
َمثَل فریسی و باجگیر در
لوقا فصل ١٨ آیھ ٩ تا ١۴

وعظ ١٠ آوریل ٢٠٢٢

کشیش کریس سیکس

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات شھر جدید ھستیم زیرا خالصھ ای عالی از حقایق اصلی ایمان مسیحی است. امروز بھ بررسی سوال ١۵ می

پردازیم. در بولتن خود خواھید دید کھ بھ زبان ھای مختلف چاپ شده است. من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سوال ۱۵: از آنجایی که هیچ کس نمی تواند قانون را رعایت کند، هدف
آن چیست؟

تا ذات مقدس و اراده خدا و ذات گناه آلود و نافرمانی قلب خود را بشناسیم. و بنابراین نیاز ما به یک نجات
دهنده.

قانون همچنین به ما می آموزد و تشویق می کند که زندگی شایسته نجات دهنده خود داشته باشیم.

بیایید بھ خواندن کتاب مقدس امروز نگاه کنیم. 

اکنون کالم خداوند را بشنوید. 

لوقا فصل ١٨ آیھ ٩ تا ١۴ 

٩ سپس عیسی این داستان را برای برخی کھ بھ عدالت خود بسیار اطمینان داشتند و دیگران را تحقیر می کردند گفت: 

١٠ «دو مرد برای دعا بھ معبد رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر مطرود. 



١١ فریسی در کنار خود ایستاد و این دعا را خواند: «خدایا تو را شکر می کنم کھ مانند دیگر مردم نیستم، متقلب، گناھکار، زناکار. من مطمئنا شبیھ آن

باجگیر نیستم!

١٢ من ھفتھ ای دو بار روزه می گیرم و یک دھم درآمدم را بھ شما می دھم. 

١٣«اما باجگیر دور ایستاده بود و حتی جرأت نمی کرد چشم ھای خود را بھ آسمان بلند کند، بلکھ با اندوه بر سینھ اش می کوبید و می گفت: «خدایا، بھ

من رحم کن، زیرا من گناھکارم.»

١۴ بھ شما می گویم کھ این گناھکار، نھ فریسی، در حضور خدا عادل شمرده شده بھ خانھ بازگشت. زیرا کسانی کھ خود را باال می برند، فروتن می

شوند و آنان کھ خود را فروتن می سازند، سرافراز می شوند.»

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

پدر، لطفا روح القدس را بفرست تا در حین موعظھ بھ من حکمت و حقیقت بدھد. لطفاً قلب و ذھن ما را بھ روی حقیقت خود باز کنید تا بتوانیم شما را

در ھر کاری کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. ما این را بھ نام خداوند ما عیسی می خواھیم. 

آمین 

یادم می آید ٢۶ سالھ بودم. شخصی برای من قرار مالقاتی با زن جوانی کھ برای یک سناتور ایاالت متحده کار می کرد ترتیب داد. در طول قرار

شاممان، از او در مورد رویاھای شغلی اش پرسیدم. او گفت: ”من یک روز سناتور آمریکا خواھم شد!” او در این مورد بسیار مطمئن بھ نظر می

رسید. گفتم وای بھ نظرت چھ چیزی تو را برای آن کار واجد شرایط می کند؟ او گفت: ”من فکر می کنم جذاب ترین ویژگی من تواضع من است.” 

او بھ فروتنی خود بسیار افتخار می کرد. بھ نظر من کھ نوعی تناقض است. 

فریسی در این داستان عیسی کمی شبیھ ھمین است. او می خواست ھنگام دعا، تواضع خود را بھ ھمھ نشان دھد. اما آیا او با خضوع واقعی دعا کرد؟

قطعا نھ. لطفا با من بھ آیھ ٩ نگاه کنید. 

لوقا فصل ١٨ آیھ ٩ 

٩ «سپس عیسی این داستان را برای عده ای کھ بھ عدالت خود بسیار اطمینان داشتند و دیگران را تحقیر می کردند گفت. 

ھمیشھ مھم است کھ مخاطبی را بشناسیم کھ عیسی با آنھا صحبت می کند. عیسی این داستان را برای افرادی کھ شبیھ شخصیت فریسی ھستند تعریف

می کند. با این حال، او فقط با فریسیان صحبت نمی کند. فریسیان برخی از کارشناسان مذھبی در اسرائیل بودند. آنھا معلمان کالم خدا بودند و با دقت

از آن اطاعت می کردند. در جامعھ بسیار مورد احترام و تحسین بودند. اما عیسی اغلب آنھا را مورد انتقاد قرار می داد، زیرا آنھا بھ دالیل اشتباه از

قانون خدا اطاعت می کردند. قلبشان معطوف بھ خودشان بود نھ خدا. آنھا نسبت بھ خود بسیار بزرگ فکر می کردند، و ”ھر کس دیگری را تحقیر می

کردند” و بھ آنھا نگاه می کردند. عیسی این َمثَل را برای ھر کسی می گوید کھ بھ جای رحمت خدا بھ عدالت خود اعتماد دارد. زیرا این نگرش مانع



از سرازیر شدن عشق خدا بھ سوی ما می شود. و دوست داشتن دیگران را برای ما سخت می کند. اکنون بھ آیھ ١٠ نگاه کنید. 

لوقا فصل ١٨ آیھ ١٠ 

١٠ «دو مرد برای دعا بھ معبد رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر مطرود.» 

معبد اورشلیم در بلندی ساختھ شده بود، بنابراین ھنگام عبادت می توانستید بھ خدا نزدیکتر شوید. این مھم ترین ساختمان اورشلیم بود. معبد مرکز

زندگی مذھبی و اجتماعی بود. ھر دو مرد در داستان عیسی برای دعا بھ آنجا رفتند. قبالً توضیح دادم کھ فریسیان چھ کسانی بودند. مرد دیگر باجگیر

بود. در ٨ روز، اظھارنامھ مالیاتی در ایاالت متحده سررسید است. ما اطالعات مالیاتی خود را بھ خدمات درآمد داخلی ارسال می کنیم. IRS مردان

و زنان در IRS فقط چند مایلی شرق اینجا، در واشنگتن دی سی کار می کنند. گاھی اوقات مردم چیزھای بدی در مورد IRS می گویند زیرا ھیچ کس

دوست ندارد مالیات بپردازد. اما افرادی کھ در IRS کار می کنند افراد بدی نیستند. 

٢٠٠٠ سال پیش مالیات گیرندگان در اسرائیل متفاوت بودند. آنھا برای کشور خود مالیات نمی گرفتند، بلکھ برای رم مالیات می گرفتند. رم مھاجم

بود. رم ھمھ چیز را در اسرائیل کنترل می کرد و برای حمایت از امپراتوری روم از مردم مالیات می گرفت. مالیات گیرندگان مردان یھودی بودند کھ

از ھمسایگان یھودی خود مالیات می گرفتند. آنھا این مالیات را بھ روم دادند و مقداری از آن را برای خود نگھ داشتند. جامعھ از باجگیران متنفر بود،

زیرا آنھا پولدار می شدند و برای دشمن کار می کردند. دوستان من، عیسی برای افرادی مانند این باجگیر بھ زمین آمد. قلب خدا از شکستگی

جذامیان، نابینایان و گناھکاران از ھر نوع، متأثر از شفقت و رحمت است. عیسی بیماری یا گناه آنھا را دوست ندارد. البتھ کھ نھ. عیسی تمایل آنھا

برای دریافت رحمت خدا و وابستگی کامل بھ خدا را دوست دارد. توکل کامل بھ خدا برای افرادی مانند این فریسی سخت بود. بیایید ببینیم عیسی

چگونھ او را در آیات ١١ و ١٢ توصیف می کند. 

لوقا لوقا فصل ١٨ آیھ ١١ تا ١٢ 

١١ فریسی در کنار خود ایستاد و این دعا را خواند: «خدایا تو را شکر می کنم کھ مانند دیگر مردم نیستم، متقلب، گناھکار، زناکار. 

 

١٢ھفتھ ای دو بار روزه می گیرم و یک دھم درآمدم را بھ شما

می دھم.»

فریسی با صدای بلند دعا می کند تا مردم او را بشنوند. نظر شما در مورد دعای او چیست؟ آیا او در مورد خدا یا خودش دعا می کند؟ دعای فریسیان

را با این دعای داوود مقایسھ کنید کھ بعد از موعظھ با ھم دعا خواھیم کرد. در مزمور ۵١ داوود چنین دعا می کند: 

«١ ای خدا بھ خاطر محبت بی دریغ خود بھ من رحم کن و بھ سبب شفقت زیادت، لکھ ی گناھانم را بزدا. 

١۶ شما قربانی نمی خواھید، وگرنھ من قربانی می کنم. شما قربانی سوختنی نمی خواھید. 

١٧ قربانی ای کھ می خواھید روح شکستھ است. خدایا دل شکستھ و توبھ کننده را رد نمی کنی.» 

دعای فریسی اینطور نیست! او بھ زندگی مقدس خود می بالد و می بالد. او از دیگران انتقاد می کند. از خدا چیزی نمی گوید. 

عیسی می خواھد با این داستان بھ ما چھ بیاموزد؟ وقتی کالم خدا را می خوانیم، می خواھیم بدانیم کھ در مورد ما چھ می گوید. کالم خدا اگر درست



گوش کنیم ھمیشھ برای ما پیام دارد. البتھ ما پیام ھایی را ترجیح می دھیم کھ چیزھای مثبتی در مورد ما می گویند. 

بھ عنوان مثال، بھ تمثیلی کھ عیسی درباره سامری نیک گفت، فکر کنید. وقتی آن داستان را می خوانیم، دوست داریم فکر کنیم کھ سامری خوب

ھستیم. او قھرمان است. انتقاد از دو رھبر مذھبی کھ قربانی را در جاده نادیده می گیرند آسان است. وقتی آن تمثیل را در مورد خود بھ کار می بریم،

لباس سامری را می پوشیم. ما فکر می کنیم، ”عیسی سامری را ستایش کرد. من سعی خواھم کرد بیشتر شبیھ سامری زندگی کنم تا عیسی نیز مرا

ستایش کند.” وقتی این کار را انجام می دھیم، درس مھمی را کھ عیسی می خواھد در آن تمثیل بھ ما بیاموزد، از دست می دھیم. ما قھرمان نیستیم در

ھر داستان کتاب مقدس، عیسی قھرمان است. ما قربانی جاده ھستیم کھ بھ کمک عیسی نیاز داریم. و عیسی مایل است بھ کسانی کھ می دانند بھ کمک

نیاز دارند کمک کند. 

تصور کنید عیسی یک تیر و کمان دارد. او تیرھای حقیقت را پرتاب می کند. این تیرھا صدمھ می زند، زیرا عیسی آنھا را بھ سمت قلب انسان نشانھ

می گیرد. عیسی می داند کھ ما غرور و گناھی در قلب خود داریم کھ باید از بین برود. بھ ھمین دلیل است کھ او اینقدر مستقیم صحبت می کند. عیسی

مستقیماً بھ سمت مشکل نشانھ می رود و با عشق شلیک می کند. 

در تمثیل امروز، می خواھید چھ کسی باشید؟ ھمھ ما می خواھیم مثل باجگیر دعا کنیم، درست است؟ ما این داستان را خواندیم و لباس باجگیر را

پوشیدیم. ما فکر می کنیم ھدف داستان این است: «عیسی باجگیر را ستایش کرد. من سعی خواھم کرد بیشتر مانند باجگیر زندگی کنم و دعا کنم تا

عیسی نیز مرا ستایش کند.” دوست من از نزدیک بھ من گوش کن. مسیح عاشق توست. بھ ھمین دلیل است کھ او تیرھای خود را مستقیماً بھ سمت قلب

شما نشانھ می رود. او بھ باجگیر شلیک نمی کند. او بھ طرف فریسی تیراندازی می کند. داره بھ من و تو شلیک میکنھ 

آیا واقعاً می خواھید این مثل را بفھمید و از آن درس بگیرید؟ اگر این کار را می کنید، پس باید لباس فریسی را بپوشید. عیسی تیر بھ غرور و گناه ما

پرتاب می کند. 

ھمھ ما فکر می کنیم بھتر از کسی ھستیم. من اغلب در قلبم فکر می کنم ”خدایا شکرت کھ من مثل آن مردم نیستم.” ھمھ ما بھ کسی از باال نگاه می

کنیم. باعث می شود احساس بھتری نسبت بھ خود داشتھ باشیم. 

آیا می دانید من اغلب بھ چھ کسانی از تحقیر نگاه می کنم؟ فریسیان طعنھ آمیز است، درست است؟ در قلبم افرادی را کھ بھ الھیات و ھوش خود

مطمئن ھستند قضاوت و انتقاد می کنم. من بھ افرادی کھ ھمیشھ فکر می کنند حق با آنھاست از تحقیر نگاه می کنم. خداروشکر کھ مثل اونا نیستم اما

وقتی این َمثَل را می خوانم، می بینم کھ مثل یک فریسی رفتار می کنم. من بھ دیگران نگاه می کنم، از آنھا انتقاد می کنم زیرا آنھا بھ دیگران نگاه می

کنند! فکر می کنم بھتر از آنھا ھستم. اما من ھمینطورم تو چطور؟ بھ چھ کسی از باال نگاه می کنی؟ چھ کسی را در دل خود مورد انتقاد قرار می دھید

تا غرور و اعتبار خود را باال ببرید؟

این چیزی است کھ من می خواھم شما ببینید. برای درک واقعی این َمثَل، باید با دیدن اینکھ شما فریسی ھستید شروع کنید. ما سعی می کنیم خوب بھ

نظر برسیم و خوب عمل کنیم، زیرا می خواھیم از خدا خیر دریافت کنیم. ما ستایش خدا و سایر مردم را می خواھیم. ما فکر می کنیم بھتر از دیگران

ھستیم و تشنھ تایید آنھا ھستیم. این ھمان نگرش غرور است کھ عیسی با تیرھای عاشقانھ خود پرتاب می کند. 

دوستان من بھ عیسی اجازه دھید تیرھای خود را بھ سمت غرور و گناه شما پرتاب کند. روح القدس می تواند بھ شما کمک کند کھ اینگونھ دعا کنید:



”خدایا، بھ من رحم کن، زیرا من یک گناھکار ھستم.” ھنگامی کھ بھ روح القدس اجازه می دھید غرور و گناه را در قلبتان بھ شما نشان دھد، آنگاه

آماده ھستید کھ درس دوم را از َمثَل بیاموزید. درس تواضع و رحمت. 

لوقا فصل ١٨ آیھ ١٣ 

١٣ «اما باجگیر دور ایستاده بود و حتی جرأت نمی کرد چشم ھای خود را بھ آسمان بلند کند، بلکھ با اندوه بر سینھ اش می کوبید و می گفت: «خدایا، بھ

من رحم کن، زیرا من گناھکارم.» ”

باجگیر در دعایش خود را با کسی مقایسھ نمی کند. اگر او خود را با چیزی مقایسھ کند، این قانون کامل خداوند است. سوال تعلیمی امروز شماره ١۵

است: 

”از آنجایی کھ ھیچ کس نمی تواند قانون را رعایت کند، ھدف آن چیست؟” 

”تا بتوانیم ذات مقدس و اراده خدا و طبیعت گناه آلود و نافرمانی قلبھایمان را بشناسیم و بنابراین نیاز خود را بھ یک نجات دھنده.” 

فریسی از شریعت خدا برای ھدف درست استفاده نکرد. فریسی از قانون استفاده کرد تا خود را بر دیگران برتری دھد و شھرت خوبی بھ دست آورد.

بنابراین او نیاز خود را بھ یک نجات دھنده نمی دانست. اما باجگیر فھمید کھ قانون منعکس کننده شخصیت مقدس خداست. او فھمید کھ او یک قانون

شکن است و بھ یک نجات دھنده نیاز دارد. باجگیر سھ کار فیزیکی انجام می دھد کھ وضعیت قلب او را آشکار می کند. او دورتر ایستاده است. او

برای نزدیک شدن بھ خدا یا دیگران احساس بی ارزشی می کند. دوم، او بھ زمین نگاه می کند. او می داند کھ خدا مقدس است و او نیست. سومین

کاری کھ می کند این است کھ بھ سینھ می زند. این نشانھ محکومیت خود، توبھ است. او با خود و با خدا صادق است. 

دعای باجگیر ما را بھ یاد دعای عزرا کاھن در عزرا فصل ٩ آیھ ۵ تا ۶ می اندازد. عزرا گفت: 

«۵ در ھنگام قربانی، از جایی کھ در ماتم نشستھ بودم با جامھ ھای پاره برخاستم و بھ زانو افتادم و دستان خود را بھ سوی خداوند خدای خود بلند

کردم.

۶ من دعا کردم: ”ای خدای من، من کامالً شرمنده ھستم، سرخ می شوم تا صورت خود را بھ سوی تو بلند کنم. زیرا گناھان ما از سر ما انباشتھ شده

است و گناه ما بھ آسمان رسیده است.”

این ھمان دعایی است کھ خدا می خواھد بشنود. دعای خوب نیازی بھ کلمات بزرگ یا زبان پیچیده ندارد. دعای خوب مستلزم علم الھیات نیست. در

نزد خداوند دعای خیر طلب یاری و رحمت می کند. ھنگامی کھ ما با فروتنی بھ نام عیسی دعا می کنیم، خداوند بھ دعاھای ما پاسخ می دھد. 

برای پذیرش در ایاالت متحده بھ چنین ویزا نیاز دارید، درست است؟ اگر می خواھید در ملکوت خدا پذیرفتھ شوید، بھ ویزای فروتنی نیاز دارید.

فروتنی مانند مھر ویزا روی پاسپورت شماست. فریسی متقاعد شده بود کھ قبالً با تالش خود شھروند پادشاھی است. از خدا چیزی نخواست. باجگیر

از خداوند طلب رحمت و مغفرت می کند. او می داند کھ تنھا در صورتی می تواند شھروند پادشاھی باشد کھ خدا او را برکت دھد. 

لوقا فصل ١٨ آیھ ١۴ 



14 «بھ شما می گویم کھ این گناھکار، نھ فریسی، در حضور خدا عادل شمرده شده بھ خانھ خود فرود آمد، زیرا آنانی کھ خود را سرافراز می سازند،

فروتن می شوند و آنانی کھ خود را فروتن می سازند، سرافراز می شوند.»

توجھ کنید کھ باجگیر «بھ خانھ اش رفت». ھنگامی کھ کتاب مقدس خود را می خوانید، جزئیات کوچکی مانند آن معموالً بھ معنای چیزی است. این

روش دیگری است کھ عیسی نگرش فروتنانھ ای را کھ خدا می خواھد در ھمھ ما مشاھده کند برجستھ می کند. عیسی آن نگرش فروتنانھ را در زندگی

خود الگو قرار داد. 

امروز یکشنبھ نخل است. این ھفتھ آخرین ھفتھ زندگی عیسی را بھ یاد می آوریم. این جمعھ تواضع و اطاعت او را بر صلیب بھ یاد خواھیم آورد. 

قبالً خواندنی در مورد ورود پیروزمندانھ عیسی شنیدیم. او پنج روز قبل از مرگ بر روی صلیب بھ اورشلیم آمد. او مانند یک پادشاه وارد شد، اما

یک نوع پادشاه بسیار متفاوت. او بھ جای ارابھ یا واگن طالکاری شده، سوار بر االغی جوان بود. 

متی فصل ٢١ آیھ ۴ تا ۵ می گوید: 

۴ «این برای تحقق پیشگویی کھ می گفت: 

۵ «بھ مردم اورشلیم بگو: «ببینید، پادشاه شما نزد شما می آید. او متواضع است و بر االغی سوار است و بر کربھ االغی سوار است.» ” 

فریسیان و دیگر رھبران مذھبی در اورشلیم از عیسی متنفر بودند، زیرا او تعلیم داد کھ خدا تحت تأثیر اطاعت شدید مذھبی آنھا قرار نگرفت. زیرا

آنھا بھ جای خدا روی خودشان متمرکز بودند. آنھا تمام زندگی خود را بر اعتبار و اطاعت دینی خود بنا کرده بودند. عیسی از ما دعوت می کند کھ در

عوض تمام زندگی خود را بر اساس اطاعت او بنا کنیم. فریسی در داستان گناه پنھان زیادی دارد. او بھ افرادی کھ گناه آشکاری داشتند با تحقیر می

نگریست. او خود را از دیگران جدا کرد تا از ھر گونھ لکھ ای بر شھرت خود جلوگیری کند. 

عیسی اصالً گناھی نداشت، اما وقت خود را با افرادی گذراند کھ گناه آشکار داشتند. عیسی با گناھکاران دوست بود و بھ ھمین دلیل مایل بھ پذیرش

انتقاد بود. 

فریسی بر رفتار بیرونی متمرکز است. عیسی بر وضعیت درونی قلب ما متمرکز است. فریسی حاضر نبود گناھکار شناختھ شود، حتی اگر مقصر

بود. عیسی حاضر بود بھ عنوان یک گناھکار شناختھ شود، حتی اگر او بی گناه بود. فریسی با افتخار در اورشلیم قدم زد تا مردم بتوانند قدوسیت و

عدالت او را ببینند. عیسی صلیب شرم ما را از طریق اورشلیم حمل کرد تا مردم بتوانند محبت و فروتنی او را ببینند. فریسی خود را تعالی بخشید، اما

عیسی خود را فروتن ساخت. چون عیسی حاضر بود بھ قبر برود و بھ جای تو بمیرد، خداوند او را برتری داده است. 

و ھنگامی کھ ما بخواھیم خود را فروتن کنیم، خداوند ما را متعالی می کند. اگر گناه خود را بپذیریم و عیسی را بھ عنوان پروردگار خود بپذیریم، آنگاه

خدا ما را پسران و دختران عزیز خود می خواند. خدای پدر ما را بھ سفره خود دعوت می کند و برای ھمیشھ در خانھ او در بھشت زندگی می کنیم. 

بیایید اکنون با ھم دعا کنیم و از پدر تشکر کنیم کھ دعاھای فروتنانھ و قلب صادق ما را دریافت کرد. 



پدر در بھشت، از تو برای تعلیم باورنکردنی عیسی سپاسگزارم. روح القدس، از تو سپاسگزارم کھ چیزھای پنھان در قلبمان را بھ ما نشان دادی. پدر،

پسر، و روح القدس، ما بھ ھمھ شما نیاز داریم کھ در ما کار کنید تا چیزھایی را کھ باید بمیرند آشکار کنید. تا سربلندی و خوداتکایی کھ ما را از

رحمت و مغفرت شما دور می کند بھ ما نشان دھید. بھ ما کمک کن کھ خودمان را فروتن کنیم، زیرا می دانیم کھ ما را با نجات دھنده ما عیسی تعالی

بخشیده ای. ما بھ نام او دعا می کنیم. آمین
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