
 

 نیآم. روح القدس با ھمھ ما باشد ارانیو عشق بھ خدا و  حیمس یسیلطف پروردگار ما ع

 ، زیخواھران و برادران عز

؟  رود یم نییپا ای؟  ابدی یبھ ھدف بزرگ دست م ایوجود دارد ؟ آ شود یم دهیکھ جامعھ نام یکشت نیا ایآ

در آن زمان  یو حت گردد یباز م ١٩۶٠بھ سال  لمیف نیا. است  تررپیاز من  میکھ تنھا خواند یآھنگ

موضوع مورد  را، کھ ظاھ ه استدیسوال را پرس نیآھنگ از خودش ا نیا سندهی، نو دریاشنا نیمارت

منتشر شد ، از دست  ٢٠١٩ در سالکھ در ھفتھ گذشتھ  سایکل یاز اعضا بحث خود را کھ توسط یکی

: ستیبھتر ن زیما ن کیکاتول یسایو کل ستین یمستثنآلمان  کلیساھای ھیاز بق جامع یسایکل:  ده استندا

 یتعداد افراد :است  ساھایکل تعداد زیاد لیاند ، کھ عمدتا ً بھ دل ھا در حال کاھش بوده سال یارقام برا نیا

)  23,142:  2018(  ٢٨,۵١٧بھ  ٢٠١٩درصد در سال  ٢٣تا حدود  جامع را ترک میکنند یسایکل کھ

است کھ بھ  یحداقل مناطق محلھ ا ایجماعت  نھ ونیم از کلبھ طور متوسط  نیا . رفتھ است شیافزا

  خواھد شد؟ بھ کجا ختم  نیا:  دیو بپرس دیفکر کن دیتوان یم .رفتھ اند نیاز ب یسادگ

  

 5باره در فصل  نیدر ا لوقا لیانج. خوب شروع شده بود یلیخ زیبود ، ھمھ چ یسیدر آن زمان ، با ع

  .آنرا توضیح میدھد

  ٣-١آیات  ۵جیل لوقا باب ی انانروخو

یک روز عیسی در كنار دریاچھٔ جنیسارت ایستاده بود و مردم بھ طرف او ھجوم آورده بودند تا كالم .  ١
 .خدا را از زبان او بشنوند

تا تورھای خود اند و ماھیگیران پیاده شده بودند  عیسی مالحظھ كرد كھ دو قایق در آنجا لنگر انداختھ. ٢
 .را بشویند

عیسی بھ یكی از قایقھا كھ متعلّق بھ شمعون بود سوار شد و از او تقاضا كرد كھ كمی از ساحل دور . ٣
  .کھ در قایق نشستھ بود، بھ تعلیم مردم پرداخت شود و درحالی

  
خدا  م واحدبودند تا کال جمع شده یادیز تیجمع :واقعاً خوب شروع شده است زیھمھ چ: ھمانطور کھ گفتم

و از  شود یوارد م.  افتد یم یریگیماھ قیدو قا ینگاھش رو.  شروع کند یزیبا چ دیبا حیمس .را بشنوند 
است تا  نشستھ قیاو در قا. براند  رونیاو را ب خواھد یم, صدا خواھد زد  او را پترسکھ بعدھا  شمعون

در فصل  ماا,  دیگو ی چھ م ًقایدق حیکھ مس دیگو یبھ ما نم لوقا.  ندیو او را بب ستدیساحل با یرو  یکس
روح خداوند بر من است، او مرا مسح : دیگو یشھر خود چھ م سھیدر کن حیگفت کھ مس خواھد دوم بھ ما

مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی كوران و رھایی . كرده است تا بھ بینوایان مژده دھم
  ).١٩-١٨آیات  ۴لوقا باب . (و سال فرخندهٔ خداوند را اعالم نمایم عالم كنمستمدیدگان را ا

  

  



 ۵-۴آیات  ۵انجیل لوقا باب روخوانی 

ھای عمیق آب بران و تورھایتان را برای صید بھ آب  بھ قسمت: در پایان صحبت بھ شمعون گفت. ۴
 .بیندازید

 
كشیدیم و اصالً چیزی نگرفتیم، اّما حاال كھ تو ای استاد، ما تمام شب زحمت : شمعون جواب داد. ۵

  .اندازم فرمایی، من تورھا را می می
ساده باشد ،  ریگیماھ کی دی، کھ شا پطرس شمعونکھ چطور  کنم یمن تصور م. است یبیعج تیوضع
کار  نیدر شب بھتر یریگیماھ. است  پاره شده باید آگاھی میداشت کھخود  تور و ابزاردر مورد  یاما کم

  .ھا بھتر فرار کند  و از آن ندیتورھا را بب تواند یم یاست ، چون در طول روز ماھ
برای آن در روزشانس  یکھ چھ احتماالت دیبفھم دیتوان یاند ، م دهیرا در شب ند یزیاگر آنھا چ نیبنابرا

شاھد بوده  پترسدر چیزی را حیمس یسیرسد کھ ع یوجود ، بھ نظر م نیبا ا  وجود دارد آنرا باال ببرد

کھ باعث گفتھ است  یزیچ یسیع دیشاچرا؟  .داند یاگر واقعاً بھتر م یشود حت یم میاو تسل چراکھ است 

بھ ھر حال ، . بھ او عمل کرد یسیبود کھ ع یھمان روش نیا دی، شا ه استشد شمعونلرزش در جادیا

 نی، در ا نجایدر ا. داستان است نیلحظھ مھم در ا نیکنم ا یو فکر م. ردیپذ یرا م شنھادیپ نیا شمعون

را انجام دھد کھ  یکند ، کار یرویاعتماد کند ، از او پ یسیبھ ع ردیگ یم میتصم شمعونلحظھ ، 

 یو نکتھ باور نکردن. براساس گفتھ او انجام شود کھ طبق قضاوت انسان ، در واقع کامالً مزخرف است

  !کند یکار م نیا: است نیا

  ٧-۶آیات  ۵اب روخوانی انجیل لوقا ب

 .قدر ماھی صید كردند كھ نزدیک بود تورھایشان پاره شود آنھا چنین كردند و آن. ۶
ایشان آمدند و ھر . پس بھ ھمكاران خود كھ در قایق دیگر بودند اشاره كردند كھ بھ كمک آنان بیایند. ٧

  .دو قایق را از ماھی پر كردند بھ طوری کھ نزدیک بود غرق شوند
در آن  چراکھ دیانجام دھ یکار دیریگ یم میتصم یلیافتد کھ شما بھ ھر دل یدست م نیاز ا یاتفاق یوقت

شوند ،  یم ریروزمره امکان پذ یزندگ انھی، معجزه ھا ناگھان در م شود یلحظھ درست احساس م

و . میشویم داخ ریدرگ میدھ یما انجام م وچونکار را انجام دھد  نیکھ ا میدھ یما بھ خدا فضا مچنانکھ 

ً یدق: خواھید شدمتوجھ  رتیکھ بعد از ح یھنگام  یم نیبنابرا. بود کھ قرار بود اکنون باشد یزیھمان چ قا

 نیمتوجھ ا زین پطرس شمعون. ما در آنجا نقش داشتھ است ییکھ خداوند در راھنما دیمطمئن باش دیتوان

ً یاو دق: شود یموضوع م   .توسط خدا فرستاده شده است یسیفھمد كھ ع یو م ندیب یصورت م نیبھ ھم قا

  ١٠-٨آیات  ۵روخوانی انجیل لوقا باب 

ای «: وقتی شمعون پطرس متوّجھ شد كھ چھ اتّفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض كرد. ٨

  .ند، از پیش من برو چون من خطاكارمخداو

  .او و ھمھٔ ھمكارانش از صیدی كھ شده بود، متحیّر بودند.٩



نترس؛ : عیسی بھ شمعون فرمود. ھمكاران او یعقوب و یوحنا، پسران ِزبدی نیز ھمان حال را داشتند.١٠

  .از این پس مردم را صید خواھی كرد

ما دشوار است کھ  یبرا نیا دیشا.  ترساند یرا م)  شمعون(, است  او فقط با خدا مالقات داشتھ نکھیدرک ا

است و با  میچون او رح میاز خدا ندار دنیترس یبرا یزیچ چیکھ ھ میفرض کن یوقت,  میامروز درک کن

با خدا آشنا  یو موس اسیکھ چگونھ ال نیاز ا, شمعون یھودی  یول.  کند یمھربان بھ ما نگاه م یچشمان

 و جالل شکوه  دنیصورت از د نیا ریدر غ چراکھ , را میداند ھر دو چھره خود را پوشانده اند و اند شده

انجام , انجام دھد  تواند یرا کھ م یتنھا کار) شمعون( بیترت نیو بد. سالم بھ در نخواھند برد خود جان 

اش را نجات دھد  یکھ زندگ خواھد یو از او م, فرستاده خدا ,  کند یسقوط م حیاو قبل از مس:  دھد یم

   :دھند یكار را انجام م نیخدا ا امبرانیدھد كھ چگونھ پ یپاسخ م یسیع

  ١١-١٠آیات  ۵انجیل لوقا باب روخوانی 

: عیسی بھ شمعون فرمود. ھمكاران او یعقوب و یوحنا، پسران ِزبدی نیز ھمان حال را داشتند.١٠

 .نترس؛ از این پس مردم را صید خواھی كرد«

  .چیز را رھا كردند و بھ دنبال او رفتند بھ محض اینكھ قایقھا را بھ خشكی آوردند، ھمھ. ١١

 ریگیو ماھ ایبا من ب: "دیگو ینم یسیع. نظر وجود ندارد دیدرخواست تجد نجایدر ا قابل توجھ است کھ

د یعنی با مردم یپس مردم را بھ دام انداز نیاز ا"  :قول است کی شتریب دیگو یم یسینھ ، آنچھ ع!" شو

فقط در خطبھ  یسیع ای؟ آبھ دام انداختن. رسد یبھ نظر م بیعج یحداقل در نگاه اول کم. شروع کن

من  د؟یریگ ینم یکشتن آنھا ماھ یبرا ایرا نجات دھد؟ و آ افتھیخواھد نجات  یخود نگفت كھ م فیتحل

بھ شما کلمھ  نیو اگر ا. است  انتخاب شده ونیحوار نیاول یاز حرفھ اصل نجایا سھیمقا کنم یفکر م

" و " زنده نگھ داشتن "  یبھ معن تواند یم یونانیدر زبان  نجایواژه مورد استفاده در ااطمینان داده است 

 نیا زیچ نیتر مھم کنم یفکر م.  رسد یبھ نظر م دوارکنندهیام یکم زیو بعد ھمھ چ. باشد می " زنده کردن

آنھا را بھ  دیوجود دارد کھ با یادیافراد ز: دیفھم عیسر یلیخ یسیع: بھ سرعت متوجھ شد  حیمس: است 

 نیبا توجھ بھ ا ژهیبھ و. و بھ آنھا کمک خواھد شد دارم اجیکھ بھ کمک احت ندیگفتار خوب خدا بگو

, جالب آنکھ .  کند یکمک مبھ او  حیو مس. است بوده  محدود اریبس یکھ زمان او بھ شکل انسان تیواقع

نھ با .  ھستند یعاد ی کھبا مردم نھ, ھرا ً با کالم خدا آشنا ھستند کھ ظا,  ھیعالمان ال, نزد کاتبان 

 تیکھ با نھا کوشند یم رایز,  ستندمناسب ھ اریکار بس نیا یبرا کنند یکھ تصور م ییھا آن!  اکارانیر

کھ قرار است بھ خصوص با علت  ی، کسان انیسینھ با فر.  . "کنند  یو نقص زندگ بیع یتقدس و ب

 اما این پطرسکنند ،  یو نقص زندگ بیع یبا تقوا و ب نگونھیکنند تا ا یم یسع رایسازگار باشند ، ز

  !"من آدم گناھکار ھستم: "دیگو یاست کھ از خود م

 بیترت نیکردند و بھ ا یرویپ یسیرا رھا کردند و از ع زیآنھا ھمھ چ: رفتندیاول قول خدا را پذ حواریون

  ).Eifel(آیفل در  نجایتا ا تا امروزِ . مردم پخش شود نیدر ب یتواند بھ طور گسترده تر یکالم خدا م



 رانیو ای ابدیتواند نجات  یھنوز م سایکل ایآ: گرداند یبرم دمیکھ در ابتدا پرس یما را بھ سؤال نیو ا

: دارد فھیوظ کیواقعاً تنھا  سایکل: است نی، ا رمیبگ یاد داستان نیرا از ا زیچ کیخواھد شد؟ اگر من 

 گریبھ شخص د یفرد ز، ا گریبھ نسل د ی، از نسل نیزم یبر رو نجایرا در ا یسیاست کھ علت ع نیا

متکلمان و  سایو کل. بگذارد را خواھد آن را بشنود ، ی، و کالم خدا را بھ ھر کس کھ م میادامھ دھ را

ً خوب باشند نیکھ قرار است در ا ستندین یشانیکش  بگویمبھتر ای، ھمھ ما با ھم  سایکل. امر خصوصا

 گرانیکھ د یا دهی؟ ھر عق یرا پشت سر بگذار زینوبت توست کھ ھمھ چ نکیو ا .ھستیم  ھرکدام از ما

 ای؟ ا یگفتن ندار یبرا یزیچ ای،  یستیکھ تو اصال ً مھم نیا ایناست  نیبھتر از تو انجام دھند ا توانند یم

 یگاھ ، فرستد یھا م ھا را بھ آن کھ آن ییھا اگر راه ی، حت یشو ریدرگ خدایت ییکھ با راھنما یآماده ھست

وقت دیدار را  کھ یخدا با تو آشنا شد آماده ھست ی؟ وقت دیآ یمنکھ با عقل جور در  رسد یبھ نظر م

ھا ارتباط  و با آن دیا را مالقات کرده گریکدیکھ  یکھ نسبت بھ افراد دیشما آماده ھست ایآ ؟ یبد صیتشخ

بھ ھر حال . موعظھ کنم  سایدر کل خواھم یاست کھ حاال م نی؟ منظورم ا دی، مھربان باش دیبرقرار کن

 ایبا کرونا ، وندبر سایکھ مردم بھ کل یکن یکار رو م نیکھ تو ا نھیتر از ھمھ ا مھم.  ستین نجایا کس چیھ

کھ  دیانجام دھ ییکار را در جا نیکھ شما ا نیتر از ا مھم.  ستین نجایا کس چیبھ ھر حال ھ: بدون آن

 کی،  دیکن یخود مراجعھ م ماریب ھیبھ ھمسا یوقت: نھ  ای، تاج افتخار باشند  ندیآ یم سایکھ بھ کل یافراد

کھ  یکسان شود یلغت باز کھ باعث م کی.  دییرا بھ نوه خود بگو لیداستان انج.  دییبخش بگو کلمھ آرامش

  .کنند یخود پخش م یرا در جا ترس از ترس 

 ستین نطوریاگر ا. ستمیخود ن یسایكل ندهیخوب ، پس من نگران آ د؟یدھ یشما در حال حاضر انجام م ایآ

آنچھ : نیبنابرا. بودند یعاد ادانیافراد ص ریو سا شمعونشوند ،  ریدرگ یسیبا ع نکھی، خوب ، قبل از ا

راه ھا  افتنیشناسم ، او ھمچنان بھ  یرا م یسیھمانطور کھ من ع رایز. تواند باشد ی، ھنوز ھم م ستین

  .من از آن مطمئن ھستم. پخش کالم خدا در جھان خواھد پرداخت یو ابزارھا و مردم برا

  آمین

  نیآم. نگھ دار حیمس یسیو آرامش خدا کھ باالتر از ھمھ عقل است ، قلب و ذھن ما را در ع

  

  

  

  

  

  

  



 

 


