاً ه نیاگر چن 

باقی  و   پول کاذب   این ...   شده باشد جعل خوب    یحرفه ا ظر نآن خوب باشد   ذغا اککه  ستیکار کنم ،  مهم ن یمن با پول تقلب

شوم ، پس گم شده   متکی یگر ید ز یهر چ ا یم است. اگر من بر شجاعت خودم ، ذهن  نطور یهم ز ین نسانها! در مورد ما استلبی اتق

  نیشود. اگر ا یزنده را دارم. سپس همه بحث ها تمام م یمهر خدا یسیدهد. اما در ع بیمرا فر  یپول تقلب م ه  ازه داد. اجام

   را جعل یقعپول وا دتوان یخواهد ماند. چون نم یباز هم واقع ، پا بگذارم  ر یز  ای ندازمیرا در خاک ب ییوروی 20 یاسکناس واقع

 ن یکند.  آم یدزد  را آن ارزش  تواند   ینم یکس چیونه است. هگ نیهم  میهست یسیدر ع ید. وقتکن


