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عنصرهایی از عدم واقعیت
انجا بود هنگامی از زمانهای پادشاهی به کاربرده جنگ تکان دهنده به پیام های او
بیشترین .او عمل و گفته چیزی که کدام با مقصود ترین نوبت بوده پذیرش عمل و
متوجه شده بودند بر این است سر .هزاران او لمس شده های مبتل به جذام سخن

از نوشیدن خون او  ...و استفاده شده ترک شده ،این معمولی ترین سمبلی برای
گناه ،همچون یک سمبل از این واقعا نفوذ از انجیل او  .و او این حکایت اینده در
کمی منصر  .بنابر این حکایتی هست همچون اشنا به ما ،ما می توانیم چشم پوشی
کنیم این صورت انها آنجا حقیقت سیرت است نامزد به تکان دادن و بر هم خوردن
– انها هست باید معلوم .نه فقط راحت گرم و نرم  ،تحمیل گر اخلقی داستان.
مورد توجه فرار دادن این راه او انتخاب به گرفتن درسهایی برای سر گیجی کسی
بی معنی این کتاب ها  .قهرمان از این داستان یک پسر بد  ،نه یک پسر خوب بود .
هنوز نکته ای از داستان بود انجا ما باید متوجه نشوند که چه انتقادی وضعیت ما
قبل از خداوند  .ما نمی توانیم اجازه چیزی واندگی -فاجعه است در درب مگر
اینکه ما دیگران را ببخشیم  .همه چیز در خطر است در زندگی ما  ،مگر اینکه ما
دیگران را ببخشیم .این نه مثلها اینکه گرفته باشند سمبلی به آنان کسانی که اول
شنیدن خودشان .او با استفاده آنجا برای آموزش از آنها مردانی که نمی توانستند
او را درک کنند  .و حتی شاگردان او آمده اند به همراه او در سفارش به گرفتن
این تفاسیر ها .اگر چه انها داشتند به ظاهر از مثالهایی داستانی  .آنها معنای
اساسی است تنها اعطا شده به این انعکاس و عرفان گرایان خوانده شده  .بستن
تجزیه و تحلیل از این مثالها نشان می دهد که انها انجا اغلب حاوی چیزی در
خودشان آنجا است جالب غیر واقعی  .و در این است انها بسیاری اغلب این
مسئله دشوار از این پیام .رویه سطح خواندن و گوش دادن گرفته شده از انها
مثالی هست برای آنها  ،داستانی فاقد جمال  ،بدیهی در معنای انها .اما انها نیستند
در غیر این صورت همه مردان می توانستند انها را درک کنند .و این خداوند نمی
توانست با انها سخن بگوید برایشان چنانکه اسرائیلی ها می توانستند بشنوند انا
درک نمی کردند  .به معنای واقعی بستند بر روی درکشان انجا اینها بودند یک
عنصر ی از تکان دهنده شگفت انگیز  ،در درون این خط داستانف انجا پرچم های
توجه به این پیام واقعی .این مثالها از این رو پالش هایی برایمان کلیشه ای و اجبار
ما به دوباره بررسی گرامی داشتن گمان ها .این بازتاب بر روی حقیقت مثالهل
.اخر در این مطالعه است کمی از بسیاری از مثالها امکان پذیر
شاید بارزترین تابلو به این ویژگی ها از عناصر ها از غیر واقعی در این مثالها است
در انجا از گوسفندان گمشده  .ایا انسانی از شما  ...می توانست ترک کند نود و نه
گوسفند در این بیابان و به جستجوی برای یک گمشده ؟ جواب :هیچ از شما می
تواند انجام دخد ...و شاید به همین ترتیب ،آیا زن  ...از دست داده فقط یک تکه از
نقره خواهد بود چنانکه وسواس درباره پیدا کردن این ،و همچون نشئه به همراه
شادی بر روی پیدا کردن این ) لوقا  (4-15:8؟ شاید این پاسخی است همچون
معنایی به نه نیکی از شما هنوز این است این پدر برای نگهداشتن این گمشده و
 .شادی بیش از حد انها است

مثالها اشکار که چقدر این پادشاهی بود همچون برای ما حساس .او آنجا متوجه
مخاطبان او اندیشه اش در عکس ها  .و بنابر این نوبت او مفاهیم و ایده ها درون
قابل تصور عکس ها در یک راه .اقعیت استادانه  .او می خواست به تغییر ریشه
ای انسان ها  ،و او متوجه انجا این راه به انجام این بود نه تنها به واسطه تعلیم و
دستور مذهبی نیست به واسطه صفحات یا ساعت فکری یکنواخت انتزاعی  .اما
به واسطه کمک خودشان به ارتباطی واقعی  ،تصور زندگی به این چیزهایی از
پادشاهی او .واقعیت عمل دبلیو -اچ آعون منعکس .شما نمی توانید بیان کنید مردم
چه کار کنند  ،شما تنها می توانید بگوئید از مثالهایشان  :و انجا است واقعیت هنر
است ،داستان خاصی از مردم خاص و تجربه های خاص ) (1این راه پادشاهی
عیسی ساخته شده و او آموخته مثالها بود در واقع هنری برای از نفیس زیبا  .او را
گرفت معمولی  ،داستانی خودمانی و صمیمی و معرفی دورنشان این عناصر ها از
غیر واقعیت که ما خواهیم بررسی کین در این مطالعه  .به این دلیل است عادی،
خلقت او این امکانی از مشارکت در این در این ذهن از شنوندگان او  .زیرا انها
می توانند مربوط به این بسیاری حالتی عادی از این داستان  .و همچنین زمانی
این عناصر غیر واقعی هست ملحظه کردن ) مثالها(  .این داه خردل تبدیل می
شود نه فقط یک بوش اما یک درخت بزرگ -در اینجا یک عنصر از تعجب و شادی
خارج از  ،و در واقع حق دارد در حدود  ،این بیشترین معمولی چیزهایی از زندگی
ف در اینجا انتظاری برای این مومنان این تعجب و شادی از این انجیل از پادشاهی
متقاطع به همراه زندگی عادی اینان .
این تنها مرد ثروتمند است
این ثروتمند نادان شخص آنجا زیرا که او یک برداشت بزرگ بود  .او توانست
ساخته انبارهای بزرگی را و استراحت  .زیرا او بود به اندازه کافی به آخرین سال
های او ) لوقا  (19-12:18این عنصر غیر طبیعی اینجا است آن یک برداشت
سالهای زیادی گذشته نیست به صورت ویژه ای در یک خاورمیانه آب و هوا به
همراه نه راهی او موثرترین نگهداری است .و این درس  ،بر انعکاس  ،آشکار
است .ثروت همیشه تا آخر برای او کسی نیست  ،را بدست آورده بزرگ دستمزد
ها آنها قرار می دهد درون یک کیسه به همراه سوراخ هایی در  ...و در عین حال
اینان هستند در اعتقاد واقعی انجا انها خواهند داشت بسیاری طولنی تر انها انجام
دهد .یکی دیگر از عناصرهای غیر واقعی در اینجا است اجا این مرد ثروتمند اسن
به شرح دادن همچین صحبت کردن به خودشان  .این سخت است برای برخی
فرهنگها به درک چقدر فرهنگ خاومیانه یک امر جمعی است – تصمیم گیری هست
گرفته شده از داخل بحث زیای به همراه دیگر انسان  .به همین ترتیب این مرد
ثروتمند طرح هایی را خارج چگونه به لذت او ثروتش به تنهایی .اینجا است نه

سخنی به خانواده او  ،دعوتش برایشان به شادی به همراه خودشان  .اما همه این
عناصرهای غیر واقعی درباره این مرد تابلو اعلنی به ما این تنهایی ،عایق بندی و
خودخواهی که است موجب خواهد شد در این باره به واسطه آب و هوا و افزایش
از سرمایه گذاری ها  .این است همچنین به این قرن  21مرتبط  .اما به هر حال ،
اینان بازی های جهان است که امده در اینجا  .این مردیست که زمین میآورد
بسیاری از چیزهایی .همه اینان چیزها را ) خوبی ها ( و از این رد خواهند به پیشواز
از سال ) خوبی( است که در حقیقت نادان -خوبی یک شخص خوبی ،یک شخص
بدون این چیزها .همه اینان چیزهایی بوده مورد نیاز از او همچون یک وام مورد نیاز
است  .آنها واقعیت او نبوده و همچون بعد از این مثالها است چپ حلق امیز و به
همراه نه واقعیت پاسخ برای این مرد .ما دارای تصوری به جای این مرد فکر تبدیل
شده  ،آنچا که او فکر  ..و درس گرفت .
بندگان و استاد
این رابطه بین بندگان و استاد در این مثالها است همچون نیز در زمان تا حدودی
غیر واقعی  .این سخت است برای ما تصور اینکه چقدر بردگان متعلق به آنان
استاد و بوده انجام اینان خواهد و خود  ،خود را دارند .هنوز در این مثالها از ) لوقا
 (8-13:7این بندگان است امر داده شده به واسطه استاد و قطع درخت انجیر و
نه تنها بنده را به عملی نبوده گرفتن مقداری زیادی از ذعوت در گفت که هیچ
آنها  ،او خواهد حفاری را در اطراف این و سعی کند از ناچاری به رفتن واگذاری
میوه ،اما او گفت ها انگار حتی در آنجا می افتد  ،سپس شما ،این استاد  ،خواهید
به دارای قطع ...وقتی که او  ،این بنده دستور داده شده بود به عمل این واسطه
او استاد ! این بنده ) این پادشاهی عیسی ( بدیهی بوذ یک بیشتر رابطه غیر معمول
به همراه این استاد  .اویشنهاد می دهد چیزهایی را در خود  ،ابتکار  ،او حتی مرگ
و کار از قطع از اسرائیل به خدا  ،به عنوانی اگر او خواسته سریع تر نه عمل این.
و این است مقداری به همراه ما  .در این مثال از لوقا  14:22این گزارش بنده به
این استاد آنجا این دعوت مهمان خواسته نشده امد به این عشای ربانی ) سیو پی
پادشاهی خداوند ( این استاد می گوید این برده به خارج رفتن این خیابان ها دعوت
به فقرا  .و زمانیکه هست او به همراه یک غیر واقعیت باور نکردنی  ،به صورت
خاص در قرن  1گوش:
این بنده گفت ،خداوند  ،این است انجام شده همچون هزاران امر فرموده بود و
هنوز اینجاست اتاق .نه برده ای خواسته این را بگیرد بر روی خودشان به منظور
جلب بال این لیست دعوت ها ف یا بگیرد ابتکار به دعوت فقرا گدا درون او استاد
عشای ربانی .اما این بنده ! او نه تنها بود این رابطه غیر معمول به همراه استادا و
آنجا اجازه داد او بزگ تمرین از خود او ابتکار  ،اما او نه به نحوی می دانست

استادانه و همچون خوب آنجا او حدس زذه در پیشبرد آنچه این استاد خواهد گفت ،
و او خواهد و عمل این بیرون اینکه از او خواسته  .در همه اینان ما هستیم یک فوق
العاده بینش درون این رابطه احتمالی بین ما و پروردگار ما به صورت خاصی در
منطقه ای از موعظه ها /دعوت مردم به عشای ربانی او  .این ابتکار است در
دستان ما ،و همچون ما آماده در می دانیم بهتر او  ،ما آمده ایم به دانستن فکر
او  ،و به حس چگونگی او واکنش او  .ما هستیم دانستن او و میل همچون ما
هاست و ما هستیم در هماهنگی به همراه او بدون داشتن به گفتن چیزهایی در
بسیاری از واژه های گفته شده و البته بود این تعجب از آنچه که این پادشاهی عمل
کرده بود برای ما  ،همچون اولین بنده ) لوقا  (22:27تعریف برای ما نگرش به هر
یک دیگر در جدول یاد بود و در همه تمام جنبه هایی از زندگی شما روابط ما  .به
همین ترتیب این استاد ساخته این بندگان تکه ای در جدول ) لوقا  (38-12:35آنها
هست ساخته شده به مانند احساس این استاد  ،توسط استاد خود را این است این
چیزی که معنایش هست ساخته شده به معنایش به معنی در مسیح اینجا است یک
پادشاهی خارج از اندازه نا مناسب درباره این ایده آنجا اگر این استاد می اید و می
باید بندگان بیدار را  ،پس او خواهد آماده کند او را و بندگان انان  .البته انها بیدار
باشند ! اما این است همچون به صورت ویژه ای تحت تاثیر بر گرفته واقعیت اینان است
 .و ما کسانی که زندگی می کنیم در انتظار بازگشت او نیاز بر گرفته نوشته  .و
این تصور از خدمت استاد است البته این تصور پنهان شده این شرح از این صلیب
در فیل  7-2:6دما باید باشیم حی بیداری در شکستن از نان  .این دللتی انجا اینان
کسی بنده این نشانه ها هست در واقع تجلی این خداوند عیسی و هست در واقع
از مراتب بیشتر اهمیت سپس این رئیس جمهور یا این سخنران
این موفقیت بیوه
قرن اول دهقانان فلسطینی دادگاه درای توصیف در برخی جزئیات ) (2انها در گیر
یک جسم از مردان فریادهای در این قضاوت  ،کسی که باید در این مورد تصمیم
بگیرد بر اساس چه کسی داده بزرگترین رشوه  .زنان هرگز به دادگاه نرفتند  .این
بود یک انسان ها جهان اینجاست  .این زن بود نه مرد در او خانواده گسترده به
صحبت برای او  .او ...او نداشت پولی به پرداخت رشوه  .اما هنوز او بود به دنبال
دادگاه رفت  ،متفاعد کردن این قاضی  .در اینجاست عنصری از غیر واقعی ما
دیدیم این شجاعت از دعا  ،این ارتفاعی از این پالش و آنجا ما کسی که بودیم
خیپ چیز و نه هیچ شانس انسانی از شنیده شده ،خواهد در واقع به شنیدن این
توانستن به داشتن اعتصاب این ابتدایی دهقان شنوندگان از این استاد همچون
عجیب و غریب که درباره این مرد همه فریاد ها  ،به طریقی این قهرمان – زنی
بود شنید -و شنیید بار ها بارها ی بار  .دوباره ف ما دیدیم ترغیب به دعا  .و مانند

نیروی دعاها به یک زن بود خودش غیر عادی در آنجا مرد تسلط داشتن سن  .این
خداوند انجام داد کمی چیزها هنگامی که او سخن از چقدر این جمع اوری مالیات
ایستاده دور از خاموش برای که او سخن از چقدر این جمع اوری مالیات ایستاده
دور از خاموشی برای این دیگر ستایش کنندگان در این معبد و ضربه بر روی سینه
او  .باید مرد دعا کند به همراه صلیب در دست بیشتر اینان قفسه اما مرد حتما در
مراسم تشییع جنازه نبوده اند باید ضربه بر بالی سینه این قابل توجه ویژگی هایی
از این ژست خاص است این واقعیت انجا این است ویژگی هایی از زن  ،نه مرد )
 ( 3این مرد بود کامل فوق العاده ناراحت و غم زیرا که از او گناه بود  .و شخصی
شناخت از شخص گناه نبوده یک ویژگی بزرگ از ائولین قرن زندگی  .این
پادشاهان نخستین مستعمین تمایل بوده متعجب در این ندامت و غم که این مرد
بود زیرا که از او راز او گناهان  ،و این است این درس برای ما .این زمان از دعا
در این معبد همزمان به همراه این پیشکش از این قربانی روزانه  .این مرد پرسید
برای خداوند به رحمی که می کند به من ) لوقا  . (18:13اما او با استفاده از یک
کلمه متفاوت به انجا در لوقا  ، 18:38جایی که این کمی از ترجمه ها به طور
عمومی زخ داد  .هیل شته ای موئی :او گفته  :و این اسم رخ داد تنها در رم
3:25ف عبریان  1-9:5یوحنا  10 ) .4:1-2:2به توصیف کردن این اصلح
قربانی  .این بنظر امده است این بود همچون فوق العاده انتقال داده به واسطه
گناهان خود و قربانیان پیشکش شده .
تعجبی نداشت این مقدار عبارت اتفاق افتاده در لوقا 23ک  .48در مورد افراد
همچنان ضربان اینان سینه ها در پشیمانی هنگامی که انها دیدند این واقعیت
قربانی از عیسی برر وی صلیب بود .
فقرای همسایه
این مثالی از دو دوست در نیمه شب استفاده شده از غیر واقعیت اما در یک را
معکوس  .این خداوند رنگ تصویری از یک مهمان امده به یک شخصی بود نه نان و
همچون انها رفت و بر هم زد آنان همسایگان در زمان نیمه شبپرسیده بود برای
نان ) لوقا  (8-11:5این دهقان خاورمیانه کسی که قدردان این مسئول بزرگ از
مسئولیت ها به بخشیدن غذا ) به یک مهمام تمایل گفت انجا نه  ،او نمی توانست
عکس بالقوه انجا این شخص کسی بود پرسیده برای نان تمایل گفتن نه  .او نه
تنها تمایل بخشیدن نان ف اما به هر حال بود نیازشان  .و همچون این است به
همراه خدا .این است غیر قابل فکر به عنوان غیر قابل فکر به عنوان این است یک
روستای فلسطینی به نه بیمارستان انجا شما پدر خواهد نه جواب یک دعا برای
منابع که به همراه کمک دیگران  .این بود من خود تجربه زمان و دوباره  .و بیشتر
این روستا تمایل به پاسخ نه فقط زیرا که این است او همسایه پرسید او  ،اما زیرا

که او تحقق بخشیدن انجا این مسولیت به سر گرم کردن و نیاز شخصی واقعا
سقوط بر روی این مجموع ها اجتماع ها  .خداوند همچنین می بیند شما را در
تقاضا ها برای نوشته های انجا این همسایه فقیر پرشید تنها برای نان -برای این
بسیاری عریان کمترین به همراه که به تهیه کردن برای این نیاز از دیگری  .و این
همسایه پولدار پاسخ ها به همراه بیشتر بسیشترین دوباره  ،یک الگو برای ما خود
دعاها برای منابع به همراه کمک که به دیگران  .این همسایه فقیر پرسید به همراه
اصرار ) لوقا  (11:8به همراه بی شرمی او است مطوئن از شنیدن نفس و بودند
شرمی یا دو دلی به او تقاضا زیرا که او می دانست او واقعا نداشته هیچ چیزی که
به مهمان ببخشد  .این است از رخ داد این شرط لزم برای دعا ها که خواهد
شنیده شوند .
و در عین حال این خداوند آدرسش این توضیح به اینان کسی اگر چه شریر حال
چقدر به بخشیدن هدیه ها به کودکان آنهاست  .مطوئنا این خداوند بود سخن گفته
به این شخص فرسیسیان  ،کسی دعا کرده مرتبا  .شاید او است گفته انجا انها بود
هرگز واقعیت دعا کرده این دعاها از دلگرمی میل ،انگیزش گرفته دیگران
نیازهایشان بود.
جزئیات از قلم افتاده
در علوه بر این عنصر هایی از غیر واقعی در این تمثیل ها اینان هستند دیگر آینده
ای که فریادی خارج برای ما ها توجه اغلب اقلم ریز هست محذوف که ما تمایل
انتظار داشتن به دیدن مخصا همچون قسمتی از این داستان  .به عنوان مثال این
تمثیل از این  10دختران گفته شده هیچ چیز در همه موضوع این پرنده ف این
خواستار تنها است توجه شده بر ر وی  ،مدت طولنی همراه این خواستگار .
جایی است این پرنده در این داستان ؟ مطوئنا این نقطه ای است آنجا در این
داستان تمام چیزی  ،انجا بود همچون مرداب خواستگار هست در واقعیت این
پرنده برای خودشان  .دیگر مثالها تمایلی بود این راه در اینکه این بزرگر حضورش
است نه واقعیتی مثال زدنی  .نه مرجعی است ساخته به این اهمیت از باران یا
شخم زدن در ساخته شدن این دیدن رشد  .این موعظه ای است بی اهمیت برای
با هست محض صدا ها همچون بود جان این باپتیست بود  .انا این است نوعی از
پایه ما هست که همچون است همه اهمیت ف و این نوعی از اساس مرجع به این
نوع از قلب ما داریم ) مت  (13:19این حالتی از این قلب انسان است آن چه
است همچون بسیار سخت  .هنوز دیگر مثالها است در این راه انجا اینان است نه
توضیحی برای دقیق ترین چرا این مستاجر ها از این تاکستان همچون نقرت این
مالک و کشتن پسر او  .این درسها یی از این غیر منطقی نفرت این یهود بود

بسوی این پدر و پسر  .و چرا تمایل این مالک فرستادن پسر او  ،هنگامی که
همچون شفافیت این دیگران بندگان بودند خود را ؟ چرا مه فقط استفاده شده
نیروی در برابر ایشان ؟ آغاز جایی ما دیدیم منعکس این اجتناب ناپذیری زیبایی از
این پدر در فرستاده اش این پسر به عمل این بندگان ار این یهودیان جهان .
)Quoted in M.K. Spears, The Poetry of W.H Auden (New York: Oxford (1
.University Press, 1963) p. 13
)H.B. Tristram, Eastern Customs In Bible Lands (London: Hodder & Stoughton, (2
.1894) p. 228
)Kenneth Bailey, Through Peasant Eyes (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) p. (3
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تمام شدن استرس ها 2-3.
دیگر خصیصه های ما نیاز به نان در فکر است این تقریبا ثابت قدم اسرس ها بر
این اتاما ار=ز این داستان همچون این قسمتی که ساخته این مفهوم نقطه ای که
این خداوند است پویا به رسیدن بیشترین  .همچنین این تاکید است اغلب بر روی
این اخرین شخص نام برده در این داستان  ،این اخرین عمل .این اخرین کلمات )
 ( 1فکری از این مثلها از این پر تجمل یا چقدر این سامری  ،این اخرین انسان در
این صحنه  ،است این مثال برای ما  .برو و به همین ترتیب عمل ) لوقا (10:37
دعوت ما به رفتن جلو و میل به این خداوند عیسی بود در اورده شدن رستگاری به
دیگران  .یا این انسان کسی به خاک سپرده او استعداد ها و هیچ چیز ره به همراه
ایم انجام داد .این معما از این داستان است آنجا سهل انگاری به شما بالقوه است
همچون ترس .این تمثیل ها از این بزرگر کانون توجه در این و بر این خوبی دیده
شده که آوردنها یک بزرگی محصول  .این واقعیت همچون بسیاری از این دیده
شده است گم شده است در این برایشان یک عنصری از غیر واقعیت – اما این
توجه ای است بر این واقعیت انجا مقداری دیده شده به جلو آورده شگفت انگیزی.
و این است اینان فقط این تشویق نیاز همیشگی موعظه ها ؟ انجا با وجود همه
این قلب های سخت  ،این نخستین واکنش انجا امده به هیچ .همه ایت با ارزش
این زیرا که کسی پاسخ داده صادقانه  .این ولخرجی پسر تمثیل ها بود همچون این
است تمام شدن استرس ها این مشکلی از این خودش – صالح پسر ارشد  .این
است واقعیت این معما از این مجموع داستان  .او نپذیرفتن این دعوت برای او پدر
به آمدن در این جشن – یک عکس استفاده شده در جایی دیگر این تمثیلها بو
توصیف کردن رد کردن دعوت خداوند  .به ترک چنین یک دعوت بود یک خواری

عمومی و رد کردن از پدر او  .او ترک کرد به آدرس پدر او همچون پدر و ترک به
) صدای او برادر – برادر ) -سی پی – پسر تو
با شکسته شدن نان او ارتباطی بههمراه او برادر  ،او شکست او ارتباط به همراه
پدر او  .همچون ما به همین ترتیب عمل کرده  .و این اتمام استرس ها از مجموع
شگفت انگیز تمثیلها است آنجا ما هستیم خارج حیرت زده چقدر این داستان
پسری  .این برادر ارشد خارج در آنجا ایستاده اند  ،موقتا رد کردن پدر او  ،حیرت
زده ...به طوفان خاموشی درون این شب تاریکی یا به چرخش برگشت رفتن در
به این جشن و پذیرش برادر او  .و این ئاقعیتی است این نقطه اساسی از اداستان
و این در خواست که این ساخته به شما  .ما می توانیم فقط بی فکری ترین
فراموشی برخی کمک رساندن که این ساخته به شما و ما می توانیم فقط بی
فکری ترین فراموشی برخی کمک رساندن موردی از سالهای گذشته  ،ترک کردن
این تصمیم به دیگری ها  ،فراموشی در خود شما فکرتان آنجا این است یک برادر
یا خواهر خواهش برای ما مجدد کمک هزینه و بخشش  .هنوز این است کامل اینان
شمارشی و ما واکنش به خودمان که می توان تصمیم گرفت برایشان دائمی
 ...سرنوشت – و این بود این اتمام اسرس ها از این تمثیل ها
همه اینان ظاهر شدن به دلیل عمل چرا نباید طلبیدن به بسیاری – تفسیر کردن
بسیاری عناصر از یک تمثیل – اگر چه چنین نزدیک شدن ها اغلب محصول بسیاری
مفید درس ها  ..در واقعیت  ،اینجا است این تفاوت میان تمثیل ها و کنایه ها – یک
کنایه نیاز داشتن بسیاری نماد ها به تفسیر کردن  ،اما تمثیل نه اینکه هستند شبیه
اینان  .این است یک تفاوت نوع این توجهی است اغلب بر این اتمام استرس ها ف
نه اینکه اقلم ریزی از این تمثیل ها برایشان است  .و همچون من تسلیم شدن
انجا بلکه ما نیاز مان نه به طلبیدن بود بخ درک کردن این مفهوم شمارش که این
پادشاه است طلبیدن به رفتن بسیاری از ما  ،از طریق اینان به صورت خاص آینده
ای از داستانها او  .واقعیت زمانیکه این خداوند بوده بخشیده تفسیر از تمثیل های
او ف او نه اینکه بخشیدن تفسیر از بسیاری آینده که ظاهری این تمثیل ها از این
گندم و علف ها  ،او نفرموده بر این اهمیت از این بندگان خوابیده  ،این انبار غله ،
 .این ساختمانها از این پوشاک  .ای تی سی
(1) This so-called ‘end stress’ in the parables is discussed well in A.M. Hunter, The
Parables Then And Now (London: Westminster, 1971), p. 12.
این برزگر تمثیلها 3-3.

این برزگر مثالها بود  % 75از این دانه برزگر بر بدی زمین ،ناشی به این تقریبا راه
متعجب این برزگر پرتاب این دانه ها همچون بسیار و پهناور ف اشکار ترین
 .همچنان بسیاری کانون توجه به آب و هوا این دست بر واکنش خاک یه نه
این مثلها یی بود شفاف بر بخش کننده این دانه ها بسیاری و پهناور  ،بلکه سپس
برزگر مانند هیچ گونه معمولی بزرگر تمایل بود  .این اموخته انجا حتی اگر مقداری
این اساس خارج رفتن روح ما باید باشد در گسترش شدن این کلمه بسیار و پهناور
و به رسیدن همه مردان باید شما کوتاه مختصر باشد ف همه نوعی از مرد و زن
ف شامل اینان کسی هست واضع ترین رسیدن به پاسخ فقیر ترین ) (1هنوز این
تمثیل صحبت ها از یک دانه از ذرت انجا محصول یک صدم )متی  (4:8هیچ کشاورز
میل چیدن بال بر اینان امکان ناپذیری  .یک میانگین در قرن  1فلسطینی بود درباره
 10تا ) (2آنچه گونه از واکنش بود این ؟ آنچه گونه از دانه از ذرت؟ شفافیت این
خداوند عیسی – کسی توصیف کرده خود او را در جان ثبت شده همچون این دانه
 .از ذرت آنجا بود به سقوط درون این زمین و آوردن جلو بسیاری میوه
اما این دیگر دانه ها از ذرت محصول بود  30 .و  60تا  .این بود کامل شگفت انگیز
 .پاسخ همچنین  ،کامل بی سابقه از در تمرین
بود این مه انجا این خداوند بود تلشی به نشان دادن ما فقط هر چقدر ریشه او
انجیل بتواند دگرگون کند زندگی انسانها ؟شگفت انگیز حاصلخیزی بود یک اینده از
این آینده ناجی پادشاهی بود ) آموس 9ک  13ف ارمیا  ،31:27ازکیل (30-36:29
این است همچون اگر این خداوند است گفته در این مثلها برزگر انجا این فراوانی
از این اینده پادشاهی بتواند اغاز نهادن در زندگی انسان حال .در دیگر مثلها  ،این
خردل دانه امدن یک درخت همچون بزرگ انجا همه این پرندگان از این هو بنوانند
زندگی کند در این ) مارک  (4:32اما خردل درخت ها نیستند این بزرگ  .واقعیتی
این نقطه است انجا این دانه کوچک از این انجیل محصول یک درستی خارج از
نسبت نتیجه – بر گرفته خوانده شدن ادبیات نقطه ای یک فشار آگهی  ،رسیدن
تعمییر دادن  ...ما خواهیم به دست لذت بخشیدن آمدن قسمتی از این پادشاهی از
خداوند  ،و تهیه کردن پناهگاهی به این ملتها از این جهان  .این است این قدرت
 .فوق العاده از این انجیل
این است چقدر بسیار این خواهد بسازد برایمان ف و این وسعت به که این ما کی
توانیم از طریق این انجیل  ،امدن ناجی از مرد است این انجیل که این ما موعظه
ای است شبیه بوده به خمیر مایه – این – برایشان یک شروعی است مقایسه زیرا
که این است از طریق شما ها نوع بشزیت انجا ما خواهیم نفوذ دیگران توسط
موجود شماها حقیقی ،انسان ما است  .هنوز این زن مخمر میکس شده است

اماده سازی یم کقدار بزرگی از نان  ،مطابق به این مشخصات در متی  13:33این
است شاید به نشان دادن ما آنجا در حالیکه شما ها نفوذ بتواند درستی و نادیده
.باشد  .این خاموشی شاهد می تواند باشد بزرگترین تاثیر
این مثالهایی از این گندم و علف ها اینده ها دیگر پویژگی اتفاقات  .کسی شلخته و
چاق پوشاک دانه ها بر ربال از این دا نه ها گندم .این مزرعه کارهایشان کسی
 .بوده خوابیدن نیستند سرزنش نشده همچون ما قدرت انتظار داشتن
این گندم ها نمی توانستند باشند ریشه کن شده زیرا که این ریشه ها هست درهم
تنیده شده و هر کس راه برود درون این مزرعه به برداشتن خودشان بتوانند
پایمال کند این گندم  .همچنان هر چقدر بنار این می تواند آنها باشد ریشه هایی بر
روی این زمان از این محصول ؟ این می تواند تنها بر گرفته باشد مقداری اسنان –
موفق دروگر ها  .ای – ای  .این فرشتگان  .این است کامل و مطلقا خارج از ما به
عمل این ریشه کن شدن  .و هنوز این واضخ مفهومش بود نگهداشته نه درک
 .کردن به واسطه مقداری از ما
اینان است نقطه خوب از ترجمه در لوقا  8:8هر چه که نیاز بوده درک کردن :
همچون او گفته بود اینان چیز هایی ف او گریان بود  .او انجا شنید گوش شنوا
اجازه داد بشنود او ) الف اس وی و یونانی ( این بنظر آمده آنجا این خداوند بود
انداختع بود خارج اینان چالشی چندین زمان همچون او صحبت ها این مثلها.
همچون این برزگر شلخته و چاث دا نه ها همچون این و خداوند بود چالشی
شنودگان او به تصمیم گرفتن ایا نوعی از زمین انها بودند همچون انها شنید این
تمثیل
یادد اشت
در عدالت این تمثیل ها می توانند باشد خواند دیگر راه  .در فلسطین شلختگی جلو
تر بودن از شخم زدن  .این بزرگر شلخته بر این مسیر که این روستا هیت مغلوب
بسیاری این کلش تاریخ او خواستن ها به شخم بر بالی این مسیر -به همراه این
استراحت از این مزرعه  .او برزگر در میان سر تیزر زیرا که آنها همچنین باشد
شخم در – و این بوده اشاره شده انجا او سخت زمین بود حاک به همراه در زیر
ثرار گرفتن سنگ اهک که با اشکال نشان داده شده در باره سطح
(1) In fairness, this parable can be read another way. In Palestine, sowing
precedes ploughing. The sower sows on the path which the villagers have beaten
over the stubble, since he intends to plough up the path with the rest of the field.
He sows amongst thorns because they too will be ploughed in. And it has been

suggested that the rocky ground was land with underlying limestone which barely
shows above the surface.
(2) This has been carefully worked out by R.K. McIver ‘One Hundred-Fold Yield’,
New Testament Studies Vol. 40 (1994) pp. 606-608.
این دو نجار 3-5

خداوند پیش بینی این مشکلت ما تمایل بوده در داخل شما انجمن از این تفرقه از
این اولین قرن به این مقدار مبارزات از روند مومنان در نظر گرفتن این داستان او
گفته شده از این نجار به همراه یک پرتو از او خودشان چشم کسی است همچون
مشتاق به عصاره این تراشه از این چشم از او پیروی کارگر نوشته هر چقدر او
تقریبا زورزده خودش بر او برادر به عمل این ! انجا است چیزی عجیب و غریب
پوچ بیار این بال این داستان  .در این داستان از این دو نجارها اینجاست چیزی نه
تنها غیر واقعی اما تقریبا کاراکتور – مانند ما خواندیم این و فکر کردن این
پادشاهی واضعی بیش از حد واقعی شرح داده شده هیچ کس تمایل حقیقت بود
همچون نادان ! اما آنجا است کامل چقدر او دانستن ما تمایل اندیشیدن ! ما تلش
به نوع خارج برادر واقعی هست انجا پوچ! مسیحیت است موثرترین ضرب المثل :
حال من میدانم شما همه فکرهایتان من هستم مبالغه اما من نیستم ) لوقا -6:41
 ( 42بیشتر مواقع این دیده شده این پادشاهی خواستن ها ما به فکر کردن او
تمثیل از طریق اینان تمام تصوری در ضرورت اعلم زیر یک تراشه میل امدن
خارج از این چشم حقیقت این است حضور خواست دامن زدن اشک کدام نهایی
ترین خواست خارج این  .این اندوه از زندگی خواست کار بر شما برادر به حل
کردن مشکل او  ،اینجاست کمی تراشه ضعف که زمان و این تجربه از زندگی
خواستن شفا اما من می دانم شما مردم خواهید به دنبال حمله و سرعت بال این
تراشه افزایش از برادر شما اما شما نیم توانید انجام دهید این ! مسیحیت حتی
پیش بینی چقدر ما خواهد استرس این واقعیت انجا شما پیروی مومن با اصول
کلیسا است شما برادر مانند ما کوشش به عمل این و مانند اگر ما بتوانیم کوشش
کنیم همچون درست کار در این بسیاری لحظه زمانیکه در خداوند چشم هایمان ما
عمل چیزی عجیب و غریب نادان  .بی تردید پادشاهی نجار سالها بود در زمانیکه
زمان او تنظیم کردن این داستان از دومین نجارها  .قابل توجه انها هر دو بود چوب
در پشم اینان – مانن اگر یک برادر خواهد گراییدن به طلبیدن درست دیگر برادر
کسی بود این اساس این همان ضعف اما این کمکی برادر مطرح کردن انجا این
دیگر برادر ها است همچون بسیاری بزرگ پس او  .تمثیل این پادشاهی خواستن ما
به صحبت این بیشتر و انتخاب کنید این مفهوم آنجا اینان او نجار نتوانستن کمک هر
 ..دیگران  ،اما اینان است دیگر اولین کسی که کی تواند

این داستانی از این بدهکار ناظر همچنان استرها این اهمیت از درستی بخشش این
استاد ستایش کردن این ناظر زیرا که او بود گفته شده دیگران انجا اینان بدهی ها
به او استاد بوده کاسته شدن  .نه استاد انسانی می تواند همیشه گفته او ناظر
برای ایفای نقش همچون غیر مسئولنه )لوقا  (16:8ام ااین پادشاهی عیسی می
کند ستودن ما برای سخاوتمندانه اینان کسی گناه در برابر او حتی اگر برایمان
سخاوتمندانه از اینان بدهکار به ما و او است در برابر همه این فانون ها از انسان
ستودن گناه  .در دیگرتمثیل این خارم شریر بدهکار بودن  10000استعداد -یک
هزاران میلیون دنیاری ) متا (18:23این بود یک هیول غیر قابل تصور مجموع – در
 4بی سی این مجموع از شهرستان جلیل در فلسطین و پر یا پید تنها  200استعداد
در هر سال در تگزاس .اولین پنجاهمین از این مقدار این سالیانه در آمد از هروب
این بزرگی است تخمین در تنها  900اسعداد ) تفسیر جدید حروم( این پادشاهی
بود استفاده نکانی تدابیر جنگی به نشان دادن چقدر بزرگی است انسانها بدهی به
 ...خداوند
و به پرتاب درون تسکین قوی این تضاد تیز به همراه این راه این پیروی خادم بود
که یک بدهی  .این داستانی است ساده این گناه ما درک کردن دیگرها هست
سپرده در برابر ما بایست باشد مانند هیچ مقایسه کردن به این بدیهی بزرگ ما
احساس شخصی ترین قبل خداوند این توضیح دادن چرا این قابل قبول دعا کردن
 .انسان به همراه او دست ها بر روی سینه
زمانیکه همه فلسطینیان یهودی تمایل انتظار یک داستان درباره یک انسان دعا
کردن به خصیصه او همراه دستان بال رفته مانند رسم بود  .این عنصر معمول
عنصری از این داستان در میان خارج این وسعت از این انسانهای پشیمان  .در
واقع این وجموع برائت ذمه از این بدهکار انسان به همراه نه بیشتر مجازات در
همه توانستن بوده گرفتار بزودی شنونده به واسطه شگفت انگیزی به واسطه
شادی ،نشئه شدن  ،سپسگزاری تخفیف دادن  .و هنوز او رفتن و بوده هر چیزی
مجموع غیر منتظره و غیر منتطقی – گرفتن ها دیگر انسان و تقاضا و پرداختن بال
او بدهی  .از این هیچگونه نه بخشیدن به قسمتی شما ،و این  ،ماهیت افتضاح از
.انسان ناسپاسی برای بخشیده شدن  .فقط مانند این دو تمثیل نجار
این نیاز برایصلح در میان خودمان مانند یک انجمنی است ارمغانی خارج در این
تمثیل از این نمک آنجا گمشده این است نمک ) بیسکوئیت( سد راست راهی ،ما
هستیم صورتی به همراه پارادوکس -برای درستی نمک نمی تواند از دست دهد این
است نمک ) بیسکوئیت ( دیده شده آنجا سدیم کلرید است یک مرکب پایدار آزاد از
ناخالصی نمک بود یک سمبلی در این پادشاهی اموخته شده برای صلح به همراه

اولین دیگر .اگر ما نباشیم این ،ما هستیم نه نمک  .اگر ما نه هیچگونه بر دیگران
 .نیست  ،ما نمک نیستیم  .ان را به عنوان ساده است

این دو نجار 3-5
خداوند پیش بینی این مشکلت ما تمایل بوده در داخل شما انجمن از این تفرقه از
این اولین قرن به این مقدار مبارزات از روند مومنان در نظر گرفتن این داستان او
گفته شده از این نجار به همراه یک پرتو از او خودشان چشم کسی است همچون
مشتاق به عصاره این تراشه از این چشم از او پیروی کارگر نوشته هر چقدر او
تقریبا زورزده خودش بر او برادر به عمل این ! انجا است چیزی عجیب و غریب
پوچ بیار این بال این داستان  .در این داستان از این دو نجارها اینجاست چیزی نه
تنها غیر واقعی اما تقریبا کاراکتور – مانند ما خواندیم این و فکر کردن این
پادشاهی واضعی بیش از حد واقعی شرح داده شده هیچ کس تمایل حقیقت بود
همچون نادان ! اما آنجا است کامل چقدر او دانستن ما تمایل اندیشیدن ! ما تلش
به نوع خارج برادر واقعی هست انجا پوچ! مسیحیت است موثرترین ضرب المثل :
حال من میدانم شما همه فکرهایتان من هستم مبالغه اما من نیستم ) لوقا -6:41
 ( 42بیشتر مواقع این دیده شده این پادشاهی خواستن ها ما به فکر کردن او
تمثیل از طریق اینان تمام تصوری در ضرورت اعلم زیر یک تراشه میل امدن
خارج از این چشم حقیقت این است حضور خواست دامن زدن اشک کدام نهایی
ترین خواست خارج این  .این اندوه از زندگی خواست کار بر شما برادر به حل
کردن مشکل او  ،اینجاست کمی تراشه ضعف که زمان و این تجربه از زندگی
خواستن شفا اما من می دانم شما مردم خواهید به دنبال حمله و سرعت بال این
تراشه افزایش از برادر شما اما شما نیم توانید انجام دهید این ! مسیحیت حتی
پیش بینی چقدر ما خواهد استرس این واقعیت انجا شما پیروی مومن با اصول
کلیسا است شما برادر مانند ما کوشش به عمل این و مانند اگر ما بتوانیم کوشش
کنیم همچون درست کار در این بسیاری لحظه زمانیکه در خداوند چشم هایمان ما
عمل چیزی عجیب و غریب نادان  .بی تردید پادشاهی نجار سالها بود در زمانیکه
زمان او تنظیم کردن این داستان از دومین نجارها  .قابل توجه انها هر دو بود چوب
در پشم اینان – مانن اگر یک برادر خواهد گراییدن به طلبیدن درست دیگر برادر
کسی بود این اساس این همان ضعف اما این کمکی برادر مطرح کردن انجا این
دیگر برادر ها است همچون بسیاری بزرگ پس او  .تمثیل این پادشاهی خواستن ما
به صحبت این بیشتر و انتخاب کنید این مفهوم آنجا اینان او نجار نتوانستن کمک هر
 ..دیگران  ،اما اینان است دیگر اولین کسی که کی تواند

این داستانی از این بدهکار ناظر همچنان استرها این اهمیت از درستی بخشش این
استاد ستایش کردن این ناظر زیرا که او بود گفته شده دیگران انجا اینان بدهی ها
به او استاد بوده کاسته شدن  .نه استاد انسانی می تواند همیشه گفته او ناظر
برای ایفای نقش همچون غیر مسئولنه )لوقا  (16:8ام ااین پادشاهی عیسی می
کند ستودن ما برای سخاوتمندانه اینان کسی گناه در برابر او حتی اگر برایمان
سخاوتمندانه از اینان بدهکار به ما و او است در برابر همه این فانون ها از انسان
ستودن گناه  .در دیگرتمثیل این خارم شریر بدهکار بودن  10000استعداد -یک
هزاران میلیون دنیاری ) متا (18:23این بود یک هیول غیر قابل تصور مجموع – در
 4بی سی این مجموع از شهرستان جلیل در فلسطین و پر یا پید تنها  200استعداد
در هر سال در تگزاس .اولین پنجاهمین از این مقدار این سالیانه در آمد از هروب
این بزرگی است تخمین در تنها  900اسعداد ) تفسیر جدید حروم( این پادشاهی
بود استفاده نکانی تدابیر جنگی به نشان دادن چقدر بزرگی است انسانها بدهی به
 ...خداوند
و به پرتاب درون تسکین قوی این تضاد تیز به همراه این راه این پیروی خادم بود
که یک بدهی  .این داستانی است ساده این گناه ما درک کردن دیگرها هست
سپرده در برابر ما بایست باشد مانند هیچ مقایسه کردن به این بدیهی بزرگ ما
احساس شخصی ترین قبل خداوند این توضیح دادن چرا این قابل قبول دعا کردن
 .انسان به همراه او دست ها بر روی سینه
زمانیکه همه فلسطینیان یهودی تمایل انتظار یک داستان درباره یک انسان دعا
کردن به خصیصه او همراه دستان بال رفته مانند رسم بود  .این عنصر معمول
عنصری از این داستان در میان خارج این وسعت از این انسانهای پشیمان  .در
واقع این وجموع برائت ذمه از این بدهکار انسان به همراه نه بیشتر مجازات در
همه توانستن بوده گرفتار بزودی شنونده به واسطه شگفت انگیزی به واسطه
شادی ،نشئه شدن  ،سپسگزاری تخفیف دادن  .و هنوز او رفتن و بوده هر چیزی
مجموع غیر منتظره و غیر منتطقی – گرفتن ها دیگر انسان و تقاضا و پرداختن بال
او بدهی  .از این هیچگونه نه بخشیدن به قسمتی شما ،و این  ،ماهیت افتضاح از
.انسان ناسپاسی برای بخشیده شدن  .فقط مانند این دو تمثیل نجار
این نیاز برایصلح در میان خودمان مانند یک انجمنی است ارمغانی خارج در این
تمثیل از این نمک آنجا گمشده این است نمک ) بیسکوئیت( سد راست راهی ،ما
هستیم صورتی به همراه پارادوکس -برای درستی نمک نمی تواند از دست دهد این
است نمک ) بیسکوئیت ( دیده شده آنجا سدیم کلرید است یک مرکب پایدار آزاد از
ناخالصی نمک بود یک سمبلی در این پادشاهی اموخته شده برای صلح به همراه

اولین دیگر .اگر ما نباشیم این ،ما هستیم نه نمک  .اگر ما نه هیچگونه بر دیگران
 .نیست  ،ما نمک نیستیم  .ان را به عنوان ساده است

این دو نجار 3-5
خداوند پیش بینی این مشکلت ما تمایل بوده در داخل شما انجمن از این تفرقه از
این اولین قرن به این مقدار مبارزات از روند مومنان در نظر گرفتن این داستان او
گفته شده از این نجار به همراه یک پرتو از او خودشان چشم کسی است همچون
مشتاق به عصاره این تراشه از این چشم از او پیروی کارگر نوشته هر چقدر او
تقریبا زورزده خودش بر او برادر به عمل این ! انجا است چیزی عجیب و غریب
پوچ بیار این بال این داستان  .در این داستان از این دو نجارها اینجاست چیزی نه
تنها غیر واقعی اما تقریبا کاراکتور – مانند ما خواندیم این و فکر کردن این
پادشاهی واضعی بیش از حد واقعی شرح داده شده هیچ کس تمایل حقیقت بود
همچون نادان ! اما آنجا است کامل چقدر او دانستن ما تمایل اندیشیدن ! ما تلش
به نوع خارج برادر واقعی هست انجا پوچ! مسیحیت است موثرترین ضرب المثل :
حال من میدانم شما همه فکرهایتان من هستم مبالغه اما من نیستم ) لوقا -6:41
 ( 42بیشتر مواقع این دیده شده این پادشاهی خواستن ها ما به فکر کردن او
تمثیل از طریق اینان تمام تصوری در ضرورت اعلم زیر یک تراشه میل امدن
خارج از این چشم حقیقت این است حضور خواست دامن زدن اشک کدام نهایی
ترین خواست خارج این  .این اندوه از زندگی خواست کار بر شما برادر به حل
کردن مشکل او  ،اینجاست کمی تراشه ضعف که زمان و این تجربه از زندگی
خواستن شفا اما من می دانم شما مردم خواهید به دنبال حمله و سرعت بال این
تراشه افزایش از برادر شما اما شما نیم توانید انجام دهید این ! مسیحیت حتی
پیش بینی چقدر ما خواهد استرس این واقعیت انجا شما پیروی مومن با اصول
کلیسا است شما برادر مانند ما کوشش به عمل این و مانند اگر ما بتوانیم کوشش
کنیم همچون درست کار در این بسیاری لحظه زمانیکه در خداوند چشم هایمان ما
عمل چیزی عجیب و غریب نادان  .بی تردید پادشاهی نجار سالها بود در زمانیکه
زمان او تنظیم کردن این داستان از دومین نجارها  .قابل توجه انها هر دو بود چوب
در پشم اینان – مانن اگر یک برادر خواهد گراییدن به طلبیدن درست دیگر برادر
کسی بود این اساس این همان ضعف اما این کمکی برادر مطرح کردن انجا این
دیگر برادر ها است همچون بسیاری بزرگ پس او  .تمثیل این پادشاهی خواستن ما
به صحبت این بیشتر و انتخاب کنید این مفهوم آنجا اینان او نجار نتوانستن کمک هر
 ..دیگران  ،اما اینان است دیگر اولین کسی که کی تواند

این داستانی از این بدهکار ناظر همچنان استرها این اهمیت از درستی بخشش این
استاد ستایش کردن این ناظر زیرا که او بود گفته شده دیگران انجا اینان بدهی ها
به او استاد بوده کاسته شدن  .نه استاد انسانی می تواند همیشه گفته او ناظر
برای ایفای نقش همچون غیر مسئولنه )لوقا  (16:8ام ااین پادشاهی عیسی می
کند ستودن ما برای سخاوتمندانه اینان کسی گناه در برابر او حتی اگر برایمان
سخاوتمندانه از اینان بدهکار به ما و او است در برابر همه این فانون ها از انسان
ستودن گناه  .در دیگرتمثیل این خارم شریر بدهکار بودن  10000استعداد -یک
هزاران میلیون دنیاری ) متا (18:23این بود یک هیول غیر قابل تصور مجموع – در
 4بی سی این مجموع از شهرستان جلیل در فلسطین و پر یا پید تنها  200استعداد
در هر سال در تگزاس .اولین پنجاهمین از این مقدار این سالیانه در آمد از هروب
این بزرگی است تخمین در تنها  900اسعداد ) تفسیر جدید حروم( این پادشاهی
بود استفاده نکانی تدابیر جنگی به نشان دادن چقدر بزرگی است انسانها بدهی به
 ...خداوند
و به پرتاب درون تسکین قوی این تضاد تیز به همراه این راه این پیروی خادم بود
که یک بدهی  .این داستانی است ساده این گناه ما درک کردن دیگرها هست
سپرده در برابر ما بایست باشد مانند هیچ مقایسه کردن به این بدیهی بزرگ ما
احساس شخصی ترین قبل خداوند این توضیح دادن چرا این قابل قبول دعا کردن
 .انسان به همراه او دست ها بر روی سینه
زمانیکه همه فلسطینیان یهودی تمایل انتظار یک داستان درباره یک انسان دعا
کردن به خصیصه او همراه دستان بال رفته مانند رسم بود  .این عنصر معمول
عنصری از این داستان در میان خارج این وسعت از این انسانهای پشیمان  .در
واقع این وجموع برائت ذمه از این بدهکار انسان به همراه نه بیشتر مجازات در
همه توانستن بوده گرفتار بزودی شنونده به واسطه شگفت انگیزی به واسطه
شادی ،نشئه شدن  ،سپسگزاری تخفیف دادن  .و هنوز او رفتن و بوده هر چیزی
مجموع غیر منتظره و غیر منتطقی – گرفتن ها دیگر انسان و تقاضا و پرداختن بال
او بدهی  .از این هیچگونه نه بخشیدن به قسمتی شما ،و این  ،ماهیت افتضاح از
.انسان ناسپاسی برای بخشیده شدن  .فقط مانند این دو تمثیل نجار
این نیاز برایصلح در میان خودمان مانند یک انجمنی است ارمغانی خارج در این
تمثیل از این نمک آنجا گمشده این است نمک ) بیسکوئیت( سد راست راهی ،ما
هستیم صورتی به همراه پارادوکس -برای درستی نمک نمی تواند از دست دهد این
است نمک ) بیسکوئیت ( دیده شده آنجا سدیم کلرید است یک مرکب پایدار آزاد از
ناخالصی نمک بود یک سمبلی در این پادشاهی اموخته شده برای صلح به همراه

اولین دیگر .اگر ما نباشیم این ،ما هستیم نه نمک  .اگر ما نه هیچگونه بر دیگران
 .نیست  ،ما نمک نیستیم  .ان را به عنوان ساده است

تمثیلهایی از اسرائیل 3-7
این زیبایی از پادشاهی عیسی مسیح است گویا بیشترین شفاف ترین دیده شده در
او گرایش به اسرائیل  .همچنین بیشترین از این تمثیلها مرجع در بسیاری راه به
این عشق از خداوند و مسیحیت از اسرائیل .و خودشان عشق از عتصی بی اثر
اسزائیل است این بیزرگترین مثالی از خالصیت زیبایی او نمد به طرف خودشان
مثل ی مرغ از او بچه ها )لوقا  (13:34اینجا دوباره است یک عنصری از غیر
واقعیت یک مرغ مال کسی بسیار شخصی جوجه ها نخواهند به فراهم زیرا او
شاخه ها این دیده شده به رفتن راست بر علیه طبیعت نه این نقطه فقط بوده غیر
فعال ترین تحمل جدی از این فریسیان آنها بودند اون جوجه ها او واقعیت به دنبال
خودشان ر=زیرا او شاخه ها  .به یاد آوری این زمانیکه ما خواندیم این ثبت شده از
او جرو بحث به همراه خودشان و در معرض گذاشتن خودشان ظاهر شدن  .او
نبوده نه تنها پرت شده به عقب خودشان  .او بود تمرینی به جمع کردن خودشان و
خودشان رد کردن او نوشته های حقیقت قلب او  .این بزرگترین برادر در این
ولخرج داستان نشان داده شده فوق العاده ترین خودش صلح گرایش با این حال
این حقیقتی است موقعیت از این حقوق دانان از روز مسیحیت و این است  .این
عشقی از این پدر ) خداوند( از این پسر ها تا نائب اسرائیلی ها است واقعا تا
اندازه ای تمایل پدر حقیقت حمله خارج و بوسیدن او  .مثالها  .بخشیدن او ) لوقا
 15:20سی پی  2سام  (14:33بدون اولین نیاز داشتن به توضیح دادن و به
صورت ویژه پشیمانی ؟ برای این غیر معمولی پدر ف این محض واقعیت این پسر
به دنبال بازگشت بود در این میان  .و هنگامی موستان مارگرها پس مانده بودند به
کار و تپش و گشتند این کالک ها کارگر ها این بود فرستاده این پاسخ ما انتظار
داشتن است انجا این مالک فرستاده ها در مقداری باز و مردان و – دوباره بر قرار
کردن کنترل  .اما او نمی کند چرا همیشه نگهداشته ارسال بندگان بعد از برخی
کشتگان هست ؟ اما این است دوست داشتن تقریبا نا امیدی ماندگاری از این پدر
برای ما واکنش این است ایا این تمثیل از اسرلئیل تعلیم دادن  .در این اتمام او
نمی کند چیزی مثل انسان دیوانه  .او فرستاده یک مرد تنها راه رفتن به سمت تنها
پسر خودشان  .یا چیزی از تمثیل از این دیگر پسر ها – و این پسر کسی دوست
داشتن پدر همه انجا او بود میان دو پسر ها – و این پسر کسی مانده در خانه بنابر
این اتمام شده به همراه همه آنجا این پدر بود دیده می شه این پسر جوان بود

دمیده شده این دیگر نصفی از این ) لوقا  ( 15:31این بود وسعت از خداوند ها
عشق برای ریاکارانه  ،اسرائیل  .او گرفته خودشان او همه – این خون از تنها او
پسر – افراد مسن شرقی آقایان هرگز دویدن این همگتنی  .اما این پدر خواهد
عمل پسر هنگامی این پسر جوان بر می گردد .چنان خواهد او شاد و چنان است
! او شاد برای همیشه گناهکار کسی که به توبه کرده
این نخستین پادشاهی فلسطینیان شنیده بودند بکار ببرند این سناریو از زمین دران
غائب  .این مثالهایی از اسرائیل تمایل داشته بودند به سادگی فهمیده بودند به
واسطه خودشان این مالک زنده بسیار ذ=دور بود هرگز دیده نشده و گاهی اوقات
کارگران گرفته بودند بسیاری این مجموع نشان برای خود خودشان این پادشاهی
شان تمثیلی از این غیبت زمین داران در لوقا )  (16-20:19اشره کردن به این
وضعیت  .او فرستاده رسولنی به دنبال میوه ای از این تاکستان اما این مستاجر
سوئ استفاده کرده و ان را کشته  .و او هیچ کاری نمی کند  .زمانیکه اون پسر
نشان میدهد در بال انها گرفتن آنجا او را به انجام و مثل قبل چشم پوشیدن هر
انچه که انها به او انجام دادن  .پس از همه می خواهیم راهی به دست اوردن به
همراه نه بخشیدن شدن او هیچ گونه میوه و پشو پوشی رسولن او از همچین
مدت طولنی چرا که تمایل به عوض کردن نگرش او ؟ او بود همچنین بسیار دور
بود در بسیاری کشور ها برای یک مدت زمان طولنی ) لوقا  (20:9آنها نمی
دانستند حقیقت واقعی او را این خداوند سوال پرسیده بود  :آیا از این پس باید
پادشاهی از این به عمل در آید درون خودشان ؟ ) لوقا  .(20:15این پاسخ واضح و
از این زمینه در صورتیکه در داخل این داستان خواهد بود  :قضاوت بر تجربه
گذشته مه چندان همه  .اما پس از ان خداوند معروف این قضاوت بر تجربه گذشته
نه چندان در همه  .اما پس از ان خداوند معروف این عنصر از غیر واقعیت در این
داستان مانند یک ناگهانی گزنده فوت و فن از این دم م=نه این پادشاهی از این
تاکستان تمایل واقعا شخصی ترین امدن و داستان خودشان  .و دادن این تاکستان
به دیگر مستاجران حتی اگر چه تجربه انجا بود هزیت=نه او این زندگی از این پسر
و این بود انجا عنصری از غیر واقعیت انجا اوردن خانه به ما این مجموع نکاتی از
این داستان و .این پدیدار می کند دور و بی مسولیت به خود خواهی ما سر کشی و
امتناع ما به شنیدن بندگان خود او از انبیا  .اما اینجا است یک قضاوت واقعی به
امدن در کدام او خواهد شخصی ترین به گرفتار و هنوز حتی او ویرانی از این
مستاجران یهودی نبوده گرفته دور او تقریبا میل دیوانه به بودند کارگران در او میل
نا امیدی برای درستی میوه روحی  .این تمثیلی از اسرائیل مسلمل صحبت شده
.ترغیب به هر یک از ما

این تمثیلی از این غائب بود یک تعریف شده پیچ خوردگی به این  .غیبت مالک زمین
کسی که هرگز بازدید نکرده بود زمین سالهل و تاسیس کرده این مردم آنها
فرستاده به این ویژگی مغلوب بال ،تمایل باید فقط فراموش کردن این  .آنها نمی
خواهند عذاب دهند  .در این تمثیل هر یک کشیدن بر این  ،این خداوند می پرسند
آیا این صاحب خانه خواهد انجام دهد خواهد بود ) لوقا  (20:15این انتظار پاسخ
بود  :نه خیلی زیاد  .او بدست می آورد آیا او  ،او بود هرگز ناراخت شده برای
رفتن از سالها در هر صورت  .اما این صاحب زمین است عجیب و غریب  .او
نگهداشته این رسولن فرستاده زمانیکه هیچ یک دیگران صاحب زمین تمایل داده
بال یا بدست اورده ساخته پیش از وقت فعال اما خداوند صبر از میان این تمثیل ها
بود همچین غیر معمول  .و سپس او مستاجر ها اندیشه انها باید یقینا به رسیدن
دور به همراه این زیرا که این خداوند به نظر می رسد همچون دور و خارج از
لمس  ..او ناگهانی آمد برایشان و نابود کردن خودشان  .او نمی کند اجاره خوشه
از مردم به این عمل  .او امده در شخص مثل این پادشاهی خواهد قضاوت  .و به
جای آن تصمیم گیری بود انگشتان خود را سوزاندن و دادن باغ های انگور به عنوان
کار بد این خداوند می تواند دهد تاکستان به دیگران او دوباره تلش کند و به این
 .ترتیب خداوند در حال انجام با غیر یهودی
تمثیل هایی از تماس از این انجیل 3-8
این بود مجموعه ای پر جنجال انجا این اکثریت از مهمان پس مانده دعوت شده به
واسطه این پادشاهی ) متی  22:9لوقا  (23-14:21و آنجا در حالیکه این شام بود
سر خوردن این  .این است این فوریت از ضرورت ما اعلمیه و نه پادشاهی یا
ثروتند مرد تمایل حقیقت دعوت ریف فاله خاموش این خیابان درون این حزب .
هنوز این است شگفت از خداوندمان لذت بخشیدن در فراخوانی ما از طریق این
بشارت درباره مسیح  .و چنین است تراژدی از بشریت رد شده از انجیل  .به رد
.کردن سلطنتی دعوت شده بود معادل به رد کردن سلطنتی فرماندهی
این بود شنیده از این زمان از عیسی  .هنوز مردم فقط درک نکرده بودند این
افتخار از موجود دعوت بر گرفته این پادشاهی اطلع همچنین چقدر این است
پادشاهی برایشان کسی ساخته بود همه این تنظیم نیست – مثل این نخستین
شنوندگان تمایل انتظار می رود ف یک مباشر ارشد یا همسر اما این پادشاهی خود
را و این عکس العمل این فوق العاده در گیری از خداوند قادر مطلق در شخصی
ترین دعوت هر یک از ما به مشارکت همراه او  ،از طریق صدایی از انجیل
همچنین همه انه ااین دختران باید زوال خوابیدن در حالیکه منتظر بودن این
خواستگار ) متی  (25:5است معمولی –انها باید دیده باشند زیبای خاموش،

تعویض خاموش دسته ها و هنوز بلفاصله ما هست بواسطه پادشاهی به قضاوت
گذشته بر روی خودمان هر یک درستی یک آینده از تمثیل ها مثالها  .متی 21:31
لوقل  ) 17:43مثل این است در جای دیگر مطرح کردن  2سام 12:5 -14:8
پادشاهی یک  (20:40نوشته چقدر اینجا چقدر اینان است مسلما عنصری از غیر
حقیقت در این پادشاهی توصیف از همه اینان دعوت شده به این شام رد شده این
دعوت ) لوقا  (24-14:18تمایل واقعی هر فرد پاسخ به هر یک بخشنده دعوت
ها ؟ این مفهوم وجود انجا هر یک شنودگان تمایل عکس العمل  :این است من ..؟
شاید در کمترین من می توانست پاسخ به این صدا از این انجیل  ..این تمثیل از
این عروسی جشن بود نا مناسب در انجا برای تنها رد کردن این دعوت به این
جشن و ضربان این رسولن این پادشاهی فرستادن ارتش به حمله خودشان – در
حالیکه این غذا است مثل این بوده گرم بر این جدول فراهم به این خورده ) متی
 (7-22:3این نکته ای است انجا بسیار رد شده از این دعوت  ،بسیاری مسخره از
 .این موعظه ها موجب خشم شگفت انگیز در خداوند
آنجا این دعوت شاه گدا درون او جشن همچنین ایستادن خارج مثل عجیب و غریب
 ..آیا پادشاهی از پادشاهی این است ؟ و آیا ما  .و آیا همیشه تمایل مهمان پس مانده
این عروسی پوشاک معروف به او بر ورود به این جشن ) متی  (22:11این عنصر
از این غیر واقعیت در این داستان ساخته شده این خارج ایستاده همچون شفاف
ترین  ..و در عین حال مردم پرسیدن چرا آنها تعمید نشده اند  ،چرا آنها امتناع می
کنند از لباس صالح از مسیح این صدایی از انجیل  ..و این است چیزی برای روشن
کردن واضح کردن به آنها است  .این رسوایی از این تمثیل ها بصورت صلیب انها .
و اینها است دیگر عنصر عجیب و غریب در این داستان  .در حالیکه این شام است
هنوز می فرستد سرد این پادشاهی خاموش نظامی سفر ) متی  (8-22:7اما این
است عارضی به او میل به رفتن به همراه او جشن به همراه او مهمان ها .
مطوئنا این پیامی است به دعوت اینان  .ما میل به عمل این آنجا جشن ما عطف
بال اینان – و این مجازات از این بد کار است نه آنجا قابل توجه بر اینان موضوع
 .مورد بحث حتی اگر چه این بود انجام شود
دومین دعوتنامه
بسیاری از مفسران ساختن این نقطه ای آنجا مهمانهای خاورمیانه دومین دعوت
نامه  .اگر یک شخص پاسخ ها به این اولین سپس حیوان هست کشته شد در
موافقت به همراه این شمار از این انتظار داشتن مهمانها و پس در ضیافت زمان ،
یک خدمتکار است فرستاده به جمع کردن این مهمان و اوردن ما به این ضیافت )
 (1 .این است این مرحله دعوت هر چه است رد کرده این داستان

این مردم بودند همه گفتند  :بله نخستین ترین  .این مفهومی است شفاف .
مسیحیت شما بره بود دیده کشته شده – و حال ما هستیم دعوت شده به نشستن
واقعی پائین در این ضیافت به شریک شدن در این شکستن نان ضیافت مدلی در
این است از این اخرین شام از پادشاهی خداوند  .بیا برای همه است در حال
حاضر آماده این است اشاره ضرورت لزم ادامه امدن  .به پس مانده این حس از
قلب و شک به این آیا است همچون غیر واقعیتی است این مشهود ترین خلف
واقع و بی ربط از این بهانه داده ها  .ضیافتی بود در این بعد از ظهر – هر چه بود
نه هنگام اتمام کار بود  .لوقا  . 8-17مراجعه کنید به این غذا اتفاقی بعد از این
روز کار انجام شده بود  .یک مردی می گفت خریداری شده در میدان به رفتن چک
کردن خارج از روزکاری انجام شده بود  .یک مردی می گفت خریداری شده در
میدان به رفتن چک کردن خارج از این  .اما خریداری از وؤگی های در این مشرق
ساخته شده یک مقدار زیادی از زمان هر درخت و دیوار است با دقت بررسی شده
به همراه این بیشترین مراقبت قبل از این میدان است خریداری شده این تمایل
مانند شبیه گفتن من فقط خرید یک خانه که انلین من هرگز ندیدم که در دیگر
کشور شب من بوده به رفتن و دیدن این .علوه بر این زمان محدودیت در
خاورمیانه فرهنگ ساده نیست آیا آنها هست در جای دیگر همه اینها چیزها مردم
گفته آنها عملی بود فقط  .اینان و سپس توانستن راحتی می تواند یک روز دیگر
همه انجام شد  .پس از همه انها بود برای امدن به یک ضیافت موافقت کرده بود
برای آمدن به یک ضیافت موافقت کرده بود  .این مرد کسی که ادعای به خریدن
 5یوغ از گاو بود به تست خودشان بود شبیه گفتن واضح دروغ .گفت بیلی توضیح
ها بر چقدر تیم ها از گاو نر هیت فروخته شده در شرقی روستا  :این تیم ها است
گرفتن به این مرکز بازار ها  .در این کناره از این مرکز اینان خواهد به کوچکی
میدان جایی که مربوط به اینده خریدار می توان تست این گاو نر ) ...یا ( این
کشاورز شخصی یک جفت برای فروش اعلم به او دوستان انجا او یک تیم موجود
و آنجا این ما خواهد به خویش به همراه خودشان بر گرفتن روز  ..مربوط به آینده
خریداری ساخته اینان استحکام و حتمی ترین از کشش .همه از این وضوح می
گیرند قبل از خریداری حتی شروع به مذاکره قیمت ) (2علوه بر این این کشاورز
ادعایی می کند به خریدن  5یوغه از گاو های نر  .این بود بزرگترین سرمایه گذاری
سرمایه گذاری برای شخص کشاورز او یقینا نمی توانسته بگیرد برایشان بدون
امتحان آنها اول ،منحصرا دادن این طولنی جذاب خارج از خریدن و مذاکره
قسمت هر چه هست ثسمتی همچون فلسطین  .دیگر نکته ای به نوشته است
اینجا حیوانات بود همه دیده همچون بلکه نا پاکی  .با ساختن بهانه برای بهانه این
اساس از حیوانات است به طور موثر تر گفت اینجا این حیوانات است بسیار مهم
به این دعوت میزبان پی این مهان  .همچنان این بهانه به بودن فقط پیوسته
عروس نگهداشتن نه اب – زیرا که عروسی بوده نقشه ای خوب در پیشرفت این
بود واضح آنجا اینان توانستن به تضاد میان این ضیافت و این عروسی چرا از این
رو پذیرفتن این نخستین دعوت ؟
این واکنش میزبان بود همچون ما هستیم بر جسته پیش از وقت اسن همچون غیر
طبیعی  .در عوض از گزفتن بال ،او اجازه دادن خود به حتی بیشتر تحقیر کردن در

این چشم های از روستا گرفته هنوز دعوت نامه بسیار مردم – این گدا این نفرت
خود – او بود دعوت مردم برای او شهر – اما حال او دعوت مردم ناشناخته به او و
سرانجام مردم برای بیرون او فوری ناحیه زندگی تحت پرچین  .او از جان گذشته
در خواست به همراه همه این تمسخر شدن و شرم هر چه این تمایل بوده در این
میان این است یقینان خوش شانسی تهیه برای اعلم به ما در این اتمام از این
انجیل شما وظیفه به حال رفتن خارج درون همه این همان و دعوت همه به خداوند
ضیافت ایا ما نی توانیم ساده تر عدم موفقیت به فهمیدن است آنجا برای آن گدا
آن توانست فرهنگ به کلن مانع به رد این دعوت وجود دارد  .این گدا اگر متحیر
آنجا او مانند ناشناخته شخص برای خارج آنجا این میزبان منطقه بود هستی دعوت
به این بزرگ ضیافت او نمی توانست زقم خارج آنجا چیزی انجام شود درستی انجا
،آنجا این شخص نمی توانست برای حقیقت آیا بود من همیشه برای او ؟آیا بود
عملی تجربه ای از من ؟ من نمی توانم پرداخت او برگشت در هیچگ.نه برای  ...و
از دوره آنها نبایستی باشد دریافتی این اولین دعوت .انها بود هستی دعوت به
ضروری ترین رفتن درون یک بزرگی دریافت ای اولین دعوت  .و در همه اینان در
این غیر واقعیت بود هستی این غرابت و مشکل از پذیرفتن از خالص زینت
بخشیدن  .از این رو این میزبان فزماندهی این خذمتگذار به گرفتن اینان بواسطه
 .این اسلحه و کشش اینان به این ضیافت
هیچ از اینان مردان آیا بوده دعوت باید آزمایشی از ضیافت من  ،شاید بنظر آمدن
واضح و حتی اقزونه چیزی به گفتن – تا وقتی که ما تحقق بخشیدن این تمزین از
فرستادن سهمی از این ضیافت غذا به اینان ایا بود غیر نا به چاره غایب) (3آنها
اندیشه انها توانست تمرین در فاصله نباشد وخیم درباره این حقیقتی جشن  .انجا
این میزبان بود همچون غیر حساس او نمی توانست اصلح این واضح تداقض .آنها
نبوده اند ایستاده در فکری از اون دردی در ردی اینان  .اما این نکته ای است ،آنها
بود پذیرفته شده این نخستین دعوت نامه ،آنها به دنبال کسی سمتی در همه این و
این مفهوم است انجا انه اانتظار داشتن به این فرستادن اینان سهمی در این
ضیافت حال همه این آمد نها از گرند ارتباط به ما آیا بوده پذیرش این دعوت نامه
به پادشاهی خداوند  .ما همه بوده ایم گرایشی به فکر انجا خداوند هر جور نبوده
اطلع حس نبوده توانستن قرار دادن بال به همراه ما لنگ بهانه از ما عدم از
خطرناک پاسخ  .در این حس همه شما رفتن عمل گفتن بله است  .من خواندن
کمی جمله از تی  .ذبلیو مانسلون هر چه فقط جمع کردن بال من خود استنتاج ها
برای مطالعه ها تمثیل ها  .به صورت ویژه ای اینان در لوقا  15هر یک صحبت
شده در این نائب شخص همچون کسی آیا است مکتشف بلکه انها بوده اند هر
چیزی بسیار این دومین نکته ضوروری این ) مسیحیان ( آموخته اند هست انجا نه
مردی وارد شدن در پادشاهی بدون این دعوت از خداوند و آنجا نه مرد نی توان
باقی بماند خارج از این اما بواسطه او خود عمدی انتخاب انسان نمی توانست
نگهدارد برایشان اما او برایشان  ...عیسی می بیند این عمیق ترین تراژدی از
زندگی انسان نه در این بسیاری اشتباه و احمق چیزها آنها مرد عمل یا این انسان
نه در این بسیاری اشتباه و احمق چیزها آنها مرد عمل یا این بسیار خوب و عاقل

چیز های آنجا انها عدم موفقیت به انجام دادن اما در اینان رد شدن از خداوند
)بزرگی بخشیدنم )4
ما نه تنها دعوت شده این مانند توسط نماد بندگان  .توجه کنید هر چقدر این
ضیافت رسیدگی اس به این استاد و پرسیدن او مستقیما معاف می شود .
همانطور که ما شاره کردیم  .در جای دیگر در موعظه ما ازا انجیل ها چهره مسیح
به این جهان است ماباید اصرار کسانی که دعوت را دارد می شود به شام استاد
پذیرفته است با توسل به انه ااحساس صدمه دیده خود را رد می شود و رد
کسانی که به دعوت به ابتکار خود پدیرفته اند یعنی انها است بنابر این پس از
افتضاح است  .مثل به پایان رسیدن با خانه هنوز کامل مصادره به مطلوب ان در
را همیشه پر می کند تا آیا گدا در فیض به اندازه کافی اعتقاد دارند؟ چگونه قانع کننده
 .خواهان بندگان شود همه از ان سوال ما جواب دهند
:نوشته
(1) The many references to this are listed in I.H.Marshall The Gospel Of Luke
(Exeter: Paternoster, 1978) p. 587.
(2) Kenneth Bailey, Through Peasant Eyes (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) p. 97.
& (3) J.D.M. Derrett, Law In The New Testament (London: Darton, Longman
Todd, 1970) p. 141.
(4) T.W. Manson, The Sayings Of Jesus (London: S.C.M., 1937) p. 130.
این تمثیلها از قیامت 3-9
این روزی از قیامت برایشان به همراه این پادشاهی  .اینان است عنصرهایی از
غیر واقعیت در این راه او سخن گفته از این پادشاهی مانند وجودی از این قاضی )
متی  (25:40این مفهومی است انجا برایشان قیامت خواهد باشد بشدت مهم
واقعه این پادشاهی برایشان است این قاضی ) واقعا این پادشاهی از بهشت و
زمین ( این شکلی از قیامت تمایل پیشتهاد کردن ترسناک صورت قاضی به همراه
همه این مقام و بی هوشیاری از این اطاق دادگاه به هر حال این حکم است  .اما
آنها هستند عنصرهایی از غیر واقعیت در این عکسها مورد بحث در هر یک مورد
) نشنیدن از انسانها دربارگاه ( این تمجید کردن  :به خوبی انجام  ..تو وارد به
شادی از پروردگارت ) متی  (25:23این عکسی از این شادی ثاضی شکستن در
این حکم شادی این دعوت تامل کننده مومن باصول کلیسا یی به اشتراک این
شادی در پیروزی  .این عکس به نظر می رسد همچون قابل تصور وارد شدن تو
درون این شادی پادشاهی پیشنهاد کردن خاموشی بی ایمانی در این عاقبت
مقایسه کردن این به همراه اولین ساعت کارگران دریافت کردن در نتیجه روز
) متی  ( 20:9و این با ایمانی تقریبا تعرض کردن به همراه پادشاهی خودشان آنجا

انها بوده اند نه انجام این چیزها او یاد اوری خودشان از ) متی  (40-25:38اما ما
خواهیم چیره شذیم بر آنها سکوت ما خواهد باشد برایشان پادشاهی شادی ،برای
ما باید بایستی قبل از این شخص از عظمت او به همراه شادی بسیاری ) یهودا
 ( 24این مثلهایی است از قضاوت صریح این به صورت فوق العاده در این راه ...
این استاد است همچون خوشحال انجا )و بندگان هستند می بینند برای او انجا
بلفاصله نشسته غروب و رفته غذا مهیا کرده برایشان عملی است این بندگان
برایشان ) لوقا  (12:37اینان است در برابر توفیق کننده عنصری از غیر واقعیت
اینجا .توانستن یک استاد واقعیتی عمل این ) سی پی لوقا  (17:7در هر یک غیر
متحمل ترین زمان در شب توانستن او را واقعیت خدمت خودشان و تمایل او
واقعیت به رفتن جلل آنجا این خدومتگذار بود در انتظار بر پایی برای او؟ او اینان
عنصرهایی از غیر واقعیت خدمت به اموختن این درس انجا این پادشاهی خواهد
غیر قابل بیان شادی در او بازگشت باید از شما از این مرحله امدن و او خواهد
شگفتی شما بواسطه او خوشحالی و اشتیاق برای ما  .و چرا این مرحله آمدن و او
خواهد شگفتی برای شما بواسطه او خوشحالی و اشتیاق برای ما  .و چرا این
است خواستگار همچون سخت گیر درباره رد کردن دیر تر به این عروسی ) متی
 25:12لوقا  (13:25؟ واقعیت به نشان دادن این بسیار سخت و اهمیت ابدی از
ضرورت پاسخ به این به نشان دادن این بسیار سخت و اهمیت ابدی از ضرورت
پاسخ به این آمدن پادشاهی او خودش در آنجا روزی از او شادی آنجا ما هستیم
آماده خواهد عمل به طول کامل زف  3:17این پادشاهی خداوند آنها در این قلب
از اینان او خواهد نگهدارد او خواهد شادی کند بسیار اینان به همراه شادی او
خواهد باقی عشق او  ،او خواهد شادی بسیاری اینان بههمراه سروده ها من
خواهم جمع کنم اینان انجا هست اندوهگین ) ما ( ما دوباره  .سپس ما خواهیم
زندگی خارج از این عنصرها از غیر واقعیت در این تمثیل ها از این پوند  :عاقل
استفاده می کند از مقدار کمی سکه نتیجه اش در این عنصر قدرت بسیار ابدی
شهر ها  .بوده شهد آمده از ما از  10پوند )ئ لوقا  (19:17این تمثیل هایی از
قضاوت رخصت ما به تصور کردن این مردان تعجب در بی ایمانی در این پاداش
معلوم به خودشان  .همچون خارج از قسمت به اینان حکمت و سر سپردگی در هر
یک قسمت مرحله  .انها انتظار داشتن در بیشترین باید کمی پوند در عمل معیین به
خودشان اما آنها هست معیین هیچ کمتر سپس فرمانروایی در این پادشاهی از
خداوند  ..این پادشاهی چقدر قضاوت کند ما شناختن ما هر چه منحصرا  .این
سوالهایی بر خاستن چرا تمایل همه این خدمتگزارها ایستادن بیدار در سفارش به
باز شدن این در ) لوقا  (12:37چررا؟ ) نه فقط این نگهبان شب به این جوابهایی
است آنجا اینان است یک کا مل منحصر به فرد در صورت ویژه شخصی ارتباط
 .میان این استاد و همه این خدمتگزارها

این تمثیل درباره مصرف این پایین ترین نشستن صدای واضخ با ما  .اگر یک فقیر
هیچ کس است دعوت شده به این پادشاهی ضیافت  .او تمایل طبیعی گرفتن این
پائئین ترین مکان به همراه احساسهایی از حیرت بیم حجالت شادی افتخار ساکت
هیجان انجا او بواسطه زینت بخشیدن این عنصری از غیر طبیعت در این داستان
است آنجا این مرد مغرورانه گرفه بلندترین مکان و بود به عمل تنزل مقام در این
آمدن ازاین پادشاهی  .اینجا است کامل هر چقدر هستم ما رفتار کردیم هنگامی که
ما گول زدن برای وضعیت و قدرت در این کنکاشگاه شهروندان ) در هر صورت (
هنگامی که ما عدم موفقیت به مطرح کردن هر یک مرد بهتر سپس خودمان می
شود  .این است چگونگی مضحک ما هست وجود دارد  .این پادشاهی است تمثیل
هایی بود مشهودترین اساس بر روی امثال بود  7-25:6قرار داده نشده جلو
خودت در این حضور از این پادشاهی و ایستادن در این مکان از بزرگی مردان
نیست  .این راهی پادشاهی و ایستادن در این مکان از بزرگی مردان نیست  .این
راهی پادشاهی بکار بردن این به او کلیسا این مفهوم ر ا می رساند آنجا او باید
باشد از نجابت  .این است مرحله از احترام که او قصد داشتن اینان به عمل در
میان مابرای ما پیروان برادران  .این تمثیلها از قضاوت براستی لمس کردن این
 .بسیاری هسته از وجود روحی معنوی شما است
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این موضوع است برایشان شگفا انگیز در بسیاری از تمثیلها از قضاوت
هر دو شایسته و بی ارزش در هر دو فرایند و نتیجه قضاوت شگفت زده
کرده .
این روزی از ثیامت بود اهمیت برایشان به همراه این پادشاهی  .اینان یک
عنصری از غیر واقعیت است در این راه او سخن گفته از این دادگاهی
) وافعا این پادشاهی از بهشت و زمین ( این نشان دادن آنجا این پادشاهی
بخواهد به قبل از ما این عکسی از اینان کسی که بود دیده صوایی به این
پادشاهی نامیده اما رد کرده او پیشنهاد  .مریض ترین ما دیدیم به گوشه ای
دور از این عکس مثل انجمن سقوط قربانی به تصویر در هم و بر هم از خدا
می فروخت توسط مرتد مسیحیت .
این فشاری بر رد کردن تنهایی است تایید از این تمدید از این عهد عتیق .
این امکان حقیقی از رد کردن در قضاوت روزی بود مشهود تربن محرک
آشکار زندگی پایول ) به عنوان مثال  1قرنتیان  (9:27و او استفاده می
شد  ،این ترور از این آمدن روز از قضاوت به متقاعد کردن مردان در
تدریس خود از کلیسا )  2قرنتیان  (5:11و همچون در موعظه ها به این

جهان ) به عنوان مثال اعمال  (17:13پائول نمایشگاه از آمدن داوری آینده
باعث فیلکس به لرزه ) اعمال رسولن  (24:25من تعجم به هر حال تمایل
او اگر او د=راه رفتن درون یک جلسه مسیحیت امروزی
مثالهایی از قضاوت از استرس بوده برایشان شگفت انگیز از این فرایند و
نتیجه از قضاوت  .این بایستی به قدرتمند ترین تاثیر بر شما فکرهایی و
رفتارهایی  .برای همه شما مطالعه و تدارک آنجا روز خواهد شگفت انگیز
ما این خواهد لرزش ما به این اصل مانند این اخیرا ساخته خانه ای بود
مبهوت و خمیدگی به این پایه و خمیدگی به این پایه برگرفتگی این طوفانی
چرخاندن و باران ) نشان دادن مسیحیان بازجویی از شما صغیر در قضاوت
متی  (7:27اگر آن روز است تعجب ما بهتر مناسب فروتنی ما شناختن ان
نهایی ترین شما ادراک از بسیاری از چیزها خواهد نشان دهد به اشتباه اینان
است حتی ممکن مفهوم انجا برخی کسی خواهد بپذیرد بواسطه این
پادشاهی کسی که حتی در این قضاوت بود اشتباه گرایش به طرف اینان
برادران  .بنابر این قبل این پادشاهی از این محصول انان کسانی که فکر
انها بود کارکردن سخت و دشوار شکایت کردن انجا اینان آنها فکری بود
عملی از دست داده بود نگهداشته به رفتن شاهی آنها بود سرزنش اما آنها
نگهداشتن بودند پادشاهی اینان ) سی پی خدمتگزار متی  (20:11پس دیر
تر تفسیر انجا این اولین بایستی به از دست دادن قدرت اشاره کردن آنجا
انها خواهد در این پادشاهی اما در این کلیسا بسازد به همراه خجالت در
گرفتن این مکان ) لوقا  (14:9یا این برگترین تلخ برادر عصبانیت در این پدر
بخشنده اشتیاق بر ای این بی ارزشی برادر است آدرسی بر گرفته این پدر )
خداوند( در زبانهای کدام است مربوط به این پادشاهی عیسی  :پسر تو هنر
همیشه همراه من  ،و همه آنجا بوده است از آن تو ) لوقا  ( 15:30اینان
احساس هست در جایی دیگر بنان شده درباره این پادشاهی عیسی  .است
این مفهوم انجا تغ برادر بزرگتر نگهداشته است در مسیح و پذیرفته در اوئ .
حتی اگر چه او گرایش به برادر او است انچه که باید باشد نیست ؟
این کمترین در این پادشاهی خواهد بود کسانی که آنان شکستن فرمان وو
درس دادن مردان بنابر این ) متی  (5:19اما این کمترین در این پادشاهی
خواهد بود شوردن بزرگترین پس جان تعمید شده بود رد این زندگی ) متی
 ( 11:11این پیام ساده ای است آنان خواهد بود آنجا برخی در این پادشاهی
کسانی نبوده اند مطلع در اینان روزی از عنصر مشروط  .مسلما اینان
جزئیات هستند قادر به تعبیر دیگران اما باید به این نکات در ذهن بخصوص

اگر شما تا ب حال با خشونت آشکاری برخی از مسیحیان شما ممکن است
ملقات مبارزه باشد
مثلهایی مختلفی از قضاوت بخشیدن مختلفی ویژه از این قضاوت  .این
ممکن باشد آنجا ما بتوانیم قرار دهیم همه برایمان به همراه هم ساختن بال
در زمان توالی از این فرآیند از قضاوت یا این ممکن آنجا قضاوت خواهد بود
مختلف از ما و این تمثیل منعکس کننده این نورد مختلف که این پادشاهی
) حتی در این انسانیت ( پیش بینی آمدن قبل او در قضاوت برای این رد
شدن این مورد ممکن باشد شبیه این :
در مرحله اول عدم درک ) متی  (25:37و خشم تعجب پس از آن تحقق
حکم خداوند .
،او اشاره می کند نقاط ضعف خود را
).سپس آنها را توضیح رفتار آنها )کوه  ،(25:24توجیه خود )کوه 25:44
خداوند یک سری از سوالت ،که هیچ پاسخ وجود دارد می پرسد
،کوه  (22:12وجود دارد(  speechlessnessپس از آن است که
 GK.)،از دور از قضاوت ) 1یوحنا slinking 02:28 .به دنبال آن یک شرمنده
تمایل به فرار ولی هیچ جایی برای اجرا )عبرانیان  ،3 :2به نقل از  6 :20مربوط
به ناتوانی مردان برای فرار از رویکرد از ارتش آشور شکست ناپذیر( .خواهید دید
که خداوند در حال آمدن است در برابر آنها با ارتش بسیار قوی تر از آنها ،و آنها از
).دست رفته به فرصتی برای ایجاد صلح )لوقا14:31 .
آن را قطعا اتفاقی نیست که این دقیقا الگوی از وقایع است که مردان از طریق
که مصلوب شدن خداوند مشهود رفت .این مکاتبه است که باعث می شود من به
سمت این ایده که توصیف از قضاوت در نظر گرفته شده به عنوان قطعات زمانی
از رد کسانی که خداوند مصلوب نو به عنوان خوانده شده لین
این رقم از قیامت
ما باید همواره به یاد داشته که قضاوت که ما آن را در دیدار با مثلهای قضاوت
است که تنها یک شکل استفاده می شود برای توصیف دیدار ما با پروردگار است.
این مشکل به دانستن تا چه حد به این رقم است .بنابراین این سوال مطرح
میشود آیا مسیح مطمئن شوید که از قبل پذیرفته می شود ،و درجه پاداش خود

نشان می دهد که شاید نه .خداوند بندگان "که او ممکن است بدانید  LK. 19:15را؟
که چقدر هر مرد با تجارت به دست آورده بود" می نامد .او مأمور است به قاضی
).از همه )اعمال رسولن 10:42
با این حال ،به عنوان خداوند از آسمان و زمین ،با تمام قدرت به او داده شده ،این
باید توجه داشت که در همان راه به عنوان  unlikely-به نظر می رسد هر چند آن را
خدا قادر مطلق است و در عین حال او را محدود قدرت مطلق ،به طوری که او
ممکن است علم مطلق او را محدود کند .چوپان می بیند تفاوت بین گوسفند و بز
به عنوان کامل آشکار است .این نیاز به هیچ بررسی بزرگ است .و در عین حال
مثل و شکل بسیار یک قاضی وزن تا شواهد و آینده به یک نتیجه گیری به نظر می
رسد نشان می دهد که مخالف است .مطمئنا این ایده این است که قاضی ،خداوند
دانای مطلق از همه ،در روز داوری به عنوان اگر او نیاز به جمع آوری شواهد از ما
و در نتیجه حکم خود را رسیدن عمل می کنند .مثلها به این تصور از آنجا که آنها
مطمئنا توصیف چگونه قضاوت به ما احساس خواهد شد .ما در زیر نشان دهد که
چگونه بسیاری از مثلها مفهوم را میرسانند که پذیرش ما در قضاوت همه بستگی
به نگرش ما به برادر ما .اما ما می دانیم )یا ما باید به( است که این تنها چیزی
است که رستگاری ما وابسته به نیست؛ اما نکته از مثلها است که این خواهد بود
.در ذهن ما بسیار برجسته پس از آن
بنابراین هدف از قضاوت است ،با توجه به مثلهای قضاوت؟ احساس من این است
که آن را به نفع ما است ،نه خداوند ،اگر چه با وسواس این رقم از قضاوت ممکن
است در مقابل مفهوم را میرسانند .در یک مثل ،خداوند عیسی تعلیم داد که قبل از
صدور حکم واقعی ،صالح خداوند چگونه بسیاری از پوند پوند به آنها داده شد به
دست آورده است را بگویید .در یکی دیگر از ،تصویر خداوند از مؤمنان بود پس از
صدور حکم تلفظ شده بود ،سوال با خداوند به اینکه آیا آنها واقعا انجام داده بود
آنچه او گفته بود .ما باید با تصویری از یک حساب کاربری اولیه از ما ،قضاوت
خداوند ،و پس از آن یک بحث با ما پس از صدور حکم تا تلفظ شده است .این به
خودی خود نشان می دهد که ما به نمی بینم قضاوت صرفا به عنوان یک روش
برای تقسیم کردن پاداش و مرتب سازی مجازات .هدف این است که برای جلل
.خدا از طریق پاسخ ما به تحقق که ما پس از آن به هدایت می شود
مؤمنان و تمام آثار آنها از قبل شناخته شده .از دیدگاه خدا به نظر می رسد هیچ
دلیلی وجود ندارد که وفادار نمی تواند بلفاصله به جاودانگی در خداوند آینده منتقل
می شود .آنها ،بعد از همه ،او را به عنوان در مسیح که دوباره افزایش یافته است
و جاودانگی دریافت دیده می شود .اما چگونه درک کمی از فضل خدا ،چه کوچک

خود دانش ما اگر این مورد بود .چند سال از آنچه که ما در نظر گرفته رنج می
برند ،خارش در اطراف بر روی سطح از طبیعت ما ،با مراقبت های مستمر
دوست پدر ما ،پس از مرگ ،و سپس بعد ما می دانیم که ما در جلل ابدی از
پادشاهی تقریبا خراب .از کرسی قضاوت قطعا یک بخش حیاتی از آموزش و
پرورش معنوی و آماده سازی ما برای دریافت ماهیت خدا ) (1خواهد بود .بلفاصله
پس از آن ،به ما گفته) ،کوه  1 :25و زمینه( "پادشاهی  ...خواهد شد نزد ده باکره
 ...تشبیه" ،معنای ضمنی آن این است که پس از آن ما را به حقایق موجود در
درک که مثل؛ تنها پس از آن ما به که گویی آنها خود را از خارج از خود را مشاهده
کنید .معنویت آنها فکر می کردند آنها را به حال آن را به عنوان دور از آنها گرفته
این خواهد بود که نتیجه از روند قضاوت 1 .قرنتیان . AVmg 08:18).شد )لوقا
 11:32همچنین ممکن است یک مرجع به اثر آموزشی قضاوت شود" :وقتی که ما
در نظر گرفته ،ما به خداوند تنبیه است که ما باید با جهان را محکوم کرد".
محکومیت جهان را در زمان بازگشت مسیح باشد .قضاوت و تأدیب که پل اشاره
باید در نتیجه این باشد که از آخرین روز است .با این حال ،در متن او این نقطه
است که ما از خود سؤال در جلسه یادبود و پاسخ ما به دست تأدیب خداوند را در
زندگی کنونی ما در واقع یک پیش بینی از آن تجربه قضاوت نهایی است.سپس ما
گناه ما متوجه ،پس از آن ما را به عظمت فیض خدا و برتری پیروزی مسیح ببین.
سپس ما متوجه خواهد شد که چگونه کوچک فهم ما بود ،کمی از خدا از ما می
دانستند ،و چگونه بزرگ است پاداش ما داده می شود ،چگونه از نسبت آن است
که به تجربه و مسئولیت ما در حال حاضر .ما تقریبا احساس که بندگان فکر می
کردند که به خوبی انجام داده بود زمانی که آنها پوند آنها به عنوان یک نتیجه از آنها
چگونه پوند با توجه به آنها استفاده کرده بودند به دست آورده بود ارائه شده
است .طور کامل درک نتیجه هوشیاری و حفظ نفت در لمپ .رد خواهید دید خود
).را از پادشاهی تراست )لوقا 13:28
پوند )مینا( داده شده معادل  1000در بسیاری از  (2005) $بود .ده شهرستانها :با
وجود این ،پاداش راهی برای خروج از نسبت ،هر دو به آنچه داده شده بود ،و به
آنچه که آنها با آن دست بود! کلمات کارشناسی ارشد تقریبا به نظر می رسد
سرزنش ملیم" :چونکه در یک بسیار کمی وفادار بوده است ،از قدرت تو بیش از
ده شهرستانها" )لوقا " .(19:17هست تو وفادار بیش از چند چیز بوده است ،من
تو را حاکم بر بسیاری از چیزهای را" )کوه " .(25:23حقیقت" ما در حال حاضر )و
آن این است که( است "بسیار کمی  ...چند چیز" .ما نباید آن را به عنوان یک پایان
در خود مشاهده کنید .اما از آنجا که انسانیت ما ،چشم انداز محدود ما ،راه ما
هستند تا در پارادایم خرده ما قفل شده است ،ما تمایل به فکر می کنم که
پادشاهی خواهد بود و نه به تجربه ما از "حقیقت" .اما خداوند بر ،حداقل دو بار،

که آنچه ما در حال حاضر است رقت انگیز محدود در مقایسه با چشم انداز معنوی
بی نهایت بیشتر از پادشاهی است .ما )شخصا( خواهد شد و سپس حاکم بر تمام
که مسیح دارای شود )کوه 24:47؛ "بسیاری از چیزهایی" کوه  .(25:23و در او
.همه ثروت از حکمت معنوی )سرهنگ  (3 :2پنهان می کردند
"ثروت واقعی"
لوقا  ، 16:11در یکی دیگر از مثلها قضاوت ،چکش خانه همان نقطه .اگر ما در
نحوه استفاده از چیزهایی که در این زندگی از طرف خدا به ما وام وفادار هستند،
ما "ثروت واقعی" داده می شود .چه ما در حال حاضر است "حقیقت" ،به دلیل
این است که چگونه روح از آن صحبت می کند .اما حقیقت نسبی است ،و حقیقت
خدا می خواهد ما را به عنوان حقیقت قبول است بدون شک توسط او طراحی
شده است که توسط فانی قابل قبول است .اما آن است که "ثروت واقعی"
صحبت از اینجا نیست .ما خواسته می شود در این است که به خدا وفادار ،و
سپس ما داده خواهد شد "است که که خود را" )لوقا (16:12 .در انگلستان ،اگر
ما به عنوان داده خواهد شد "ثروت واقعی" که به نوعی مرتبط هستند به ما به
تنهایی ،نام داده شده است که هیچ کس نمی داند جز خودمان )کشیش .(2:17
"ثروت" نشان دهنده ثروت از حکمت و دانش )سرهنگ  ،(2:13و آنها را با "آنچه
که خود را" به موازات ،که گویی در پادشاهی ما خواهد شد عمق گسترده ای از
دانش معنوی و درک داده شده است که در برخی از راه به ما مربوط به تنهایی
من را به آستانه درک آنچه  LK. 16: 11،12است .به نظر من ،آن چند کلمه از
.پادشاهی خواهد در مورد باشد .ما نمی توانیم بیشتر
اما روز قیامت نه تنها برای تحصیل شخصی و فروتنی است .آن را برای روشنگری
همه ما به عنوان یک جامعه است ،که در شواهد عادلنه که از بعضی جهات روند
قضاوت عمومی خواهد بود وجود دارد ،و همه مؤمنان را به ویژگی های واقعی
ببینید .بنابراین نالیق خواهد شد به  fellowshippedکسانی که با آنها در این زندگی
عنوان بدون لباس عروسی نشان داد ،و مؤمنان او را )برای اولین بار( را به عنوان
راه رفتن برهنه و در شرم )کوه 22:11؛ کشیش  .(16:15بنده شر خواهد بود
"برش جدا" )کوه  ،(24:51یعنی نفاق خود خواهد شد آشکارا برای اولین بار نشان
داد )به یاد داشته باشید ،او یکی از بزرگان کلیسایی در زندگی فانی بود ،با توجه به
مثل( .آنچه که در گوش خداوند سخن گفته خواهد شد توسط ایشان نازل آشکارا
")).از پشت بامهای"( در قضاوت )لوقا 3 :12
این پوست بز

خداوند نالیق چگونه آنها می  LK. 19:23،به گفته یکی دیگر از مثلها قضاوت در
توانند وارد پادشاهی نشان .باز هم ،توجه کنید که چگونه قضاوت برای آموزش و
پرورش از آن در نظر گرفته .او آنها را نشان می دهد که چگونه آنها باید استعداد
خود را ،پایه انجیل ،با توجه به دیگران ،و در نتیجه برخی از علقه به دست آورد.
این است که با ممنوعیت خوبی شناخته شده در وام دادن پول به اسرائیل دیگر
برای ربا متصل شود .ربا تنها می تواند از امتها دریافت می شود )تثنیه.(23:20 .
خداوند قادر است که دللت بر حداقل این شخص می تواند انجیل با دیگران به
اشتراک گذاشته ،به خصوص )در یک زمینه یهودی( جهان غیر یهودی .این می
توانست حداقل به ارمغان آورد برخی ربا برای خداوند .این نشان می دهد که
مسائلی مانند بی تفاوتی در موعظه ،به خصوص عدم تمایل ایمانداران یهودی برای
به اشتراک گذاشتن امید خود را با غیر یهودیان ،خواهد شد خداوند در طول فرایند
قضاوت مطرح شده است .البته ،خداوند بود بنده )در داستان( گفت به من قرض
.بدهید که پول را به امتها؛ او به استفاده از ابتکار عمل خود را انتظار می رفت
تصویر کلی از داستان این است که حداقل انسان باید چیزی انجام داده اند!
خداوند حتی او را پذیرفته اند اگر او پول در ربا ،چیزی است که قانون را محکوم
کرد قرض؛ اگر او می خواهم چیزی انجام داده اند ،حتی اگر آن را درگیر شکستن
برخی از جنبه های از اراده خدا  ...در عوض ،نگرش بود که او استعداد از انجیل
داده شده بود ،و او وظیفه خود را به عنوان فقط نگه داشتن بر روی آن .او
عصبانی است که خداوند حتی باید نشان می دهد او باید به هر چیز دیگری انجام
می شود! ما واقعا باید برای این نگرش در خود تماشا کنید .او خود را با گفتن این
که او "نگه داشته" پول را توجیه می کند ،با استفاده از کلمه در جای دیگر در مورد
نیاز استفاده می شود برای حفظ و یا در آغوش آموزه از یک ایمان ) 1تیم 1:19
)).لوقا 9 : 3 .(19:20؛  2تیم 1:13؛ کشیش 9 :6
او انجام داده بود ،او در برگزار شده بود ،او تا به حال ایمان چپ نیست .و او فکر
این به اندازه کافی برای او را به پادشاهی به ارمغان بیاورد .متاسفانه ،به نظر ما
از معنویت است که تقریبا این نگرش بسیار جلل یابد .هر که نشان می دهد به
عنوان ابتکار عمل ماوریکس به احتمال زیاد به اشتباه دیده شده است .تاکید کرده
است در برگزاری به آموزه بنیادی ،مارک کتاب مقدس خود را با آن ،حضور در
جلسات هفتگی در مورد آن )حتی اگر شما از طریق آنها چرت زدن( ،به طور
منظم حضور  ...و ،پسر است ،شما نمی خواهد به اشتباه دور .خداوند ،در طراحی
این مثل به عنوان او ،دقیقا این نوع از خوشنودی در ذهن داشت.در نهایت .خداوند
پیش بینی میکند فرهنگ معنوی است که او حتی به رد را نشان می دهد ،هنگامی
که او اشاره چگونه او را رد "دوست" پاسخ )کوه  ،(22:12با استفاده از همان

کلمه به او در مورد یهودا استفاده می شود )کوه  .( 26:50انگور آن را به عنوان
یک کلمه به معنی "رفیق ،همدم ،مدت مهربانی آدرس ابراز رفاقت" توصیف می
باید آدرس  afresh-کند .اگر این است که چگونه خداوند به کسانی که او را مصلوب
.قطعا امید ،امید فراوان ،برای ما وجود دارد
این گوسفندان
این رقم از قضاوت در مثلها قضاوت یک قاضی رو تیره و تار نشان می دهد ،با
تمام شأن و منزلت و هوشیاری را میگویم از دادگاه ،هر آنچه که حکم است .اما
عناصر غیر واقعی در تصاویر قضاوت که قبل از ما در مثلها قرار داده است .این
قاضی است احساسی در هر مورد درگیر )بی سابقه در یک دادگاه انسانی(؛ او
تمجید" :به خوبی انجام  ...تو وارد را به شادی از پروردگار تو" )کوه .(25:23
تصویر قاضی شاد ،شکستن در شادی در حکم ،دعوت مؤمن مردد برای به اشتراک
گذاشتن شادی خود را در پیروزی خود را .تصویر نظر می رسد تا تصور؛ "تو وارد
را به شادی از پروردگار تو" نشان می دهد سکوت ،یک کفر ،در نتیجه .این مقایسه
با کارگران یک ساعت دریافت پرداخت یک روز )کوه  ،(9 :20و مؤمنان تقریبا
با پروردگار خود را که آنها از چیزهایی که او آنها را به یاد )کوه remonstrating :25
 (40-38انجام می شود ) . (2اما ما سکوت ما غلبه خواهد کرد .ما شادی خداوند
ما را وارد کنید .برای ما باید قبل از حضور جلل خود را با بیش از شادی )یهودا
 (24.ایستاده است
استاد تا خوشحال است که بندگان خود را در حال تماشای برای او این است که او
بلفاصله می نشیند و می شود یک وعده غذایی برای آنها آماده ،انجام خدمت خود
)لوقا  .(12:37یک عنصر دستگیری غیر واقعی در اینجا وجود دارد .یک استاد واقعا
این کار ،در چنین زمان بعید است در شب ،که او واقعا خود خدمت می کنند ،و او
واقعا می شود خیلی خوشحالم که بندگان منتظر بودند تا برای او؟ اما این عناصر
غیر واقعی خدمت به آموزش درس :که خداوند شادی غیر قابل بیان در بازگشت او
و شور و شوق خود را برای  Gleeبه دلیل امید به ما از آینده دوم ،و او ما را توسط
خداوند تو خدا در"  Zeph. 03:17:ما تعجب .در او ،در آن روز ،برآورده خواهد شد
میان تو  ...او را نجات خواهد داد ،او را بیش از تو با شادی شادی ،او در عشق
خود استراحت ،او را شادی بیش از تو با آواز من آنها را جمع آوری خواهد شد که.
برای مونتاژ جدی " ،وقتی که خداوند عید فصح با ما دوباره را حفظ ) (USپر غصه
.خواهد کرد
همانطور که در بال تاکید کرد ،هدف از قضاوت است به نفع ما ،به منظور توسعه
قدردانی ما و خود دانش است .این است که شاید توسط مرد  £ 10پوند و گفت

است £ 10 (.او در  (GKکه مسیح به دست آورده بود منعکس شده است ،به ایجاد
حال حاضر می تواند ارائه دهد )لوقا  (19:16کار کرده بود .مردی که  £ 5به دست
آورد با استفاده از یک کلمه مختلف در توصیف چگونه پوند به او داده  5 £ساخته
شده بود )لوقا ،(19:18 .در حالی که مردان در کوه  20،22 :25با استفاده از
عین حال کلمه دیگری برای گفتن همین .این قطعا یک عکس واقعی ،هر یک از
مؤمنان می آید به این نتیجه همان است که معنویت آنها را توسعه داده اند یک
نتیجه از انجیل عمومی داده شده به هر یک از ما در تبدیل ما است .در عین حال
آنها این همان ایده اولیه در کلمات مختلف را بیان کنند .محل آموزه بنیادی به
عنوان مبنایی برای توسعه همه معنویت واقعی باید بدون استرس بیشتر نیاز دارند،
اگر آموزش خداوند در اینجا قابل قدردانی است .اما در حال حاضر نگرش آسان
رفتن اخوان ،اهمیت آموزه بنیادی نیاز تاکید بر تر است .مردی که توسعه نه به
عنوان او باید انجام داده اند را متهم به پروردگار دلیل بیم و آنچه او افشانده )لوقا.
19:21).
اما خداوند می کند افشانده شدن بذر پایه انجیل ،به عنوان مثل برزگر روشن می
سازد .نکته این است که نالیق موفق به اجازه دهید که دانه میوه بیاورید ،آنها
موفق به دیدن که خداوند انتظار میوه از آن آموزه آنها داده شده است .اما آنها
موفق به دیدن لینک بین انجیل عمومی و معنویت عملی .آنها احساس او بیم که در
آن او افشانده است .مسیح خود نیاز خواهد داشت ،یعنی که او کاشته است که،
حقایق اساسی از انجیل ،با ربا )لوقا .(19:23 .مثل دانه کوچک در حال حرکت کوه
بزرگ قطعا ساخت همان نقطه .پایه انجیل ،اگر به درستی بر این باور بودند ،در
منجر شود .یک عنصر ) CP. 13:31چیزهایی که بیشتر رسیدن به دور )کوه 17:20
غیر واقعی در مثلها از قضاوت ،به خصوص که از پوند وجود دارد :استفاده عاقلنه
از چند نتایج سکه در قدرت بیش از چند شهرستانها .ما به سمت چپ به تصور
مردان شگفت در ناباوری در پاداش داده شده به آنها .آنها انتظار می رود در بیشتر
تنها چند پوند به آنها داده شده است .و در پاسخ خود ما یک تصویر از تقریبا ناباوری
.از مؤمنان را در پاداش خود
نگرش به دیگران
یکی از تم های از مثلها از قضاوت است که نگرش ما به برادران ما خواهد شد
تاثیر بر نتیجه از قضاوت است .کوه  25:45به نظر می رسد نشان می دهد که
به خصوص توسط خداوند در نظر گرفته  ecclesiaنگرش ما به آنهایی که ضعیف از
شود .البته ،او حکم می داند و به همین دلیل او آن را در حال حاضر رسیده؛ اما به
نظر می رسد که مثل آموزش خواهد بود که ما را به درک که نگرش ما به برادران

ضعیف ما دارای چنین تاثیری بر موضع ما قبل از پروردگار .برای پس از آن ما
متوجه خواهد شد که همه ما ضعیف است .تاکید های مکرر او بر اهمیت نگرش ما
به دیگران در نظر بگیرید ،با استفاده از حقیقت ما باید در خدمت به دیگران داده
:شده است
به گزارش مباشر ناعادلنه را نجات داد بود ،چون او بدهی های خود را پس از -
وارد شدن خود را به یک ظرف غذا را بخشید دیگران است .او محصولت ارباب
خود را به هدر رفته ،به عنوان تجمل بود ) .لوقا  15:13با  16متصل .(2 :دیدن
اسراف را نشان همه ما ،درس مسلما این است که همه ما را هدر محصولت
پروردگار ما ،بنابراین اساس نجات است از طریق دیگران آمرزنده ما را به عنوان
یک نتیجه از ایمان خود ما را در فضل خداوند است .این یکی توضیح اینکه چرا مثل
.مباشر جریان مستقیم در از که از اسراف است

مرد ثروتمند برای لزاروس کمک نمی محکوم شد -.فریسی فقط برای بودن اما -
به ویژه برای تحقیر خود برادر گناه آلود خود صالح نمی محکوم شد -.مرد یک
استعداد رد شد چرا که او استعداد خود را به امتها نمی دهد و کسب ربا برای
خداوند -.بدهکار بزرگ چون او برادر خود را ببخش نه رد شد .خداوند می گوید که
او را به چنین شخصی پرداخت تمام بدهی )کوه  .(18:36است وجود دارد یک
اتصال در اینجا با یک مثل قبل ،که در آن او از چگونگی مگر اینکه یک مرد موافق
با دشمن خود را به سرعت ،دشمن او را به دادگاه و زندان کشیدن صحبت کرد تا
زمانی که او می پردازد که به خاطر )کوه  .(5:26دشمن مثل ،بنابراین ،خداوند
خود است .او مهاجم تهاجمی راهپیمایی علیه ما با یک ارتش شکست ناپذیر )لوقا.
 ،( 14:31با آنها ما باید صلح تسلیم کامل می باشد .قرار دادن آموزش خداوند در
زمینه ،او در نشان دادن خود می شود بسیار سخت و خواستار در مؤمن بی رحم
است ،اما بسیار نرم و غیر قابل قبولی بخشنده به کسانی که نشان بخشش .این
:جنبه از مثلها از قضاوت در نظر بگیرید
پسر بزرگ از کمک هزینه تحصیلی پدر رفت چرا که او می تواند از بازگشت از -
.پسر جوان را قبول نمی کند
بسیاری از خواهد شد در قضاوت رد کرد زیرا آنها برای مراقبت از برادران ضعیف -
.را رد کرد
مباشر مستی محکوم شد زیرا او نتوانست برای تغذیه بقیه خانگی و ضرب و -
.شتم آنها

لمپ به بیرون رفت دلیل آن را تحت یک سطل به جای دادن نور به دیگران نگه -
.داشته شد
شاید کارگران سخت کار بسته بندی توسط خداوند به دلیل شکایت خود را به -
دیگران گرفتن همان پرداخت برای آنچه که در نظر گرفته می شود کار تحتانی به
آنها فرستاده شدند .اگر مثل است که به منظور در این راه خوانده شود ،سپس آن
برادران( تقریبا بودند را  (CP.را به نظر می رسد تا غمگین که آن مردان سخت کار
.نجات داد ،اما برای نگرش آنها به برادران خود
آر وی سی ارائه  2قرنتیان  05:10عنوان آموزش است که ما خواهد شد با توجه
به اعمال ما در "بدن" انجام قضاوت ،و آن را فقط ممکن است که پولس در ذهن
بدن مسیح داشته است .اعمال ما وجود دارد ،به برادران ما ،خواهد بود که اساس
قضاوت ما است .برای نگه داشتن ایمان به خودمان بدون رسیدن به را به جهان از
دیگران بنابراین با خداوند به عنوان یک مشکل بسیار بزرگی برای ما پیش بینی
شده بود .و در واقع آن است .بی علقگی در جلسات کلیسایی و برادران خارج از
کشور ،عدم تمایل به واقعا به مبارزات دیگران ،بی تفاوتی نسبت به موعظه را
وارد کنید ،همه اغلب به عنوان یک نتیجه از یک وسواس با خانواده خود هستند ...
این است که قطعا نوع از چیزی که خداوند پیش بینی .همه ما تمایل به حفظ ایمان
ما را به خودمان ،به نگه بر روی آن شخصا در جزیره کوچک خود ما  ...و آن این
نگرش که خداوند پس از بارها و بارها و قاطعانه مخالفت کرد .و در راه او
خواستار ،او نشان داد که یک شکست در این به ما هزینه پادشاهی .او بیش از همه
باید میل به یک جزیره ی صحرایی زندگی معنوی و روحانی شناخته شده اند .اما به
جای او به سمت چپ  99عادل و تا به کوه رفت )به عنوان مثال او پس از الگوی
موسی دعا برای اسرائیل به شدت،؟( ،در جهت پیدا کردن گوسفند از دست داده
)).کوه 18:12
به یک معنا روند قضاوت در حال حاضر شروع؛ کوه  18:24می گوید که خداوند "را
آغاز کرده به حساب" در حال حاضر ،و بنابراین در حال حاضر ما باید فورا دیگران
را ببخشند .او در حال تماشای نگرش ما به هر یک از دیگر اینجا و اکنون .کوه :18
 33،35آموزش که نگرش ما نسبت به برادر ما عمیق در قلب ما آشکار خواهد شد
.و با ما در قضاوت بحث شده است
نور شمع نمادی از تبدیل ما ) :و عبرانیان  1 10:32تن (25 .است .به منظور دادن
نور را به خانه؛ چراغ ما از جانب عیسی خداوند روشن شد )عبرانیان  10:32لوقا
 .(08:16خداوند چراغ لمپ به منظور جستجو برای سکه از دست رفته خود ،که
برادر یا خواهر ضعیف است که به معنای به همان اندازه به او را در یک سطح
حلقه  (CPشخصی عمیق به عنوان پول جهیزیه یک زن در شرق میانه indescribably

اما لمپ چراغ او ما است .این نمونه دیگری از مثلها خود را . LK. 15: 8).عروسی
در حال در نظر گرفته شده به جا با هم .ما باید به عنوان یک شمع در حال حاضر
رایت ،در ریختن جلو نور ،و یا ما خواهد شد در قضاوت سوخته )کوه  05:15و
یوحنا  6 :15استفاده از کلمات همان( .این تنها یکی از نمونه های بسیاری از
منطق استقامت؛ ما باید به هر حال سوزاندن ،پس چرا آن را به خاطر خداوند
ص  CP .18:28گروه از مؤمنان ،چراغدان ) ecclesias، 5 :.نیست و درو پاداش؟
کشیش  ( 2می باشد .ما باید به جلو نور ،آن را تحت یک سطل را حفظ کند ،چرا
که "هیچ چیز را مخفی می کردند که باید آشکار نمی شود وجود دارد؛ نه ،چیزی
مخفی نگه داشته ،اما باید آن را در خارج از کشور که می آیند" )مرقس :4
 .( 21،22به عبارت دیگر ،به این دلیل بسیار که چرا خدا به آنچه از کلم او از جهان
و برخی از جنبه های آنها را از برادران ما پنهان کرده است ،به طوری که ما می
.توانیم آنها را به آنها نشان دهد
اگر ما روشن نیست جلو نور ،هر دو در جهان و در خانه ،ما در حال انجام هدف که
ما به نام شدند .شاید این به معنای اعمال  ،16:10لوقا که در آن می گوید که آنها
در مقدونیه موعظه چرا که آنها درک است که "خداوند ما را برای )در جهت است
که( به موعظه انجیل )در این مورد( به نام بود نزد )مقدونیها("  .آیا چنین تجدید
نظر تفسیر یا نه ،بسیاری از معابر که آموزش که نجات ما خواهد شد تا حدی
مربوط به که ما آن را برگزار چهارم کلمه هر دو را به جهان و به خانواده وجود
؛ لوقا 8 :12؛ رام  MK 08:38:10دارد )امثال 3 :11؛ 12 . ،24:11؛ دن 3 :12؛
کسانی که درو  GK. .).یوحنا 09:22؛ 00:42؛ 01:20؛  1پطرس 9،10 CP 6 :4
برداشت از انجیل خواهد شد با پاداش نجات )یوحنا .(4:36 .چنین کاری فقط یک
گزینه برای کسانی که می خواهند به مشتاق در مورد آن نیست .با چه اندازه ما را
و زمینه( اندازه گیری شد (MK. 04:24 1 .به دیگران در این راه را ،ما به در قضاوت
قرنتیان  15-9 :3نیز می آموزد که روحانی "کار" از "هر مردی" با برادران خود
متناسب با پاداش او در روز داوری خواهد بود .پل قطعا پاداش او به عنوان
؛ Thess 1:14: 19،20متناسب با کیفیت از برادران خود را دیدم ) 2 2 1 .قرنتیان
).فیل 02:16؛ 1 :4
برادر ارشد
کوه  50-42 :24تدریس است که بنده که باید خانگی مواد غذایی مناسب تغذیه
نشان دهنده هر یک از ما؛ او باید برای بازگشت خداوند تماشا و سخت کوش در
تغذیه خانواده می شود .هنوز )اما باید تأکید کرد( ،این مثل را برای هر یک از ما
در نظر گرفته شده .اگر او این کار نیست ،او رد می شود .ما )) CP. 13:37مرقس

یک استاندارد بال اینجا تنظیم کنید .مسیح است "گودمن از خانه" ،یعنی برده ارشد
که مسئول همه دیگران است )کوه  ،(20:11اما در اینجا "گودمن از خانه" نشان
دهنده هر یک از ما )کوه 24:43؛ لوقا  .(39،40 :12ما به او هستند ،و بنابراین ما
باید سعی کنید برای به اشتراک گذاشتن سطح خود را از نگرانی برای خانواده خود
را .او عبور خود را برای ما برای نجات ما انجام شده .،و او از ما می خواهد برای
به اشتراک گذاشتن صلیب خود را ،یعنی از خود گذشتگی خود را به بدن از
.مؤمنان ،حتی تا به مرگ
 (MK.به "پورتر" به تماشای فرمان بود )مرقس  .(13:34و او نشان دهنده همه ما
تماشای بیش از خانوار خدا یک ایده گرفته شده از انجمن گفتگوی است13:37). .
 3:17؛ به عنوان پیامبران در مثلها عهد عتیق قضاوت نگهبانان از خانه اسرائیل
بودند ،به طوری که هر یک از ما می باشد .هنگامی که خداوند پیش از این مثل،
پیتر گفته بود )مثل ما( این سوال واضح پرسید" :سخن تو این مثل نزد ما )دوازده
در قرن اول( ،و یا حتی به همه؟" )لوقا .(00:41 .پاسخ عمومی خداوند "به همه"
بود ،اگر چه او را صریحا می گویند نیست .در عوض او گفت که اگر خداوند از بنده
دور بود و آمد به طور غیر منتظره ،در اواخر شب ،چه شادی آن را به او می شود
اگر او در بر داشت چراغ روشن و بنده کار مجدانه در مراقبت از دیگران؛ هر بنده
انجام است که رفتن به شادی پروردگار خود .بنابراین ،پیتر ،در مورد اینکه آیا
دیگران به نام به انجام این کار فکر نمی کنم ،این بنده ایده آل است ،شما همه
بندگان است ،بنابراین شما را در دریافت و سعی کنید به مانند این بنده ایده آل
باشد! ' .کار پورتر بود برای جلوگیری از گرگ .یونانی برای "پورتر" به معنای
مثال دیگری از چگونگی مثلها را  SW: 1،واقعی کلمه به معنی "مراقب" )یوحنا 10
متناسب با هم( .یک بی حسی در دنبال کردن برای معلمان نادرست معنی است
که ما کار پورتر انجام نمی خب ،ما در خواب به جای دنبال پس از خانواده .کوه
 45-43 :24تعریف برای تماشای بازگشت مسیح به عنوان رسیدگی به نیازهای
برادران ما .این همان چیزی است قلب ما در جهت آمادگی برای آینده دوم منجر
شود ،به جای سرگرمی از تلش برای مطابقت وقایع کنونی با پیشگویی کتاب
.مقدس
قضاوت خداوند برای همه
یکی از ویژگی های نهایی از مثلها قضاوت لزوم توجه .آنها اغلب از خداوند عیسی
صحبت می کنند که اگر او به نقش خدا است .این نشان می دهد شدت خدا مظهر
وجود خواهد در مسیح در روز قیامت باشد .و در عین حال راه مسیح آشکار خدا تا
از نزدیک در سایر مثلها دیده است .بنابراین کوه  15:13صحبت می کند از پدر به

 به. اعمال این رقم را به خداوند عیسی24،37 :13  در حالی که کوه،عنوان برزگر
 همین ترتیب در مثلهایLK. 15، ، نسل زن، اما مسیح،خدای پدر از دست داده پسر
 در ساخت.سکه را از دست داده و او چوپان است که گوسفند از دست داده بود
 قطعا خداوند بود تاکید بر این که پدر و پسر کامل در نگرش،این مثلها به عنوان او
خود را به ما متحد هستند؛ آن را در حساب این که پدر واقعا می تواند مطمئن
. حتی اگر او هرگز انسان بوده است،شوید احساسات ما را به عنوان مسیح است
بسیاری از شرح مسیح در مثلها از معابر عهد عتیق توصیف احساسات از خدا
 نشان دادن حقیقت از این در اولین قرن،نسبت به اسرائیل صورت گرفته است
 بنابراین توضیحات خداوند از خود.زمینه زمانی که اسرائیل هنوز هم قوم خدا بودند
( در استوار23:37 به عنوان یک مرغ که مایل به جمع آوری جوجه اورشلیم )کوه
 بنابراین به پروردگار از بیت، "به عنوان مادر پرندگان پرواز است:5 :31 .است
 "المقدس دفاعHEB). با این حال، LK. 13: 8 تواند نشان می دهد که نگرش مسیح به
 اما از آنجا که احساسات خود را.اسرائیل حتی بیشتر بیمار نسبت به خود خدا بود
 مفهوم است که شاید که پسر را قادر می سازد و در،به اسرائیل یکسان هستند
!نتیجه متقاعد پدر می شود حتی بیشتر با ما بیمار از او به طور طبیعی خواهد بود
Notes
(1) And if we consider why there will be a Millennium instead of the Kingdom just
starting, surely the answer must be that it is for our benefit, a preparation for us
to enter the fully established Kingdom. Some of the mortals of the last generation
will be given the opportunity to be the mortal inhabitants of the Millennium,
whilst millions of others in previous generations have lived and died without
hope. It seems one of the reasons why they will be there is for our benefit.
(2) This all suggests that even after our acceptance at the judgment, we may be
more 'human' than we may now imagine. Some will be in the Kingdom who have
big questions about the justice of God (Mt. 20:12,13 " friend" ); the elder son is
apparently accepted in the Father's fellowship, although his attitude to his weak
brother is so wrong (Lk. 15:31); the wise virgins, apparently selfishly, won't give
any oil to the others; some will sit in the Kingdom in " shame" because they
thought they were greater than other brethren (Lk. 14:9- cp. the elder brother?);
some remonstrate that a highly rewarded brother already has ten pounds, and
surely doesn't need any more exaltation (Lk. 19:25).

هیئت الهی 3-10.
مثل چند بار رابطه بین استاد ما و خودمان صحبت می کنند .آنها این کار را در شرایط غیر واقعی تا حدودی و دستگیری .آن را
ساخته ام همه فکر می کنند وقتی که خداوند چگونه یک کارشناسی ارشد بیش از مجموع هشت استعدادهای به بندگان او دست صحبت
کرد و به آنها گفت که استفاده از آنها به عنوان بهترین آنها می تواند .این بود ،مثل انسان صحبت کردن ،خطر بزرگ و غیر واقعی
برای یک استاد را به .او خیلی مورد اعتماد آن بندگان! و خیلی تا خداوند واگذار شده به هر یک از ما ،به ما واگذار با انجیل .و ما
می توانیم شادی او تصور زمانی که آنها به او اعتماد در آنها قرار داده زندگی می کردند .ما همچنین می توانید تصور کنید آنها را
راه رفتن را از جلسه خود را با او ،تعجب که چرا تا به حال او بسیار به آنها سپرده بود ،احساس عصبی ،دعا برای قدرت به عمل
مسئولنه و مدافع سرسخت .در مورد چگونگی بزرگ استعدادهای داده شده به کارگران ) 30-14 :کوه  (25بودند فکر می کنم.
استعداد به ارزش  6،000دینار بود ،یعنی  20دستمزد سال برای کارگران در مثل کارگران )کوه  .(16-1 :10این مقدار زیادی و
غیر واقعی را به بنده به مسئولیت داشته باشد! اما این مسئولیت بزرگ آن عبور می کند به ما در داشتن به انجیل به نام شده است .به
همین ترتیب ،که مالک انسان از یک تاکستان که به خارج تاکستان خود را به مستاجرین دیگر ،پس از بسیاری برای اولین بار پس
ستمکاران به اثبات رسیده بود ،و نه تنها بندگانش اما پسر محبوبش را کشته است؟ اما این صحبت می کند از تمایل شگفت انگیز خدا
.به تفویض امور خود را به فنا ضعیف نگه می دارد
خداوند به عنوان »خاخام و تا حدی مانند یک عمل قرار گرفت .این وظیفه به خوبی شناخته شده از دانش آموزان یک خاخام به
خدمت معلم خود و انجام کارهای نوکر برای او بود .نوشته های یهودی از زمان و میشنا پر از اشاره به این است .اما خداوند درمان
رفتار او در شام آخر فقط در مقابل بود )لوقا .(22:26 .و او حتی آموخته است که او differently- ،او »خدمتگزاران" اساسا
خداوند از همه ،خیلی خوشحال است که بندگان او منتظرش بودند که او "آمده جلو و خدمت به آنها" )لوقا  .(12:37او غیر معمول
ترین "خدا و استاد" ،کسی که بندگان او ،و که مرگ برای آنها عمل نهایی خود را از خدمت بود خدمت کرده بود .خداوند چگونه ما
برده بسیار است صحبت می کند ،به عنوان دوستان او ،که مطیع دستورات او هستند )یوحنا .(15:15 .به اولین شنوندگان خداوند،
یک برده اطاعت او و یا او را به دستورات کارشناسی ارشد تعریف شده بود .خداوند می گوید که پیروان او دوستان او ،که انجام
او اما نوع جدیدی از برده slaves- ،او اما آنها بردگان است .او به نظر می رسد و گفت که آنها در واقع بودند commandments-
برده که در حالی که مطیع بودن به استاد ،همچنین دوست شخصی او بود .آن را دوست داشتنی چگونه خداوند از چنین ایده های
شناخته شده مانند برده داری صحبت می کند ،و نشان می دهد که چگونه در یک نواختی زندگی عادی ،او به مقدار کلی بالتر به آنها
.می دهد
مانند آن را در تصاویر گوسفند است .این چوپان غیر واقعی نه تنها برای گوسفند می میرد اما زندگی ابدی می دهد آنها ،آنها را ابدی
گوسفند )یوحنا .( 10:28 .ما آن را درک راحت تر اگر او از دادن زندگی خود را برای مردم صحبت می کرد ،و سپس آنها را برای
همیشه زندگی می کنند .اما او از دادن زندگی ابدی را به یک گوسفند ،که نشانه چه که واقعا مستلزم ندارد صحبت می کند .اما این که
چگونه آن را با ما ،که با فیض در حال دریافت پادشاهی ابدی است ،پیامدهای فوق العاده از است که فراتر از درک ما ،با توجه به
محدودیت های ذاتی که ما به عنوان گوسفند هستند.پدر به ما آزادنه بزرگ و مقدار شگفت انگیزی از تعیین سرنوشت داده شده است.
هیئت الهی یکی از ویژگی های بزرگ او به عنوان یک پدر است .آن شده اند که بسیار غیر معمول برای هر پدر به دیدن همه موارد
به انحلل بخشی از املک خانواده جلوتر از زمان ،فقط بنابراین به عنوان به اراده یک پسر متمرد که کامل او را رد کرده است .و
در عین حال پدر این را انجام داد .او منحل بخشی از میراث خانواده به آن را به یک پسر که می خواستند به آشکارا خانواده را ترک
می دهد .این است که چقدر پدر مایل به ما خواسته ضروری قلب خود ما ،چقدر او مایل به ما اجازه می دهد به راه خود ما ،به
.طوری که ما ممکن است او را از اختیار خود ما خدمت است را است
در فرهنگ مشرق زمین ،آن را معمول بود برای یک فرد برای حفظ پول را در یک پارچه .فرهنگ خود را به تجارت و داد و ستد
کال با آنچه آنها بود .که یک مرد باید فقط یک استعداد دفن لذا غیرواقعی برای شنوندگان اصلی بود .نقطه از این واقعیت مسلما این
از طریق  naievity،است که تنبلی روحانی خیلی بد است .بهتر بود به معامله و از دست رفته از طریق اشتباهات واقعی ،از طریق
خیانت و فریب دیگران ،نسبت به سادگی کاری انجام ندادن .من از ترس ،واقعا ترس است ،که فرهنگ مسیحی ما برای بسیاری از ما
پرورش یک کاری انجام ندادن ،فرهنگ است که دقیقا همان چیزی این عنصر غیر واقعی است هشدار .ما می توانیم مسئولیت به

کمیته کلیسا واگذار ،به دیگران ،به رهبران ما .و یا ما می توانیم چیزی از ترس انجام دهید ،ترس از اشتباه ،ترس از خطر کردن،
ترس از آنچه دیگر برادران ممکن است از ما فکر می کنم  ...تمام وقت انکار این اصل هیئت الهی .و این ممکن است به آن اضافه
شود که "هیچ چیز" مرد مثل تاکید کرد که استعداد و یا پول خود بود .پروردگار خود بازگشت چه او ]"استعداد تو" بود .به منظور آن
را تجارت ،و یا حتی به آن را در بانک و علقه ،او تا به حال به مالکیت شخصی از آن است .و این او موفق به انجام .و آن را فقط
این که از ما خواسته شده به سرورم  ---ما که حقیقت او ،همه که او به ما داده است ،به یک معنا ما در حال حاضر ،به به ابتکار
خود را استفاده می شود ،برای شکوه و خدمات خود را .در واقع ،پاداش مؤمنان خواهد بود به بیش از ثروت پروردگار خود را در
انگلستان ،با که آن هم به استفاده از ابتکار عمل خود را به منظور به او شکوه را داده می شود .ما به سمت چپ به فکر می کنم که
چگونه داستان ممکن است حین وفادار رفته استعدادهای بیشتری داده شد و آنها از بین برود و انجام دهید ،در عصر پادشاهی ،آنچه
.که در این زندگی بود با استفاده از آنچه آنها را برای جلل و خدمات خود داده شد ،در ابتکار عمل خود را دارند
است دوباره به جای انسانی بعید است .چنین مرد سخت واقعا توجه به  wheelingمثل بیوه که نگه می دارد آزار دهنده قاضی آزاد
درخواست های مکرر از زن؟ اما اگر چه او خودش را مستقل از هم خدا و هم مردان ،او به پایان می رسد که توسط بیوه کنترل می
شود .این نشان دهنده قدرت بسیار زیاد که است که در نماز انسان وجود دارد ،و اشتیاق خداوند به پاسخ اگر ما به اندازه کافی سمج
.هستند

سوالت پاسخ داده نشده در مثلها
ما فقط یک تم در مثلها دیده عناصر غیر واقعی که در تمام آنها وجود دارد .اما دیگران است که می تواند کشف شود .مثلها ،به ویژه
کسانی که پرونده لوقا ،به نظر می رسد برای پایان دادن به پرسش های بی پاسخ با ترک ما .آیا مسافر زخمی زنده ماندن و بهتر
است؟ چه موقع سامری بازگشت؟ چقدر هزینه به او؟ مرد مورد ضرب و شتم خوشحال برای دیدن سامری هنگامی که او بازگشت
بود؟ که به ارث برده شده دارایی ثروتمند نادان؟ آیا درخت انجیر خشک و بی ثمر تولید یک محصول در پایان؟ آیا برادر بزرگتر در
نهایت در حزب بپیوندند؟ آیا مباشر ناعادلنه موفقیت در گرفتن خود را از مشکلت خود را پس از اخراج او؟ چه اتفاقی می افتد به
پنج برادر مرد ثروتمند ،دیدن لزاروس مجاز نیست برای رفتن و هشدار می دهند آنها را؟ آیا آنها موسی و انبیا را می شنوید؟ هنوز
تفاله ریف در از خطوط به شام بزرگ آمده است؟ آیا قاضی بی در واقع شکایت بیوه را حل و فصل؟ چگونه ثروتمندی زنده ماندن،
پس از به فروش می رسد همه او را برای یک مروارید است ،در نتیجه دور کل گذشته خود را ،کار زندگی خود را ...؟ و چه او با
مروارید را انجام دهد؟ او ،احتمال ،نشسته و گنجینه های آن است ،اما می تواند چیزی با آن به منظور انجام به رونق مادی  ...و در
عین حال ما به سمت چپ به پس از منعکس کننده این .و یا مردی که به فروش می رساند همه به خرید میدان های حاوی گنج )کوه
– )13:44
چه او با ثروت تازه پیدا شده خود را انجام؟ سوال ،البته ،جوانه ما منعکس کننده آنچه که ما با ثروت از انجیل است که ما پیدا کرده
اند انجام شده است .این مثل ها باز با پرسش های بی پاسخ هستند حلق آویز ترک کرد چرا که نکته این است ،آن همه بر پاسخ ما به
عنوان به آنها چگونه در مورد ما پایان بستگی دارد! مثلها در نتیجه فقط داستان دنج نیست .آنها پاسخ ما به چالش بکشد .تصاویر
مرتب ما از واقعیت توسط انتهای باز و عناصر غیر واقعی در مثلها را درهم شکست .ذهن ما را دستگیر کردند و به طعنه توسط
آنها ،به عنوان آنها ما را به خود تحقق ،خود دانش منجر شود ،در زمان حتی سالم خود محکومیت.برای مثال ،آیا مرد با 10،000
مردان در مواجهه با ارتش می دوزند از خدا با  20،000مردان بی پروا فقط پیش بروید ،یا نشانی از او به دنبال آشتی؟ بود قطعا
یک اتصال در نظر گرفته شده در آموزش خداوند در مورد چگونه پدر دوست داشتنی پسر عیاش در گناه و جدایی او را دیدم "دور"
وجود دارد .و چگونه پادشاه ]خدا[ آمدن در برابر مرد با  20،000مردان در نبرد باید با در حالی که او هنوز هم "دور" آشتی )لوقا
14:32؛  .( 15:20خدا هر دو در آینده به سمت ما در قضاوت؛ و در عین حال نیز ما را می بیند از دور در فضل بی حد و حصر و
تمایل به ذخیره کنید .این پارادوکسی شگرف که باعث می شود در این جلسه نهایی خدا و انسان تا شدید و فوق العاده است' .طرف
سخت تر از خدا ،پادشاه آینده در قضاوت پرقدرت در برابر انسان گناهکار ،چیزی است که قدرت و جذابیت می دهد به جلسه نهایی
.خود را با مرد به عنوان پدر در دیدار اسراف
یکی از نمونه های گویاترین یک پایان ناتمام است به در مثل مباشر ناعادلنه یافت می شود .این است که شاید سخت ترین مثل
تفسیر؛ اما من پیشنهاد فکر است در امتداد خطوط زیر ) .( 1مباشر اشتباه انجام داده است .اما عنصر عدم واقعیت این است که او

زندانی و یا حتی سرزنش ،آن را فقط به عنوان آشکار است که او می تواند این کار مباشر انجام دیگر هیچ نیست را ترک کرد .پاسخ
معمول از یک استاد در حال اجرا را برای بدهی ) 25-23 :کوه  ( 8به بندگان زندان .اما استاد غیر منتظره ای مهربان است .مباشر
اکنون در برابر فقر ،و تا او طول می کشد یک قمار بزرگ است .قبل از اخبار از سقوط خود را دانش مشترک است ،او به فوریت
اجرا می شود به کسانی که در اطراف بدهی کارشناسی ارشد خود و به آنها می گوید که بدهی خود را ببخشند .عجله خود را در راه
او می گوید منعکس شده است "ارسال به سرعت  ...و شما  ."...او را به نوشتن کردن بدهی های خود را قبل از استاد خود می یابد،
و قبل از بدهکاران می دانم که او در حال حاضر حق ندارد به بخشش آنها بدهی های خود را دارد .قمار او این است که کارشناسی
یا کاهش بدهی ،و بنابراین  forgivenessesارشد خود را در واقع مانند یک پسر سخاوتمندانه و مهربان که او در واقع حمایت این
کسانی که از این بخشش را دریافت کرده اند سپاسگزار به مباشر خواهد بود ،و سخاوتمندانه به او بعد ،شاید به او اشتغال است.
دیگر چگونه بنده می داند و کارشناسی ارشد خود را درک بسیار خوب ،و می  parables-داستان منعکس کننده یک موضوع از
تواند پاسخ خود را حدس بزنید .راه بنده را دعوت گدا به جشن حتی قبل از استاد خود به او گفته است به انجام این کار یک مثال
است .آیا استاد بخشنده واقع کسانی که در بدهی های خود را ببخشم؟ و دیدن او است که  unendedاست .اما قدرت مثل در داستان
چگونه مباشر عمل کرده است ،او در واقع دوباره برقرار او ،تحت تاثیر قرار به عنوان او به وضوح با ادراک این مباشر گناه را از
فضل خود تحت تاثیر قرار؟ از مثلها دیگر ما به این باور رهنمون که بله ،مول و سرور است که در واقع این بخشنده .و البته ما به
خودمان را در موقعیت ناامید از مباشر ،ردی طیف وجودات ما بر فضل و عشق او فراتر از همه دلیل .برای من ،این رویکرد به
مثل تنها که می تواند هر گونه حس استاد رد مباشر برای تقلب ،و سپس ستایش او را ظاهرا رفتار نادرست ،خود را در بخشش
) .بدهکاران را است )لوقا 2،8 :16
شاید بسیاری از  meal-و  14در طول یک  LK. 7در این همه ما درخشش خداوند عیسی را ببینید .مثلهای
دیگران بودند گفته شد ،بیش از حد .خداوند یک سخنور درخشان شده اند ،نقاشی از چالش ها و درس از
نیست که آنها را  pleasant-به واقعیات روزمره چه به نظر می رسد غیر منتظره .مفاهیم از مثلها می
خراب برخی از مکالمات جدول خود صورتی که به درستی درک شد .و به همین ترتیب با ما که ما آنها را
در این سن به عنوان خوانده شده .این داستان در واقع عمیقا نگرانکننده اگر به درستی درک و اجازه را
به اثر خود را بر ما .با این حال برای همه چالش خود ،مثلهای عیسی نشان می دهد چگونه عمیقا آشنا او
نشان داد که چگونه او عمیقا  artlesslyبا زندگی انسان در تمام مسائل و پیچیدگی های روزانه خود بود .او
بر موضوعات مربوط به کشاورزی مدیتیت بود ،مشکل علف های هرز ،چگونه مردان فقیر برای شروع
یک روز کاری پرداخت شده بود ،ناامیدی از این ایلعازر فقیر ،مشکلت مواجه توسط سازندگان زمانی که
تخمگذار پایه  ...او بود و واقعا حساس و درک درستی از مسائل روزمره از زندگی ما ،و در عین حال از
آنها چیزی عمیقا به چالش کشیدن و رادیکال می کشد .در این بود و بیش از ،درخشندگی مغناطیسی او
.است .اما پرسش های بی پاسخ در مثلها می باشد نه همه به آنها وجود دارد
در بال ،و یا در زیر ،از همه ما باید در اینجا در مورد مثلها خود سخن گفته است ،هنوز چیز دیگری وجود
ندارد .مشق شب بسیار در انتظار کسی به کار از همه زمانی که خداوند صحبت می کرد به خود را در
مثلها ،از طریق عناصر غیر واقعی .شاید او خودش وسوسه به مانند برادر بزرگتر در مثل عیاش ،که در
خانه پدر بود "همیشه" )به عنوان عیسی در یوحنا (08:35 .و 'همه چیز پدر است خود را در جمله بندی
بسیار یوحنا است  . 17:10 .یا آن همکاری بروز این تنها زمانی است کلمه یونانی ترجمه "خفه" در خارج
جمعیت عیسی )لوقا  -14،42 :8توجه داشته باشید  'thronging،مثل برزگر استفاده است ،آن را در مورد
که چگونه آنها در همان فصل هستید و بخش از زندگی خداوند(؟ خداوند چگونه فشار جمعیت ،که او به
دقت تلش برای جلوگیری از ،می تواند رشد معنوی خود او را خفه آگاه نیست؟ این به این دلیل است که
او آن او درمان برای تولید جمعیت های بزرگ به او ازدحام نیست التماس بود؟ و به این ترتیب هم یک
.لیه به ذهن و تفکر خداوند را به ما نشان داد
:تحت تاثیر قرار بیلی ،شاعر و دهقانی )گرند رپیدز  KEیادداشت ) (1تفکر من در اینجا بوده است به شدت توسط مواد پس زمینه در
ص Eerdmans، 1990) 98،99
)مثل عیاش )3-12 1

معرفی
عفو و بخشش چیزی است که انسان را دریافت هر دو در یکی کردن حس در غسل تعمید ،و همچنین در یک جریان مداوم در سراسر
زندگی روزمره است .هر دو این جنبه از بخشش خانه را به ما این مثل از اسراف به ارمغان آورد .از آنجا که تعجب از بخشش است
که سخت به طور کامل درک ،دیدن که ما تجربه بسیار از آن که اغلب ،مثل پسر عیاش با استفاده از انواع اشارات کتاب مقدس را به
مجموعه Lk.15 ":1 :خانه واقعیت بخشش به ما .مجموعه ای از سه مثل آمرزش الهی «را که اسراف نتیجه گیری است در زمینه
سپس نزدیک نزد او تمام باجگیران و گناهکاران را برای او را بشنود به خود جلب کرد " ،اشاره دو برابر" او "را نشان می دهد
جاذبه معنوی است که خداوند دارای بیش از کسانی که عدالت به شدت به دنبال .این مثلها بنابراین طراحی شده بودند برای ایجاد
انگیزه این گناهکاران را به توبه ،برجسته شادی که توبه واقعی می تواند به پدر ما است .اگر تنها ما را از گرانش هر روز گناهان ما
.درک ،مثلها از اسراف باید یک اثر مانند بر ما داشته باشند

اسراف اسرائیل
همانطور که با بسیاری از مثلها ،مسرفان است یک مرجع اولیه به ملت اسرائیل .بسیاری از اشارات عهد عتیق را به این
خانه بدون شک .در عمل ،این بدان معنی است که به شدت از ابراز ندامت و توبه که اسرائیل خواهد شد در نهایت آشکار
باید در ندامت ما را در گناه دیده می شود .در این نهفته است یک چالش واقعی است .اشارات زیر نشان می دهد که خداوند
ما به وضوح به ما در نظر گرفته شده را به یک ارتباط بین اسراف و مرتد اسرائیل و در نتیجه با خودمان:
 پدر در حال سقوط بر گردن اسراف و بوسیدن او را می فرستد ذهن برگشت به جوزف گریه در گردن بنیامین )یکیدیگر از برادر کوچکتر( ،نمونه ای از دریافت صفحه اصلی مسیح از اسرائیل پشیمان در آخرین روز .جوزف فرمان
بندگان خود "را این مردان خانه ،و ذبح کردن ،و آماده را" ) ،(Gen.43: 16به طوری که پدر نیز ) .(Lk.15: 23هر
دو ندامت با یک وعده غذایی از کمک هزینه تحصیلی جشن گرفته شد ) .CPشکستن نان( .هر دو اسراف و فرزندان خود
را به موقعیت از بندگان فروتن .مانند اسراف ،اسرائیل اغلب به حواس معنوی خود را از قحطی به ارمغان آورد )روت
1 :1؛  1پادشاهان 8:37؛  Lk.4: 25و غیره( .تحقق خود که "من با گرسنگی تلف می شوند" ) (Lk.15: 17منطبق بر
شرح یعقوب در کنعان به عنوان "آماده سوریه به هلک" ) ،(Dt.26: 5در خانه در یک سرزمین که نابودی از طریق
قحطی ) .(Gen.41: 36این رنج بر اسرائیل طبیعی به دلیل "قتل" خود یوسف  /عیسی آمد .ولخرجی مسرفان است
بنابراین به عنوان مصلوب مسیح نو توسط مؤمن دیده می شود
یک عبارت به طور معمول در عهد عتیق استفاده مربوط به سرزمین " (Lk.15: 13) -مسرفان اسرائیل رفت "را به یک کشور دور -
در حال  Chron.6: 32،36).؛  1پادشاهان 41،46 :8؛  2پادشاهان 20:14؛  (Dt.29: 222های غیر یهودی پراکندگی اسرائیل
و  9 :20نیز باید به زمین از امتها مراجعه نمایید .این است که در آن مسیح رفته است )و  Lk.19: 12عبور" ،کشور دور" از
همچنین بهشت( ،و به اسرائیل زمانی که آنها او را به بازگشت .همانطور که با بسیاری از مثلها ،این یکی با اشاره به ضرب المثل
آب سرد به روح تشنه ،پس خبر خوب از یک کشور دور است ".مانند"  Prov.25: 25:بسته بندی شده" .کشور دور" به یاد می آورد
بسیاری از امثال ،این است که اشاره به قانون -مربوط به چگونه اسرائیل از "کشور دور" به پراکندگی آنها بر توبه خود بازگشت.
حس خستگی و نشاط که این را می دهد خداوند باید به ما انگیزه به توبه ،و همچنین برای تشویق دیگران به انجام این کار .در عین
حال ما باید بپرسیم که آیا ما احساس می کنیم این تجلیل همان روح و خدا "برای یک گناهکار که توبه" .از آن نیاز به از خود
گذشتگی ،و میل واقعی برای دیدن شکوه و عظمت داده شده به پدر ما -.انجمن ما از اسراف با اسرائیل در پراکندگی توسط ذکر است
ثروت خدا در انجیل پراکنده به  wastefullyنشان می دهد که  abroad'-که ثروت تجمل "تلف" پدر ،به معنی یونانی به پراکنده
نماد شناخته شده از امتها  pigs-عنوان اسرائیل تقویت ،تا آنها هم پراکنده شدند .توجه داشته باشید که اسراف به عنوان پایان دادن به با
تصویر شده است .به عنوان بازگشت پسر به پدر با بیرون رفتن خود را به دیدار پسر ،زمانی که اسرائیل "بازگشت نزد خداوند ...
).همسان شد " (Dt.30 2،3 :پس از آن خداوند ،خدای  ...باز خواهد گشت و جمع آوری تو را از همه ملت ها
کتاب هوشع نبی اغلب ارائه اسراف اسرائیل به عنوان کسی که گمراه از خدا ،خود را دوست پدر و شوهر رفت ،ارتکاب زنا با -
کشورهای اطراف ،با این نتیجه که خدا او را دور انداختن ،می روم او را به در آن سرزمین بسیار که بت رنج می برند او را پرستش
کرده است .احساس او از شرم و دانش عشق ثابت خدا او را به حواس پس از آن او به ارمغان آورد ) 5 .هوشع 15-11 :2؛ .1 :6
 .( 10-8 :7. Hos.2: 7،8می تواند شکی نیست که خداوند ما چشم خود را بر این نماد به حال زمانی که فریم مثل اسراف وجود دارد
روشن ترین نمونه است" :او باید پس از دوستداران او را دنبال  ...او باید آنها به دنبال ،اما باید آنها را پیدا کند :پس از آن باید او می

گویند ،من خواهد رفت و بازگشت به شوهر اول من؛ برای پس از آن بهتر است با من از حال حاضر بود .برای او نمی دانست که
پدر به پسر ماده خود( ،که آنها را برای بعل "آماده شده است .این  (CP.من ذرت او ،و شراب و روغن داد ،و نقره و طلی خود
نقطه است که ساخته شده است که این نعمت  Dt.28.برکات ذرت ،شراب و روغن با اشاره به برکات برای اطاعت وعده داده شده در
بلفاصله و کامل حذف نشده یک بار اسرائیل شروع به گمراه .این نشان می دهد که چگونه "نعمت" مواد لزوما نشان میدهد که ما
بنابراین به دادن آن به بت موازی .ثروت معنوی در عهد با خدا ،و )" (Lk.15: 30باید به نفع با خدا .مصرف ماده پدر "با فواحش
همچنین هر برکت مطالب ما را از او دور توسط اسرائیل تلف شدند .گفت که آموزه مهم نیست ،که دیگر کلیساها مشارکت با خدا،
دادن وقت و پول خود را به جهان اطراف ،همه این است که پرتاب با روسپیان و تعظیم قبل از بت .یک هم ارزی مستقیم بین این
این واقعیت شروع  (Hos.2: 10).چیزها ،در نظر خدا وجود دارد" .دست" خدا بر اسرائیل کار را به آنها متوجه جدیت از راه خود
خدا که حتی با کسانی که عهد او را شکسته اند ،دست خدا است که هنوز کار به آنها منجر به  love-عمق  plumbمی شود به واژه
.توبه

  Jer.31: 18-20توصیف چگونه افرایم ناله" :مرا سرزنش  ...به نوبه خود تو به من ،و من باید تبدیل شود  ...پس ازآن من شد ،من توبه کردند و پس از آن من دستور داده شد . ..من شرمنده شد  ...چون من تحمل سرزنش از جوانی من
است افرایم پسر عزیز من؟  ...از آنجایی که من در برابر او آشکارا سخن گفت ،من صادقانه او را به یاد هنوز هم  ...من
قطعا رحمت باید بر او ،فرمود خداوند " .ما نباید از این فکر می کنم که خدا فقط تصمیم گرفت تا اسرائیل )مسرفان( به او
در یک لحظه خاص .این بود ،چون خدا "سخن در برابر او" ،که از طریق آن اسراف "دستور" شد ،که او پشت.
 است دلیل برای دیدن خانواده در مثل به عنوان یک روحانی خانواده در نتیجه نشان دهنده اسراف اسرائیل" ،پادشاهی ازکشیش" که به تصویر کشیده است .پسر را برای سهم خود را از ارث بخواهید نه ،اما با "بخشی از محصولت"  -به یاد
داشته باشید که لویان هیچ زمین خود را ندارد .قطعا وجود دارد اکو از لعنت بر خانواده روحانی الی در مثل اسراف:
"هر کسی است که در خانه های تان را ترک باید برای یک قطعه از نقره و یک لقمه نان آمده و دول شدن  ...و باید گفت،
من را  ،من تو را دعا ،به یکی از دفاتر کشیش ،که من ممکن است یک تکه نان خوردن ") .(Sam.2: 36 1پدر حال
"بندگان استخدام" ،که ما را به مرجع در  Lev.22: 10به کاهنان داشتن "بندگان استخدام" در خانواده خود ،که کار پیش
پا افتاده برای آنها انجام ) CPبا  .(Gibeonitesبنابراین اسراف درخواست شد به تماس را به خدمت خدا پذیرفته شود،
استعفا تمام  superioritiesمعنوی او می تواند از طریق بودن خط روحانی لذت می برد .به طور مشابه روز دوم
اسرائیل مایل به خدا به عنوان امتها پذیرفته می شود ،پس از اعتماد خود را در اصل و نسب طبیعی خود استعفا داد خواهد
بود .نگرش ما به توبه باید به شباهت شود فقط مایل به بی سر و صدا ،با فروتنی در خانواده خدا برای شادی به او نزدیک
بودن شرکت می کنند .نشانه دیگری که بندگان استخدام نمایندگی امتها است در این واقعیت است که آنها به حال "نان به
اندازه کافی" ) ،GKفراوانی از قرص ،(.ارتباط با امتها از  Mt.14پیدا شده است :در  20بودن )همان واژه "پر"
 (Lk.15: 16با فراوانی از قرص ایجاد شده توسط مسیح است.
مثل پسر گمشده مکمل گوسفند گمشده در این فصل است" .قوم من ،آیا گوسفند از دست داده است"" ،گوسفندان گمشده خاندان -
نشان می دهد که بسیاری از اسرائیل به عنوان اسراف  Hos.7: 9،10؛  .(15:24مقایسه مثل با Mt.10: 6اسرائیل" )ارمیا 6 :50؛
و او نمیداند  ..بلعیدم ماده تو "( اند.آنها به یهوه خدای خود  (CP."،در کشور خوک باقی می ماند" :غریبه قدرت خود را بلعیدم اند
اسرائیل باقی مانده در موقعیت معنوی احساساتی خود را به طوری برای  ". illogicalityبازگشت ،و نه به دنبال او را برای این همه
ما آشکار از این است .در عین حال ما از اسرائیل جدید همچنین می تواند به اندازه کافی دیوانه برای رفتن بر روی زندگی از کمک
هزینه تحصیلی واقعی با خدا باشد.دلیل ارائه چنین یک کاتالوگ از شواهد است تا نشان دهد که توبه روز دوم اسراف اسرائیل خواهد
از شدت مشابه توبه به ما در این زندگی است .آنها سوگواری خواهد شد و گریه با شدت نادر از خود نفرت و خود دانش و حتی به
عنوان یک پدر برای تنها پسرش .آیا ما اشک بر روی توبه ریخته؟ آیا ما متوجه ،به عنوان آنها خواهد شد ،چگونه گناهان ما مصلوب
شدن مورد به ارمغان آورد؟ آیا قدردانی می کنیم که بی تفاوتی معنوی و عدم درک ما بدان معنی است که ما ،مانند اسرائیل" ،او زده
که ما از طریق زندگی ما راهپیمایی ،بیفکر به قدرت و زیبایی از صلیب؟ ) (Is.53: 2-5حرمت خود« ،از دیدن هیچ زیبایی در او
روح قانونتعدادی از سایر پایگاه های عهد عتیق برای مثل اسراف وجود دارد .به طور قابل توجهی ،بسیاری از این ضرب المثل در
به تصویر کشیدن توبه پسر جوان تر به عنوان تحقق مدل از روح قانون موزاییک )که بر اساس آن ضرب المثل است که اغلب
نمی شود  ...یک  winebibbersتفسیر( .به عنوان مثال ،پسر عاقل که گفته است" :بشنو تو ،پسر من ،و عاقل باشد  ...در میان
فاحشه یک خندق عمیق است  ...دله باید به فقر آمده است :و خواب آلودگی  .باید یک مرد با لباس ژنده پوش نزد پدر تو گوش ...

اتصالت آشکار در  "(Prov.23: 19-26).یک کودک عاقلنه باید شادی از او  begettethپدر عادل تا حد زیادی شادی :و او که
به کلمه پدر  hearkeningاینجا با اسراف وجود دارد .شادی خدا بر بازگشت او به همین دلیل در حساب حکمت پسر را از طریق
بود .بنابراین شادی خدا است تنها در به رسمیت شناختن عاطفی از این واقعیت است که ما در علم باهم بد با او هستند ،و می خواهید
برای انجام کاری در مورد آن نیست .توبه واقعی یک نتیجه از درک واقعی از حکمت واقعی خدا ،استفاده از خودمان فکری به آن
.است
ما به سمت چپ را به این نتیجه که بازتاب پسر پس از کلمه از پدری است که منجر او را به بازگشت وی ،به عنوان در روز گذشته
ماده  spendethواقعی اسراف اسرائیل خواهد بود" .هر کس دوست دارد خرد وجد پدرش ،اما کسی که شرکت را حفظ با فواحش
به وضوح در ذهن خداوند بود در زمان ساخت مثل خود .او آشکارا این ضرب المثل به عنوان استفاده به همان )" (Prov.29: 3خود
شخص در زمان گناه و توبه را دیدم .توبه و دوست داشتنی حکمت بنابراین به موازات ،نشان دادن دوباره که توبه فقط یک درد شدید
و ناگهانی وجدان نیست ،اما شامل آمدن به واقعا خدا را می شناسید .مسرفان آرزو به بازگشت به خانه به طوری که او می تواند در
رخ می دهد Jn.6 12 :قرص که به حال بندگان "به فراغت" ،و یا )بهتر(" ،به وفور در حال" به اشتراک بگذارید .این همان کلمه در
مربوط به نان که "باقی مانده است" ،یعنی در فراوانی بود ،پس از تغذیه از پنج هزار نفر است .در مثل عمل ،نان نشان فراوانی مواد
صرف وجدان  salvingغذایی معنوی است که در روح کلمات مسیح است .این که گناهکار واقعا توبه صادقانه به دنبال ،به جای یک
پدرش است"  shamethبود" .هر کس را حفظ قانون یک پسر عاقلنه است ،اما کسی که یک همراه و همدم از مردان اشوبگرانه
)امثال  ( 7 :28نشان می دهد که چنین توبه واقعی و دانستن حکمت خدا است به طور موثر به عنوان نگه داشتن نامه ای از قانون
به نظر می رسد با ما )" (Prov.17: 2حساب " .بنده عاقلنه باید حکومت بر پسر اوست شرم ،و باید بخشی از ارث داشته باشد
ارتباط برقرار مثل؛ یادآوری میکند که پسر حکیم که مایل به بنده بود در نهایت بیشتر از پسر که به لحاظ فنی به نامه ای از قانون
اطاعت ظاهر شد .به همین ترتیب ،پسر تمایل به با پوسته از مواد غذایی خوک تغذیه می شود ممکن است با لزاروس تمایل به با
تغذیه می شود ارتباط برقرار کنند .با این حال ،لزاروس نماینده گناهکار توبه است که در ) (Lk.16: 21خرده از جدول مرد ثروتمند
نهایت توجیه است .درجه ای که خدا را کامل نسبت دادن عدالت به ما در واقع سخت به آمدن به شرایط با .اما ایمان در این خواهد شد
.که نجات نهایی ما است
توبه ولخرج است :تعمید؟این مثل را توصیف اصل کلی توبه؛ در عین حال ما در بسیاری از زمان ها و شرایط مختلف توبه می باشد.
به این دلیل ،تعدادی از تفاسیر به خوبی پایدار وجود دارد .تعدادی از دلیل برای ارتباط مسرفان را ترک خوک ها از جهان غیر یهود
با تعمید وجود دارد .پس از خروج از الگوی اسرائیل ،ما درک می کنیم که توبه و از خروج ما از جهان و تفکر آن توسط غسل تعمید
با عصبانیت ،اعتماد به نفس  prodigal-در این مورد ،تمام زندگی ما بعد از غسل تعمید است در خانه سفر از  Cor.10: 1).نماد )1
و حسرت تلخ و تحقق گناهان ما ،ما به تلو تلو خوردن خانه ،به شدت مایل فقط برای فرودست محل پذیرش در خانواده خدا .و در هر
مرحله از دشوار است ،سفر گرسنه ما پدر است که با داشتن شفقت بر ما ،و در حال اجرا به ما ملقات ،جستجو برای گوسفند از
دست داده .مراجع بسیار زیادی را برای خدا به دنبال قوم خود ،و همچنین به ما به دنبال خدا وجود دارد .تمام زندگی ما این روند در
حال کار کردن .ما برای خدا به دنبال ،به عنوان او برای توسعه یک معنویت واقعی در ایالت متحده به دنبال" .قرعه کشی نزدیک به
خدا ،و او نزدیک به شما خواهد قرعه کشی" )یعقوب  (8 :4است که قطعا اشاره به مثل اسراف .هر روز از زندگی ما ،که ما با
ترس طبیعی و بی وفایی ما مبارزه ،این حقیقت باید جلل ما را در تلش روحانی ما ایجاد انگیزه .اولین چیزی که مسرفان می گوید
مطمئنا اولین بیانات الکن ما در روز قیامت ممکن است شبیه؟ فکر می " (Lk.15: 21).در دیدار با پدر است "پدر ،من گناه کرده اند
کنم از آن است .به عنوان جلل پدر شما ناگهان در مواجهه با عیسی مسیح ،چه خواهد شد افکار اول و کلمات واقعا می شود؟
با این حال ،عشق سرشار از پدر تقریبا براق که در کنار اطمینان از این که پسر ترسو پذیرش خود و
حیاتی در ذهن پدر .سرعت پدر و تعصب و غیرت با استفاده مکرر از رابطه "و" اسیر" :پدر او او را دیدم،
و شفقت به حال ،و فرار ،و سقوط در گردن او ،و او را بوسید ".آماده سازی دقیق پسر از درخواست
است "قبل  Is.65خود برای رحمت نیاز برای او بود ،اما برای پدر نیست ::24 .این یک اشاره دقیق به روح
از اینکه آنها پاسخ من جواب خواهم داد و در حالی که آنها هنوز صحبت من خواهم شنید" .این در درجه
اول مربوط به رابطه خدا با مردان در هزاره است .در عین حال تجربه روزانه ما را از بخشش در حال
.حاضر باید به ما یک پیش بینی از حس شکوه از ترمیم با خدا که ما در پادشاهی خواهد بود را
برگشت به خانه شاد و جشن جشن پس از توبه مسرفان و سپس با جشن عروسی که هزاره آغاز خواهد

که برای شام ازدواج از پادشاهی در " "fatlingsشد معادل .گوساله ای چاقی بنابراین که کشته شد با
کشته شدند متصل . 4 :و یهودیانی که به دعوت برای پیوستن به در که جشن را رد کرد به راحتی با Mt.22
است که توسط خداوند در شرح و )" (Lk.15: 23برادر بزرگتر برابر" .اجازه دهید ما خوردن و شاد باشد
توصیف او را بعد از شام ازدواج اشاره" :اجازه دهید ما خوشحال و شادی  ...برای ازدواج بره آمده
معادل در مثل باکره است .دلیل )" (Mt.25: 21تو را وارد کنید به شادی از پروردگار تو" " ( Rev.19: 7).است
خوبی برای فکر می کنم که خداوند ما آگاهانه طراحی شده مثلها خود را به اشاره به یکدیگر و در نتیجه
.ایجاد یک تصویر کامل تر از تدریس خود را وجود دارد
اثبات دقیق
:در حال حاضر برای برخی از اثبات مفصل تر از این قیاس قدرتمند از ابراز ندامت و توبه اسراف
زندگی می کردند .کلمه یونانی مشابه در  Lk.15) 1در کشور خوک ،پسر با "زندگی اشوبگرانه" )- 13 :
".؟( زندگی در "بیش از شورش ecclesiaرخ می دهد 4 :امتها مربوط )و همچنین ارتداد روز دوم در Pet.4
مجموعه .2 :آن را در پاسخ به انتقادات فریسیان "عیسی که او گناهکاران را  Lk.15بافت این مثل است -
دریافت کرده و با آنها خورده است .عیسی است با نشان دادن است که غذای او با آنها را می خوردند در
روح از جشن شاد گاه با یافته های سکه از دست رفته ،و بازگشت از اسراف شد پاسخ .توبه مسرفان
.است بنابراین به کسانی که به انجیل مسیح پاسخ می دادند تشبیه شده است
و  (Mk.5: 26)،همانطور که زن بیمار بود "صرف تمام" زندگی خود را " (Lk.15: 14)،مسرفان "همه صرف -
در حال حاضر آمد را نگه دارید از گوشته مسیح عدالت است .این که ما در غسل تعمید است .شباهت
دیگر بین اسراف و بیوه به در مطالعات در اناجیل توسط دست چپ رفتن پیدا شده است
من نان حیات"  Jn.6: 35:مسرفان را از نابودی با گرسنگی و نان به شدت نیاز به نشان می دهد ارتباط با -
بازگشت مسرفان است (.من من در هیچ  (CPهستم :او که می آید به من هرگز گرسنگی  ...او که به آید
دریافت تماس از اسراف( .این به مسیح هر دو در حال انجام و به طور  "(CP.بازیگران عاقلنه کردن
.خاص در غسل تعمید است
پسر به "شهروند این کشور" متصل شد ،شاید یک شخصیت از شیطان کتاب مقدس به که ما قبل از تبدیل پیوست .او از او را آزاد -
 Col.2:؛ (CP Rom.6: 3-5ساخته شده بود لحظه ای که او سفر خود را آغاز کند .او "مرده بود ،زنده است" زبان غسل تعمید است
او به وجود آمد" قطعا به معنی زندگی جدید و رستاخیز.رکورد درمان مسرفان را در بازگشت به" ) (Lk.15: 20از خوک ها 13).
خانه نشان می دهد که ما در این به اشتراک گذاری از پاداش شخصی مسیح با گناهکاران توبه را ببینید .از بین بردن ژنده پوش و
در مورد همان چیزی اتفاق می افتد به مسیح در تجلیل کرد .که با  Zech.3: 4،لباس او را با لباس بلند و گشاد به یاد می آورد بهترین
صف قرار ) Gen.41توجه به لباس بلند و گشاد ،حلقه و کفش ما را به جوزف  /عیسی به طور مشابه در روز از جلل او )42 :
اسرائیل و همه  typifyingگرفتند .ما قبل نشان داد که این مثل غنی در اشاره به داستان یوسف است ،با برادران یوسف از
برادران( در حال حاضر پاداش از  (CP.گناهکاران .اما در حال حاضر یک پیچ و تاب قدرتمند در تصاویر وجود دارد .گناهکاران
جوزف( به اشتراک بگذارید .این پایه و اساس از انجیل توجیه در مسیح ،از طریق داشتن عدالت او نسبت به ما ،به طوری  (CPسنت
که ما می توانیم در پاداش خود به اشتراک بگذارید .این به طور کامل خواهد شد و در شام ازدواج بره تحقق یابد ،اگر چه آن نیز به
.یک معنا رخ می دهد هر زمان که ما توبه کنند ،و زندگی کردن مثل توبه مسرفان را دوباره است
زندگی مثلن را باید آشکار است که به غیر از غسل تعمید ،ما هر زندگی کردن تجربه از اسراف در زندگی روزمره ما ،به عنوان ما
آمده برای تحقق بخشیدن به گستره و ماهیت گناهان ما ،و احضار ایمان در عشق به خدا را با تسریع گام به عقب راه رفتن می شود به
او .ارتباط با فواحش یک نماد مشترک کتاب مقدس از گناه است )جیمز  .(15-13 :1تمام گناهان ما خیانت علیه مسیح شوهر ما
کامل تعدادی از مراجع دیگر در جیمز به این مثل harlotries. ،هستند .آنها نه فقط عبور زنا؛ روح با استفاده از حتی قوی تر شکل
که نشان می دهد که تجربه مسرفان می تواند در یک حس مداوم به مؤمن بعد از غسل تعمید اعمال می شود .پسر ،هزینه های تمام،
درخواست مسرفان را به پدرش(  3مربوط به مؤمن که "می پرسد : (CPبا استفاده از کلمه همان است که در یعقوب  4رخ می دهد
شهوات " .یعقوب  4 :4ادامه می دهد" :زنا یه  ...شما مطمئن شوید که که )) (HISبد ،که او ممکن است" بر مصرف آن )همان واژه

دوستی از جهان دشمنی با خدا است؟"  .این زبان اسراف است .آیات بعدی ،پس از آن به نظر می رسد به در اشارات خود ،یادآوری
به  lustethبرادر بزرگتر( "روح ساکنانش ما  ecclesia: (CPمیکند که اسراف است در نهایت بسیار قابل قبول تر برادر بزرگتر در
بازگشت  (CP.بخشش( نزد فروتن  ...قرب به خدا ،و او به شما نزدیک خواهد شد قرعه کشی(  ..givethحسادت  ...خدا .فضل
پسر "زندگی اشوبگرانه"( به ماتم تبدیل  ...او  (CP .مسرفان را که توسط پدر آمدن به او را ملقات همسان(  ...اجازه خنده خود را
که شر سخن از برادر خود )است( و نه یک عامل از قانون )به عنوان برادر بزرگتر فکر او بود( ،اما یک قاضی ")یعقوب - 5 :4
11).
به این معنا که مسرفان حال نیاز به یک پایان کامل آمده ،تحقق نهایی بدبختی از گناه ،باید مال ما خواهد
بود زمانی که ما توبه .توبه مسرفان را از آن ماست .مسرفان در میان خوک ها ،در حال بال رفتن به
نشان  Prov.29: 21بازگشت ،باید برجسته از ندامت ما در طول هر روز باشد .با اشاره به هفتادگانی از
می دهد که چگونه با وجود داشتن چنین "پایان" رسیده است که ،هنوز هم وجود دارد راه" :او که عیاشی
و بیفکری از یک کودک زندگی می کند باید یک بنده باشد ،و در پایان باید غمگین بیش از خود را " .حال ما
.می دانیم که پس از آن "پایان" ،مسرفان بازگشت
نشان می دهد که زندگی خود را از گناه جنون بود (Lk.15: 17) ،پسر 'آینده به خودش «در توبه مسرفان را
در یک مه نیمه آگاهی از نفس معنوی واقعی خود زندگی می کردند .این بیهوشی معنوی همیشه حاضر
هنگامی که ما گناه است .با این حال ،به این معنا نیست که خداوند می بیند و احساس می کند گناهان ما
که ما انجام دهید .او دارای یک ثبات آگاهی معنوی .قدردانی از این ممکن است ما را در مبارزه ما کمک
.به حس جدی درستی از گناه
مثل مسرفان ) ( 2کشتن گوساله چاقی را "گوساله ای چاقی" مسیح است که توسط خدا کشته بر توبه ما را به این معنا که او آگاه 3-13
است یک بار دیگر از مرگ مسیح هر زمان که ما آمرزش اعطا می شود .روح ناله مسیح برای ما زمانی که ما گناه ،و او بر روی
انجام داد .بنابراین به نظر می رسد در خدا رنج بردن از روح مسیح که او خرس گناهان ما را ) (Rom.8: 26صلیب و در جتسیمانی
مصلوب مسیح نو آن را به عنوان مسیح قرار می دهد از طریق فرایند مرگ به نمایندگی از گناه یک بار  (Is.53: 11).از ما دور
دیگر ،اما به دلیل مؤمن اصل »زنده به تازگی حیات در کندن از گناه ،نه به خدا را تجسم ،پیروزی خداوند بر درد و رنج گناه در
در روح ،خوراکی های روی با اشک ،بدون هیچ پیروزی و ، travailingقیامت .چنین شخصی را ترک کرده است درد و رنج مسیح
.یا رستاخیز
گناه کرده بود ،دقیقا همانطور که دیوید اعتراف پس از گناه خود با بتشبع )" (Lk.15: 21پسر اعتراف کرد که او "در چشم تو
در همان راه به عنوان دیوید آشکارا به رسمیت شناخته شده است که او سزاوار مرگ ،به طوری که اسراف می خواست (Ps.51: 4).
می شود ساخته شده مزدور .اما در واقعیت ،خدا زندگی دیوید را ندارد ،اسراف مجاز به دور حتی به گفت او می خواست می شود
کفش که بلفاصله روی پای خود )لوقا قرار داده است (15:22 .به او را از برده پابرهنه  (Lk.15: 21 CP 19)،ساخته شده یک برده
تمایز قائل شود .به عنوان خدا به وضعیت سابق خود را در زمان همسر او توبه تماس ،سخن گفتن از او یک بار دیگر به عنوان یک
شد ،در ) (Lk.15: 32مسرفان مرده بود ،اما پس از آن زنده  ..." (Lk.15: 24).باکره ،به طوری که پدر بر» :این پسر من مرده بود
همان راه به عنوان علمت غسل تعمید هر دو یک خاموش زنده آینده با مسیح ،و همچنین شروع یک تازگی حیات که در آن ما به
توبه ما و قابل قبول پس از آن با خدا در تعمید ما بنابراین باید  (Rom.6: 13).طور مداوم به مرگ گناه و زنده آمدن به عدالت خدا
در یک سطح مشابه به اعترافات ما را از گناه به خدا بعد از گناهان خاص در زندگی روزمره ما ،و همچنین برای انجام این کار در
.روز قیامت ما مرتبط است
در عین حال در دور روزانه از گناه و شکست ،آن است که گاهی اوقات مشکل به حس درجه ای که خدا است فعالنه به دنبال
بازگشت ما ،و مایل به ذبح کردن گوساله چاق .مثل قبلی از گوسفند از دست داده و سکه نشان می دهد خدا به طور جدی کار ما را
پیدا کنید .در حالی که که از اسراف نشان می دهد که او هیچ چیز فیزیکی انجام نمی دهد .با این حال ،به ارتباط واضح با مثلها قبل
نشان می دهد که زن مدافع سرسخت تبدیل خانه وارونه بنابراین باید یک شکل از انرژی ذهنی صرف شده توسط خداوند متعال در
دنبال کردن توبه ما .ما در روز و ساعت معنوی نیمه آگاه ،قبل از ما به خودمان آمده ،ذهن فعال پدر به فوریت ما به دنبال .مطمئنا
این باید ما را در لحظات قوی تر خود را تشویق به از نیاز به خواب نیست به جنون خواب آلود از بی تفاوتی معنوی و گناه آگاه است.

این بی تفاوتی است به طور موثر هزینه مواد با روسپیان و زندگی اشوبگرانه .ما به ذکر است که امثال 3 :29 .یکی از معابر ریشه
ماده خود را" spendeth .برای مثل اسراف است" :هر کس دوست دارد خرد وجد پدرش ،اما کسی که شرکت را حفظ با فواحش
یک موازی در اینجا بین عقل و دانش و ماده از پدر وجود دارد .ادامه تم کتاب مقدس محبوب است که ثروت معنوی خدا به در
سخنان خود از عقل یافت می شود .بی تفاوتی نسبت به ثروت معنوی که ما آن را در کلم مسیح داده شده است بنابراین از اینکه به
.اسراف هدر دادن ماده پدر با روسپیان تشبیه شده است
این سخت است به درک که این مثل واقعا در نظر گرفته شده به عنوان داشتن برخی از اشاره به عطف
ما به عنوان خوانده شده مانند شدت عاطفی داستان است .با این حال چنین جدی از  sins-روزانه ما از
گناه است که ما باید در آن یک استاندارد ایده آل به هدف برای در این زمینه است .مثل اشاره به یک
پاساژ در کار کمک می کند که ما را بهتر درک این .اعتراف مسرفان "من گناه کرده اند  ...در چشم تو"،
و بازگشت خود را از مرگ معنوی به زندگی )لوقا  (21،32 :15به خوبی با کار " :30-24 :33گوشت او
بازگشت به اسراف() (CP :گناهکار را ببخشند ( باید لیو از یک کودک باشد :او باید به روز از جوانان خود
او نزد خدا دعا می کنم ،و او نزد او مطلوب خواهد بود :و او باید صورت خود را با شادی را ببینید  ...اگر
هر بگو )مانند اسراف( ،من گناه کرده اند  ...و من آن را سود نیست؛ او جان خود را از گودال ارائه ،و
خدا اغلب با مرد " .تجربه مسرفان را اغلب  workethزندگی او باید حقیقت نور را ببینید ،همه این چیزها
در زندگی ما کار می کرد ،گوساله چاقی را کشته بارها و بارها ،و به این ترتیب ما را بشناسند و عشق
.پدر را درک و حتی بیشتر
جشن شادی در اطراف گوساله ای چاقی در نتیجه می تواند از کمک هزینه تحصیلی کامل با خدا که ما
هر زمان که ما را به توبه آمده لذت ببرید صحبت می کنند .ما شاهد بودیم که از بازگشت اسرائیل در
یکی از معابر منبع برای مثل بود .جشن در بازگشت آنها وجود دارد به عنوان یک جشن نامزدی Hos.2
است .این واضح است که یک عمل کردن یک .با این حال چنین به تازگی ثابت زندگی که ما می توانیم از
طریق ادامه توبه تجربه است ،که اعیاد از شادی که ما تجربه می توانید همه آنها به شدت از جشن
نامزدی .به همین نحو که ارتباط ما با مسیح در انگلستان به یک کمال که تا ابد طول می کشد تشبیه
.شده است
برادر بزرگتر ،به طوری که برادر بزرگتر حاضر به شرکت در جشن :در همان راه به عنوان یهودیان را به قدردانی از روح که در
پاسخ دادند جشن بود خودداری کرد .بنابراین او است تا به عنوان ) Lk.15آن مسیح با گناهکاران پشیمانی که به پیام خود را )2
 Pharisaismنماینده اسرائیل سخت دل را تعیین کنید .و تمام کسانی که در اسرائیل جدید که ویژگی های خود را اعلم خود را به با
قانونی که موفق به تشخیص روح واقعی مسیح زمانی که او در میان آنها بود تراز وسط قرار دارد .گوساله ،رقص و موسیقی به یاد
پاسخ برادر بزرگتر را به عنوان او را از میدان بازگشت و مشهود این دید به  (Ex.32: 17-19).صحنه در بازگشت موسی از کوه
خوبی ممکن است در تلش خود را به خودش را در جای موسی 'ریشه شده است .او مدافع سرسخت در آنچه او دوست داشت به
عنوان ارتداد رتبه ببینید که زمانی که آن را در واقع صفحه نمایش از روح واقعی مسیح ،در دریافت تماس روح از دست رفته
اعتراض کردند .برای این همه ،درس هرگز به دست .شکاف پس از شکاف بیش از این مسئله بسیار از داشتن برادران توبه تجربه
شده است جای خود را در جشن یادبود .فیض بد و تلخی از برادر بزرگتر به عنوان او یورش برده و به دور از جشن شاد دیده می
.شود اغلب در میان ما
مربوط می شود .پس از آن بنده در  Lk.17برادر بزرگتر در آینده از میدان باید به مثل در مورد بنده آمدن به خانه از این زمینه در :
غذا آماده کرده ایم ،در دستور استاد ،و سپس اعتراف کرد که با وجود داشتن کامل مطیع بوده است ،او هنوز هم بی ثمر بود .مثل
اسراف اشاره کنتراست بزرگ است .خدا ،در حالی که داشتن هر حق به سفارش بنده  /برادر بزرگتر برای آماده سازی غذا ،کسی
است که در واقع آن را آماده است .خدا پسر بزرگ می آیند و غذا خوردن بلفاصله پس از بازگشت از این زمینه ،به جای او را
وادار به آماده سازی غذا می پرسد ،به عنوان او می تواند تا عادلنه انجام داده اند .اما با وجود عشق بی حد و حصر خدا ،پسر
بزرگ حاضر به عمل می کنند و فکر می کنم در روح عشق پدر.اصلحی به نگرش برادر بزرگتر «توسط تمثیل زیر از مباشر
 Lk.15:ارائه شده است ، .با استفاده از کلمه یونانی همان ترجمه "جوهر" در  Lk.16ناعادلنه است که می آید مستقیما پس از آن در
متهم شد .مباشر ) Lk.16مربوط به پسر چگونه تلف ماده پدرش :مباشر از به هدر رفتن 'محصولت کارشناسی ارشد خود را )13، 1

بخشید دیگران ،و در نتیجه در نهایت یک راه فرار از معضل خود را در بر داشت .مفهوم این است که آن را در حساب بود مسرفان
مایل به انجام این کار بودن ،جسارت به انگشت اتهام را به دیگران در خانه پدر به دلیل آگاهی او از گناهان خود ،که او در نهایت
ذخیره شد .ما همچنین می توانیم نتیجه بگیریم که برادر بزرگتر از یاران پدر راه می رفت به دلیل امتناع خود را به انجام این کار.
باز هم ما را ببینید که چگونه خدا از طریق گناهان ما کار می کند .به دلیل تجربه مسرفان را از گناه و بخشش ،او بهتر قادر به نشان
می دهد که عشق حیاتی و تحمل نسبت به دیگران ،که بدون آن ما می توانیم پذیرش نهایی خدا را دریافت نمی شد .به یک معنا ،آن را
.بسیار مشکل تر برای برادر بزرگتر بود
 ...ما برادر بزرگتر
که ما را به یک فکر نهایی .پس از آن بود بسیار سخت تر برای مسیح به عنوان بیمار با گناهکاران به
عنوان او بود ،با دیدن که خود او هرگز گناه و بخشش خدا را تجربه کرده است .دلیل خوبی برای فکر می
کنم که عیسی در مورد برادر بزرگتر صحبت می کرد تا حدی به خود هشدار می دهند وجود دارد .او پسر
مورد علقه بود ،داشتن حق نخستزاده .او به تنهایی می تواند به خدا "نه من در هر زمان فرمان تو
با ارجاع به خدا به همه )" (Lk.15: 31می گویند .نظر پدر "همه است که من دارم تو ) Lk.15تجاوز" )29 :
بنده باقی نمیماند Jn.8: 35: "،چیز را به دست پسر متصل می شود .ثابت خود را مطیع در خانه پدر ،پژواک
در خانه نه برای همیشه :اما پسر باقی نمیماند ،همیشه" .پروردگار ما به نظر می رسد به طور غیر
مستقیم خود را تشویق شده است به مانند برادر بزرگتر می شود ،در نتیجه ما تنظیم به عنوان مثال از
فریم هشدار دهنده و توبیخ دیگران لزم در شرایط که مربوط به خودمان است .اگر استاد کامل ما تا به
احتمال خود را از شکست حساس بود ،چقدر بیشتر باید باشد ،تا به حال تجزیه و تحلیل نگرش ما به
".برادران ما" ،توجه به )خود( تا مبادا ما نیز وسوسه می شود
مثل مسرفان ):(3عدم واقعیت در لوقا 15سه مثلهای که اوج از دست رفته در مثل پسر از دست داده تمام اصول ما در مورد 3-14
در سراسر این مطالعات صحبت نمونه .همه آنها برای قدرت خود را بر بسیاری از عناصر واقعیت یافت در آنها بستگی دارد .و مثل
پسر از دست داده ما را ملزم به پر کردن در بسیاری از جزئیات ،سعی کنید به پایان داستان ،و توجه داشته باشید به علت از اوج
استرس پایان 'که است که وجود دارد .برای درک قدرت کامل و واردات این مثلها ،ما نیاز به سعی کنید به آنها خواندن را از طریق
چشم از دهقانان فلسطینی که برای اولین بار آنها شنیده می شود .درک صحیح از کتاب مقدس به ما نیاز به آن را بخوانید و احساس
آن را در زمینه که در آن برای اولین بار داده شد .بمباران به عنوان ما توسط میلیاردها قطعه از اطلعات هستند در هر روز ،به
خصوص از اینترنت ،ما تنها با آن همه مقابله با اجازه دادن به آن همه را به جهان بینی و مفروضات که ما به تصویب رسید که
مناسب است .کلمات و کسب اطلعات و افکار تمایل به تنها جا در به آنچه که ما در حال حاضر آماده به آنها خانه ،به جای ما دیدن
کلم خدا را به عنوان چیزی کامل متفاوت ،و اجازه می دهد آن را به طور کلی ناراحت و تغییر گرامی جهان بینی ،سازه و روش به
زندگی است .کلم خدا است که هنوز هم مقصود مترتب اگر چه آنها کلمات الهام گرفته است .مشکل با کلمات است که ما خواندن و یا
شنیدن آنها ،و آنها را تفسیر در قاب ما از مرجع و فرهنگ است .یک مثال" :او دیوانه در مورد تخت او را!" .یک آمریکایی این
طول می کشد تا این معنی است که او عصبانی و نا امید در مورد سوراخ ' /پنچر که او در ماشین خود را دارد .اما در انگلیسی
بریتانیایی ،عبارت به معنی" :او واقعا خوشحال است و مشتاق آپارتمان خود .برای درک آنچه که گوینده یا نویسنده به معنی آن
.کلمات ،ما باید به درک زمینه های فرهنگی خود .و پس از آن با آموزش خداوند ،هدف آن را به عنوان دهقانان قرن اول است
بیهوده پسرانبرای کسانی که دهقانان فلسطین ،ادب و احترام به پدر خود برخوردار بود .حتی اگر شما پدر خود را اطاعت نمی کند،
شما تا به حال به مودب به او .خشونت در رفتار به پدر خود و یا نافرمانی عمومی به او بدترین چیزی که شما می تواند انجام شد ،و
به خودتان خجالت .خداوند که درک بر سر آن در مثل خود از دو پسر در کوه تبدیل  .32-28 :21او آموخت که پسر بهتر کسی
است که گستاخانه حاضر به انجام چه پدرش پرسید ،اما بعد بایستند و آن را انجام داد .خداوند این پسر به عنوان بهتر از کسی است
'  "nicespeakکه با احترام پذیرفتند ،و در عین حال هرگز وعده خود را برآورده دیدم .شاید که مثل نیاز بازتاب امروز ،که در آن
تا زمانی که شما چیزی می گویند سادگی ،آنچه شما در واقع می گویند و آنچه شما انجام است تا مهم  paramount-تبدیل شده است
نیست .چگونه ما صحبت می کنند البته مهم است؛ اما می توان آن را به نقطه که در آن کلمات به جای عمل واقعی برترین تبدیل
فرمایند .اما این به کنار ،نکته این است که هر دو پسر بسیار بی ادب به پدر خود بودند .و او دوست داشتنی ترین ،قربانی خود پدر
است که دو بچه همیشه می تواند به حال بود .ما احساس می کنیم برای پسر دوست داشتنی قدیمی صدمه دیده است .و ما حس چیزی

آن دو  drops-از صدمه خود ،قلب ما شروع می شود به خونریزی برای او ،و ما از صدمه پدر آسمانی فکر می کنم .و سپس پنی
.پسر ما هستند
پسر جوان در خواست سهم واقعی خود را از ارث بلفاصله بیش از بی ادب بود .او به طور موثر که مایل
بود که پدر او مرده بود .او گردن برای درمان پدر دوست داشتنی خود را به عنوان اگر او در حال حاضر
مرده بود .به وجود آمد وجود دارد در اروپا پس از جنگ جهانی دوم "مرگ خدا« فلسفه و کلم .ممکن
است ما خودمان از آن در انزجار از راه دور ،پیدا کردن حتی کلمات توری و نامناسب ،اما اجازه دهید به
یاد داشته باشید که پسر جوان به پایان می رسد تا پسر است که در پایان مطیع در خانه پدر و مشارکت
با نشاط پیدا شده است .این است که چگونه ما پدر فوق العاده ما درمان می شود .و یعقوب )ژنرال
 ( 49-48که تقسیم واقعی از ارث پدر ساخته شده بود به عنوان مرگ او نزدیک :ما از نمونه هایی از
ابراهیم ) 8-5ژنرال  ( 25مطمئن شوید .برای پسر به گرفتن ابتکار عمل نفرت انگیز بود .اگر چه فرزندان
می تواند برخی از حق قانونی برای چه پدر خود را قبل از مرگ او به داشته باشد ،آنها به شدت از حق
داشتن آن را در اختیار ]محروم بودند یعنی حق وضع[ ) .(1بنابراین این پسر افتضاح هر یک از ما بود .و
پدر پاسخ با فضل غیر واقعی است .او موافق است .او آنچه او قطعا می دانست این بود واقعا برای
سهم پسر جوان تر از یک سوم بود .اما پدر او نیم می  DT. 21: 7،خوب معنوی پسر است .و با توجه به
دهد .پسر جوان آن را همه را تبدیل به پول نقد در عرض چند روز ]یونانی برای "همه جمع شده" قطعا به
و پدر می دهد تا به  quickly-معنای "به نوبه خود به پول نقد '[ .این به معنای به فروش زمینه و اموال
حال به منظور شده برای این و در قرارداد درگیر شده است .خرید و فروش را به زمان طولنی در
فرهنگ دهقان فروش به سرعت به معنای به فروش با قیمت بسیار ارزان .آن را به سهام خنده از کل
منطقه شده است .راه پسر به فروش می رساند ارث یک چیز افتضاح تر و غیر واقعی در گوش
شنوندگان برای اولین بار از خداوند است که از آن است که به ما .نابوت ترجیح می دهند که فوت کرده
خود را حتی به شاه ) 1پادشاهان  .(3 :21کار سخت طول عمر از پدر و  inheritance-اند از فروش
خانواده به هدر رفته بود .و پدر همراه با آن همه رفت .این بیش از غیر معمول بود .آن را ظالمانه در
گوش شنوندگان خداوند بوده است .اما این ماهیت ظالمانه از فضل خدا است .او باید این کار را با
ما را به عنوان یک پدر دوست داشتنی پاره شده ،که مایل آنچه که ما برای مادی خواهیم که به prayers-
.ما می دهد ،در حالی که دانستن آن را برای همیشه ما نیست  ...و گاهی اوقات انجام این کار
پدر خودش نگاه یک احمق به خاطر عشق عظیم خود را برای این پسر نفرت انگیز که آرزو او را مرده،
این مرد جوان که به وضوح تنها در عرصه اندیشه «بده پول و من افتاده اینجا برای خوب هستم .و او این
با هیچ فکر به آسیب بزرگ او آوردن بر بقیه خانواده فکر می کردم .برای آنها بسیار دست رفته از طریق
از دست دادن نیمی از اموال است .ما درد از پدر ،از خانواده ،و خودخواهی پسر را احساس کند .و بارها
.و بارها ما نفس در عشق و لطف پدر هستند
به طور قابل توجهی ،پسر برای سهم خود را از مالکیت ارث خود را نمی خواست .برای دریافت ارث
مسئولیت انجام با آن ،ساخت و ساز خانه پدر خود را ،حفظ نام خانوادگی و غیره اما این پسر نمی
خواهم که نیست .و پدر می تواند کامل به درستی دارند گفت :نه ،شما می توانید از ارث هنگامی که شما
را از مسئولیت که با آن آمده .اما نه ،این پسر می خواهد به ترک با پدر خود را دوست داشتنی و طیف
نام خانوادگی .در آن فرهنگ ،به قطع روابط خود را با خانواده اصلی خود ،ارث خود را ،زمین خود را ...
تقریبا بی سابقه بود .این تقریبا غیر ممکن برای انجام شد .اما این چیزی است که این مرد جوان عصبانی
می خواستم .چیزی باور نکردنی است ،پدر به او اجازه انجام این کار! که عنصر غیر واقعی بعنوان
و چقدر هزینه  determination-راهنمای حدی که خدا به ما اجازه می دهد تا آزادی اراده ،آزادی واقعی از
چه مقدار از آن  freewill-او احساسی و به عنوان یک فرد به انجام این کار .این چیز وحشتناکی در مورد
لطمه می زند و خدا به هزینه های آن را به ما است .این بینش به تنهایی باید به استفاده دور دقیق تر و
مسئولنه از اختیار ما منجر شود .ویلیام تمپل گفت جایی ،چیزی به اثر است که خدا به ما می دهد آزادی
.حتی به رد عشق او

این هیچ خوب تأمل در پسر جوان و تفکر است« .اما من فردی هستم که نمی شود ' .نقطه تمام مثل
این است که بله ،ما می باشد .این ماییم .ما هم که پسر ،و یا پسر خود صالح که به سمت چپ خارج از
بورس پدر ایستاده است .به وضوح به اندازه کافی ،خدا که عیسی او را آشکار بود بود بر برخی از
ایلخانی روستای بر اساس نیست .فروید به درستی مشاهده می شود که تصویر بسیاری از مردم از خدا
است بر تجربه خود را از چهره پدر انسان است .برای مؤمن واقعی با این حال ،خداوند عیسی است
.آشکار پدر شکل کامل به هر آنچه را که تا به حال دیده ام متفاوت است
ناامیدی ماما دوست نداریم به خودمان فکر می کنم که مرد جوان بیهوده .اما حتی بیشتر از ما در این ایده که ما شورش و در زمان
خارج وجود دارد تغذیه خوک هستند .هر کسی که در شرق میانه سفر خواهد دلخوری از یک گدا اتصال خود را به شما و فقط به
دلیل خودداری از شما را ترک می دانم .اما مراقب چگونه مردم محلی با آن نوع رسیدگی کند .آنها در آنها فریاد نیست ،و یا تعقیب
آنها .آنها از آنها بخواهید برای انجام کاری است که در زیر حتی حیثیت خود را به عنوان یک گدا را انجام دهد .و آنها دور خجول.
من یک برادر که یک معلم مدرسه ،آگاه بود .رئیس می خواست او را آتش است ،بخاطر مسیحیت است .رئیس نگفت 'شما در حال
کار اخراج شده! روشن کردن!' .او به سادگی او را به یک روستای دور افتاده در وسط هیچ جا منتقل شده است .و به این ترتیب
معقول او استعفا داد .آن مرد جوان پیوستن به 'یا' چسب ،خود را به شهروندان ثروتمند غیر یهودی مانند گدا  thing-برادر بود تنها
که خود را به شما و چسب بود ،و شما نمی دانید که چگونه به او شدیدا تکان بدهم .صاحب خوک به او گفت برای رفتن و غذا تفکر
شد باشد .اما پس از جان گذشته مرد جوان بود ،که  hasslingکرد که این قطعا در زیر این یهودی ثروتمند یک بار که او را pigs-
او مایل به خوردن چیزی که آنها  pig-و به انجام این کار .و او مانند یک  personal-او تا به حال به بلع هر قطره از غرور ،ملی و
می خوردند بود احساس می شود .این تصویر از ناامیدی ما در هر گناه است ،اما ما نیاز به آن را احساس کنید ،اگر ما به تجربه
مسیر برگشت به پدر .در عصری که گناه است که اغلب بیشتر در مورد کلمات مورد نظر شما بر روی صفحه کلید خود را از فسق
فیزیکی واقعی را تایپ کنید ،این مثل بازدید خانه سخت است .البته از آن غرور که در راه برای پسر بود ،و آن را بلع غرور و
مرد جوان از نیاز به از طریق  return-افتخار است که جوهر از توبه .و دوباره ،این ترس از شرم آور است که با تاخیر ترس
از رفتن رسما طرد ،ترس از این بود که چگونه اراذل و اوباش از بچه های جوان که پرسه زدن در هر خیابان  kezazahمراسم
روستا سوت و فریاد و آواز خواندن توهین در او را .و ما نیاز به تامل و آیا ما به این موانع قابل توجهی که قطعا مانع بسیاری را از
بازگشت به خانه پدر کمک
اما مرد جوان بود کامل درس دست نیست که او تصمیم به بازگشت به خانه .او تصمیم به بازگشت و از آنها بخواهید می شود ساخته
کلمه معمول  doulos،به جای  misthiosاو با استفاده از  Gk.-شده "به عنوان یکی از صنعتگران ماهر خود را" )لوقا15:19 .
برای "برده"( .احتمال او فکر کرد که او می تواند کار و پرداخت آنچه که او هدر رفته بود .طرح خود را به استفاده از عبارت "من
در برابر آسمان و ضد تو گناه" )لوقا  - .( 15:18اما این تقریبا به نقل از کلمه به کلمه از کلمات فرعون توبه صادقانه در سابق.
پدرش او نمی مواجه آن بود ،که این امر می تواند اساس نجات او ،به جای یک  .10:16 son-او هنوز هم موفق به درک که او
رابطه استاد بنده با پدرش بر اساس کار سخت است .این فضل شگفت انگیز پدر که او را از پای خود را فقط در امتداد خیابان از
.خانه پدرش فرا گرفت .پذیرش بی قید و شرط آن پدر از او بود که او را بدان که چه فرزندی و توبه واقعا همه چیز در مورد بود
قدیمی پسربه رد دعوت پدر به عنوان یک جشن خانوادگی کامل غیر قابل قبول ،بی ادب ،و رد پدر به مشاهده شد .از این رو خشونت
در رفتار از مهمانان دعوت امتناع شاه .برادر بزرگتر معمول نقش برجسته ای در چنین جشن بازی کرده اند .اما این پسر به حضور
خودداری می کند .این مخاطبان اولیه خداوند به عنوان فوق العاده بی ادب کرده ایم .به یاد داشته باشید چگونه امتناع وشتی جشن
برای حضور شوهرش باعث شد که رد )استر  .( 1چه پسر بزرگتر بود می شده است به عنوان یک توهین به همه مهمانان دیده می
شود؛ و بسیاری از پدران به سادگی رد کرده اند و پسر خود را برای این طرد ،و یا حداقل ابراز مخالفت قابل توجه است .در واقع،
این از او جامعه و مهمانان دیگر انتظار بود .اما دوباره ،پدر خود را تحقیر و شکسته تمام هنجارها و انتظارات صحت و نجابت
البته بی ادب  guests-یهودی .او را ترک جشن! برای میزبان به قدم زدن به بیرون دوباره دیده می شد به عنوان کامل به دیگر
پسر ، unloving،منعکس چوپان ترک  99گوسفند و خارج پس از یک گوسفند از دست داد .خدای پدر بیرون رفتن و دادن متکبر
 expectationنافرمان صحبت کردن خوب ،به عنوان مخاطبان انتظار می رود .باز هم ،طبق معمول ،مثلها خداوند راه اندازی یکیونانی به معنی به . parakaleoپسر خود را )لوقا (15:28 .می رود " "entreatsو سپس آن را فاصله .پدر را به تاریکی حیاط ،و
معنای واقعی کلمه در کنار آمده ،به عنوان اگر پدر دعوت پسر در کنار او در گسترش خود از فضل ایستاده است .شاید پل است یکی

برادران قانونی خود ) 2قرنتیان  beseeches،از اشارات بسیاری از خود را به مثلها خداوند وقتی که او از همان کلمه تا از نحوه او
 (5:20.صحبت می کنند
اما این همه لطف است پسر بزرگ نادیده گرفته میشوند .او توهین پدرش .این ممکن است برای ما
آشکار است ،اما آن را کرده ام تا با اولین شنوندگان خداوند برداشت شده است .پسر باید همیشه آدرس
پدرش را در این زمینه با اصطلح "ای پدر" .اما او نمی کند .او برادر خود را به عنوان "پسر شما" به جای
برادر خود صحبت می کند .او از چگونگی اسراف "را بلعیدم نشیمن خود را" صحبت می کند .و او گفت
که چگونه صادقانه پدرش به عنوان یک بنده مانند برادر کوچکتر خود را در خدمت صحبت می کند ،او
موفق به درک تعجب فرزندی است .انفجار افتضاح خود را در حال انجام است در اصل چه برادر جوان تر
خود قبل از مدتی انجام داده بود .او گفت که او در خانواده پدر را نمی خواهم .به "زندگی" یا ثروت از
خانواده دیگر خود نبود .او که قرار بود به احترام پدر خود را به عنوان پدر خود را هر بیشتر .او نمی
خواست به در خانواده باشد ،به طوری که او نمی خواهد به مراسم خانواده بروید .که فقیر ،پدر عزیزم .و
شایع  huiosپسر صمیم قلب دوست خود می نامد .توجه کنید که چگونه  teknon،چه پاسخ پدر است؟ او
تر است "پسر" در سراسر داستان استفاده می شود )لوقا  .(11،13،19،21،24،25،30 :15در مواجهه
نشانه  SOP"،با چنین رد افتضاح است ،او عشق خاص خود را نشان می دهد .آن را مانند خداوند به "به
او خیانت .یک درس قدرتمند در اینجا برای کسانی از ما که  Judas-عشق خاص و پارتی بازی ،به عنوان او
و خشم قانونی ،برادران مغرور که با بقیه از ما به مشارکت رد وجود دارد .هیچ  irkedخودمان را پیدا
در نگرش پدر وجود دارد .او تنها عمیقا متاسفم بود ،صدمه دیده ،قطع کردن  ...اما  irksomenessخشم و
او عاشق که برادر بزرگتر متکبر است .او در ادامه می گوید که او می دهد که پسر آنچه را که او دارد.
اما او تنها در واقع می تواند که از طریق مرده بودن! پدر مایل به برای که متکبر برادر بزرگتر ،که غرور و
خشم را متوقف می کند هر چیزی برای انجام با پدر خود ،که او به تازگی آشکارا خجالت و رد تمایل او
مرگ است .و پدر می خواهد برای او می میرند .این است که به نگرش ما به خود صالح ،تفرقه ،کسانی
.که برادران خود را رد می کنند
اما البته ،یک هشدار واقعی و واضح به مانند برادر بزرگتر نشود .آن را به من نگرانی ،آن را به من می رسد ،درست در بسیار دل
آنها  ecclesia ...و روده من ،وقتی می بینم بسیاری از جامعه ما به دلیل امتناع از مشارکت با برادران خود را به خاطر او در آن
پشت او به حال  ...او طلق گرفته و دوباره ازدواج کرد  ...او گفت :هرگز با عرض پوزش ،انگیزه ی او درست نیست ،او تنها گفت
این کلمات  ....و کسانی که نگرش ها ساخته شده به عبارت عدالت است .آن را برای من به قضاوت هر کسی نیست .من به دنبال به
عشق کسانی که مثل این با عشق و غم و اندوه از پدر برای پسر بزرگ عمل می کنند .اما آنها باید به آرامی به پیامدهای موقعیت خود
هشدار داده است .با امتناع از مشارکت با بقیه خانواده ،با ساخت چنین سر و صدا در مورد بازگشت از اسراف ،آنها قادر به درک که
آنها در اصل انجام آنچه مسرفان انجام داده اند می باشد .و آنها عمل امضای خود را از خانواده پدر .مسائل که جدی است .مثل این
است که فقط یک داستان با یک تفسیر احتمالی که ما می توانیم شانه های ما در شانه و با زندگی است .آموزش خداوند" ،دکترین" او،
.شد و در این مثلها
داستان پسر از دست داده پس از اتمام ،به عنوان انجام داستان های دیگر ،با یک ضیافت از شادی
در عشق پدر .اما این اتفاقی نیست که لوقا  15است مثل لوقا قبل است ،24-15 :14 .که در rejoicing-
نمادین از صمیمیت و همدلی ما در آینده پادشاهی خدا .ارتباط واضح است banquet- .آن ما باید یکی دیگر
ما "خوردن نان در پادشاهی خدا" اگر ما نان با خداوند غذا خوردن در مجالس از این زندگی .و در عین
که طلق  Z ...و یا  Xحال ،به طوری که اغلب آن را در میان ما گفت" :من نان وجود دارد را پاره کند .آنها
از کمک هزینه تحصیلی حضور وجود دارد  ...من قصد ندارم در  Qگرفته است  ...که توبه نیست  ...آنها
آن وجود دارد .آن را برای ما به قضاوت کرد .و من انجام این کار نیست در آنچه که من در اینجا بنویسید.
اما این آموزش نسبتا واضح از خداوند در اینجا این است که اگر ما نان با او در شادی نمی خورند حال
حاضر ،اگر ما فیض و عشق خود را برای از دست رفته در این زندگی را جشن می گیرند نیست ،پس ما
در ضیافت آینده نیست  .فضل خود به احتمال زیاد به اندازه کافی بزرگ برای پوشش حتی خود صالح؛ اما

ما نیاز به تحقق بخشیدن به گرانش ابدی تصمیم گیری و احساسات در مورد برادران ما در این زندگی ما
است .به خصوص باید ما آمده ایم تا خودمان را به عنوان مسرفان .اگر ما در این است که در انگلستان
برنامه ریزی ،ما باید خودمان را با اسراف با پسر بزرگ خود صالح است که در خارج از مشارکت پدر را
.ترک کرد ،شناسایی و نیست ،چرا که او خود را وجود دارد قرار داده است
سه مثلها به عنوان  prefigured.پدر غیرواقعیپدر که ما آنها را در مثل پسر از دست داده دیدار توسط چوپان و زن از مثلها زودتر
یکی مثل منحصر به فرد توصیف )لوقا .(3 :15علقه شخصیمردی که متعلق به  100راس گوسفند غنی بود .چوپان کمترین از کم
بود .اگر شما متعلق به  100راس گوسفند ،شما یک چوپان بعد از آنها به نگاه و مسئولیت تعقیب را از دست داده استفاده می شود .اما
صاحب گوسفند کسی است که چوپان است وجود دارد .این در واقع نقطه از حزقیال  34گذشت که بر اساس آن  unreal-چیزی
داشتن اخراج چوپان بی ارزش اسرائیل خدا پروردگار است" ،چنین میگوید :بنگر ،من خودم parable- ،خداوند ساخته شده است
حتی من ،برای گوسفندان من جستجو ،و به دنبال خواهد آنها را .به عنوان یک شبانان را گله خود را در روز که او در میان
گوسفندان خود را که در خارج از کشور پراکنده است ،بنابراین من به دنبال گوسفندان من؛ و من آنها را ارائه خواهد شد  ...من آنها
نکته قابل توجه در این است  "(Ez 34: 11-15).را  ...من آنها را تغذیه خواهد کرد  ...من خودم خواهد بود که چوپان گوسفندان من
که صاحب گوسفند تصمیم می گیرد برای تبدیل شدن به چوپان شخصی ،تغذیه ،به دنبال ،ارائه ،آوردن گوسفند خود را شخصا .به
 thisاندازه کافی ثروتمند فلسطین را به خود یک گله گوسفند طیف به سادگی این را نمی کنند .او همیشه شخص دیگری برای انجامبه دلیل بودن یک چوپان بنابراین خوار شد استخدام کرد .بنگر فروتنی خدا .اما بیش از حد دید علقه شخصی خود را برای ما .از این
رو درخواست خداوند :کدام یک از شما می خواهم این عمل می کنند؟ پدر و پسر او را به چنین مسئولیت شخصی پرشور برای ما،
.که خدا در مسیح به شرم مایل بود و تحقیر خود را به منظور به ما عقب بر گردیم به برابر شده است
مسئولیت شخصی
نیز وجود دارد چیزی عجیب و غریب در مورد راه پروردگار چوپان صحبت می کند" :او از دست داده است
یکی از آنها" .ترجمه از کتاب مقدس به زبان های سامی ،به خصوص عربی ،تمایل به خواندن" :اگر یکی
از آنها از دست داده است" )منفعل( .در زبان و مفاهیم شرق میانه ،یک سخنران هرگز خود را سرزنش
می کند .همانطور که در اسپانیایی ،آنها نمی گویند" :من کتاب من از دست رفته"  -نه" ،کتاب را از من
رفت" .به همین ترتیب "من از قطار" به عنوان "قطار به من چپ" بیان شده است .و من حتی می
باورند که موعظه مسیح به زبان عربی و حتی فرهنگ اسپانیایی زبان می آید تا در برابر مشکل مردم به
شدت تنفر گرفتن مسئولیت نهایی ،و یا به خود به گناه فردی گناه؛ تعویض دنده از سرزنش از خود است
که حتی در زبان خود منعکس شده است .و تا زمانی که خداوند کلمات را در دهان چوپان به موجب آن او
مسئولیت مستقیم برای از دست دادن گوسفند طول می کشد ،این امر عجیب و غریب صدا را حتی
دستوری .ظاهرا به این روز ،آن را سخت به ترجمه این عبارت در واقع به زبان عربی .به همین ترتیب با
ایده زن گفت که او یک سکه که او از دست داده بود پیدا کرده بود .خداوند زحمتکش چگونه خدا ،و خدا
.در مسیح ،احساس مسئولیت شخصی فوق العاده ای برای از دست داد
اگر ما زنی که سکه را از دست داده تصور کنید ،ما حس چیزی از ندامت و ناامیدی را به عنوان او جستجو ترک در کف برای آن
آن بود  hers-که او برای خودش متعلق به ،که او بسیار خود بود .حتی بدن او  dowry-است .این می تواند بخشی از او شده
او بسیار خود بودند .اگر با اشاره به یکی از این سکه ها بود ،آن را از چه  hers-شوهرش ،به انجام آنچه او با آرزو .اما سکه مهریه
مقدار به خداوند منظور ما  ...که من ،یکی از  6میلیارد ،در واقع همه چیز را به او ،برای که من خود را بسیار خود هستم معنی
صحبت می کنند .اما اشارت نیز ممکن است به سکه های که زن روستایی می نگه دارید تا در یک کهنه محدود ،نزدیک به بدن خود
باشد .با این پول ،زن را تا به حال به تغذیه خانواده برای هفته آینده و یا .اما  ...او می خواهم اجازه دهید شل پوش آمده است ،و یک
سکه را تضعیف کرده بود .در هر صورت ،ما به تصور زن در جستجوی آن با احساس ندامت ،مسئولیت که او را مسئول از دست
دادن بود .و این ،ما دعوت به درک ،این است که چگونه خداوند احساس می کند برای کسانی که از دست داده است .توجه کنید که
چگونه جستجو زن در خانواده های احتمال ،او می خواهم از خانه بیرون شده از او در حال سکه .با پر کردن این جزئیات کوچک،
ما شاید یک عکس از خداوند چگونه مسئولیت گرفت ،و یا احساس مسئولیت می کردم ،برای از دست دادن از کسانی که "در درون
.خانه از اسرائیل است

شادی از پروردگار
از این رو شادی از چوپان هنگامی که گوسفند است بنیان گذاران او آن را می گذارد در شانه های او را
شادی .برای انجام یک گوسفند بر روی شانه های خود را ،مبارزه و مبارزه با شما ،که شما صعود به پایین
کوه در تاریکی  ...چیزی است که معمول انجام می شود شادی است .اما این غیر معمول ،انسانی غیر
به ما و ما را به عقب آورد  they'findقابل توضیح ،شادی است که در پدر و پسر وجود دارد که روز به روز
است .و به کجا می خواهد یک چوپان معمول چنین حیوانات از دست رفته را؟ برگشت به گله ،آنها او را
در بیابان است .اما پس از آن می آید عنصر غیر واقعی است .چوپان طول می کشد خانه گوسفند به
خانه بسیار خود را .این گوسفند مانند ارزش فوق العاده ای به این مرد ثروتمند .او آمد کثیف و
او خود را تحقیر و خود را یک احمق در چشم از جهان ساخته شده ،همه به خاطر این عشق exhausted-
مثل انسان بی معنی و شادی است که او بیش از این از دست داده گوسفند .و ما باید برای پر کردن در
آنچه در مورد  99در بیابان را ترک ضمنی؟ داستان به پایان  questions-جزئیات ،پاسخ به مطالبه نشده اما
می رسد با آنها را از خانواده های هموار راه را برای پسر بزرگ چگونه باقی مانده است بیرون ایستاده
".صحبت می کند از سه مثل به عنوان یکی ،به شکل مفرد" ،مثل  LK. 15: 3از خانه .توجه داشته باشید که
'[  Khaburimفضل خداوندچوپان مالک را "دوستان" خود را با هم .این قطعا اشاره به باشگاه فریسیان در روستاها تشکیل ،به نام
پروردگار اما آنها نیست .طیف زمینه سه مثل خداوند  was-دوستان'[ .آنها باید به شاد اند تا با گناهکاران غذا خوردن ،به عنوان
توجیه که چرا او در خانه با گناهکاران خوردند ،در نتیجه نشان می دهد که او آنها را در مشارکت با او در نظر گرفته به نحوی
است .فریسیان آنها از این کار مگر آنکه آن مردم توبه و تورات در عمق بزرگ به دست .اما خداوند قطعا گفت که او آن مردان که با
او به عنوان گوسفند که در حال حاضر به خانه آورد شده است خوردند می بیند .او منعکس چشم انداز بخشنده است که با او مردم را
دیدم؛ و امیدواری او این بود که با درمان یک فرد به عنوان اگر آنها به حال ،به خانه ،سپس آنها را در واقع انجام این کار .کاوش این
آن را به  nothing-خط بیشتر ،خداوند عیسی از گوسفند پیدا شده است به عنوان نمادی از توبه بودن صحبت می کند .اما گوسفند
از داشتن پیدا شده است .به قبول شدن پیدا شده است ،بنابراین ،توسط خداوند دیده می شود به عنوان آنچه او  acceptantسادگی
.بدون کار می کند " grace-توبه" مینامد .در حال حاضر قطعا که نجات
قطع وجود دارد .اگر یک یهودی ثروت خانواده در میان امتها را از دست'  Kezazah،پذیرش رادیکالیک یهودی به نام سفارشی
است مردم را از او قطع ) (2استقبال .خانواده و جامعه هیچ  "XYZداده ،او را در خانه با تمام خانواده ،که یک قابلمه شکستن و فریاد
دستیاری با فرد ) ( 3است .مولتون و میلیگان سابقه ای از توجه عمومی توسط پدر و مادر اعلم تفکیک که خود را از فرزند خود که
اموال خود را ) ( 4هدر رفته بود توصیف می کنند .این چیزی است که مخاطبان یهودی خداوند انتظار می رود به آمده بعدی در
داستان ،هنگامی که پسر را برمی گرداند .اما نه! است که بسیار مخالف وجود دارد .قانون و انتظار سنتی و حتی درک انسان از
عدالت دور انداخته ،به عنوان پدر نژاد در امتداد خیابان به سمت پسرش و او را می پذیرد .برای یک مرد مسن به اجرا عمومی یک
عنصر غیر واقعی در طرحوارهها مردان بالغ همیشه راه رفتن ،در سرعت آهسته و با وقار بود دوباره .جمع آوری تا لباس خود را و
اجرا ،چه رسد به عموم .در واقع کلمه یونانی در لوقا ترجمه "اجرا" 15:20 .استفاده می شود که در مورد دو سرعت است )1
؛ عبرانیان  .(1 :12در اینجا دوباره ما خود تحقیر پدر قبل از مردان ،به Thess 3: 1قرنتیان 24،26 :9؛ گهل 2 :2؛ 2 ،7 :5
عنوان او ابراز پذیرش رادیکال .حتی ما از راه دور ما انتظار وجود دارد که گفتن خاموش ' ،یک نما از مسائل است .اما وجود
ندارد .به لطف خدا که در دیدار گناهکار بازگشت او را به توبه منجر می شود .این به خودی خود ،توسط قدر خالص خود ،موجب
.دولت از ندامت است که در واقع حیاتی؛ اما این است که با ابتکار عمل زیادی از پدر و پسر الهام گرفته است
پذیرش رادیکال پدر مبنای نجات ما است .آن چالش برانگیز است ،عالی است .شاید ما رسیدگی کسی
اشتباه می کند ،خاموش می رود برای یک مدت طولنی ،خارج از دید و خارج از ' easier-توبه 'کلسیک
ذهن ،می آید و می پرسد برای با اشک و فروتنی طلب بخشش ما است .این در واقع از لحاظ روانی به
سختی می گویند »نه« .این نوع از بخشش نسبتا آسان است .اما آنچه تا بسیار سخت تر است برای
نشان دادن بخشش و ماهیت عشق و فضل هم پدر و دوباره در زندگی روزمره .به دنبال حفظ و امید
برای کسی است که ما به جرم ،به ما از بین برد ،ما را نابود ،استفاده می شود و ما را مورد آزار قرار
گرفته  ...به خانه می آیم .در واقع من می دانم که تقریبا هیچ کدام در میان ما که افزایش یابد تا عشق

.پدر و فضل در این .این استارک ،چالش جدی برای همه ما باقی مانده است
این باید درک شود که پدر به حال به عمل به عنوان روستای انتظار می رود او را به .آنها او را انتظار می
به دست پسر را به آنها در بعضی از فرم برای قضاوت ،به عنوان مثال از این  kezazah،رود به تصویب
مرد افتضاح است .هیچ یک از اعضای روستا یک جزیره است ،همه را به درون انتظارات از گروه عمل
می کنند .اما پدر از طریق همه که می شکند .او خودش را دوباره قبل از روستاییان با انجام آنچه او
تحقیر می کند .او به احتمال زیاد خشم آنها -برای خشم به طوری که اغلب می آید به عنوان یک نتیجه که
به لطف نشان داده شده است توسط دیگران مواجه است .ما آن را به طوری که اغلب در زندگی جامعه
معنوی ما است .در واقع ،خداوند در این در مثل دیگری ،که در آن او از چگونه برخی در فضل شدید
نشان داده شده توسط مالک تاکستان سخاوتمندانه عصبانی بودند صحبت می کند ) 16-1 :کوه (20
.است
افتخار بر پسر توسط پدر عطا کامل غیر واقعی است .بدون کوچکترین نشانه آن است که پسر در حال
حاضر مسئول است ،واقعا توبه ،دارای انگیزه های مناسب  ...پدر به او می دهد بهترین لباس بلند و گشاد
است که آنچه برای شخصی که یک رهبر آرزو به افتخار بالتر از همه انجام شد )استر  .(9 -1 :6و پدر
ژنرال  .(41،42 :41این همه ،قبل از اسراف است به هیچ وجه خود را به  (CPمی دهد پسر انگشتر خود
اثبات رساند .همه او انجام داده است به خانه آمده ،هنوز هم مایل نیست به یک پسر ،فقط یک هنرمند؛ و
او تنها به خانه با ناامیدی خود رانده شد .چنین اهمیت بزرگ متصل توسط خداوند به ما تبدیل خانه است.
و در برخورد با گناهکاران بازگشت ،روز است که هر یک از ما به روز ،ما باید همان نگرش را منعکس
.کند
ما به سمت چپ ،به عنوان اغلب ،تصور کنید که چگونه داستان به پایان رسید .چقدر سخت خواهد بود
که برای پسر جوان با برادر بزرگتر زندگی می کنند شده است .و یک روز ،عزیزم ،عزیزم بابا ،مرده ام.
پسر جوان تر پسرانش داشته ام ،خواسته است تا به حفظ افتخار خانواده ،تصمیم گیری در روستا .ما به
سمت چپ تصور کنید که چگونه تجربه خود را از لطف خواهد ساخته شده در مورد او قضاوت متفاوت به
.همه دیگران است
یک پنجره بر روی صلیبچه کسی پدر نشان می دهد؟ زمینه را برای سه داستان عیسی خداوند توجیه غذا خوردن خود را با
گناهکاران است .واقعیت این است که پدر برادر کوچکتر گناه را دریافت کرده بود در همان راه به اصطلح شکایت فریسیان در
مورد خداوند عیسی دریافت گناهکاران )لوقا  = 2 :15لوقا  .(15:27و هر یک از داستان های مربوط به یک صحنه بسته شدن این
برنامه شامل یک وعده غذایی شاد از جشن .پدر بنابراین به نظر می رسد برای اشاره به عیسی؛ و در عین حال به وضوح کافی ما
در نظر گرفته شده برای دیدن پدر به عنوان هم پدر آسمانی .همانطور که احتمال می دانید ،من برای معادله اولیه "عیسی = خدا
نیست .من یک تثلیث است .بنابراین من این را به عنوان یک تمثیل از چگونه "خدا در مسیح بود ،تطبیق جهان نزد خود ،گناهان خود
را نسبت دادن به آنان نیست« ) 2قرنتیان  .( 5:19توجه کنید که در پدر چگونه بسیاری از راه خود را تحقیر قبل از هر کس ،و
معافیت همه انتظارات سنتی یهودی به انجام این کار .او پسر جوان آنچه او می پرسد ،و بیش از قانون اجازه می دهد .او اجرا می
شود برای دیدار با پسر؛ او پسر می پذیرد .او را ترک ضیافت که در آن او میزبان به منظور درخواست می کنم با پسر بزرگ او
است .او هم از پسران خود را نظم و انضباط نه به عنوان انتظار می رود .او باعث می شود یک احمق از خود بارها و بارها ،قوانین
ناراحت کننده یهودی و هنجارهای .و پسر جوان آزار ندهد پدر به تقسیم تا ارث ممکن است نشان می دهد که پدر در مورد به مرگ
بود .به همین ترتیب ،زمانی که پدر می گوید به پسر بزرگتر که او به او می دهد وجود دارد و پس از آن همه این است که خود
را  ...این زبان تنها واقعا مناسب است اگر پدر در مورد به مرگ است ،و یا در واقع درگذشت .این همه صحبت از صلیب به عنوان
پایه ای برای پدر عشق ،زیبایی و پذیرش نیست .که وجود دارد ،خدا در مسیح بود را با ما آشتی به خود ،گناه را به ما نسبت دادن
نیست  ...وجود دارد پدر در مسیح تحقیر شد ،ساخته شده احمق از ،به تمسخر گرفتند .خداوند متعال این پایین آمد  ...به شرم عمومی
.و مرگ صلیب .درد و رنج خدا در صلیب همه چیز در مورد رد شد و عشق پذیرفته؛ و پس از آن تا به امروز است
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یعقوب و عیسا و مشرفان
این مثل اشراف شامل اشارات متعدد به رکورد یعقوب و عیسو ،بیگانگی آنها ،و
خشم برادر بزرگتر ]عیسا[ در برابر برادر کوچکتر ) .(1یک جوان وجود دارد و پسر
بزرگ ،که هر دو روابط خود را شکستن با پدر خود ،و به استدلل بر مسئله ارث.
یعقوب مثل پسر عیاش توهین پدرش به منظور رسیدن به ارث خود را .به عنوان
یعقوب خود را در کشور به مراتب به لبان پیوست ،ترک برادر بزرگتر خود عیسا
که در خانه زندگی ،به طوری که اشراف خود را به یک غیر یهودی چسب و برای او
مراقبت گله او ،در حالی برادر بزرگتر خود باقی مانده در خانه با پدر کار می کرد.
ترس از شراف به عنوان او به خانه بازگشت مسابقات که یعقوب به عنوان او در
نهایت آماده برای دیدار با عصبانی عیسا .جلسه غیر منتظره یعقوب با فرشته و
چسبیده به او از لحاظ فیزیکی توسط اشراف همسان بودن در آغوش گرفت و در
آغوش گرفت توسط پدرش .توجه کنید که چگونه ژن  33:10سوابق چگونه یعقوب
احساس او چهره عیسو به عنوان چهره از یک فرشته بود .با اینکه با توجه به حلقه،
مسرفان "در اثر در حال حاضر جایگزین برادر بزرگتر خود" )(2؛ فقط به عنوان
یعقوب است .به عنوان عیسو "در زمینه" بود )پیدایش  ،(5 :27به طوری که برادر
.بزرگتر بود
چه خداوند عیسی گرفتن در توسط فریم داستان او در نظر یعقوب و عیسو؟
یهودیان یعقوب به عنوان یک قهرمان و لکهدار را دیدم ،و عیسو  /ادوم به عنوان
مظهر شرارت و تمام است که ضد یهودی و ضد خدا بود .کتاب جابلیس است تا در
مورد تمام این می گویند ،به عنوان نشانی از پیدایش ربه ) .(3خداوند اساسا و
شجاعانه دوباره این همه .یعقوب پسر جوان ،که در طول زمان خود را با لبان به
طور جدی اشتباه رفت .تفسیر ما نشان داده اند جای دیگر ضعف یعقوب که در آن
زمان بود .یعقوب با فیض نجات یافته بود ،به لطف نشان داده شده در پایان
توسط فرشته کسی که با او مجادله ،و در عین حال که در نهایت او را برکت .به
عنوان هوشع 4 :12 .روشن ساخته شده بود ،یعقوب گریه در آغوش فرشته و
دریافت برکت از بخشش بخشنده است همه خدا صحبت به ما .برادر بزرگتر که به
خوردن با برادر گناهکار خود را رد کرد به وضوح نشان داده ،در زمینه مثل ،رهبران
مذهبی یهودی .آنها با عیسا -تجسم از همه که برابر شوند ،ضد یهودی بود .و در هر

صورت ،با توجه به مثل ،قهرمان داستان پسر جوان ،یعقوب ،است که به شدت
توهین آمیز و غیرروحانی به سمت پدر با محبت او ،و با فیض محض ذخیره تنهایی
است .این نیز یک چالش اساسی برای درک یهودی پدر خود یعقوب بود آبا و
.اجدادی
مثل نشان می دهد که هر دو پسر نفرت پدر خود و ارث خود را در به همان شیوه.
آنها هر دو برای او آرزوی مرده ،درمان او را به عنوان اگر او پدر خود را ،سوء
عشق خود را بخشنده ،شرم او را به جهان است .هر دو در نهایت به پدر خود را از
کار در زمینه آمده است .یعقوب ،پسر جوان ،لبان گفت که "این همه سال من به
شما خدمت کرده  ...و شما باید با من رفتار نمی عادلنه« )پیدایش .(42-36 :31
اما این دقیقا همان کلمات از پسر بزرگتر در مثل می باشد .سردرگمی است که
قطعا تا نشان دهد که هر دو پسر جوان و سالمند اساسا نگرش اشتباه همان
.برگزار می شود
و پدر ،به وضوح نشان دهنده خدا ،و خدا به عنوان او در مسیح آشکار شد ،به دنبال
تا صادقانه برای آشتی دادن هر دو پسر جوان و سالمند است .خداوند عیسی تا
آرزو کاتبان و فریسیان ریاکار به مشارکت با گناهکاران توبه که او بیش از اورشلیم
گریه؛ او آنها را شانه کردن به عنوان افراد متعصبی صالح خود ،به عنوان ما تمایل
به انجام این کار با چنین افرادی است .او برای آنها گریستم ،به عنوان پدر بنابراین
هرچه عاشقانه ،محبت خود را به آنها .و شاید در سطح دیگری که ما در این همه
میل از جان گذشته از پدر و پسر برای وحدت یهودی عرب در مسیح است .برای
وعده به اسماعیل نشان میدهد که اگرچه خط مسیح این بود که از طریق اسحاق،
خدا هنوز هم علقه دارد به خصوص در عشق برای همه و فرزندان ابراهیم -و این
شامل اعراب است .فقط یک شناخت مشترک از فضل پدر در مورد وحدت یهودی
عرب به ارمغان بیاورد .اما در پایان ،آن خوشحالی -برای وجود خواهد داشت یک
بزرگراه از آشور به یهودا به مصر در هزاره .خشم برادر بزرگتر بود چرا که پسر
.جوان بدون جبران آنچه که او اشتباه انجام داده بود به پدر آشتی شده بود
این خشم در همان فیض خدا است که توسط کارگرانی که به کسانی که دریافت
پرداخت همان کمتر کار کرده بود اعتراض نشان داده شده است .و آن را از خشم
همان است که نشان داده شده مؤمن از یک کلیسا به دلیل برخی از گناهکار است
...تماس پذیرفته شده است
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این خوبی سامری 1-15
چشم اندازی به رستا خیزی
ما به عنوان خوانده ام که چگونه وکیل عیسی پرسید که چه باید بکند "تا وارث
و به یک معنا همان سوال را از ما بخواهید .اما ما " (Lk.10: 25)،حیات جاودان
نباید کامل مانند او ،در فکر که اگر ما از لحاظ فیزیکی انجام کارهای خاص ،و
سپس ما در برخی از نقطه آینده زندگی ابدی به عنوان یک نوع از پرداخت داده
می شود .و نه باید فکر می کنم که جاودانگی زندگی اخروی انگلستان مهم
که در آن همان  Lk.18: 18،ترین جنبه از نجات ما است .اجازه دهید نگاهی به
سوال "حاکم خاصی از او پرسید" :آنچه که او باید تا وارث حیات ابدی است.
پاسخ مسیح بود که اگر او احکام را در روح حق نگه داشته ،او را "اند در آسمان
گنجی" .وقتی که مرد این غیر ممکن است ،مسیح اظهار نظر چقدر سخت بود
بنابراین یک موازی در اینجا بین " (Lk.18: 24).برای غنی به "ورود به ملکوت خدا
وارث حیات جاودانی ،داشتن گنج در آسمان ،و ورود به انگلستان وجود دارد.
گفته می شود که در حال حاضر زمان تا گنج به بهشت است ،برای ما در این
.زندگی ،برای ما به وضع .مت 6:20
بنابراین در اینجا و در حال حاضر آن را ممکن است به گنج در آسمان ،به
 Jn.5:زندگی ابدی در چشم انداز .به یک معنا ما در حال حاضر زندگی ابدی )1
به یک معنا ما در حال حاضر در روند ورود به پادشاهی .ما ترجمه شده 11،13)،
ساخت و ساز همان  (Col.1: 13).است ،در اینجا و در حال حاضر ،به پادشاهی
در اعمال  ،14:22که در آن پل می گوید که  Col.1: 13یونانی مورد استفاده در
از طریق رنج و محنت بسیار ما را به پادشاهی وارد رخ می دهد .به عبارت
دیگر ،ورود به انگلستان یک فرآیند مداوم است ،و ما این تجربه در حساب از
اثر آزمایشات ما است .ورود به انگلستان برای توصیف پاسخ ما به انجیل در
پادشاهی خدا موعظه است ،و هر مرد به آن" مگر اینکه ما در« Lk.16: 16:

انجیل از پادشاهی به عنوان یک کودک پرس دریافت ،ما آن را وارد کنید به
)عنوان مثال در پاسخ به طور کامل به که انجیل)لوک 18:17
در چشم انداز ما ذخیره شده است ،ما در حال حاضر در مسیح ،و در نتیجه
رستگاری بزرگ است که به او داده شده است بنابراین به همه کسانی که به او
محاسبه می شود .ما خجالتی و دور از وعده های مثبت است که ما واقعا می
توانید شروع به ملکوت حال حاضر ،که ما در حال حاضر در چشم انداز حیات
جاودانی یابد .اما این ستاره دور است که قطعا نشانه ای از عدم ما را از ایمان،
عدم تمایل شدید ما به این باور تا به طور کامل و عمیق که نجات ما واقعا است تا
زیبا مطمئن ) .(1که زندگی ابدی ساکن در ایالت متحده ،از آنجا که روح ابدی
مسیح را در ما ) ( 2است .و به این ترتیب به عنوان چهره ما تا از این وعده ها ،ما
صادقانه می خواهند بدانندقاطع که آنچه ما باید انجام به ارث می برند این زندگی
ابدی ،به این گنج بزرگ نجات مطمئن برای ما در حال حاضر در آسمان گذاشته.
را نجات داد .هنوز ایمان ما ،اگر آن ) (Tit.3: 5-7البته ما با ایمان ما ،نه آثار ما
واقعی است ،به ناچار در راه های عملی نشان داده شود .بنابراین با این همه در
ذهن ،ما می تواند به پایین که مثل از سامری خوب آمده است .که مثل پاسخ
.خداوند به این سوال حیاتی است
تو نباید که خداوند خدای تو با تمام"  V.27:مقدمه مثل سامری خوب وجود دارد در
قلب تو ،و با تمام روح تو ،و با تمام قدرت تو ،و با تمام ذهن تو :و همسایه تو
برای ) "(Lk.10: 27،28).خودت به عنوان  ...این کار ،و نباید زندگی می کنند )تا ابد
تعریف این بیانیه بیشتر از نزدیک ،مسیح مثل سامری خوب است" .برو و تو این
که در آن  V.28،او آن را با گفتن این نتیجه .او با اشاره به )" (Lk.10:: 37کار کرد
مسیح دستورات مرد "این کار" ،یعنی عشق به خدا با تمام قلب ،روح و غیره.
بنابراین به عنوان مثال از سامری خوب مظهر عملی عشق به خدا با تمام قلب،
روح است و غیره به عشق به همسایه ما را به عنوان خودمان است که خدا را
دوست دارم با تمام قلب و روح و قدرت و ذهن است .بنابراین سامری خوب نیاز
.به نماینده ما
نجات دهنده سامری
و در عین حال هنگامی که ما این مثل سامری خوب تجزیه و تحلیل ،روشن می
شود که ما نیز به درستی توسط مرد زخمی به نمایندگی؛ آن خداوند عیسی که
سامری خوب است .قانون موسی ،که نماد کشیش و لوی ،نزدیک شد به شرایط
تحت اللفظی جوان(( . Lk.10: 32زده انسان ،و حال یک نگاهی از نزدیک در آن است
این به ارمغان می آورد" :داشتن در مورد محل ،داشتن آمده و دیده می شود ،"...

لوی در گذشت .یهودیان مسیح را به عنوان یک سامری در نظر گرفته ،به طوری
است .خوب ) (Jn.8: 48که آنها بلفاصله سامری درک مثل به نمایندگی از عیسی
سامری داشتن شفقت در انسان و در حال نقل مکان به انجام کاری در مورد او
به قول خود برای آمدن دوباره پس  (V.33).است پژواک از شفقت خداوند در انبوه
از دو روز )او به دو پنس ،و یک پنی در روز بود نرخ عادلنه ،مت 20:2ارتباط
شفاف با وعده خداوند برای آمدن دوباره است )؟ بعد از سال  2000سال از
).خروج خود را
تا بازگشت خوب سامری ،مرد در مسافرخانه با هر چیزی که مورد نیاز بود پرخرج
ارائه نگه داشته شد .مطمئنا کاروانسرا نمادین از کلیسا ) (3است .در کلیسا باید
یک حس مشترک از رشد روحی ،در حال رشد در سلمت ،به خاطر سپردن نجات
فوق العاده ای ما ،تحقق ضعف ما ،به دنبال به جلو به دیدن سامری دوباره به او
برای تعجب از آن همه ستایش وجود داشته باشد .این باید مشخص جمع آوری
.امروز صبح ما ،نه فقط تا حدی ،اما بسیار بسیار به طور کامل
او "زخمهایش را" ،با اشاره به شیوه ای که در مسیح بود برای اتصال تا شکسته
او آن زخمهای روانی با ریختن در روغن و شراب ،علمت از کلم او  (Is.61: 1).قلب
و خون او را به ترتیب درمان می شود .بنابراین ضرب و شتم وحشیانه تا از آن
مرد ،می روم او نیمه مرده ،اشاره به شکسته دلی که گناه این جهان و طبیعت
خود ما تحمیل بر ما .تصویر صحنه در آن راه جریکو ،بدن غرق در خون و گرد و
غبار ،کبودی عظیم تورم تا ،مگس وزوز در اطراف در خون منجمد ،صورت در گرد
و غبار ،وحشت زده خر ها در میان اسکراب جایی .که آنهاشیهه بسیار خوش قلبی
شکسته تصویر ما ،خوش قلبی شکسته که مسیح آمد به درمان است .فیزیکی از
این زخمها ناخالصی عکس از وضعیت روانی ما است .با وجود این ،گوشت ما را
فریب است که هیچ چیز واقعا که با ذهن ما ،با طبیعت ما وجود دارد .با این حال
وجود دارد ،و ما نیاز به آمدن به شرایط با آن بیشتر و بیشتر به طور کامل ،برای
تحقق بخشیدن به نیاز روانی عمیق خود را برای شفا مسیح است .هنگامی که ما
این کار ،ما قادر به دیدن نیاز ،نیاز فوری ،برای شفا خود را از ذهن ما را از طریق
.روح خود را ،مناسب ،ذهن پاک خود ،که در ما خواهد بود
و چه کسانی که زخم شفا بودند؟ چگونه زخم ذهنی ما شفا می شوند؟ توسط پسر
خدا پاره کردن لباس های خود را به پانسمان تا زخم )به چه روش دیگری او آن را
.انجام دهید؟( ،و ما را شفا با خون او و کلم او
شرح مرد زده بودن "محروم" از لباس خود را با استفاده از کلمه بسیار مشابه ،به
استفاده می شود ،برای توصیف »سلب از خداوند عیسی در زمان  NTندرت در

 (LK. 10:30)،به همین ترتیب دزدان چپ او  MK. 15:20).مرگ او )کوه 28،21 :27؛
 (MK. 14:50در همان پروردگار "چپ" به تنهایی توسط شاگردان به صورت انتها تنها
سارق مسلح "زخمی او" )لوقا ،(10:30 .یک عبارت است که دو واژه یونانی SW).
؛) s.wترجمه ،به وضع بر «و» راه راه .صلیب گذاشته بر 'شد عیسی )لوقا 23:26
و ما با این ایده از خداوند بودن زخمی و دریافت ،راه راه در رنج نهایی او آشنا
هستند ) .(5 :53اتصال مسلما این است که در روند مرگ او ،خداوند آمد به
دانستن احساسات مردم ساده و آنها زده او آمد تا نجات .تعجبی ندارد که او با
قدرت می تواند "شفقت" بر ما .و آن را در جای دیگر اشاره شده است که "دو
سکه ،پرداخت شده توسط سامری معادل نیمه شکل پول تحت قانون موزاییک ،به
موجب آن یک مرد می تواند توان بازخرید کفاره .نجات دهنده ما این است که البته
خداوند عیسی .رستگاری 'پرداخت' در خون او که به معنی قرار دادن او ما را در
جانور او از بار و حمل ما به کاروانسرا ،که در آن او پول پرداخت می شود ،یک
.عکس از درد و رنج نهایی او که منجر به ریختن خون او واقعی است
او به کاروانسرا به ارمغان آورد" همچنین می توانید ترجمه "او آن ]خر[ منجر به"
مسافرخانه" .در این مورد ،سامری به عنوان یک بنده اقدام ،برای آن استاد که
سواری در خر و بنده که با پای پیاده راه می رود ،منجر آن وجود دارد .به یاد داشته
باشید که چگونه هامان است که منجر اسب که مردخای سواری )استر .(11-7 :6
همه این صحبت می کند از چگونه خداوند بر خود به شکل یک بنده به منظور به ما
منجر به رستاخیزی -که در آن زمان ما چیزی می تواند انجام گرفت ،و تا به حال
هیچ آگاهی از فضل بزرگ که به ما نشان داده شده است .سامری البته خود او در
معرض خطر حمله دزدان با انجام این کار .اما فکر می کنم از طریق آن برخی
بیشتر .یک سندرم چشم برای چشم انتقام زنده و سالم که در آن زمان وجود دارد.
اگر یک سامری تبدیل شده تا با یک یهودی زخمی ،آن را برای همه جهان نگاه او
.مسئول خسارت بود
این امر می تواند اولین بار سامری شناخته شده بود به انجام چنین عملی از
مهربانی .و او خود را به خطر همه بیشتر ،با ماندن در مسافرخانه ،ترک ،و سپس
بازگشت وجود دارد ،در نتیجه حاضر به صورت سوء ظن اجتناب ناپذیر است که او
مرد حمله کرده بود ،و یا به نحوی در این حادثه دست داشته است .این خطر نجات
خود او بود چه صلیب همه چیز در مورد بود .مثل یک پنجره نادر به درک از خود،
خداوند در این نقطه به می دهد .و بنابراین ،برای آمریکا و ما ممکن است تمام
شب بیدار خدمت به کسی نیاز ،تنها به خودمان تحریک پذیر و بی تاب و بیشتر
مستعد ابتل به روز بعد خودمان گناه .و در هر صورت ،آن را تجربه من است که
هیچ عمل خوب بدون مجازات می رود .ما مجبور به پرداخت قیمت های مختلف

برای آن در این زندگی .در تمام این چیزهایی که ما به زندگی روح نجات دهنده
.سامری
..آآیا به همین ترتیب
بنابراین شواهد فراوان است که سامری منفور این مثل اشاره به عیسی خداوند
وجود دارد .او بود همسایه را به بشریت زده ،او نزدیک آمد تا ما را ،صحافی تا
قلب شکسته ما ،و ما را به پناهگاه از کلیسا انجام شده است .به فداکاری برای
نجات همان دیگران به عنوان مسیح بود" :برو تو و به همین ترتیب انجام" یک
چالش واقعی برای ما می باشد .تعصب و غیرت او برای رسیدن به طرح خدا
رستگاری باید ما خواهد بود .به یاد داشته باشید که چگونه مثل سامری خوب
است (V.27) .نمایشگاه از خدا چگونه به عشق با تمام ما قلب ،روح ،قدرت و ذهن
هر فیبر از ذهن و بدن خداوند را برای ما خم شد ،برای ایجاد طرح خدا رستگاری.
او به ما ،همسایه خود را دوست داشت ،به عنوان خود .از آنجا که این غیر ممکن
).است برای جدا مسیح از کار او آمد به انجام است ،یعنی رستگاری ما )4
نقطه مثل سامری خوب است به ما می آموزند که همان سرسپردگی خود را به
کار فتح گناه باید در ما دیده می شود .نگرانی ما برای نجات از دیگران باید به
عنوان بزرگ به عنوان که برای خود ما باشد .ما باید کامل با این ایده از آوردن در
مورد جلل خدا ،از دیدن از فتح گناه دست آمده از طریق مسیح پر شده است.
بنابراین تمام قدرت ما ،ذهن ما ،خواهد شد به فتح گناه در خودمان و به اتصال از
.قلب شکسته از برادران ما داده می شود ،به گسترش انجیل به دیگران
یکی از بسیاری از معادن عهد عتیق برای این مثل سامری خوب درکرون  2پیدا
شده است .(5) 15 :در اینجا ما به عنوان خوانده شده چگونه به اسرائیل حمله
یهودا در حالی که یهودا مرتد شدند ،و آنها را اسیر گرفت .اما پس از آن کاستی
های خود را ،و این واقعیت که یهودا واقعا برادران خود بودند متوجه؛ سپس آنها
"لباس که برهنه در میان )او اسیران از یهودا گرفته( ،و آنها را در صف قرار
گرفتند ،و آنها را گل الود و آنها را به خوردن و نوشیدن ،و آنها را مسح ،و تمام
ضعیف آنها را بر سنجش انجام شده است ،و به ارمغان آورد آنها را به جریکو ...
به برادران خود " .در حال حاضر پس از اشاره اشاره به این صحنه در مثل سامری
وجود دارد .پروردگار ما چشم خود را بر این حادثه را به عنوان او ابداع که مثل
نقطه او ساخت بود مطمئنا این" :در تلش به دنبال به عنوان مثال من از عشق
کل برای برادران خود ،همسایگان روحانی خود را ،به یاد داشته باشید کاستی های
خود را ،و آنچه خداوند برای شما به فیض او انجام می شود .و پس از آن و
.منعکس کننده این به برادران خود را

فرصت ها را در روز ما برای بیان این عشق به برادران ما ،با تمام ذهن و قدرت
ما ،فقط تا متعدد است .نوشتن نامه ،موعظه ،تشکیل جلسات ،داشته است ،بالتر
از همه دعای برای نجات خود .اگر ما واقعا ریختن تمام قلب و روح ما را به نجات
از برادران ما ،پس از الگوی مسیح بر روی صلیب ،مشاغل دنیوی ما معنی خواهد
بود که کمی ،هر تصمیم گیری عملی ما خواهد شد تعهدات ما نسبت به بدن مسیح
رنگی ؛ کجا و چگونه زندگی می کنیم ،چه ساعت کار کنیم ،سرگرمی )در صورت
وجود( ،تعطیلت )در صورت وجود(  ...روح ما ،هر جنبه ای از زندگی ما ،باید
توسط دوست داشتنی ما همسایه ما ،و در نتیجه خدا ما را تحت تاثیر  ،با تمام روح
.و ذهن ما و قدرت فیزیکی
همانطور که ما ناگهان عذاب خداوند ما عیسی ،ما واقعا به عنوان مثال ما را
ببینید .ما یک مرد محور به محدودیت های فیزیکی انسانیت خود را ببینید ،نه در
تلش برای رسیدن به رستگاری توسط آثار ،اما در خدمت فضل شگرف خدا به
دیگران است" .جتسیمانی ،می توانید ما فراموش می کنیم؟ ما خواندن ،که اگر آن
آنقدر باورنکردنی که ما باید بود .اما البته ما انجام دهید ،ساعت به ساعت ،روز به
روز و حتی .ما واقعا باید به طور جدی پایین به یاد عذاب خود را ،به شدت از
مبارزه خود را ،بیشتر و عمیق تر .این قطعا آنچه ما نیاز داریم نصیحت در مورد .ما
با هم با این واقعیت است که همه ما موفق به انجام این که ما باید محدود شده
.است
من تمایل به او تجسم با دول شدن شانه ها ،سفیدی مو ،خط مو به خوبی
فروکش ،پیشانی به انتظارنشسته بودند که شکنجه را منعکس فوق العاده ای
روانی او با تجربه ،بی سر و صدا سخن گفته اند ،و با چشمان که یک پیام از تعهد
که ما هرگز در هیچ دیگر دیده می شود صحبت کرد .البته ،ما دقیقا نمی دانم ،نه
آن نهایت قابل توجه است .اما اگر ما را دوست دارم خداوند عیسی ،اگر ما واقعا
یک رابطه با او داشته باشد ،اگر ما واقعا در عنوان مثال خود را از قربانی بر روی
صلیب تمرکز ،که قربانی از بدن و ذهن است که در طول زندگی اش رفت ،پس
قطعا آن اجتناب ناپذیر است که ما شروع به او فکر می کنم از لحاظ جسمی ،به
عنوان یک دوست ،یک واقعیت ،یک مثال با شکوه است .بنابراین من دل به تو باز
کرده ام وجود دارد ،این که چگونه من او را در زندگی خود و در عذاب او را ببینید،
.به عنوان زیر نور مهتاب او نشان می دهد به ما ،زانو زدن در باغ جتسیمانی
همذلی مجموع
اما در خارج از خیال ،ما در حال راه رفتن بر روی آن جاده جریکو ،به عنوان مثال
مسیح واقعا ما است" .رفتن در ،و به همین ترتیب" مسیح به این نتیجه رسیدند

آیه  38مناسب ادامه می دهد" :در حال حاضر به تصویب رسید ،به (V.37 YLT).
)" (V.33عنوان آنها رفت" ،در همان سامری نجات دهنده بود "را به عنوان او سفر
مانند شفقت پر انرژی ،با تمام قلب و قدرت خود را نشان داد ،به زده انسان .ما
باید قادر به استفاده از تحقق خود ما را از نیاز مبرم خود ما را برای فیض مسیح
به ما انگیزه برای مدافع سرسخت خودمان را به خدمت به دیگران اختصاص باشد.
عدم ما را از تعصب و غیرت در این عمدتا به دلیل شکست خود ما را به درک نیاز
خود ما ،و درجه ای که این شده است با مسیح راضی است .مسیح می دانستند )و
می داند( به احساسات مرد زده است .همانطور که مرد محروم شد و زخمی،
..زبان بنابراین یکسان است در مورد درد و رنج مسیح بر روی صلیب رفته
 Zech.13: Mt.27 6).؛).Lk.20 28،29: 12
خود را به عنوان می شود ،همسایگان او می گذشت در طرف دیگر ،به طوری که
 (Ps.38: 11همسایه ها از مسیح بر روی صلیب دور از بدن زده او ایستاده بود
از طریق این او به طور کامل می توانید به قلب شکسته ما را وارد کنیدAVmg). ،
به تنهایی شدید معنوی ما بدون او )اگر تنها ما را متوجه آن( و در نتیجه او را در
کنار ما با قلبی از محبت به حقیقت می پیوندند .بنابراین به دلیل درد و رنج خود را
که ما در حال حاضر ناگهان ،او می تواند تا واقعا ،به طوری که واقعا و دقیقا ،با
.دولت روحانی ما همدردی
بنابراین در اینجا ما به عنوان آن را در کاروانسرا بودند ،به فکر بازگشت به نجات
ما که رنج سامری ،غرابت و در عین حال تعجب شکوه از آن همه است .من
مطمئن هستم که مسیح ما را به معنای پر کردن در جزئیات ناگفته مثل خود
هستم .البته مرد را نجات داد به زمان عمر دوباره نجات شگرف خود را دارند و
چگونه او را به با چشم که انسان های مشابه صادقانه به آمده بود او ،تخمگذار در
الغ ،و سفر آرام به کاروانسرا .همانطور که اسرائیل نجات فصح خود را از طریق
جشن پسح به یاد میآورد ،بنابراین ما در اینجا دروغ در تخت مریض یا بیمارستان ما
.در مسافرخانه ،عنوان آن بود ،و به یاد داشته باشید رستگاری بزرگ است
همه ما
مرد زخمی همه "مردی" ما) -لوقا  (.10:30عبارت است معمول ترجمه 'هر انسان
"است ،هر کس و غیره ایده سفر به سمت پایین از اورشلیم به اریحا است برخی
از اتصالت قطعی  ،دست کم با ستمکاران صدقیا پادشاه ،که نبوی مدیر فروش به
توبه تکرار نادیده گرفته و از اورشلیم به اریحا فرار ،تنها به در راه توسط بابلی ها
پیشی گرفته و به بابل به محکومیت ارسال می شود ) 2پادشاهان ' .(4 :25شما

در حال هر یک صدقیا ،این مفهوم -است ،اما ما شده ایم از خارج از محکومیت
توسط فضل است که سامری را نجات داد .اشاره دیگر این است که این حادثه در
 2تواریخ ،28:15 .که در آن دشمنان اسیر اسرائیل هستند از بیت المقدس
راهپیمایی به جریکو ،و در عین حال با فیض آنها داده می شود لباس ،غذا و آب
است .در تمام این اشارات ،عیسی اساسا معکوس همه نقش .مردم واقعی خدا
دشمنان توبه از مردم از خدا" ،دزد" که از بین بردن مردم از خدا بزرگان یهودی
هستند )هاست (29-6:1نجات دهنده الهی است یک یهودی اما سامری و غیره
.نیست
ناتوانی از مرد زخمی یک عکس خوب از ضعف ما است .ما فقط می توانیم نجات
قبول؛ چیزی نیست که ما می توانید انجام دهید تا آن کسب درآمد وجود دارد .او با
استفاده از همان دو کلمه توضیح دهید که چگونه او کسی است که به دنبال و
موجب صرفه جویی )لوقا  (19:10است  -از این رو خداوند کسانی که به دنبال
نجات جان خود )لوقا  (17:33هشدار داد .پذیرش نجات است که شاید چه ایمان
.است همه چیز در مورد در لخت ذات خود

این آسان است به فکر می کنم که تمرکز مثل است بر بودن مانند سامری خوب؛
اما تمرکز به همان اندازه به محض دیدن خودمان را در مرد زخمی است .پاسخ
خداوند به سوال تقریبا همیشه به نظر می رسد برای ارائه یک پاسخ ساده به آنها،
و در عین حال ماهرانه تر روشن کنید و آنها را بر سر خود ،و دوباره تعریف
شرایط .مثل در پاسخ به این سوال گفته شد" :چه کار باید بکنم تا وارث حیات
جاودان؟" .یک پاسخ به نظر می رسد" :تشخیص شما در مرد مجروح است .قبول
نجات سامری خوب است؛ برای قانون که شما تا عشق می تواند شما را ذخیره
کند .در واقع اگر به عنوان خوانده راه دیگری در اطراف ،پاسخ خداوند به نظر می
رسد ،اگر شما می خواهید زندگی ابدی ،شما باید تعداد زیادی از آثار خوب بعد از
الگوی از سامری خوب انجام دهید .،اما این طیف پیام نجات توسط فضل که
مرکزی به تدریس خداوند بود در تضاد است .به نظر من که مثل اغلب تفسیر که
مسیر -و آن را در واقع مخالف بسیار از اینکه چگونه خداوند ما آرزو به آن را
بخوانید .مهم نیست که چقدر خوب است که ما به مردم در طول راه انجام دهید،
.این می تواند ما زندگی ابدی است
همسایه من است ؟

مثل سامری به نظر می رسد به عنوان مثال از راه خداوند مثلها خود را از چپ به
تفسیرهای متعدد و بازتاب ،همه از آن بیان جنبه های بسیاری از حقایق او بیان به
ما شد باز .ما نیاز به منعکس کننده که "همسایه واقع است .مثل در گسترش تایید
خداوند از بیانیه ای که به عشق خدا است به عشق به همسایه ما ،و بالعکس
)لوقا ( 10:27 .گفت .خداوند بود و توضیح داد که آنچه که ما را به 'آیا' به زندگی
ابدی است به درک که خدا همسایه ما است .این است و یک ایده به چالش کشیدن
بود .به عنوان چالش و تحریک آمیز به عنوان زمانی که یک خواهر سیاه و سفید در
جنوب ایالت متحده آمریکا بار به من گفت :بله می دانم ،سیاه پوست خدا .او به
معنای »دوستان من خدا ،یکی از نزدیک من .نقطه عطف مثل در آن تنش پایان
است ]همانطور که اغلب در این داستان از خداوند" :کدام یک از این سه ...
همسایه نزد او که در میان دزدان افتاد؟" )لوقا 10:36
بدیهی است ،همسایه سامری ،که نشان داده اند که ما به نمادین خدا و پسرش
بود .این پاسخ به این سوال از وکیل است» :و همسایه من است؟" .پاسخ :خدا /
عیسی مسیح .وکیل تعجب به او باید اعمال خوب او انجام شد .بنابراین او می
پرسد "چه کسی همسایه من است؟" .او همه چیز را اشتباه گرفته ،به عنوان افراد
امروز .خداوند در اطراف تبدیل به این سوال .که همسایه خود است؟ خدا  /عیسی
همسایه تان است .شما در حال دروغ گفتن وجود دارد زده است .وکل و
حقوقدانان همکار خود را  /کشیش  /لویان می تواند به شما کمک نمی کند .برای
دریافت زندگی ابدی ،شما باید اجازه دهید خدا همسایه خود را .این کار از خدا ،به
یکی از آنها را فرستاد )یوحنا (06:29 .بر این باورند است .این پاسخ خداوند به یک
سوال مشابه در مورد چه کار خوب باید انجام شود بود .و سامریان منفور بود و رد
 ...اما خداوند آنها را به عنوان نمادی از خود برگزید .این آسان است به زیر برآورد
چقدر یهودیان نفرت " -سامریان علنی در کنیسه لعنت شدند و طومار روزانه ارائه
)شد تا دعا خدا را شکر که سامریان ممکن است شریک زندگی ابدی نیست" )6
ما می بینیم که شجاعت محض از خداوند در فریم مثل را به او انجام داد .او
تصمیم گرفتند که از یک یهودی خوب کمک به یک سامری زده صحبت می کنند؛ آن
راه دیگری در اطراف است -10-1 .که یهودیان به عنوان سارق مسلح به تصویر
بکشد ،و خدا به عنوان نجات دهنده سامری :دانش آموز ناظر به  12اشارات در
مثل سامری خوب به هوشع  6پیدا کنید .این است که هیچ کدام کمتر از خداوند
خود را که "ما را تا اتصال  ...احیای ما  ...ما بال بردن  ...بیا به ما"  -همه چیز
بسیار است که سامری .در تمام این یک چالش بزرگ به حصار -خداوند به اینکه آیا
آنها می فضل خود قبول بود" .روغن و شراب اشیاء ممنوع است اگر آنها از

سامری سرچشمه" ) - (7از این رو چالش به یهودیان در پذیرش آموزش خداوند
.است .ما در مبارزه به نوبه خود با وسعت و خلوص فضل خود
اما البته ،ما در نظر گرفته شده به سامری خوب همچنین -در که ما در اظهار و
تکرار کار صرفه جویی در عیسی مسیح در زندگی ما و در تعامل ما با مردم است.
جزئیات در مثلها که باید در مورد ،داستان بازسازی فکر وجود دارد .سامری ،اتفاق
افتاده است "به" روغن و شراب "با او ،داروهای عنوان مثال برای یک مرد زخمی
)شراب می شده اند یک ضد عفونی کننده بوده است( .و او به تنهایی سفر شد،
زمانی که مردم معمول در کاروان های سفر کرد .و یهودیان هیچ معامله با
سامریان را داشتند ،آنها حتی با آنها در خیابان صحبت )یوحنا  .(9 :4بنابراین شاید
خداوند ما را در نظر گرفته شده به شکل که سامری در واقع رفتن بود برای کمک
به یکی از سامریان همکار خود را که نیاز به توجه ،اما در راه ،او یکی از نژاد
دیگری نیاز و حتی بیشتر را ملقات نمود ،و برنامه های خود را به منظور او را
نجات دهد تغییر  .در تمام این ما باید نمونه ای نفیس از خود وحی عیسی در مثلها-
خود را برای او خود را به عنوان سامری را دیدم .و برای ما بیش از حد ،پاسخ به
صرفه جویی در اغلب می آید وقتی که ما در راه ما به انجام کار دیگری هستند ،در
حال حاضر اغلب ناخوشایند ،به مردم ما هرگز در نظر گرفته اند نیاز به کمک ما و
.نه به سوی نجات را بپذیرید
:نوشته
(1) See " The Problem Of Certainty" in Beyond Bible Basics for a discussion of
this.
(2) See " The Promise Of The Spirit" .
'(3) But in this case, who is the inn-keeper? Ecclesial eldership? The 'Comforter
Angel which super-intends the body of Christ? Or just an irrelevant part of the
!story? All of these solutions have their problems
(4) This is a point frequently made by Robert Roberts in his debate with
J.J.Andrew and in his book The Blood Of Christ .
(5) Another will be found in Hos. 6:1,2,9, which seems to equate the Jewish
priesthood with the thieves which attacked the man. This was also Christ's
estimation of them (Mt.21:13; Jn.10:1). This allusion would have been especially
relevant in the first century context. Another connection will be found in 2 Kings
25:4.
(6) W.O.E. Oesterley, The Gospel Parables In The Light Of Their Jewish
Background (London: SPCK, 1936) p. 102.

& (7) J.D.M. Derrett, Law In The New Testament (London: Darton, Longman
Todd, 1970) p. 220.
عیسی کسی که درک کرد ضعف 3-16
او خداوند با ما پس از گناهان ما پرداخته نشده  ...او قاب ما آگاه ،او یاد که ما"
گرد و غبار« )مزمور  (10،14 :103قطعا در حساب از فداکاری آینده نجات دهنده
واقعی بود .مسیح پروردگار دشوار بود ،انتظارات خود را بال بودند )و هستند( .و در
عین حال مثلها خود را فاش همدردی بسیار زیاد و همدلی با ضعف ما .در یک
وضعیت طبیعی انسان ،دشوار خواهد بود برای ایجاد یک رابطه با کسی که چنین
گرایش به ظاهر متناقض در شخصیت او بود .شاید ما مشکل مشابه در مبارزه ما
را به دانستن خداوند .او هرگز انکار کرد که او بیش از در برخی از راه به عنوان
"یک مرد سخت" با انتظارات بال آمد .همه او گفت که از دیدن این مورد بود ،ما
باید به عمل درآمده )کوه  .(1) (25:24و در عین حال او نیز یک مرد از فیض و
درک فراتر از هر چیزی رسیده است که توسط هر کس دیگری .او واقعا عیسی که
ضعف انسان درک می کند .و توجه داشته باشید که او حتی در حال حاضر به
عنوان "مرد عیسی مسیح" ،قادر به نبض انسانیت ما را احساس کنید .این ،در حال
عبور ،باز می شود یک پنجره را به آنچه که طبیعت الهی مانند خواهد بود :ما قادر
خواهد بود به طور کامل احساس تجربه بشر ،به میزان هنوز هم بلبرینگ عنوان
حتی در جاودانگی »مردان« .در این حساب ما قادر به ارتباط با فنا در هزاره
.خواهد بود
مثلها خداوند کسانی که او را به عنوان پسر که حاضر به رفتن به محل کار ،اما بعد
رفت ،خجالت از شکست خود آگاه صرفه جویی توصیف؛ گوسفند که رفت ،یعنی
است  CPکسانی مسیح آمد تا نجات )کوه ) (18:11نمادی از همه ما ،کوه 18:12
 .(6 :53سکه از دست داد؛ پسر که رفت و جو وحشی خود پاشیدند ،و سپس با دم
خود را بین پاهای خود را ) (2بازگشت .مسیح انتظار که ما شکست ،به عنوان
شدت به عنوان کسانی که مثلها را نشان دهد .با این حال ما به نحوی آمده به فکر
می کنم که آنها هم به حماقت ما مراجعه کنید قبل از غسل تعمید ،و یا به کسانی
در درون جامعه ما که علنا خود را رسوا کند .در عین حال آنها همه مؤمنان را
توضیح دهید .اما وجود دارد که حس ندامت در ما ،واقعا؟ ما نمی بیشتر شبیه به
برادر بزرگتر ،و یا پسر که گفت" :من به ،آقا ،اما رفت" )کوه (21:30؟
سطوح مختلف
است این پیشنهاد در مثل کارگران که خداوند باعث می شود برخی از امتیازات
بزرگ به ضعف انسان وجود دارد .روح در پل اشاره تضاد بین متوجه است که

رستگاری با فضل و درک غلط از رستگاری به عنوان یک دستمزد برای کار )به
عنوان مثال رام  .(6در واقع ،کل روح از کتاب مقدس است که ما باید مایل به
برای هیچ چیز در خدمت باشد .مثل برده آماده وعده غذایی کارشناسی ارشد خود
را بعد از کار سخت برای او یک روز تمام می شود این نقطه است .و در عین حال
در مثل کارگران ،مسیح موافق با کارگران برای یک پنی )توجه داشته باشید او را
فروتن سازد ،سی پی استدلل خدا با مردان به قبول بخشش او(..01:18 ،؛ او از
آنها سئوال برای رفتن به محل کار ،و سپس او آنها را دستمزد )سی پی.
رستگاری( است .وی حتی نجات خود به عنوان "درست است که" ،بسیار او در
حال حاضر هم انجیل به آنها را از سطح خودخواه آنها پس از آن در بود .خداوند بود
.نادان از خط استدللی پل بعدها حاضر در مورد نجات توسط فضل خالص است
مطمئنا مثل آموزش که خداوند به رسمیت می شناسد که در عدم بلوغ معنوی ما
در زمان تبدیل ما ،ما نیازی پادشاهی به عنوان یک هویج ،به عنوان یک محرک .او
ما را به این سطح پایین را درمان می کند در ابتدا ،به امید ما ظهور خواهد کرد تا
سطح بالتر از فضل .این امکان وجود دارد تا شاهد این رشد معنوی در تبدیل ،و
همچنین در جامعه از مؤمنان واقعی در طول زمان؛ در ابتدا ما با پاداش از
پادشاهی سیاسی با انگیزه ،اما به عنوان روحانی ادراک افزایش می دهد ،ما درک
انجیل پل را از فضل خالص است .مفهوم کار و بودن کاهش پاداش ،و به رسمیت
شناختن نجات توسط فضل افزایش می دهد ،با تعصب حاصل برای یک معنویت
.صحت دارد
مثل مباشر ناعادلنه باید در زمینه مثلها قبل از بخشش به عنوان خوانده شده .مرد
کوه  CPدر بدهی است به استاد خود ،قطعا صحبت از گناه ما )لوقا 3،4 :16
کوه  25:14لوقا  (16او خوبیها -خود را که در غسل تعمید به ما 1 :..) .(18:24 CP
داده هدر رفته است .او می توانست التماس ،اما او خیلی افتخار بود .بنابراین به
منظور رسیدن به بخشش او شتافت همه دور آمرزنده دیگری .این نشان می دهد
خودخواهی معنوی است که قطعا ایده آل نیست .و در عین حال "خداوند تقدیر
".مباشر ناعادلنه
پیشنهاد خداوند از سطوح مختلف احتمال در کوه دیده " :19:12او است که قادر
به آن را دریافت ،اجازه دهید آن را دریافت او را" .اما از نظر مثلها ،در نظر چگونه
مثل گوسفند از دست داده را نشان می دهد مسیح دادن هرگز؛ اما پس از آن
در مورد ما تلش برای به دست آوردن برادر است که ما  V 15-18است که آموزش
به جرم )کوه  = 18:15امثال (18:19 .وجود دارد ،و در نتیجه در نهایت او را
پرتاب از کلیسا اگر ما به شکست رسیدن به تفاهم با او .در اینجا به نظر می رسد

آموزش به این باشد که آن را مشروع در چنین مواردی از جرم شخصی است که
به تا با برادر و اوپیروی نکردن  .اما مثل قبل نشان می دهد مسیح گفت که او می
دهد هرگز .و سپس در کوه  18:22مسیح پیتر )"تو میگویم" ،مفرد( هرگز گوید
برای متوقف کردن بخشش برادر خود را در یک مورد از جرم شخصی ،تا  70هفت
بار .خلصه من از همه این است که استاندارد ایده آل این است که هرگز به رها
کردن در تلش به دست آوردن مجدد برادر ما .اما ممکن است بر روی سطح »در
نظر گرفتن 'هر موضوع را با او ،و در نهایت پیرو نشدن او زندگی می کنند" .اما"،
خداوند ادامه داد" :برای شما پیتر ،من انتظار دارم یک سطح بالتر .بخشش ثابت
! '.برادر خود را ،در تمام طول روز
شناختن ضعف
مثل کارگران نشان می دهد که تمایل خداوند برای پاسخ به انجیل به عنوان آینده
از پیشرفت های انگلستان را افزایش دهد .ظاهرا او به طور فزاینده عیسی که
ضعف انسان می فهمد .یک عنصر غیر واقعی در مثل وجود دارد .بنده می رود در
ساعت تاریخ  11و استخدام مردان که دیگران ،رد کرده بود احتمال به این دلیل که
آنها به نظر نمی آید به اندازه کافی قوی برای کار .این عنصر غیر واقعی در خدمت
به برجسته )انسانی( تعصب و غیرت غیر منطقی از خداوند برای گسترش انجیل
در آخرین روز قبل از بازگشت او.مثل شام ازدواج توضیح میدهد که چرا این است.
ما نیاز به ورود به احساس فوریت و تراژدی وجود دارد بود که؛ ازدواج پسر پادشاه
بود به تعویق افتاد به دلیل مهمانان نمی آمده است .شرم ،حتی خشم ،پادشاه ).
سی پی خدا( و داماد )سی پی مسیح( نیاز به تصور شود؛ و این واقعا احساس پدر
و پسر هر زمان که انجیل را رد کرد است .و بارها و بارها آن اتفاق می افتد ،از
بچه ها مدرسه یکشنبه به آن صدها که هر سال کامل دوره های مطالعه کتاب
.مقدس و به دور از پاسخ
این دو مثل را نشان می دهد به برکت که در پشت تلش برای گسترش پیام انجیل
به تمام جهان در روز گذشته است .است با حرارت ،میل فوری از خداوند برای این
وجود دارد ،و به همین برکت و رحمت او مطمئنا با همه کسانی که گرفتن همان
روح فوریت خواهد بود .با توجه به مثل ،کیفیت تبدیل قربانی است )توسط خداوند،
نه ما( به خاطر اعداد که با این ایده که از آمدن مسیح است به برخی از درجه
وابسته به تعداد پر از امتها که تبدیل )متصل رام .(11:25 .به همین ترتیب خالص
کشیدن به زمین یک بار آن را پر از ماهی بود )کوه  (13:48آورده شد .خداوند
کارگران ، CP.چگونه "چند" صحبت می کند )یونانی به معنی جسمی ضعیف
ناخواسته در بازار( کارگران هستند )کوه  ،(09:37و بنابراین بیشتر )عددی( مورد
نیاز است .هر سوگواری در مورد ضعف کلیسا روز دوم باید در این زمینه دیده می

شود .خداوند از جان گذشته برای مکان در شام به پر شود است ،اگر چه وای بر
.کسانی که در بدون لباس عروسی )کوه  (22:12آمده است
انتظارات پایین
بنابراین خداوند است انتظارات پایین معترف خود از کلیسا روز دومی است .او
عیسی که ضعف انسان می فهمد .او به ما چالش کشیده است که اگر ما واقعا
خوردن کلمات او ،ما هرگز گرسنگی یا تشنگی )یوحنا  .(06:35اما  30سال بعد،
او گفت که در انگلستان ،او ما را متوقف کند گرسنه و تشنه )کشیش .(16،17 :7
او متوجه می شود که اگر چه ما آن را در پتانسیل ما برای زندگی این نوع از
زندگی معنوی و روحانی انجام ،در عمل ما تنها وجود دارد در پادشاهی .مثل برزگر
را نشان می دهد که چگونه خداوند از پیش میدانست که اکثریت که به کلم او
پاسخ نمی نگه دارید و در .او می دانست که مردان او بلفاصله به خون صلیب خود
را درک خواهد کرد ،اما کهنه شراب کهنه شراب از میثاق قدیمی )لوقا(05:39 .
ترجیح می دهند .او را دیدم که رشد معنوی ما می تواند یک کسب و کار درد ناک
به آهسته؛ به عنوان آرام به عنوان یک دانه خردل کوچک در حال رشد را به یک
درخت ،به عنوان کند که یک مرد حفر یک پایه در سنگ ،و یا در حال رشد دانه ،و
.فراهم کردن میوه .چنین رشد بسیار آهسته از دیدگاه انسان است
مهمان خوب و بد با هم به عروسی )کوه  (22:10آمده است ،می باکره دانا و
نادان ،ماهی خوب و بد باقلقی در اطراف در سراسر هر یک از دیگر ،گندم و
کرکاسها در حال رشد با هم  ...این تاکید واقعی است .قدردانی از این تصویر به
پایان خواهد رسید که اگر کسی یک مسیحی آنها باید از لحاظ معنوی باشد شود،
که همه ما دوست خاله ها و عموها که به نحوی مسیحی = امن است .من می
دانم که این چیزی است که ما می خواهیم به شنیدن سخن خداوند است .اما هر
چیز دیگری قرار ما به تمام این تاکید به معنی؟ رد در کوه  22:12به عنوان
"دوست" ،همان مدت خداوند مورد استفاده در مورد یهودا )کوه  (26:50توصیف
شده است .پیشنهاد شده است که در میان ما وجود دارد میهن فروش ،اگر چه ما
می توانید آنها را شناسایی نمی کند )و باید سعی کنید( ،فقط به عنوان شاگردان
نمی توانست .بنده بد که )در چشم مسیح( ضرب و شتم برادران خود شد منافق،
او به مردان به نظر می رسد شبیه به آن باشد )کوه  .(51-48 :24او تنها پاره
کرده بود ،برای که او ،در قضاوت بود نشان داد .او به نظر می رسد یکی از
.بزرگان کلیسایی که عاشق گله
انتظارات پایین مسیح از ما به وضوح نشان داده زمانی که او مثلها از مراسم
عروسی است .هنگامی که شما آنها را با هم ،این تصویر را دریافت کنید :خدا

ساخته شده از عروسی بین مسیح و ما .مهمانان دعوت شده را به زحمت نمی
آیند ،برای ،بسیار بی اهمیت ،دلیل دنیوی که آنها در مقابل افتخار به به عروسی
خود دعوت قرار داده است .فقط ولگرد و گدا به آن ،خودخواهانه توسط فکر یک
وعده غذایی رایگان )سی پی .یک پنی در روز( انگیزه .اما ما ،عروس ،آماده نیست
)اگر چه مسیح لطف اشاره نمی کند که در مثل( ،و بنابراین او به تاخیر می اندازد
برای آمدن به عروسی .برگشت به خانه ،خدمتکار های خانگی ترین مورد اعتماد او
متوجه است که او به تاخیر انداختن بازگشت او ،و شروع به مست و ضرب و شتم
یکدیگر .ساقدوش عروس جوان هیجان زده شور و شوق خود را از دست و به
خواب رفتن .در نهایت ،عروسی اتفاق می افتد ،اما برخی از مهمانان زحمت به
نوبه خود در لباس عروسی ،فقط در ژنده پوش های کثیف خود را .این تصور است
!که به وضوح این :همه چیز افتضاحی
با این حال این ازدواج پسر خدا را از صمیم قلب به عروس خریداری او ،که او
درگذشت ،و یک زندگی از کل کنترل خود زندگی کرده است .با این حال ،او می
دانست که همه چیز می تواند چنین ظروف سرباز یا مسافر .تعجبی ندارد که
عیسی مسیح پس از درک ضعف انسان است .اما اجازه دهید سعی کنید برای
ورود به احساس شرم و صدمه دیده که او باید در بی تفاوتی ما احساس .شرم
شبیه به شرم از کشاورز است که کرکاسها در حال رشد در رشته خود است .هر
کس می بیند آن را ناشی از کارگران خود را در خواب به جای نگه داشتن سازمان
دیده بان شب به عنوان آنها باید انجام داده اند )کوه  (13:25است .خداوند این
پیش بینی؛ او را دیدم که برداشت نهایی خواهد بود یکی خوب نیست .حتی برخی
از که مانند "دانه خوب" نگاه رد می شود )کوه  08:12سی پی .(13:38 .با این
حال در این زمینه همان مسیح صحبت می کند چگونه مؤمن شروع می شود به
عنوان یک دانه خردل کوچک ،اما در پادشاهی را به یک درخت رشد می کند که
سرپناه دیگران )کوه  .(13:32او را دیدم چقدر کوچک آغاز معنوی ما هستند در
مقایسه با موقعیت ما در انگلستان .حداقل در پادشاهی خواهد شد روحانی بیشتر
).از جان باپتیست در زندگی فانی خود بود )کوه 11:11
آیا می دانید پروردگار خود را شبیه به این بود ،پر از همدردی ،و در عین حال یک
واقع گرا ،تا به طور کامل از چگونه احساساتی پاسخ ما خواهد بود آگاه ،در یک
جامعه و در سطح فردی؟
نوشته

(1) The way the servant was judged out of his own mouth, with the Lord being the
kind of man he thought He was, is surely the principle of Ps. 90:11: " Even
according to thy fear, so is thy wrath" (in practice).
(2) The prodigal son represents us all, according to the links between this parable
and other Scripture.
این حساسیت از مسیح 3-17
تا چه حد...؟
مثلها خداوند ،نه تنها به توسط او را کاف ساخته شده است .آنها آشکارا رخ داده،
نتیجه تفکر قبل بسیار و انعکاس ،شاید در طول سال نجار )و ساعت( .آنها منعکس
کننده حساسیت عیسی مسیح .اساس پیام خود را بخشی بدون شک از وحی
خصوصی که پدر به پسر ،که او صادقانه به ما گفت جلو بود .و در عین حال حدس
بزند که فرمول از مثلها کار ذهن خود خداوند نه این که آنها جلو به طور مستقیم از
پدر به عنوان یک نوع از انتقال فکس بود .بنابراین ما در آنها وحی بسیار غیر
مستقیم از شخصیت خداوند را ببینید .در یک سطح ،آن را ممکن است برای دیدن
داستان خط از مثلها را فقط به عنوان ماشین آلت لزم به منظور ارائه پیام
اصلی .اما اجازه دهید یاد داشته باشید که پدر و پسر از عقل بسیار بالتر به
.خودمان است
راه خداوند عیسی با استفاده از مثلها به عنوان او ،جامع پاسخ به هر نقطه از
مخالفان خود را ،آشکار ضعف خود ،و نمایش شخصیت خدا همه در یک مختصر
چند ،به عبارت ساده ،اثبات به اندازه کافی از نبوغ فکری و معنوی عیسی است
ناصری .ما به زبان بسیار و بسته بندی است که کار برکنار شده استفاده کنید .در
عین حال سخت به نظر می رسد بر این باورند که پدر و پسر را به انجام همان.
برخی از مثلها تفسیر بسیار دقیق توسط خداوند عیسی داده می شود .واضح است
که او هر جزئیات به عنوان قابل توجه بود .باز هم ،آن بعید به نظر میرسد که دیگر
مثل ها در نظر گرفته شده بود به در همان راه به عنوان خوانده شده شود ،بلکه
در سطحی تر است .واقعیت این است که برخی از اطلعات مربوط به آنها به
نظر می رسد ،بنابراین روشن است کار برکنار شده به ما ،بدون معنی ،است که
انتظار می رود شاهد است که ما فاقد ذهن ،فکری ،از پسر خدا .ما بهتر خواهد بود
به آن را قبول کنند که ما موفق به دستگیری معنای خود را )در حال حاضر( ،به
جای آمدن به این نتیجه رسیدند که مثلها گاهی اوقات خداوند در نظر گرفته شده
برای تفسیر می بسیار نزدیک است ،در حالی که دیگران فقط داستان دادن یک

پیام اساسی است .این به طور موثر محدود کردن کلم خدا با توجه به محدودیت
های ما ادراک روحانی خود؛ ما را یادآوری میکند که معنای کلم خدا توسط توانایی
.تفسیری خود ما محدود شده است
خداوند عیسی "می دانستم که چه در مرد بود" ،نه تنها توسط وحی مستقیم از پدر
و کلمه عهد عتیق ،بلکه از مشاهده خود او از طبیعت خود ما ،هر دو در خود و
جهان اطراف است .حساسیت عیسی در این تحقق است که او را منعکس
منعکس شده است .به عنوان سامری نزدیک به مرد زخمی )به کلیسا( آمد ،متوجه
گستردگی مشکل خود را )از نابسامانی های گناه( و در نتیجه با شفقت منتقل شد،
به طوری که مسیح با در نظر گرفتن او از موضع ما )لوقا با انگیزه بود،10:33 .
( 34؛ خداوند متوجه انسانی او بیشتر و بیشتر ،و به تدریج خود را فروتن ،دستیابی
به یک هویت به تدریج فولر با ما با این کار ،تا زمانی که آن همه با مرگ او
)فیلیپیان  (8-6 :2تاج گذاری .اصلی دروغ گفتن درمانده در اورشلیم  -جاده جریکو
قطعا در صدقیا مدل شد که وجود دارد توسط دشمنان خود پیشی گیرد )ارمیا
39:5.
هنگامی که خداوند از ما چگونه باید از صندلی های خوب ما در عید آمده و کمترین
صندلی صحبت کرد )لوقا  ،(9 :14او در واقع دوباره با اشاره به صدقیا ،که آنها نیز
تا به حال به پایین از تاج و تخت خود بیا و یک پست صندلی )ارمیا .(13:18 .که
ضعیف ،نوسان مرد اساسا دوست کلم خدا ،او می خواست به مطیع ،اما نه تنها
می تواند خود را به آن را انجام دهد .و تا او بود ،کامل عادلنه ،محکوم کرد .این که
اگر خداوند را دیدم که در اسفبار مرد احساساتی یک نوع از تمام کسانی که او آمد
تا نجات .و حتی در این موقعیت اسفبار ،خداوند ما را انتخاب کنید و حمل به خانه
ما .این را می دهد ،بینش خوب خوب به حساسیت خود را به ما .در واقع ،چندین
بار روح در ان تی استفاده از تصاویر او تی از مؤمنان نالیق به عنوان اساس شرح
وفادار .ما از )مسیح( استخوان و گوشت هستند )افسسیان (05:32 .یک اشاره
مستقیم به راه دیوید مردان یهودا بودند که مشتاق برای بازگشت خود را در شکوه
).و عظمت "استخوان و گوشت من" ) 2سام نمی نامیده می شود11،12 :19 .
خداوند عیسی نیز به جلو به توسعه آینده بدن خود را به عنوان کلیسا نگاه )به
عنوان مثال ص 22:25؛ کوه  .(18:17او باید دیده اند ،مشکلت ما با آن روبرو
شوند ،او ضعف ما می دانستند .همان گونه که موسی ،نوع فوق العاده از مسیح
که او بود ،به آینده به ضعف اسراییل در آینده نگاه کرد ،من هم خداوند عیسی )
 .(1حتی در مسائل عملی ،او ممکن است دولت ما در قرن بیست و یکم به
مراتب بیشتر از ما درک پیش بینی؛ و دوباره ،در این که ما حساسیت عیسی را
ببینید .بنابراین او از مؤمن دعا در اتاق خواب خود صحبت می کند )کوه  - (6 :6در

زمانی که اتاق خصوصی تقریبا بی سابقه در میان مردم عادی بودند .درجه ای که
خداوند مبارزات ما حتی در انسانیت او را پیش بینی باید محرک عالی در کسب و
کار دشوار ساختن یک رابطه شخصی با او در حال حاضر ارائه می کنند .برای در
جلل آسمانی خود ،همدلی خود را با ما است و حتی بیشتر از زندگی فانی خود .او
را تحمل طبیعت و وسوسه ما به طوری که او ممکن است یک کاهن اعظم
همدلنه )در نظر گرفتن مفاهیم عبرانیان 10،17 :2؛ 14،15 :4؛ (1،2 :5؛ مسیح
طور کامل به عنوان کاهن اعظم پس از مرگ او وقف شد ،و آن زمان بود که او
شروع به دلسوز ،درک کاهن اعظم که در آن نامه عبری صحبت می کند .واقعیت
این است که مسیح می داند تا به طور کامل احساسات ما در اینجا و در حال
حاضر ،به خصوص مبارزات ما برای عدالت شخصی ،باید از خود تشویق آگاهی ما
.از و رابطه با او
این مشکلی از دفاع از ایمان
مثل پر از نشانه تقریبا اتفاقی خداوند چگونه به خوبی می دانست که طبیعت ما و
چگونه به دقت او مبارزات آینده بدن او را پیش بینی می باشد .او پیش بینی کرد
که برادر بزرگتر خواهد بود و تمایلی به بازگشت به مشارکت توبه خود صالح .با
این حال ،به جای ساخت رسیدگی به پدر پسر های قدیمی تر با کلماتی مانند "شما
منافق! شما خودتان نافرمان هستند! دور از من ،شما منافق سنگدلنه!"  ،خداوند
قرار می دهد کلمات فیض خود را در دهان پدر" :پسرم ،تو همیشه با من ،و همه
که من تو است" )لوقا  .(15:30خداوند از پیش میدانست که رابطه برادران
سالمندان با پدر خواهد بود که توسط خود خشونت آسیب دیده است .اما در راه
داستان به پایان می رسد ،من امیدوارم که واقعی برای سر سخت ،جناح راست
مسیحی که برادر خود را محکوم کرد ،در پرتو آموزش خداوند خواهد بود که ما در
نظر گرفته به عنوان ما قضاوت را ببینید .مانند برادران اشتباه قطعا؛ اما پروردگار
خود به اندازه کافی مهربان است ،به نظر می رسد ،هنوز هم با آنها کار می کنند.
در همان نفس به عنوان پروردگار هشدار داد که با کلمات ما ما موجه و محکوم
کرد و که ما باید برای آنها را در قضاوت ،او همچنین گفت که هر کس واژه ها در
برابر او صحبت می کند ،او را نخواهد بخشید .من می خواهم به تمرکز بر روی
نمونه های دیگر از آن خداوند عیسی در حساسیت خود را پیش بینی این مساله
.برخورد با مؤمنان ظاهرا ضعیف است
او از پیش میدانست که برادران سخت ترین کار خواهد تلخ در پذیرش او از آنهایی
که ضعیف تر .نظر خود را به آنها" :آیا سخاوت ،چرا که من خوب هستم؟"  ،4-2که
در آن یونس نیز یک سوال مشابه پس از تلخی خود خواست که خدا اجازه داده بود
نینوا به توبه) :کوه  (20:15از یونس  4استخراج شد .ما باید آگاه باشند که چنین

عدالت خود و از دست رفتن ناراحتی در توبه را از دیگر ویژگی های از طبیعت
.بسیار ضروری است باشد .خداوند عیسی این جنبه از طبیعت او غلبه به خوبی
مثلها از دو نجاران و کرکاسها در زمینه شناخت را مسیح که پیروان او را علقه
زیادی به نقاط ضعف از برادران خود را داشته باشد .او پیش بینی آنچه را از
طریق جوامع معتقد به انجیل از مرکزی اروپا در قرن 16-17تاریخ و حق را از
طریق تجربه ما از در  1850به بعد بوده است مشکل سازگار از تمام گروه هایی
که آموزش درست خود نگه داشته است ،از کلیسای اولیه ،و :مشکل چگونه به
مقابله با اعضای کلیسا که به نظر می رسد به خطا از حقیقت او آموخته است .در
زمینه اولیه آفتابی جلیل در الف دی  30اس ،تاکید او بر این چیزها اند بی ربط به
نظر می رسد به  .12اما ذهن خداوند دور به مراتب جلوتر راه را فراتر از زمان
خود بود ،پیش بینی اختلفات زمان  40سال ،تصور مبارزات بدن او  1900سال
بعد .داستان او از نجار با پرتو در چشم خود را که بسیار مشتاق به استخراج تراشه
از چشم کارگر دیگر خود گفت در نظر بگیرید )توجه داشته باشید که چگونه او
تقریبا خود را بر برادر خود مجبور به انجام این کار!( .چیزی عجیب و غریب ،پوچ
است ،بیش از بال در این داستان وجود دارد .مثلها مسیح اغلب یک عنصر غیر
واقعی در آنها به برجسته نحوه نگرش او غیر معمول هستند )به عنوان مثال
کارفرما که تمام مردان خود را همان دستمزد برای ساعت های مختلف کار می
پردازد( داشته باشد .و این نگرش غیر معمول از او را منعکس حساسیت عیسی
.مسیح
اما در این داستان دو نجاران چیزی نه تنها غیر واقعی است ،اما تقریبا کارتون
مانند است .ما آن را بخوانید و فکر می کنم "به وضوح اغراق ،هیچ کس خداوند را
واقعا می شود خیلی احمقانه .اما این دقیقا چگونه او می دانست که ما فکر می
کنم! تلش ما برای مرتب کردن بر اساس برادر ما که واقعا پوچ هستند .مسیح به
طور موثر و گفت :در حال حاضر ،من می دانم که شما فکر می کنم من هستم
اغراق -اما من نه ")لوقا  .(41،42 :6اغلب به نظر می رسد خداوند ما را در نظر
دارد به فکر می کنم مثلها خود را از طریق به پایان خود ،تصور جزئیات لزم است.
تراشه خواهد شد از چشم می آیند به طور طبیعی ،حضور آن خواهد اشک که در
نهایت آن را شستشو را تحریک کند" .غم زندگی در برادر خود را به کار خواهد کرد
برای حل مشکل خود ،برخی از نقاط ضعف معنوی است که زمان و تجربه های
زندگی را شفا وجود دارد .اما من می دانم که شما مردم می خواهد به عجله در و
سرعت بخشیدن به رشد معنوی برادر خود را .اما شما می توانید آن را ندارند!.
مسیح حتی پیش بینی چگونه ما را به این واقعیت است که مؤمن دیگر ما "برادر"
ما سعی می کنیم این کار ما این است که استرس؛ اگر ما به عنوان سعی می

شود در حال حاضر بسیار عادل و بیگناه که در نظر خدا ما چیزی عجیبی احمقانه
است .سال نجار بدون شک خداوند زمانی که او این داستان فرموله شد .شاید او
ایالت متحده قصد دارد آن را بیشتر ،و انتخاب کنید تا مفهوم که این دو نجاران
 ...نمی تواند به یکدیگر کمک .اما یکی دیگر که وجود دارد می توانید

همان آگاهی از تمایل ما به نامناسب مرتب کردن بر اساس مشکلت کلیسا مسیح
است در مثل کرکاسها نشان داده شده است" .پژمردگی تو پس از آن که ما بروید
و جمع آوری آنها را؟" )کوه  (13:28نشان می دهد دانش مسیح که این امر می
تواند میل از بندگان خود را در طول نسل ها .اگر ما به طور جدی تدریس او ،ما
باید به این نتیجه رسیدند که همه ما تمایل به "کمک" برادران ما توسط مرتب
سازی :نقاط ضعف که ما در آنها آمده است ،اما این که اغلب این میل است که
احتمال واقعی وجود دارد روحانی در نظر خدا عجیب و غریب است .با توجه به
مثل کرکاسها ،ما بسیار مطمئن شوید که ما می دانیم که کرکاسها هستند و گندم
هستند .اما ما نمی تواند به عنوان مطمئن به عنوان ما احساس ،پیام خداوند
است .برخی از ما احساس می کنیم به وضوح کرکاسها در واقع گندم است .و
.حساسیت عیسی این را پیش بینی تا با دقت
یک پیچ و تاب شگفت انگیز در این داستان این است که دقیقا توصیفی از تجربه ما
وجود دارد .بندگان اول از همه در خواب بودند ،پس از اولین کلمه کاشته شد ،و
فقط یک بار گندم و کرکاسها آمد به میوه آنها را اذیت استاد به آنها اجازه ریشه
کن کردن کرکاسها .این مرجع به میوه تحمل باید در چارچوب آنی و قبل از برزگر،
که توضیح می دهد چگونه زمین خوب میوه به عنوان خوانده شده )کوه ،26 :13
 .( 8مفهوم این است که بندگان باید خواب بوده ام اول از همه ،فکر می کرد واقعا
بسیار به کار در زمینه وجود ندارد .و پس از آن یک الگوی آشنا است :تبدیل شده
است با دوره ای از احساس به دنبال بسیار برای انجام وجود دارد ،و پس از تحقق
سحرهایم که به علت سهل انگاری خود ما را در روزهای اولیه برخی از کرکاسها
در کلیسا وجود دارد .بنابراین تمایل به مرتب کردن بر اساس کرکاسها می آید
برخی از زمان پس از تبدیل .و در سطح کلی ،پر واضح است دیگری وجود دارد:
بندگان مسیح حادثه برای از بین بردن خطا از متوقف کردن آن در وهله اول می
باشد .این غم به دید که تقریبا یک امروز تحقیر از هشدار در برابر "پایان نازک
گوه« وجود دارد .آگاهی از امکان ارتداد دیده می شود به نحوی منفی دقیقا به
عنوان مثل پیش بینی کرد .مثل بدان معناست که اگر سطح بیشتری از هشیاری
توسط بندگان حفظ شد ،وجود نخواهد داشت کرکاسها است .اما ،به عنوان خداوند
پیش بینی ،به نظر می رسد که ما فاقد این هشیاری ،اغلب تحت پوشش این

احساس که ما باید خودمان را به خارج به جای مرتب سازی بر اساس محافظت
.در برابر ارتداد معرفی میشوند
معنوبیت غیر متقاضی
حساسیت عیسی که مثل ساخته شده با هدف نشان دادن متفکر چگونه عمیقا
نامناسب تمایل خود را برای ریشه کن کردن کرکاسها است .او به وضوح در ذهن
نبوت خود را در  2سام بود" :6،7 :23 .فرزندان یگان سنج صوترا باید همه آنها را
به عنوان خار برانم ،چرا که آنها می تواند توسط )انسان( دست گرفته نمی شود:
اما این مرد است که باید آنها را )مسیح( را لمس باید با آهن و کارکنان حصار از
یک نیزه و آنها باید کامل با آتش در همان محل )فقط در خارج اورشلیم( "که در آن
مسیح" حصار با آهن "به آتش کشیدند .این ممکن است برای ما برای ریشه کن
کردن کرکاسها چرا که این تنها احتمال می تواند توسط یک که کامل گناه در خود
ریشه کن ،در حال مرگ به آن بر روی صلیب انجام شود .این ارتباط بین حق
مسیح به قضاوت و پیروز مرگ او است توسط راه "کرکاسها" خواهد شد در همان
منطقه سوخته به عنوان او در فیل مصلوب شد نشان داده شده است11-9 :2 .
دلیل نیز در همین راستا؛ زیرا مسیح در راه ما مرد ،بنابراین ،او از حق داشتن هر
زانو تعظیم او را در قضاوت است .در حساب از بودن "پسر انسان" و در عین حال
نیز که مسیح کامل ما ،او حق دارد در نتیجه به قاضی )یوحنا  05:27سی پی دان
 .(13،14 .:7خداوند همه این فهمیده می شود؛ و به ملحظه ،کسانی که اشاره او
به  2سام درک ،23 .او گفت» :اگر شما فکر می کنم شما می توانید ریشه تا
کرکاسها ،اگر شما فکر می کنم که شما که عقل به شناسایی کرکاسها ،شما واقعا
توهین به عظمت آنچه من بر روی صلیب به دست آورد .آن را تنها در حساب که
.من توانایی و حق تقسیم گندم از کرکاسها ،گوسفند از بز است
حساسیت به خداوند عیسی مسیح را به تفکر ما است که ما واقعا صلیب خود را
تحمل کرده اند بیرون می آید در کوه " :20:22آیا شما قادر به نوشیدن از جام که
من از نوشیدن ،و با غسل تعمید که من با تعمید من تعمید و آنها گفتند :ما قادر؟".
این مردان ،با تمام غیر روحانی خود ،کامل با خونسردی می تواند دولت است که
آنها می خواستند به بالترین مکان در انگلستان ،و می تواند با اعتماد به نفس می
گویند که آنها می توانند صلیب مسیح بر دوش دارند .پاسخ خداوند بخشنده و
سخاوتمند روحیه در واقع" :یه واقع باید از جام من نوشیدن" " -زمانی که شما یک
مقدار زیادی از لحاظ معنوی بیشتر بالغ هستید ،او می تواند اضافه شده است .ما
حس به جای به صراحت حساسیت خود را برای مردم فکر آنها می توانند صلیب
خود را شانه گفت؛ برای او به تنهایی می داند چه صلیب مسیح مستلزم و مستلزم.
و در سخن گفتن از درد و رنج خود ما ،ما بیش از حد نیاز به یادگیری این درس ،و

مقایسه درد و رنج ما را در برابر مسیح با احتیاط نهایت ،با حساسیت به احساسات
خود ،به رسمیت شناختن است که ما باید به عنوان مردان و زنانی که به عنوان
اگر شمارش شده عمل می کنند ما مرگ او به اشتراک گذاشته ،و نه به عنوان
کسانی که در واقع "مقاومت نزد خون )در ما( تلش در برابر گناه" .برای اطمینان
از برادران ما را به عنوان کرکاسها تنها یک نمونه از روشی که در آن ما می توانیم
احساسات خداوند ما را با عمل و فکر در راه است که برای او مناسب است تنها
).کسی بود که در واقع حمل صلیب صدمه دیده است ،است )2
نمونه های بیشتری از حساسیت عیسی
ما تنها عنوان یک منطقه که در آن خداوند ما را پیش بینی به وضوح نقاط ضعف به
احتمال ما است .من می خواهم به این نتیجه با چند نمونه های بیشتری از آن که
:ما چگونه در ضعف ما دلیل دقیقا توسط خداوند پیش بینی شده بود
داستان شمع که تحت یک سطل قرار داده شد به ارمغان می آورد یک موضوع -
مربوط به آن از میل به ریشه کن کردن کرکاسها :شمع وجود دارد )احتمال( در
حساب از یک ترس تقریبا پارانوئیاک قرار داده شد که باد آن را ضربه ؛ اما این
بیش از حفاظت از لمپ در خود ایجاد می شود نور را به بیرون رفتن )کوه
 .( 05:15بارها و بارها ،موعظه نور ،نگه داشتن چراغ کلمه عبور مسیح ،تا مانع
شده و یا خفه به نام حفظ حقیقت ،تقویت )کلمات خارج از متن( چه باقی می
ماند .و به این دلیل عدم شاهد ،این عدم برگزاری از نور به دیگران ،آتش مسیح
کم در میان ما مومی .این روابط در به موضوع که موعظه است و نه فقط به
عنوان یک ورزش تبلیغات برای خداوند متعال فرمان داده است ،او به ما نیاز به
انجام این کار برای او .این است که برای بهره مندی از واعظ بیشتر از کسانی که
موعظه به فرمان .برای قرار دادن یک شمع تحت یک سطل یا تخت بی معنی به
نظر می رسد .با این حال این است که چگونه بی معنی و نامناسب است برای
نگهداری به موعظه به خاطر دفاع از ایمان .در واقع به آن را تحت یک تخت)ام کی
)4:21
و پس از آن به خواب رفتن )شمع به طور معمول فقط در شب روشن( به -
احتمال زیاد برای از بین بردن کسی که آن را ندارد ،به سوزاندن آنها در حالی که
آنها در خواب هستند .همه کسانی که نور اما آن را موعظه نیست )در هر شکلی(
به احتمال زیاد رنج می برند همان .توجه کنید که چگونه خداوند )به طور ضمنی(
لینک شب و خواب آلودگی با بی تفاوتی در موعظه .بدیهی است خداوند پیش بینی
نگرش است که در میان مردم خود را در اواخر قرن بیستم ظاهر» :ما باید بر
حفظ حقیقت تمرکز و پیروان جدید مشکل اغلب ،انرژی بیش از حد می رود به

موعظه به جای ایجاد خودمان را در )" ترین مقدس ما " !( ایمان' .احتمال
مقاومت در برابر موعظه به غیر یهودیان در قرن اول استدلل مشابه استفاده می
.شود
گوسفند از دست داده که برابر برگ و خاموش می رود )کوه  (18:12است در -
پی اس است" :176 :119 .من گمراه مانند گوسفند گمشده؛ به دنبال بنده تو،
برای من انجام اوامر تو را فراموش نکنید" .بنابراین گوسفند از دست داده است
که پیدا کرده است نگرش به رسمیت شناختن آن از دست داده است ،آن است که
هنوز بنده چوپان هر چند جدا شده از او ،و هنوز هم تا به چیزهایی که از کلم خدا
فراموش نکرده است .تصویر در پی اس 176 :119 .عجیب و غریب است که در
واقع یک گوسفند از دست داده درخواست چوپان می آیند و او را پیدا کنید .آن را
به عنوان اگر مذاکرات گوسفند به خود ،احساس چوپان نمی تواند و نمی خواهد
بشنود است ،احساس که او فقط خیلی دور .و این دقیقا همان ،دقیقا موقعیت از
همه کسانی که ایمان و بازگشت را ترک :آنها از آموزه های حقیقت را فراموش
نکنید ،در دل آنها دور احساس بیش از حد ،اما آنها مایل به نوعی چیزی می تواند
رخ دهد به آنها پشت کنید .این توضیح می دهد که نوع یک گوسفند است با در مثل،
.و به همین دلیل مثل درست از همه کسانی که گمراه نمی شود
یک عنصر غیر واقعی در داستان گوسفند گمشده وجود دارد .و واقعیت نشان -
دهنده حساسیت عیسی مسیح .چوپان کند گوسفند به برابر بازگشت نیست ،اما
طول می کشد به منزل و تماس دوستان خود دور برای دیدن حیوانات گنگ و
شادی )لوقا  .(6-4 :15خداوند می دانستیم که ما کمی در این اخم .او پیش بینی
چقدر سخت خواهد بود برای ما به شادی در بازگشت از یک گوسفند را دشوار
.است به کمک هزینه تحصیلی
کارگران که به کار اولین انتخاب شدند آنهایی که از لحاظ معنوی قوی بود- - .
کسانی که هنوز در پایان روز ایستاده احتمال ضعیف و یا سن داشتند .هیچ کس
نمی خواست به استخدام آنها .خداوند پیش بینی چگونه ظاهرا "قوی" در کلیسا
می مبارزه )و هنوز هم ممکن است در قضاوت مبارزه( با این واقعیت است که
.آنهایی که ضعیف تر است ،در اصل ،همان نجات آنها است
مثل به پایان می رسد اسراف در یک یادداشت منفی است .تلخی برادر بزرگتر - -
را بهبود نمی یابد ،او را به خانواده پیوستن نیست ،و تلخی خود را در توبه برادرش
نه تنها خسارت رابطه خود را با پدر ،بلکه سایه بیش از شادی .این است که واقع
بینانه؛ حقیقت غم انگیز این است صدها بار کرده است ،در تاریخ از بدن خود .بهره
.یک برادر به طوری که اغلب معنای از دست دادن یکی دیگر از

مثل شراب دقیقا نگرش مردم به کار مسیح را در گرفتن میثاق قدیمی از راه - -
پیش بینی کرد .خداوند قطعا گفت" :من می دانم که شما بلفاصله نمی خواهید
خون عهد جدید است .من درک می کنم طبیعت خود ،از طبیعت را ترجیح می دهند
چه شما شما را با ،میثاق قدیمی آشنا هستند،؛ شما نمی خواهد "سر راست" میل
 (LK. 05:39).شراب جدید است ،اما )به طور ضمنی( شما خواهد شد ،پس از مدتی
او پیش بینی چگونه مفهوم از خون قربانی خود را نمی خواهد توسط مردم او اول
از همه پذیرفته می شود .این امر می تواند یک فرایند ،از آمدن به قبول چگونه
رادیکال هدیه ای از خون او است .همانطور که ما در هفته جام عهد خود را ،ما می
آیند برای دیدن بیشتر و بیشتر به جناب که خون ،و تفوق خود را بر همه چیز است.
مسیح که محافظه کاری در طبیعت انسان که به طور طبیعی خواهد خجالتی و دور
از پیامدهای شگفت انگیزی از آنچه او برای ما به دست آورد شناخته شده است و
درست به اندازه کافی ،هر زمان که ما در مورد جنبه حاضر از پادشاهی خدا
صحبت می کنید ،نعمت ما از رستگاری در مسیح ،به معنایی که ما در حال حاضر
ذخیره شده است  ...تمایل به خجالتی و دور از آن وجود ندارد .و درست به اندازه
کافی ،مؤمنان مسیحی به شدت به موزاییک قوانین مواد غذایی ،ختنه و کنیسه
حضور تا آنجا که آنها می توانند چسبیده .دستور به شاهد به امتها نیز به طور جدی
برای برخی از زمان گرفته نشده بود .آن را باید دردناک است برای خداوند این را
میدانند و به آن را ببینید ،به رسمیت شناختن در این عدم قدردانی از زندگی او و
فداکاری نهایی ،تمایل به آشتی با خدا بدون کامل ارتکاب خود به کار کرد .او را
دیدم امکان خون خود را در حال هدر رفته اگر مردان از قدیم به جدید مشک را
تغییر دهید .کندی از تغییر در نگرش میان اوایل مؤمنان باید درد زیادی به او داشته
است .اگر خون او ریخته شد که دوباره .مفهوم این است که ما ریختن خون او از
نو اگر ما تغییر نخواهد کرد ،اگر ما اجازه می دهد که محافظه کاری از طبیعت ما
را به گرفتن آهن بر ما ما نه تنها خود را از بین ببرد ،اما هدر خون پسر خدا .عکس
از بودن شراب جدید "ریخته" با استفاده از کلمه همان است که در کوه  26:28در
.رابطه با »ریختن از خون مسیح است
باز هم ،چگونه کامل ،دردناکی دقیق است .این خطر محافظه کاری است که در
طبیعت ما است .این است که به رهبری مردان خون خداوند به زمین ریخته شد ،و
آن این همان عنصر در درون ما که او را پیش بینی که این ما را به او مصلوب نو
است .چند بار تا به این محافظه کاری به عنوان معنویت واقعی اشتباه! چگونه
مراقب ما باید شود ،بنابراین ،به اتخاذ هر نگرش که ستایش که محافظه کاری و
ماسک آن را به عنوان نشانه یک مؤمن پایدار نیست .حساسیت عیسی به ارزش
.شخص انسان بسیار متفاوت از این بود

نوشته
(1) See Moses: Spiritual Pinnacle.
(2) Against the teaching of this parable must be balanced our duty to separate
from that and those which are false. This must be done, but without the
implication that our act of separation is the uprooting of the tares.
فیض از مسیح 3-18
فیض عیسی و پدر او ،آنقدر بزرگ است ،بنابراین آزاد ،یک چالش برای حتی
خداوند به بیان در هر رسانه کلمی بود .راه او صحبت فضل خود بود .او بیش از
مردان اورشلیم گریستم ،اندوهگین که نابودی آنها باید می آیند چرا که "تو
)همواره( زمان ملقات تو نیست" )لوقا .(19:44 .او می توانست به خوبی گفت:
"دلیل این که شما من را رد  ."...اما فضل او بیشتر از به می گویند که بود.غیر
متقاضی مطلق نجات ما زمان را بیرون آورده و دوباره در تدریس کرد .چراغ نفتی
با نی خمیده و کتان سیگار کشیدن که آزاردهنده پر خانه از دود پرورش شد و در
امید های این پروردگار ما قابل تحمل است .ما در این روز اخیر "فقرا و معلول و
توقف و کور" که در خیابان های شهرستان دراز )لوقا .(14:21 .در عین حال ما
.دعوت و سرب )کور( و یا کشیده  /انجام )لنگ( به شام بزرگ است
برای کسانی که عمیقا مدیتیت ،لنگ در جدول مرد بزرگ می خواهم که آنها را به
لنگ مفیبوش در جدول دیوید گرفته شده است .پاسخ او به دعوت به تعظیم .یک
مرد فکر می کنم رکوع لنگ .چگونه بی دست و پا از آن شده اند ،و چگونه بی
دست و پا او باید احساس کرده اند" .من یک سگ مرده هستم ،از یک خانواده که
ظالمانه از شما متنفر؛ چرا ،چرا من؟" پاسخ او بود .و این باید به ما خواهد بود.
تعظیم بی دست و پا که مرد لنگ ،با این حال آن را شرم آور بود به تماشای برای
دیوید در جلل او ،یک نوع فوق العاده از تلش ما برای پاسخ به فضل غیر قابل
توضیح ما را از خداوند دریافت است .او ضعف ما را می داند .حتی اگر او به
سادگی آموخته است که "اکثریت" )جی کی؛ الف واو "بسیاری از"( از آن او به نام
نمی انتخاب شود ،مثلها خود را اغلب با استفاده از درصد که دللت دارد بر دو
سوم )مثل پوند( و یا نیم )مثل باکره ( پاسخ خواهد داد .این نشان می دهد عشق
است که امیدوار است ،در صورت از بهترین دانش و آگاهی قبلی از طبیعت انسان
.است که هر انسان تا به حال بود
یک پنی در روز

سادهگی از فیض عیسی خداوند سخت به واژه ژرف پیمایی است .او می دانست
که میزان فضل او خواهد باعث می شود دیگران به تلو تلو خوردن .این عنصر از
واقعیت در مثل کارگران این نشان می دهد .او فقط به مدت یک ساعت استخدام
کارگران هیچ کس دیگری می خواست ،کارگران قدیمی و ضعیف ،برخی از آنها ،و
هنوز هم پرداخت یک روز به آنها داد .آنها باید دور از جدول پرداخت با سر خود را
در حال چرخش ،به ندرت جسارت به معتقدند که آنچه آنها در یک تصویر بی همتا
خود دستها  -پاسخ از مؤمنان پس از یادگیری از پذیرش خود را در روز قیامت .اما
چشم انداز از کسانی که نجات خود )پنی( کمتر به فیض از دیگران تلخ تبدیل شد
این بود" :سخاوت ،چرا که من خوب هستم؟" )کوه  .(20:15در گفت :این ،خداوند
اشاره به تثنیه بود 9 :15 .که به اسراییل هشدار داد به یک چشم بد به سمت فقر
زده برادر خود )سی پی کارگر ناخواسته (.که یک وام نزدیک به زمان سال از
انتشار ،زمانی که همه بدهی لغو شد خواسته است .در سال از انتشار ،اسرائیل
"به حواله هر بدهی های خصوصی  ...و نه خواهان آن از برادر خود" )تثنیه 2 :15
بزگترین( .این در پشت کوه  ،18:28که در آن مسیح صحبت می کند از مردی که
.خواستار بازپرداخت از برادر خود
خداوند دللت :شما باید در روح سال از انتشار در همه زمان ها زندگی می کنند،
بدون انتظار دادن لوقا  6:35است سال از انتشار در ذهن ،در این ایده از وام
بدون هیچ انتظاری تماس .این تنها در سال از انتشار اتفاقی افتاده است" .آیا
سخاوت ،چرا که من خوب هستم" در نتیجه گفت که فضل خداوند نسبت به کارگر
فقر زده ،یک "چشم بد" در دیگر باعث شده بود ،آنها نوعی احساس کردند که آنها
را دارا بودند به او ،که آنها ایستاده به از دست دادن با پذیرش خود را .با این حال،
به عنوان خداوند پیداست ،این نگرش بی معنی است .البته ما ایستاده است به از
دست دادن هر چیزی را با پذیرش دیگر را! و این امکان وجود به همین دلیل است
که آن را آن کارگران 11تی اچ ساعت معرف پذیرفته شده است ،در حالی که
شکایت کرده و رد )"به راه تو" شده است توسط برخی به عنوان خوانده شده
بدین معنی که در حالی که دیگران از کار اخراج شدند در صورت دائم شد ).((1
اما با چه دقت فوق العاده آیا او راست داخل ذهنیت آینده بسیاری از در کلیسا او!
چگونه بسیار بسیار درست است این مثل است بارها و بارها در تاریخ جامعه ما
بوده است .بحث و عمل از این ایده از فضل تلخی بی حد و حصر در میان کسانی
.که احساس می کنند کمتر به فیض زندگی برانگیخته است
فیض عیسی قاب مثل مرد پایین که از اورشلیم به اریحا در شرایط پرواز صدقیا را
از اورشلیم ) 2پادشاهان (4 :25؛ یک مرد که بارها و بارها رد کرده بود پیشنهادات
خدا از طریق ارمیا به او ساخته شده ،و کسی که در آن راه های بابل )سی پی.

دزدان( حمله قرار گرفت .با این حال ،مثل نشان میدهد که مسیح لطف صرفه
جویی خواهد شد حتی یک مرد می خواهم که؛ برای توجه به مثل ،صدقیا نشان
.دهنده هر یک از ما
چوپان متعصب
این عنصر از واقعیت در مثلها اغلب به ارمغان می آورد به لطف عیسی خداوند را.
کشاورز که استخدام ضعیف ،بندگان بی فایده )کسانی که رد شده توسط
کارفرمایان دیگر( می دهد و آنها دستمزد یک روز کار یک ساعت یک مثال روشن
است .و بنابراین بیش از حد ،اگر ما در مورد آن فکر می کنم ،داستان خداوند از
چوپان است که تا دیوانه وار دوست دارد گوسفندان خود را ،که زندگی است به
طوری که توسط کار خود را گرفته ،که او خواهد مرد برای نجات یکی از آنها
است ،و همراه تماس پیروزمندانه شادی که او گوسفندان گمشده را پیدا کرده
است )لوقا  .(5 :15متوسط چوپان به حتم پذیرفته شده است که برخی از
گوسفند از دست داده ،آن را شانس از این بازی است .اما این چوپان است که
همه پس از یک گوسفند از دست داده کاهش یافته است و فرار کردن هیچ چوپان
معمول بود .و عنصر غیر واقعی در داستان به ارمغان می آورد فضل خداوند نسبت
به ما .توجه داشته باشید در عبور چگونه مرد :رابطه گوسفند به تصویر می کشد
که بین ما و مسیح است .به عنوان گوسفند رقت انگیز کمی در مورد قربانی
چوپان به آن را ذخیره کنید درک ،بنابراین ما خیلی به قدردانی از ارتفاع این
واقعیت است که مسیح برای ما مرد ،به عنوان چوپان برای گوسفند شکست .در
.این فیض عیسی مسیح بود
این بنده بی ثمر
داستان برده که تمام روز در زمینه کار می کرد و پس از آن انتظار می رفت به
خانه آمده و طبخ برای کارشناسی ارشد خود بدون یک کلمه از لطف او به نظر
می رسد واقعی تر ،فاقد این عنصر غیر واقعی .اما کلمه یونانی "چری" ،معمول
ترجمه "فضل" است ،یک مورد استفاده برای "تشکر" در اینجا )لوقا  .(9 :17نکته
این است که ما فضل دلیل ما رفتن مایل اضافی دریافت نمی کند ،به عنوان ما
تمایل به فکر می کنم .ما دریافت می کنیم فضل ،اما نه به عنوان یک نتیجه از همه
تلش های ویژه ما؛ این همان چیزی است که از ما انتظار می رود ،در حساب از
این واقعیت که ما پمادها به استاد ما ،خداوند عیسی تبدیل شده اند .در پایان از
تمام تلش های ویژه ما )در هر حوزه( ،ما باید آگاهانه تلش به رسمیت شناختن
است که ما "بندگان بی ثمر" )لوقا (17:10 .می کند .این قطعا باید با کوه اتصال
.ام تی 25:30

که توصیف در روز قیامت به عنوان بندگان بی ثمر را رد کرد .اگر ما قضاوت /
خودمان را محکوم ،ما را محکوم نمی شود ) 1قرنتیان  .(11:31این تنها یکی از
بسیاری از نمونه که در آن مثلها خداوند به نظر می رسد در نظر گرفته شده که با
هر یک بمعنی مرتبط می شود که بیشتر ثابت می کند که آنها داستان را با یک
معنای عمیق تر ،که داستان در نظر گرفته شده باید به دقت در نظر گرفته نشده
است .ما نه تنها باید که ما بندگان بی ثمر است ،اما که ما فقط انجام آنچه ما
"وظیفه" و یا بدهی به انجام -معنای ضمنی آن این است که ما را به بردگی در
حساب بدهی پرداخت نشده فروخته شد را تشخیص دهد .این دقیقا همان شکل
.استفاده شده توسط خداوند به ما توصیف در کوه 18:25
اما جزئیات گفتن در لوقا وجود دارد 17:10 .که بیشتر نشان دهنده فضل عیسی:
"هنگامی که شما باید انجام داده اند )و نه" زمانی که شما انجام '( همه این
چیزهایی که شما امر فرموده) ،شما( می گویند ،ما بندگان بی ثمر " .ممکن است
که این ما را به جلو به پادشاهی .آن را در قضاوت که ما انجام تمام است
")افسسیان  ،(6:13آن را در انگلستان که ما همه احکام اطاعت است )مزمور
 .( 6 :119این مثل یک نگاه اجمالی به قدردانی از فضل ما باید همانطور که ما
وارد پادشاهی است .یک بار ما به طور کامل صالح ،ما متوجه خواهد شد که چگونه
بی ثمر ما از خودمان هستند )متوجه ما هنوز هم ممکن است به یک معنا "سود"
پس از آن احساس( .ما متوجه خواهد شد که تمام خدمات ما تنها بازپرداخت از
بدهی بزرگ متحمل شده توسط گناه ما است .پس از آن ،و شاید تنها پس از آن،
ما آثار را در چشم انداز واقعی خود را ببینید .این قطعا هدف از مسند است .ما با
حس شگفتی در فیض عیسی مسیح است که پر کارگران یک ساعته به عنوان آنها
.دور از جدول پرداخت با دستمزد یک روز راه رفتن به دور است
عدم توانایی ما در قیامت
ناتوانی ما برای انجام هر گونه آثار در مفهوم اعمال اضافی از لذت بخش را به
خدا است که در مثل شام بزرگ به ارمغان آورد .مسیح این را با دستور مقدمه:
"وقتی تو ساخته جشن ،پاسخ فقرا ،معلول ،لنگ ،کور  ...برای آنها می توانند تو را
پاداش نیست ،برای خواهی در قیامت از فقط پاداش" )لوقا .(13،14 :14 .او
سپس در به توضیح پدر و خود این را به عمل) .لوقا  (14:21در دعوت به
پادشاهی" ،فقیر و معلول ،و متوقف شد و کور" دعوت؛ با مفهوم که مسیح خواهد
بود "در قیامت از فقط پاداش" .ما او را در حال حاضر توسط این نسخهها کار ما
پاداش نیست .ما از دست داده گوسفند باعث او کار بی و نگرانی ،به هدر رفتن
محصولت خود و نیاز به خودمان را از مشکل )لوقا  ،(1 :16نیاز به بخشش فرانک
او برای بدهی های بزرگ ما )کوه  .(18:24به عنوان شغل به رسمیت شناخته

شده ،اگر ما صالح هستند ،ما هیچ چیزی را به خدا )ایوب  .(7 :35ناراستی ما
).ستایش عدالت خدا )رومیان 5 :3
همه چیز از خدا آمده" :کیست که برای اولین بار به او داده  ...برای او ،و از طریق
او ،و به او ،همه چیز؟" )رومیان (35،36 :11؛ آن را ،را ،را با خدا .ما گدا فقیر
نشسته در شام بزرگ ،قادر به پاداش .البته ،آن بستگی دارد که در آن ما را از
تاکید است .مثل که مربوط چگونه مسیح خواسته میوه را از ما است که از شام
ازدواج ،که در آن به نظر می رسد ما فقط خواسته به قبول یک دعوت نامه با
فروتنی به دنبال )کوه 21:34؛  .(3 :22نقطه قطعا این است که ما دعوت ،بدون
هیچ دلیل ،به پادشاهی ،و ما باید با فروتنی که به رسمیت شناختن چنین فضل
همراه قبول )لوقا  .(9 :14اما تجربه ما از این فیض ناگزیر خواهد شد به جلو
.برخی از میوه معنوی به ارمغان بیاورد
همه چیز از خدا آمده" :کیست که برای اولین بار به او داده  ...برای او ،و از طریق
او ،و به او ،همه چیز؟" )رومیان (35،36 :11؛ آن را ،را ،را با خدا .ما گدا فقیر
نشسته در شام بزرگ ،قادر به پاداش .البته ،آن بستگی دارد که در آن ما را از
تاکید است .مثل که مربوط چگونه مسیح خواسته میوه را از ما است که از شام
ازدواج ،که در آن به نظر می رسد ما فقط خواسته به قبول یک دعوت نامه با
فروتنی به دنبال )کوه 21:34؛  .(3 :22نقطه قطعا این است که ما دعوت ،بدون
هیچ دلیل ،به پادشاهی ،و ما باید با فروتنی که به رسمیت شناختن چنین فضل
همراه قبول )لوقا  .(9 :14اما تجربه ما از این فیض ناگزیر خواهد شد به جلو
.برخی از میوه معنوی به ارمغان بیاورد
باز هم ،به نظر می رسد که ما در نظر گرفته شده به دنبال داستان از طریق ،و
تجسم نامناسب ،رفتار غیرفرهنگی از این گدا در جدول ،باعث خجالت ناگفته
بسیار و درد به مرد ثروتمند سخاوتمندانه .لینک با است 3-1 :55 .نشان می دهد
که ما می توانیم پاسخ به شام به عنوان پاسخ از انجیل تفسیر ،و مردم گرسنه
نشسته به یک غذای خوب به عنوان تجربه کلیسایی ما در حال حاضر )اگر چه این
که می گویند که ما می توانیم ' تی آن را به عنوان مربوط به آینده انگلستان بیش
از حد( به عنوان خوانده شده .آیا قبل14 .لوقا 11-8 :ما توصیف نشستن در جشن
در این زندگی ،تا زمانی که میزبان در پیاده روی و شروع دوباره تنظیم سفارش
صندلی )سی پی آمدن مسیح در قضاوت در خانه او .(.ما به سمت چپ به تصور
گرفتن برای مواد غذایی ،حریص ،خودخواه چشم دوخته اند تا از صفحات ،درک،
فقدان مهارت های اجتماعی ،عدم مکالمه خوب بین یکدیگر را لعن گاه به گاه در
نفس ،شاید حتی پرتاب از مواد غذایی  ،میل مشتاق برای شراب ،عدم خویشتن
داری .همه در این شرکت از کارشناسی ارشد )خدا( و بندگان او )مسیح و

فرشتگان( .و این ،به نظر من ،تخیل خداوند از کلیسا نابالغ او بود ،جشن گرفتن
چیزهای خوب او برای ما آماده کرده است .می توانید ما شروع به وارد فقط یک
کمی به درد و خجالت حاد و غم و اندوه ما از خودمداری از طبیعت ما را به میزبان
مهربان ما شود ،آشکار به عنوان آن را در شرایط معنوی است به طوری که
اغلب؟ این کامل ممکن است برای تبدیل شدن به طوری معنوی خودخواه ،تمایل
به نجات خود ما ،که تمام روح از شام از دست داده است .پس از همه ،این ایده
از یک شام بزرگ است به تلقین روح اجتماعی و نه تنها به ارائه تغذیه فرد را به هر
یک از مهمانان .چند بار به آن شده است در این روزهای آخر استدلل» :با عرض
پوزش ،من به کار نجات خود من ،من فقط می توانید اوقات فراغت نیست و نمی
تواند ارتباط ریسک با برادران ضعیف من  ."...و خداوند عیسی مسیح ،در راه
مناسب او ،دیدم این آینده به عنوان در جلیل آفتابی او مثلها خود را از فضل
.فرموله شده است
تقدیر
یک نمونه از تاکید خداوند عیسی مسیح را در نجات ما از طریق فیض بودن به جای
آثار ما این است که در راه مثلها می آموزند که پذیرش ما این است که برخی از
درجه وابسته به قضا و قدر ما را در بر داشت .بنابراین مثل انواع زمین نشان می
دهد که ما زمین خوب یا بد در زمان دانه است برای اولین بار کاشته .ماهی خوب
و یا در زمان که برای اولین بار وارد شبکه بد هستند .به دختران دانا نگاهی نفت با
آنها از آغاز شب زنده داری می کنند .من نشان می دهد که این فقط بخشی از
داستان است .آن را آشکارا در توانایی خداوند به ساخت داستان که شامل ایده
دانه بد یا ماهی و غیره در حال تغییر به خوب است ،و برعکس .اما او نمی .در
واقع ،به نظر می رسد تاکید او که در این ایده از قضا و قدر بوده است .این است
که برای رسوا کردن تلش برای معنویت است که ما باید را ندارد .اما استرس او
از عامل جبر است که قطعا به ما از درجه ای که تماس و نجات ما شده توسط
.فضل یاد
عدالت محسوس
از طریق فضل عیسی مسیح ،او در عشق با ما است .او به ما به نام به عروس
خود را .او ما را در یک نور بسیار مثبت می بیند .او می شمارد ما به عنوان صالح
به درجه است که یک مبارزه واقعی به ایمان -حتی در خدمت او" ،هنگامی که ما
هنوز گناهکار بودیم" ،و هنگامی که به عنوان مثال تنها او از عروس خود به حال
کسانی که متزلزل شد  .12او یهودیان که می گوید او مردم سریع و سوگواری
برای غیبت او پس از خروج خود ،با شدت که دوستان از داماد که اگر داماد طور

ناگهانی فرو ریخت و در مراسم عروسی مردن )این به نظر می رسد تصویر کوه
 ،09:15با دیدن "گرفته شده دور "به عنوان یک اصطلح برای مرگ ناگهانی( .این
دیدگاه مثبت از غم و اندوه از بدن مسیح برای غیبت پروردگارشان را قطعا .حتی
اگر ما در این مینی مثل تنها یک توصیف از شاگردان ببینید "غم و اندوه پس از
مرگ خداوند ،او به شرح بسیار مثبت از شاگردان شادی ،گفت که آنها برای شادی
بودن با او سریع نیست؛ او شادی خود را به عنوان لذت از دوستان داماد در
عروسی توصیف می کند .با این حال ،انجیل رنگ دوازده به عنوان یک مبارزه،
گروه نامشخص از مردان ،خورده با استدلل خرده از این زندگی ،استفاده نشده
به کنترل خود روزه داری است .پیتر ،برای مثال ،حال تا همین اواخر یک ماهیگیر
).جوان احتمال غیر اخلقی بوده است ) 1پت 3 :4
شادی از شاگردان در نظر آنها در یک عروسی است .شادی از عروسی به طور
معمول با الکل همراه است ،و زمینه کوه  09:15در ادامه به توضیح است که عهد
جدید مسیح است شراب جدید نماد .تفاوت بین شاگردان یحیی و مسیح این بود که
مسیح پر از شادی از عهد جدید بود .اما دلیل کافی برای فکر می کنم که به شدت
با تفکر یهودی تحت تاثیر قرار گرفتند وجود دارد .آنها نمی و موعظه به جهان غیر
یهودی به عنوان مسیح فرمان ،و حتی پیتر شگفت آهسته به تحقق بخشیدن به
قوانین مواد غذایی یهودی مسیح به پایان رسید شده بود ،با وجود مفهوم قوی
با این حال ،به لطف عیسی را دید مردان خود را  AV).نه(  MK. 07:19خداوند این در
به عنوان اگر آنها به معنی از عهد جدید را درک کرده بود ،به عنوان اگر آنها شادی
از ایمان واقعی در و درک درستی از کار او بود .و او از آنها را به جهان در این
شرایط صحبت کرد .ما می توانید به راحتی بی حد و حصر از این را؛ برای ما به
جرات به این باور که خداوند و نام ما )شخصیت( به شیوه ای متعال مانند به پدر و
.فرشتگان او اعتراف می کنند
درست قبل از مرگ او ،در آگاهی کامل از فروپاشی قریب الوقوع شاگردان از
ایمان ،به لطف عیسی با اطمینان از اینکه چگونه مردان خود را نمی خواهد به
دنبال صحبت کرد "یک غریبه  ...بلکه از او فرار" )یوحنا  .(5 :10اما شاگردان فرار
از پروردگارشان در جتسیمانی ،به عنوان او می دانست که آنها را )از زکریا ،7 :13
سی پی کوه  (26:31در زمان او این کلمات است .او می دانست که او باید برای
گوسفند که هر یک به راه خود پراکنده می میرند )" .(6 :53این فرا رسد زمان ...
هنگامی که شما باید پراکنده شود ،هر انسان به خود او" )یوحنا  .(16:32و درست
به اندازه کافی ،همه آنها از او فرار کرد )کوه  .(26:56اما در یوحنا 10 .او از
پیروان او به عنوان آرام ،گوسفند مطیع صحبت کرد که نمی خواهد پراکنده اگر آنها
به حال یک چوپان خوب )یوحنا  .(10:12حتی اگر او می دانست که آنها را .راه

خداوند انتساب چنین عدالت به پیروان خود به نظر می رسد در یوحنا به ارمغان
گوسفندان به )مسیح( را دنبال کنید :برای آنها می دانند )درک CP. 6: "،آورد4 :10 .
درک( صدای او  ...این مثل سخن عیسی به آنها :اما آنها درک چه چیزهایی نبودند
.که او آشکارا سخن گفت" ،یعنی آنها نمی دانستند صدای او
ما به عنوان "بندگان خود" مسیح شرح داده شده ،به عنوان مثال ،اعتماد ،مردان
خود را ویژه سمت راست )کوه  - (25:14حتی یک مرد با استعداد که در تمام هیچ
چیز نیست .او برای گوسفند از دست داده جستجو تا او آن را پیدا کرد )لوقا :15
 - (4که اگر او مثبت فرض شده است که قطعا همه گوسفند از دست داده باز
.خواهد گشت .این قطعا یک بال به از ما ،بالتر ،متاسفانه ،از ما شایستگی
مسیحیت و اسرائیل
فیض عیسی مسیح خداوند است که شاید به وضوح در نگرش خود به اسرائیل
دیده می شود .بنابراین بسیاری از مثلها در برخی از راه عشق به خدا و مسیح
برای اسرائیل اشاره کند؛ و عشق خود را برای سرکش ،بی تفاوت نسبت به
اسرائیل به عنوان مثال عالی از فضل خالص ) (2است .او نسبت به آنها به عنوان
یک مرغ برای جوجه های خود را )لوقا (13:34 .احساس می شود .در اینجا دوباره
یک عنصر از واقعیت است .یک مرغ که جوجه بسیار خود را در زیر بال خود را
جمع آوری نخواهد شد .این به نظر می رسد به حق در برابر طبیعت .درد از پدر و
مادر رد وجود دارد در تجربه خداوند است .او فقط منفعلنه نیست تحمل بحث و
جدل از فریسیان .آنها جوجه های خود ،او واقعا آنها را زیر بال خود )اسرائیل خانه
تحت بالهای کروبیان( می خواستم .ما باید همواره به یاد داشته این هنگامی که CP
ما خواندن پرونده او جر و بحث با آنها و افشای ریاکاری است .او نه تنها پرتاب به
عقب سوالت خود ،بازی و برنده ،تنها بازمانده از روز به روز با آنها .او در تلش
بود تا آنها را جمع آوری ،و مخالفت خود را با کلمات او واقعا به او صدمه دیده
است .سرزنش خود قلب او را شکست .او نه فقط با گستاخی آن را به عنوان
.ممکن است ما به .شکارچیان یک مرد مست )ص (69:20 .را تحمل کنند
لوقا  8-13:7آموزد که پس از سه سال خدمت او ،در طول شش ماه نهایی
مسیح ،خدا پیشنهاد به مسیح که ملت اسرائیل قطع شود )این است که فقط یک
نمونه از مقاربت خصوصی بین پدر و پسر( .خداوند می دانست زمانی که او باید به
زودی می میرند .او در حال حاضر صبورانه تنظیم صورت خود را به به مردن در
اورشلیم )لوقا .(09:51 .به نظر من که او می دانست او توسط یهودیان در یک
زمان چند ماه کشته شدند .اما او پدر به فراغت اسرائیل برای حداقل ساله دیگری
را به عنوان اگر برای نشان دادن که او می دانست و آنها او را حتی پس از مرگ

او را قبول نمی پرسد ،اما او گفت :به خدا» :به آنها فرصت حتی پس از کشتن من
را .کسانی که در امتداد خطوط پیشنهاد شده توسط مثل فکر می کنم بیشتر
خواهید دید که در واقعیت ،اسرائیل بودند که از جانب خدا قطع برای  37سال
دیگر نیست .مفهوم این است که این به دلیل اقامه دعوا مسیح با خدا بود در آن
سال برای صبر و شکیبایی به ملت که رد کرد و او را مصلوب نشان داده شود.
عنصر غیر واقعی در داستان منعکس کننده لطف مسیح -برای آن غیر قابل تصور
بود برای بنده به استدلل می کنند تماس با استاد خود ،درخواست به انجام آنچه او
.دستور داده شده بود نیست
خداوند تا احترام اسرائیل که او احساس دادن انجیل به غیر یهودیان به جای آنها
بود .اسرائیل )فرزندان( ) (MK. 7:27مانند ریخته گری مواد غذایی خوب به سگ
نمی خواست به خوردن ،اما خداوند آنها را رنگ به عنوان اگر آنها است .از "خرده
نان" که به سگ بازیگر بود یک معجزه بزرگ بود .اما مسیح را دیدم که به عنوان
تنها خرده نان از غذا بزرگ است که برای اسرائیل آماده شد .به نظر می رسد این
ایده در اینجا به معنای با دعوت او به ما در جدول با او نشسته و غذا به اشتراک
بگذارید ،متصل شود هر دو در حال )لوقا  (8 :14و در انگلستان )لوقا .(00:37
فقط یک چیزی شبیه خرده نان از آرد خداوند معجزه توانا است ،و در عین حال از
ما خواسته به نشستن و خوردن غذا را با طیف او :عنوان در غذا خوردن ما را از
"شام خداوند" نماد .این یک تصویر فصیح از عظمت موضع ما به عنوان اعضای
.جدول او در حال حاضر ،و همچنین در آینده است
پادشاهی مشتاق
این شور و شوق برای واکنش اسرائیل به انجیل بیرون می آید دوباره زمانی که به
لطف عیسی تشبیه به یک بچه خیابانی در بازار که واقعا می خواستم به یک بازی
رفتن با بچه های دیگر .او ارائه شده به بازی تشییع جنازه با آنها )از طریق
درخواست تجدید نظر خود را از طریق جان باپتیست( ،اما آنها خودداری کرد .او
سپس ارائه به بازی عروسی )از طریق انجیل او از فضل ،شادی و صلح( ،اما هنوز
هم )لوقا (07:32 .آنها را رد کرد با تمام معنی این اتصال با یکی دیگر از مثل
بازار ،که در آن مسیح )بنده( می آید وجود دارد که سعی کنید به استخدام
کارگران ،در میزان تقریبا باور نکردنی خوب .شور و شوق خداوند برای نجات از
قرن اول اسرائیل )و ما بیش از حد( بیرون می آید در لوک 5 :14 .ار اس وی ،که
در آن او تشبیه ضرورت ماموریت خود را به که از یک مرد که پسرش را کاهش
یافته است به خوبی .او به سادگی باید وجود دارد ،بدون در نظر گرفتن قوانین
سبت .و این ،می گوید :خداوند ،او همه فوریت به صرفه جویی در مردان است.
همه ما به پایین افتاده گودال از کجا ما باید نجات )زکریا .(09:11 .همانطور که ما

اعلمیه توزیع ،مشخصات ،آگهی ما ،بحث را به تماس ما ،در توسعه شخصیت خود
ما به سوی نجات در تلش؛ این ذوق خداوند عیسی به ما را نجات دهد .این تنها
سختی از قلب انسان است که می تواند در راه شور و شوق بزرگ از پسر خدا
برای رستگاری ما ایستاده است .از این رو حس صدمه دیده است ،غم و نا امیدی
به استاد که مردان را رد تلش های او ،همانطور که در داستان ضیافت فوق العاده
است که بدون توضیح توسط مهمانان در نظر گرفته است )لوقا (14:16 .رد شد
.شناسائی می شود
در حال عبور ،توجه داشته باشید که اتصال کشیدن یک مرد از یک گودال با جوزف
و ارمیا ،انواع معاد خداوند سی پی ص  .(2 :40هنگامی که یک مرد است از گودال
بیرون از غسل تعمید کشیده ،او به اشتراک گذاری تجربه خداوند زنده است .و
خداوند است به طور طبیعی فوری که مردان باید آن تجربه که او دچار بسیار برای
.به اشتراک بگذارید
این شور و شوق ،این نزدیکی به ما ،بیرون می آید در شرح و توصیف مسیح از
خود را به عنوان 'گرفتن یک سفر دور به دور از ما را به بهشت .یونانی به شدت به
معنی "به ترک مردم بومی خود است به خارج از کشور '؛ با مفهوم که خداوند
احساس می کند به سمت ما نزدیک تر که فرشتگان .این دقیقا همان خط استدلل
عبرانیان  1و  :2مسیح نمی آمد به صرفه جویی فرشتگان ،او آمد تا ما را نجات
دهد ،بنابراین او دقیقا طبیعت و احساسات ما ،نه مال بود .او را از نزدیک تماشا
رشد معنوی ما ،به عنوان کشاورز به تماشای گندم و پس از آن بلفاصله شروع به
آن را برداشت هنگامی که رطوبت و رشد درست و مناسب است )مرقس.
 .(4:29این شور و شوق است که با خداوند ساعت رشد ما ،نه فقط به صورت
جداگانه است ،اما به عنوان یک جامعه ،یعنی تمام زمینه .همانطور که رشد است
که هنوز هم در بعضی از حس رمز و راز به کشاورز ،پس از آن ممکن است به
مسیح باشد )مرقس (26،27 :4؛ ما رشد می کنند" ،او می داند که چگونه" .این
می تواند به عنوان یک مقاله فصیح در محدودیت خود خداوند از دانش گرفته شده
.است
در نهایت .تعصب و غیرت خداوند برای رستگاری ما و شور و شوق او برای دیدن
ما به عنوان نیکوکاران است که در مثل از اسراف به ارمغان آورد .پدر )آشکار در
خداوند( اجرا می شود برای دیدار با پسر .این داستان استادانه تماس در است گره
خورده بود" :8-5 :64 .تو او را که وجد و کارها عدالت ،کسانی که تو را به یاد
داشته باشید در راه تو  ...ما گناه کرده اند در ملقات  ...ما همه به عنوان یک چیز
نجس ،و همه درستی از دست رفته ما کهنه پاره و کثیف هستند  . ..اما ای خداوند،
تو پدر ما هستی " .بیمار ،پدر امیدوار دیدم در پسر یک پسر شادی و عدالت کار؛

اما این سختی بود که چگونه او احساس! و پس از آن با اسرائیل در روز گذشته
است .و پس از آن با هر یک از ما در حال حاضر ،در زمان ما توبه .که فضل فراتر
از آن ما است .ما به عنوان عدالت کار زمانی که همه ما باید تلخ خود بیزاری و
تمایل به نحوی برگشت به خدا است دیده می شود .اما نکته مهم این است که
چگونه اغلب ما چنین توبه واقعی؟ ما بارها و بارها گناه ،که ما را بپذیرد .اما چگونه
غالبا این نوع از توبه که خواستار چهارم فضل مانند ،به ما مراجعه کنید به عنوان
بنابراین صالح زمانی که ما تا ظالمان وجود دارد ،فیض عیسی آنقدر بزرگ است،
به طوری رایگان ...؟
نوشته
(1) This is the line of interpretation followed by H.A. Whittaker in his treatment of
this parable in Studies In The Gospels (Wigan: Biblia, 1984).
(2) This point is repeatedly made, with overflowing evidence, throughout H.A.
Whittaker ibid and John Carter, Parables Of The Messiah (Birmingham: CMPA,
1947).
خواستار خداوند 3-19
هنگامی که خداوند یک مرد در راه به تشییع جنازه پدرش خواست تا بلفاصله او را
دنبال ،و ترک برای رفتن به مراسم تشییع جنازه او در نظر گرفته به عنوان )لوقا.
 .( 09:59و او مرد برای این انجام نمی انتقاد قرار داد .دیگری که به اولین
"خداحافظی" به خانواده اش می خواست به همین ترتیب )لوقا (9:61 .مورد
انتقاد قرار گرفت .حتی الیستا قبل از زیر الیاس خداحافظی به خانواده اش ،و
الیاس به او اجازه انجام این کار ) 1پادشاهان  - (19:20اما عیسی خداوند در
ادامه خواستار شد .او شاگردان به عنوان یک "نسل منحرف" توصیف چرا که آنها
به اندازه کافی ایمان به کار یک معجزه )لوقا (09:41 .ندارد .یا دوباره ،او در کمال
آرامش پیشنهاد آنها جمعیت بزرگ تغذیه تنها با چند قرص نان» :چند نان دارید؟
بروید و ببینید ")مرقس .(6:38 .ما به سمت چپ به تصور آن مردان ،تقریبا فلج و
قطعا از میزان تقاضا  ،ناشیانه رفتن به دور به تعداد چند قرص نان است .او می
تواند به عنوان یک خداوند خواستار است .خداوند عیسی گفت بسیاری از "سخنان
سخت" که مردم را از به طور جدی او را زیر منصرف .او در مورد آخرین پیاده
روی یک جنایتکار محکوم به صلیب خود را به زبان نگه داشته ،و به مردم آنها تا به
حال به انجام این کار .او به آنها گفت ،در میان داستان های شگفت انگیز از گل ها
و پرندگان ،به پاره کردن چشم ،قطع اندام -خود و در صورت نبود آنها ،او فکر نمی

کنم آنها جدی بود و یک سنگ دور گردن خود قرار داده و پرتاب آنها را به دریا
)مرقس  .(48-42 :9او شفا مبتل به جذام ،و سپس با جدیت به او صحبت کرد
).مرقس 1:43 .میلی گرم الف واو
هر سه ضبط چگونه او شتابزده شاگردان خسته خود دستور داد برای تغذیه
جمعیت تعداد به هزار نفر در یک بیابان ،زمانی که آنها بدون غذا بود )کوه 14:16؛
مرقس 6:37؛ لوقا  .(09:13او مردی است که صادقانه آرزو به دنبال او ،اما برای
اولین بار به حضور در مراسم تشییع جنازه پدرش انتقاد" .بگذار مردگان دفن مرده
های خود" )کوه  (08:22تکان دهنده ،رقم حتی درشت به استفاده 'اجازه بدن
مرده یک مرده به بدن گور خود را بکشید بود .و پس از آن او در ادامه به صحبت
می کنند و بی همتا ،عشق بی پایان خود را نشان می دهد .علمت گذاری به عنوان
 5پرونده سه نماز حضرت عیسی» :شیاطین او را تقاضا کردن" ،و "عیسی آنها را
و او " (V 17).از سر "شروع به دعا به ترک از سواحل خود) (VV 12،13.ترک"؛
موظف .و در عین حال زمانی که درمان ،مرد متعصب صادقانه "او دعا که او
).ممکن است با او باشد  ...عیسی به او رنج می برد)وی وی 18:19
پس از شیفتگی ،جسمی و فکری ،صوفس پوشیده بود ،تعداد بسیار کمی از
جمعیت علقه خود را ادامه داد .خداوند به ندرت بیش از  100نفر در این دوره از
خدمت او تبدیل شده است .ما آشنا ،از تجربه خود ما را از گناه و شکست ،با
فضل خداوند عیسی .ما می بینیم که وسعت و سخاوت روح در درون او ،که مظهر
خدای عشق ،که تمایل به تن به ضعف ما .و در نتیجه ما می توانیم تمایل به نادیده
گرفته میشود که خداوند عیسی تنظیم استانداردهای انعطاف بال .من حتی در
مورد نگرش خود استفاده از کلمه "خواستار" .او خود را به یهودیان در راه است
که تقریبا تحریک آمیز بود )در نظر او معجزات روز سبت( بیان شده است .او در
نظر گرفته به آنها شدیدا تکان بدهم .او به نظر می رسد مبالغه استفاده به منظور
ایجاد نقطه مربوط به استاندارد بالیی از تعهد او انتظار .بنابراین او قطع اندام که
توهین به صحبت کرد .او کسانی که علقه مند در زیر او گفت که حال هیچ جایی
برای ذخیره کردن سر خود )لوقا (09:58 .بودند گفت .که ممکن است درست
شده است که شب ،اما زنان خدمت قطعا به آن را دیدم که این مورد با او بیشتر
شب است .مردی که می خواست به اولین مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت
.گفته شد که این به اندازه کافی خوب نیست .اگرچه ابراهیم و جوزف این
مردی که می خواست برای رفتن و خداحافظی به خانواده اش همان گفته شد؛
اگرچه الیستا آیا این )لوقا  .(60،61 :9خداوند قطعا گفت که تعهد مانند قدیمی
غول عهد بود به کمتر از آنچه که او از کسانی که برای آنها او انتظار می رود به

همه او می دهد .آن است که او یک مرد که )در مثل( قرار می دهد در مراسم
تشییع جنازه پدرش پیش از خواسته خداوند نجات نیست .اما انتظار در سطح
نهایی تعهد از ما .به همین ترتیب پدرش ابراهیم خواسته بود به ارائه عزیزترین
خود :اسحاق .این پدر و پسر که ما با آنها را مجبور به انجام است .مثلها خود را از
تن  25را به نقطه که رد خواهد شد که چگونه سخت او معلوم می شود شگفت
زده کرد :آنها انتظار می رود او به قضاوت گناهان حذف خیلی جدی .به همین
ترتیب مردی که به استعداد خود از حقیقت به نظر می رسید که برگزار تعجب
خداوند گفت که او انتظار می رود بیشتر است .دختران نادان نیز شوکه شده بودند
.به گفته شود که در واقع آنها نمی پروردگارشان در همه
عهد عتیق نیز نشان می دهد که خدا بخشنده در برخی از روش خداوند بیشتر
خواستار است از ما ممکن است فکر می کنم .بازتاب اخاب چگونه برای کشتن
نیست بنهاند ،در اطاعت فرمان خدا ) 1پادشاهان  (35،42 :20سرزنش شد .اما
اخاب به عنوان داشتن گفته شده است برای انجام این کار ثبت نشده است .چه به
او گفته شده بود که خداوند به مردم سوریه را به دست خود ارائه ) .(28 :احتمال،
خدا انتظار می رود اخاب برای پی بردن به این که او باید بنهاند را بکشند؛ و او را
برای عدم وجود خود را از ادراک سرزنش ،فقط به عنوان عیسی به شاگردان پس
از قیام سرزنش .عهد جدید همچنین نمونه هایی از حال انتظار می رود ما به
استنباط چیز که در نگاه اول ممکن است تا حدودی خواستار ما پیدا کنید1 .
قرنتیان  14:21سرزنش قرنتیان برای صحبت کردن به یکدیگر در زبان است که
برادران خود را درک نمی کنند .پل در نظر گرفته که آنها نابالغ در درک خود بودند
چرا که آنها درک نمی کرده بودند که 11،12 :28 .کشورهایی که از آن خواهد بود
که غیر یهودی غیر مؤمنان که در یک زبان آنها را درک نمی به مردم خدا را صحبت
.خواهد کرد
سمت سخت تر مسیح
یک سمت سخت تر به مسیح وجود دارد .او پروردگار خواستار شد .او به شاگردان
خود گفت :به ترک آنچه که داشته و به دنبال او .انجام دادند .و ظاهرا با ستایش
دیباچه یا مقدمه ،او آنها را "ایمان کمی  ...احمق  ...آهسته از قلب به باور" نامیده
به کلیساها نامه  (CPمی شود .البته ،او ممکن است این انتقادات را با چیزی نرم تر
های او (.مقدمه؛ اما روح ترجیح داده است به آن را ضبط کنید .اغلب مثلها خود
هشدار می دهند که کسانی که فکر او ضعف خود را درک کنند ،کسانی که بیش از
حد آشنا با سمت نرمتر او هستند .مثل سوابق شام بزرگ مردان توضیح به مسیح
که چرا آنها نمی توانند فورا به او پاسخ می دهند ،اگر چه آنها به زمانی که آن را
راحت تر می خواهند" :من خریداری یک قطعه از زمین ،و باید نیازهای بروید و آن

را ببینید  ...من خریداری کرده اند پنج جفت گاو ،و من به آنها ثابت کند  ...من یک
زن ازدواج کرده اند ،بنابراین نمی توانم بیایم ")لوقا  .(20-18 :14مفهوم این
است که گمان می کردند که بنده تماس آنها را به عروسی )یعنی مسیح( را درک
کنند که بهانه های آنها کامل مناسب بود .مردی که التماس ازدواج به عنوان بهانه
ای خود را دارند اشاره شده است به ارائه قانون است زمان به از وظایف خداوند
)در حساب از ازدواج )تثنیه 5 :24
همه این دلیل در نظر گرفته شد به صورت کامل معقول و منطقی ،و مردان صدا
به عنوان اگر آنها مطمئن هستند که البته مسیح درک بود .مثل پسر پادشاه ثبت
بهانه که آشکارا بیشتر غیر منطقی هستند .برخی از آنها گفت قرار بود به کار در
مزرعه خود ،که در واقع ضیافت بود در شب برگزار می شود )کوه  .(5 :22یک
اتصال با مثل لوقا وجود دارد ،14 .که در آن به نظر می رسد بهانه معقول تر
است .اما شباهت را نشان می دهد که تا آنجا که خداوند مربوط می شود ،به هر
.بهانه ای ،آشکارا بی ربط و یا ظاهرا مناسب ،است فقط به او قابل قبول نیست
اما نکته از مثلها است که تا آنجا که مسیح مربوط می شود ،این همه بهانه فقط
خالی ،حتی به این بهانه که به نظر می رسد در یک امتیاز گذشته به ضعف می
شود بر اساس بودند .او گفت که دعوت به پادشاهی خود را به عروسی بسیار خود
او ،باید مقدم بر همه امور روزمره از تجربه انسانی که فرض کنیم به طوری
توجیه ،و که فرض کنیم او کامل درک خواهد کرد اگر ما در مقابل او قرار داده و او
زنگ زدن .هر خواننده باید احساس ناراحت کننده در نظر گرفتن این .این این
دسته از مسیحی که خواهد بود به طوری شگفت زده زمانی که آنها را رد کرد
است" :خداوندا ،خداوندا ،به ما باز  ....وقتی دیدم ما تو گرسنه ) "...کوه :25
 .( 11،44آنها فکر می کردند او را می دانستند ،اما او هرگز آنها را شناخته شده
است )کوه  .(07:23این ایده از تعجب در این است که با رد که از برادران فکر
)به اشتباه( که البته خداوند را درک قرار دادن آنها دعوت او را به مکان دوم متصل
شود .او پروردگار آنها به سختی در این زندگی را ،به رغم آنچه که فکر می کنم ،و
او همان خواهد شد در روز قیامت .یک نقطه به نقطه از راه آنها اعتماد به نفس
آنها مسیح می دانم که ساخته شده وجود دارد ،اما او می گوید که او هرگز آنها را
شناخته شده است .آنها به خداوند خواستار آنها خدمت کرده زندگی نمی کنند تا.
این ایده از یک رابطه دو طرفه با او آشکارا به آنها خارجی بود .آنها دانش نظری
خود فکر و آثار ظاهری این معنا بود که مسیح آنها را می دانستند .نکته نگران
کننده است ،که چگونه بسیاری از ما احساس ما یک رابطه دو طرفه با خداوند؟
خدمت برای هیچ چیز

مثلها خداوند مجموعه استاندارد بالیی از تعهد ،که بدون آن ،آن است که به طور
ضمنی ،دستیابی به پادشاهی غیر ممکن است .بنابراین کوه  00:12تشبیه
پادشاهی به یک شهرستان است که فقط می توان با "خشونت )گرفتن( آن را با
زور" وارد شده است .این زبان گارد ضربت نرم افزار وادار کردن راه خود را به
یک شهرستان سنگر است .و با توجه به پروردگار ،هر یک از ما که امیدوار به ورود
به پادشاهی باید این روحیه را داشته باشد .ما باید راه ما در ،با توجه به لوقا مجبور
چه ممکن است ما از عدالت که لمس قلب او چیزی بیش از شخم یکنواخت از یک
درست است فکر می کنم .10-8 :17 .این داستان فوق العاده است که خیلی
ساده :یک استاد برده خود برای شخم در تمام طول روز تشکر کنم .هنگامی که او
به خانه می آید در شب ،کار برده است که برای دریافت مواد غذایی کارشناسی
ارشد آماده ،و سپس هنگامی که استاد پس از نگاه شده است ،او می تواند خود
چیزی را دریافت کنید .استاد هیچ نیاز به تشکر )جی کی .چری ،اس ذبیلیو به
"فضل"( در برابر برده ،و برده انتظار هیچ چیز دیگری .این است که چگونه خداوند
آثار ما را می بیند .او از ما انتظار به او خدمت می برای هیچ چیز ،به دلیل نقش ما
به عنوان برده او ،و نه به خاطر ما انتظار قدردانی ،به رسمیت شناختن و یا
.پاداش .ما در خدمت چون ما بندگان خود می باشد
مثل آموزد که اطاعت مطلق باید هنجار از زندگی ما ،نه استثنا باشد ،و این تنها
چیزی است که که خواسته استاد ما است و انتظار دارد .از راه او داستان را گفت،
باشد .اما مقصود او این است که هنگامی که ما  slaveمسیح قاب همدردی ما به با
انجام داده اند ،کار می کرد تمام طول روز و پس از آن رفته مایل اضافی در شب،
ما هنوز باید برده بی ثمر ،بردگان که سود احساسات بیش از حد به استاد خود
حس نمی کنم .منفعل ،پذیرش ناگفته بین ارباب و برده در مثل دیده باید بین ما و
خداوند دیده می شود .هیچ تلشی توسط خداوند به بهبود استاد وجود دارد :شکل
برده؛ "شما مرا استاد و خداوند پاسخ ،و آنچه می گویند خوب ،برای من" )یوحنا.
 .(13:13و در عین حال ما گفته شده که در روز داوری ما "ستایش خدا" دریافت )
 1قرنتیان  .( 5 :4این نمی تواند ،بنابراین ،و ستایش از تلش های ما در اطاعت؛ از
آن خواهد شد ستایش برای وضعیت ما در در حساب از بودن در مسیح ،در حال
شمارش به عنوان صالح به عنوان او .مثل در زمینه شاگردان فکر که خدا با آنها
بسیار خوشحال صحبت می شد اگر آنها را بخشید برادر خود را هفت بار در روز
)).لوقا 6-3 :17
اما خداوند است که پاسخ دادن چیزهایی مثل این که به ما به نظر می رسد که
بیش از مایل اضافی ،باید هنجار باشد .ارتفاعات مانند معنویت تنها شخم روزانه
این زمینه ،و تنها حداقل واضح است که مسیح را می پذیرد .او ما را فضل نشان

نمی )"سپاسگزاری" کنید( برای انجام این -با مفهوم که فضل خود کامل بدون
استحقاق ،به دیگران و یا دیگر اعمال اطاعت بخشش ما ندارد است .داستان رنگ
استاد به عنوان نه ناسپاس و سخت ،برای دیدن کار بر بنده خود سخت ،و سپس
به مایل اضافی و یک کلمه از لطف نگو .و خداوند می گوید" :بله ،به ذهن طبیعی،
.که چگونه من هستم
مسیح می گوید که برده انتظار نداشته باشید که استاد برای گفتن به او "نشستن
به گوشت" ،اما انتظار می رود خواهد به گفته شود ،خسته عنوان او است ،به خود
اماده کردن و خدمت به استاد خود )لوقا  .(7،8 :17کلمات خداوند در اینجا قطعا
در نظر گرفته شده به یاد زمانی که او گفت که در پادشاهی او ما را هر نشستن به
گوشت و آمده جلو و ما خدمت می کنند )لوقا  .(12:37نقطه اتصال به نشان می
دهد که درمان مسیح از ما در انگلستان متفاوت از یک استاد معمولی خواهد بود،
اما ما واقعا ،باید صادقانه آن را انتظار نیست .ما باید در خدمت این دلیل که ما
بندگان خود ،انتظار ستایش و یا هر پاسخ از او نیست .آن اتفاق می افتد ،او ما را
این همه در انگلستان را ،اما ما باید این انتظار نیست در همه .به عنوان برده اند
زبانم بند آمده است اگر خود استاد این کار را ،بنابراین باید پاسخ ما در پادشاهی
باشد .چه چیزی باعث آن دشوار است که ما می دانیم ارباب ما است مانند این،
که او پروردگار غیر معمول ترین ،کسی که پای ما را شسته است .و رابطه فوق
العاده ای ما با او باید به ما مشتاقانه تمایل به نشان می دهد یک سرویس مشابه
).برادران ما )یوحنا 13،14 :13
ما با مسیح انتظار می رود به درک که روابط ما با او به معنای تعهد به علت خود.
در این معنا عیسی خداوند خواستار است .بنابراین زمانی که او استعداد به بندگان
او داد ،او به آنها بگویید که به تجارت با آنها؛ به نظر می رسد که یک مرد با
استعداد است این نقطه زمانی که او می گوید "تو به من به پول خود را به نگاه
پس از آن ،و من پس از آن نگاه ،من آن را سرقت نیست؛ شما بی دلیل به فکر
می کنم من باید هر چیز دیگری با آن انجام داده اند ،شما در حال انتظار چه چیزی
شما را انجام نمی دهد .و خداوند است؛ او انتظار دارد که اگر ما متوجه ما این
افتخار را از دانستن حقیقت او ،ما باید در دریافت و انجام کاری با آن ،نه فقط آن
را نگه دارید تا زمانی که او می آید .او مجبور نیست به ما بخواهید برای انجام این
کار .او آن را به عنوان آشکار بودن طول می کشد .خشم مرد را رد می آید به
عنوان واقعی .او واقعا می تواند کارشناسی ارشد خود را درک نمی کنند .او انجام
می شود آنچه که او خواسته بود ،و در حال حاضر او را محکوم کرد چرا که او
چیزی اضافی نیست .او خداوند بود که انسان هرگز تا زمانی که همه حال -خیلی
دیر است .شما می توانید تصور کنید که چگونه شما می خواهم احساس اگر کسی

به شما می دهد برخی از پول را به پس از نگاه ،و پس از آن انتظار دارد که شما
به آن دو برابر ،اگر چه او از شما درخواست به انجام هر کاری با آن است .به
همین ترتیب دستور را به این روزانه صلیب توسط سه مثل کوچک ،که یکی از آنها
می گوید که مؤمن است مانند نمک تقویت ،اما نمک خوب است اگر آن را از
دست داده شوری آن )لوقا  .(27،34 :14ارتفاع زیادی از حمل صلیب مسیح است
او را به عنوان به طور معمول دیده می شود و انتظار می رود به عنوان نمک شور
.بودن چه به ما است
در نهایت .سمت سخت تر از پدر و خداوند عیسی در واقع باید به عنوان یک جاذبه
به مؤمن جدی باشد .پیتر می دانست که اگر آن را واقعا خداوند عیسی خارج وجود
دارد در آب بود ،سپس او را پیشنهاد او را در آب راه برود به او .پیتر می دانستند
پروردگار خود ،و نوع از همه چیز او بپرسید مردان به انجام -بسیار سخت ترین چیز
برای آنها در وضعیت خود .او می دانست که عیسی چگونه می تواند خداوند
خواستار است .ارمیا "می دانستم که این کلمه از خداوند بود" زمانی که او
خواسته شده بود به انجام کاری بنابراین انسانی بدون احساس -به خرید ملک
زمانی که او در زندان بود ،زمانی که زمین به وضوح در مورد به توسط بابلی ها
تاخت و تاز می شود )ارمیا بود  .( 8 :31وقتی ارمیا زودتر پیدا کرده بود لعنت
برای نافرمانی ثبت شده در کتاب تورات که از دست رفته است ،او خوردند آنها «،
این واژه از صلیب شد" لذت و شادی از دل من " -آنها تا او انگیزه )ارمیا 16 : 15
) 2 =.تواریخ 21-18 :34
هنگامی که حنانیا و یاقوت کبود توسط خداوند کشته شدند ،ترس بر آمد "به عنوان
بسیاری از این سخنان را شنیدند" .بسیاری از می توانست تصور نگرش او سخت؛
این زن و مرد اموال خود را به علت خداوند فروخته بود و با توجه به برخی از آن
)یک درصد عادلنه ،احتمال ،آن را به نگاه واقع بینانه( .و سپس او آنها را کشت .اما
فقط پس از آن" ،مؤمن بودند بیشتر اضافه شده به خداوند است« )اعمال :5
 .(12،14سمت سخت تر خداوند را مردان از او نوبه خود به دور؛ و نه آن آنها را
به او .تعادل بین فضل مطلق او ،راه )به عنوان مثال( او در ایمان ضعیف مردان ،و
سمت سخت تر او حیرت چیزی است که باعث شخصیت او چنان مطلقا به این
معنا نهایی مغناطیسی و جذاب .فکر می کنم از اینکه چگونه او مرد ثروتمند در
همان زمان مشهود و او را دوست داشتند و در عین حال هدفمند خواستار شد :او
به او گفت به فروش تمام او و آن را به گدا بدهد .به کار از وزارت ،اما به گدا ،که
بسیاری از آنها به درستی یکی می بدبینانه از کمک شود .این تقاضای زیادی بود،
خداوند آن را به هر کس را ندارد ،و او می دانست که دست زدن به شد ضعیف
ترین نقطه مرد است .اگر خداوند خواسته بود که ثروت مرد را به او بدهد ،او

ممکن است به توافق رسیدند .اما به گدا  ....و با این حال ،خداوند این تقاضا
.سنگین با یک عشق عمیق برای مرد است
این مثلهایی از صلیب 3-20
این به اندازه کافی روشن است که مثلها در واقع خود وحی از جانب پروردگار
عیسی مسیح .قابل توجه است که که فقدان نسبی نظر مستقیم بر قربانی آینده
خود را وجود دارد .این که اگر آن را در دسترس نباشد برای به پروردگار آسمان
بیش از حد ساده و زمین به است بارها و بارها جزئیات کار عالی او به ما بگویید.
او بیشتر علقه مند در آشکار نگرش او به ما از در به ما بینش به درد و رنج های
درد و رنج قربانی -نهایی او که او مطمئنا دانستیم که ما هرگز به طور کامل درک،
.این سمت از پادشاهی بود
اعتقاد به پیروزی
یکی از دلیل این کار این بود که خداوند کامل مطمئن شوید که او پیروز خواهد شد
بر روی صلیب بود .مثلها خود را از مسئولیت ها و نعمت خود را بر روی حساب
کاربری از آنچه او می دانست که او برای ما رسیدن به صحبت می کنند .بنابراین
استاد در مثل قادر به تعرض با بنده بی رحم است" :من درگذشت همه تو که
بدهی" )کوه  .(18:32فرض خداوند بود که او آمرزش ما در حساب از موفقیت
پایدار صلیب رسیدن .در عین حال او از طریق ایمان او پیروز؛ اگرچه او همه از
امکان انسان از شکست بیش از حد آگاه بود ،او بر این باور او نمی خواهد
شکست ،او استفاده از تشویق ثابت از کلمه به این ساخته شده است .حتی قبل
از صلیب خود را  -او خود را به عنوان پروردگار از بندگان توصیف ،و همچنین به
عنوان پادشاه )به عنوان مثال کوه  18:23سی پی  -31دیگر مثلها مشابه وجود
دارد( .او چنین اعتماد به نفس که او را به عنوان یک نتیجه از صلیب آینده خود را
تاج گذاری بود .زمانها در زبان یونانی را می توان به دقیقا )بر خلف زبان عبری(
استفاده می شود؛ آن را کامل در توانایی خداوند برای ساخت به مثلها خود را از
مفهوم آینده سلطنت بود .او می تواند به طور ضمنی اند وقتی که من پادشاه
هستم ،من مثل این قضاوت .اما به جای او خود را به عنوان در حال حاضر پس از
غلبه بر" .از بشارت ،من )در حال حاضر( غلبه بر جهان  ...حال حاضر من به راه
من به او که مرا فرستاد )دور زدن متقابل در سخنان خود(  ...من تو را جلل ...
من به پایان رسید کار تو سپردهای من را به انجام ")یوحنا 33،5 :16؛ (4 :17؛ این
چند نمونه از اعتماد به نفس قابل توجه خداوند است که او تنها غلبه بر .این اعتماد
به نفس در مثلها منعکس شده است .او تمرین موعظه خود او در خصوص این
باور است که ما در حال حاضر دریافت آنچه که ما برای بپرسید .بدون شک کلمات

او را در یوحنا ثبت شده است 17-15 .و مثلها که بازتاب این اعتماد به نفس آمد
به او به عنوان او تلش کردند ،برای سرکوب بحران خود را از شک و تردید در
.جتسیمانی
سامری نجات دهنده
با این وجود ،دیدگاه های خود را چگونه خداوند را دیدم صلیب خود را وجود دارد.
مثل سامری خوب توضیح می دهد که چگونه مسیح شفقت در وضعیت روحی زده
از ما گرفت قوم خود ،ما را برداشت تا ،ساخته شده خود را در معرض خطر حمله
قرار دادن انسان در خر او ،و باعث شد که ما به طور کامل شفا داد .سامری در
حساب از داشتن یک خر کمتر از مرد ربوده آسیب پذیر بود .اما او ساخته شده
خود را حتی بیشتر آسیب پذیر تر از مرد دستبرد قرار گرفتند ،به منظور او را به
کاروانسرا .تصویری از مرد زخمی بر خر پاهای و سامری راه رفتن با صبر و
حوصله در کنار نشان می دهد که طعمه آسان آنها می شده اند .کل فرآیند
رستگاری انسان های این سامری یک حساب کاربری از صلیب مسیح )نه کم
ریختن در شراب و روغن( است .مفهوم این است که از طریق به دنبال ما را
نجات دهد ،مسیح ساخته شده خود را بیشتر آسیب پذیر از او شده اند که اگر او به
دنبال تنها نجات خود بوده است .و سرعت سامری از پیشرفت بیش از نصف شد.
او تا به حال به راه رفتن به جای سوار شدن ،نگه داشتن مرد زخمی و متعادل
کننده شده بر روی خر .این مثل به نظر می رسد نشان می دهد که مسیح حداقل
در برخی از حس انتزاعی که نگرانی خود را برای ما در برخی از راه برای او
مشکل تر ساخته شده متوجه؛ اگر چه واقعیت این بود که انگیزه برای پیروزی خود
.را عمدتا به دلیل احساس او از مسئولیت برای ما بود
ایده او مراقبت برای انسان است در زبان سابق بیان شده است ،21:19 .که می
گوید که اگر یک مرد دیگر زخم" ،او باید پرداخت  ...و باید علت او را به طور کامل
شفا" .این اشاره حدودی عجیب و غریب )در نگاه اول( قطعا نشان می دهد که
خداوند بر خود سرزنش کامل برای شرایط زده ما ،احتمال به این معنا که به
عنوان آدم دوم او بر خود گرفت گناه آدم گرفت .این است که چرا بسیاری از
اتصالت بین مرگ تا او و اثرات گناه آدم )به عنوان مثال تاج از خار ،باغ و غیره(
وجود دارد .راه مسیح در مقایسه با یک سامری ،نیمه یهودی و غیر یهودی نیمه،
نشان می دهد که به خصوص بر روی صلیب ،این است چگونه او احساس می
شود .او آگاه از هر دو جنبه یهودی و غیر یهودی از بدن آینده اش بود که او
درگذشت .یهودیان )و برادران خود را ،پی اس  (8 :69او را به عنوان نیمی از غیر
.یهودی )از یک سرباز رومی ،ادعاهای تلمود( درمان می شود

نجات دهنده چوپان
یوحنا 10:12 .نشان می دهد که مسیح ،چوپان خوب ،دیدم گرگ میآید .او فرار
نیست ،اما با این جانور وحشی تا زمانی که مرگ می جنگیدند .او می گوید که اگر
او این کار را انجام نداد ،گوسفند خواهد پراکنده شده است .در نتیجه در آن
بیشترین شدید بر روی صلیب مبارزه بین مسیح و شیطان  /گوشت بود ،در زمان
خود از مرگ .صلیب نه تنها ادامه مبارزه او با )کتاب مقدس( شیطان بود .این یک
مبارزه به خصوص تشدید شد .و خداوند این مبارزه آینده را پیش بینی .یک عنصر
از واقعیت در این داستان است که در خدمت به دو نقطه قدرتمند وجود دارد .در
مرحله اول ،هیچ چوپان عادی زندگی خود را در حفاظت از گوسفندان خود را به
من بدهید .تعصب نزدیک این چوپان نیز در پیدا شده است ،4 :8 .که توصیف
خداوند به عنوان گرفتن از دهان شیر پاها یا قطعه ای از گوش که باقی می ماند از
گوسفند کشته؛ چنین عشق ناامید چوپان برای حیوان که در حال حاضر است.
محبت مسیح برای ما بر روی صلیب ،شدت و شور و شوق از آن ،کامل خارج از
هر گونه تجربه انسانی است .از این رو دستور برای کپی کردن عشق او فرمان
جدید است .و در مرحله دوم ،گرگ به طور معمول در راه داستان می گوید عمل
می کنند .آنها فقط مثل این مبارزه خواهد کرد که آنها در محاصره هستند ،و آنها
هستند تا باطل است .اما نکته خداوند است به ما بسیار مهم است :شیطان،
قدرت گناه در طبیعت ما ،به مراتب قوی تر از ما فکر می کنیم ،و مبارزه با آن را
.بر روی صلیب دور سخت تر از ما که فکر می کنم بود
و یک نقطه غم انگیز تر وجود دارد .در کوتاه مدت ،گوسفند توسط گرگ پراکنده
بودند ،حتی اگر مسیح مرد تا این اتفاق نمی افتد .و مسیح در پیش است که این
اتفاق می افتد می دانستند )6 :53؛ مرقس 14:27؛ یوحنا  .(16:32خداوند عذاب
نهایی خود را با دانش است که در کوتاه مدت ،آنچه را که در حال مرگ بود
سفارش برای متوقف کردن )یعنی پراکندگی و گوسفند( نمی خواهد کار مواجه
شده است .گوسفند هنوز هم پراکنده می شود ،و او می دانست که در طول تاریخ
کلیسا او آنها هنوز هم حفظ سرگردان کردن و از دست رفته گرفتن )با توجه به
لوقا  .( 6-3 :15با این حال ،او برای ما از انگیزه در نهایت ما از اثر انجام این کار
صرفه جویی درگذشت .او به وضوح از طریق نماد گوسفند  /چوپان فکر کرده بود.
وحدت و نگه داشتن در به دین و ایمان شد بنابراین آنچه او مرد برای رسیدن به
)سی پی یوحنا (.23-21 :17؛ تفرقه و ارتداد ما ،هر عطف به خود ،محرومیت از
.درد و رنج خداوند است .و این که چرا آن باعث می شود او مانند درد
اتصال شیطان

از علقه خاص است مثل مرد قوی بودن محدود ،چرا که از طریق این مثل خداوند
به تشریح آنچه او احساس پیروزی او بر روی صلیب برای ما بود .و قطعا ما باید
.همه گوش در پاسخ به که
ایده مسیح اتصال شیطان )"مرد قوی"( ،سرقت محصولت خود و به اشتراک
گذاری آنها را با پیروان او یک عکس از پیروزی او بر روی صلیب ) (1است .آن را
پر از اشاره به آن است ،53:12 .که می گوید که در حساب از این واقعیت است
که مسیح پور و روح خود را تا سرحد مرگ و تحمل گناهان ما" ،او باید از بین بردن
با قوی تقسیم )عبرانیان ":کسانی که هستند که ملزم '( " .با این فکر در ذهن
همان ،پل چگونه از طریق صلیب ،مسیح "خراب امیرنشینهای و قدرت" )سرهنگ
 (2:15صحبت کرد .ممکن است که این یکی از نمونه های بسیاری از نویسندگان
عهد جدید فکر کردن در راه عبری است ،با وجود نوشتن در یونانی" .شاهزاده و
قدرت" است شاید یک جمع فشرده ،با اشاره به اصالت و قدرت ،یعنی شیطان.
راه او بر آنها در خود پیروز 'قطعا حس بیشتر را اگر آنها به شیطان کتاب مقدس /
شیطان که در مسیح )سی پی غلبه بر مراجعه کننده به زبان عبرانیان 18-14 :2؛
جی کی  +ام جی  1 .(.پت 24: 2
افسسیان 15،16 :2 .به نظر می رسد به موازات سرهنگ  .02:15این چگونه
مسیح "را لغو کرد در گوشت او دشمنی ،حتی قانون احکام صحبت می کند ...
برای در خود را از تواین یک مرد جدید ،به طوری صلح است و او ممکن است هر
دو نزد خدا در یک بدن توسط صلیب آشتی  ،پس از کشته دشمنی در نتیجه ".
سرهنگ  02:15صحبت می کند از خداوند بر روی صلیب به عنوان پیروز قهرمان،
کشتن "شاهزاده و قدرت" و سپس پیروز بیش از آنها را به اشتراک گذاری غنایم
خود را با سربازان خود را .افسسیان 02:15 .صحبت می کند از مسیح بر روی
صلیب "قتل دشمنی" )کتاب مقدس شیطان( و دستیابی به صلح و آشتی برای همه
.کسانی که در بدن خود است
با این حال در زمینه فوری ،خداوند ارائه شده است یک توضیح اینکه چرا معجزات
او ثابت کرد که مسیح موعود بود .او هنوز بر روی صلیب مرد نیست؛ اما او انجام
شد آثاری که به عنوان یک نتیجه از اتصال شیطان که او پس از آن که دستیابی به
ممکن بود .این نمونه دیگری از اعتماد به نفس خداوند که او غلبه ،و خدا را همراه
با او در این .معجزات خداوند یک پیش بینی فیزیکی از نعمت بزرگ معنوی خواهد
بود که در دسترس به عنوان یک نتیجه از اتصال شیطان با مرگ و قیام مسیح
.ساخته شده بود
غنایم شیطان

به "غنایم" شیطان آن چیزهایی که او گرفته است دور هستند .مطمئنا غنایم از
شیطان توسط مسیح گرفته شده به عدالت است که طبیعت ما طول می کشد
اضافه می کند یکی دیگر از جزئیات به داستان. LK. 11:22 .دور از ما مراجعه کنید
"زره" شیطان که او بر بستگی دارد است دور توسط مسیح گرفته شده بر روی
صلیب ،و سپس شیطان موظف است ،و غنایم خود به اشتراک گذاشته است .زره
شیطان نقطه مقابل زره عدالت ) 11،13 :.افسسیان  (6است .به عنوان
پادشاهی خدا یک خدا که در تاریکی ساکن ،یک شاهزاده ،زره ،یک مسیح ،یک
قلمرو ،اراده و روح و روان ،میوه ها ،پاداش و غیره ،به طوری که پادشاهی )به
شخصیت( شیطان .زره از عدالت میوه از روح ،ویژگی صالح از روح است .زره
شیطان از میوه ها از طبیعت گوشت است .این دور توسط مسیح گرفته شده
است ،او موظف است شیطان ،و بنابراین آنچه شیطان ما را از سرقت ،از میوه
ها از عدالت ،غنایم خود ،می تواند در اراده از جانب عیسی خداوند گرفته شده
است .ما نشان داده اند که مسیح اشاره به بود ،53:12 .که می گوید که از طریق
صلیب ،مسیح از بین بردن با آنهایی که محدود تقسیم ،به ما به عنوان مثال .در این
نهفته است یک تناقض .الزام آور است با گناه همراه )مزمور 6 :68؛ 1 :61؛ لم
01:14؛ لوقا  .(13:16ما در حال محدود ،در بسیاری جهات ،ذاتا با طبیعت خود ما
محدود است .تنها در زمان بازگشت مسیح شیطان را محدود شود ،یعنی موفقیت
شخصی خداوند را به صورت فیزیکی مشترک با جهان )کشیش  .(2 :20با این حال
ما ،آنهایی که محدود ،محصولت که خداوند شخصا به دور از شیطان بسته و جو در
زمان داده می شود .این کالها ویژگی صالح که طبیعت ما ما را متوقف داشتن که
.ما باید باشد
تقسیم غنایم به ما توسط پیروز خداوند )لوقا 11:22؛ آیا  (53:12به یاد می آورد
که چگونه خداوند همه کالهای خود بین بندگانش )کوه  ،(25:14تقسیم تمام کالها
در جای ، LK. 15:12).پدر تقسیم بین فرزندان )به نمایندگی از مؤمنان خوب و بد
دیگری نشان داده شده است که این کالها به جنبه های مختلف از عدالت عالی
مسیح که بین بدن مسیح ) (2تقسیم مراجعه کنید .غنایم توسط خداوند به ما
تقسیم جنبه های مختلف عدالت است که او برای خود را از شیطان و جو در زمان
هستند .تصویری از یک مرد قوی محدود داشتن خانه خود را قبل از اینکه چشم
خود را غارت حمل با آن ایده تعلیق ،شجاعانه ،از انجام کاری کامل غیر ممکن
است .و به این ترتیب ایده مسیح واقعا در نظر گرفتن عدالت است که شیطان
بسیار طبیعت ما ما رد ،و دادن این چیزها به ما ،است که تقریبا بیش از حد به این
.باور
تنها قهرمان

به طور معمول شخص سربازان را به اشتراک غنایم )سی پی عبرانیان  .(4 :7اما
ما حتی نمی مبارزه با .غنایم در میان آنهایی که محدود تقسیم )است53:12 .
عبرانیان( .شیطان به طور کلی است هنوز هم بی بند و بار )سی پی کشیش :20
 .(2مسیح در درون خود محدود شیطان شخصا ،و غنایم پیروزی برای خود گرفت.
سرهنگ  02:15می گوید که مسیح "خراب" به عنوان یک نتیجه از پیروزی او بر
روی صلیب؛ و یونانی به طور خاص به معنی "به طور کامل برای خود محروم .او
به عنوان قهرمان تنهاست که آن همه برای خود در زمان رنگ شده است؛ مردم
هیچ کدام با او وجود دارد در نبرد بزرگ او بر روی صلیب ) .(3 :63و در واقع ،او
قهرمان تنهاست بود .اما نکته این است که او با ما به اشتراک گذاشته غنایم
عدالت است که او برای خود به عنوان یک نتیجه گرفت ،حتی اگر ما ارزش به آنها
را دریافت نمی کند .دیدن آموزش از خداوند است که فقط طرح اصل ،آشکار
است که از طریق مرگ او در اختیار داشتن او از عدالت مطلق به دست آورد ،و
.پس از آن این با ما به اشتراک گذاشته
در قرن اول ،تظاهرات به بیرون از این در هدیه معجزه آسا از روح بود" .او به
رهبری اسیر اسارت )زبان بیشتر از ویکتور قهرمانانه( ،و هدایای نزد مردان را
داد" ،هدیه معجزه آسا ،در اولین قرن زمینه )افسسیان  .(8،11 :4اما آنچه به دور
از شیطان گرفته شده بود ،نه تنها قدرت بیش از بیماری بوده است .اگر این
معنای اصلی شیطان بودن محدود و غنایم خود را با ما به اشتراک گذاشته ،سپس
آن را دنبال که اثر مسیح اتصال شیطان فقط در قرن اول بود .برای کسانی که
هدیه معجزه آسا از روح دیگر در دسترس نیست .بیماری هنوز هم بیش از مردم
خدا را پیروزی .غنایم شیطان به عدالت است که محدودیت شیطان و انکار می
کند مراجعه کنید .این است که از او گرفته شده است ،و به همه ما به عنوان یک
نتیجه از صلیب تقسیم شده است .معجزات قرن اول بازتابی فیزیکی این بود،
فقط به عنوان جانگداز حجاب معبد و قیام برخی از قدیسین مرده یک پیش بینی
.فیزیکی از فرصت معنوی توسط موت خداوند را باز کرد
این هدایای خداوند
هستند بسیاری از مراجع به نعمت های معنوی که حتی در حال حاضر به ما واسطه
)به عنوان کل بدن مسیح( در حساب از موت خداوند را وجود دارد .ما )به عنوان
یک جامعه( صلح و "زندگی ابدی" داده می شود )یوحنا 14:27؛ 2 :17؛  1یوحنا
 ،(05:11دانش ،خرد )افسسیان  2) 1:17قرنتیان  .(.6 4جیمز  ،(1:15صلح )2
اینان  ،(3:16درک ) 1قرنتیان 2:12؛  2تیم  ،(7 .:2عشق در قلب ما )رومیان :5
 ،(5فضل )افسسیان ،(7 :4 .راحتی ) 2اینان  ،(2:16عدالت )رومیان ،(16،17 :5
اعتماد به نفس ) 2تیم  ،(7 :1خویشتنداری جنسی ) 1قرنتیان  .(7 :7همه جنبه

های مختلف از  ٪100عدالت خداوند ما ،همه کالهای خود ،غنایم او شخصا از
شیطان و جو در زمان ،تا میان ما تقسیم ،برخی از فرصت معنوی داشتن در یک
منطقه ،دیگران را در دیگری .به عنوان یک جامعه ما در حال شمارش اگر ما به
عنوان جهان غلبه بر ،غلبه بر شیطان ،به عنوان مسیح انجام داد ،اگر چه در سطح
انسانی ما هنوز هم ملزم )یوحنا  16:33سی پی  1یوحنا 13،14 :2؛ 7 :) .( 4 :5
سی پی لوقا  11:22اس دبیلیو کشیش  ،(..21اما ما در حال درمان به عنوان اگر
ما در حال حاضر انجام می شود بنابراین تنها در روز قیامت خواهد همه ما غلبه
.کرده اند
بتواند از این موضوع گسترده کمک می کند تا حس عمیق از پارادوکس این است
که مرکزی به همه جدی از خود سؤال را توضیح دهد .ما عادل شمرده ،ما عطایای
روحانی عدالت داده می شود حال حاضر ،و ما از خود سؤال این نشان می دهد به
ما .اما )با توجه به مثل پوند( انتظار می رود که ما به آنها را توسعه دهد .حال،
همچنان که ما در حال رقت انگیز توسط شیطان ما محدود ،به نحوی از که زندگی
عدالت است که ما نا چار رسیدن به برگزار می شود .همه این کارها به شدت
قابل پیش بینی و قدردانی توسط خداوند که او ساخته این مثل اتصال شیطان شد.
مسیح در زندگی خود غلبه بر شیطان ،و لطف کرده جنبه های مختلف عدالت با
تمام بدن او به اشتراک گذاشته .این ایده بسیار از بدن مسیح است .بین ما ،در
طول زمان ،ما را به بازتابی کامل از خداوند ما تقریب خواهد شد .ما هر یک از
جنبه های مختلف داده شده است به منظور توسعه ،بخش های مختلف از
شخصیت او را .این تفاوت در تاکید است که می تواند در بخش های مختلف بدن
در حال حاضر در تاریخ از بدن در طول زمان مشاهده می شود ،و همچنین توضیح
.می دهد
هنگامی که ما به عنوان یک جامعه در نهایت رشد را به او" ،نزد یک انسان کامل،
نزد اندازه گیری قد و قامت از پری مسیح" )افسسیان ،(4:13 .کل فرایند مسیح
ظهور )و در نتیجه خدا مظهر( کامل خواهد بود .این به این معنی که سرعت رشد
معنوی در بدن روز دوم مسیح از تاریخ دقیق بازگشت خداوند تعیین می کند .ما
)امیدوارم و دعا( تنها با اضافه کردن لمس نهایی به انعکاس کامل از بدن خداوند
است .جنبه های مسیح که ما به عنوان یک جامعه نیاز به در این روز گذشته توسعه
احتمال جنبه که نسل های قبلی قادر و یا به نام نه برای رسیدن به بود .به عنوان
مثال ،آن را به سادگی غیر ممکن برای نسل های گذشته به انجام خیلی برای
رسیدن به وحدت از بدن بود .در حال حاضر ،با امکان تمام خانواده در سراسر
جهان در تماس نزدیک با یکدیگر ،با شکست موانع از راه دور و زبان ،آن را یک

احتمال واقعی است که بدن باید یک به شیوه ای که به نسل های قبلی سادگی غیر
.ممکن بود است
به نظر من ،از چه دانش من از خودم و از جامعه ما ،که بسیاری از این چیزهایی
که مسیح مرد برای رسیدن به حال غم انگیز را رد کرد ،در بهترین مشاهده طرز
مشکوکی ،توسط معتقدان قرن  .21ایده هدیه عدالت بودن چیزی معنوی برای
هیچ چیز داده شده است ،هر یک از جنبه های تنها منعکس کننده مسیح به جای
کمال شخصی ،از تلش برای وحدت در بدن  ...این همه تقریبا نفرت برخی از .با
این حال ،آن را نفرت بسیار طبیعت ما ،آن را در برابر دانه از هر یک از ما .با این
حال من را انتخاب و با حداقل برخی از فروتنی واقعی اعتماد ،که چیزهایی بحث
در پاراگراف فوق همه کامل به صلیب مسیح اساسی؛ او به منظور دستیابی به این
.چیزها بسیار درگذشت
نوشته
(1) The idea of binding the strong man must surely look back to Samson. The
language can't just be accidentally similar (cp. Jud. 16:21). This means that the
Lord saw Samson as the very epitome of Satan, even though ultimately he was a
man of faith (Heb. 11:32). Thus the Spirit doesn't forget a man's weakness, even
though ultimately he may be counted righteous.
(2) See my 'The Personal Lord' in From Milk To Meat.
مثالهایی از این پادشاهی 3-21
دانه خردل
تعدادی از بینش در سراسر مثلها را چگونه خداوند درک آینده اش پادشاهی وجود
دارد .به طور قابل توجهی ،تاکید او در مثلها از پادشاهی است به وضعیت معنوی
ما پس از آن ،به جای در شگفتی فیزیکی که سلطنت او را بر روی زمین به
ارمغان بیاورد .او پیش بینی چگونه هر چند ایمان ما ضعیف است بنابراین در حال
حاضر ،به عنوان یک دانه خردل ،ما کسانی که به عنوان یک درخت جامد ،محل
واقعی از پناهگاه باشد ،در سازمان ملل از هزاره )کوه می شود = 31،32 :13
انجمن گفتگوی  .(23،24 :17فقط یک مقدار بسیار کمی از ایمان واقعی در این
زندگی ما را قادر به حرکت "این کوه" ،قطعا با اشاره به کوه صهیون در زمینه
فوری )کوه  .(17:20ایده کوه صهیون در حال نقل مکان ذهن به زکریا می
فرستد ،4،5 :14 .توصیف چگونه کوه صهیون خواهد شد در بازگشت خداوند نقل

مکان کرد .و همچنین به ص ،1 :125 .که صحبت می کند چگونه آنها که در خداوند
اعتماد مانند کوه صهیون ،که نمی تواند حذف شود .و در عین حال مسیح گفت :ما
آن را با دعا حذف خواهد شد .نقطه ای از این اشارات است که قطعا نشان می
دهد که ایمان واقعی در مورد آینده از بریتانیا ،که موفقیت کامل فوق العاده انسان
به ارمغان بیاورد .تنزل ناپذیر از دست رفته کوه صهیون به استحکام ایمان واقعی
تشبیه شده است .نقطه خداوند به نظر می رسد که اگر ما واقعا بر این باورند،
پس از آن از آمدن پادشاهی تواند با ایمان ما به ارمغان آورد .نتیجه ایمان ما در
این زندگی خواهد شد در انگلستان دیده می شود .اما آنچه ایمان ما به پادشاهی
.رسیدن به خواهد بسیار از نسبت به آنچه که واقعا در حال حاضر
اما راه دیگری به عنوان خوانده شده کوه وجود دارد" :17:20 .اگر شما دارند )در
حال حاضر( ایمان به عنوان یک دانه خردل ،شما باید )در بریتانیا( به این کوه
)صهیون( می گویند ،حذف این رو "...؛ که اگر در انگلستان ما خواهد بود کنترل
جهان فیزیکی را به عنوان خداوند حتی در مرگ و میر او بود .در این مورد،
فرمانده خود از دریا و موج خواهد شد توسط ما در پادشاهی به اشتراک گذاشته.
نه فقط دریا و امواج ،اما کوه بیش از حد )کوه
08:27
دستی برای برگشت پول
مثلها از پادشاهی عواقب ابدی از قضاوت صحبت می کنند .خداوند در روز داوری
)لوقا (19:23 .خود نیاز خواهد داشت .این به این معنا نیست ،به عنوان یک مرد با
استعداد فکر کردم ،که مسیح به ما نیاز به تماس به او آموزه های اساسی از
انجیل است که ما در تبدیل داده شد .یونانی به معنی دقیق به طور منظم ،در یک
حس مداوم )ای دبلیو لوقا  .(03:13قوی آن را به عنوان به معنی "به انجام بارها
و بارها  ...نه یک عمل تنها" .هنگامی که خداوند به بررسی دستاوردهای ما در
قضاوت ،او انتظار می رود به دریافت نتیجه آن چیزی است که ما برای او در این
زندگی به دست نگه دارید .این تشویق نهایی برای ما در موعظه ما و تشویق
دیگران است ،و همچنین خودمان؛ آنچه که ما در حال حاضر رسیدن به ابدی ،میوه
..مستمر به خداوند داشت
اما کوه  25:27می گوید که در روز داوری ،خداوند را دریافت خواهد کرد تماس
خود را دارد .تعریف قوی این عنوان "برای حمل کردن ،به دور از آسیب" )همان
کلمه در  11:19عبرانیان ابراهیم دریافت اسحاق از مردگان استفاده می شود(.
است این پیشنهاد که حقیقتی است که خداوند به ما داده است با ارزش را به او

وجود دارد ،و او از ترس از دست دادن ما آن؛ کسانی که ایمان از دست دادن از
دست دادن اختیار شخصی از خداوند عیسی .اما در قضاوت ،زمانی که ما آن را
دست به سوی خداوند ،او )که می گویند ،ما( که دانش عمیق که در حال حاضر ما
می توانیم او هر شکست نیست ،ما دیگر امکان ایجاد آسیب و از دست دادن به
.ثروت ارزشمند است که به ما سپرده شده است
محدودیت جاودانگی
یک تم ارائه شده در مثلها از پادشاهی که یکی محتاط به توسعه است .اما با شور
و شوق کودک مانند را وارد کنید عمیق تر به این امید که از پادشاهی ،من را نقطه
زیر برای در نظر گرفتن :فرشتگان در برخی از روش محدود است ،در قدرت و
درک هستند ،با وجود در اختیار داشتن طبیعت خدا .این بیش از احتمال وجود دارد
که ما در پادشاهی از ازل در معرفت رشد خواهد کرد )و شاید قدرت؟( به عنوان
فرشتگان ) .(1این عدم آگاهی و دانش و درک کامل است که در در مثلها اشاره
:کرد
آنها نزد او می گفت :پروردگارا ،او ]خدا[ " )لوقا  (19:25نشان می دهد که "آنها" -
که ایستاده" به نحوی قضاوت خداوند را مورد سؤال؛ احساس خود را از برابری
بود که خداوند آنها نیست .آنها احساس کردند که برادر جلل قوی با پاداش فوق
العاده خود لزم نیست آن را به حتی بیشتر شگفت انگیز ساخته شده است" .آنها
که ایستاده" می تواند به فرشتگان به روشی که در آن قضاوت خواهد در برخی از
احساس را در حضور همه ) (2مؤمنان مراجعه کنید ،یا .واقعیت این است ،حتی با
ماهیت خدا ،آن دشوار خواهد بود به درک اصول قضاوت که خداوند با استفاده از؛
!و چقدر سخت تر از آن است امروز
کسانی که استخدام به تاکستان اول "قرار )در روز قیامت( است که آنها باید -
بیشتر دریافت کرده اند؛ و آنها نیز هر مرد یک پنی دریافت کرد و زمانی که آنها آن
را دریافت کرده بود ،آنها در برابر گودمن از خانه زمزمه  ...اما او پاسخ یکی از آنها
)چه اهمیت این است( و گفت :دوستان ) .شرح مؤمنان ،یوحنا 15:15؛ جیمز
 ،( 2:23من تو را در انجام این کار اشتباه است :کردی تو نیست با من برای یک
پنی دیدن همه موارد ؟ نگاهی که تو است  ...من به نزد این آخرین را ،حتی به
عنوان نزد تو ")کوه  .(15-10 :20اگر پنی نشان دهنده نجات ،کارگران سخت تر
تنها یک بار سوال آغاز شده آنها را دیدم ،به شگفتی خود ،کارگران ضعیف تر و
کوتاه تر از دریافت یک پنی .آنها دریافت پاداش وعده داده نجات ،اما می تواند
اصول که خداوند پاداش بندگان ضعیف درک نمی کنند .اگر سخت کار وفادار
خواهد یک مشکل با این حتی در روز داوری ،چقدر در حال حاضر بیشتر؟

گرفته شده به صورت جداگانه ،هیچ یک از این نقاط از مثلها از پادشاهی بسیار
قانع کننده است .اما هم قرار داده ،من پیشنهاد می کنم که ما ظهور یک تم را
ببینید .ممکن است که این افکار که از طریق ذهن مسئول تصویب آنها به عنوان
فرآیند قضاوت تماشای هستند .برای نظر می رسد که در برخی از آن حس
.عمومی خواهد بود
نوشته
(1) I have outlined the Biblical basis for this in The Last Days Chapter 27 (London:
Pioneer, 1992).
(2) See Parables Of Judgment.
مثل برزگر 4:
مثل حیاتی
سوابق این مثل یک توالی سه بخش مشترک دارند :نخست ،مثل واقعی ،در مرحله
دوم مبحثی در رابطه با اصول مثلها مسیح ،و در نهایت تفسیر خداوند ما را از مثل
برزگر .واقعیت این است که توضیح در مورد اهمیت مثلها در زمینه برزگر ،رخ می
دهد نشان می دهد که مسیح این مثل به عنوان یک مظهر از تمام کسانی که به او
گفته بود .اصل تفسیر هر یک از عناصر عمده ای از مثل در یک زمینه مشابه
فصاحت با کشف خداوند از داستان زندگی او در مورد برزگر نشان داده است .به
این دلیل ،قابل فهم است که عیسی باید به طوری که در ناتوانی شاگردان به درک
این اصل مربوط می شود" :آیا نمیدانید این مثل و سپس چگونه خواهد بدانید همه
مثلها؟" )ام کی .(13 :4.شور و شوق ما خداوند برای ما را در تفسیر مثل برزگر
هنگامی که او این چیزها )مثل با"  Lk.8: 8:را برای خودمان به خوبی می آید در
تفسیر( گفته بود ،او فریاد زد :هرکه گوش شنوا دارد بشنود " .پاسخ شاگردان "چه
)" (Lk.8: 9ممکن است )که نشان دهنده ناامیدی فکری است؟( این مثل می شود؟
شده اند که یک برش ضد اوج برای خداوند پس از درخواست پرشور او بوده
است .به عنوان یک انگیزه بیشتر به این مثل ،عیسی توضیح میدهد که "بسیاری از
پیامبران و مردان صالح )که یک عمر با کلم خدا به سر برده بود( مورد نظر برای
دیدن )درک( آن چیزهایی که شما را ببینید ،و آنها را ندیده و به آن چیزهایی که شما
 "(Mt.13: 17،18).را بشنود ،و آنها را شنیده نمی شنوند بشنو شما رو به مثل برزگر
عهد عتیق که مورد نظر به درک اصول مربوط به بهره  worthiesچیزهایی که آن
برداری از کلم خدا که مثل برزگر ،توضیح می دهد بودند .بتواند این واقعیت است
که درک ما از این اصول چیزی است که خنوخ ،ساموئل ،دیوید ،ارمیا و غیره با

اشتیاق به افتخار است ،اما محروم بودند ،باید یک استعداد ویژه ای به تمایل ما به
عیسی ذکر شده به درستی )" Mt.13شنیدن را  ...بنابراین مثل برزگر "12 :) .
درک این مثل به عنوان مثال از "فراوانی بیشتری" به کسانی که در حال حاضر یک
.درک اساسی از انجیل داده شده است
برزگر و بذز
مثل  Mt.13).یعنی کلمه از انجیل از پادشاهی )" (Lk.8: 11)، 19دانه ،کلم خدا است"
تصور می دهد که زمین در شرایط خاص زمانی که دانه اولین کاشته شد .به نظر
می رسد هیچ اشاره در امکان تغییر زمین وجود دارد ،اگر چه ما بعد از آن یک حس
که در آن این امکان پذیر است وجود دارد را ببینید .زمین سنگی ،برای مثال ،در آن
حالت به عنوان به زودی به عنوان اراضی دانه بر آن است .به نظر می رسد که
عیسی مسیح به ما نشان میدهد که چگونه خدا به نظر می رسد بر موعظه انجیل
به افراد مختلف ،دیدن که او در مورد چیزهایی که آینده هستند که اگر آنها در حال
صحبت می کند .او نوع زمین که هر یک از ما در نهایت خواهد ) (Rom.4: 17حاضر
داند .بنابراین ،تا آنجا که خدا مربوط می شود ،ما زمین خوب است ،یا هر چیز
دیگری ،در زمان اولین برخورد ما با انجیل ،حتی اگر ما در ابتدا سنگی یا خار پر
شده است.انواع زمین به وضوح کسانی که شنیدن کلمه ،با مسیح را به عنوان
برزگر کاشته باشد .با این حال ،رابطه ما با عیسی را از طریق کلم او است به
دریافت اولیه ما از اساسی انجیل محدود نمی شود .برزگر نگه داشته و در کاشت
)به طوری که زمان یونانی به معنای( ،نشان می دهد که همه را از طریق زندگی
معنوی ما ما به طور مستمر کلمه را بشنود و این فرصت را به پاسخ به آن در
شیوه های مختلف که مثل برزگر را توصیف کرده اند .بنابراین مثل به تحقق و
انجام به همان اندازه در یک گردهمایی که در آن برادر کلم مسیح سخن گفته
است ،به عنوان در هوای آزاد موعظه جلسه و یا در توزیع جرم دستگاه .گاهی
اوقات یک جنبه از کلم خدا طول می کشد نگه دائمی در بخشی از زندگی ما،
آوردن میوه معنوی چهارم به طور منظم در این جنبه؛ چیزهای دیگر که توسط
کلمه تعلیم داده شده تنها به پوست عمیق ،و به دلیل مختلف "را هیچ میوه به
./کمال
لزم به ذکر است که "کلمه" در مثل آشکارا به کلمه از انجیل اشاره دارد .این
نشان می دهد که قدرتمند ،زندگی جدید ایجاد قدرت کلم خدا است که از طریق
درک درستی از اصول اساسی انجیل .همه چیز که ما از کلمه به عنوان خوانده
بخشی از انجیل در این مفهوم است .مسئولیت ما به خدا نیست ،بنابراین فقط یک
نقطه ثابت در غسل تعمید برسد ،پس از اصول اساسی شناخته شده است ،اما با

درک ادامه داد ما از کلمه افزایش می یابد .در این حالت هیچ تقسیم بین "اصول
اول« و گوشت قوی از کلمه وجود دارد" .گوشت قوی" مربوط به اصول اول
است .چکیده ،فلسفه کتاب مقدس مربوط است که ربطی به اولین اصول ما در
نتیجه در رشد معنوی واقعی خواهد منتج نمی شود .این به این دلیل است که از
کلیساهای دیگر که نگه اصول اساسی نادرست است قادر به رشد معنوی از
مطالعه کتاب مقدس است .تقدیر مناسب از این استدلل که »مردم در کلیساها
دیگر به نظر می رسد" معنوی "سکوت ،بنابراین اساس اعتقادی خود را نمی تواند
.اساسا اشتباه است
در مقابل" ،دیدن شما روح خود را در اطاعت از حقیقت )پذیرش آموزه های
اساسی( خالص اند  ...می بینیم که شما )ادامه( متولد شدن دوباره ،نه دانه فساد،
اما از فساد ،از کلم خدا  ... ..و این کلمه که توسط انجیل )آموزه های اساسی
است .توجه داشته باشید ) Pet.1واقعی( است نزد شما موعظه ") 25-22 :ژانویه
که زمان مداوم "است" ،به خاطر سپردن که پیتر در حال نوشتن به آن در حال
حاضر تبدیل شده است .یک بار خاموش عمل مقاربت و ایجاد کردن ،به موجب آن
دانه یا اسپرم آغاز زندگی جدید ،در اینجا از در احساس مداوم سخن گفته است .به
طور مشابه ،بذر برزگر یک عمل یک بار خاموش است ،با این حال مثل از یک نرم
است  -یعنی ) Pet.1: 23افزار در حال انجام .بشر "بذر" و ایجاد کردن "فساد" )1
فرزندان می کند شخصیت دقیق فرد از آنها از دانه سرچشمه ندارد .با این حال،
دانه خدا "فاسد" که در آن در نهایت در وجود ما مندرج در تصویر دقیق از خدا پس
از صدور حکم ،زمانی که ما به طور کامل از طبیعت روح متولد آورده خواهد شد
است .دلیل این است که "کلمه )دانه( خدا  ...زنده میماند و برای همیشه" ،کلمه
یعنی خدا می تواند مقاربت ثابت با ما ،به طور مداوم ما پس از تصویر پدر معنوی
ما ایجاد .به همین نحو ،روابط ما با مسیح در طول قرون ابدی از پادشاهی است
از نظر یک جشن عروسی و پس از آن به کمال است .هر دو این اقدامات به
شدت محدود و زمان محدود در تجربه ما هستند .اما شدت تحقق آن لحظات با ما
در سراسر پادشاهی است .وجود خواهد داشت نه به اوج شادی با تجربه در
پذیرش اولیه ما در قضاوت که پس از آن کمی دم کردن؛ این خواهد بود شادی
.ثابت و سطح اجرای مانند ما فقط می توانیم لحظه ای در حال حاضر تجربه
این کلمه که توسط انجیل موعظه نزد شما است" را نشان می دهد که زبان از"
موعظه می توان مورد استفاده مربوط به روابط ما با کلم خدا هم قبل و هم بعد
از غسل تعمید .به همین ترتیب ،مثل برزگر است مرجع دوگانه به موعظه کلم خدا
.به هر دو مؤمنان و کافران

رابطه بین آموزه های اساسی انجیل و "کلم خدا" که می آید به ما از طریق آنها
است که تعدادی از کاربردهای عملی .بررسی آموزه های اساسی باید از ویژگی
های منظم در میان ما باشد .سخنرانی کتاب مقدس بارگیری در این هفته یک
فرصت ایده آل برای این فراهم می کند .این به درستی بوده است اشاره کرد که
"یک سخنرانی خوب به ما می کند به همان اندازه خوب به عنوان یک نصیحت".
کسانی که بع بع "اما ما می دانیم این همه!" آشکارا قادر به درک رابطه بین رشد
معنوی و عناصر بنیادین انجیل .کسانی که آدرس کتاب مقدس عمومی را نیاز به
فراغت زمان را به ارائه خود را انعطاف پذیر ،به طوری که در صورت عدم وجود
کسانی که با آموزه بنیادی نا آشنا هستند ،کلیسا را می توان به تجزیه و تحلیل
عمیق تر از آن آموزه ها منجر شد ،در حالی که درس طراحی مذهبی مرتبط  .چند
:نمونه ساده باید نقطه را
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نرم افزار اولیه
سوابق انجیل را اطلعات بیشتر در مورد روزی که در آن مسیح مثل برزگر از
مورد تقریبا هر نوع دیگر در وزارتخانه خود ،به استثنای به صلیب کشیده شدن
؛ مرقس  .(10 :4.انواع مختلفی از Lk.11: 27؛ Mt.12: 22-13: 23گفت )در مقایسه
است که "انبوه و بزرگ با هم  Mt.13: 2مردم سخنان او را شنیده .چارچوب آنی در
نزد او جمع شده بودند" .بنابراین مثل انواع مختلف از زمین که در بیشتر قسمت
ها بی توجه به بذر به پذیرش های مختلف داده شده به کاشت مسیح اشاره
.هنگامی که او برای اولین بار "بیرون آمد تا به ایجاد" در وزارتخانه خود
عیسی مثل برزگر به طوری که یهودیان "با شنیدن  ...باید بشنوند ،و  ...درک نمی
است ،که به نقل از است 9،10 :6 .مورد اسرائیل ) (Mt.13: 14کنند" صحبت کرد
از شنیدن موعظه عیسی در طول خدمت خود را .در این صورت ،زمان در حال

توضیح" :20-14 :این که آنها در کنار راه هستند  ...آنها این  ...که  Mk.4حاضر در
کاشته  ."...تصویر مرغان پایین آمدن را به دور از دانه است بصورتی پایدار و
 (Is.18محکم در یک میزبان از معابر عهد عتیق که مرغان نزولی در مرتد اسرائیل
؛ 3 :15؛ 4 :16؛ 7 :19؛  .(34:20این پرندگان در نظر Jer.7: 33صحبت ریشه6 :؛
گرفتن دور دانه به عنوان "شیطان" )شیطان کتاب مقدس( ابتل به دور "کلمه
تفسیر شده است .باید یک اتصال فکر در اینجا با نظر عیسی که از او که مثل
"]برزگر را درک نمی کنند وجود داشته باشد "باید دور گرفته شده که حتی او ]خدا
کسانی که می خواهند تلش ذهنی دست و پنجه نرم با مثل مسیح را (Mt.13: 12).
تا به حال چه درک آنها دور توسط شیطان یهودی ربوده اند" .یکی از شریر"
مسئول این به راحتی با "شیطان" از مثل کرکاسها که به شرح زیر متصل .این
مثل بارها با اشاره به معلمان نادرست یهودی قرن اول تفسیر شده است" .یکی
از ستمکاران  ...عاصیت دور" دانه  /کلمه ،به عنوان گرگ یهودی "خاصیت"
این انجمن از اولین سیستم یهودی قرن با گرگ  Jn.10: 12). /؛ (Mt.13: 19گوسفند
جانور وحشی  /شیطان شیطان است که احتمال توسط برخی از جانوران وحی
.داشتن یک برنامه یهودی شبیه در قرن اول ادامه یافت
در توجیه خود را اشتباه یهودیان از طریق مثل برزگر ،عیسی دو بار اظهار تاسف
او اساسا و گفت شد که یهودیان  (Mt.13: 13،14).کرد که آنها را درک نمی کنند
درک نمی کنند (Mt.13: 19) .زمین بد در مثل بود .مرغان ربوده دور دانه چرا که آنها
کسانی که کلمه شنیده  (Mt.13: 23).در مقابل ،کسانی که در زمین خوب درک بود
)" (Mt.13: 20،21و چند لحظه بعد با شادی پذیرفته آن را" تنها به بعد سقوط دور
تقریبی به یهودیان که در ابتدا در کلم مسیح موعظه توسط جان و بعد از عیسی
باید در درجه اول به جهان )" (Mt.13: 22مراقبت از این دنیا"  (Jn.5 : 35).خود خشنود
یهودی مراجعه کنید .این کامل امکان پذیر است که نبوت غمگین خداوند ما را از
شاگردان که به دلیل نیاز به شناسایی را با درد و رنج خود را به جرم به عقب نگاه
کرد به این مثل ،در مورد کسانی که تکانه به کلمه در شادی پاسخ دهد ،اما به جرم
 Mt.26: 31).؛ = Mk.14: 27چرا که آنها هیچ ریشه های عمیق )مرقس 17 :4.
واقعیت این است که شاگردان زمین خوب بعد از این ما را تشویق می شد که ما
.می توانیم نوع زمین که ما در ابتدا دریافت بذر را تغییر دهید
نتیجه عملی از همه این است که نگرش اسرائیل طبیعی به کلم خدا و موعظه
مسیح می تواند نگرش ما ،اگر ما به انواع بد زمین تقریبی .یهودیان برخی از
؛) Jn.5: 45اصول درست می دانستند ،خواندن کلمه اغلب )اعمال رسولن 15:21؛
 Jn.5:؛ (Lk.16: 29اما شکست خوردند به اجازه ارسال نفوذ بیش از عمیق پوست

.به طوری که کلم خدا به معنای چیزی برای آنها در عمل است 39)،
این نگرش ما به کلم خدا است که شاخص های اساسی معنویت ما است .مثل
برزگر این آموزد معادله آن از دانه  /کلمه و انواع زمین .در مثل بعدی )اما مرتبط(
دانه خوب به کودکان از پادشاهی است"  -به عنوان مثال" )، (Mt.13: 38از کرکاسها
"دانه  /کلمه مردم است .در مثل برزگر ،ما از "او که در کنار راه بذر دریافت
به عنوان خوانده شده ،اتصال مؤمن با یک نوع از زمین دریافت که )(Mt.13: 19
صحبت می کنند از مردم به عنوان دانه به جای نوع  Lk.8: 12،13دانه ،در حالی که
 ...". Mt.13: 19زمین" :کسانی که )دانه( در کنار راه آنها  ...آنها بر روی سنگ آنها
تشبیه قلب خود را  Mk.4: 15صحبت می کند از مردم دریافت دانه در کنار راه ،اما
به طرف راه ،که در آن بذر کاشته شد .در نزد خدا ،یک فرد قلبی یا طرز تفکر او
است .و به خدا ،نگرش فرد به کلمه ذهن خود است .خودآگاه بررسی )(Prov.23: 7
نگرش ما به کلم خدا قطعا باید نتیجه مطالعه این مثلها -برزگر یا ،بهتر ،مثل انواع
.زمین باشد
دانه توسط راه جانبی
برخی از دانه کاهش یافت در کنار راه و پرندگان آمد و آنها را بلعیدم تا  ...زمانی"
که هر یک شنوا کلمه از پادشاهی است و فهم آن نیست ،پس شیطان میآید و
این ثابت می کند "(Mt.13: 4،19).خاصیت دور است که که در کاشته شد خود قلب
که گناه ،در تظاهرات مختلف آن به عنوان یک »شیطان« ،می تواند از طریق درک
درستی از کلمه مقاومت کرده است .زمانی که هیچ درک درستی از کلمه وجود
می آموزد که کسانی که  Jn.5: 18-20دارد ،پس شیطان آمد .به همین ترتیب 1
دوباره توسط یک درک واقعی کلمه به دنیا می آیند حتی توسط "شیطان" را لمس
نمی کند .دانش صرف کلمه لزوما وسوسه معنوی را متوقف کند؛ کلمه باید در
؛ نه فقط در سطح خاک) (Ps.119: 11قلب پنهان می کردند برای جلوگیری از گناه
باقی مانده است .کسانی که بر روی زمین خوب هر دو را بشنود و درک آن
مربوط در وهله اول به کسانی که مثل شنیده و درک آنها .شکی (Mt.13: 23)،
نیست که درجه ای از تلش فکری لزم است به درک کلمه ،نه کم مثلها وجود
دارد .یهودیان به طور کلی نمی "شنیدن با گوش خود را"  -آنها هیچ جوابی نداد و یا
تشخیص پیام اصلی کلمه ،چه رسد به رفتن به آن را درک کنید .این واقعیت که این
در کنار راه شنیده کلمه اما نه به در به درک بنابراین نشان می دهد که این نوع از
زمین اشاره به کسانی که در برخی از مطلعین حس حقیقت است .ما با دید و در
آن دلیل خوبی برای اعمال تمام انواع زمین به کسانی که در برخی از راه پاسخ به
.انجیل ،به جای جهان در بزرگ وجود دارد

نگاهی نزدیکتر به یونانی نشان می دهد دلیل بیشتر برای تفکر است که کسانی که
در کنار راه یک بار مؤمنان ،به جای گیرنده فقط مجذوب یک دستگاه موعظه بود.
مرغ "را بلعیدم  ...تا" دانه در کنار راه ،به معنای یونانی به معنای واقعی کلمه "به
غذا خوردن پایین ،نشان دادن که دانه برخی از تلش ناچیز در رشد آغاز شده بود.
بنابراین شیطان "خاصیت دور" و یا "می کشد تا )جی کی (.که" در دل او کاشته
شد " .با این حال ،این واقعیت است که "شیطان فرا رسد فورا" به انجام این کار
این امکان وجود دارد که  (Mk.4: 15).نشان می دهد که مدت زمان طولنی نیست
سه نوع بد از زمین به سرعت که در آن تبدیل جدید می افتد دور مراجعه نمایید.
کسانی که در کنار راه سقوط به سرعت ،کسانی که در زمین سنگی آخرین کمی
در حالی که کسانی که در میان خار در " (Mk.4: 17)،طولنی تر ،پایدار "برای مدت
.واقع بالغ ،تنها به محیط اطراف خود را خفه شود
 (Lk.8: 5).دلیل راه رشد سمت بودن زندگی کوتاه شد که دانه "پیموده پایین" شد
؛ 7 :18؛ Is.14: 19؛ (Jud.5: 21این اصطلح کتاب مقدس برای تحقیر و تحقیر است
نیم واکنش دل به کلمه ،واقعا گرفتن نیست حقیقت  Mic.7: 10).؛3 :28 Dan.8: 13؛
به طور جدی است ،به طور موثر به آن پایمال در تحقیر .با این حال ،چنین قدرت
کلمه که حتی یک پاسخ نسبی به آن نتیجه در برخی از رشد هر چند در تحلیل
نهایی ،حتی این غیر قابل قبول است .رکورد مارک در ادامه به شامل مثل پرندگان
زندگی در درخت خردل بزرگ ،بلفاصله بعد از این برزگر .دانه کوچک از دانه
خردل "در زمین است کاشته" ،اتصال با کاشت کلمه  /دانه .اگر آن را در زمین
به طوری که مرغان هوا" ) (Mk.4: 31،32است ،آن را به یک درخت بزرگ توسعه
ممکن است در زیر سایه آن تسلیم" .ارتباط با ستمکاران "مرغان هوا" در مثل
برزگر ،آشکارا عمدی است .مطمئنا این پیام است که اگر ما تنها اجازه خواهد داد
کلمه  /دانه در زندگی ما توسعه ،آن چیزهایی که تهدید را به دور ایمان ما )یعنی
شیطان  /مرغ( خواهد شد و سپس به طور کامل به ما تابع باشد .در عین حال که
دانه کوچک کلمه بسیار آسان است به خوار شمردن ،قدرت بالقوه آن شنیده به
.تصور و باور
مرغان در نظر گرفتن دور گیاه بی ثمر برای اولین بار از تعداد اتصالت با مثل تاک
که در آن ایده های پرورش الهی ،ثمردهی با توجه به کلمه و عود  Jn.15،حقیقی از
شاخه های بی ثمر است دور توسط خدا گرفته .در مثل  Jn.15: 2پاکسازی .در
برزگر ،پرندگان گیاه بی ثمر را حذف کنید .نتیجه این است که خدا پرندگان از انواع
مختلف به حذف شاخه خشکیده درخت معنوی از کلیسا او می فرستد .در این
مفهوم است که آموزش نادرست )به عنوان مثال یهودی "مرغ" در قرن اول(

معنای واقعی کلمه ترجمه از "پرندگان  Lk.8: 5است از طرف خدا اجازه .بنابراین
.بهشت" صحبت می کند
دانه در سنگ
برخی از دانه بر مکان های سنگی ،جایی که آنها به حال زمین بسیار افتاد :و فورا"
آنها تا فنر ،چرا که آنها هیچ عمق زمین بود و وقتی آفتاب بود ،آنها سوخته شدند؛ و
چون آنها هیچ ریشه داشتند ،آنها به زوال بود ... .او که شنوا کلمه ،و چند لحظه بعد
با شادی آن را پذیرفته است؛ با این حال خداوند او ریشه در خود ،اما محتوای
پرونده در حالی که برای :برای زمانی که سختی و رنج و یا آزار و اذیت بوجود می
).آید دلیل از کلمه ،توسط و با او به جرم است ")متی 5،6،20،21 :13.
بر خلف زمین ایستگاه فرعی ،این شخص درک بخشی از کلمه ،و همچنین فقط
نشان می  Mk.4: 20با  Mt.13: 23شنیدن آن بود .او "دریافت" کلمه ،که به مقایسه
دهد اشاره به درک .سرعت غیر طبیعی رشد بود "چرا که آنها تا به حال هیچ عمق
از زمین" فنرهای سریع .این اندازی شده است توسط عیسی مسیح به عنوان
"شادی" تفسیر شده است .احساسات از شادی است که احتمال یکی از فریبنده
ترین .مفهوم این است که گیاه بر روی زمین خوب بزرگ شده آهسته تر ،بنابراین
داشتن یک شادی کمتر نشئه برای شروع با .بنابراین شادی واقعی معنوی را به
زمان طولنی برای رسیدن به .نوع شادی عیسی در اینجا صحبت می کند باید در
برخی از روش های مختلف از لذت های فوری از مردی که گنج از انجیل برای
اولین بار )44مت  (:13را پیدا می کند باشد .جایی برای این نشئه شادی" -مگر
اینکه یک مرد به لحاظ احساسی با حقیقت نقل مکان کرد ،هرگز از حقیقت است"
)( وجود دارد .اما مکان سنگی مرد شکست خورده به درک که این به تنهایی جزر
و مد او را به پادشاهی نمی شود .کسانی که به دنبال حفظ کلیسا در سطح دائمی
از این شادی نشئه را به خوبی انجام به درک که شادی واقعی معنوی است که تنها
با یک رشد طولنی مدت بر اساس کلمه توسعه یافته؛ و این شادی نمی تواند بر
دیگران را مجبور می شود .در عمل ،یک انتخاب حساس آهنگ و سرودهای در
.جلسات کلیسایی می تواند برای رسیدن به یک محیط شاد کمک کند
شادی نشئه به علت دارا بودن "هیچ عمق از زمین" بود .یونانی برای "عمق" به
طور معمول مربوط به عمق معنوی استفاده می شود .شادی نشئه اغلب با کمبود
این با توجه به مثل در ارتباط ،از با عمق ایمان است .ما می توانیم شادی خاصی
در حالی که هنوز در حال زمین سنگی داشته باشد .در همین راستا ،عمق واقعی
معنوی خواهد شد توسط یک رشد آهسته از شادی واقعی بیان شده است .ما هر
یک نیاز به خود بپرسیم که آیا ما واقعا شادی رو به رشد" .زمین" معمول به گوشت

اشاره دارد؛ دانه از کلمه باید در اعماق گوشت برای نفوذ وجود دارد به رشد و
شادی واقعی .کلمه تنها رفتن به عمق پوست معنی است که وجود خواهد داشت
 (Dt.32:باران نمادی از آموزه ،یعنی کلمه است  (Lk.8: 6).کمبود رطوبت در خشکی
با اجازه دادن به سینک کلمه  /دانه در اعماق گوشت ما ،ما را ذخیره  Is.55: 10).؛2
معنوی کلمه باید به منظور جلب بر در بار از دشواری .ممکن است مفهوم است
که به زودی پس از تبدیل ،وجود خواهد داشت وسوسه -معنوی به اسرائیل بعد از
غسل تعمید دریای سرخ خود را اتفاق افتاده وجود دارد عفو مشروط اثبات شده
.است
اما موفق به ریشه دواندن )" (Lk.8: 6رکورد لوقا می گوید که دانه "را بر سنگ افتاد
عمیق است .این ایده به عدم ساخت عمیقا بر سنگ مسابقه ذهن به مثل از
می فرستد .سریع ساخت کلبه در شن و ) Mt.7سازندگان دانا و نادان )28-24 :
ماسه با رشد غیر معمول سریع از گیاه در زمین سنگی متصل می شود .به همین
دلیل برای ساخت و ساز سریع یک شکست به شنیدن سخنان مسیح و آنها را انجام
دهد ،از طریق هک دور در قلب سنگی ما به اجازه کلمه نفوذ بود .همان مثل قرار
می دهد استرس در شنیدن و فهمیدن ،در حالی که مثل موازی شنوایی و انجام
صحبت می کند .ما می توانیم که درک درست فکری کلمه به ناچار باید در عمل
با تلش را برای هک )" (Mk.4: 17منجر به پایان میرسد .پس از "هیچ ریشه در خود
دور در قلب سنگی ما به اجازه کلم خدا ساخت یک پایه برابر .بنابراین ریشه
نمادی از کلمه است .کامل ممکن است برای نشان دادن توسعه معنوی سطحی
 Rom.11؛ 10؛ شغلی . (Is.14::29 :19:28بدون این که ریشه را به پایین در همه
ریشه" نماد کتاب مقدس برای خود درونی است .ما بسیار درونی16،17 Mt.3) "،
ریشه آگاهی ما ،باید کلمه باشد .این غیر قابل حصول بدون ساعت به شکستن هک
.دور است
خانه ساخته شده در شن و ماسه توسط سیل ،یک نوع بارها مورد استفاده از
آمدن دوم و روز قیامت نابود شد .معادل آن در مثل برزگر است "وقتی آفتاب
خورشید نمادی از بازگشت هر دو مسیح و " (Mt.13: 6).بود  ...آنها پراکنده شدند
است به نظر می رسد که ) (Mt.13: 21همچنین از "سختی و رنج و یا آزار و اذیت
عیسی تدریس است که پاسخ ما به کلمه در حال حاضر در اثر کرسی قضاوت ما
است؛ اگر ما به درستی نمی .رشد آن ،در زمان محاکمه )آفتاب تابان( ما خواهد
در ). (Mal.4: 2مرد روحانی بنابراین هنگامی که "خورشید عدالت" ناشی می شود
مثالهای دیگری که در آن  (GK.).روز قیامت ،ما خواهد شد "سوخته" یا "سوخته تا
نگرش انسان را به کلم خدا در این زندگی نشان می دهد موقعیت خود را در روز
داوری )به عنوان مثال اعمال  .(13:46در همان راه به عنوان ما به یک ذخیره از

کلمه توسعه معنویت پاسخ وجود دارد در زمان محاکمه )از "آب" مثل( ،به طوری
)" (Mt.13: 6که ما در روز قیامت".از آنجا که آنها ریشه نداشت ،آنها را پژمرده دور
اشاره 6 :مربوط به شاخه های پژمرده تاک عنوان یک نتیجه از کلم خدا  Jn.15در
در آنها مطیع است .ارتباط بین گیاهان مثل برزگر و شاخه های تاک شواهد دیگری
که مثل برزگر ،به طور عمده مربوط به پاسخ به کلمه از آن است به همراه کلیسا
فشرده توسط خار
برخی در میان خارها افتاد و خارها بر خاست ،آن ها را خفه  ...مراقبت از این"
خار" (Mt.13: 7،22).جهان ،و فریب ثروت ،خفه کردن کلمه ،و او گردد که بی ثمر
این یک  Is.33: 12-14).؛ (Ez.2: 6عهد عتیق بود  ecclesiaنمادین معلمان نادرست در
؛ Ecc.7: 6؛ Ps.118: 12؛ (Ex.22: 6موضوع تکرار شده که خار با آتش بلعیده است
نگاه به آینده به نابودی تمام عناصر نادرست از کلیسا .خار به راحتی با Is.10: 17)،
کرکاسها مثل بعدی ،که نشان دهنده معلمان نادرست )در درجه اول نفوذی یهودی
از اولین کلیسا قرن( برابر .آن را از این که برخی از اعضای کلیسا هرگز با خدا،
اما وجود صرفا برای محاکمه روحانی دیگران به نظر می رسد .اگر چه نمی تواند
بیش از حد تاکید کرد که آن را کامل اشتباه به تلش برای برچسب افراد به عنوان
این خار "عنصر .بنابراین عیسی اشاره کرد که انگور )اسراییل حقیقی( و خار می
اما "شما باید آنها را با میوه های خود می دانم" (Mt.7: 16)، .تواند ظاهرا مشابه
خارهای مثل برزگر ،و کسانی که آنها را تحت تاثیر قرار "بی ثمر" بود .با این حال،
برخی از رشد واقعی معنوی ،همسان های به " (Lk.8: 7)،دیدن که "خار خاست با آن
نیز از خار به عنوان مؤمنان که . Heb.6: 8ظاهر از این در میان خارها نیز وجود دارد
در کلیسا بزرگ صحبت می کند .این نشان می دهد که دو تفکر از کسانی که فقط
تا حدی خود را به کلمه متعهد؛ دانش مثل این باید نقشی فعال در ما از خود سؤال
را بازی کند .از آنجا که خار در ظاهر مانند مؤمنان واقعی نگاه کنید ،داشتن یک
ظاهر از رشد معنوی و حتی متعصب تر و قوی تر از آن است که از گیاهان که آنها
را خفه ،غیر ممکن است شخصا به "خار" شناسایی؛ اما می تواند شکی نیست که،
.با توجه به مثل ،آنها باید در میان کلیسا حال حاضر وجود دارد
نشان می دهد که این دسته خار در حال " (Mt.13: 7)،دانه "سقوط در میان خار
حاضر در کلیسا بودند که کسی که بود برای خفه شود تبدیل شد .ما نشان داده اند
که کتابمقدس خار معلمان نادرست هستند .با این وجود عیسی آنها را به عنوان
ذهنیت دو خدمت دو استاد (.از این دنیا ،و فریب  (GK، divisions'-تفسیر "مراقبت
نتیجه گیری کشیده می شود این است که معلمان نادرست " (Mt.13: 22).ثروت
می گوید که . Mk.4: 19مسئول تبدیل جدید که توسط این چیزها را خفه می باشد

این شهوات به قلب تبدیل را وارد کنید .بنابراین خار باید تفکر فرد را تحت تاثیر
قرار ،به طوری که او بعد از این امور زیر تا زمانی که "او گردد که بی ثمر".
یونانی برای "خفه" انجمن و همدم است از ریشه به معنی .بین زبانی مارشال
در همراهی با این ایده" :در حال رشد با خار آن را خفه" Lk.8: 7 .ارائه متن یونانی
بنابراین آن را از طریق ارتباط نزدیک با عنصر خار در حال حاضر درکلیسا ،که
تبدیل جدید که آن را وارد خراب شده است .ما هر کدام به بپرسید "چه نوع زمین
ما کلیسا؟ آیا من عناصر خار به من ...؟
فشرد" دللت چیزی در حال انجام ،یک فرایند است .این اثبات است که مثل"
برزگر است در رابطه با یکی کردن حادثه موعظه نیست ،اما از صحبت می کند در
حال پاسخ به کلمه در قلب مؤمن است .در عمل ،ما می توانیم هر کدام عناصر
خاردار ،در درون ما شخصا ،نه کم از طریق شکست را به قدردانی از نفوذ زیادی
که به عنوان مثال ما تا کنون بیش پیروان جدید .فشار ناخودآگاه به کار بال پرواز،
استفاده بی دقتی از الکل ،صفحه نمایش از ثروت را به نام معنویت ،تمام این بیان
فعالیت خار هستند .هیچ کمبود نمونه هایی از مؤمنان در مشاغل فشار بال ،زین با
پرداخت سنگین وام مسکن و همسران خواستار ،که حضور در ورقه کلس کتاب
مقدس ،که مطالعه شخصی کلمه ورقه را به یک بار در هفته وجود دارد ،پس از آن
فقط به دست کشیدن از یک کلس کتاب مقدس ،و سپس فقط یک شیرجه رفتن
به یک تفسیر هنگامی که یک آدرس بال می آید .کلمه خفه است" ،و او گردد که بی
ثمر" ،تا حدودی به دلیل فشار های ظریف از دیگران در کلیسا بر او .شیب لغزنده
مشابه می تواند برای خواهران مشخص ،در واقع برای همه ما در مراحل مختلف
زندگی است .ما هرگز نمی تواند تاثیر هر یک از دیگر بر پاسخ ما به کلمه دست کم
.نگیرید
کامل 22 :14 :توسط  Lk.8و هیچ میوه در  Mt.13:کلمه تبدیل شدن به بی ثمر در
همسان .نتیجه گیری از این است که میوه معنوی ) Mk.4آن بازده "هیچ میوه" )7
است که توسعه یافته اما باقی نمی ماند است که واقعا میوه نیست .است
وسوسه ثابت برای ما به رسمیت شناختن فقط یک کمی از »رشد« آشکار در
راضی به جای گرفتن در هیئت مدیره مفهوم کلمه  IT-درون ما ،و احساس با
داشتن آگاهانه از اثر بر هر بخشی از زندگی ما وجود دارد .با توجه به درس از خار،
شکی نیست که باید دوستان خود را حتی در درون کلیسا تماشا وجود دارد" .خار و
تله در راه رو به جلو هستند :او که از کیفر )عبری برای حفظ" حفظ "است که
اغلب در ضرب المثل در مورد نگه داشتن کلمه استفاده می شود( روح خود را باید
زبان از خار باید با لعنت را بر عدن اتصال." (Prov.22: 5). .به دور از آنها باشد
کلیسا ،بهشت خدا ،همیشه باید به منظور معنوی ورزش آدم ،باغبان معنوی خار آن

است .دروازه بان برادر ما به عنوان ،ما نیاز به آگاه باشید که پس از تبدیل ،وسعت
کل از وسوسه های جدیدی مواجه تبدیل کنید .پس از او شنیده کلمه ،او با
خفه .با این حال ،این چیزها وجود داشته قبل از ) Lk.8مراقبت ،ثروت و لذات )14
او شنیده کلمه؛ نکته این است که آنها وسوسه جدید پس از پاسخ به کلمه تبدیل
شد .یک تلش هماهنگ به درک ،با راهنمایی کتاب مقدس ،فشارهای بر پیروان
.جدید ممکن است صرفه جویی چند از بسیاری است که در حال از دست کمک کند
زمین خوب
متصل ،5،7 :که  Jn.15کلمه  /دانه که به زمین خوب کاهش تولید میوه .بنابراین با
می گوید که شاخه های تاک میوه بیاورید از طریق کلمه مطیع در آنها است .به
همین ترتیب زمین خوب کلمه را نگه می دارد و به طور مستمر به ارمغان می
آن است که مشترک برای ما به یاد چیزی از کلمه ،درخواست  (Lk.8: 15).آورد ثمر
آن برای چند روز ،و سپس آن را فراموش کرده ام .با این حال ،مطمئنا مفهوم این
است که اگر قلب ما واقعا به کلمه باز هستند ،اثرات دائمی بر ما داشته باشد ،اگر
کلمه تابع در ما .به همین دلیل لزم است به حداقل روزانه دعا است برای ذهن ما
را به زمین خوب برای کلمه ،و برای حفظ آنچه ما در حال حاضر درک .کسانی که
به عنوان کسانی که  Mt.13: 23بر روی زمین خوب است که بشنود و درک در
است .درک درست از آموزش کلمه است در ) Lk.8شنیدن و حفظ کلمه )16 :
نتیجه به یک برنامه در حال انجام عملی از آن مربوط می شود .ما ممکن است یک
کتاب انسان خواندن و درک آن در حال حاضر از خواندن؛ درک کلم خدا کامل یک
مفهوم متفاوت است .به راستی درک آن را به معنای نگه داشتن آن را در قلب ما
.و در نتیجه در زندگی ما
دانه کاهش یافت و در زمین خوب است" ،بر خاست ،و میوه برهنه"؛ در واقع ،آن
بنابراین گیاهی که کاشته یک محصول را تکرار  (Lk.8: 8،15).را در میوه نگه داشته
می کردند .پاسخ درست به کلمه منجر خواهد شد پس از موج از پیشرفت معنوی
به موج .باز هم ،ما می بینیم که مثل برزگر ،توصیف یک پاسخ جاری به تعریف -آن
را در تاریخ که توسط مؤمن حفظ کلمه کاشته نگه می دارد ،و میوه به طور مداوم
می افزاید :جزئیات قابل توجه است که این میوه است که این گیاه . Mk.4: 8مطرح
به همراه داشت که "فنر تا و افزایش" بود .تصویر از یک گیاه مولد دانه که خود را
:به گیاهان جداگانه و میوه جوانه .این را می توان به دو صورت تعبیر
توسعه واقعی معنوی در زندگی ما یک کهکشان مارپیچی به سمت بال تجمعی )1
.است .موفقیت در حال توسعه میوه معنوی منجر به در حال توسعه بیشتر است

کارخانه های جدید که از میوه ما آمده اشاره به تبدیل ما ،هر دو از دنیا و کسانی )
که در داخل کلیسا که ما آنها را برای کمک به عملکرد میوه معنوی است .است
یکی دیگر از لینک در اینجا با مثل میوه تحمل تاک وجود دارد" :من شما را انتخاب
کرده ،و شما مقرر ،که شما باید بروید و میوه بیاورید ،و میوه شما باید باقی می
این متصل با فرمان مسیح به آنها را به رفتن به جهان موعظه " (Jn.15: 8،16).ماند
انجیل و در نتیجه مبدل ساخت .در این معنا باردهی معنوی ما است که تا حدی از
طریق دیگران آوردن ما برای جلل خدا از طریق توسعه یک شخصیت خدا مانند.
آن را در این زمینه استفاده از کلمه برای موعظه و توسعه معنوی شخصی است
که ما تشویق شکوه دریافت است "که آنچه شما باید از پدر به نام من بخواهید ،او
)" (Jn.15: 7،16 ).خواهد شد( آن را به شما می دهد
هر مؤمن که واقعا تلش برای آوردن میوه به جلل خدا ،هر دو در موعظه به
دیگران و در توسعه شخصیت های شخصی ،پیدا خواهد کرد این وعده به طور
.مداوم درست است

.

