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  مقدمه
  ”اين كتاب دنيباتريز“

  رنست رنانا
  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

با . باشد شكاك يانسان جانباز اگر ز است، مخصوصا ين برانگيار تحسيبستوصيفي ” اين كتاب دنيباتريز“
 ين قادر است شاهكار الهاميب نكته دار ايمانكدام . ل لوقا استياز انج يمنتقد فرانسو يابين جمله ارزيحال ا نيا

نگاشتن كالم  يرا برا ياست كه خدا و يهوديريسنده غيلوقا تنها نو احتماالً ر سئوال ببرد؟يس را زينو ليانج
 يروم يونانيوارثان فرهنگ  ين كتاب براين سئوال باشد كه چرا ايتواند جواب ا مين امر يد و ايخود برگز

  .جذاب است
 يسيسته خداوند عيم چنان كه شايتوانست مي، چه بسا ننبودب يطب يمنحصر به فرد لوقا يها فتااگر ظر

 يل محبت خداوندمان و ارمغان نجات او نه تنها براين انجيا. مير به عمل آوريتقد ياست از خدمات و
د يران و قشر مطرود جامعه را مورد تاكيبه فق يحت ،، توجه خاص او به افرادها انسانتمام  يان بلكه برايهودي

 1ان در لوقا يحيمس” هياول يسرودها“از  ييالگوها ذكر(بر پرستش  ياريد بسيتاكلوقا  چنين هم. قرار داده است
  .گذارد مي القدس روح، دعا و )2و 

  

  نويسنده) ب

 داشتگر رسوالن يبا د ي دقيقو مصاحبتبا پولس  يمدت دراز يدوستهمراهي و  ،اش طبابت بود ه و حرفهيلوقا كه اهل انطاك
 .گذاشته است يما به جا يكه نگاشت برا يجان در دو كتاب يده بود همچون داروكر يكه گردآور را يو تمام مطالب

از  (Historia Ecclesiastica)” تاريخ كليسا“خود در كتاب مشهور  (Eusebius)اوزبيوس كه  شواهد بيروني
 يلوقا است كه با سنت جهان به دستل سوم يانج شنگاربر  شاهديكند  ميذكر عبارات فوق جمله در 

 مدافعانگر يد. داند ميل سوم را لوقا يسنده انجينو ، از پدران اوليه كليسا،وسرنائيا. ه مطابقت دارديولا تيحيمس
ه و يكلمنت اسكندر ،(Hegesippus) پوسيد، هگسين شهيوستژ )ل سوم استيسنده انجينكه لوقا نويا(ه ين نظريا

عنوان تنها به لوقا  ،بدعتگزاران مشهور بودكه يكي از  ونيدر نسخه فشرده و خالصه مارس .ان هستنديترتول
ل سوم را يانج ،تشكيل شدهپراكنده  قطعات كه از يموراتور فهرست. شده است يرفته شده معرفيل پذيانج

  .نامد مي” لوقاانجيل “
 اعمال“ يعني و در واقع در كتاب دوم زدل خود دست يست كه به نگارش ادامه انجا اي هسنديلوقا تنها نو

 يها آنها را قسمت اًاصطالح ئي كهها قسمت. شود مي سنده كتاب كه لوقا است به وضوح ذكرينونام  ”رسوالن
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 ،1 :27 ،15 :21 ،6- 5 :20 ،10 :16( شود ميز در بطن ماجرا ظاهر يسنده نيهستند كه نو متوني ،ندا هدينام ”ما“
كه تنها لوقا شود  الً روشن ميكام با استفاده از روش حذف و اضافه). 11 :4 تائوسمويت-2 ك.ر ،16 :28
به لوس و سبك نگارش يوفئكتاب به تهر دو م ياز تقد. مورد اشاره تطبيق نمايد يها تمام زمان با توانست مي

  .سنده نگاشته استينو كيلوقا و اعمال را انجيل است كه  وضوح پيدا
 ،)14 :4كول (شمرد  ميبر تبار يهوديان يحياز مسجدا او را نام نامد و  مي ”بيب حبيطب“لوقا را  ،پولس
اعمال به كتاب لوقا و انجيل . د كرده استيدر عهدجد يهودير يسنده غيل به تنها نويكه او را تبدموضوعي 

  .حجم بيشتري دارنداز تمام رساالت پولس  ييتنها
اصطالحات (واژگان فهرست . گردد مي ييسايو سنت كل بيرونيمستندات باعث تقويت  درونيشواهد 

نه  ،ختهيفره يوناني، به اضافه سبك )است تر قيدق ديجد عهدسندگان يگر نويدر آن نسبت به د يوط به پزشكمرب
 كامالً يهوديم يكه با مفاه يبلكه شخص خته است،يفره يحيب مسيك طبيسنده آن يكند كه نو ميتنها ثابت 

ن يل به اولياو را تبد ،)1 :3؛ 4-1 :1ال به عنوان مث(ق يق دفيع و تحقيخ وقايعالقه لوقا به ذكر تار. به بوديغر
  .قرن اول كرده است مورخ
  

  تاريخ نگارش) ج

نگارش آن را  يبرخ حالي كهدر  ،لوقا دهه شصت قرن اول است انجيل نگارش يخ براين تاريتر  محتمل
ير گروه اخ كه تا حدودي به خاطر اين استن يا و، كنند فرض مي) قرن دوم ياحتي( 85- 75 يها ن ساليب

ران يو يالديم 70م در سال يشهر اورشل .هستندم ياورشل دقيق ويراني براي پيشگوئيح يمس منكر توانائي
  .شده باشدخ ثبت يش از آن تاريپ بايست ميخداوند  ييشگوين پيد، بنابرايگرد

نكه اعمال يا ، و با توجه بهگاشته شدهش از اعمال نيپ لوقا انجيل همه اتفاق نظر دارند كهتقريباً  كه جااز آن
چنانچه . لوقا مدنظر قرار داد يبرا را ش از آنيپ يخيد تاريبا ،ابدي ميان يبا پولس در روم پا يالديم 63در سال 

ون نربزرگ روم كه  يسوز توان باور نمود كه آتش تاريخ نگارش لوقا را بعد از اين دوران بدانيم، به سختي مي
د يو شهادت پطرس و پولس از د) م 64(ان يحيمتعاقب آن بر مس يان نهاد و جفايحيگناه آن را به گردن مس

ح يم صح 62-61 يها ن ساليب يخياد تارين رو به احتمال زياز ا. سا پنهان مانده باشديكل نگار خين تارياول
  .است
  

  موضوعپيش زمينه و ) د

نواقص  اما بدون ،زنان ات مردان وين خصوصيبا بهتر يشخص، بودند ياله كامالً يها به دنبال انسان يوناني
كه در عين قدرتمندي سرشار از ترحم و رأفت  كند مي يرا پسر انسان معرف يسيلوقا ع. آنان يها يو كاست

  .بر همه چيز سايه انداخته استت او يانسان. است
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د به يشا. و ترحم او بارها ذكر شده است يدردهم گر اشاره كرده ويل ديش از اناجيباو  يلوقا به دعاها
ل يبه انج چنين همل لوقا يانج. برخوردار هستند بلنديگاه يجاچنان ل است كه زنان و كودكان از ين دليمه

 دهنده نجاتبه عنوان  يسيو خداوند ع شود مي بشارت دادهز ين ها ل به امتينجا انجيدر ا. معروف است يبشارت
را  يق شاگرديم طريتوان مي .است يردشاگطريق  يل راهنماين انجينكه ايو سرانجام ا. گردد مي يجهان معرف

است كه ما به  يژگين همان ويا. مينيبروانش بيت پيات آن را در تربيو جزئ مييخداوندمان دنبال نما يدر زندگ
 يزندگ عناصر الزم به جهتتمام  ،ن انسان كامليا يما در زندگ .ميا هر خود مدنظر قرار داديطور خاص در تفس

خواند،  ميفراكه ما را بدان  ياو راه يهمتا بي در سخنان چنين هم. افتيم يرا خواه ها انسانتمام  يل براا هديا
  .ميابي ميب را يراه صل يعني

همه  تا خواند ميفرام كه ما را يشنو ميرا  دهنده نجات يصدا ،ميپرداز ميل لوقا يكه به مطالعه انج يهنگام
 يشتر به ژرفنايهر چه ب. است يز معرفت روحانا اسياس ياطاعت جزئ. ميينما يروياز او پ كردهز را ترك يچ
  .شود ميبر ما آشكارتر  خدا م، مفهوم كالميابي ميدست  بن تجاريا

  

  انجيل لوقا طرح كلي

   )4-1 :1(هدف و روش لوقا  :مقدمه. 1
   )52 :2-5 :1( پيشگام اوظهور پسر انسان و . 2
  )30 :4- 1 :3( خدمت يپسر انسان برا يآمادگ. 3
   )26 :5- 31 :4( رساند اقتدار خود را به اثبات مي انسان پسر. 4
   )49 :6-27 :5( كند خدمت خود را تشريح مي پسر انسان. 5
  )50 :9-1 :7( دهد خدمت خود را گسترش مي پسر انسان. 6
   )54 :11-51 :9( با پسر انسان ها ش مخالفتيافزا. 7
  )16-12 يها باب(م يم و شفا در راه اورشليتعل.. 8
   )27 :19-1 :17(دهد  ميم يپسر انسان شاگردان خود را تعل .9

   )38 :21-28 :19( ميپسر انسان در اورشل .10
   )33- 22 يها باب( رنج و مرگ پسر انسان. 11
  )24باب ( پسر انسان يروزيپ .12

  

  تفسير

  )4-1 :1( هدف و روش لوقا :مقدمه. 1
ل به يكه در نگاشتن انج ياو ابتدا اطالعات و منابع .كند مي يمعرف نگار خيل خود را تاريلوقا در مقدمه انج
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ع ثبت شده و يوقا :بع دارددو من يدگاه انسانياو از د. دينما ميف يكار برده و روش نگارش خود را توص
  .حيمس يع زندگيوقا شاهدان عينياز  يشفاه يها گزارش
 يدست خود را دراز كردند به سو ياريكه بس آن جهتاز  :كند ميع ثبت شده اشاره يبه وقا 1ه يآ 1 :1

ممكن است  .بودند يسندگان چه كسانين نويم كه ايدان يما نم ...ديد ما به اتمام رسكه نز يف آن اموريلأت
 يالهامها  نوشتهغير از اين دو، ديگر كه دانيم  به روشني مياما  ،سندگان باشندين نويو مرقس هم در زمره ا يمت

  ).وحنا موخرتر بوده استيخ نگارش يتار(اند  نبوده
و آن را كه در ابتدا نظارگان و خادمان كالم بودند  يآنان يشفاه يها گر لوقا از گزارشيد ياز سو 2 :1

كه  يبوده اما با آن كسان يسيع يكند كه شاهد زندگ ميلوقا خود ادعا ن. استفاده كرده است دنديبه ما رسان

. نامد مي ارگان و خادمان كالمنظاهان خداوند را او همر. استح بودند مصاحبت داشته يمس يزندگ ينيشاهد ع

ل خود از او يز در انجيوحنا نيكه  همان گونهكند،  مياد يح يمس يها از نام يكيبه عنوان  كالمنجا از ياو در ا
قت يحقن يا .دهنده منادي آن بود كه يحيي تعميد ابتدا در اينجا يعني ابتداي دوران مسيحي .اد كرده استين يچن

بر انكار الهام  يليتواند دل ميجسته، ن دول خود سينگارش انج يبرا يات ثبت شده و شفاهيكه لوقا از حكا
ب منابع خود ياو را در انتخاب و ترت القدس روحن معناست كه يبلكه تنها بد. نوشته او شمرده شود شفاهي

  .ت نموده استيهدا
  :دارد مياظهار  استوارت .مز اسيج

تفكر و استعداد  ييالهام نزول جادو... ستندين معافق يخ دقيق تارياز لزوم تحق يسندگان الهاميكند كه نو ميثابت  لوقا كامالً
ست كه ين نيالهام ا .كند ميان يب يانسان يتفكر و استعدادها يريبلكه خدا اراده خود را با به كارگ ،ستيخدا ن ياز سو
او را  ت كردهيت او را تقويود، بلكه شخصل شير خدا تبدين تحرياو به ماش ده انگاشته شده ويسنده ناديت محترم نويشخص

  .سازد ميل به شاهد زنده خدا يتبد

ز مصلحت چنان يمن ن :دهد ميدر مورد هدف و روش كار خود به دست  يح مختصريلوقا توض 3 :1

كه  ياو برطبق هدف .زيوس عزليئوفيت يسم ايب به تو بنويرفته به ترت يدر پ دقتبه  از ابتدادم كه همه را يد
البته . ار راسخ بوديل بسيعزم او در نگارش انج ياز نظر انسان .دميز مصلحت چنان ديمن ن ،ديگو ميداشت تنها 

  .خته بوديآمدر يانسان يبا را يبيز به طرز عجين يم كه الزام الهيدان ميز يما ن
دنبال كرده و سپس آنها را  دقترا به  زيچ همهع يوقا يز از ابتدايش از هر چيلوقا بر طبق روش خود، پ

. ما است دهنده نجات يع زندگيق از مجموعه وقايو دق يق علميجه تالش او تحقينت. ب نگاشته استيبه ترت
نامربوط  ياعتبار نداشته و از نظر روحان يخيكه از نظر تار را يعيلوقا صحت منابع خود را آزموده، تمام وقا

 يهنگام. ما قرار دارد سكه امروز در دستر يبه شكل ،نموده است يآور ود را جمعه حذف و سپس منابع خبود
ل ين انجيع ايوقا. ستيدر آن ن يب زمانيت ترتيبه منزله رعا اًن امر صرفيسم، ايبنو بيبه ترتد يگو ميكه لوقا 

ز در آن ين يميو تعل يب روحانيبلكه ترت ،ندا هند، نگاشته نشدا هكه رخ داد يب زمانيبر اساس ترت همه كامالً
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اگر  .يب زمانيند تا ترتا هم شديتنظ يم اخالقيگر آنها بر اساس موضوع و تعاليد يدخالت داشته است، به عبارت
لقب  .به او شده است يكمال تعجب اشاره اندكاست، اما در  لوسيتئوف ،كتاب اعمالل و ين انجيچه مخاطب ا

او  احتماالً. است دوست خدا اسم او يمعنا. بوده است يمتاز مقامات حكو يكين معناست كه او يبد زيعز
  .تابعه روم داشته است يها در دولت يرسم يتيبوده كه مقام و مسئول يحيمس

كه در  يد تا صحت تمام اموريئه نمالوس ارايبه تئوفرا  عيوقاروايت مكتوب ن بود كه يهدف لوقا ا 4 :1
 يام مكتوب او را از اشتباهات ناشين پيا. ش مسلم شوديبراآموخته بود  يسيو خدمت خداوند ع يمورد زندگ

  .داشت ميع در امان نگاه يوقا يان شفاهياز ب
 .دهد مينگارش كتاب به دست  يط انسانيآموزنده از شرا اماهر چند كوتاه  يا نهيزم شيپ 4- 1ات يآ

كند اما در  ميذكر ن اًمينجا مستقين موضوع را در اياو ا. ل خود را نوشته استيم كه لوقا با الهام انجيدان مي
  . ترجمه كرد از باالتوان  ميز ين كه آن را ،)3ه يآ(كند  ميان يه آن را در لفافه بيالبدا عبارت من

  

  )52 :2-5 :1(او  مناديظهور پسر انسان و  -2

  مناديتولد  ماعال) الف

 هيروديسكه  يآنها به هنگام. كند ميآغاز  دهنده تعميد ييحين يوالد يت خود را با معرفيلوقا روا 6- 5 :1

  . سو بودياز نسل ع يو به عبارت ياو ادوم. ستنديز ميبود، ه يهوديپادشاه  ،ر ظالميكب

كه خوانده شده  ياز همان كسان يكيبود،  ايفرقه ابكاهن و از ) آورد مياد يخداوند به  يبه معنا( ايزكر
 ياريدر آن زمان كاهنان بس. ديم خدمت نمايكل اورشليدر ه ياز سبت تا سبت بعد يعنيدو بار  يبود تا سال
  . قداس بخور بسوزاننداال شان در قدسيدر طول زندگ يك بارشد تا تنها  ميبشان ين افتخار نصيبودند كه ا

ان سرسپرده يهودياو و شوهرش از . بود هارون كهانتيز از نسل خانواده ين) قسم خدا يبه معنا( صاباتيال
 ،البته. و چه در بجا آوردن مراسم يكردند، چه از نظر اخالق ميعمل  قيعت عهد يها به نوشته بودند، كه صادقانه

كه در كالم گفته شده  ينينكه آئيا ايده و يگذران يقربان اًكردند، مطمئن ميكه گناه  يگناه نبودند، اما هنگام بي آنها
  .آوردند ميبود را بجا 

 ب علتيطب يلوقا. آمد ميان ننگ به شمار يهوديامر در نزد  نيكه ا ،نداشتند ”يفرزند“ن زوج يا 7 :1
شكل را دو منه سال بودند، يريقت كه آنها هر دو دين حقيو ا. كند ميصابات ذكر يآنها را نازا بودن ال يفرزند بي

  .كرد ميچندان 
اوند بخور در قدس خد ض خود بود كه براي سوزاندنيكل مشغول انجام فرايا در هيزكر يروز 10- 8 :1

ق ياز زمان دق اًقيدق يد كه كسيآ ميبه نظر ن. كردند ميكل جمع شده و عبادت يرون هيقوم ب. انتخاب شد
 .ه باشدوزاندن بخور اطالع داشتس
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شود و با پرستش خدا توسط قوم  ميكل آغاز يل با عبادت قوم در هين انجيا ميار جالب است كه بدانيبس
و كار خداوند شان در شخص يد كه چگونه دعاهايگو ميه به ما ين دو آيا نيب يها باب. ابدي ميان يكل پايدر ه

  .پاسخ داده شد يسيع
. مناسب است يمكاشفه اله يط برايبرند، زمان و شرا ميكاهن و قوم در دعا بسر  هنگامي كه 14- 11 :1

ا ابتدا يزكر- يت الهيگاه لطف و عنايجا. ظاهر گشت يستاده بر ويفرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ا
به او  يزياما فرشته با اخبار شگفت انگ. ده بوديند يا هتاكنون فرشت يك از همقطاران وي چيه: ترسان گشت

 ينكه براياو عالوه بر ا. )هوهيض يا في لطف( ييحيد، به نام ييخواهد زا يصابات پسريال. دينان بخشياطم
 .سرور خواهد بودمايه ز ين ياريبس يبرا آورد، ميبه ارمغان  يو شاد ين خود خوشيوالد

ز يش از هر چياو پ). ت دارديكه اهم اي يتنها بزرگ(ن كودك در حضور خداوند بزرگ خواهد بود يا 15 :1
ساخته شده از ( يركسو م) ساخته شده از انگور(او شراب  ،خود به خدا بزرگ است يبه خاطر وقف شخص

 .دينخواهد نوش) گندم

از شكم مادر  يخواهد بود، حت القدس روحبزرگ خواهدبود، او پر از  ينروحا ينكه او در پريدوم ا
بود تا  يافته بود، بلكه روح خدا از همان ابتدا در وياز همان بدو تولد نجات  ييحيست ين بدان معنا نيا(خود

 ).ح آماده سازديندا دهنده مس يعنيخدمت خاص خود  ياو را برا

 يرا به سو اسرائيل بنيار از ياو بس. ح، بزرگ خواهد بوديمس ينكه او در مقام مناديسوم ا 17- 16 :1
كه خواست تا قوم  يا خواهد بود، همان نبيليخدمت او همانند خدمت ا. ديشان خواهد برگردانيا يخداوند خدا
 (G. Coleman Luck) كلمن الك .يكه ج همان گونه .ح با خدا بازگردانديگناهان به رابطه صحرا با توبه از 

  :سازد مينشان  خاطر
 يها دل چنين هماو . نديفرزندان خودتوجه نما ياط را وادار خواهد نمود تا به امور روحانياحت بي نيموعظه او والد

  .گرداند ميبر ”حكمت عادالن“ع فرزندان را به يافرمان و نامطن

و . ر خداوند آماده سازدظهو يان جهان برايان را از مدار ايماناز  يآن بود تا گروه يگر او در پيان ديبه ب
  .ما باشد يار ارزشمند برايبس يمتتواند خد مين يا

به ما  16ه يآ. ان شده استيب 17- 16ات يح در آيت مسيم الوهيرمستقيد كه چگونه به طور غيتوجه نمائ
ه ما ب 17ه يسپس آ. ديشان خواهد برگردانيا يخداوند خدا يرا به سو اسرائيل بنياز  ياريبس ييحيد كه يگو مي
كه بر  كند؟ واضح است مياشاره  يبه چه كس ”يو“ر يضم. ديخواهد خرام يو يش رويپ ييحيد كه يگو مي

پس . ميشناس مي ”يسيع“را ندا دهنده  ييحيكه ما  ن سبب استيو به هم. يه قبليدر آ ”شانيخداوند خدا“
  .خدا است يسيار روشن است عيجه بسينت

اآوردن يدن به يچه او و چه همسرش برا. ن وعده محال آمديته اپا به سن گذاش يايدر نظر زكر 18 :1
  .انگر شك محبوس در دل او بوديو بز ايسئوال حزن انگ .ربودنديفرزند، پ
او را  اًگر چه غالب. به سئوال او پاسخ گفت) در خدا يقو( ليخود به عنوان جبرائ يفرشته با معرف 19 :1
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 يا هستد و فرشتيا ميكه در حضور خدا  يا هتنها از او به عنوان فرشت مقدس كتابدانند، اما در  ميصدرالمالئك 
  .)21 :9، 16 :8 اليدان(شده است  يآورد معرف ميغام يانسان پ يخدا برا يكه از سو

هرگاه . سخن گفتن نداشت يارايا شك نموده بود، تا به هنگام والدت نوزاد يزكر ئي كهاز آنجا 20 :1
 ياعتقاد بي .توانند شهادت دهند و نه سرود بخوانند ميشوند، نه  ميكالم خدا گرفتار  ان در دام شك بهدار ايمان

بسته  همان گونهنشود  يمان در پرستش و شهادت جاريكه چشمه ا يو تا هنگام ،دوزد ميرا به هم  ها لب
  .ماند مي

 يليد خيسوزان ميكه بخور  يكاهن اًغالب ، چرا كهدنديكش ميصبرانه انتظار  بي قوم ،كليخارج از ه 22- 21 :1
بردند كه  يسپس قوم پ. رون آمد، با اشارات دست با آنها سخن گفتينكه بيا پس از ايزكر .گشت ميزودتر باز 

  .ده استيد ييايدر قدس رو
همان د، به خانه بازگشت، و يكل به انجام رسانيف خود را در هينكه مجموعه وظايكاهن پس از ا 23 :1

  .ديكرده بود نتوانست سخن بگو ييوشگيكه فرشته پ گونه
و با خود شاد بود كه  ،صابات حامله شد، به مدت پنج ماه در خانه پنهان مانديكه ال يهنگام 25- 24 :1

  . را از او بردارد ييافته تا ننگ نازايسته يخداوند او را شا
    

  )38-26 :1(تولد پسر انسان  ماعال) ب
، )صابات حامله شدينكه اليا پس از اي(ا ظاهر شد ينكه بر زكريل پس از ايجبرائ ،در ماه ششم 27- 26 :1

 يم نامزد مرديمر. ل ظاهر گشتيجل يكرد در نواح مي يم كه در شهر ناصره زندگيبه نام مر يا هنبار بر باكريا
 تاج و تخت داود را به يش نبود اما حقوق قانونيب ياگر چه نجار يكه حت يوسف از تبار داود بود، كسيبه نام 
مشابه  يقت تنها با حكميدر حق. ار معتبرتر بوديبس ياز عقد امروز يحت يدر آن دوران نامزد .برد ميارث 
   .شد آن را شكست ميطالق 
د يدو نكته را با. به او داشت يكه خداوند نظر خاص يخواند، كس ميده ينعمت رس يم را ايفرشته مر 28 :1

او  )2 ت گفتيد و نه او را دعا نمود تنها او را تحيم را نپرستيرفرشته م )1 :مينجا مورد توجه قرار دهيدر ا
  ”.يمبارك هست“بلكه  ،است ”ضيپر از ف“م ينگفت كه مر

 .ستيت فرشته مضطرب گشت و در شگفت بود كه مقصود او چيم از تحيداست كه مريپ 30- 29 :1
  .ح موعود باشديدر مسده تا مايرگزكرد، سپس به او گفت كه خدا او را ب فرشته ترس او را آرام

  :دييگرفته توجه نما ين اعالن جايت كه در ايق پر اهمين حقايبه ا 33- 31 :1
  . ديزائ يخواه يپسر ،حامله شده: حيمس يت واقعيانسان
  . دينام يخواه يسياو را ع: دهنده نجاتت و خدمت او در مقام يالوه
  .ت و چه در كاريچه در شخص ،او بزرگ خواهد بود: او يبزرگ
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  . شود يمسم يبه پسر حضرت اعل: ت او به عنوان پسر خديهو
ح بودن ين امر مسيا. خداوند خدا تخت پدرش را به او عطا خواهد فرمود: نسبت دادن تخت داود به او

  . كند ميرا ثابت  يو
ت ينها خواهد كرد و سلطنت او را يعقوب تا به ابد پادشاهياو بر خاندان  :او يو جهان يابد يپادشاه

  . خواهد بودن
 33و  ب32ات يآ حالي كهح اشاره دارند، در يه مسيالف به ظهور اول32و  31ات يمبرهن است كه آ

   .او در مقام شاه شاهان و رب االرباب ياست از بازگشت ثانو يفيتوص
 چگونه او. شك ينه از رو بود و يشگفت ياز رو ”شود؟ مين چگونه يا“م يسئوال مر 35- 34 :1

راجع  يح فراوانينداشت؟ گرچه فرشته توض يا هرابط يچ فرديبا ه حالي كهآورد در  ايبه دن يندتوانست فرز مي
بر او خواهد آمد  القدس روح. بود القدس روحن معجزه يا. بود ”تولد از باكره“پاسخ  دهد اما مين موضوع نيبه ا

كه در نزد انسان محال  ”شود ميچگونه “م يدر پاسخ سئوال مر. ه خواهد افكنديبر او سا يو قوت حضرت اعل
  .است ”القدس روح“ جواب خدا- بود

درباره  يرينظ ينجا عبارت بيپس در ا ”.جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد از آن“
نجا نهفته يكه در ا يان رازيزبان از ب. شود ميخواهد بود كه در جسم آشكار  ييخدا ،ميپسر مر. ميتجسم دار
  . قاصر است

صابات در ماه ششم ينكه اليسازد، ا ميش او را بر او فاش يخو ،صاباتيسپس فرشته اخبار ال 37- 36 :1
  ”.ستيمحال ن يچ امرينزد خدا ه“د كه يبخش مينان يم اطمين معجزه به مريا. كه نازا بود يسهمان ك ،است

  .و رفتاه از نزد سپس فرشت. العاده خدا نمود هدف فوق يم اجرايخود را تسل ،يم با فروتنيمر 38 :1
  

   )45-39 :1(صابات يال ازم يمرديدار ) پ
 ئي كهاز رسوا يريد به خاطر جلوگيشا. رود ميصابات يدار اليم به ديد كه چرا مريگو ميكالم ن 40- 39 :1

ت يدرست باشد پس تح ين فرضياگر چن. ع شده بوديت او در ناصره شايناخواسته به خاطر آشكار شدن وضع
  . چندان خواهد داشت ود يما ارزش ياو برا يبانصابات و مهريال

ز يواكنش اسرارآم ،طفل در رحم او به حركت درآمد ،ديم را شنيمر يصابات صداينكه اليبه محض ا 41 :1
 يشد، به عبارت پر القدس روحصابات از يال. نديايا بينكه به دنيش از ايحا پيو خودجوش ندا دهنده نسبت به مس

  .افت و سخنان و اعمال او را در كنترل خود گرفتيط بر او تسل القدس روح
و  )41ه يآ( صاباتيال، )15ه يآ( دهنده تعميد ييحي: پر شدند القدس روحت از يدر باب اول سه شخص

  ).67ه يآ(ا يزكر
است  يروحان يحات و سرودهاير، تسبيپر از روح سخن گفتن به مزام يزندگ يها از نشانه يكي
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 يد موجب شگفتينبا يباب بعددو سرود در ز ين باب و نيافتن سه سرود در اين رو يز اا). 19-18 :5 انيافسس(
كه در واقع از سطر اول آنها گرفته  اند ن شناخته شدهين سرودها با نام التيچهار سرود از ا يبه طور كل. ما شود

متبارك باد )3(، ]Magnificat ]1: 46 -55 )تمجيد( ميش مريستا )2( ،]45-42 :1[ اليصابات تيتح) 1( :شده است
Benedictus ]1:68 -79[ ،)4 ( خدا را در اعلي عليين جالل بادGloria in Excelcis Deo ]14:2[،  الحال مرا ) 5(و
  .]Nunc Dimittis ]2: 29 -32  رخصت ده

 نيد و بدينام ”مادر خداوند من“م را يگفت مر ميصابات كه با الهام خاص روح خدا سخن يال 45- 42 
در دل  يو خوش يتوان شاد ميشود، تنها  ميافت نياز حسادت در دل او  يچ آثاريه. ت گفتيتح ه به اوليوس
دن ييان زنان مبارك بود چرا كه افتخار زايم در ميمر. نكه آن طفل خداوند او خواهد بودياز ا يافت، شادياو 
مقدس  كتاب. بود دهنده نجاتند و را او خداويثمره رحم او مبارك خواهد بود ز. ده بوديب او گرديح نصيمس
  . نامد مين ”مادر خدا“م را يچگاه مريه

ن آموزه ين امر ايتوان از ا مين اين حالاما با . ز خدا استين يسيع ييبود، و از سو يسيگرچه او مادر ع
خ ير تارمحدود بود كه د يم مخلوقيمر حالي كهاز ابتدا بود در  يسيع. كه خدا مادر داردرا استخراج كرد پوچ 

از  اًخود كه ظاهر يدرون يصابات شاديال. بود يسيع ياو تنها مادر جسم .نهاد يپا به صحنه هست يشخصم
مان او يا .وستياو به تحقق خواهد پ يآرزو. آمده بود را به زبان آورد به وجودجنبش طفل در رحم خود در او 

  . گشت ميد طبق وعده خدا مولود يفرزند او با. هوده نبوديب
  

  )56-46 :1(كند  ميش يم خداوند را ستايمر) ت
خداوند را به  ابتدا ،ميمر )10- 1 :2سمو  1(است  ”حنا“ ه به سروديار شبيم بسيش مريسرود ستا 49- 46 :1

 يتمام“. )48ه يا(د كه او گفت ييتوجه نما .)49-46ات يآ( كند مياو انجام داده شكر  يكه برا يخاطر كار
كه مبارك  يد، بلكه كسوش يست كه بركات از او جارين ياو شخص ”.خواند طبقات مرا خوشحال خواهند

ز يكند او ن مين امر ثابت يكند، كه ا يم يخود معرف دهنده نجاتاو خدا را به عنوان . خواهد بود) خوشحال(
  .گناهكار بوده است

او  .كند ميترسند شكر  ميكه از او  يبعد نسل بر آنان او خداوند را بخاطر رحمت نسالً ،اًيثان 53- 50 :1
  . سرافراز خواهد كرد و فروتنان و گرسنگان را ،ر افكندهيجباران را به ز

ت او داده يم و به ذريرا كه به ابراه ييها كند چرا كه وعده مينكه او خداوند را شكر يسرانجام ا 55- 54 :1
  . ديبود را به تحقق رسان

او هنوز ازدواج . بات ماند، به خانه خود در ناصره بازگشتصاينكه حدود سه ماه با اليم پس از ايمر 56 :1
كرد، يم ياما خدا از او جانبدار. گرفت ميگان قرار يهمسا ينبود كه او مورد سوظن و افترا يديترد. نكرده بود

  . ديتوانست صبر نما ميپس او 
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  )66-57 :1( مناديتولد ) ث
. كردند يو دوستان او شاد شانيخو. بزاد يپسر ،ديصابات رسيزمان وضع حمل ال هنگامي كه 61- 57 :1

 ياما هنگام. ا نام بنهندين است كه او را زكريقيكه طفل را ختنه كردند، گمان بردند كه  يدر روز هشتم هنگام
ن يله آنها چنيچ كس در قبيدند، چرا كه هيمتعجب گرد يبنهند، همگ ييحيگفت كه نام او را  به آنها كه مادرش

  . نداشت ينام
دهد كه او  مين امر نشان يا(ا اشاره كردند يند پس به زكريرا اتخاذ نما يينها يآنها خواستند را 63- 62 :1

  . همه متعجب شدند. بود ييحيان داد نام طفل يبه بحث پا يا هاو با خواستن تخت .)نه تنها الل بلكه كر هم بود
دوباره قوت  ”ييحي“نوشتن نام  ا به محضيدند زكريكه د د چرايدو چندان گرد انآن ياما شگفت 66- 64 :1

افت، و مردم در عجب يه شهرت يهويع در همه كوهستان ين وقايبه سرعت تمام ا. بازگشت يسخن گفتن به و
  .خواهد بود يدانستند كه رحمت خاص خداوند با و ميآنها . نده چه خواهد نمودين طفل در آيبودند كه ا

  

  )80-67 :1( ييحيا درباره ينبوت زكر )ج
 يگشته سرود شكرگزارپر  القدس روحآزاد شده بود، از  يمانيا بيسست  يا از بندهايحال كه زكر 67 :1

  .ان نموديز بود به الهام روح بيه نيامار پريبس قيعت عهداز  يكه به سبب ذكر عباراترا  يحيار فصيبس
از  ي، حاكييحي ،ه والدت پسرشافت كيا دريزكر .كنم ميكه انجام داده شكر  يكار يخدا را برا 69- 68 :1

مان بدو يا. انجام شده برشمرد يش از آنكه رخ دهد، عمليح را پياو ظهور مس. حا استيك بودن ظهور مسينزد
. قرار داد ييشان فدايا ياز قوم خود تفقد نموده، برا دهنده نجاتد خدا با فرستادن يده بود تا بگويقوت بخش

كردند را در  مي نيكه سر پادشاه را بدان تده يروغن معموالً(افراشته بود هوه شاخ نجات را در خانه داود بري
نكه يا اي. نجات از نسل پادشاه داود است ”شاه“ يبه معنا نجا احتماالًين شاخ در ايبنابرا .)داشتند ميشاخ نگاه 

   .است ”قدرتمند دهنده نجات“به منزله  اين صورتاز قدرت باشد كه در  ينماد يشاد
. كرده بودند ييشگويح را از بدو عالم پيظهور مس ،ايانب. كنم ميتحقق نبوت شكر  يخدا را برا 71- 70 :1

  . از دشمنان و حفاظت در برابر دشمنان است ييرها ييشگوين پيدر واقع ا
ن وعده با يا. م بسته بوديبا ابراه يخدا عهد بالشرط. كنم ميبه عهدش شكر  يوفا يخدا را برا 75- 72 :1

 يكه او به ارمغان آورد هم درون ينجات. افتيح است تحقق يمس يسيم كه نامش خداوند عيت ابراهيظهور ذر
خوف  بي نكه او رايا يبه معنا يافتند و دروني مي ييرها نكه از دست دشمنانشيا يعني يرونيب. يرونيبود و هم ب

   .ت و عدالتيكردند، در حضور قدوس ميت دعبا
او  هنكياول ا .افته استين عبارات دريده بارز را از ايقعدو  (G. Campbell Morgan)كمپل مورگان . جي

به نام  يسپس اشارات .ض خدا هستنديهر دو ف. ورزد ميد يو مفهوم سرود تاك ييحين ير بيبه ارتباط چشمگ
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  .افته استي 73و  72ات يصابات در آيا و اليزكر ،يحيي
   )72 هيآ(رحمت موعود  - ييحي

   )72ه يآ( اشتناد ديبه  -  ايزكر
   )73ه يآ( سوگند - صاباتيال

اد آوردن سوگند عهد مقدس او سرچشمه ياز به  ،كند ميآن را اعالن  ييحيگونه كه  رحمت خدا، همان
  .رديگ مي

را  ها كه دل خوانده خواهد شد يحضرت اعل ينب ،ييحي .دهنده نجات ي، منادييحيخدمت  77- 76 :1
نجا باز شاهد يدر ا. نمود ميزش گناهان به قوم اعالن رق آمينجات را از طر ه،ورود خداوند آماده ساخت يبرا

 ينب يمالك. نسبت داده شده است يسيبه ع ديجد عهددر  ،قيعت عهدهوه در يم كه اشارت به ين موضوع هستيا
ح يمس يرا برا آمد تا راه ييحيم كه يدان ميما . سازد ميا يهوه مهي يراه را برا يام آورينموده بود كه پ ييشگويپ

  . هوه استي يسين است كه عياستنتاج واضح و مبرهن ا. ا سازديمه
اكنون به . برد ميا در ظلمت بسر يدن بود كه ها قرن. ه شده استيبه طلوع روز شب يسيظهور ع 79- 78 :1

كه  يافت، كسي مي يح تجلين روز در شخص مسيا. شد ميمرز شب و روز شكسته  ،ما يرحمت خدا ياحشا
نمود  ميت يهدا يق سالمتيل را به طرياسرائ يها يده، پايكه در ظلمت و ظل موت ساكن بودند، تاب يانيهوديبر 

  .)2 :4 يمالك ك.ر(
گشت و  مي يابد كه طفل نمو كرده در جسم و روح قوي ميان يك عبارت ساده پاين باب تنها با يا 80 :1

  .برد مي ابان بسريل در بيتا روز ظهور خود به عامه قوم اسرائ
  

   )7- 1 :2( تولد پسر انسان )چ

در كل  ي، به عبارتكنند يسينو صادر نمود كه تمام ربع مسكون را اسم يصر فرمانياوغسطس ق 3- 1 :2
ه بود يسور يوس والينيريكه ك يابتدا هنگام يسينو ن اسميا .رفتيپذ ميصورت  يد سرشمارياو با يامپراتور

  .ر سئوال بوديوس زينيريل لوقا به خاطر اشاره به كيه صحت انجبود ك ياريبس يها سال. رفتيصورت پذ
دگاه يصر از دياوغسطس ق. گذاشته است صحه بر روايت لوقا ير باستاشناسيات اخيكشف اين حالاما با 

 يهودير يغ يامپراتوردگاه خدا ياما از د .ديثابت نما يوناني- يخود را بر جهان روم يخواست برتر ميخود 
  .)1 :21امثال  ك.ر(بود  يانجام نقشه اله يبرا يا هليروم تنها وس

م حضور يح در اورشليم درست در زمان تولد مسيوسف و مريفرمان اوغسطس باعث شد كه  7- 4 :2
دند، شهر يلحم رس بيتل به ياز جل هنگامي كه .)2 :5كا يم(ابد يكالم خدا تحقق  ييشگويله پيوس نيابند، تا بدي

استقبال  ين امر چگونگيا. ك اصطبل بوديابند، يتوانستند در آنجا اقامت  ميكه  يكانتنها م. ار شلوغ بوديبس
م پسر ين زوج اهل ناصره در آنجا حاضر شدند، مريكه ا يهنگام. دهد ميرا نشان  دهنده نجاتاز  ها انسان
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  . ديده در آخور خوابانيچيپس او را در قنداقه پ. ديين خود را زاينخست
چقدر . ديگرد اره مايپست وارد س يتنها و در فقر و در اصطبل يجسم كودكن رو خدا در ياز ا

  :كند ميان ين بين صحنه را چنيا ييبايبه ز داربي. ز استيانگ شگفت
  . سرنهادن نداشت ير جايمس يتمام يب، و در طيانش صليآغاز راهش آخور بود و پا

  

  )20- 8 :2( فرشتگان و شبانان )ح
 يها م داده نشد، بلكه به شبانان متفكر در تپهيدر اورشل يرد ابتدا به رهبران مذهبن تولد منحصر به فيا 8 :2

ن يچن (James S.Stewart)يمز استوارت ج. ادار بودندخود وف به كار روزانه كه يفروتن هاي انسانهودا، ي
  : ديگو مي

كه غرق در كار روزانه خود به  يعام ياه انسانن ينكه ابتدا چشم چنيست، ايم نياز مفاه ييايما دن يقت براين حقيا ايآ
ف هر چقدر هم كه يگاه انجام وظاياز آن است كه جا ين موضوع حاكيز ايش از هر چيد؟ پيجالل خداوند موعود آشنا گرد

هستند كه  ييها انسانن ين معنا است كه چنيو در وهله بعد بد. شود ميده يا ديست كه در آن روا يياما جا ،پست باشد
 يبه زود اند وليكن دل كودكانه خود را فراموش نكرده و اند هشه خود ساختيپ يق را در زندگياده و عمس ينداريد

  .ملكوت بر آن گشوده خواهد شد يها دروازه

به محض  .ديشان تابيدرخشان و پرجالل بر گرد ا يفرشته خداوند بر شبانان ظاهر شد، و نور 11- 9 :2 
ن خبر راجع به يا. شان شرح داديد و ماجرا را بر اينان بخشيشته بدانها اطمنكه شبانان از ترس عقب رفتند، فريا

ن كودك يمتولد شد، ا يكودك لحم بيتنكه امروز در يا. بود ها ع قوميجم يم برايعظ يبشارت خوش
ابتدا او . نهفته است يات ماجرا درس خداشناسينجا و در جزئيدر ا! ح خداوند باشد، بوديكه مس يا دهنده نجات

 يحايمسح شده خدا و مس. ح استيپس او مس. كند ميان يرا ب ن مفهومياست، كه نام او ا دهنده نجاتك ي
  . است كه در جسم خود را ظاهر كرده است يياو خداوند خدا ،نكهيسرانجام ا. لياسرائ

ده يچيقنداقه پ نكه طفل دريابتدا ا. فرشتگان دو عالمت به آنها دادند ؟شناختند ميشبانان چگونه او را  12 :2
ن ياما فرشتگان اعالم كرده بودند كه ا .ده بودنديده است را ديچيدر قنداقه پ هك يهم طفل آنها قبالً اًنيقي. است

ده يده شده است نديچيكه در قنداقه پ يخداوند را همچون طفل كوچك يتا بدان لحظه كس. طفل خداوند است
ن مكان يرا در چن يد بود كه شبانان كودكيبع. ده خواهد بوديبانن بود كه او در آخور خواين عالمت ايدوم. بود
 يهنگام. را متحمل شد يحرمت بي نيا چنين دنيات و جالل به هنگام ورود به ايخداوند ح. ده باشنديد يبيعج

خ يكوچك پا به تار يروزمند، بلكه در جسم نوزاديم خالق و حافظ جهان نه در جامه قهرمان پيكن ميكه تصور 
  . قت تجسم استين حقيا يآر. ميمان ميت نهاد، مبهوت يبشر

حاضر شده خدا را  يآسمان لشكراز  يفوج. و شعف آسمان پاره شد يض شادغدر همان حال ب 14- 13 :2
م كه مفهوم كامل يشناس يم )نييعل يجالل بر خدا در اعل( امروزه سرود آنها را به نام اًغالب .خواندند ميح يتسب

ان يو در م ين سالمتين جالل و بر زمييعل يخدا در اعل يو خدمت او برا يزندگ .رديگ مير بر تولد نوزاد را د
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  . رندياو را با خوش بپذ ئي كهها انسان يد برايا شاي ،خواهد بود يمردم رضامند
م و يلحم رفتند و مر بيت ينكه فرشتگان به آسمان رفتند شبانان شتابان به سويبه محض ا 19- 15 :2

ان نمودند، و يدار فرشتگان را به طور كامل بيآنان شرح واقعه د .افتنديده يرا در آخور خوابان يسيوسف و عي
گذشت داشت،  ميتر از آنچه يقيعم يم در كياما مر. دين در اصطبل گرديحد حاضر بي ين امر موجب شگفتيا

  . شد ميداشت و در دل خود بر آنها متفكر  مين سخنان را نگاه ياو همه ا
 نزدنمودند  ميد خدا يتمج حالي كهده بودند و در يده و شنيكه د يشبانان سرمست از همه آن امور 20 :2

  . خود بازگشتند يها گله
  

   )24-21 :2( يسيختنه و وقف ع )خ
   :ه استح شديتشر ين عبارت حداقل سه رسم مذهبيدر ا

 ين عمل برگرفته از عهديا. فل رخ دادط تولد ن روزين امر در هشتميو ا. نكه وقت ختنه طفل بوديابتدا ا -1
 يكم. نمودند مي يز طفل را نام گذارين روز نيهود در هميبر طبق رسم . م بسته بوديبود كه خدا با ابراه

  . بنامند يسيوسف گفته بود كه او را عيم و يشتر فرشته به مريپ
 ك.ر(. رفتيانجام پذ يسيلد عن واقعه چهل روز پس از تويا. م مربوط استير مريرسم دوم به عمل تطه -2

 يقربان يز برايا كبوتر نيك فاخته يو  يسوختن يرا به جهت قربان يا هن بريوالد معموالً .)4-1 :12الو 
- 6 :12ان يالو(م كنند يتقد ”ا دو جوجه كبوتريك جفت فاخته ي“ران مجاز بودند ياما فق. كردند ميم يتقد

ح در آن ياست كه مس ياز فقر يلكه تنها دو جوجه كبوتر حاكاورد، بين يا هم بريقت كه مرين حقيا. )8
  . مولود شد

در اصل، خدا مقرر فرموده بود كه نخست زادگان پسر به . م بوديكل اورشليدر ه يسيع يرسم سوم، معرف -3
 يرا برا يبعد، او سبط الو يچند .)2 :13خروج (دادند  ميد طبقه كاهنان را شكل يابند، آنها باياو تعلق 

ن فرزند اجازه داده شد تا با پرداخت پنج سكه يسپس به والد .)2-1 :28خروج (خدمت كهانت جدا نمود 
خداوند  يسيبود كه آنها به هنگام وقف ع ين همان كاريا. كنند ”خريدباز“ا ي ”فديه“نقره فرزند خود را 

  .ام دادندانج
  

   )35-25 :2(ح زنده است يدن مسيد يشمعون برا )د
 القدس روحاز . ديكش ميسحا را يهود بود كه انتظار ظهور ميت خدا ترس ياز بق يكيمعون ش 26 ،25 :2
سر خداوند با ترسندگان “. ا نخواهد رفتيند از دنيا مسح شده را نبيح خداوند يده بود كه تا مسيرس يبدو وح
با  يزيارتباط اسرارآمكنند  ميوك لكه در مشاركت آرام و متفكرانه با خدا س يكسان .)14 :25مزمور ( ”اوست

  . دارند ياله تمعرف
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كل يز وارد هيكردند، شمعون ن ميم ياو را به خدا تقد يسين عيكه والد يدرست در همان روز 28- 27 :2
د، و سرود يرا در آغوش خود كش يسياو ع. موعود است حين همان مسيافت كه ايدرروح  يياو به راهنما. شد
  .ساخت يزبان خود جار ربرا  (Nunc Dimitts) ”رخصت دهخداوند  يالحال ا“ يماندن اديبه 

. يبه سالمت يده ميخداوند، الحال بنده خود را رخصت  يا :ن شرح استيسرود بد ييبار معنا 32- 29 :2
تو او . دهنده موعود در نجات ،يكه خود وعده داد همان گونه .ده استيد ادن نوزيچشمان من نجات تو را در ا

 يخواهد بود كه كشف حجاب برا ياو نور. فراهم آورد ها انسانطبقات  يتمام يت را براتا نجا يرا فرستاد
شمعون . )يو يظهور ثانو(درخشد  ميل يقوم تو اسرائ يو در جالل برا ،)ه اويظهور اول(خواهد كرد  ها امت

  . عذاب مرگ رخت بر بسته بود. گر آماده مردن بوديد يسيدن عيپس از د
همان كند،  ميوسف و مادرش به دقت تمام از آموزه تولد از باكره محافظت يح يصح انيلوقا با ب 33 :2

  .ن آمده استيت نسخ چنياز اكثر يرويبا پ كينگ جيمز ترجمه كه در گونه
سپس با كالم نبوت  ،ن كودك را بركت دادهيخدا والد يساختن شكرگزار يشمعون پس از جار 35- 34 :2

  . م سخن گفتيبا مر
   :ل چهار قسمت استنبوت او شام

 كه مبتكر، ناتوبه كار و يكسان .لياسرائاز فرزندان  ياريافتادن و برخاستن بس يبرا ،ن طفل قرار داده شدهيا. 1
كه خود را فروتن سازند، از گناهانشان توبه كرد و  يكسان. مان بودند افتاده مجازات خواهند شديا بي

   .افتيركت خواهند رند برخواهند خواست و بيرا بپذ يسيخداوند ع
خاص نهفته  يح مفهوميدر شخص مس. كه به خالف آن خواهند گفت يتيآ ين طفل قرار داده شده برايا. 2

ن سبب عداوت تلخ دل بشر را به يو به هم ،كرد ميرا طرد  ين گناه و ناپاكيزم يحضور او بر رو. بود
  . همراه خواهد داشت

را كه به هنگام مصلوب كردن پسرش  ينجا اندوهيشمعون در ا .فرو خواهد رفت يريز شمشيدر قلب تو ن. 3
  .)25 :19وحنا ي(كرد  ييشگويپ گرفت، ميفرام را يدل مر

خود واكنش نشان  دهنده نجاتكه نسبت به  يشخص به هر شكل. مكشوف شود ياريتا افكار قلوب بس.... 4
  .او است يات و عواطف درونيدهد، همان منعكس كننده ن

  . رديگ ميبر  ر را دريسنگ پلكان و شمش ،همچون سنگ محك، سنگ لغزش يميد شمعون مفاهن سرويبنابرا
  

   )39-36 :2( هينب يحنا) ذ
او از  .حا بوديل بود كه به انتظار ظهور مسيت وفادار اسرائيز همچون شمعون از بقيه نينب يحنا 37- 36 :2

م توسط حكومت آشور به  .ق 721در سال  كه ياز ده سبط يكي )مبارك ،شادمان يبه معنا(ر بود يسبط اش
خود را با شوهر بسر برده بود،  يداشت، و هفت سال از زندگ ميش از صد سال يد بيحنا با. اسارت برده شدند
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را از  يد مكاشفات الهيه را داشت، بدون ترديك نبياو كه مقام . وه مانده بوديو به مدت هشتاد و چهار سال ب
كل يدر ه ياو در خدمت خود در عبادات جمع. كرد مياو را خدمت  خدا يگوافت و همچون سخني ميخدا 

  . كهولت سن مانع از خدمت به خدا نشده بود. وفادار بود و شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول بود
ز يگفت حنا ن ميم سخن يو شمعون با مر شد، ميم يبه خداوند تقد يسيكه ع يا هدرست همان لحظ 38 :2

كه وعده داده شده بود شكر نمود سپس درباره  يا دهنده نجاتاو خدا را به خاطر . ن جمع ملحق شديه اب
  .م به انتظار نجات بودند تكلم نموديكه در اورشل يبه تمام وفاداران يسيع

ل يان بردند، به شهر خود ناصره جليم را پايم رسوم طهارت و تقديوسف و مرينكه يپس از ا 39 :2
  .كند ميا فرار به مصر نيمان يبه مالقات حك يا هچگونه اشاريلوقا ه. ردندمراجعت ك

  

   )52- 40 :2( يسيع ينوجوان) ر
 ياو نمو كرده و به روح قو ياز نظر جسم :ح شده استين تشريچن )يسيع(ن طفل يا يعيرشد طب 40 :2

 يو كاركردن را ط كردن يباز ،صحبت كردن ،، راه رفتنيكيزيهمچون رشد ف يعياو تمام مراحل طب. گشت مي
او . او از حكمت پر شد ياز نظر ذهن. ديما را درك نما يتواند هر مرحله از زندگ مين سبب هم او يبه هم. نمود

. بود يض خدا بر ويف ،ياز نظر روحان. ز آموختيرا ن يل زندگياعداد و تمام دانش در مسا ،زبان ينه تنها الفبا
دعا وقت گذاشت و از  ياو كالم را مطالعه نمود، برا. سلوك نمود القدس روحاو در مشاركت با خدا و اتكا بر 

   .انجام اراده پدرش خشنود بود
كه خداوندمان  يهنگام. شود ميواجب  يعت بر ويشر يدر سن دوازده سالگ يهوديك پسر ي 44- 41 :2

اما . م بجا آوردنديز اورشلد فصح ايانجام رسم ع يارت ساالنه خود را برايدوازده ساله بود، خانواده او ز
م يكه ندان يتا هنگام. ستيهمراه قافله ن يسيگشتند، متوجه نشدند كه ع ميل باز يجل يكه به سو يهنگام

. رسد ميب به نظر يمان عجين موضوع براي، ااند هار بزرگ سفر كرديك كاروان بسيبه همراه  يسيخانواده ع
  . ديآ ميخود  يها همراه هم سن و سال به يسيست كه آنها گمان بردند كه عين يديترد

مان سهل است كه يم كه چقدر برايد به خاطر داشته باشيم، باييم را سرزنش نمايوسف و مرينكه يش از ايپ
كه هنوز  ميدار يگناهان يدر زندگ حالي كهم، دريرا به همراه دار يسين گمان كه عيم، با ايروزه برو كيبه سفر 

به  ديدوباره با او، با يارتباط يبرقرار يبرا. شود ميرتباط ما با او ن گناهان مانع ايو ا ميا به آنها اعتراف نكرده
  . مييو سپس اعتراف نموده از گناهان خود توبه نما ،م كه مشاركت ما با او گسسته شده استيبازگرد ييهمانجا
 ،ان معلمان نشستهيدر مكه  افتنديكل يرا در ه يسيم بازگشتند و عيشان به اورشلين پريوالد 47- 45 :2

ا با ي نخبه باشد ينكه او فرزنديدال بر ا يچ نشانينجا هيدر ا. كرد يمشان سئوال يشنود و از ا ميشان را يسخنان ا
از معلمان  يدر آرامش و فروتن يعيطب يبلكه او همچون كودك ،مينيب مين ديبزرگان خود بحث و مجادله نما

شده بود، چرا كه مردم از فهم و  يد كه از او سئواالتيآ مين بريچنكالم  ياز محتوا يحت. آموخت ميخود 
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  .ر شده بودندياو متح يها جواب
ار از او بزرگتر يكه بس يبا هوش و ذكاوت در مباحث آنان يسيدند عيد مينكه ين او از ايوالد يحت 48 :2

. و خشم خود را بروز داد مادرش با سرزنش او، اضطراب اين حالبا . زده شدند د شگفتيجو ميبودند شركت 
  نش نگران او هستند؟يدانست كه والد مين يسيا عيآ

ن موضوع است كه او چقدر از يانگر ايب ،ل استين انجيثبت سخنان او در ا نيكه اول عيسيپاسخ  49 :2
د، يكرد مياز بهر چه مرا طلب “كامل دارد،  يخود، آگاه يرسالت اله چنين همت خود به عنوان پسر خدا و يهو

امور پدر “گفت  يسياما ع ”پدرت و من“ :م گفتيمر ”؟خود باشمد من در امور پدر يد كه بايا همگر ندانست
  .)من( ”خود

ك پسر ي يبرا ين مقاميادعا كردن چن. دنديرا نفهم يز ويسخن اسرارآم ن اويدر آن هنگام والد 50 :2
  !نمود مي ير عاديار غيدوازده ساله بس

 ين عبارت حسن اخالقيدر ا. توانستند به ناصره بازگردند ميافتند، پس يگر را يكديا آنه ،به هر حال 51 :2
ك يگاه خود به عنوان يجا اين حالا بود، اما با يگرچه او خالق دن ”.بود ميشان يع اياو مط“م، ينيرا بب يسيع

ن امور را يا ياوقات تمام يامدر تم ،اما مادر او. به خود گرفته بود يهودين خانواده فروتن يع را در ايفرزند مط
  . داشت ميدر خاطر خود نگاه 

   :ده شده استير كشيخداوندمان به تصو يعيو رشد طب يقيت حقيگر انسانيد يبار 52 :2
  در حكمت  -  او يرشد ذهن -1
  قامت  - او يرشد جسم -2
  نزد خدا  يدر رضامند - او يرشد روحان -3
  . نزد مردم يترق - او يرشد اجتماع -4

 ينكه از هجده سال زندگيت لوقا بدون اينجا روايدر ا. او در هر جنبه از رشد خود كامل بود اًمسلم
ن يا. پردازد مي يكباره به واقعه بعديد به يك نجار بود، سخن گويكه پسر  يهنگام ،در ناصره يسيخداوند ع

. ت استيان مردم حائز اهميدر م از به صبر و ارزش كارين ،يآموزد كه چقدر آموزش و آمادگ ميبه ما  ها سال
 يكسان. دارد ميم برحذر يوارد خدمت شو يپس از تولد روحانماً ينكه مستقين موضوع ما را از وسوسه به ايا

نده خود يو شهادت آ ينشده باشد در زندگ يسپر يعيبه طور طب يتا بزرگسال يآنها، از كودك يكه رشد روحان
   .شكل مواجه خواهند شدمبا 

  

  )30 :4-1 :3( خدمت يپسر انسان برا يگآماد-3

   )20- 1 :3( كند ميآماده  يسيع يندا دهنده راه را برا) الف
ك ي- كه بر مسند قدرت بودند  ياسيو س يبود، با نام بردن رهبران مذهب نگار خيلوقا كه خود تار 2- 1 :3
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. سازد ميما روشن  يرا برا ييحيسال آغاز خدمت  -س كهنهيك و دو رئرترايو سه ت يك والي ،)قيصر( امپراتور
قت كه ين حقيا. ديگو ميل سخن يبر اسرائ ها گر ملتين ديچنگال آهن يالينجا از استيدر ا ياسيذكر حاكمان س

ز به مانند ين يل از نظر مذهبياز آن است كه ملت اسرائ يحاك ،ل وجود داشتيس كهنه در اسرائيتنها دو رئ
بزرگ بودند، اما در  يخود مردان ياين مردان از نظر دنيگر چه ا. بردند ميبسر  يخود در ناتوان ياسيت سيوضع

د، يسخن گو ها انسانكه او خواست با  ين رو هنگامياز ا. شدند ميظالم و شرور قلمداد  ينظر خدا آنان مردان
  . ابان نازل كرديا در بيزكر پسر ييحيغام خود را به يده انگاشت و پيسه را ناديكاخ و كن

كه ن نقاط بود يدر ا. حا سفر كرديار يكيتا نزد رود اردن و احتماالً يحوال يز بالفاصله به تمامين ييحي 3 :3
 چنين هم. ح آماده شونديورود مس يتا مورد عفو قرار گرفته برا ،خواندرا به توبه از گناهان خود فرا لياو اسرائ

ن بود، يراست يك نبي ييحي. آنها يقيبر توبه حق باشد يظاهر يابند، تا آن نشانيد يخواند تا تعماو مردم را فرا
  . خواند ميفرا يروحان يايداد، و مردمان را بر اح ميه گناه ندا يمجسم كه بر عل يريضم

 يا ندا كننده ياو صدا .ده استيبه ثبت رس 5-3 :40 اياست كه در اشع ين خدمت او تحقق نبوتيبنابرا 4 :3
حاصل و اندوهبار بود  بي يلتمل همچون ياسرائ. ابان بوديب ياز نظر روحان ن زمانيل در اياسرائ .ابان استيدر ب

در . ورود خداوند آماده شوند يگرفت تا برا ميشكل  يد در آنها تحول اخالقيبا. نداشت يا هخدا ثمر يكه برا
دادند،  ميب يورود او ترت يبرا يرود، مقدمات مفصل يد مكانيخواست به بازد مي يآن روزها هرگاه كه پادشاه

ن يا. ساختند ميم يممكن بود مستق ئي كهر ورود او را تا آنجايرا هموار ساخته و مس ها شاهراهي كه به طور
نبود،  يتحت الفظ يبه معنا ها راه يالبته مقصود او باز ساز ،خواست مياز مردم  ييحيكه  است يهمان كار

   .يسيرش عيپذ يمردم برا يها بلكه آماده ساختن دل
   :ف شده استين توصيح چنير ورود مسيتاث 5 :3

افته و شادمان ينموده و خود را فروتن سازند، نجات  يقيكه توبه حق يكسان- انباشته خواهد شد يهر واد
  . ديخواهندگرد

ان كه متكبر و خودخواه بودند، يسيهمچون كاتبان و فر ييها انسان-  ديپست خواهد گرد يهر كوه و تل
  .ديپست خواهند گرد

  . اصالح خواهد شد ،رانيگهمچون باج يبكارانيت فريشخص-  ديراست خواهد گرد يكجهر 
  . رام و اصالح خواهند شد ،كه خشن و تند خو هستند گرانيسربازان و د- راه ناهموار صاف خواهد شد

ا ب. دينجات خدا را خواهند د -ها ان و چه امتيهوديچه -بشر ين خواهد بود كه تماميا يئجه نهايو نت 6 :3
 يكه بار ياما هنگام. رفتنديبه ارمغان آورده شد، گر چه همه آن را نپذ ها انسانتمام  يه او نجات برايظهور اول

ل يسپس تمام اسرائ. ديخود خواهد رس ييه به تحقق نهاين آيگردد ا ميسلطنت خود باز  يبرقرار يگر برايد
  . پرجالل او شركت خواهند نمود ان در بركات پادشاهيهودير يغ چنين همافت، و ينجات خواهد 

 يبرخ. اند هامديبرد كه همه از سر اخالص ن يآمدند، او پ ييحيد نزد يتعم يبرا يكه جماعت يهنگام 7 :3
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زادگان  يآنها را افع ييحيهستند كه  ينان همان كسانيا. نكه تشنه عدالت باشنديبدون ا. كردند ميفقط تظاهر 
 ييحين نبود كه يا ”د؟يزينده بگريكه شما را نشان داد كه از غضب آ“ل ن سئوايمقصود از ا ..كند مي خطاب
  . نديخواستند به گناهان خود اعتراف نما مي بود كه يبلكه مخاطب او كسان ،ن كرده استيز چنيخود ن
 يعتوبه واق. شد ميده يآنها د يدر زندگ يقيد ثمرات توبه حقيكردند، با مي يبا خدا زندگ اًاگر آنها واقع 8 :3

 ين كافيپس هم ،م پدرشان استيپنداشتند كه چون ابراه مين يد چنيآنها نبا. سته به همراه دارديثمرات شا
انجام اهداف خود  يخدا برا. ستيل بر خدا پرست بودن شخص نيخداشناس دل يها انسانارتباط با  ،است

. زانديم برانگيابراه يفرزندان برا ،رود اردن يها توانست از سنگ مياو  م محدود نبوديفقط به فرزندان ابراه
آنها را  يض الهياز ف يا هتوانست با معجز ميباشد كه خدا  يانيهوديرياز غ يرينجا تصويدر ا ها سنگ احتماالً

م به يت ابراهيذر. است كه رخ داد يزيهمان چ اًقين دقيو ا. م سازديوفادار همچون ابراه ياندار ايمانل به يتبد
خود شناختند و از  دهنده نجاتاو را خداوند  ياريان بسيهودير ياما غ. رفتيرا نپذ خداح يك ملت مسيعنوان 

  . م شدنديابراه يت روحانيل به ذرين رو تبديا
را  ها انسانت توبه يح واقعيقت است كه ورود مسين حقين از اينماد يشه درختان عبارتيشه بر ريت 9 :3

  . خود ندارند به مرگ محكوم خواهند شد كه ثمرات توبه را در يافراد. محك خواهد زد
، ”شهيت“ ،"ندهيغضب آ“، ”زادگان يافع“ :بودند بران يريشد همچون شمش ميصادر  ييحيكه از دهان  يعبارات و سخنان

دند و سخنان آنها معلمان بزرگ اخالق بو :چگاه نرم زبان نبودنديخداوند ه يايانب ”.شود ميدر آتش افكنده “ ،”شود ميده يبر“
  .)ه كتب مقدسهيروزانه اتحاد يها ادداشتي( كرد ميمردم را خرد  ،ديآ ميدشمنان فرود  يكه بر خودها ينيآنها همچون تبر ز

ت توبه خود را يخواستند تا واقع مي يعمل ييراه كارها ييحيدند از يد ميمردم كه خود را محكوم  10 :3
  . ندياثبات نما

ت خود را ثابت يدهد تا بتوانند خلوص ن ميشخص به آنها نشان م يها ات روشين آيدر ا ييحي 14- 11 :3
گان خودرا يران ثابت كنند كه همسايشان با فقيو غذا ها ك شدن لباسيد با شريآنها با يبه طور كل. ندينما

  . همچون نفس خود دوست دارند
ن عمل يدم بدنام بودند، اان مريآنها در م ئي كهاز آنجا. صادق باشند د در معامالت خود كامالًيران بايباجگ

  . دهد يتوانست بر صداقت آنها گواه ميآنها 
: ع است اجتناب ورزنديان شايان نظاميكند از سه گناه كه در م ميبه سربازان سفارش  ييحي ،سرانجام

بلكه  ،افتندي مينجات ن ين اعماليبا انجام ندادن چن ها انسانم يمهم است كه بدان .خواهي زيادهافترا و  ،ييزورگو
  . صداقت دل آنها با خدا است يظاهر ييها نها همه نشانهيا

هم  يمدت يتوانست حداقل برا ميچرا كه او . ار قابل توجه استينجا بسيدر ا ييحي يفروتن :الف 16- 15 :3
نكار خود در يا ياما او به جا. گرد خود جمع كند ياريروان بسيد و پينما يح موعود معرفيكه شده خود را مس

 يسيد عيتعم حالي كهاست، در  يكيزيو ف يرونيد او بيدهد كه تعم مياو شرح . سازد ميح فروتن يبل مسمقا
   .ديح را باز نماين مسياقت ندارد بند نعليل ياو اعتراف نمود كه حت .است يو روحان يباطن
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ب ك خدمت دو جانبه محسوين خود يا. و آتش خواهد بود القدس روحح به يد مسيتعم 17- ب16 :3
در روز  آنچهاست از  يا هن وعديداد و ا ميد يتعم القدس روحان را با دار ايمانز يش از هر چياو پ. شد مي
اما در مرحله دوم او به آتش . ابندي ميد يح تعميان در بدن مسدار ايمانكه  يرسد، هنگام ميكاست به تحقق يپنط
  . دهد ميد يتعم

كه غربال  يخداوند همچون شخص. است يد داوريان تعمد آتش هميد كه تعميآ مين بريچن 17ه ياز آ
ن خرمنكوب يكاه بر جانب زم ،كند ميكه او گندم را در هوا غربال  يهنگام. ده شده استير كشيكند به تصو مي

  . دشو ميسوزانده  و يسپس جمع آور. دشو ميپراكنده 
د روح و ياو هم به تعم ،گفت ميخن س مانانيا بي ان ودار ايمان ختهيبا جماعت در هم آم ييحيكه  يهنگام

د يان درباره تعمدار ايمانهرگاه كه فقط با  اين حالبا . )نجايدر ا نيزو  11 :3 يمت(د آتش اشاره كرد يهم به تعم
طعم  يقيحق دار ايمانچ يه. )8 :1مرقس ( گفت ميد آتش سخن نيگر از تعميد )5 :1مرقس ( گفت ميسخن 

  . ديد آتش را نخواهد چشيتعم
ات ين آيدر ا ،ن اويبنابرا. دينما فمعطو يسيبه ع ييحيشود تا توجه را از  مياكنون لوقا آماده  20- 18 :3

در  .كند ميبه او ن يا هس اشاريروديشدن او توسط ه يرا خالصه نموده و تا به زندان ييحيمانده خدمت يباق
به خاطر رابطه نامشروع با زن برادر  س رايرودياو ه. داد يجده ماه بعد رويحدود ه ييحيشدن  يواقع زندان

  . رانه خود را به اوج رسانديدر زندان اعمال شر ييحيس با حبس كردن يروديسپس ه. خ نموديخود توب
  

  ) 22-21 :3( خدمت يبرا يو آمادگ يسيد عيتعم )ب
د يتعماو با . رديگ ميت به خود يپراهم يگاهيجا يسيشود، خداوند ع مياز صحنه محو  ييحي همچنان كه

  . كند ميآغاز  يسالگ يخود را در سن س يومافتن در رود اردن خدمت عمي
  . خورد ميبه چشم  يسيد عيدر واقعه تعم يار جالبينكات بس

   .)ب22ه يآ(پدر  ،)22ه يآ( القدس روح ،)21ه يآ( يسيع :شوند ميافت ينجا يث در ايسه شخص تثل هر. 1
 ين موضوع در راستايا. )21ه يآ(د دعا نمود يبه هنگام تعم يسيه عككند  ميرا ثبت قت ين حقيتنها لوقا ا. 2

دعا . ده استيپدر وابسته است ثبت گرد يبه خدا يبه عنوان پسر انسان كه حت يسيع يهدف لوقا در معرف
خود  ينجا و در بدو خدمت عمومياو در ا. ل استين انجيم غالب در اياز مفاه يكيخداوندمان  يدر زندگ

ش از ياو پ. )16 :5(آمدند دعا كرد  ميگرفت و مردم به دنبال او  ميكه شهرت  يو به هنگاما. دعا نمود
و در اوج  يپيليه فيصريش از واقعه قياو پ .)12 :6(كرد  يدعا سپر را در يانتخاب شاگردان خود، شب كامل

شاگردان خود دعا او در حضور . )28 :9(ئت دعا كرد يل هياو بركوه تبد .)18 :9(م دعا نمود يخدمت تعل
پطرس كه عقب نشسته  ياو برا. )9-1 :11(ند ين امر موجب شد تا در باب دعا به صحبت بنشينمود، و ا

  .)44-41 :22(دعا كرد  يمانياو در باغ جتس. )32 :22(بود دعا كرد 
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. فتكه خدا از آسمان در مورد خدمت پسر محبوب خود سخن گ است يا هاز آن سه مرتب يكي يسيد عيتعم. 3
دو  ”.خشنودم“ ن بوديب در ناصره را تحت نظر داشت و نظر او ايع بي ين زندگيسال بود كه خدا ا يس

مه يخ يبر بنا يشنهاد پطرس مبنيبه هنگام پ يكي ،سخن گفت يكه خدا از آسمان به طور علن يگريمرتبه د
نند يرا بب ييحيمده خواستند تا لپس آيف دنز انيونانيكه  يهنگام يگريو د )35 :9لوقا (ئت يل هيبر كوه تبد

  ).28- 20 :12 وحناي(
  

  . )38-23 :3( با انسان شدن يسيع يآمادگ )پ
 ،انسان است اًواقع يسياگر ع .دهد مياو را شرح  نامه نسبنكه به خدمت خداوند بپردازد، يش از ايلوقا پ
ن ين باورند كه ايبر ا اًعموم. بود كند كه او از نسل آدم ميثابت  نامه نسبن يا. د از نسل آدم باشديپس او با

پسر  يسيد عيگو مين 23ه يد كه آيتوجه داشته باش. كند ميم دنبال يق مريح را از طريمس داجدا نامه نسب
 )23ه يآ( ي، پس هالددرست باش ين نظرياگر چن ”.يوسف بن هاليپسر  )حسب گمان خلق(“وسف، بلكه ي

  .م استيپدر مر ،وسفيپدر زن 
  :م استيخداوند از نسل مر نامه نسبن يل اعتقاد دارند كه ايل ذيبنا به دالغالب محققان 

  )16-2 :1(نگاشته شده است  يل متيوسف در انجيمبرهن است كه نسل  كامالً -1
ه ين قضيعكس ا يدر مت حالي كهوسف دارد، در ينسبت به  يم چهره بارزتريل لوقا، مريه انجياول يدر بابها -2

  . صادق است
ن موضوع علت عدم ذكر يذكر كنند و ا ينسب يوندهايان مرسوم نبود كه نام زنان را در مورد پيهوديان يمدر  -3

  . م استينام مر
ان نشده كه يل لوقا، بينجا و در انجيوسف را آورد، ايعقوب، يان شده كه يب يشخصمبه طرز  16 :1 يدر مت -4

   .داماد است ينجا به معنايپسر در ا ، احتماالًبود يوسف پسر هاليد يگو ميوسف را آورد، بلكه ي يهال
 آمده است نامه نسبدر  يش از تمام اساميپ) تيكسره مالكبه شكل ( (tou) فيحرف تعر ،يدر زبان اصل -5

وسف تنها به خاطر ين امر است كه نام يا يايگو ن استثنا كامالًيا. وسف استيو آن نام  يكير از يغ
   .گرفته است يجا نامه نسبن يم بود كه در ايازدواجش با مر

  : ستياز لطف ن ينكات آن خال يكن توجه به برخيم، ليبپرداز نامه نسبات يست كه به جزئين يازيگرچه ن
از  يسيع ،يل متيدر انج. )31ه يآ(م از نسل داود و از پسر او ناتان است يدهد كه مر مين فهرست نشان يا -1

 يخداوند به عنوان فرزند قانون. شد ميمحسوب  دخت داوتاج و ت يمان وارث حقوق قانونيق سليطر
 يسياما اگر ع. سازد مياو را محقق  يپادشاه يشگيبر تداوم هم يوسف آن قسمت از عهد خدا با داود مبني

ن بود تا يگرفت، چرا كه فرمان خدا ا مير ا بود قراينكيكه بر  ير لعنتيد زيشد، با ميوسف ي يفرزند واقع
م، آن يمر يبه عنوان پسر واقع يسيع). 30 :22ا يارم(اب نشوند يآن پادشاه شرور كامت ياز ذر يك هيچ
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. سازد ميت او تا به ابد بر تخت او سلطنت خواهند نمود، را محقق ينكه ذريبر ا يقسمت از عهد با داود مبن
  . داد ميا بود قرار نينكيكه بر  ير لعنتياو را ز ،ق ناتانينسل او از طر

د كه خدا او را خلق نموده يگو مي ه به ماين آين ايبنابرا .)38ه يآ(ف شده است يوان پسر خدا توصآدم به عن -2
  . است

 ينبود كه مدع يگريگر شخص ديد. خداوند ختم شد يسيحا به عير ظهور مسيپر واضح است كه خط س. 3
  . تاج و تخت داود باشد يمشروع و قانون

  

  )13 :4( يسيع يابان و آمادگيتجربه در ب )ت
ه و در مورد يآ اين پر نباشد، اما در القدس روحست كه او از يخداوندمان ن ياز زندگ يا هچ لحظيه 1 :4

 ن معنا است كه او كامالًيبد”القدس روحاز  پر“عبارت . ن مساله به طور خاص ذكر شده استيوسوسه او ا
پر است در واقع از گناهان آشكار و  دسالق روحكه از  يشخص. ع كالم خدا بوديمط و كامالً القدس روحم يتسل

 ئي كهكرد، جا مياز اردن مراجعت  يسيكه ع يهنگام .ساكن است ياست و كالم خدا در و ينفس خال گناهان
  . مرده يايدر يهودا، در امتداد كرانه باختري يبه صحرا احتماالً، ابان برديافته بود، روح او را به بيد يتعم

 .نخورد يزيكه خداوندمان چ ياميا، نمود ميس او را تجربه يت چهل روز ابلدر آنجا بود كه مد 3- 2 :4
در  ها ن وسوسهيدر واقع ا. ه وسوسه نموديس او را از سه ناحين چهل روز ابليان ايم در پايدان ميكه  همان گونه

د يرسنه گردبا عبارت گ يسيع يقيت حقيانسان .ميكل در اورشليكوه و ه، ابانيب-سه مكان گوناگون رخ دادند
د با استفاده از ين گفت كه خداوندمان بايطان چنيش. ن موضوع هدف وسوسه اول بوديا. منعكس شده است

 ين عمل در خود عملين وسوسه در آن بود كه ايظرافت ا. ديجسم خود را ارضا نما يخود گرسنگ يقدرت اله
د بر طبق اراده پدر عمل يست بود، او بانادر يعمل يسيع يطان براياما انجام آن در اطاعت از ش. شروع بودم

  . كرد مي
تر از اطاعت از كالم خدا مهم. )3 :8ه يتثن(ستاد يبا نقل كردن از كتب مقدس در برابر وسوسه ا يسيع 4 :4
به قوت  يا هاگر واژ يحت“ ،گفته است (Darby) يدارب .به دل راه نداد يدياو ترد. بود يل جسمانيم يارضا

ح از يوسوسه را سركوب خواهد نمود، تمام راز قوت به هنگام نبرد، استفاده صح ،شود يروح به زبان جار
  ”.كالم خدا است

طان يد كه شينپائ يريد. نشان داد يسيبه ع يا هممالك جهان را در لحظ يس تماميابل ،در وسوسه دوم 7- 5 :4
طان ين موضوع كه شيا. ن جهان رايا شنهاد نكرد بلكه ممالكياو تنها جهان را پ. شنهاد كرديداشت را پ آنچههر 

وحنا ي(شد  ”ن جهانيا سيرئ“طان به خاطر گناه انسان يش. ن جهان قدرت دارد، درست استيا يبر پادشاه
ن يهدف خدا ا .)2 :2 يانافسس( ”س قدرت هوايرئ“ .)4 :4قرن  2( ”ن جهانيا يخدا“ )11 :16 ،30 :14 ،31 :12

 يزيطان چيپس ش. )15 :11مكاشفه (شود  ”ح اوينت خداوند ما و مسسلط“ يروز ”ن جهانيسلطنت ا“است كه 
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  . از آن او خواهد شد يشنهاد كرد كه باالخره روزيح پيرا به مس
در . داد ميب رخ يد واقعه صليابتدا با .وجود نداشت يانبريچ ميدن به تخت سلطنت هيرس ياما برا

توانست از  مياو ن. ديد ميد رنج يدن به جالل بايقبل از رس يسين آمده بود كه خداوند عيخدا ا يها وعده
كرد و مهم نبود كه  ميس را پرستش نياو ابل يطيچ شرايتحت ه. كه حق او بود برسد يق نادرست به فرجاميطر

  . دربرداشت يازيآن كار چه امت
نها خدا را پرستش و د تيرا نقل نمود تا نشان دهد كه او در مقام انسان با 13 :6 هين رو، خداوند تثنياز ا 8 :4

  . عبادت كند
ر يكل برد و بدو گفت كه خود را به زيم و بر كنگره هيرا به اورشل يسيطان عيدر وسوسه سوم ش 11- 9 :4
ن يطان قصد داشت تا با ايح را حفظ خواهد كرد؟ شيوعده نداده كه او مس 12-11 :91ا خدا در مزمور يآ. اندازد

كرده بود كه  ييشگويز پين يمالك. نمايد يح معرفيخود را مس يساسش احيك نمايوسوسه باعث شود او با 
بود تا به عنوان  يسيع يبرا ينجا فرصت مناسبيپس ا. )1 :3 يمالك(كل خود خواهد آمد يهان به هگح نايمس

  . دينما ير جلجلتا را طينكه مسيد، بدون ايكسب نما يا هرهاننده موعود نام و آواز
آزمودن خدا  16 :6ه يتثن. ستادين بار در مقابل وسوسه ايسوم يبرامقدس  كتابن با بازگو نمود يسيع 12 :4

  . را منع كرده است
ها به يوسوسه در گرفتار معموالً. جدا شد يسياز ع ير روح طرد شده بود، تا مدتيس كه با شمشيابل 13 :4

  . ز را بر وفق مراد استيكه همه چ يند تا به هنگاميآ ميسراغ آدم 
   :د بدانها پرداختيز در مورد وسوسه وجود دارند كه باين يگرياگون دنكات گون

ن امر يل ايدل ،اند هدوم و سوم برعكس نوشته شد يها وسوسه. فرق دارد يدر لوقا با مت ها ب وسوسهيترت. 1
  . ستيشخص نم

پرستش  ،طانياز ش اطاعت. به آن اشتباه بود يابيكو بود، اما روش دستيجه آن نينت 7در مورد هر سه وسوسه . 2
  . ستيز درست نيآزمودن خدا ن .اشتباه است يشه عمليگر هميا هر مخلوق دياو و 

ب يآنها به ترت .وسوسه دوم درباره جان و وسوسه سوم درباره روح ،است )جسم(وسوسه اول در مورد بدن . 3
  . اند هپرداخت يشهوت چشم و غرور زندگان ،به شهوت جسم

عالقه به قدرت و  ،يالت جسمانيتما ،د انسان استيالت شديسه تا از تما ،وسوسهن سه يا يمحور اساس. 4
ح وسوسه شدند تا راه سهل و آسان را يخ بارها شاگردان مسيدر طول تار .عالقه به كسب شهرت ،ييدارا
  . نديكسب نما يعيگاه رفيسا جايا باشند و در كليدر دن يتا به دنبال مقام شاخص، ننديخود برگز يبرا

از  يا هر جاميرا در ز ها ن سبب وسوسهيسود جست و به هم يطان از زبان مذهبيدر هر سه وسوسه، ش. 5
  ).11- 10ات يآ(از كالم خدا نقل كرد  ياو حت .و اعتبار پنهان كردحرمت 

  :سازد مين موضوع خاطر نشان يدرباره ا يمز استوارت به درستيج
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خود گناه  يشود كه وسوسه به خود ميك سو، ثابت ياز . سازد مي ر ما روشنار مهم را بينكته بس وت وسوسه ديمطالعه روا
 ،ديتجربه د و ديچون خود عذاب كش“ :سازد ميبر ما آشكار  را يسينده عيت سخن شاگرد آين روايگر، ايد يياز سو. ستين

  .)18 :2ان يعبران( ”دياستطاعت دارد كه تجربه شدگان را اعانت فرما

 يمعن بي زيت گناه كردن را نداشت پس وسوسه او نيقابل يسيند اگر عيگو ميم كه ينوش مي يهر از چند گاه
ح هرگز صفات يمس يسيخداوند ع. تواند گناه كند ميو خدا ن ،خدا است يسيع ن است كهيقت ايحق. بود
نشده بود ت او از او جدا ين مستور بود، اما الوهيزم يش بر رويت او در طول زندگيالوه. ت را رها نكرديالوه

ت گناه كردن را نداشت اما به عنوان انسان يند كه خدا فعليگو مين يچن يبرخ. ن شوديتوانست چن مين و اصوالً
توانست در آن  ميتوان تصور كرد كه او  مياو هم خدا و هم انسان بود، و ن اين حالبا . ت در او بودين قابليا

بلكه تا  ،ريا خيت گناه كردن را دارد يا قابليود كه آن نبود كه مشخص شيهدف از وسوسه ا. لحظه گناه كند
  .ما شود دهنده نجاتتوانست يگناه م بي ك انسان قدوس ويتنها . ت گناه كردن در او نبوديثابت شود كه فعل

  

   )30-14 :4(او  يو آمادگ يسيم دادن عيتعل )ث
ه يهودين مدت خداوند در يدر طول ا. فاصله وجود دارد يك سالحدود  14و  13ات ين آيب 15- 14 :4

  . ن برهه از زمان ثبت شده استيخدمت او در ا 5-2وحنا يتنها در . كرد ميخدمت 
د، آوازه او يخود را آغاز نما ين سال خدمت عموميل برگشت تا دوميبه قوت روح به جل يسيكه ع يهنگام

مورد  يعيداد، به طرز وس ميم يلان تعيهوديس يكه او در كنا همان گونه. منتشر شده بود يآن نواح يدر تمام
  . گرفت مياستقبال مردم قرار 

رفت، به  ميسه يبه طور مرتب در روز سبت به كن ،اش يشهر دوران كودك ،در ناصره يسيع 21- 16 :4
گر است كه او به طور مرتب آنها را يم دو موضوع ديخوان ميز يكه در متن كالم ن همان گونه هر شنبه يعبارت

او عادت شده بود  يگران برايم دادن به ديو تعل .)39 :22لوقا (كرد  مياو به طور مرتب دعا  .داد ميانجام 
خادم . برخاست قيعت عهدتالوت از  يسه رفته بود برايبه كن ئي كهن روزهاياز هم يكياو در . )1 :10مرقس (

كه اكنون آن قسمت را به  خداوند طومار را. ا نوشته شده بوديداد كه بر آن نبوت اشع يبه و يسه طوماريكن
از خدمت  يفين عبارت توصيشه ايهم. را قرائت نمود 2ه ياز آ يميك و نيه يباز كرد و آ ،ميشناس مي 61ا ياشع
در واقع به  ”،شما تمام شد ين نوشته در گوشهايامروز ا“ :گفت يسيكه ع يهنگام. شود ميح قلمداد يمس

  .ل استيرائاس يحايگفت كه او مس مين شكل ممكن يتر واضح
 يارياو آمد تا بامشكالت بس. دييدر متن است توجه نما يحيح كه به طور تلويخدمت مس يبه مفهوم انقالب

  : ر بشر شده بود دست و پنجه نرم كنديبانگيخ گريكه در طول تار
  . ران را بشارت دهميفق-فقر 

  . شكسته دالن را شفا بخشم -اندوه
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  . كنم موعظه يران را به رستگارياس -اسارت
  . موعظه كنم يينايكوران را به ب -رنج

  .دگان را آزاد سازميكوب -يطردشدگ
از  يانبوه يد برايجد يطلوع دوران- ده خداوند موعظه كندياو آمد تا از سال پسند ،كوتاه سخن آنكه

 ما را عذاب ئي كهباشد بر تمام مرضها ياو خود را فدا كرد تا مرهم. دگان جهانيبت ديدردمندان و مص
  .آنها جواب است يح برايمس ،يباشند و چه روحان يما جسم يچه مرضها. دهند مي

 ”.ده خداوند موعظه كنمياز سال پسند...“ان داد ين عبارت قرائت خود را پايم او با ايار مهم است كه بدانيبس
ن بود كه سال يح ايمسه يهدف ظهور اول ”.ما يانتقام خدا روزو ...“ .افزوديبدان ن يزيا چيگر از كالم اشعياو د

اما . روز نجات است يبرا يا هديزمان پسند ،ض استين عصر، كه عصر فيا. دينما ده خداوند را موعظهيپسند
د كه از زمان ييتوجه نما. د، روز انتقام خدا را اعالم خواهد كردين جهان آين بار به ايدوم يكه او برا يهنگام
  . شده است يانتقام روز معرف اد شده است، و زمانيده به نام سال يپسند
كردند و همه محو  مياد ي يآنها از او به خوب. ر او قرار گرفته بودنديمشخص است كه مردم تحت تاث 22 :4

م شده ين بالغ و حكيچن وسف نجار،يبود كه پسر  يشگفت يبس يآنها جا يبرا. ز او شده بودنديض آميسخنان ف
  . است
او را  يقيت و ارزش حقيچ كس قدر هويه. ستيق نيت او چندان عميدانست كه محبوب ميخداوند  23 :4

از خود بجا  يار خودشان بود كه در كفرناحوم اعمال خوبياز كودكان شهر و د يكيدر نظر آنها، او . دانست مين
ن مثل در يا ”!ب خود را شفا بدهيطب يا“ دانست كه آنها به او خواهند گفت ميش ياز پ يحت او. گذاشته بود

گران را معالجه يحال كه د. خود كن يبرا يكن ميگران يد يهر آنچه برا“ ،ن معنا بوديان عامه مردم بديم
 يكه در پ ين موضوع در عبارتيا. كند ميفرق  يآن اندك ينجا معنياما در ا ”.ز شفا دهي، پس خود را نيكن مي

به  ،”ش بنمايز در وطن خوينجا نير شد، ام كه در كفرناحوم از تو صاديا هديآنچه شن“ :آمده شرح داده شده است
ز انجام يكند در ناصره ن ميگر يد يز بود كه آنچه در جايرآمين سخن تحقيا يسيع يبرا. گر، در ناصرهيد يعبارت

  . آنان در امان بماند يدهد، تا از استهزا
افراد بزرگ در وطن  :به آنها پاسخ گفت ،يق در روابط انسانيار عميك اصل بسيان يخداوند با ب 27- 24 :4

ا خدا يل انبين دو واقعه قوم اسرائيدر ا. كند ميرا ذكر  قيعت عهدسپس او دو واقعه از . ت ندارنديش محبوبيخو
ل واقع شده بود، يدر اسرائ يميعظ يكه قحط يهنگام. ن سبب به نزد امتها فرستاده شدنديرفتند و به هميرا نپذ

ون فرستاده يدر ص يوه زنيد بنز اما او-ار بودنديفرستاده نشد، گرچه بس يهوديوه زنان ياز ب يك هيچاس نزد يال
. از آنان فرستاده نشد يك هيچاو به نزد  كنيل بودند، ليشع بسا ابرصان در اسرائيوگرچه در زمان خدمت ال. شد

 يسيان عر سخنيد تاثيائيب. ه فرستاده شديبه نام نعمان فرمانده لشكر سور يهوديريغ ياما در عوض نزد شخص
ن طبقات يرتريرا از حق )انيامذج( و ابرصان) امتها(ان يهودير يآنها زنان، غ. مييان را تصور نمايهوديبر اذهان 
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او ! داد يجا مانيا بي انيهودي اين سه گروه را باالتر ازاما خداوند در سخنان خود . شمردند مياجتماع بر
نه تنها شهر ناصره بلكه  ،معجزات او رغم علي. شود مي رگر تكرايبار د قيعت عهدخ يد كه تاريخواست بگو مي

  .گردد ميان باز يهودير يشع به نزد غيا و اليليسپس او به مانند ا. ل او را طرد خواهند كرديملت اسرائ
شد  ميخوش نشان داده  يان رويهوديريهرگاه كه به غ .بردند كه او چه گفت يپ اًقيمردم ناصره دق 28 :4

  : دينما مير ين تفسيقت را چنين حقيا (Ryle)ل ياسقف را. گرفت ميفراآنها را خشم تمام وجود 
  . ان آنها معجزه كنديدر م اًست كه حتميد نيخدا مق. ح آن را اعالم نمود متنفر استيانسان از آموزه اقتدار خدا كه مس

ست كه ين يديترد. كنندر افيز او را به يخواستند بر قله كوه-رون كردنديمردم او را از شهر ب 30- 29 :4
به طرز  يسيوارث ملكوت كرده باشد، اما ع يجهت برانداز يك آنان تالشيطان خواست با تحريش

او را  يدشمنان او قدرت نداشتند كه جلو. ان جماعت گذشت و آن شهر را ترك نمودياز م ييآسا معجزه
  . بازنگشت هگر به ناصريم او ديدان ميكه  همان گونه. رنديبگ

  

  )26 :5-31 :4( بات قدرت پسر انساناث-4

   )37-31 :4( ثيقدرت بر روح خب )الف
ار پر قدرت يم او بسيبردند كه تعال ين شهر پيمردم ا. ان ناصره به سود كفرناحوم تمام شديز 34- 31 :4
 خداوند را يسبت در زندگ يك نمونه از روزهاي 41-31ات يآ .ز بوديب آميز و ترغيب آميسخنان او تاد. است
سه رفت و يابتدا او به كن. وها و امراض باشديحاكم بر د يآمد كه و مين برياز سخنان او چن. كنند ميف يتوص

ن يرود، و ا مير به كار يف ارواح شريتوص يبرا ث معموالًيصفت خب. ث دارديو خبيد كه ديرا د يدر آنجا مرد
ن عبارت يدر ا يوزدگيت ديواقع. ساختند ميلوث ان خود را ميقربان يبدان معنا است كه آنها ناپاك بوده و زندگ

سپس آن روح به وضوح  ”!ما را با تو چه كار است“-اد سردادينكه آن مرد از وحشت فريابتدا ا.مشهود است
  . طان را منهدم خواهد ساختيان شيلشكركه سرانجام  يقدوس خداست، همان كس يسيداند ع مينشان داد كه 

ز پس يو نيد ”.يرون آيب يخاموش باش و از و“و داد، يدو قسمت به آن د مشتمل بر يدستور يسيع 35 :4
  . رون رفتيرساند از وجود او ب يبينكه به او آسين كرد، اما بدون اين چنيزم ياز افكندن مرد بر رو

ث از او اطاعت كند؟ يبود كه باعث شد روح خب يسيدر سخنان ع يزيچه چ! ر شدنديمردم متح 37- 36 :4
ست كه ين يشگفت يچندان جا ؟گفت ميدر او وجود داشت كه او از آن سخن  يا هقوت ناشناختچه قدرت و 

  ! ديمنتشر گرد ياز آن حوال يشهرت او در هر موضع
به . دهد ميانجام  يكه او درقلمرو روحان يست از معجزات مشابهيريتصو يسيع يكيزيتمام معجزات ف

   :زندآمو ميل در لوقا به ما يعنوان مثال معجزات ذ
- )39- 38 :4( تب مادر زن پطرس يشفا. هاگن ياز قباحت و ناپاك ييرها- )37-31 :4( اخراج ارواح ناپاك

اس كه يو  يافتن از طردشدگيبهبود - )16-12 :5( يجذام يشفا .از گناه يناش يو سست يافتن از نا آرامي يآرام



 

- ٢٧  - 

 

  .)19- 1 :17 ك.رنيز (. از گناه است يناش
  . در خدمت به خدا است ياز گناه و ناتوان يكه ناش ياز فلج يآزاد )26- 17 :5(مفلوج 

ات دارند ياز به حيو گناه مرده محسوب شده و ن يگناهكاران با تخط- )17-11 :7(وه زن يزنده شدن پسر ب
   )56- 49 :8 ك.رنيز (

ه را ان نهاديشاگردانش سر به طغ يكه در زندگ يح قادر است طوفانيمس ،)25-22 :8( آرام ساختن طوفان
  . ديمهار نما

را از جامعه متمدن طرد  ها انسانشود و  ميگناه موجب خشونت و جنون  ،)32-26 :8(لجئون  ،وزدهيد
او را لمس نمود  يكه دامن ردا يزن. تقدس و مشاركت را دارد ،يخداوند در خود ضوابط اخالق. كند مي

  . آورد مي يديگناه با خود فقر و ناام ،)43-48 :8(
ن يتوسط شاگردان خود ا يسيع. از دارديات نيگناهكار به نان ح يايدن ،)17-10 :9(نفر  5000ه غذا دادن ب

  . اج آنان را رفع نمودياحت
  .حيشفابخش مس و قدرت ،و خشونت گناه يرحم بي ،)الف 43-37 :9(وزده يپسر د

بود كامل به يسيسازد، اما لمس ع مي و فلج يگناه منحن، )17- 10 :13( ف داشتيكه روح ضع يزن
  . بخشد مي

  . نديآفر مياندوه و خطر  ،يگناه ناراحت ،)ورم مفاصل( يشخص مستسق
تولد تازه با چشمان باز . بندد مي يق ابديحقا يرا به سو ها انسانگناه چشم ، )43-35 :18(كور  يگدا

  . رديپذ ميصورت 
  

   )39-38 :4(قدرت بر تب  )ب
عارض شده بود به محض  يدير زن شمعون را تب شدماد جائي كهبه خانه شمعون رفت،  يسيسپس ع

ع بلكه كامل هم بود، چرا كه او قادر بود يمعالجه نه تنها سر. ل شديتب از او زا ،ب داديتب را نه يسينكه عيا
ف و يشود او را ضع ميل يزا يد از كسيكه تب شد يهنگام معموالً. بپردازد ييرايو پذ يزد و به خدمتگذاريبرخ

پطرس ازدواج كرده  .ند استيشان ناخوشايبرا ين عبارات كميشان ايمدافعان تجرد كش(. دگردان ميسست 
  )!بود

  

   )41-40 :4( وهايقدرت بر امراض و د )پ
شدند، آنها شمار  ميز از فشار رخوت و كار نكردن آزاد يد، مردم نيرس ميسبت به انتها  همچنان كه 40 :4

بود  ياو هركس كه مبتال به مرض. امده بوديهوده نيچكس بيه. آوردند يورا نزد  ها وزدهين و دياز معلول ياريبس
مان هستند، يكنند شفادهندگان ا ميكه ادعا  ياز اشخاص ياريامروزه بس. رون كرديز بيوها را نيرا شفا داد و د
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  . شان را شفا دادياز ا يكيهر  يسيع. ندينما مين شده محدود ييش تعيمعجزات خود را به اشخاص از پ
وها را ياما او شهادت د. ح پسر خدا استيمس يسيدانستند كه ع ميشدند  مياخراج  ئي كهوهايد 41 :4

قت ين حقياعالم ا يح است، اما خدا برايدانستند كه او مس مي آنها. شدند مي د خاموشيآنها با. رفتيپذ مين
  .داشت ياشخاص و ابزار بهتر

  

  )44-42: 4( اريقدرت در موعظه س) ت
نكه او ياو آمدند تا ا ير در جستجويكث يگروه. كفرناحوم رفت يران در حواليو يبه مكان يسي، عروز بعد

... گريد يد در شهرهايشان را خاطر نشان ساخت كه او باياما او ا. را از رفتن باز داشتند يآنها و. افتنديرا 
. داد ميش ملكوت خدا را بشارت گر رفته خبرخويسه ديبه كن يا هسين رو او از كنياز ا. ز كار كنديل نيجل
كه  ياو بر كسان. كردند ميد توبه يآنها با اما ابتدا. خواست كه بر آنها سلطنت كند مياو . خود پادشاه بود يسيع

شر مشكالت  خواستند از ميآنها . ن بوديمانع كار هم. كرد ميوند خورده بودند سلطنت نيبه گناهان خود پ
  . هان خودآزاد شوند و نه از گنا ياسيس

  

   )11-1 :5(شاگردان  فراخواني: گرانيقدرت در آموزش به د) ث
  . توان آموخت مي يار مهميبس يار ساده دعوت پطرس درسهايت بسياز روا

م يدار آنچهو  يياگر تمام دارا. م به جماعت استفاده نموديتعل يبرا يخداوند از زورق پطرس همچون منبر. 1
  . ز بوده و او به ما پاداش خواهد داديار شگفت انگيحوه استفاده او از آنها بسم، نيبسپار دهنده نجاترا به 

گران تمام ينكه پطرس و ديالبته پس از ا- فراوان وجود دارد يماه ييدر چه جا اًقياو به پطرس گفت كه دق. 2
. اند هكرد تجمع ها يداند كه در كجا ماه ميمطلق  يخداوند دانا .افته بودندين يزيشب را رنج برده و چ

ن است كه يت در ايحيت در مسيراز موفق. هوده استيكه با حكمت و قوت خودمان انجام شود ب يخدمت
  . ت شوديز توسط خود او هدايهمه چ

جه آن كه دام آنها از يك نجار را به گوش سپرد، و نتيمجرب بود، اما اندرز  يريگيپطرس گرچه خود ماه .3
 و اطاعت ،يريم پذيتعل ،ين مساله ارزش فروتنيا ”.م انداختيرا خواهبه حكم تو، دام “.. .د پرگشت،يص
  . سازد ميچون و چرا را بر ما روشن  بي

د ين رو باياز ا .د پر شدياز ص يشان تا به حد گسستگيا يق بود كه دامهايعم يآبها(اچه يانه دريتنها در م. 4
ق، يعم يمان سرشار است از آبهايا. ميكن ايم كامل جزر و مد دريآغوش ساحل را رها كرده و خود را تسل

  . سازند مير يدها را كثيص يهستند كه تورها ها نيهم .اندوه و شكست ،رنج چنين همو 
ح سكان يكه مس يخدمت .)7-6ات يآ(آنها غرق شوند  يها ك بود كه گسسته شود و زورقيشان نزديدام ا .5

. ند هستندين مشكالت چقدر خوشاياما ا-خورد ميبر  يت آن را در دست دارد به مشكالت فراوانيهدا
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  . آورند مير را به لرزه در يگيكه دل ماه يمشكالت
ا هم يدر مورد اشع. جاد كرديا ياقتيل بي از يديدر پطرس احساس شد يسير از جالل خداوند عين تصويا .6

  . نگرند مياش  ييبايكه پادشاه را در كمال ز يدر مورد تمام كسان چنين هم ،)5 :6(ن بود يچن
به  حالي كهدر . كار روزانه خود مشغول بوده اد مردم شود كه او بيخواند تا صفراپطرس را  يهنگام يسيع. 7

از ته دل  .با تمام قدرتتان. ديد بكنيآ ميت كند، هرچه از دستتان بر يشما را هدا يد كه كسين هستيانتظار ا
ئي ها انسانز يكند، خدا ن ميت ير حال حركت را هداد يكشت ،كه سكان همان گونه. ديخداوند كار كن يبرا
  . كند ميت يدر حركتند را هدا كه

را زنده  ها انسان“ ،كلمه يواقع يا به معنيد كند، يمردم را ص يريگيماه يح پطرس را خواند تا بجايمس. 8
ت يابد يح برايمس يبرا يم جانينيكه بب اند هسه شديهمتا مقا بي ن افتخاريانوسها با ايان اقيتمام ماه ”.سازد

  !د شده استيص
 يزندگ يكار ين روزهاياز بهتر يكيخود را به كنار ساحل آوردند و در  يوحنا زورقهايو  عقوبي ،پطرس. 9

  ! خود راسخ بودند ميو چقدر در تصم. ح روانه شدنديخود همه را ترك كرده و از عقب مس
    

  )16- 12: 5(جذام قدرت بر  )ج
ار يبس مورد او ،يدگاه انسانياز د .پر از برص بود يكند كه او مرد ميطور خاص ذكر  ب بهيطب يلوقا 12 :5

د يبع ”.يمرا طاهر ساز يتوان مي“ :او گفت .ار قابل توجه بوديبس ين جذاميمان ايا. د كننده بوديحاد و نا ام
. نان كامل داشتياطم به قدرت خداوند اين حالاما با . هم گفته باشديگرين جمله را به شخص دياست كه او ا

بلكه او همچون . ن كار شك نداشتيح در انجام ايل مسيدر واقع او به م ”ياگر خواه“ :كه او گفت يوقت
شته باشد، بلكه خود را به آغوش رحمت و افتن دايشفا  يبرا ينكه حقيح آمد، بدون اينزد مس يمند حاجت

  .ض خداوند افكنديف
ز يرآميتحق يو از نظر اجتماع ،نجس يخطرناك، از نظر مذهب يزشكاز نظر پ يك جذاميلمس نمودن  13 :5

را در  ياز شفا و سالمت يالنياما در عوض س. شد ميآلوده ن يچ نجاستيبه ه دهنده نجاتاما . شد ميمحسوب 
كامل آن  يد شفاييتصور نما. ل شديبرص از او زا اًفور: نبود يجيمعالجه او تدر. ساخت يجار يبدن جذام

   !ش به چه معنا بوده استيك لحظه برايد در يتاج و نااممح يجذام
مشتاق را به  يخواست كه جماعت مين دهنده نجات. چ كس را خبر ندهدياو را قدغن كرد كه ه يسيع 14 :5

فرمود  يخداوند به آن جذام بلكه ،شكل دهد كه از او پادشاه بسازند ينكه جنبش مردميا ايد و يخود جذب نما
ه از يات هديتمام جزئ )4 :14ان يالو(م كند يفرموده بود را تقد يكه موس يا هيد و هديكاهن بنما رفته خود را به

افته يشفا  اًا او واقعيرا مالحظه كند تا مشخص شود كه آ ين بود كه جذاميفه كاهن ايوظ. گفت ميح سخن يمس
ن كاهن يا. ا نهيافته يشفا  يصتوانست اعالم كند كه شخ ميتوانست شفا دهد، فقط او  ميكاهن ن. ا نهياست 
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ببرد باالخره  يشد كه او پ مين كار باعث ير بود، اينظ بي دهين ايا. ده بوديرا ند يا هطاهر شد يكنون جذامتا
دل آنها را كور  يمانيا بي شد، اما مي يشهادت انتمام كاهن يد براين معجزه بايا. استظهور كرده  موعود حيمس

   .ساخته بود
نشود، اخبار به سرعت منتشر شد، و  ينكه معجزه علنيبر ا يمبن يسيع يها هيالف توصبرخ 16- 15 :5
ما  دهنده نجات. عزلت جست ها رانهينكه دعا كند به ويا يبرا يسيافتن نزد او آمدند، عيشفا يار برايبس يگروه

گر از يز ديش از هر چيبكند،  مي يرا پسر انسان معرف يسيكه ع ،لين انجيسته است كه ايار شايبس. بود مرد دعا
   .ش سخن گفته استياودر زندگ يدعا

  
  قدرت بر فلج )چ

در . شدند مي تر ز روز به روز متخاصميان و فقها نيسيشد، فر ميح منتشر يخبر خدمت مس همچنان كه 17 :5
قوت . دندل گرد هم آمده بويابند در جليب يه او اتهامين هدف مشخص كه بر عليم كه آنها با اينجا شاهد هستيا

ط در تمام يشه قدرت شفا دادن را داشت، اما شرايهم يسيدر واقع ع. شد ميشان صادر يا يشفا يخداوند برا
انجام دهد  يميمردمانش نتوانست اعمال عظ يمانيا بي اوقات مساعد نبود به عنوان مثال، او در ناصره به علت

  .)58 :13 يمت(
آنها، به . داد آوردند ميم يدر آن تعل يسيكه ع يا هنزد خان يچهار نفر شخص مفلوج را بر بستر 19- 18 :5

 يسپس برخ. بر پشت بام رفتند يرونيب يها از پله ن روياورند، از ايمردم نتوانستند او را به خانه ب يسبب انبوه
  . ن گذاردنديسقف را از جا درآورده و سقف را گشودند و مرد مفلوج را پائ ياز سفالها

 ،داد ميبه نزد او تالش از خود نشان  يآوردن انسان دردمند ين حد برايكه تا بد يمانيا به يسيع 21- 20 :5
 يا“ :گفت يل، به ويمان آن چهار نفر به اضافه آن مرد عليا يد، به عبارتيشان را ديمان ايچون او ا. توجه نمود

آنها . ختيان را برانگيسيبان و فرشد كات ميافت نير آن ين عبارت كه تاكنون نظيا ”.ده شديمرد، گناهان تو آمرز
خدا  يسيند كه عيعان نماذخواستند ا ميآنها كه ن. امرزديتوانست گناهان را ب ميجز خدا ن يدانستند كه كس مي

  . او اعتراض كردند يياست، به كفرگو
ابتدا او از . ده بوديگناهان آن مرد را بخش اًقتيد كه او حقيخداوند در ادامه خواست بدانها ثابت نما 23- 22 :5

به  ”؟ز و بخرامينكه برخيا گفتن اي ”ده شديگناهان تو آمرز“ نكهيگفتن ا ،است تر ا سهليآنها سئوال نمود كه آ
ر يچرا كه از نظر انسان هر دو غ ،است يگريك معنا گفتن هر دو جمله سهل است، اما انجام هر دو موضوع دي

واقع  ين امريرا اگر چنيز ،است تر سهل ده شديتو آمرز گناهان ن است كه گفتنينكته مهم در ا. ممكن است
ا يم آينيپس سهل است كه بب ”ز و بخراميبرخ“د يياگر بگو. ان كرديتوان آن را ب مين يگريشده است، جور د

   .ا نهيافته است يمار شفا يب
 يسيع ،نيبرابنا. آوردند ميمان نيپس ا ،ده شدهينند كه گناهان آن مرد بخشيتوانستند بب ميان نيسيفر



 

- ٣١  - 

 

او به . ده بوديآن مرد را بخش گناهان اًقتينكه بر آنها ثابت شود كه او حقينند، تا ايظاهر كرد تا بتوانند بب يا همعجز
  .ديمفلوج قدرت راه رفتن بخش

بر  ،پسر انسان لقب ”ن هستيزم يدن گناهان بر رويانسان را استطاعت آمرز رد كه پسيتا بدان“ 24 :5
را  يسيع ”پسر انسان“ ،ن لقبيم، اما ايك معنا، ما همه پسران انسان هستيبه . د دارديداوند تاكت كامل خيانسان

ف يموافق خدا توص ين لقب او را انسانيا. كند ميكرده است جدا  يكه تاكنون زندگ يگرياز هر انسان د
 يدادكس ميو جان  ،ختير ميد، خون خود را يكش ميكه رنج  يكس. كامل است يكه از نظر اخالق يكند، كس مي

  . ا بدو داده شده بودياست بر دنيكه ر
برخاست، بستر كوچك خود را برداشت، و خدا را حمدكنان به  يسيمرد مفلوج با اطاعت از سخن ع 25 :5

  . خانه روانه شد يسو
مودند كه د نمودند، اعتراف نيز خدا را تمجيرت فرو رفته بودند، و آنها نيكه آن جماعت در ح اًقتيحق 26 :5

  . نمود كه آن را ثابت يا هبخشش و معجز يعنيدند، يب ديعج يزهايدر آن روز چ
  

  )49 :6-27 :5(دهد  مي پسر انسان خدمت خود را شرح-5

  )28- 27 :5( يدعوت از الو) الف
 يهوديگر هموطنان يد ياز سو ين افراديچن. كرد ميدولت روم كار  ير بود كه برايباجگ يهوديك ي يالو
 هنگامي كه يروز. در كارشان يانصاف بي با روم، بلكه به خاطر يطرود بودند، نه تنها به خاطر همكارخود م

ز با سرعت ين يالو. كند يروياز كنار او گذشت و او را خواند تا او را پ يسيمشغول كار خود بود، ع يالو
م ين تصميكه ا يمياقب عظبه عو. روانه شد يز را ترك كرده، برخاست و در عقب وي، همه چيزيرت انگيح

  . او بود يرويدعوت و پ ين بهايا. ل شدين انجيسنده اولينو ،يا متي ،يالو. ديداشت فكر كن يدر پ
  

  )32-29 :5( خواند ميفراپسر انسان گناهكاران را  چرا )ب
خواست به  مياو . بزرگ سه هدف داشت يافتيب دادن ضيبا ترت يشده است كه الو ن گفتهيچن 30- 29 :5

خواست دوستان خود را به  ميو او  ،د خوديجد يباشد بر حام يان مردم گواهيخداوند احترام بگذارد، تا در م
ران و يبا باجگ يسيع. خوردند ميران غذا نيچگاه در جمع باجگيان هيهوديغالب . دينما مي يمعرف يسيع

داد كه باعث بدنام  ميانجام ن يارا كيدر گناهان آنها معاشرت نداشت، و  يسيالبته ع. گناهكاران غذا خورد
  . كرد ميخ و بركت دادن استفاده يم، توبين مناسبات در امر تعليشدن او شود، بلكه از ا

معاشرت داشت انتقاد  ،ه ننگ جامعهين افراد منفور ماينكه با ايبه خاطر ا يسيان از عيسيشان و فريكاتبان ا
  . كردند
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. هماهنگ بود ن جهان كامالًياز آمدن به ااو با هدف وي عمل  شان گفت كهيدر جواب ا يسيع 31 :5
  . ضانيندارند، بلكه مر ياجيتندرستان به پزشك احت

 ،نيبنابرا. از در خود نداشتندياز گناه و ن يقيچ احساس عميآنها ه. دانستند ميان خود را عادل يسيفر 32 :5
 يان و گناهكاران به گناهكار بودن خود پرين باجگياما ا. ببرند يب بزرگ سوديتوانستند از خدمت طب مين

در  .آمده بودند ين اشخاصيچن يبرا دهنده نجات. ابندياز دارند تا از گناهان خود نجات ينكه نيبردند و ا
خواستند به گناهان خود  مين اما. ازمند نجات بودنديران نيز به مانند باجگيآنها ن. ان عادل نبودنديسيقت، فريحق

 يكه به طور جد يب اعتراض كردند كه چرا نزد كسانيپس به طب. نديجرم خود اعتراف نمااقرار كرده و به 
  .رود ميمار هستند يب

  

   )35-33 :5( علت روزه نگرفتن شاگردان) پ
 دهنده تعميد ييحيشاگردان . راجع به رسم روزه سئوال كنند يسين بود كه از عيان ايسيفر ينقشه بعد 33 :5
. آوردند ميرا بجا  يگوناگون يمذهب يها هان روزيسيروان فريو پ. كردند مي يرويد را پخو يزاهدانه آقا يزندگ

   چرا؟. كردند مين نيچن يسياما شاگردان ع
. است، آنها روزه نگاه دارند او با آنها هنگامي كهندارد تا  يليخداوند در جواب آنها گفت كه دل 35- 34 :5
شود، به  ميشان گرفته ياو از ا هنگامي كه. سازد مين يعج يسوگوارو  روزه گرفتن را با ماتم يسينجا عيدر ا

  .داشت تا اندوه خود را نشان دهندآنها روزه خواهند  ،و مرگ يدر سخت ،يعبارت
  

   )39-36 :5( ديمثل از دوران جده س) ت
ه است و د آغاز شديجد يا هن موضوع است كه دوريم دهنده ايشود كه تعل ميان يدر ادامه سه مثل ب 36 :5

  .ختيتوان در هم آم ميد را با كهنه نينكه جديا
ض يجامه نو دوره ف حالي كهد، در يگو ميسخن  )يعتيشر( يا دوره قانوني در مثل اول، جامه كهنه از نظام

 يا هوصل .انجامد ميض به تباه شدن هر دو يعت و فيختن شريهرگونه تالش در به هم آم. كشد مير يرا به تصو
ست، چه در ظاهر و چه يسازد، و در خور آن كهنه هم ن ميو گرفته شود جامه نو را خراب كه از جامه ن

ت را به يحيمس كند كه مين يكار يسيع“ :كند ميان ين بين مورد چنيدر ا يبه خوب يدارب .يج .استقامت
سان عدالت خدا و اراده ان ،عتيض و شريكن فيعت در خور هم هستند، ليجسم و شر. ت وصله بزنديهودي
  ”.زنديآم ميچگاه با هم در نيه

ر در شراب نو يعمل تخم. دهد ميم يختن شراب نو در مشك كهنه را تعليمثل دوم عمل احمقانه ر 38- 37 :5
. كند ميست كه تاب تحمل فشار را داشته باشد، فشار وارد ير نيگر آنقدر نرم و انعطاف پذيبه پوسته مشك كه د

نگاه داشتن  يهود براين و سنن و مراسم منسوخ يفرام ،اشكال .شود يمخته يشود و شراب ر ميمشك پاره 
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توان در روش نامتعارف آن چهار مرد  ميشراب نو را . ار سخت بودنديد بسينشاط و قوت دوران جد ،يشاد
شراب كهنه . ديد ياق الويتوان در طراوت و اشت ميآن را . مشاهده كرد يسيدرآوردن مرد مفلوج به نزد ع

   .انيسياحساس فر بي يو ظاهر پرست ياز خمودگ ستا يريتصو
او . د بخواهديشراب جد ،دهيست كه چون شراب كهنه را نوشين يكند كه كس ميان يمثل سوم ب 39 :5

هود به عوض يانسان در ترك كهنه به عوض نو،  يعيطب يليم بي ن موضوعيا ”كهنه بهتر است“ديگو مي
د يگو مي يكه دارب همان گونه .كشد مير يار را به تصويض بساندك به عو ،ضيعوض فعت به يشر ،تيحيمس

گر هرگز اصل تازه و قدرت ملكوت را يره خو گرفت، ديو غ يان اجدادياد ،يكه با رسوم نظام انسان يانسان“
  ”.خواهد مين

  

   )11-1 :6(انسان مالك روز سبت است  )ث
داشت به  ينده رهبران مذهبيم كه مخالفت فزاينيم تا ببيش رو داريع مربوط به سبت را پياكنون وقا 2- 1 :6
ن شرح داده يداد چنين رويا. رخ داد )يترجمه تحت الفظ( ”نيدوم اول تسب“ن واقعه در ياول. ديرس مياوج 

. گذشتند ميان كشت زارها ياز م يخداوند و شاگردان و ،نين سبت پس از اولياول ،سبت اول :شده است
توانستند به  ميان نيسيفر .خوردند مي ،دهيآن را به كف دست خود مال يها دند، دانهيگندم چ يشاگردان كم

ن بود يانتقاد آنها بر سر ا .)25 :23ه يتثن(ن اجازه را داده بود يعت ايچرا كه شر ،دن گندم منازعه كننديخاطر چ
دانه را عمل  دنيدن گندم را عمل حصاد و مالياوقات چ يآنها گاه. كنند مين كار را يكه چرا در روز سبت ا

  . دندينام مي يخرمن كوب
چگاه ين بود كه حكم سبت هيكند، ا ميداود را در آن ذكر  ياز زندگ يا هپاسخ خداوند كه واقع 5- 3 :6
كردند گرسنه  ميش در راه بازگشت بودند و فرار يكه داود و رفقا يهنگام. را منع نكرده است يضرور يعمل

. تقدسه را گرفته بخوردند، كه رسم بر آن بود كه فقط كاهنان از آن بخورند آنها به خانه خدا درآمده نان. شدند
شد كوركورانه از حكم نان  مين. پادشاه طردشده بود. ل گناه بوديان اسرائيدر م. ل شديداود استثنا قا يخدا برا

  . ديكش مي يپادشاه خدا گرسنگ حالي كهتقدمه اطاعت كرد در 
آنها را  يدادند گرسنگ ميح يان ترجيسيفر. ح و شاگردانش گرسنه بودنديمس. ز مشابه آن بودين واقعه نيا

در وهله اول او . ز هستياما پسر انسان مالك روز سبت ن. دن گندم در روز سبت نباشندينند، اما شاهد چيبب
ر يدرست آن را تفس يروحان يتوانست معنا ميچ كس بهتر از خود او نيعت را عطا كرده بود، و هيخود شر

  . نجات دهد )درك غلط(ر يكرده آن را از سوتعب
ان با يسيكاتبان و فر. گفت ميمعجزه آسا سخن  يا هرخ داد از معالج يگريسبت د واقعه دوم كه در 8- 6 :6

كه دستش خشك  يد در روز سبت مردينند شايداشتند تا بب مي يسيقصد و غرض و با دقت تمام چشم بر ع
مان به يا يبرا يل خوبيدانستند، دل ميكه از او  يزيبه تجربه گذشته خود و آن چآنها با توجه  .بود را شفا دهد
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سه يان جماعت حاضر در كنيابتدا او از آن مرد خواست تا در م. د نكرديخداوند آنها را ناام. شفا دادن او داشتند
  . داد معطوف ساخت ميرخ  آنچه يج توجه همگان را به سوين عمل مهيا. ستديبا

آنها اگر . يا بديكردن  ييكويد كه در روز سبت كدام رواست، نياز منتقدان خود پرس يسيع سپس 9 :6
كردن  يكرد، و بد يگفتند درست آن است كه در روز سبت خوب ميد يخواستند جواب درست بدهند، با مي
كردن  ياگر بد. شد ميكو محسوب ين يآن مرد عمل يكند پس شفا ييكوياگر درست آن بود كه ن. ستيز نيجا

  . شكستند ميسبت را  يسيز نبود، پس آنها با توطئه بر قتل خداوند عيدر روز سبت جا
 اش هبه مرد گفت كه دست راست خشك شد يسيسپس ع. ده نشديشن يچ پاسخيدشمنان ه ياز سو 10 :6

م صادر قدرت الز يسيبا فرمان ع ).كند كه دست راست او خشك بود ميب ذكر يطب يتنها لوقا(. را دراز كند
  . گشت سالمگر ينكه مرد اطاعت نمود، دستش مثل دست ديده به محض ايگرد

. را به خاطر شكستن سبت محكوم كنند يسيخواستند ع ميآنها . و كاتبان از خشم پرگشتند انيسيفر 11 :6
 باشد در يو خوار ياز زبون يكه حاك يچ عمليه. مرد بود يكرد فقط چند كالم سخن و شفا يسيهر آنچه ع

خدا سبت را به صالح انسان مقرر  ”.كنند ريدستگ“ دند كه چگونه او رايچ مي آنان توطئه اين حالبا . كار نبود
  .كند ميرا منع ن يو نه كار واجب يريشود كه سبت نه عمل خ مي، روشن گردددرك  يهرگاه به درست. كرده بود

  

   )19- 12 :6( يانتخاب دوازده حوار )ج
ن موضوع چقدر يا. در عبادت بسر برد را كامالً يكه شاگردان را انتخاب كند شبنيش از ايپ يسيع 12 :6
ن شب يل است كه ايسنده انجيلوقا تنها نو. كند ميما و مستقل عمل كردن از خدا را نكوهش  يزدگ شتاب

   .كند مي عبادت را ذكر
  : بودندن شرح يع شاگردان انتخاب كرد بديان حلقه وسيكه از م يدوازده نفر 16- 13 :6

  . ن رسوالنياز مشهورتر يكيونا و يدند، پسر يز ناميشمعون كه او را پطرس ن .1
  . بود كه پطرس را با خداوند آشنا كرد ياسياو همان اندر .اسيبرادرش اندر. 2
ئت يل هيوحنا به كوه تبدين را داشت كه با پطرس و ياست كه افتخار ا ياو همان كس .يعقوب پسر زبدي .3

  . پاس اول كشته شديس آغريروديوسط هاو ت. رفت
 يل و رساالتيبود كه انج ييوحناين همان يا. دينام ”پسران رعد“وحنا را يعقوب و ي يسيع .يوحنا پسر زبدي. 4

   .كه به نام خودش است و كتاب مكاشفه را نگاشت
پ مبشر در كتاب اعمال يليبا ف د او رايالبته نبا. آشنا كرد يسيل را با عيكه نتنائ يدا، كسيص بيتپس، اهل يليف. 5

   .اشتباه گرفت
  . ذكر شده است ينام او فقط در فهرست دوازده حوار. شناسند ميل يگر نتنائيرا با نام د يو اًبرتولما، عموم. 6
  .ل اول را نگاشتياو انج. ز معروف استين يبه نام الو چنين هم ،ريباجگ ،يمت. 7
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خداوند  ند باور نخواهديمسلم نب يبود كه گفت تا مدرك ياو همان شخص. ده شده استينام توأم نيزتوما كه  .8
  .ام كرده استيق

س كشته شد يروديكه توسط ه يعقوب، پسر زبديباشد كه پس از  يد همان كسياو با .يعقوب بن حلقي. 9
  . م بوده استياورشل يسايدر كل يتيعهده دار مسئول

   .از او گفته شده است يمقدس، اندك يها ان نوشتهيدر م. وريشمعون معروف به غ .10
ن باورند كه همان يبر ا اًغالب ،عقوب را نگاشته استياست كه رساله  يهمان كس احتماالً .عقوبيهودا پسر ي. 11

  ).18 :3 مرقس ؛3 :10 يمت( باشد يمعروف به تد ،يلب
است كه  ياوصاف تنها رسول نيهودا باشد، و با ايوت در يرود كه او اهل قر ميگمان  .يوطياسخر يهوداي .12

  . دينام ”پسر هالكت“او را  يسيم كننده خداوند كه عيسلت. ل نبودياهل جل
. از بشر بودند يا هآنها معرف نمون. نبودند برجسته ييبا عقل و خرد و توانا ييها انسانشاگردان  يهمگ

آنها را  دهنده نجاتكه  يهنگام تماالًاح. بود يسيكه آنها را بزرگ كرده بود رابطه و تعهد آنها نسبت به ع يزيچ
در خود  ياق را در زندگين شور و اشتيشترياست كه انسان ب يزمان يجوان. ست ساله بودنديب يد جوانانيبرگز

شتر ياو ب. او تنها دوازده شاگرد انتخاب نمود. دارد يرا به خوب ير بوده و تحمل سختيم پذيكند و تعل ميحس 
توانست آنها را اعزام نموده و  ميده بود، يبخش يياو كه بدانها قدرت و توانا. تيمت توجه داشت تا كيفيبه ك

   .ا را بشارت دهديدن يند تولد روحانيتوسط فرا
. ق اصول ملكوت خدا بدانها آموزش داده شوديحال كه شاگردان انتخاب شده بودند، مهم بود كه به طرز عم

د داشته باشند، يبا يسيكه شاگردان خداوند ع يت و رفتاريصاز نمونه شخ يا هن باب به خالصيمانده ايباق
  . افته استياختصاص 

 يكوه بر رو يموعظه باال. )7 :5 يمت( ستنديكوه ن يد همان موعظه بااليآ ميكه به دنبال  يسخنان 19- 17 :6
، يداشت و نه وارا ها خوشا به حالدر خود فقط  كوه يموعظه باال. هموار ين سخنان بر جايكوه گفته شد، اما ا

  . د وجود دارديتاك و ، طول گفتارها ز در واژهين يگرياختالفات د. آن را در خود دارد ين سخنان هر دوياما ا
او خلوص . شود و هم به شاگردان ميار داده يبس يپرزحمت هم به گروه يغام شاگرديد كه پييتوجه نما

ح ابتدا يمس“: ن گفته استين باره چنيدر ا يه شخصك همان گونه. پرده سخن گفتن آزمود بي ت آنها را باين
  ”.كند ميسپس غربال  و دساز ميجمع 

هود يريهود و چه غيچه  ،يدون در شمال غربيم در جنوب، و از صور و صيه و اورشليهوديمردم از تمام 
كنند فشار  نكه او را لمسيا يبرا )د معذب بودنديكه از ارواح پل يكسان( وزدگانيضان و ديمر. آمده بودند

  . رددگ ميدانستند كه قدرت شفا از او صادر  ميآوردند، آنها  مي
ب يم كه او در راه صلياد داشته باشيبه . است يچقدر انقالب دهنده نجاتم يم تعاليار مهم است كه بدانيبس

د به يبا خبر خوش نجات. نمود ميخواست و به آسمان صعود  ميشد و در روز سوم بر  ميمرد، دفن  مياو . بود
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شد؟  ميا بشارت داده يچگونه به دن. داشت يام بستگين پيدن ايبه شن ها انساننجات . شد ميتشر نا ميتمام دن
 يبرا ي، سرگرمييمنابع غذا ،اريبس يدادند، منابع مال ميم سامان يعظ يا ارتشين دنيش ايرهبران مصلحت اند

  . كردند ميا يمه يه بشر، و روابط حسنه اجتماعيروح
  

  )26-20 :6( هابه حال يوا ها وخوشا به حال )چ
ن يتوان با ا ميا يآ. ده اعزام كرديگرسنه و جفا د ،ريدوازده شاگرد انتخاب كرد و آنها را فق يسيع 20 :6
و چهار  ”خوشا به حال“با چهار  دهنده نجات !شود مين يگريچ راه ديو با ه ،يا بشارت داد؟ آريت به دنيوضع

 خوشا به حالران بلكه يفق خوشا به حالاو نگفت  ”.نيمساك يشما ا خوشا به حال“ .كردآغاز  ”به حال يوا“
 ينجا از فقريدر ا يسيع. شود ميشتر لعنت محسوب يبلكه ب ،ستيالنفسه بركت ن يفقر ف. دير هستيشما كه فق

 يليا داليو بت ي، مصيكه به خاطر تنبل ياو از كسان. شود ميبر شخص عارض  د كه به خاطر اويگو ميسخن 
د كه هدفمندانه فقر را يگو ميسخن  يبلكه او از كسان. ديگو ميكه خودشان مسبب آن هستند سخن ن

م كه تنها روش معقول يبر مي يپ ،ميشياند مين مساله يابه  يو وقت. گران بشناساننديتا نجات را به د اند هديبرگز
د ثروتمند شدن يبه ام مردم. شدند ميندان اعزام د كه شاگردان همچون ثروتميتصور نمائ. ن استيو مناسب هم

آمد، فقط به  ميهم  ياگر كس. توانستند به آنها نقره و طال وعده دهند يشاگردان نم. آمدند ميح يمس يلوا زير
بر خداوند و اثبات  يدائماگر شاگردان ثروتمند بودند، آنها بركت اعتماد  چنين هم. بود يخاطر بركت روحان

حاضر ارضا  يازهاياست كه با مرتفع شدن ن يملكوت خدا از آن كسان. دادند ميا از دست او ر يوفادار
  . سپارند ميش از آن را به خداوند يبي كه شوند به طور مي

كه از  يميل عظين سخن خيگر منظور از ايد يبار ”.ديا هشما كه اكنون گرسن خوشا به حال“ 21 :6
 يح است كه آگاهانه انكار نفس را در زندگيمس يسيد شاگردان عبلكه مقصو. ستيبرند ن ميه رنج يتعذءسو

 ييكه با غذا يكسان. يروحان يازهايو چه ن يجسم يازهاين دهند، چه نيبشر را تسك يازهايتا ن اند هديبرگز
ن انكار يتمام ا. ل محروم سازنديگران را از انجيخود د يهاياده روينكه با زيند تا ايآ ميساده و ارزان كنار 

  . نده پاداش خواهد داشتيدر آ ها نفس
اند  افتهيكه نجات ن يست، اندوه كسانيالنفسه مبارك ن يف يهر اندوه ”.ديانيشما كه الحال گر خوشا به حال“

ختن ياشك ر. شوند ميخته يد كه به خاطر او ريگو ميسخن  يياز اشكها يسينجا عيدر ا. ندارد يا هديچ فايه
در آن شكل گرفته  ئي كهها يسا و جدائيت نابسامان كليوضع يبرا ئي كهاشكها .بشر گمراه و تباه شده يبرا
كارند  ميبا اشكها ي كه آنان. شود ميح متحمل يمس يسيخدمت به خداوند ع يكه برا يهر اندوه. شود ميخته ير

   .با ترنم درو خواهند نمود
را از خود جدا سازند و دشنام دهند و  شما. .رندياز شما نفرت گ.. .كه مردم يشما وقت خوشا به حال“ 22 :6

. ستيبرند ن ميا حماقت خود رنج يكه از گناهان و  يكسان ين بركت برايا ”.رون كنندير بينام شما را مثل شر
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  . اند هو بدانها افترا زد اند هر، طرد و سرزنش شديح تحقيبه مس ياست كه به خاطر وفادار يبلكه از آن كسان
 يبه خود ئي كهزهايچ. شود ميافت ي ”ه خاطر پسر انسانب“هادر عبارت شا به حالخون يد درك مفهوم ايكل

زه ياما انگ. شوند ميل به بركت ياو تحمل شوند تبد يكه مشتاقانه برا يشوند، هنگام ميخود لعنت محسوب 
  . ارزش خواهند بود ها بي ين قربانيتر وگرنه از جان گذشته ،باشد يسيد محبت به عيبا

در آسمان به  يميز اجر عظيش از هر چيپ. م خواهد شديعظ يح موجب شاديدن به خاطر مسيدجفا  23 :6
  . دهد ميوند يح پين كار آنها را با شاهدان وفادار دوران گذشته مسيو دوم آنكه ا. همراه خواهد داشت

 يكه از خودگذشتگ يشخص ،كند ميف يخدا توص تآل را در ملكو دهيشخص ا خوشا به حالن چهار يا
  .كند مي يت و با تحمل زندگيبا جد ،هيرايپ بي ،كند مي

. ح هستنديد مسين افراد در جامعه جديتر ارزش بي انگريها نمابه حال يگر، چهار وايد يياما، از سو 24 :6
 ”دولتمندان، يشما ابر  يوا“ !شوند مين محسوب يامروز بزرگتر ياين اشخاص در دنيتاسف است كه ا يجا

مان ياز خبرخوش نجات توسط ا ئي كهها انساندهند، و  ميجان  يزانه هزاران انسان از گرسنگرو ئي كهايدر دن
كه وسوسه  يانيحيمس. شود ميمحسوب  يريخط يمساله اخالق يح محروم هستند، ثروت اندوزيبه مس

ست به دقت بر بهتر ا ،كنند مي يياحتكار و صرفه جو روز مبادا يا براياندوزند و ين بيشوند تا گنجها بر زم مي
 ين وايا اًضمن. ظلم است يايدن يستن برايز ين كار به معنايانجام ا. نديتفكر نما يسين سخنان خداوند عيا

 يشما ا خوشا به حال“گفت  20ه يكه خداوند در آ يكند هنگام ميدولتمندان به طور قطع ثابت  به حال
بر شما از  يوا“د يز باين 24ه يآ رتاين صور يدر غ .نان در روح نبوده استيمقصودش مسك ”نيمساك

كه در به كار گرفتن  يثروتمندان و كسان. ستينجا مورد بحث نين مفهوم در ايباشد، و ا ”دولتمندان در روح
، اند هافت كردين اكنون دريتنها پاداش خود را هم اند هديگران قصور ورزيد يساختن ابد يثروت خود در راه غن

  .خود در عصر حاضر يها ستهخودخواهانه خوا يارضايعني 
مت غذا يگران ق يهستند كه در رستورانها ياندار ايمانن قشر همان يا ”.رشدگانيس يبر شما ا يوا“ 25 :6

قوم خدا  يز برايچ چيه“ن است يشعار آنها ا. دهند ميرسدنم پس ن ميكه نوبت به آنها  يخورند، هنگام مي
كه به شاگردان وفادار و از  يروز ،يرسنه خواهند بود، به عبارتنده گيد آنها در آيگو ميخداوند  ”!ستيخوب ن

  . شود ميجان گذشته پاداش عطا 
ح، يمتداوم از تفر يا هشان چرخياست كه زندگ يكسان يبرا ين وايا ”.ديبر شما كه االن خندان يوا“

خلق شده و  يو سرگرم يباز يبرا يزندگ يياعمال آنها آنچنان است كه گو. است ييو لذت جو يسرگرم
كه اكنون خندان هستند  يآنان. اعتنا هستند بي ح دورنديمس يسيكه از ع يت اندوه بار كسانينسبت به وضع

ه ينگرند ماتم و گر ميخود  يخودخواهانه و فقر روحان يافراط كار ،از دست رفته يكه به فرصتها يهنگام
  . خواهند كرد

نكه ياست از ا يمئنطرا كه آن نشانه ميز چرا؟ ”.ن كننديحسع مردم شما را تيكه جم يبر شما وقت يوا“ 26 :6
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. ل رنجاندن خدا نشناسان استيذات انج .ديكن ميغام خدا را وفادارانه اعالم نيا پي ديكن ميست نيات زيدر ح
مردم سخنان  يهستند كه برا قيعت عهدا كذبه در يكند همان همسفران انب مين يا آنها را تحسيدني كه آنان

شتر دوست دارند مورد پسند مردم ين افراد بيا. استيباب دل مردم دن ئي كهزهايهمان چ ،نديگو مي نديخوشا
  . نكه خدا از آنها خشنود باشديباشند تا ا

  

  )38-27 :6(محبت  ،پسر انسان پنهانسالح ) ح
 .محبت سالح-دارد ميحات خدا پرده بر يز تسلياز راز سالح اسرارآم يسياكنون خداوند ع الف 29- 27 :6

د، يگو ميكه او از محبت سخن  يهنگام ،اين حالبا . ا خواهد بودين سالحها در بشارت دنياز موثرتر يكين يا
 يتنها كسان. است يعيك محبت فوق طبين يا. ستيدهد ن ميكه از نام آن به دست  يمقصودش احساس انسان
را به نمايش بگذارند، اما براي كساني كه از آن را درك نمايند يا آن  توانند مي اند هكه از سر نو مولود گشت

 ين آن محبتيك قاتل فرزندان خود را دوست دارد، اما اي. رممكن استيغ كامالً القدس محرومند حضور روح
 يعيطب يفقط مستلزم زندگ ياول. است ياست، اما آن محبت اله ين محبت انسانيا. ستيد نيگو ميح يكه مس

 يشود، دوم مياست كه به احساس مربوط  يموضوع اًعمدت ياول. از داردين ينروحا يفقط به زندگ ياست، دوم
 تواند دوست خود را محبت كند، اما محبت كردن دشمنان قدرت مي يهر كس. شود مير به اراده مربوط تشيب

ر كه از شما متنف يكسان كردن به ييكوين يبه معنا ،است ديجد عهد (agape) و آن محبت. طلبد مي يعيفوق طب
شه و هر زمان ينه دارند، و هميكه از شما ك يكسان يلعن كنندگان، دعا كردن برا يدن برايهستند، بركت طلب

  . آنان نگاه داشتن است يگر را به سويرخسار د
  :دهد مين شرح ين موضوع را چنيا (F. B. Meyer)ر يما. يب. اف

خود را دوست دارند، ما دشمنان خود را  يران رفقاگيد حالي كهدر . ت استيحيمس ن شكل آن الزمهيتر قيمحبت به عم
گران فقط به افراد يد حالي كهد، در يايكسان فرود بينكه باران و شعاع آفتاب بر عادالن و ناعادالن به يم، ايدوست بدار

م، با يرير نپذير تاثياز شر ،ميار بكشيم، رنج بسيو منفور خدمت كن يمعمول يها انسانكنند، ما به  ميند و جذاب خدمت يخوشا
 مينورز يچگاه كوتاهيم، و هيز را متحمل شويم و همه چيدوار باشيم، اميمان داشته باشيم، ايم، متقبل شويكن يقت شاديحق

  .ميم آن را بدست آوريتوان ميما خودمان ن .است القدس روحن محبت ثمره يو ا ،ن محبت استيا

 ين اصل در جنگهايا. كند ميجنگد غلبه  ميرو به عقب كه  يبر كس ا معموالًيدن .تسر اينظ بي ين محبتيچن
را با محبت پاسخ  يكه هر بد يداند با شخص مين اصل نياما ا .رود ميو اصل مقابله به مثل به كار  يجنگل

  . شوند ميبرآشفته و مختل  در برابر آن كامالً يويدن يگر رفتارهايد. دهد چه كند مي
. ستيگردان نيرو ياز واقعيچ نيمحبت از ه. دهد ميز ي، محبت قبا را نهرگاه كه ردا را بدزدند 31- ب29 :6
ن يمحبت ا ييقانون طال. گردد ميا اموال باز يپرسد كه آ ميگر محبت نيكه اموال را ناعادالنه بدزدند، د يهنگام

  . ميخود دار يبرا يزيافت چيم كه به هنگام دريرفتار كن يو دقت گران با همان محبتياست كه با د
معمول  آن قدراست، و  يعين رفتار طبيا. نديتوانند محبان خود را محبت نما ميافتگان ينجات ن 34- 32 :6
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افت سود وام يد دريبه ام يبانكها و موسسات اعتبار. افتگان نداردينجات ن يايبر دن يريچ تاثياست كه ه
  . ندارد ياجيبه آن احت يروحان ياما زندگ. دهند مي

د يم و بدون امييم، احسان نمايد دشمنانمان را محبت نمائيگفته است كه ما با اًمكرر يسين عيبنابرا 35 :6
البته كه . سازد ميگران جدا يرا از د يان است و پسران حضرت اعليحين رفتار خاص مسيا. ميعوض، قرض ده

ح به يمس يسيفتن عرين رفتار فقط با پذيسازد، چرا كه ا مي يرا پسران حضرت اعل ها انسانست كه ين ين راهيا
خودشان را  يقيان حقدار ايماناست كه  ين راهياما ا. )12 :1 وحناي(سر است يم دهنده نجاتعنوان خداوند و 

او با . ف شده استيتوص 35- 27 اتينحوه رفتار خدا با ما در آ. دهند ميا نشان يهمچون پسران خدا به دن
م، وجه شباهت خود با خانواده مان را يكن ميمانند او رفتار كه ما به  يهنگام. ناسپاسان و بدكاران مهربان است

  . ميا هم كه ما از خدا مولود گشتيده ميما نشان . ميساز ميظاهر 
م انتقام يخواه مينكه هرگاه يا اي هر گاه كه در حدود قدرت ما است ن است كهيا يم بودن به معنايرح 36 :6

او از ما . و كردفكه حق ما بود ع يشان داد چرا كه ما را از مجازاتپدر ما رحمت خود را به ما ن. ميم ببخشيريبگ
  . ميگران را ببخشيخواهد كه د مي

 :گفت يسيع .كند ميكند و محبت محكوم ن ميمحبت حكم ن: دهد ميز است كه محبت انجام نيدو چ 37 :6
ما درون قلب . ميم حكم كنمرد يها زهيانگ د برينبا ما ،زيش از هر چيپ ”.د تا بر شما حكم نشوديحكم مكن“

د بر خدمت و كار يپس نبا. كند ميگونه عمل  آن يچرا شخص م كهيم بفهميتوان ميم پس نينيب مياشخاص را ن
. ميجو باش بيد عينبا ما يبه طور كل. ن موارد خدا حاكم استيدر تمام ا .)5-1 :4 تيانقرن-1(م يگران حكم كنيد

  . كند مي يتخطاز قانون محبت  جو بيمنتقد و ع يهروح
گران يا ديم كه آيد اغلب قضاوت كنيما با. حكم كنند يد در موضوعات مشخصيان بايحيمس اين حالبا 

د در خانه و يبا. )14 :6ان يقرنت-2( م شناختيوغ ناموافق را نخواهيچگاه يهستند، واگرنه ه يقيان حقيحيمس
ر سئوال برده يرا ز ها زهيد انگيد، ما نباياوت كنن خوب و بد قضينكه بيجان كالم ا. جماعتها بر گناه حكم شود

  . ميت كنيا ترور شخصي
گر ياما به نظر د. سازد ميدن وابسته ياق به بخشين حكم بخشش را به اشتيا ”.ديده شويد تا آمرزيعفو كن“

ده يبخشم، ما آزادانه و بالشرط يريپذ ميمان يح را با ايمس هنگامي كهم دهند كه ين تعليچنمقدس  كتابمتون 
ن است كه ما از دو نوع بخشش يح آن ايم؟ توضيرا با هم وفق بده ين تضاد ظاهريم ايتوان ميچگونه . ميا هشد

كه به خداوند  يداور آن را به هر كس ياست كه خدا يهمان ييبخشش قضا .يو پدر ييقضا-ميگوئ ميسخن 
ح پرداخت شده است و يتوسط مس گناهان ين معنا است كه جزايبد. كند ميمان دارد عطا يح ايمس يسيع

  . د و شرط استيق بي ن بخششيا. آن را بپردازد يد بهايمان دارد نبايكه بدان ا يگناهكار
بدو عطا  يپدر به هنگام اعتراف فرزندش به گناه و توبه و ياست كه خدا يآن بخشش يبخشش پدر

خدا به . به كفاره گناه ندارد يربطچ يمشاركت در خانواده خدا است، و ه يايجه احين بخشش نتيا. كند مي
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كند، و  مين عمل نياو چن. تواند ما را ببخشد ميم نيستيگران نيدن ديكه ما راغب به بخش يعنوان پدر هنگام
سخن  يدر سخنان خود از بخشش پدر يسيع. هستند مشاركت داشته باشد اين چنينكه  يتواند با كسان مين

  ”.يده شويزتا آمر“د يگو ميكه  يد، هنگاميگو مي
خدمت  يحيخدمت مس. )25 :5 يانافسس؛ 16 :3 وحناي ك.ر(كند  ميدن ظاهر يخداوند خود را در بخش 38 :6

ن مفهوم ير ايتصو. دهند، سخاوتمندانه بدانها داده خواهد شد ميكه سخاوتمندانه  يكسان .است يا هنيپر هز
ن يرا بر زم ها ن دانهيشتر ايهر چه ب. زدير مينه بها داين جياو در ا. ار در دامن خود استيبس يبهايبا ج يشخص

او . ز شده استيولبر دهيافشرده و جنبان يكويمانه نيپاداش او پ. خواهد بود تر ميحصاد او عظ. منتشر سازد
 يك اصل ثابت در زندگين يا. ابدي مي دامن خود يبهايدر ج تر، دقيق به عبارت و پاداش خود را در دامن خود

كه  يا همانيبه همان پ يعنيگردد،  ميم كرد، به عبارت عمل ما به خود ما بر يدرو خواه بكاريم است كه هرگونه
ر يناپذ وصف يبا ارزش يروحان يم گنجهايا بكارين دنيرا در ا تاياگر ماد. موده خواهد شديمان پيبرام، يمائيبپ

داد، و هر چه  ياز دست خواه يند اگر نگاه داريگو مين گفته درست است كه يا چنين هم. م كرديدرو خواه
  . آورد يبه دست خواه يبده

  

  )45-39 :6( اكار كوريمثل ر )خ
اكنون او هشدار . م داد كه خدمت شاگردان خدمت دادن استين تعليشيدر قسمت پ يسيع خداوند 39 :6

اند كور را تو ميكور ن. آنها محدود است يت روحانيگران به وضعيزان بركت رساندن آنها به ديدهد كه م مي
ت به باگر نس. ميم بدهيتوان ميم نيندار يزيكه چ يهنگام .خواهند افتاد يا هآنها در حفر يهر دو ،كند ييراهنما

 ياگر در زندگ. ميرا در موضوعات مربوط به كالم كمك كن يم كسيتوان ميم، نيق مسلم كالم خدا كور باشيحقا
  . ا هم نقاط ضعف وجود خواهد داشتشاگردان م يدر زندگوجود داشته باشد، مطمئناً  يما نقاط ضعف يروحان
چ كس يه ”.مثل استاد خود بود. كن هر كه كامل شده باشديست ليش بهتر نيشاگرد از معلم خو“ 40 :6

خود كسب كرده است به شاگردان خود  آنچهتواند فراتر از  مياو ن .داند آموزش بدهد ميتواند آنچه را كه ن مين
كه استاد بدان  ياما مرحله رشد. نديآ ميشتر به شباهت او در يز بيآموزد، آنها ن ميشتر به آنها يهرچه ب. اموزديب

ك دانش ي. تواند شاگردان را بدان سو سوق دهد مياست كه او  يشاگردان مرحله باالتر يل شده است براينا
استاد بر  يم و زندگيدر تعل يهرگونه نقص و كاست. ديشود كه به شباهت استاد خود درآ ميكامل  يآموز هنگام

توان از شاگردان انتظار  ميرسد، ن ميان يكه آموزش به پا يرگذار خواهد بود، و هنگاميشاگردان تاث يزندگ
  . نديداشت كه از استاد خود سبقت جو

 يروز. ده شده استير كشيبارزتر در مثل خار و چوب به تصو يبه شكل يقت مهم حتين حقيا 42- 41 :6
ن بلند يرا از زم يزيباد پركاه ر يوزش ناگهان. گذرد ميكوبند  ميرا  ها دانه ئي كهن خرمن كوب جاياز زم يمرد

اما هر  ،ابدي ين خار خالصيمالد تا از ا مياو چشم خود را . اندازد ميدر چشم آن شخص  اًميكرده و آن را مستق
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رسد، و رنج و عذاب آن  مياز راه  يگريدبعد شخص  يلحظات. دهد ميشتر خود را آزار يب ،مالد ميشتر كه يچه ب
د است كه او بتواند يبع !در چشم خود دارد ين مرد خود چوبياما ا. كند ميشنهاد كمك يند، و به او پيب ميمرد را 

ن ين مثل آموخت ايتوان از ا ميكه  يدرس آشكار. كند ميند چه كار يتواند كه بب ميرا نيبه آن مرد كمك كند، ز
 حالي كهد در يشاگردان خود وجود دارد سخن گو يدر زندگ ئي كهها بيتواند از ع مين ك معلمياست كه 

گران يم به ديخواه مياگر  .نديب ميرا ن خود دارد، و آنها ين شكل ممكن در زندگيوب را به بدتريخود همان ع
خود را  ،بيطب يا“گفت  واگر نه به ما خواهند. آنها باشد يبرا يا هد الگو و نمونيخود ما با يم، زندگيكمك كن

  ”!شفا ده
چه  ،آورد ميوه يك درخت مي. ش استيها وهيبرد درخت و م ميكه خداوند به كار  يمثل چهارم 45- 43 :6

در . ميم بر درخت قضاوت كنيتوان مي ها وهيت ميفينوع و ك يما از رو .به نوع آن دارد يبستگ كو و چه بد،ين
برد  ميبسر  يدر سالمت يپاك است و از نظر روحان ياز نظر اخالق كه يانسان. ن استيز چنين يمورد شاگرد

ناپاك است تنها  كه اصوالً يگر انسانيد ياز سو. اورديگران بركت بيد ينه خوب دل خود برايتواند از خز مي
د كه خدمت شاگردان يگو مين موضوع سخن يخداوند از ا ،45- 39ات ين در آيبنابرا. آورد ميرون يز بد بيچ
خدمت آنها با  ييثمره نها .تر از تمام سخنان و اعمال آنها استهستند مهم آنچه. ت باشديخدمت شخص ديبا

  رقم خواهد خورد ) خود هستند آنچه( آنها يت واقعيهو
  

   )49-46 :6( خواهد ميخداوند اطاعت  )د
واژه خداوند در  ”د؟يآور ميم بعمل نيگو ميد و آنچه ييگو ميچون است كه مرا خداوندا خداوندا “ 46 :6

 آنچهد هر يم و باينكه ما به او تعلق داريما قدرت كامل دارد، ا ينكه او بر زندگيا يعني ،آقا است ينجا به معنايا
م اما از او اطاعت يكه او را خداوند بنام است يا هن موضوع تضاد احمقانيكه ا يبه راست. ميد انجام دهيگو مياو 
او  آنچهاگر به . ز در خود داردياطاعت را ن يقيمان حقيمحبت و ا. ستين يو كافا يفقط اقرار به خداوند. مينكن
  . ميمان داريم و نه بدو ايكن ميم، نه او را محبت يد عمل نكنيگو مي

  . ديينما ميكن در من سلوك نيد ليخوان مي ”راه“ شما مرا
  د يكن مين يكن در من زندگيد ليخوان مي ”اتيح“شما مرا 
  د يكن ميكن از من اطاعت نيد ليخوان مي ”آقا“شما مرا 

  .ديكنم، مرا سرزنش مكن ميختان ياگر توب
  ديشو مير نيكن از من سيد ليخوان مي ”نان“ شما مرا

  ديآور ميمان نيكن به من ايد ليخوان مي ”قتيحق“شما مرا 
  . ديينما ميكن مرا خدمت نيد ليخوان مي ”خداوند“شما مرا 

  .ديرزنش مكنمرا س ،كنم ميختان ياگر توب
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 (Geofefry O’Hara) هاراوا يجفر

ما . د ورزديقت مهم تاكين حقيشتر بر ايتا هر چه ب ،كند ميف يخداوند داستان دو بنا را توص 49- 47 :6
آورد  ميمان ياست كه ا يانگر شخصيم مرد دانا بييگو ميم، ما يبر مي ل به كارين داستان را در مورد انجيا معموالً

ن كاربرد يالبته ا. كند و گمشده است ميح را رد ياست كه مس يز همان شخصي، مرد نادان نابدي ميو نجات 
ز در آن وجود ين يتر قيعم يافت كه معنايم يخواهييم درر نماياق متن تفسياست اما اگر داستان را در س يمعتبر
  . دارد

 آورد ميو آنها را بجا  )ميلتع( شنود ميسخنان او را  ،)نجات(د يآ ميح ياست كه نزد مس يمرد دانا كس
ن باب مطرح يت كه در ايحيمس ياصول شاگرد يخود را بر مبنا ياست كه زندگ ياو همان شخص). اطاعت(

الب به خانه يكه طوفان و س يهنگام. شود ميمحسوب  يزندگ يح بنايق صحين طريا. كند ميبنا  ،شده است
  . م اويح و تعاليبر مس يعني ،نا شده استماند چرا كه بر سنگ ب ميآن پابرجا  ،آورند ميهجوم 

او  .)يناطاعت(ورزد  مي يم كوتاهيتعال از يروياما در پ ،)ميتعل( شنود مياست كه  يمرد نادان آن شخص
 يرويا پين دنيا يكند، و در واقع از اصول نفسان مين است بنا يدر نظر خود بهتر آنچه يخود را بر مبنا يزندگ

 ند جان او در امايشا. زدير مي اد است فرويبن بي رسند، خانه او كه مياز راه  يزندگ ينهاكه توفا يهنگام. كند مي
  . رود ميش از دست يكن زندگيبماند ل

ن يا چنيدن .همه به خاطر پسر انسان-نديب ميكه ماتم دارد و جفا  ،ر و گرسنه استيمرد دانا همان انسان فق
  .خواند ميدانا او را  يسياما ع .پندارد ميرا نادان  يشخص

ش مضحك است، و نزد يكند و زندگ ميمفصل برپا  يها است كه جشن يمرد نادان همان شخص ثروتمند
  7 لوقا .خواند مياو را نادان  يسياما ع. نامد ميرا دانا  يا ويدن .همه محبوب است

  

  )50 :9- 1 :7( دهد ميپسر انسان خدمت خود را گسترش -6

   )10-1 :7( يوزباشيغالم  يشفا )الف
در . د آن جماعت را ترك كرده وارد كفرناحوم شديان رسانينكه سخنان خود را به پايپس از ا يسيع 3- 1 :7

 .درخواست كمك كنند يوزباشي يهوديريغالم غ يهود گرد او جمع شدند، آنها آمده بودند تا برايخ يآنجا مشا
 يا هسيآنها كن يبرا جائي كهت داشت، تا آنيان محبوبيهوديبه طور خاص نزد  يوزباشين يرسد كه ا ميبه نظر 

   .)43-1 :10 اعمال ؛47 :23 لوقا(اد شده است ي يبه خوب ديجد عهدز به مانند تمام افسران ياز او ن. ساخته بود
كه آن  يهنگام. ديبه غالم خود توجه نما يبا مهربان يوزباشين يد كه به مانند ايرا د يتوان ارباب ميبه ندرت 

 كه تا آنجا. خواهش كنند كه او را شفا دهد يسيهود خواست تا از عيخ ياز مشا يوزباشيشد، ض يغالم مر
  . ديبركت طلب يسيك غالم از عي ياست كه برا يتنها كس يمن افسر رويم ايدان مي

مان يا يسيآنها به ع. ديرس ميب به نظر يار غريبس يتين موقعيخ قوم قرار گرفتن در چنيمشا يبرا 7- 4 :7
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 يوزباشيآنها در مورد  .نديآ يسيع يسو ازيسبب شد به هنگام ن يوزباشيآنها با  يدوست اين حالند، اما با نداشت
انسان  آن قدر“ يبه عبارت ”،ستميق نيال“ د، گفتيرا د يسيع يوزباشيكه  ياما هنگام. گفتند كه او مستحق است

   ”.ستمين يمهم
خ را يابتدا او مشا. خ را فرستادينجا در لوقا، او مشايا. رفت يسينزد ع اًميمستق يوزباشي، يت متيطبق روا

  . رفت يسيفرستاد، سپس او خود نزد ع
و  .ديبه خانه او درآ يسيق آن ندانست كه عياو خود را ال. ار جالب توجه استيبس يوزباشيمان يو ا فروتني

نكه يتوانست بدون ا مي يسيه عمان داشت كياما او ا. ديآ يسينزد ع اًق دانست كه خود شخصينه او خود را ال
  . راند ميرون ياو مرض را ب ياز سو يسخن. ز شفا دهديداشته باشد ن يكيزيحضور ف

او در . داند ميت يو مسئول )حكم( از قدرت ييزهاين گفت كه او چيدر ادامه سخنان خود چن يوزباشي 8 :7
ن يعالوه بر ا. كرد مي و اوامر دولت را اجرار حكم دولت روم بود ياو خود ز. داشت يا هنه تجربه ارزندين زميا

 بر مرض به يسيدانست كه قدرت ع مي او. ع اوامر او بودنديمط اًر دست خود داشت كه دائميز يانياو لشكر
  .مانند قدرت دولت روم بر او و قدرت او بر گماشتگان خود بود

نبود كه  يل كسيدر اسرائ. دينماتعجب  يهودير يغ يوزباشيمان ياز ا يسيتعجب نبود كه ع يجا 10- 9 :7
. پاداش نخواهد بود بي يميمان عظين ايچگاه چنيه. اعتراف كرده باشد ح رايت مطلق مسين جسورانه حاكميچن

  . افتنديح يصح بازگشتند، آن غالم را كامالً يوزباشيكه آنان به خانه  يهنگام
او . ديآ مي راز آن دو به شما يكين واقعه يو ابار تعجب نمود  دو يسيم كه عينيب ميل يبه هنگام مطالعه اناج

مرقس (ل تعجب نمود ياسرائ يمانيا بي گر ازيد يزده شد، و از سو شگفت يهوديريغ يوزباشين يمان اياز ا
6: 6.(  

  

  )17-11 :7( وه زنيزنده كردن پسر ب )ب
شد،  ميك ينزدبه شهر  يسيكه ع يهنگام. كفرناحوم بود يدر جنوب غرب ين شهر كوچكينائ 15- 11 :7
. بود يوه زنيپسر بگانه ي يبرا ين عزاداريا. نديآ ميرون ياز شهر ب يد كه جهت خاكسپارياز مردم را د يگروه

ع ييتا تش-شد لمس نمود ميرا كه در آن جسد حمل  يتابوت يسيع-كس سوخت بي آن مادر يدل خداوند برا
و او راست  ،كر آن جوان بازگشتيات به پياصله حبالف .زديو به آن جوان گفت كه برخ- ديجنازه را متوقف نما

   .بر مرض قدرت داشت پسر را به مادرش سپرد چنين همكه بر مرگ و  يسپس تنها كس .بنشست
. زنده گشته بود يا هرا مشاهده كرده بودند، مرد يميار عظيآنها معجزه بس. گرفتفراخوف مردم را  17- 16 :7
كه  ياما هنگام. خدا فرستاده شده است يبزرگ است كه از سو يا يبن يسيمان آوردند كه خداوند عيآنها ا
ن يبلكه چن. خدا بود ،خود يسيد هنوز درك نكرده بودند كه عيشا ”خدا از قوم خود تفقد نموده است“ :گفتند

عجزه ن ميخبر ا ،كند ميان آنها كار يدر م يرانسانيغ يقينكه خدا به طرياست از ا يافته بودند كه معجزه نشانيدر



 

- ��  - 

 

  . ع آن مرزو بوم منتشر شديدر جم
وه زن، دختر يپسر ب ،كند ميرا ثبت  يسيتوسط ع ”تك فرزند“ سه يزندگ يايب احيطب يكتاب لوقا

  .)38 :9(وزده يو پسر د )42 :8(روس يئاي
  

  )23-18 :7(د ساز مي مطمئنخود را  بار ديگر مناديپسر انسان  )پ
 يوس، در ساحل غربيكه در زندان قصر مكار دهنده تعميد ييحي شبه گو يسياخبار معجزات ع 20- 18 :7

حا بود، پس چرا او قدرت خود را به كار نگرفت تا يهمان مس اًواقع يسياگر ع. ديرس گرفتار بود مرده يايدر
فرستاد تا از  يسيدو نفر از شاگردان خود را نزد ع ييحين رو ياز ا ؟بخشد ييس رهايروديرا از دست ه ييحي

رسد كه  ميب به نظر يما عج يبرا .باشند يگرينكه منتظر ديا اي ،ح استيهمان مس اًا او واقعيد كه آاو بپرسن
از اندك  ها انسانن يم كه بهتريد به خاطر داشته باشياما با. سئوال بود ييحي يبرا يسيحا بودن عيمس يحت

  . منجر شود يد ذهنيشد يتواند به فشارها ميز يجسم ن يها مشقت. برند ميمان رنج يا يلغزشها
كرده بودند  ييشگويا پيدهد كه انب ميرا انجام  ين موضوع كه او همان معجزاتيا يادآوريبا  يسيع 23- 21 :7

پس به عنوان ختم كالم به  .)1 :61، 6و  5 :35 اياشع( پاسخ گفت ييحيح انجام خواهد داد به سئوال يكه مس
 ييحي يخ برايتوان به مثابه توب مين سخن را يا ”.ردكه در من لغزش نخو يكس خوشا به حال“ گفت ييحي

رد و خود را آنچنانكه مردم انتظار داشتند ينتوانسته بود عنان قدرت را به دست گ يسينكه عياز ا ييحيبرشمرد، 
  . مان خود را ترك نكنديدانست تا ا ييحي يبرا يتوان آن را هشدار مياما . آشكار سازد، لغزش خورده بود

 :ديگو مين يچن (C. G. Moore)ر جي مو. سي

ش دهد و آن را به كار يشواهد قدرت خود را افزا يسينكه عيمان است تا ايساعت ا يشتر به معنايمن ب يهمان ساعت برا
 ،يپنداشت مياست كه تو  يو همان كس ،او قدرت تام دارد، يآر“ :نديگو ميگردند و  ميباز  ييحيوران آ مايپ هنگامي كه.. .نبندد

ت يمان تقويا ،يفيچ توصينه ه ،طلبد مي يض افزونيف يبه راست ”...نگفت يرون آورد سخنينكه تو را از زندان بياو از ا اما
   .ن استيتمام ماجرا ا ”.كه لغزش نخورد يكس خوشا به حال“ام ين پيو پس ا ،ماند ميزندان همچنان بسته  يدرها ،شود مي

  

   )29- 24 :7( دكن مين يخود را تحس مناديپسر انسان ) ت
. نمود مين يان جماعت تنها او را تحسياما در م ،گفت مي يسخنان ييحيدر خلوت به  يسيگرچه ع 24 :7
ك شخص فرصت يا يآ ؟را داشتند يزيانتظار چه چ، بردند ميك اردن هجوم ينزد يكه مردم به صحرا يهنگام

است كه از  يا ينكه او نيم كند به ارا مته ييحيتوانست  ميچ كس نيه ؟شهامت بي مزاج يدمدم ،طلب سست
   .باد در جنبش است

 ين شخصير، چنيند؟ خيش را ببيغرق در تجمل و آسا ،خوش لباس ،اشيع يا توقع داشتند شخصيآ 25 :7
 يو رضا منفعت يبرا ذت بردهقصر ل يها ياشين است كه از عيزند و به دنبال ا مين پرسه يسالط يدر قصرها
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   .گران در ارتباط باشديوسته با ديخاطر خود پ
نمود و مهم نبود  ميزنده را اعالن  يكه كالم خدا يمجسم وجدان- رفته بودند ييا يدن نبيد يآنها برا 26 :7

   .هم بزرگتر بود يكه او از نب يبه راست .را بپردازد يين راه چه بهايكه در ا
از  يسيع. كند يگران معرفيه را به دم را داشت كه پادشاين افتخار عظياو خود موضوع نبوت بود، و ا 27 :7
 ييباير زييرا وعده داده است، اما او در نقل خود، تغ ييحيظهور  قيعت عهدنقل كرد تا نشان دهد كه  1 :3 يمالك

ق ياو طر ،نك، من رسول خود را خواهم فرستاديا“ ميخوان مين يچن 1 :3 يدر مالك. ر انجام داده استيدر ضما
 يش روينك من رسول خود را پيا“ن نقل كرد، يه را چنين آيا يسياما ع ”.اهد ساختا خويمن مه يش رويرا پ
  .ل به تو شدير من تبديضم ”.ا سازديش تو مهيفرستم تا راه تو را پ ميتو 

  :ن شرح داده استير را چنيين تغيا (gadet)گادت 
در . هوهي يعنيت بودند، يك شخصيشد هر دو  ميده اد راه آميبا يش از ويكه پ يفرستاد و كس ميكه  يا، شخصيدگاه انبياز د
 يزيدانست و تما مين يكيچگاه خود را با پدر يگفت، ه ميكه از خود سخن  يسياما ع. ن استيز چنيمن ن يش رويپ يمالك

تو  يش روين رو مقصود از پياز هم ،ديگو ميسخن  يسيهوه از عيد، بلكه يگو مينجا از خود سخن نيهوه در اي .الزم بود
  هوه است؟ يح همان ظهور ي، ظهور مسيسيع چنين هما و يدگاه انبيبنا بر د ،م كهيريد بپذيچرا با. ن استيمه

بزرگتر  ييا يد كه از اوالد زنان نبيگو ميد ين كرده و به تاكيرا تحس ييحيدر ادامه سخنان خود  يسيع 28 :7
كه به عنوان  يگاهيلكه به خاطر جاست بيت او نيبه خاطر شخص ين برتريا. ستين دهنده تعميد ييحياز 

اما . بزرگ بودند ييشهرت و پارسا ،ز بودند كه به مانند او در تعصبين يگريد يها انسان. ح دارديندادهنده مس
ن حال خداوند به يبا ا. نداشت يينه همتاين زميدر ا ييحي. از آنها افتخار اعالن ظهور پادشاه را نداشت يك هيچ

از  يشدن از بركات ملكوت حت مند بهره. بزرگتر است ييحين از يملكوت خدا كوچكتر گفته خود افزود كه در
   .ح هم بزرگتر استيمس يش روياعالن ملكوت خدا پ

شد را  ييحيكه از موعظه  ياو استقبال .داد ميهنوز به سخنان خود ادامه  يسيع 29ه يدر آ احتماالً 29 :7
توبه نموده و در  ،رانيكردند، مانند باجگ ميكه به گناه خود اعتراف  يرانقوم و گناهكا يتمام. كند مي يادآوري

ي بردند كه خدائ يپ، يعني د كردنديو عمل به آن خدا را تمج ييحيغام يمان به پيآنها با ا. افتنديد ياردن تعمرود 
 .است )يدسمق( يعادل يند خدايح بر آنها سلطنت كند توبه نماينكه مسيش از ايل پيخواهد قوم اسرائ ميكه 

تواند خدا را  ميچ كس نيست، هين نعادل ساخت يدهد كه به معنا ميبه وضوح نشان  د كردنيكاربرد واژه تمج
  .كو استيخدا ن يها خواسته بلكه بدان معنا است كه احكام و. عادل سازد

  

  .)35-30 :7( كند ميپسر انسان نسل خود را نكوهش ) ث
سعادت خود را  ين رو نقشه خدا برايرفتند، و از ايرا نپذ ييحيد يمعت تعيان و معلمان شريسيفر 34- 30 :7

آنها  يسيع. ر ممكن بوديهستند غ ين اشخاصيكه رهبرانش چن يا هقت خوشنود ساختن طبقيدر حق .رد نمودند
شركت  يخواستند در جشن عروس ميآنها نه . كند ميه يهستند، تشب يكه در بازارها مشغول باز يرا به اطفال



 

- ��  - 

 

 يخدا چه نوع خدمت مهم نبود كه. سركش و خودسر بودند ،ثبات بي ،آنها گمراه ،يد و نه در مراسم عزادارنيجو
، يگيرايپ بي از ييالگو دهنده تعميد ييحي. كردند مياعتراض  يدهد، آنها به هر خدمت ميان آنها انجام يدر م

پسر . دنديوزده ناميو از آن خرده گرفته او را دن الگو را نخواستند يآنها ا. آنها بود يانكار نفس برا و ييساپار
 يكيكه بهر آمرزش آمده بود  يخود را با كسان يبه عبارت ،ديران و گناهكاران خورد و آشاميانسان با باجگ

ا ي يا جشن عزاداريروزه . بودند، و او را پرخور و باده پرست خواندند يان ناراضيسياما هنوز فر .دانست
  !چ كس آنها را خشنود نساختيز و هيچ چيه- يسيا عي ييحي ،يعروس
  :دهد مين اندرز يچن ليرا

ن راستا وقت تلف يمحال و هرگونه تالش در ا ين امريچن. ميرا خشنود ساز يهر شخصكه م ين باشيد به دنبال ايگر نبايما د
اگر . ديخواهد بگو ميا هرچه يه دنم كيم، و بگذاريم خشنود باشيرو ميح راه يمس ينكه در اثر قدمهايد از ايما با. كردن است

. ميا سخنان بدسرشت آن را خاموش سازيم يكن يا را راضيم دنيتوان ميچگاه نيم، هيخود عمل كن يها م برطبق خواستهيبخواه
تا روزي كه حتي يكي از شاگردان استاد بر روي  و. پس از خداوند مبارك اوسو  ندكرد ييجو بيع دهنده تعميد ييحيابتدا از 

   .گيري ادامه خواهد داشت جوئي و خرده ين باشد اين عيبزم

 دهنده نجاتانگر خود ينجا نمايحكمت در ا ”.شود ميع فرزندان خود مصدق ياما حكمت از جم“ 35 :7
اگر چه توده مردم او را  يحت. رفتند همان فرزندان حكمت هستنديت كوچك شاگردان كه او را پذياقل. است

   .كنند مياز سخنان او دفاع  يتقدس و فداكار ،سرشار از محبت ياو با زندگ يقيحقروان يپ يول. رفتندينپذ
  

   )39- 36 :7( گناهكاردهنده به دست زني  تدهين نجات) ج
توسط  يعنياز فرزندانش  يكيم كه توسط يش رو داريرا پ ياز حكمت يريتصو ما يداد بعديدر رو 36 :7

به صراحت در  (Dr. H. C Woodering) نگيوودر .يس .اچ كتردهمان طور كه . شود ميق يتصدگناهكار  يزن
ند، او ينما يح قدردانيد تا از مسيرا متقاعد نما يتواند رهبران مذهب ميكه خدا ن يهنگام“ :ديگو ين مورد ميا

 يد او از رويخواست كه با او غذا خورد، شا يسياز ع يسيشمعون فر ”.رديگ ين امر به كار ميرا در ا ها فاحشه
   .ن كار كرديعداوت ا يد از رويا شايو  ينجكاوك

ت كه او ين روايبود، ا يم او چه كسيدان ميما ن. در آن اتاق ظاهر شد يزمان زن گناهكار ندر هما 38- 37 :7
د و شفاف از عطر را با يسف يا هشيش ن زنيا .است يمقدس ز فاقد هرگونه پشتوانه كتابيه است نيم مجدليمر

نزد  زنز بود، يك ميه داده و سرش نزديمكت تكيمشغول غذا خوردن بود به ن حالي كهدر  يسيع. خود آورد
د، و به كرات آنها را يسرخود خشكان يو آنها را به مو ،او را به اشك خود شست يهايپا .ستاديش ايهايپا

كار ساخت را آش يآن زن گناه و يپرستش و قربان .ن نموديرا تده يو يهايگرانبها پا يسپس با عطر .ديبوس
  .شد ميافت نيهم در او  ينكته مثبت يكه حت
ان خود را از يسيد به مانند فريز بايا نيپنداشت كه انب مياو . كرد ميفرق  دگاه شمعون كامالًيد 39 :7

ك يداد كه  ميد اجازه يد كه نبايرس ميجه ين نتيد به ايبود با ينب اًواقع يسياگر ع. گناهكاران جدا سازند
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  .كندمحبت  يبه و چنيناين گناهكار 
  

  )50- 40 :7( مثل دو بدهكار) چ
خداوند . ديبه او بگو يزيدر كمال ادب از شمعون اجازه خواست تا چ فكر او را خواند، و يسيع 43- 40 :7

چون . پنج دالر يگريو د پنجاه دالر بدهكار بود يكي. ان كرديبا مهارت تمام داستان طلبكار و دو بدهكار را ب
د كه ياز شمعون پرس يسين هنگام عيدر ا. دينها نتوانستند قرض خود را ادا كنند، او هر دو را بخشاز آ يك هيچ
گمان “پاسخ داد  يبه درست يسيمرد فر .شتر محبت خواهد نموديوام دهنده خود را ب ك از دوبدهكاريكدام
ح در واقع خود را محكوم ين مسن امر و در ادامه سخناياو با اذعان كردن ا ”.ديادتر بخشيكنم آنكه او را ز مي
  . كرد

از  يسيدر مقابل فر. قه نكرديح مضايكه خداوند وارد خانه شد آن زن از محبت به مس يا هاز لحظ 47- 44 :7
 يد، روياو را بشو يوا نداشت، به عنوان مثال پاهارآداب و رسوم معمول را  يكرد، و حت ييرايپذ ياو به سرد

ن ين بود كه آن زن در خود ايا ،لشيدل ن بود؟يچرا چن. ش به او روغن دهدن سريتده ياو را ببوسد و برا
 يكرد كه گناهكار بزرگ مياحساس ن شمعون اصالً حالي كهده شود، در ياده بخشيد زيرت را داشت كه بايبص

   ”.دينما ميافت، محبت كمتر يكن آنكه آمرزش كمتر يل“ .است
چگاه به گناه يد نمود كه شمعون هينبود بلكه او تاك يبزرگگناهكار  يسين نبود كه آن فريا يسيمقصود ع

ار يكرد، خداوند را همچون آن فاحشه محبت بس مين ياگر چن. ده نشديم خود اعتراف نكرد و بخشيعظ
م يتوان ميهمه ما . ميشو مند م از بخشش بزرگ بهرهيتوان ميهمه ما . ميهست يهمه ما گناهكاران بزرگ. نمود مي

  . مييشدت محبت نماخداوند را به 
ح ياو به خاطر محبتش به مس. ده شديآشكارا به آن زن اعالم كرد كه گناهانش آمرز يسيسپس ع 48 :7
 يسيع. ده شديار بخشيرا كه بسيار محبت نمود زياو بس. ده نشد، بلكه محبت او حاصل بخشش او بوديبخش

   .اعالن نمود را يگران آمرزش گناهان ويمت شمرد و در نظر دين فرصت را غنيا
عت دل يطب. ر سئوال بردنديز را آمرزش گناهان يعنيح يمس ين ادعايگر مهمانان در دل خود ايد 50- 49 :7
روانه  يتواند به سالمت ميمانش او را نجات داده و يد كه اينان بخشيبدان زن اطم يسياما ع. ض متنفر استياز ف

ت يحاصل از معص يها كنند عقده مي يآنها سع. م آن قاصرندكه روانپزشكان هم از انجا است يا هن مساليا. شود
  . ه كننديدهد به شخص هد مي يسيكه ع را يو سالمت يد شادنتوان ميچگاه نياما ه ،نديح نمايرا تشر

 يان در دفاع از عادت ويحياز مس يباعث شده كه برخ يسيآن فر رفتار خداوندمان در خوردن بر سر سفره
ن هشدار يچن ليرا .راهه بروندبي به ها ياشيحات آنان و افراط در عيشركت در تفر ،ندر معاشرت با گناهكارا

   :دهد مي
ز به همراه يرا ن ”كار پدر“ او. اد دارنديبه  يز به خوبين واقعه را نيكنند رفتار خداوندمان در ا مي ياستدالل اين چنينكه  يكسان
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به  يقيگناهان و راز محبت حق ياو ذات بخشش مجان. شهادت داد يسيره گناه فياو بر عل. برده بود يسيخود بر سر سفره فر
معاشرت  يعنيده ين عقيكه از ا يانيحياگر مس. ان نموديمان را آشكارا بياو ذات بخشش ا. ح كرديتشر يسيآن فر يخود را برا

 ،كنند ميد او سخن گفته و رفتار نند، و به ماننيب ميخود روح خداوند مان را  يها كنند در خانه مي يمانان طرفداريا بي با
مان يا بي انيز آشنايح بر سر ميمان خود به مانند مسيا بي انيز آشنايا آنان بر سر مياما آ. ن عادت رفتار كننديد بر طبق هميبگذار

 ياست كه خود آنها جوابش را به خوب ين سئواليا ؟نديگو ميز شمعون رفتار كرده و سخن يح بر سرميخود به مانند مس
  .ننددا مي

  

  )3-1 :8( كردند ميرا خدمت  يسيكه ع يزنان) ح
و خدمت خداوندمان را در خود  ياز زندگ يع اندكيل تنها وقايم اناجياد داشته باشيخوب است كه به 

ار ساده به يبس ينجا عبارتيدر ا. گر را حذف كرديار دين موضوعات را انتخاب كرد، اما بسيا القدس روح. دارند
او  حالي كهدر . ل خدمت كردندياز جل يوده يبه همراه شاگردان خود در هر شهر يسيكه ع ديگو ميما 

 و افته بودند از نظر غذايكه توسط او بركت  يست كه زنانيد نيداد، بع ميخبرخوش ملكوت خدا را بشارت 
  . كردند ميمسكن به او خدمت 
اسم و رسم دار از  ييباورند كه او بانو نيبر ا يبرخ .هيم معروف به مجدليبود به نام مر يبه عنوان مثال زن

ونا بود كه شوهرش ناظر يبه نام  يزن. و آزاد شده بودياز هفت د يبياو به طرز عج ،در هر صورت. مجدل بود
محبت آنها نسبت به خداوند مان از . ز بودندين يگريار ديو زنان بس. گر بوديد يكيسوسن . س بوديروديه

ن فكر يتر به اشدند كم ميك يح شريكه اموال خود را با مس يآنها به هنگام. ديثبت گردنظرها پنهان نماند و 
   .ان بخواننديحيآنها را مس يهمان نوازيسخاوت و م يبعد يكردند كه در تمام دورانها مي

و  يست كه چه مرئيقلمرو ن يملكوت خدا به معنا. موضوع خدمت خداوند خبرخوش ملكوت خدا بود
اساساً كند، اما مقصود  مياستفاده  ”ملكوت آسمان“از واژه  يمت. شود ميت خدا اعالن يآنجا حاكمدر  يچه نامرئ

نكه يا اي) 17 :4دان (كند  مي يان حكمرانيآدم بر ممالك متعال خداي كهاست  ين معنيبد اًصرف ،است يكي
  ) 26 :4دان ( كنند مي يحكمران هاآسمان

   :از رشد دارد يمراحل مختلف ديجد عهدملكوت خدا در 
  .)2-1 :3 يمت(ك است يكند كه ملكوت خدا نزد مياعالن  دهنده تعميد ييحيز، يش از هر چيب. 1
 لوقا ”ان شما استيملكوت خدا در م“(شود  ميدر شخص پادشاه برقرار  يسپس ملكوت به طور واقع. 2

لوقا ( نمود يل معرفيرائاو خود را پادشاه اس .نمود اعالم يسين خبرخوش ملكوت بود كه عيا ).21 :17
23: 3(.   

  . )15 :19 وحناي ؛14 :19 لوقا( شود ميل رد يملت اسرائ يم كه ملكوت خدا از سوينيب ميسپس . 3
ت او در يح پادشاه هم اكنون حضور ندارد اما حاكميمس. )11 :13 يمت(ك راز است يامروزه ملكوت خدا . 4

 يك معنا ملكوت خدا امروزه شامل تمام كسانيبه . شود مين اعتراف يزم يبر رو ها انساناز  يقلب برخ
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ن جنبه از اعتراف يا. اند هاورديمان نيا ياگر چه به طور واقع يرند، حتيپذ ميرا  ات خدياست كه حاكم
 يريگيدر تور ماه يماه ،)30- 24 :13 يمت( گندم و كركاس ،)15-4 :8لوقا (در مثل برزگر و دانه  يظاهر

مان ياست كه ا يآن تنها شامل آنان تر حيو صح تر قياما ملكوت به شكل عم. شود ميه ديد )50- 47 :13 يمت(
 ك.ر. (ه استيقض يت درونين جنبه واقعيا .)3 :3وحنا ي( اند هنو مولود گشت ا از سري )3 :18 يمت( اند هآورد

  ).2- 1 :3 يمت مندرج در جدول
به مدت هزار سال به عنوان  يسيشود و خداوند ع مين برقرار يزم يآن بر رو يقيملكوت به شكل حق يروز .5

  .)4 :20 ؛16 :19 ؛15 :11مكا (االرباب حكومت خواهد نمود  شاه شاهان و رب
ح يمس يسيع ما دهنده نجاتخداوند و  ياست كه ما آن را ملكوت جاودان يزيمرحله آخر همان چ. 6

  .ت استين ملكوت در ابديا )11: 1س پطر 2(م يشناس مي
  

   )15-4 :8( رزگرمثل ب) خ
آموزد كه ملكوت خدا  مين مثل به ما يا. آن است يف كننده ملكوت به شكل كنونيمثل برزگر توص 8- 4 :8

دهد كه چگونه ما كالم  ميشكل  ين هشدار جديا يرا برا يو اصل. قتيرنده اقرار است و هم حقيهم دربرگ
كه  يت كسانيمسئول. ستين يا هچندان ساد كه وعظ شده و آموختن آن كار يدن كالميشن. ميشنو ميخدا را 

 يا هنكه اطاعت را مساليا اياعتنا باشند،  بي غام كالمياگر نسبت به پ. شود ميشتر يشنوند نسبت به قبل ب مي
قرار  ييده و اطاعت كنند، خود را در جاياما اگر شن. تمام خواهد شد ن كارشان به ضرر آنهايبدانند، ا يارياخت
 آن را و سپس ار گفتيبس يگروه يبرا را ن مثلياعيسي . افتياز خدا درخواهند  يشتريبدهند كه نور  مي

  .ح دادشر ششاگردان رايب
  جهينت      نيانواع زم

  .شده و مرغان هوا آن را خوردند لمايتوسط انسان پا -1      كناره راه -1
  .نداشت يرا كه رطوبتيد زيخشك گرد -2      سنگالخ -2
  .نمو كرده خفه شدبا خارها  -3      خارها -3
  .د و هر دانه صد چندان ثمر آورديروئ -4    كوين نيزم -4

كه كالم  يگر هنگاميبه عبارت د. ان داديكالم خود را پا ”هر كه گوش شنوا دارد بشنود“ خداوند با عبارت
  . ر ثمر باشدرد تا پيكو قرار گين نيد در زميدانه با. ديريپذ ميد كه چگونه آن را يد مراقب باشيشنو ميخدا را 

ن پاسخ داد كه اسرار يچن يسيخداوند ع ،دندين مثل را پرسيا يكه شاگردان او معنا يهنگام 10- 9 :8
استطاعت فهم  .شاگردان در توكل و اطاعت راغب بودند جائي كهاز آن. كند ميدرك ن يملكوت خدا را هر كس

بدو محبت ي كه ان نمود تا آنانيامثال ب ق را در قالبياز حقا ياريآگاهانه بس يسيع. ح بدانها عطا شديمس
به عنوان . دنديشنندند و يآنها ند ،ك معنايبه  .ده درك نكننديو شن ننديسته نبيتا نگر ،ندارند درك نكنند يقيحق
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آنها  .ن مثل را درك نكردنديا تر قيعم ياما معنا ،از برزگر و دانه سخن گفت يسيدانستند كه ع ميآنها  ،مثال
  . نبردند يا هچ بهريدند هيكه شن يبود و از كالم پر خار و خس ،كار ناتوبه شان سخت،يدلها افتند كهيندر

رفته يدند، پذيشن ميرا كه  يميشتر تعليآنها پ. ر كردين مثل را تفسيخداوند تنها به شاگردان خود ا 15- 11 :8
قت يگر حقيبه عبارت د ،تاس كالم خدا ،شرح داد كه تخم يسيع. شتر به آنها عطا شدين سبب بيودند، به همب

  .حيم خود مسيتعل، خدا
. ماند يآنان باق يكالم در سطح زندگ. و كم ژرفا يار سطحيدند، اما بسيشنوندگان كنار راه كالم خدا را شن

  .ن را به چنگ آوردآ يبه راحت) مرغان هوا(س يشود ابل مين مساله باعث يا
كار  آنها همچنان ناتوبه .نگذاشتند كه كالم خدا آنها را بشكافد اما ،دنديز كالم ر ا شنيشنوندگان بر سنگالخ ن

ن اشخاص ابتدا يد ايشا. ن رو پژمرده شد و مردينشد، از ا )رطوبت(ب يترغ يچ نحوين دانه به هيا. ماندند
ر يا زشود ام ميده يات ديدر ظاهر آنها ح .ت به دور هستنديمان داشته باشند، اما از واقعياز ا يا هاعتراف پرجلو

  .كنند ميمان خود را ترك يرسد، آنها ا ميفرامشكالت  هنگامي كه. ستين يا هشين سطح ريا
توانند در  ميكه ن يآورند، اما هنگام ميطاقت  يبه خوب يمدت كوتاه يخاردار در ظاهر برا نيشنوندگان زم

روزگار، دولت و لذات  يها شهياند. ستنديل نياص ياندار ايماندهند كه  ميستند نشان يادامه راه ثابت قدم با
  . شود مي پژمرده و كالم خفه شده كند ميبر آنها غلبه  يزندگ

آنها نه تنها كالم را . كو استيشان راست و نيكشد كه دلها مير يرا به تصو يقين حقادار ايمانكو ين نيزم
را  يحيمس يقيت حقيشخص ،بودهع ير و مطيپذ ميآنها تعل. آنها را شكل دهد يزندگ اند هرفتند بلكه اجازه داديپذ

  . آورند ميخدا ثمر  يبرا دهند و در خود رشد مي
  :كند ميان ين بيموجز چن ين قسمت را در كالميغام ايپي دارب

دانم،  ميز يافتن آن شادان هستم، بلكه آن را از آن خود ني ازنه تنها  ،شنوم از آن خود كنم ميآنچه را كه  ،دنياگر به هنگام شن
از روح  يقت جوهريرا هرگاه كه حقيافت، زيز خواهم يشتر نين پس بيشود و از ا مياز جوهر روح من  يم جزئپس آن كال

  . شود ميجاد يشتر ايرش بيپذ يبرا يشتريب يشود، فضا ميمن 

  

  )18-16 :8( شنوند ميكه  يت كسانيمسئول) د
به هر حال . ن ارتباط داشته باشدن چندايشين قسمت با سخنان پيرسد كه ا ميك نگاه به نظر نيبا  16 :8

م خود بر يت تعاليهنوز دارد بر اهم دهنده نجات. ان گرفته استيل متداوم افكار جرين است كه سيقت ايحق
 ير ظرفيد آن را زيرا افروخته است و نبا يكند كه چراغ ميه يتشب ياو خود را به مرد. ورزد ميد يشاگردان تاك

م اصول ملكوت خدا به يدر تعلوي . ننديرا بب يروشن هگذارد تا هم يچراغداند، بلكه بر يپنهان نما يا تختي
  كردند؟  ميد با آن چراغ چه يآنها با .را روشن كرده بود يچراغشاگردان، 

مانه ين ظرف پيا 33 :11 و لوقا 21 :4مرقس  15 :5 يدر مت. بپوشانند يد آن را با ظرفيز، آنها نبايش از هرچيپ
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ن مقصود از پنهان يبنابرا. شد ميتجارت محسوب  يايدر دن يريمانه واحد اندازه گيگمان پ يب .ده شده استينام
 يها ر هجوم مشغلهيش زين باشد كه شخص اجازه دهد شهادت زندگيتواند ا ميمانه ير پينمودن چراغ به ز

را بر كسب و كار  تيحيگر مسيد يمانه قرار دهند، به عبارتيپ يبهتر آن است كه چراغ را رو. محو شود يزندگ
  . رنديل به كار گيام انجيانتشار پ يبرا يخود اعمال كنند و تجارت را همچون منبر

. و افراط است يش، رفاه، كاهليتخت نماد آسا. ديرتخت پنهان نمايد چراغ را زيك شاگرد نباينكه يدوم ا
د يگر او بايد يبه عبارت. ار دهده قريپا يد چراغ را رويشاگرد با! شوند ميل مانع درخشش نور من عوايچقدر ا

  . نندينكه همه آن را ببيكند و آن را بشارت دهد تا ا يقت زندگيبا حق
گران يغام به دين پيا يا سستيد كه اگر به خاطر كسب و كار و ين را بگويخواهد ا مي 17 هيبه نظر آ 17 :8

و مستور نگاه داشتن آن  گردد، ميقت ظاهر يحق يپنهان كار. نرسد، مسامحه و ضعف ما آشكار خواهد شد
  . شود ميدا يمعلوم و هو

م، پس ين هستيگران اميقت به دياگر در گفتن حق. ميشنو ميم كه به چه طور يد مراقب باشين بايبنابرا 18 :8
بشارت  يرت براين روح غيگر اگر ايد ياز سو .را بر ما آشكار خواهد ساخت يتر قيد و عميق جديخدا حقا

در  آنچهاگر از . ب خواهد ساختينص بي ميكه به گمان خود دار يقتيم، خدا ما را از آن حقيرا در خود ندار
  .م داديآن را از دست خواه ،ميم استفاده نكنيداردست 
   :دهد مي ن شرحين موضوع را چنيا (G.H. long) النگ .اچ .يج

ا با يو  يكنجكاو يا از رويو  يتوجه بي گران بايد :دادندفرامان و اطاعت گوش يمشتاق به درك و آماده ا يشاگردان با ذهن
را هم كه به گمان خود  يعطا شد، اما گروه دوم از همان معرفت تر افزون يدادند، به گروه اول معرفتفرامخالفت كامل گوش 

  . ب ماندندينص بي كسب كرده بودند

  را  يقت آسمانيم آن حقيم كه نگاه داريگر خواه
  آن را  يرگيم با ديد كه قسمت كنيبا

  م ماند از داشتن آن يب خواهينص بي دن آن،يم از بخشيگر باز بمان
  .ن است اصل محبتيو ا

   (R.C. Trench) ترنچ .يس. ر
  

  يسيع يقيمادر و برادران حق) ذ
ند كه مادر و برادران او به انتظار مالقات او هستند به خاطر يگو مي، به او يسين قسمت از سخنان عيدر ا

 يوندهايبا او بسته به پ يقين بود كه رابطه حقيپاسخ خداوند ا. ك شونديتوانستند به او نزديآنها نمازدحام خلق 
داند كه به  ميخانواده خود  يرا اعضا ياو آن كسان. دارد يست، بلكه به اطاعت از كالم خدا بستگين يعيطب

 يچ ازدحاميه. كنند ميآن اطاعت چون و چرا از  بي رند ويپذ ميآن را  يكنند، با فروتن ميكالم او توجه 
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  .او شود يتواند مانع مالقات خانواده روحان مين
  

   )25-22 :8(كند  ميپسر انسان طوفان را آرام ) ر 
بر  يو حتبر مرض وها و يعت، بر ديقدرت خود را بر عناصر طب يسيم كه عينيب مين باب يدر ادامه ا 22 :8

  . رديپذ يو هستند، تنها انسان آن را نمع كالم اينها مطيهمه ا .دهد ميمرگ نشان 
ن حال يبا ا. سازند ميرا دشوار  يانوريرند، و كار دريگ ميل را دربريجل ياين به سرعت دريسهمگ يتوفانها

  . ا را نابود كنديدن دهنده نجاتبوده تا  يد تالشيداشته است، شا يطانيب علت شين طوفان عجيد ايشا
است بر  يده بود گواهيقت كه او خوابين حقيدر خواب بود، ا يسيع كه توفان آغاز شد يهنگام 23 :8
ت ياست بر الوه ين گواهيو ا ب داد توفان به خواب فرو رفت،ينه يسيكه ع يو هنگام. او يقيت حقيانسان

  . مطلق او
و با ا. شان ابراز كردند يترس و اضطراب خود را به خاطر سالمت ،دار كردهيرا ب دهنده نجاتشاگردان  24 :8

كه در  يا هشاگردان آشفت يتواند برا ميز ياو اكنون ن. ز آرام شديو همه چ ب داديمتانت كامل باد و امواج را نه
  .اند همان كار را انجام دهد امواج متالطم گرفتار شده

ار دينبود كه او را ب يازيشدند ن ميد نگران يآنها نبا ”؟مان شما كجا استيا“ :دياو از شاگردان پرس 25 :8
خود  ست در كامآسمانها در آن ساكن ان و يانوسها و زميكه ارباب اق را يست كشتيقادر ن يچ موجيه“. كنند

  ”.فرو برد
نكه عناصر يآنها از ا. ناقص بود يسيدرك آنها از ع. دندونبرده ب يخود پ يشاگردان هنوز به دامنه قدرت آقا

 اًغالب ،يزندگ يدر توفانها. ميندار يچ تفاوتيبا شاگردان هز يما ن. ع او هستند متعجب شده بودنديز مطيعت نيطب
. ميشو ميش قدرت او شگفت زده يد، از نمايآ ميكه خداوند به كمك ما  يسپس هنگام. كند مياس برما غلبه ي

  .ميبه او توكل نكرد م كه چرا كامالًيو در تعجب
  
  انيوزده جدريد يشفا )ز

در آنجا . ان بودنديه جدريدند، در واقع در ناحيه ساحل رسو شاگردانش ب يسيكه ع يهنگام 27- 26 :8
 يكيمرقس و لوقا تنها از  حالي كهكند، در  ميوزده را ذكر يدو نفر د يتم .وزده بوديدند كه ديرا د يشخص
ا يز وجود داشته است، يواقعه متما ون امر است كه ديانگر ايب احتماالً يظاهر يرتهاين مغايا. نديگو ميسخن 

 يوزدگين مورد خاص ديا. دگان ارائه كرده استنسيگر نويرا نسبت به د يت كاملتريسنده روايك نوي نكهيا
  . كند يد، و در قبرها زندگيجو ياجتماع دوراز  ،رخت خود را درآورده يباعث شده بود كه قربان

ث بود ين روح خبالبته كه آ .نداشته باشد ياز او خواهش نمود كه با او كار ،ديرا د يسيچون ع 29- 28 :8
  .زد ميكه از دهان آن مرد مفلوك حرف 
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كه در  يعيبلكه موجودات فوق طب. نبودند )يروان( راتيوها فقط تاثين ديا. ت استيك واقعي يوزدگيد
شدند كه انسان  ميوها باعث ين ديا. گرفتند ميشدند، افكار، سخنان و رفتار او را در تسلط خود  ميانسان ساكن 

رها را يزنج ،داد ميد به آن مرد دست يبود كه هرگاه تشنج شد ين خشونت تا به حديد اخشن شون كامالً
ست كه يند نيچندان خوشا. او را با آنها بسته بودند تا مانع فرار او به صحرا شود ئي كهرهايگسست، زنج مي
  .)13 :5 مرقس ك.ر( دبود تا حدود دو هزار خوك را نابود كن ين مرد بودند كافيدر ا ئي كهوهاين ديم هميبدان

ن يا. ر خود داشتنديوها او را در تسخياز د) ونيلژ( ينام آن مرد لجئون بود چرا كه گروه بزرگ 31- 30 :8
نكه يتوانند از سرنوشت خود فرار كنند، و ا ميدانستند كه ن ميآنها . شناختند مي يتعال يرا پسر خدا يسيوها عيد
از او  يعنيق افتد، ياما آنها از او خواستند كه مجازاتشان به تعو. ردرون خواهد كيآنها را از آن شخص ب يسيع

  .ه رونديك باره به هاويد كه به يشان را نفرمايخواهش كردند كه ا
كه در مجاورت  ياريشدند اجازه خواستند تا داخل گله گراز بس ميكه از آن مرد خارج  يهنگام 33- 32 :8
ا جسته و يبه در يجه آن شد كه گرازها با شتاب از بلنديداده شد، و نت ن اجازه بدانهايا. دند شونديچر ميكوه 

د گفت كه اگر يبا اين حالبا . شود ميگران انتقاد يامروزه از خداوند به خاطر نابود ساختن اموال د .خفه شدند
د ارزش يبا ،يهوديريا غيبودند  يهوديو چه . نجس و نامشروع داشتند يا هشيبودند، آنها پ يهوديگرازبانان 

   .دانستند ميشتر يك انسان را از دوهزار گراز بي
دند كه يجمع شدند، د يكه جماعت بزرگ يهنگام .ه منتشر شدين خبر به سرعت در آن ناحيا 39- 34 :8

مضطرب گشتند كه از  آن قدران يجدراهالي . سالمت عقل و ادب به او بازگشته است وزده سابق كامالًيهمان د
 ،دهنده نجاتدند تا به يشياند ميخود  يشتر به گرازهايآنها ب. شان روانه شوديند كه از نزد اخواهش نمود يسيع
  .كردند تا به جان خود ميخود فكر  يخوكها شتر بهيب

  :گرفته است يا هجين نتين مورد چنيا دري دارب
نه كه  يشيند، آساش خود هستيد كه آنها را رها كند، آنها به دنبال آسانكن ميالتماس  يسيان از عيجهان
خواست در كنار او .. .افتيكه شفا  يمرد! زند ميحضور و قدرت خدا آن را بر هم  ، بلكهدياز ارواح پل لشكري

  . ده بوديه ظهور رسدر او به منصباشد كه  يض و قدرتيف بر يتا شاهد.. .دياما خداوند او را بازگردان ،باشد
) 37-31 :7 مرقس( دن او آمدنديبه د ين جماعتين كرد، چنديس ديكاپولياز د يسيكه ع يبعد هنگام يچند

  افت؟ يباشد كه شفا  يا هوزديجه شهادت وفادارانه همان دينت تواند مي ن عمليا ايآ
  

  )56- 40 :8( ر و زنده كردن مردهيمعالجه مرض عالج ناپذ) س

چشم به راه او  گريد يآنجا جماعت .بازگشت يل به كرانه باختريجل ياياز راه در يسيع 42- 40 :8
د چرا كه دختر دوازده يكش ميدن او را يس كهنه كه با اضطراب انتظار ديروس رئياي اًمخصوص. داشتند مي
اما خلق بر او ازدحام . ديدرنگ به خانه او آ بي او به اصرار از او التماس كرد كه .مشرف به موت بود اش هسال



 

- ��  - 

 

  . شدند مياو  يشرويكردند، و مانع پ مي
. وس وجود داشت، كه به مدت دوازده سال به استحاضه مبتال بوديكمرو و ما يت زنيان جمعيم در 43 :8
 يا هجيد كه او تمام پس انداز و آنچه را كه داشت صرف اطبا نموده بود اما نتيافزا ميز ين را نيب ايطب يلوقا

  )!شد ميبدتر هم  يفراتر رفته و افزوده كه او حت ياندك يمرقس حت(نگرفته بود 
تواند او را شفا دهد، پس راه خود  مياست كه  يقدرت يسين احساس كرده بود كه در عياو چن 45و  44 :8

ا لبه جامه كه يه ياو را لمس نمود، حاش ياو خم شده، دامن ردا. گشود يسيت به سمت عيان جمعيرا از م
 خونريزي قطع شددر ساعت  .)12 :22تث  ؛39-38 :15اعد (. داد ميان را شكل يهوديلباس  يردا ينيقسمت پائ

 :گفت يسيمانع فرار او شد، ع يسيسئوال ع اكند، ام نمود كه به سرعت فرار ياو سع. افتيشفا  و كامالً
مردم  ،است يرمنطقيغ ين پرسشيگر شاگردان گمان كردند كه ايپطرس و د ”ست كه مرا لمس نمود؟يك“

  !نمودند ميرانده او را لمس گران را پس يآوردند، و د مي از اطراف فشار ياريبس
ن مورد يدر ا يكه شخص همان گونه. گران فرق داردين لمس با ازدحام ديافته بود كه ايدر يسياما ع 46 :8

او را لمس نموده بود،  ،مانيدانست كه ا مي يسيع ”.كند ميمان لمس يكن ايل ،كند ميجسم ازدحام “ :گفته است
. از او صادر گشت ياو درك كرد كه قوت .كه زن را شفا داد يقدرت، داز او صادر ش يچرا كه احساس كرد قدرت

صرف  يقوت. ارزش شفا داشت يسيع يست كه از قدرت او كاسته شد، بلكه براين موضوع بدان معنا نيالبته ا
  .شده بود

را گفت كه به چه سبب او  ياز پوزش خواه يحاك يافتاد و با لحن ينزد و.... .زانرل ...آن زن 48- 47 :8
ش يمان او را ستايا يسيع او باعث شد ياعتراف علن .رخ داده بود آنچهپر از امتنان از  يلمس نمود و شهادت

نكه يو بدون ا يسيچ كس بدون اطالع عيتاكنون ه. خود را به او پاداش دهد يان جماعت سالمتيكند و در م
ت شود آشكارا ينان نجات تقويكه در اطمنيچ كس بدون ايه يحت. مان او را لمس نكرده بوديابد با ايب يبركت

  . اعتراف نكرده بود
از  يا هبود تا فرستاد يرا نگرفت، اما همان كاف يسيوقت ع آن قدر آن زن مبتال به استحاضه يشفا 49 :8

مان داشتند كه يا آنها. گر استاد را زحمت ندهنديروس مرده، و دياياورد كه دختر ير را بن خبيس كهنه ايخانه رئ
  . مان زنده شدن او را نداشتنديا يابد، ولي ميشفا  ا و

دبخش پاسخ يز و اميب آميبخش، ترغ يتسل ياو با سخنان. كرد ميرها ن يبه آسان يسيع اين حالبا  50 :8
  ”.افتيمان آور و بس كه شفا خواهد يا ،ترسان مباش“گفت 
ن دختر وارد آن خانه يوحنا و والدي عقوب وي ،تنها با پطرس د،يبه خانه رس يسينكه عيبه محض ا 53- 51 :8

ستند چرا كه او نمرده، بلكه يون باز ايبه آنها گفت از ناله و ش يسياما ع ،نده بودس سر دادأيه يهمه گر. شد
  . ن داشتند دختر مرده استيقيباعث شد كه او را استهزا كنند، چرا كه  يسيع ن سخنيا .خفته است

ن باورند كه يهمچون اغما فرو رفته بود، غالب مفسران بر ا يقيبه خواب عمنكه يا ايمرده بود،  اًا او واقعيآ
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منظورش  يعني ،ز گفته كه او در خواب استيعازر نيدر مورد ال يسيسازند كه ع ميآنها خاطر نشان  .او مرده بود
او  .مرده بودن اًد كه آن دختر واقعيگو مي (Sir Robert Anderson) رابرت اندرسون سر. كه مرده است ن بوديا

 :آورد مين استدالل يچن

ن يا 48ه ياست در آ يكه او به كار برد همان كلمات يعبارت. افتيگفت كه آن دختر شفا خواهد  يسيع -1
در مورد زنده شدن مرده  ديجد عهدچگاه در ين عبارت هيا. امتيان نمود، آنجا كه مقصود شفا بود و نه قيباب ب

  .به كار نرفته است
  . خواب او به كار برد يگر برايد يا هعازر واژيمورد ال در يسيع. 2
خواهد  مينمرده است او نگفت كه  اًدانست او واقع ميكه  يسيمردم گمان كردند كه او مرده است، اماع. 3

  . او را زنده كند
گران يد. خواب است در وگفت كه ا يسيع .ك شخص استيد موضوع بر سر باورداشتن يگو مياندرسون 

  . دانند او مرده است ميگمان بودند كه  نيبر ا
نكه دختر يپس از ا يسيع. برخاست اًاو فور ”زيدختر برخ يا“ به آن دختر گفت يسيبه هر حال ع 56- 54 :8

به شهرت، شور و شوق  يا هاو عالق. را با خبر نسازند ين معجزه كسينش سپرد بدانها گفت كه از ايرا به والد
   .اساس مردم نداشت بي يوا كنجكايدار جامعه و يناپا

ن يو اعزام دوازده شاگرد سرآغاز سوم 9باب . رسد ميان يبه پا يسيع ين سال خدمت عمومينسان دوميبد
  .سال خدمت او است

  
  ).11-1 :9(كند  ميپسر انسان شاگردان خود را اعزام ) ش

ز ين يقابل توجه يما تفاوتهااست، ا 15-1 :10 يمانند اعزام دوازده شاگرد در مت اًقين واقعه دقيا 2- 1 :9
 ،امراض يند، و عالوه بر شفاوان بريهوديشود تنها نزد  ميبه شاگردان گفته  يبه عنوان مثال، در مت. وجود دارد
علت نبوده است، اما علت آن بر ما روشن  بي لوقا تر است كه نسخه خالصه يهيبد .ز زنده سازنديمردگان را ن

ز يگران نين قوت و قدرت را به ديجام معجزات قدرت و قوت داشت، بلكه او اان يخداوند نه تنها برا. ستين
 ئي كهدر جا. حق استفاده از آن است يقدرت به معنا .است ييرو و تواناين يقوت به معنا. كرد ميعطا 
كرد  ميد يغام شاگردان را تائيم و معجزات پينشده بود، عال يهنوز به صورت مكتوب گردآورمقدس  كتاب

ل يا شفا هنوز هم در امر بشارت انجينكه آيشفا دهد، اما ا ييتواند به شكل معجزه آسا ميخدا  .)4-3 :2 عبر(
  . ز استيسئوال برانگ اًنيقيكاربرد دارد 

آنها . را كه خداوند به آنها آموخته بود به كار ببندند ين فرصت را داشتند تا اصولياكنون شاگردان ا 5- 3 :9
ار ساده يد بسيآنها با .ا پولينه غذا،  ،كردند نه توشه دان ميخود به او توكل  يجسمان يازهايرفع ن يد برايبا

د يو نه به ام. ماندند ميشدند،  ميرفته يكه پذ يا هن خانيد در اوليآنها با .ينه عصا و نه جامه اضاف. ستنديز مي
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رفته يكه پذ ياميد بر پيد و نبايكش مي ازاد به درياقامت آنها نبا. را جستجو كنند يمكان تر آسوده يافتن منزلگاهي
  . شود يشان شهادتيا فشانند تا بريز بيخود را ن يهايبلكه بدانها گفته شد تا خاك پا ،دنديورز ميشد اصرار  مين

ن يد ايبا. ضان را شفا دادنديل را بشارت داده و مريل بود كه شاگردان انجيجل يدر همان شهرها احتماالً 6 :9
 ياق او برايان آنها و اشتياعالن حضور پادشاه در م- آنها در مورد ملكوت بود غاميز ذكر كرد كه پيموضوع را ن

  . حكومت بر توبه كاران
كه تحت حكومت  يك چهارم اراضياو بر . ه بوديريل و بيترارك جليت ،پاسيس انتيرودين هنگام هيدر ا 7 :9

 ييحيخاطره . د آورديدر ذهنش پد يوجدان او سئواالتد كه ينپائ يريد .كرد مي ر بود سلطنتيهرود كب ،پدرش
خاموش  ييحيپروا را با گردن زدن  بي ين صدايس ايروديه. داشت ميهنوز او را مغشوش نگاه  دهنده تعميد

فكر  ييحيبه  اًس دائميروديباعث شده بود تا ه يچه كس. او بود ير قدرت زندگيساخته بود، اما هنوز در تسخ
  . از مردگان برخاسته است ييحيع شده بود كه ين شايچن يان برخيكند؟ در م

 يادآورينمود با  يس سعيروديه. است قيعت عهد ياياز انب يكيا ياس يگران گمان كردند كه او اليد 9- 8 :9
به هر . در او بود ياما هنوز ترس. ان دهديرا از تنش جدا كرده به اضطراب خود پا ييحيگران كه او سر يدبه 

چگاه او را يه دهنده نجاتده شدن يب كشيش از به صليبود و تا پ مياو طالب مالقات او  ست؟ين كيجهت ا
  . ديند

 يس كه حتيروديباعث شده بود كه ه ،گمنام از ناصره ينجار ،يسيخداوند ع !پر از روح يك زندگيقدرت 
  ! ديريدست كم نگپر است  القدس روحكه از  را ير شخصيچگاه تاثيه. ده بود به خود بلرزدياو را ند

. بازگو كردند يسيبه خداوند ع اًميت خود را مستقيج ماموريكه رسوالن مراجعت كردند، نتا يهنگام 10 :9
كردن خدمات حسادت و  يبارها شده است كه علن. باشد يحين مسيتمام خادم يبرا يخوب ين خط مشيد ايشا

 است يامر ،حرص و ولع ما به آمار و ارقام“كه دارد  مياظهار  كمپل مورگان .يو ج .جاد كرده استيا تفرقه
  ”.ستين) خدا( از روح كه يجسمان خود محور و

ن برهه يدر ا ظاهراً. برد )يريگيخانه ماه( دايص بيتدر مجاورت  يا هرانيخداوندمان شاگردان را برداشته به و
ما  يق آن برايمحل دق .شرق در يگريل و ديجل يايدر يدر كناره غرب يكي، هدا وجود داشتيص بيتاز زمان دو 

   .ناشناخته است
از مردم به سرعت جمع  يگروه. رفت ميش از دست يآسا يا هد به لحظيد كه اميكش ميچندان طول ن 11 :9
مشغله  آن قدرچگاه ياو ه .دانست مين امر را مزاحمت نياو ا. شه در دسترس بوديهم يسيخداوند ع. شدند

 ،رفتهيشان را پذيطور خاص ذكر شده است كه او ا نجا بهيقت در ايدر حق. نداشت كه نتواند بركت دهد
  . داد مياز داشت شفا يداد و هر كه را كه به شفا ن ميم يشان تعليملكوت خدا را بد

  
  )17- 12 :9( غذا دادن به پنج هزار نفر) ص
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ت يك وضعي! تنداج داشيغذا احت ياريمردم بس .قرار شدند بي شاگرد شامگاه، دوازده فرارسيدنبا  12 :9
 !ك استيما نزد ين مساله به دلهايچقدر ا. دين رو از خداوند خواستند كه مردم را مرخص نماياز ا. نديناخوشا

گران ياما چقدر سهل است كه در مورد د ”...ميبفرما كه با تو آ“ :مييگو ميمانند پطرس، به خاطر خودمان ما ه
  ”.آنها را مرخص فرما“ :مييبگو

چرا . نديه نمايخود غذا ته يبه دهات اطراف بفرستد تا برا ران جماعت يخواست كه ا يمن يسيع 13 :9
د يرابگذ ؟شان بودند اعتنا نكنند يكيكه در نزد يو به آن كسان كنند يد از خدمت به مردم شانه خاليشاگردان با

و فراموش كرده بودند  دارند يآنها اعتراض نموده گفتند كه تنها پنج نان و دو ماه. شاگردان مردم را غذا دهند
  . خداوند دارند يسيرا در ع يخود منابع نامحدود يكيكه در نزد

. به اضافه زنان و كودكان را بنشانند ياو فقط از شاگردان خواست تا آن جماعت پنج هزار نفر 17- 14 :9
. ع نمودنديان مردم توزيمز آن را در يو آنها ن. كرد و نان را پاره نمود و به شاگردان خود داد يسپس شكرگزار

نسبت  يشتريب يد، غذايان رسيكه خوردن غذا به پا يقت، هنگاميدر حق. بود ياريبس يهر شخص غذا يبرا
كنند  مي يكه سع يكسان. از شاگردان يكي يماند، هر سبد برا يز باقيدوازده سبد پر از نان ن. ماند يبه ابتدا باق

  كنند مياه يفحات كاغذ را س، فقط ص.ه كننديتوج يمعجزات را به نحو
پنج هزار نفر . ت استيار حائز اهميا را دارند بسيت بشارت به دنيكه مسئول يشاگردان ين واقعه برايا
ان ناتوان هستند، كه در يحياز مس يريشاگردان تصو. ت گم شده است كه گرسنه نان خدا هستنديانگر انسانينما

شما “ ح كهين فرمان مسيا. م شونديگران سهينچه را كه دارند با دلند آيدر دست ندارند، اما ما يظاهر منابع
 آنچهم كه اگر ياموزين بين واقعه چنيم از ايتوان مي .ت بزرگ استيمامور ييتنها بازگو ”ديشان را غذا دهيا

سنه گر ياز نظر روحان ئي كهها انسانن برابر كرده تا توده يتواند آن را چند ميم، او يبده يسيم را به عيدار
همه ( !يهمان لوازم ورزش ،يهمان پس انداز بانك ،مهيبا ب ينده نگريهمان حلقه الماس، همان آ. هستند بخورند

ل صرف كرد، به عنوان مثال يات انجيتوان در راه ادب مينها را يهمه ا) ل كرديل تبديات انجيتوان به ادب مينها را يا
  . ابد پرستندگان بره خدا خواهند بود ز تا بهيآنها ن و ،شود ميجه آن نجات جانها ينت

ا خواهند يل را در تمام دنيند، نسل حاضر بشارت انجيح نمايم مسيان تمام آنچه را كه دارند تسليحياگر مس
  . واقعه غذا دادن به پنج هزار نفر است ين درس جاودانيا. ديد

  
  )22-18 :9( اعتراف بزرگ پطرس) ض

 يسياعتراف بزرگ پطرس در مورد ع ،)غذا دادن به پنج هزار نفر(م ين معجزه عظيبالفاصله پس از ا 18 :9
چشمان شاگردان را گشود تا جالل خداوند  يا معجزه پنج نان و دو ماهيآ. ميش رو داريرا پ يپيليه فيصريدر ق

به  دهنده نجاتم يرا نقطه عطف خدمت تعل يپيليه فيصرين واقعه در قيا اًنند؟ غالبيمسح شده خدا را بب ،يسيع
ست و در آنها يدادتا بدانند او ك مين سو سوق يآنها را بد ييباين لحظه او با شكيتا بد. دانند ميهمراه شاگردان 
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ن لحظه قاطعانه به يل آمده بود، و از اياكنون او به آن هدف نا .توانست انجام دهد مي يق آنها چه كاريو از طر
به همراه شاگردان خوددعا  يسيچگاه ثبت نشده كه عيه .دعا كرد ييدر تنها يسيع. كند ميب حركت يصل يسو

 ياما دعا ،م داد كه چگونه دعا كننديآنها دعا كرد، و در حضور آنها دعا كردو به آنها تعل ياو برا. كرده است
د كه مردم او را كه يخود او از شاگردان پرس ين اوقات دعاياز هم يكيدر  .ز بودياو از شاگردان متما يشخص

   .نددان مي
 ياس، حتيگران گفتند اليد دهنده تعميد ييحيگفتند  يبرخ ،را مطرح كردند يد گوناگونيآنها عقا 20- 19 :9
د، پطرس با يكه از شاگردان پرس ياما هنگام .كه برخاسته است قيعت عهد ياياز انب يكيگر گفتند يد يبرخ
   .است ح خداينان اعتراف نمود كه مسياطم

   :ميكن مي ل نقلير كرده كه ما آن را به تفصيبا تفسيز آن قدررا  هيپيليه فيرصيواقعه قمز استوارت يج
را در هر يز. در هر صورت جوابش چندان مشكل نبود ”؟دانند ميمردم مرا كه “ :عام آغاز كرد ياو با سئوال
ت و عايهرگونه شا. ان مردم وجود داشتيم يفراوان ديعقا. گفتند ميسخن  يسيمردم از ع يگوشه و كنار

 ييحيكردند كه او  ميگمان  يبرخ. بود يبر سر هر زبان يسيع. را پر ساخته بود يآن حوال يفضا يباور
گر يد يبرخ. سازد مياس را در خاطرشان زنده يگفتند او ال مي يبرخ .است است كه از قبر برخاسته دهنده تعميد
گانه بود، مردم همه يح بيت مسيج با هويد رايقاع حالي كهدر  ،يبه عبارت .گفتند ميا سخن يگر انبيا ديا ياز ارم

   .گاه قهرمانان را داشتيان مردم روزگار خود جاياو در م .است اتفاق نظر داشتند ينكه او شخص بزرگيدر ا
. ح بر سر زبانهاستيگر مسيد يبار .شود ميگر تكرار يد يخ باريز تاريم اكنون نييارزش آن را دارد كه بگو

ق مردم نسبت به او يدر عقا ياريو تنوع بس. ديآ ميان يح از او سخن به ميمس يساهايكل امروزه در اجتماعات
مرد عمل  او را (Bruce Barton) بروس بارتون .دنگر ميشاعر  چون را يسيع (Papini)پاپيني . وجود دارد

 يبرا يحرف ينيددر راست  ئي كهها انسان. نديب مياو را عارف  (Middleton Murry)ي دلتون موريم. نديب مي
 لياستوارت مان ج. نديستا مي يرهبران اخالق ين و سرور جاودانيسيرا همچون سرمشق قد يسيگفتن دارند ع

(Jhon Stuart mill) ت از يل فضليتبد يبرا يافتن راهيمان يا بي كي يز براياكنون ن يحت :ن گفته استيچن
ما  يح زندگينكه تالش كند آنگونه كه مسيجز ا است بس دشوار يت كارينياست به ع يبه صورت انتزاع آنچه

دند يا ناميارم ،ايلي، اييحيح كه او را يزمان مس يها انسانبه مانند  ،مردمان امروز .كند يل كرد خود زندگيرا تبد
از  يسياما ع. ن استيسان تمام اعصار برتريان قهرمانان و قديدر م يسين مورد اتفاق نظر دارند كه عيهمه در ا

ن معنا بود كه او ين گفته آنان بدياما ا .ا استيا و ارميلي، اييحيگفتند كه او  ميمردم . نبود يناخت راضن شيا
ان و همقطاران خود داشت باز ينيشيان پياگر او مقام اول را در م ينكه حتيا يعني. از همان مجموعه بود يكي

ح در يست كه مسين يزين آنچياست كه ااما مبرهن  ،ازان خود مقام اول را داشتتر ان هميهم تنها در م
نكه مخالف او باشند، اما بر طبق يا ايهم نظر باشند،  يسيع يممكن است مردم با ادعا. ادعا كرد ديجد عهد
 است يادعا كرد كه شخص يسيع. ستيهم ن يا ههچ شك و شبيه يافت كه جايتوان در مي حيخود مس يادعا
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  ).6 :14 ؛30 :10وحنا ي ؛35 :24 ؛27 :11 ؛17 :10ه عنوان مثال مت ب(گانه يب و يرق بي ،همتا بي ر،ينظ بي
ن موضوع يچ كس را از ايشان را قدغن فرمود كه هيخداوند ا ،پطرس يخيپس از اعتراف تار 22- 21 :9

ك آگاه ينده نزديآنها را از آ دهنده نجاتسپس . شد ميب يصل ياو به سو يشرويمانع پ يزيد چينبا ،اطالع دهند
شد و روز سوم بر  ميد كشته يكردند، او با ميل او را رد ياسرائ يد و رهبران مذهبيد ميد زحمت ياو با. نمود

شد كه تنها انسان  ميگفته  ين عبارات از دهان كسيم كه ايفراموش نكن. بهت آور بود ين اعالنيا .خواست مي
. ن سخنان را به زبان آورده بوديل اياسرائ يحايمس. سته استين زيزم يگناه است كه تاكنون بر رو بي عادل و

كامل،  ياز آن است كه زندگ ين سخنان حاكيا. شدند ميآشكار  يآنها كالم خدا بودند كه در جسم انسان
و  ،بيو چه در راه صل يعيمرگ چه به صورت طب ،يدر اطاعت از خدا رنج، طردشدگ ياب و زندگيكام يزندگ

  . گران شده استيد ياست كه فدا ين زندگيا. ارداست را به همراه د يات دوباره كه ابديح
جنگجو  يمردم به دنبال رهبر. ح بوديج در مورد نقش مسينقطه مخالف تصورات را اًقين موضوع دقيالبته ا

كه خود اعتراف كرده  همان گونهاما اگر . خوردند ميكه ين مساله يشاگردان از ا. بودند كه دشمن را نابود كند
اگر او مسح شده خدا بود، پس . د و دلسرد شوندينداشت كه ناام يليح خدا بود، پس دليمس اًواقع يسيبودند، ع

د، در هر صورت برگ برنده در دست آنها يآ ميا شاگردان يمهم نبود كه چه بر سر او . ماند ميهدف او ناكام ن
  .مسلم بود يت آنها امريو حقان يروزيپ. بود

  
   )27- 23 :9( بيدعوت به برداشتن صل) ط

ن ين امر بديا. از خود خواند يرويبه پرا نده را به دست داد، شاگردان ياز آ ييحال كه خداوند دورنما 23 :9
ا يمشتاقانه از هرگونه حق انتخاب  يعنيانكار نفس . ب خود را بردارنديمعنا بود كه خود را انكار كرده صل

. ميريخود بپذ يرا در هر قسمت از زندگاو  يصرف نظر كرده و خداوند ينده زندگيآ يبرا يزير برنامه
   :ل را دربرداردين امر خود مشكالت ذيا. خودمان ياو برا يانتخاب آگاهانه روش زندگ يعنيب يبرداشتن صل

  م يكه آنها را دوست دار يكسان يمخالفت از سو -
   يش زندگين و آسايترك خانه و خانواده و سرزم- ايمالمت دن -
  اعتماد كامل به خدا -
   القدس روحت ياطاعت از هدا -
  .مردم نامانوس است يكه برا يغامياعالن پ -
   ييدر تنها يريمس -
  . يرهبران مذهب يافته از سويحمالت سازمان  -
  زحمت به خاطر عدالت  -
  ييآبرو تهمت و بي -
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  گران يد يخود برا يفدا كردن زندگ -
  خود  ا ويمردن نسبت به دن -

 يو سرانجام به معنا! ديآ ميز به شمار ياست ن) يواقع(ات يكه خود ح يندگنها درك مفهوم زياما همه ا
كه در آن  ياز زندگ يزيما به طور غر. است يپاداش ابد يبه معنا ييو از سو. است )يزندگ(علت وجود 

ما  ين موضوع كه اراده خدا براياذهان ما در برابر ا. ميزيگر ميم، يب را بردوش خود حمل كنيم صليبخواه
چ ين معناست كه هيبد ”كند يرويبخواهد مرا پ ياگر كس“ ح كهين سخن مسياما ا. كند مين است مقاومت يمه

  . رود ميهم انتظار ن يست و از كسين ين قائده مستثنيكس از ا
و همان روال  يخودپسند ،يخود را با همان خودخواه يش دارد تا زندگيانسان گرا يعيبه طور طب 24 :9

زمان حال، با افروختن  يستن برايبا ز ،ش و رفاهيدن در تجمالت و آسايما با آرم. ات دهدروزمره، نج يعاد
الت خود رفتار يو تما ها بر طبق خواسته ،ت كاذبيامن يا هافت ذريا در قبال دريمان به دنين استعدادهايبهتر
ق يعم يو خوش يزندگ يقي، هدف حقيم، به عبارتيده ميخود را از دست  ي، زندگين روشياما با چن. ميكن مي

از  دهنده نجاتخود را به خاطر  يگر، زندگيد يياز سو! م داديكه ثمره آن است را از دست خواه يروحان
ز ملكوت خدا و يش از هرچيم، اگر پيخودخواهانه خود را به دست باد بسپار يها زهياگر انگ. م داديدست خواه

 ياما زندگ. پندارند ميوانه يا ما را ديم، مردم دنييم او نمايتسلچون و چرا  بي م، اگر خود رايعدالت او را بطلب
وجود  يق درونيت عميمقدس و رضا يخوش ،يشاد اي ين زندگيدر چن .زيستن با ترك همه چيز يعني يواقع

   .توان آن را وصف نمود ميدارد كه ن
تواند شخص  ميل به ثروت يافت كه ميگفت، در ميبا آن دوازده شاگرد سخن  دهنده نجات كه يهنگام 25 :9

ا مالك يد، يا هد طال و نقره تمام جهان را اندوختيفرض كن“ن رو او گفت، ياز ا. م كامل بار دارديرا از تسل
د يداشته باشد و فرض كن يكه ارزش ماد يزيهر چ د،يباش يا سهام دار بزرگيد، يباش ياريو اموال بس ياراض

 يك برايد، كداميرا گم كن يزندگ يقيزها، هدف حقين چيكسب ا يمه خود برايسراس ين تالشهايكه در راه ا
د يد بود، سپس آن را تا به ابد از دست خواهيزها خواهين چيمالك ا يمدت كوتاه يبرا ؟شما بهتر خواهد بود

   ”.ديرا از دست بده يزندگ يپول و ثروت فان يخواهد بود كه به خاطر مقدار يا همعامله احمقان. داد
 كامالً. است يدارد ترس و شرمسار ميح باز يكه شخص را از تعهد كامل به مس يگر از موانعيد يكي 26 :9

با  ،شرمنده باشدخود  دهنده نجاتنكه گناهكار از يا اينامعقول است كه مخلوق از خالق خود عار داشته باشد، 
ا با همسان شدن با ي يمان اسيحيمس يت زندگياگر به خاطر هدا. دهد مين مساله هشدار يت در برابر ايجد

د، از يكه در جالل خود و جالل پدر و مالئكه مقدسه آ يز وقتيم، پسر انسان نيعوام الناس از او عار داشته باش
جالل خود، جالل پدر و جالل (تابد  ميه خود كه از سه جهت ياو بر جالل ظهور ثانو. ما عار خواهد داشت

م به هنگام يشو ميكه اكنون به خاطر او متحمل  يا سرزنشيعار  د كه هريگو مين يده چنيد وزيتاك )مالئكه
  . سه شده استيكنند مقا ميكه او را انكار  يعار كسان كه با يت خواهد بود، جالليظهور او در جالل كم اهم
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كند كه  مي ييشگوياو اكنون پ. دهد ميرا شكل  يالل خود نقطه اتصال به مطالب بعدجح به ياشاره مس 27 :9
تحقق سخنان او در . ديش از مرگ خود ملكوت خدا را خواهند ديكه آنجا حاضر هستند پ ياز شاگردان يبعض

 يآنها بر رو. وحنا بودنديعقوب و ي ،آن شاگردان پطرس. شود ميافت ي ،اتيل هيواقعه كوه تبد ،36- 28ات يآ
ن خواهد بود را به چشم يزم يملكوت خود بر رو يبه هنگام برقرار يسيخداوند ع آنچهاز  ييآن كوه دورنما

   :ن نوشته استين واقعه در رساله دوم خود چنير ايپطرس تحت تاث. دنديخود د
م، يح شما را اعالم داريمس يسيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عينرفت يجعل يافسانها يرا كه در پيز

 به او يياياز جالل كبر يكه آواز ينگامافت هيپدر اكرام و جالل  يرا از خدايز. ميده بودياو را د ييايبلكه كبر
م، يدر كوه مقدس بود يكه با و ين آواز را ما زمانيو ا ”.خشنودم يب من كه از وين است پسر حبيا“د كه يرس
  .)18- 16 :1(م كه از آسمان آورده شد يديشن

ب الوقوع خود يرو مرگ ق ياو ابتدا از رنج، طردشدگ. ديين عبارات توجه نمايم خداوند در ايبه ادامه تعل
اكنون . كنند يرويخود او را پ يسپس شاگردان را خواند تا با انكار نفس و قبول رنج و وقف زندگ. سخن گفت

در پس . د كرديد، با من سلطنت خواهياگر با من رنج بكش !دياد نبرياما از “ :ديگو مي در ادامه سخنان خود
  ”.ديا هداختكه پر دارد ييبه بها يپاداش بستگ. ب جالل استيصل

  
  )36-28 :9( ات پسر انسانيل هيتبد) ظ

برآمد تا دعا  يعقوب را برداشته بر فراز كوهيوحنا و ي ،پطرس يسيدر حدود هشت روز بعد ع 29- 28 :9
ن يتر ملتحده است اما ميكوه هرمون گرچه مرتفع و از برف پوش ،مان مبهم استين كوه بر ايت ايموقع. كند

نكه يا ،زيقت اعجاب برانگيك حقي .ر كردييكرد، چهره او تغ ميكه خداوند دعا  يگامهن. ديآ ميحدس به شمار 
تابناك  يچهره او با تشعشع .چهره شخص است يكيكند،  ميجاد ير اييدعا در آنها تغ ئي كهزهايان چيدر م
ن واقعه جالل او را يكه در باال گفته شد، ا همان گونه. ديتاب مي يا هره كننديخ يديو لباس او با سف د،يدرخش مي

در جسم  ين بود، جالل او به طور عاديزم ينجا رويكه او ا يهنگام .ديكش مير يبه تصواش  ندهيدر ملكوت آ
جالل او به  ،اما به هنگام سلطنتش. كرد مي يزندگ يو همچون غالم ينجا در فروتنياو ا. ده بودياو پوش يانسان

  . ديل و شكوه و عظمت خواهند دهمه او را در جال. طور كامل آشكار خواهد شد
 :ن موضوع گفته استيدر باب ا يبه خوب (W. H. Rogers) پروفسور راجرز

را نه در  يسيع .ميش رو داريتر پاس كمينده را به مقيبرجسته ملكوت آ يهايژگيتمام و ،اتيل هيما در تبد 
افته مشاهده يت جالل يوضعرا در  يموس. مينيب ميبلكه در لباس جالل  يجامه ژنده خفت و سرافكندگ

ا را مشاهده يليا. افته و از مرگ گذشته به ملكوت داخل شده استيكه تولد تازه  يانگر شخصيم، بيكن مي
 گشتهوارد ملكوت  شدنل يكه با تبد يا هافتيخص نجات شانگر يب. ده شده استيم كه با جالل پوشانيكن مي

كه به هنگام  يليانگر اسرائيب ،اند هافتيهستند كه جالل نوحنا يعقوب و يپطرس،  يسه شاگرد به نامها. است
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پس از  ئي كهانگر ملتهايكوه هستند كه ب يت هم پاياز جمع يانبوه. برند ميسلطنت هزار ساله در جسم بسر 
  . ملكوت بدان داخل خواهند شد يبرقرار
م واقع شود، گفتگو يورشلدر ا يست به زوديبا ميدر مورد رحلت او كه  يسياس با عيو ال يموس 31- 30 :9

د كه مرگ تنها يتوجه كن چنين هم. شود ميك واقعه سخن گفته يد كه از مرگ او به عنوان يتوجه نمائ. كردند مي
  .گريبه مكان د يمت از مكانيبلكه عز ياست نه توقف زندگ )خروج: اللفظي تحت(رحلت ك ي

  :ديگو مي نين مورد چنيدر ا ليرااسقف . دداد در خواب بودنين رويشاگردان به هنگام وقوع ا 33- 32 :9
 ياز جالل در خواب بودند، در عذاب يكه به هنگام وقوع چشم انداز ين شاگردانيم كه هميتوجه داشته باش

م جسم ينكه به آسمان داخل شويش از ايالزم است پ. ز در خواب بودنديد نيكش مي يمانيح در باغ جتسيكه مس
. افتن اويدار بماند و نه در جالل يح بيها با مسيتواند به هنگام دشوار مين ما نه جسم ناتوا. ل شونديو خون تبد

  . ابديل يما تبد يم ساختار جسمينكه به آسمان داخل شويش از ايد پيبا
نكه فرصت مقدس را حفظ كند، يا يپطرس برا. دنديح را ديجالل مس شاندار شده، انوار درخيپس ب

ده او بر ياما ا. ايليا يبرا يكيو  يموس يبرا يكي، يسيبه افتخار ع يكيارند، بان برپا ديشنهاد كرد سه سايپ
  . رت بدون معرفت استوار بوديغ

ب او است، و به آنها يپسر حب يسيگفت ع ميخدا از ابر برآمد و آنها را در برگرفت، كه  يصدا 36- 34 :9
. د شدنديا ناپديليو ا يد، موسيان رسيبه پانكه آن صدا يبه محض ا. نديا اطاعت نمايكفت كه او را بشنوند  مي

او . ز افضل خواهد بودين واقعه خواهد بود، او در همه چيز به مانند هميملكوت ن. ستاده بوديتنها آنجا ا يسيع
  . جالل خود را قسمت نخواهد كرد

  .ردندگران صحبت نكيع با ديگرفته بود كه در مورد آن وقافراشاگردان را  يقيبت عميچنان ترس و ه
  
  )الف43- 37 :9(وزده يد يشفا پسر) ع

از  يشه لحظاتيهم. محتاج بازگشتند يها انسانو شاگردان روز بعد از كوه جالل به دشت  يسيع 39- 37 :9
از . سازد مياز مشقت و كار روزانه تعادل را برقرار  يا ههست، اما خدا با دور يدر زندگ يشور وشعف روحان

التماس نمود كه به پسر  يسيرون آمده، از عيشان خاطر بيپر يتقبال نمودند پدركه او را اس يان آن گروهيم
آن پدر در خود داشت  يريپس چه اندوه وصف ناپذ. او بود يگانه پسر و تنها دلخوشياو . وزده او كمك كنديد

 رخنكه هشدار دهند يبدون ا ها ن تشنجيا. شده است يوزدگياز د ير ناشيد پسرش در تسخيد ميچرا كه 
هراس  يو تنها پس از تقال و تالشهايآن د. آمد ميرون يزد و پس كف از دهانش ب مياد يآن پسر فر .دادند مي
   .كرد ميشد و او را كوفته و فشرده رها  ميپسر از او جدا  يز از سويانگ

ا شاگردان چر. آنها قدرت آن را نداشتند يكمك نزد شاگردان رفته بود ول يبرا ن پدر آشفته قبالًيا 40 :9
پنداشتند بدون  ميد آنها يشا. شده بودند يا هد آنها در خدمت خود حرفيقادر نبودند به او كمك كنند؟ شا
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ت ياهم بي زها رايچ يليد خيشا. خدمت پر از روح خود حساب كنند يتوانند رو مي يممارست روحان
  . پنداشتند مي

را در آن  ينكه شخص خاصيد او بدون ايگردن منظره رقت بار محزون يدن اياز د يسيخداوند ع 41 :9
همه  يا به طور كليمردم، پدر  ،د مقصود او شاگردانيشا ”.روش مان كجيا بي فرقه يا“ :جمع خطاب كند گفت

بشر ناتوان  يازهايبرابر ن راو توكل كنند اما د تينها بي توانستند بر قدرت مينكه يا رغم عليآنها همه . آنها بود
  ”.اورينجا بيپسر خود را ا“ :سپس به آن پدر گفت ؟كرد ميبود و آنها را تحمل  ميد با آنها يبا يك او تا به. بودند
اما . ن افكندياو را به زم يو او را گرفته و به سختيد ،آمد مي يسيآن پسر نزد ع هنگامي كه الف 43- 42 :9

شد نه  ميشرفت او يكه مانع پ مردم بود يمانيا بي ،س قرار نگرفتيش قدرت روح ابلير نمايتحت تاث يسيع
. ر شدنديمردم همه متح. د، و به پدرش سپرديطفل را شفا بخش ،رون كردهيث را بياو آن روح خب. ويقدرت د

  .دنديخدا را د يانجام داده است و در آن معجزه بزرگ يا هافتند كه خدا معجزيآنها در
  
  .)45- ب43 :9( كند مي ييشگويام خود را پيق پسر انسان مرگ و) غ

ملت  ينكه تماميدادند استاد آنها به انجام معجزات ادامه دهد تا ا ميح يد شاگردان ترجيشا 44- ب43 :9
ن اشتباه باز دارد باز ينكه ذهن آنها را از ايا يخداوند برا. اد زده او را بعنوان پادشاه خود اعالم كننديل فرياسرائ

  . به دست مردم كشته شود يعنيم شود، يمردم تسل يدستهاد به ينمود كه پسر انسان با يادآوريهم به آنها 
را در ذهن داشتند كه  يمين باور قدين خاطر كه ايتنها به ا ؟را درك نكردند ييشگوين پيچرا آنها ا 45 :9

 آن قدرد آنها يام. شد ميح شكست محسوب يطبق افكار و باور آنها مرگ مس. ك قهرمان محبوب استي يمايس
قت را از ين خدا نبود كه حقيا. ده مخالف آن را در سر بپروراننديهم عق يا هلحظ ينبودند حت بود كه قادر يقو

ئي گو ،ح آن را بپرسنديدند كه توضيترس يحت. خواستند باور كنند ميآنها پنهان نگاه داشته بود، بلكه خود آنها ن
  !ان شوديترسشان ع ،دنديترس مي كه

  
  )48- 46 :9(در ملكوت  يقيحق يبزرگ) ف

 يبلكه به دنبال بزرگ برقرار گردد، يشاگردان نه تنها انتظار داشتند كه ملكوت پرجالل خداوند به زود 46 :9
  . ك از آنها بزرگتر استيكردند كه كدام  مين موضوع بحث يان خود بر سر ايآنها در م. ز بودنديدر ملكوت ن

را نزد خود آورد و گفت  يطفل كوچك ،هدانست آن سئوال آنها را آشفته ساخت ميكه  يسيع 48- 47 :9
ن سئوال يبا ا يرسد كه سخن او ارتباط ميبه نظر ن ،در نگاه اول. را به نام او قبول كند يهركس كه طفل كوچك

آن  ييبه نظر ارتباط معنا ،ستياما اگر چه آشكار ن. ، داشته باشدتانشان بزرگتر اسيدر م يشاگردان كه چه كس
ده يا آنها را ناديكه دن يبه كسان ،است، به ناتوانان ها نيمحبت كردن به كوچكتر رد يقيحق يبزرگ :ن باشديچن

 ”همان بزرگ خواهد بود ،ع شما كوچكتر باشديهر كه از جم“ :گفت يسيع هنگامي كهن يبنابرا. انگاشته است
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ا يو  ،ت هستنديهما بي ،اند هر شديكه تحق ياندار ايمانسازند تا دست  ميبود كه خود را فروتن  يمقصودش كسان
  . رندياز نظرها پنهان هستند را بگ

است كه خود را همچون  ين شخص در ملكوت آسمان كسيخداوند گفته است كه بزرگتر 4 :18 يدر مت
ان فرزندان خدا يدر م ها نيدانستن خود با كوچكتر يكيل لوقا موضوع بر سر ينجا در انجيا. فروتن سازد يطفل

  .م دادخود انجا دهنده نجاتكه  يمهم است، همان كار يتندر هر دو مورد، فرو. است
  
  )50-49 :9( كند ميرا منع  ييگرا پسر انسان فرقه) ق

كشد كه خداوند از شاگردان خود خواست تا از آن اجتناب  مير يرا به تصو ين واقعه رفتاريبه نظر ا 49 :9
آنها آن شخص را منع نمودند به . كند ميراج وها را اخيد يسيافته بودند كه به نام عيرا  يآنها شخص. ورزند

ند را به نام او واز فرزندان خدا يخواستند فرزند ميگر، نيد يبه عبارت. روان آنها نبودياز پ يكينكه يخاطر ا
. خارج شده است ياز شخص يويكه د. شدند ميد خوشحال يآنها با. نگ نظر بودندتآنها متعصب و . رنديبپذ

اما همان . كند حسادت ورزند ميو خارج يشتر از آنها ديكه ب يبت به شخص و گروهچگاه نسيد هيآنها نبا
  . يكردن قدرت و اقتدار روحان يدر برابر انحصار ،ستاديا ميخودخواهانه خود  يها د در برابر خواستهيشاگرد با

به  ئي كهجاتا آن ”.ست با شماستيرا هر كه ضد شما نيد زياو را ممانعت مكن“ :به او گفت يسيع 50 :9
. ستند، بر ضد او هستنديح نيبا مس ها انساناگر . وجود ندارد يطرف بي انهيشود، م ميح مربوط يشخص و كار مس

 :ديگو مي (A. L. Williams) امزيليو. ال. اي ديآ ميان يبه م يحيكه سخن از خدمت مس يهنگام اما

دهند، به طور  ميانجام  يح هر كاريه نام مسگران بياد داشته باشند هرگاه كه ديد به يان پرتالش بايحيمس
چ جامعه يه. را در برداشت يع و دور از دسترسيقت وسيپاسخ استاد حق... .ش ببرنديد هدف او را پيبا يكل
و وفادارانه از باشد كه از استفاده درست  اي يقدرت اله يمدع اًهر چند هم مقدس قادر نخواهد بود صرف ينيزم

 .نام او جدا باشد

  

  )54 :11-51 :9( شدت گرفتن مخالفت با پسر انسان -7

  )56-51 :9(رد يپذ ميسامره پسر انسان را ن) الف

دانست  مي چنين هماو . ن امر واقف بوديبه ا ياو به خوب. شد ميك يبه آسمان نزد يسيزمان صعود ع 51 :9
در آنجا به انتظارش  آنچهم و هر ياورشل يراسخ به سو ين رو با عزمين قرار دارد، از اين بيز در ايب نيكه صل

  . بود حركت كرد
مردم . نشان نداد يخوش ير او بود نسبت به پسر خدا رويان كه بر سر مسياز بالد سامر يكي 53- 52 :9

ران ين سامينها بيگذشته از ا. رفتن او داشتندينپذ يبرا يل كافين رو دلياز ا ،م استيدانستند كه او عازم اورشل مي
آنها  يطلبانه و غرور افراط ييدگاه جدايتعصب، روح كوته نظر، د. وجود داشت يديرت شدان نفيهوديو 
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  . رنديباعث شده بود كه خداوند جالل را نپذ
. ..شنهاد كردند آتشين شده بودند كه پيادبانه آنها خشمگ بي ن عملياز ا آن قدروحنا يعقوب و ي 56- 54 :9

ه بود تا جان مردم را هالك دامياو ن. درنگ آنها را سرزنش كرد بي يسيع. آنها را نابود سازد دهياز آسمان بار
ض يد فيآنها با ويژگي. ما يخدا يده خداوند بود، و نه روز انتقام براين سال پسنديا. سازد بلكه تا نجات دهد

  .ييباشد و نه انتقام جو
  
  )62-57 :9( يموانع شاگرد) ب

نه خالصا يبر سر راه شاگرد يم كه سه مانع اصليشو ميد آشنا ات با سه به اصطالح شاگرين آيما در ا 57 :9
رود  ميرا هر جا كه او  يسيخواهد ع مينان داشت كه يبه خود اطم ن شخص كامالًياول. كشند مير يرا به تصو
 او اعتماد به. ن راه داوطلب شديدر ا ين امر خوانده شود، بلكه با شتابزدگياو صبر نكرد كه در ا. ديمتابعت نما
  . نداشت يپرداخت اطالع ميد يبا ئي كهاق نابجا داشت و از بهاينفس و اشت

در  ،اين حالبا . داشته باشد يبا خواسته آن شخص ارتباط يسيرسد كه پاسخ ع ميك نگاه به نظر نيبا  58 :9
ه معنا متابعت از من به چ يدان ميا يآ“، گفت ميدر جواب او  يسيع. ك وجود دارديار نزديبس يواقع ارتباط

ن يزم. ندارم كه آن را از آن خود دانم يا هخان يمن حت. يش و رفاه زندگيترك آسا يعنياز من  يروياست؟ پ
ش يت و آسايو مرغان هوا از نظر برخوردار بودن از امن روباهان. ش مرا فراهم آورديل آسايتواند وسا مين

از دست  ياگر به معنا ي، حتييمرا متابعت نما يل هستيا باز هم مايآ. دارند يت بهترينسبت به من وضع يعيطب
 ،ستيسر نهادن ن يم پسر انسان را جايخوان ميكه  يهنگام ”؟باشد كه حق مسلم شما است ييزهايدادن چ

دلتان . ندارد يازياو به ترحم شما ن“ :دارد مين اظهار ياز مفسران چن يكي. ديآ مياو به رحم  يدلمان برا ييگو
ا يبلند دن يخواند تا به مكانها ميشما را  يسيع ييد، از سويدار يا هچرا كه اگر خان ،آيدبه رحم خودتان  يبرا
م ين فرض كنيم چنيتوان ميو تنها  ميشنو ميگر درباره آن مرد نيما د ”.شود ميد خانه شما مانع رفتن شما يبرو

  . دهداز پسر خدا از دست ب يرويپ يرا به بها يش و رفاه زندگيل نبود آسايكه او ما
 يد ابتدا كارياو مشتاق بود كه همراه او برود، اما با. دياز او را شن يرويبه پ يسيشخص دوم دعوت ع 59 :9

اول  ،خداوندا“ .ديياو گفت توجه نما آنچهبه . خواست كه برود و پدر خود را دفن كند مياو . داد ميرا انجام 
قت او يدر حق اما ،را خداوند خواند يسياو ع ”.مناول  .....خداوندا“ ،گريد يبه عبارت ”...مرا رخصت ده

ت يبا هم ضد يبه طور كل ،”اول من“ و ”خداوند“ يها واژه. ت قرار داديالت خود را در اولويو تما ها خواسته
در خانه منتظر مرگ او بود،  نكه پسريا ايچه پدر او مرده بود و . ميياز آنها را انتخاب نما يكيد يدارند، ما تنها با

ل ئالبته احترام قا. ديسبقت جو يسيبر دعوت ع يگريز ديكرد، او اجازه داده بود تا چ مين يچ فرقيوضوع هم
كه هر  ياما هنگا ،ستهيبجا و شا است يكه در حال مرگ است امر يا پدري كه فوت كرده يشخص يشدن برا
د يشا ،داشت يگريار دن شخص كيا .د گناه استيد، بدون ترديح سبقت جويبر مس يگريز ديا هر چيشخص 
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  .داشت ميخالصانه دور نگاه  ير شاگردين امر او را از مسيو ا ...شغل ،حرفه ،مييبگو
 اما تو برو. بگذار مردگان خود را دفن كنند“ خ كرد،ياو را توب ين سخن تفكر دو سوگرايخداوند با ا 60 :9

ردگان در جسم را دفن كند، اما او تواند م ميكه در روح مرده است  يشخص ”.و به ملكوت خدا موعظه كن
ان انجام يحيافتگان هم به مانند مسينجات  ئي كهد به كارهايشاگردان نبا. ديل را موعظه نمايتواند انج مين

 يتواند خود را از هدف اصل ميد كه نينان حاصل نمايد اطميبا دار ايمان شخص .ت ببخشنديدهند اولو مي
  . ن استيزم يح بر رويشبرد هدف مسياو پ يكار اصل. خود دور نگاه دارد يزندگ
ح متابعت يخواست از مس ميخود شاگرد بود، مانند آن شخص اول بود كه  نن شخص كه به گمايسوم 61 :9

 اش هخواست با خانواد مياو ابتدا . همانند شخص دوم بود ”اول من.. .خداوندا“ ن تناقض كهيان اياو با ب. دينما
اگر بر اطاعت كامل و  ياحترامات معمول زندگ يسته بود، اما حتيو معقول و شاا ين تقاضايا. ديوداع نما

  . درنگ مقدم باشد اشتباه خواهند بوديب
د به پشت سر خود يگر نباينكه دست خود را به شخم زدن دراز كرد، ديبدو گفت به محض ا يسيع 62 :9

نه از عناصر سست زمان و نه از احساسات  حيروان مسيپ. سته ملكوت خدا نخواهد بودينگاه كند، و اگر نه شا
د آنها يباشند، نبا يو قانون ال خانواده و فرزندان هر چقدر هم كه مشروعي، فكر و خاند هز ساخته شديال انگيخ

ست، ينجات ن ”باشند ميسته ملكوت خدا نيشا“ او باز دارند، مقصود از عبارت يز برا يرا از ترك كامل همه چ
 .ميا هكه بدان داخل گشت يست بلكه خدمت در ملكوتيمساله بر سر ورود به ملكوت ن اصالً. بلكه خدمت است

را كسب  يستگين شايمان به او ايبا ا .است يسيورود به ملكوت در شخص و كار خدا و ع يما برا يستگيشا
   .ميكن مي

   :اند هده شدير كشين اشخاص به تصويم كه در ايدار يپس ما سه مانع مهم بر سر راه شاگرد
   يرفاه ماد .1
  ا كاريشغل . 2
  خانواده و دوستان . 3
د در مرحله دوم يها با يادارفو و ها يتمام دلبستگ .بر قلبمان سلطنت كند يبيچ رقيد بدون وجود هيبا يسيع

  .رنديقرار گ
  
  )16-1 :10(اعزام هفتاد نفر ) پ

شباهت داد يرو نيا. كند ميرا اعزام ل است كه خداوند هفتاد شاگرد ين تنها واقعه در اناجيا 12- 1 :10
 يشمال يدر آنجا شاگردان به نواح ،اين حالبا . دارد 10باب  يل متيت دوازده شاگرد در انجيبه ماموراري يبس

 يكه خداوند از آن به سو يريجنوب و به مس ين هفتاد نفر به سوينجا ايدر ا حالي كهشوند، در  مياعزام 
ه يصريسفر خداوند از ق يت آن بود كه راه را براين ماموريبه نظر هدف از ا. دشون ميرفت اعزام  ميم ياورشل
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ه سپس بازگشت به يريق بيجنوب از طر يو به سو ،در امتداد اردن ،ل و سامرهيق جلياز طر ،پس به شماليليف
  . ق آماده سازديم از طرياورشل

 يارين مردان بسين خداوند به ايفرام لاين حابود، با  يت آن هفتاد تن گذرا و موقتيگرچه خدمت و مامور
  . كاربرد دارد يان در هر عصريحيمس يرد كه در زندگيگ ميرا در بر ياز اصول زندگ

   :ن شكل خالصه نموديتوان بد مين اصول را ياز ا يبرخ
 ،دو سه شاهد يبه گواه“. سازد ميا يرا مه ين امر شهادت كافيا .)1ه يآ(جفت فرستاد  ،او آنها را جفت -1

  ).1 :13 انيقرنت-2( ”.هر سخن ثابت خواهد شد
از از يشه نيهم). 2ه يآ(د يرون نماين بيحصاد زم يبرا ها شه دعا كند كه او عملهيد هميخادم خداوند با .2

. ميز مشتاق به رفتن باشيد خود نيبا ها عمله يمبرهن است كه ما به هنگام دعا برا .شتر استيب ها تعداد عمله
  .)3ه يآ(د يبرو ،)2ه يآ( ديدرخواست كند كه يتوجه كن

دفاع  بي ان گرگانيدر ظاهر آنها به مانند بره در م. )3ه يآ(متخاصم اعزام شدند  يطيبه مح يسيشاگردان ع. 3
  . كشته شوند ينند و حتيكند، بلكه جفا بب ييرايا شاهانه از آنها پذيتوان انتظار داشت كه دن مين. بودند
سه و توشه دان و كفشها با يك“ .)الف 4ه يآ(در سر پرورانده شود  يش شخصير آساد اجازه داد فكينبا. 4

مقصود از . ديگو ميره غذا سخن يدان از ذخ توشه. ديگو ميسخن  يمال ياندازها سه از پسيك ”.ديخود برمدار
سخن  يرهر سه از فق. كند ميشتر را فراهم يب يكه راحت يا كفشيباشد،  يتواند كفش اضاف ميها هم  كفش

   .)10 :6 تيانقرن- 2(سازد  مي يرا غن ياريز دارد و بسيندارد، اما همه چ يزيند كه گرچه چيگو مي
 هاي پرسي احوالد وقت خود را بر سر يح نباين مسيخادم .)ب 4ه يآ( ”دييچ كس را در راه سالم منمايه“. 5

، نمايندرفتار  يكيادب و ن در عيند ياب حالي كهدر . ندين مرسوم بود تلف نمايكه آن زمان در مشرق زم يسنت
  . ستير نيتاخ يبرا يوقت .هودهيند تا سخنان بيل نمايد وقت خود را صرف اعالن پرجالل انجيبا

ه آنها را با يات اولياگر تح. )6-5ات يآ(رفتند يپذ ميد يخوش از آنها استقبال شد با يجا كه با روح هر. 6
 اوست يها يژگياز و ياست كه سالمت ياو انسان. السالم خواهد بود زبان ابنيرفتند، سپس آن ميخوش پذ يرو

آنها به  يد شوند، سالمتيد نااميرفتند، آنها نباياگر شاگردان را نپذ. رديپذ ميرا  يغام سالمتياست كه پ يو كس
  .دافت خواهند نمويگران آن را دريهوده نبوده بلكه ديعمل آنها ب يبه عبارت. شود ميخودشان راجع  يسو

د از خانه به خانه يشا). 7ه يآ(كردند  ميكردند توقف  ييرايكه از آنها پذ يا هن خانيد در اوليشاگردان با .7
د ساده و يبا حالي كههستند، در  تر باشكوه ييراين به نظر برسند كه به دنبال پذيشد چن ميرفتن باعث 

  . ستنديز ميقدرشناس 
ه يآ( دهندبه دل راه  يديترد گذاشتند ميشان يش رويپ ئي كهغذاو  يدنيآشام به نسبت بايست نميآنها . 8

  . از خود بخورندين خداوند حق داشتند به حد نيآنها به عنوان خادم). 7
اگر  .)9- 8ات يآ(ه او يا برعليا هواخواه خداوند بودند و يز به مانند اشخاص يشهرها و روستاها ن. 9
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ل را يرفتند، و بركات انجيپذ ميآنها را يهمان نوازيآنجا موعظه كرده، مد يرفت، شاگردان بايغام را پذيپ يا همنطق
راد يشان اينكه از غذايش آنها گذارند بخورند، نه ايد آنچه پيح باين مسيخادم. آوردند ميآنها به ارمغان  يبرا

غام يپ كه ئيشهرها. ستيآنها ن يزندگ ينكه غذا موضوع اصليو سرانجام ا. گرفته باعث رنجش اهل خانه شوند
ار يپادشاه به آنها بس چنين هم. افتيمار و گناهكارش شفا خواهند يشه ساكنان بيرند، هميپذ ميخداوند را 

  ). 9ه يآ(ك است ينزد
- 10ات يآ(دن دوباره آن محروم خواهند شدياز شنيرد و سپس از امتيل را نپذيانج يممكن است شهر. 10

ل يد انجينبا ها انسان. ده خواهد شدين بار شنيآخر يل برايغام انجيد كه پيخواهد رس يدر نقشه خدا زمان .)12
كه  است يرفته نشود، نوريكه پذ ينور. رند، چرا كه ممكن است تا به ابد از آنها گرفته شوديبگ يرا به باز

 يند داورريپذ ميشود و آن را ن ميل به آنها داده يغام انجيدن پيافتخار شن ئي كهشهرها و روستاها. شود ميانكار 
   .شتر خواهد بوديت هم بيشتر باشد مسئولياز بيهر چه امت. دوم خواهند داشتساز شهر  يتر ار سختيبس

از يگر امتيد يل را كه نسبت به شهرهاين سخنان را گفت، سه شهر جليا يسينكه عيپس از ا 13-14 :10
م يآنها تعال. ود مشاهده كرده بودندخ يابانهاين شهرها معجزات او را در خيا. اد آورديداشتند به  يباالتر

دا يص بيتن و يكه او در خورز ياگر معجزات. او را طرد كردند كامالً اين حالبا . ده بودنديارزشمند او را شن
جائي از آن. رفتند ميفرو  يقيبه توبه عم يساحل ين شهرهايشد، ا ميم ظاهر يدون قديانجام داد در صور و ص

خواهد  تر دون هم سختياز صور و ص يبر آنها حت ينكردند، داور يياعتنا يسيعل به اعمال يجل يشهرها كه
ق يتوان محل دق ميكه امروزه ن اند هديران گرديدا آنچنان ويص بيتن و يخورز ،ن است كهيا يخيقت تاريحق. بود

  . آنها را باز شناخت
كه داشت  يازيشهر به خاطر امتن يا. ديبه ناصره رفت، كفرناحوم موطن او گرد يسينكه عيپس از ا 15 :10

ن رو ياز ا. ر شمرد و فرصت را از دست دادين چهره شهر خود را حقياما او بارزتر. سر به آسمان افراشته بود
  . تا به جهنم سرنگون خواهد شد يدر روز داور

تن آنها به مثابه رفينپذ. ان رسانديهستند سخنان خود را به پا يو يها نكه آنها فرستادهيان ايبا ب يسيع 16 :10
 . پدر بود يرفتن خدايرفتن او به مثابه نپذيو نپذ ،ح بوديرفتن مسينپذ

  :كند مير ين تفسين موضوع را چنيا ليرا
 از او ل رايغام انجيكه پ يخادم وفادار و گناه آن كسان أن عملدر باب ش يچ سخنيد هيشا جديد عهددر 

ستند، بلكه آن ين سخن دوازده رسول نيم كه مخاطب ايد داشته باشايد به يبا. ن نباشدياز ا تر رند راسخيپذ مين
ا يو  ،رفتن فرستادهينپذ“دارد  مين اظهار يچن اسكات. دانيم نمي يزيهفتاد شاگرد كه از نام و عاقبت آنها چ

ن شاگرد يكه ا ين به كسيسپرده است، و توه يت را به وين مامورياست كه ا ين به پادشاهي، توهير ويتحق
رفته و يكه آنها را نپذ يح بودند، و كسانيمس يها ندهيونما ها رسوالن و هفتاد شاگرد فرستاده. نده اوستينما

  ”.اند هر كرديرفته و تحقيقت او را نپذير نمودند در حقيتحق
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  ) 24- 17 :10( بازگشت هفتاد تن) ت

وها هم يد يف گفتند كه حتت خود برگشتند، با شور وشعينكه آن هفتاد نفر از ماموريپس از ا 17-18 :10
 معنا باشد كه او نيابتدا ممكن است بد. توان به دو منظور برداشت كرد ميرا  يسيپاسخ ع. كردند مياطاعت آنها 

براون و  (Fausset) فاوست، (Jamieson) سونيجم. ديطان از آسمان را ديش ييت آنها سقوط نهايموفقدر 
(Brown) اند هر كردين تعبيسخن او را چن:  

وها به يشما از اطاعت د حالي كهآن را مشاهده كردم، در  يروزيت به دنبال شما آمدم و پين ماموريمن در ا
 ينير آتشيطان همچون تيدگان من گشوده شد، شيدر برابر د تر باشكوه يد، چشم اندازينام من متعجب بود
  .ده شديطان از آسمان ديسقوط ش! ن افكنده شديزم ناگهان از آسمان به

رون خواهند يل و فرشتگانش او را از آسمان بيكائيم. ز ادامه خواهد داشتينده نيتا به آ ناطين سقوط شيا
ن واقع يزم يح بر رويش از سلطنت پرجالل مسيپ و بتين امر به هنگام دوره مصيا. )9-7 :12ش يدايپ(افكند 

  .خواهد شد
ن ياو چن ييگو. ميدر برابر غرور بپندار ين است كه آن را هشداريا يسير ممكن از سخنان عين تفسيدوم

-دياما به خاطر داشته باش. كنند ميوها اطاعت شما يد يرا حتيد زيخودسر هست شما كامالً ،يآر“ :د كهيگو مي
. رون افكنده شوديغرور بود كه باعث شد از آسمان ب )طانيش(فر يجه سقوط لوسينت. غرور سرچشمه گناه است

  ”.ديديجتناب ورزن خطر ايدكه شما از اينيبب
ت خود در برابر يآنها در مامور. ده بودير قوت بخشيشر يروهايخداوند به شاگردان خود در برابر ن 19 :10

  . ن موضوع صادق است كه همه آنها در حفاظت هستندين خدا ايدر مورد تمام خادم. حمالت مصون بودند
د از نجات خود شادمان يشتر بايكردند، بلكه ب مي يد به خاطر قدرت داشتن بر ارواح شادياما آنها نبا 20 :10

قت كه ين حقيكند، اما ا ميد يآنها را تهد يا هركانيخطرات ز يحيت در خدمت مسيبه هنگام موفق. شدند مي
بهتر آن است كه به . مياست كه به خدا و پسرش دار ينياد آور ديما  يما در آسمان مرقوم است برا ينامها

  . ميينما يمان به ارمغان آورده شادير اض بيكه ف يخاطر نجات
پدر را به  ،ست و در روح وجد نمودهيروان خود نگريكه توده مردم او را از خود راندند، به پ يسيع 21 :10

گان و آنها نخب. دمندان جهان نبودندان و خريآن هفتا د نفر از دانا. ش سپاس گفتيهمتا بي خاطر حكمت
مان سرسپرده بودند كه اطاعت يبا ا يآنها كودكان! ش نبودنديب يبلكه كودكان .دانشمندان روزگار خود نبودند

غرور چشم آنها را . رك و دانشمند بودنديم، زيحك يسعادت خود به اندازه كاف ينخبگان برا. كردند ميمحض 
 يريتواند به طرز چشمگ ميخدا توسط كودكان است كه . فرزند محبوب خدا بسته بود يقيارزش حق يبه سو

ت زود هنگام آن هفتاد تن كه يموفق يده بود، و برايكه پدر به او بخش يخداوندمان به خاطر تمام كسان. كار كند
  . طان بود خدا را سپاس گفتيش يبر سقوط ابد يدينو
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خدا تمام جهان . نين و چه در اعماق زميز را به پسر سپرده بود، چه در آسمان و زميپدر همه چ 22 :10
نهفته است  يدر تجسم راز. ست جز پدريشناسد كه پسر ك ميچ كس نيه. سرش قرار داده بودراتحت قدرت پ

نكه خدا چگونه توانسته است در جسم انسان ساكن گردد، يا. تواند آن را درك كند ميچ كس جز پدر نيكه ه
هد بر او ر از پسر و هر كه پسر بخوايست، غيداند كه پدر ك مين يكس. فراتر از فهم و درك مخلوق است

  .مكشوف سازد
كه به او  يرانيفان، و بر حقيشناسد، و پسر او را بر ضع مياو را  پسر كامالً. ز فراتر از فهم بشر استيخدا ن

كه  يا هگانيپسر . اند هدي، پدر را داند هديكه پسر را د يآنان). 29- 26 :1قرن  1(مكشوف ساخته است  مان دارنديا
  ).18 :1وحنا ي(ظاهر كرد در آغوش پدر است، همان او را 

حل  يكند تا گره از معما ميتالش  يسازد، اما آنگاه كه انسان ميپدر را آشكار  ،پسر“: ديگو مي (Kelly) يكل
   ”.شوند ميذهنش از هم گسسته  يها شه رشتهيد، هميح بگشايجالل مس ينشدن

رش يگر نظيكنند كه د يم يزندگ ييخداوند در خلوت به شاگردان خود گفت كه در روزها 23-24 :10
خداوند . دنديد، اما ندنحا را بنگريظهور مس يخواستند روزها مي قيعت عهدا و پادشاهان يانب. شود ميافت ني
 حيمس يعنيچشم به انتظارش بودند،  قيعت عهد ياياست كه انب يكند كه همان شخص مينجا ادعا يدر ا يسيع

  .م او را بشنوندينند و تعاليل را ببيد اسرائيزات امن افتخار را داشتند تا معجيشاگردان ا. موعود
  
  )37-25 :10( كوين يه و سامريفق) ث

او . ن سوال را مطرح نكرديخبره بود صادقانه ا يعت موسيم شرينه تعاليه كه در زميآن فق احتماالً 25 :10
در  يسيع. عت را رد كنديد گمان كرد كه خداوند شريشا. ديازمايب داده او را بيرا فر دهنده نجاتداشت  يسع

  . دانست مينكه خود را سزاوار آن يا ايبود  يافتنياو دست  يبرا يات جاودانيش نبود، و حيب ينظر او استاد
ه، فروتن و صبور بود، ياگر آن فق. زها را مدنظر قرار دادين چيخداوند در پاسخ خود تمام ا 26-28 :10
. تورات معطوف نمود يتوجه او را به سو يسيط، عين شرايت اتح. گفت ميبه او پاسخ  تر حيصر دهنده نجات

د، و ين شكل ممكن محبت نمايتر يخواست تا خداوند را به عال ميد؟ آن از انسان يطلب ميرا  يزيتورات چه چ
  . ست خواهد نمودين كند زيبه او گفت كه اگر چن يسيع. ه خود را مثل نفس خوديهمسا

ده فرمان . داد ميم يعت را تعليسد كه خداوند نجات توسط حفظ احكام شرر مين به نظر يچن ،در نگاه اول
فه يوظ. تا گناه را بشناساندست، بلكه يعت نجات از گناه نيهدف شر. عطا شده بود كه گناهكار بودند قوميبه 
  .ن است كه به انسان نشان دهد كه چقدر گناهكار استيعت ايشر

ه خود را مثل نفس خود يد و همسايتمام دل خود محبت نمابا رممكن است كه انسان گناهكار خدا را يغ
 يازيگر به نجات نين كار را از بدو تولد تا به هنگام مرگ خود انجام دهد، ديتوانست ا مياگر . دوست بدارد

ات جاودان در ين بود و نه حيزم يبر رو يطوالن ياو عمر يجزا يبلكه حت. گر گم شده نبودياو د. نداشت
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 يگناهكاران يتنها برا يات ابديح. داد ميات خود ادامه يست، او به حيز ميكه او بدون گناه  يهنگامتا . آسمان
  . كننديض خدا آنها را نجات داده اعتراف مينكه فياست كه به گم شده بودن خود و ا

آن عت بر ياگر اشاره به شر. مشروط بود كامالً ”ستيز ين بكن كه خواهيچن“، يسين سخن عين ايبنابرا
پس من گم شده ناتوان  ،خواهد ميكه خدا از ما  است يزين همان چياگر ا“گفت،  مياو  ،گذاشت مير يه تاثيفق

  ”!ض خود مرا نجات دهيبا ف. سپارميمن خود را به محبت و رحمت تو م. د هستميو ناام
او را  يسك كرد؟ مين يد چنيچرا با. ن موضوع خواست خود را عادل شمارديگفتن ا ياو بجا 29 :10

ه يهمسا“د ياو پرس. او به خطا كار بودن خود آگاه بود و دل او با غرور به مقاومت برخاست. محكوم نكرده بود
  . زديبود تا از گرفتار شدن بگر ين سئوال او ترفنديا ”ست؟يمن ك

 يبرا داستان اتيجزئ. ف كرديكو را تعرين يدر پاسخ به آن سئوال داستان سامر يسيخداوند ع 30-35 :10
كاهن . حا افتاده بوديم مرده بر سر راه ارين )يهوديك ين يقيب به يقر(راهزنان  يقربان. ار آشنا هستنديما بس

 اگردند يترس ميا يدر كار باشد،  يا هسيدند كه دسيترس ميد ياز كمك به او سرباز زدند، شا يو الو يهودي
ت، او كه فاتمنفور بود كه به كمك او ش يك سامريها تن. رنديتوقف كنند، آنها هم مورد حمله راهزنان قرار گ

ه يهمسا. دياو تدارك الزم را د يحفظ سالمت يبرا ،برده ييو او را به كاروانسرا. ديه را به او رسانياول يها كمك
  . ازمند بودين يهوديك ي، يسامر

ه نفر ثابت كردند كه ن سيك از ايكدام  .دير خود را پرسيز ناپذيسئوال گر دهنده نجاتسپس  36-37 :10
رفت و همچنان  ميد يه بايپس آن فق .بله البته. آنكه بر او رحمت كرد اًمسلم ؟ه آن شخص ناتوان هستنديهمسا

او باشد، پس  يه واقعيتواند همسا مي يهوديك يثابت كرد كه با رحمت رساندن به  يك سامرياگر “. كرد مي
  ”.ه هستنديهمسا ها انسانهمه 

عت در كمك رساندن به گناهكار يشر ياز عجز و ناتوان يريتصو يست كه در كاهن و الويچندان دشوار ن
اما قدرت انجام  ،”ه خود را همچون نفس خود محبت نمايهمسا“م، تورات امر كرده بود ييمرده را مشاهده نما

م كه يبپندار يسيكو را همان خداوند عين يست كه سامريچندان دشوار ن چنين همن كار را عطا نكرده بود و يا
كاهنان . ديشيت اندين و آسمان و تا به ابديكامل در زم يريتدب ينزد ما آمد، ما را از گناهانمان نجات داد، و برا

  . كند ميد نيچگاه ما را نااميكو هين يكنند اما سامر ميد يان ما را نااميو الو
شود كه  مين سئوال آغاز ين داستان با ايا.ميم مشاهده كنيتوان ميرا  يناگهان يرييكو تغين يدر داستان سامر

  .رسد ميان يبه پا ”ي؟دان ميه خود يرا همسا يچه كس“ن سئوال كه ياما با طرح ا ”؟ستيه تو كيهمسا“
  
  ) 42- 38 :10( م و مرتايمر) ج

- 38 :10( كند ميافتن بركت نگاه ي ياكنون خداوند به كالم خدا و دعا به عنوان دو ابزار مهم برا 38-41 :10
11: 54(.  
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همان ياز م ييرايمرتا به خاطر تدارك و پذ حالي كهد در يشن مينشسته كالم او را  يسيع يهايم نزد پايمر
از خداوند خواست خواهر خود را به خاطر عدم كمك رساندن به او سرزنش  مرتا. بود ميباشكوه مضطرب 

  !نمود تاب بودنش سرزنش بي مرتا را به خاطر يبه نرم يسيد، اما عينما
 ييممكن است خدمت به خاطر غرور و خودستا. شمارد ميخداوند ما عالقه را بر خدمت مغتنم  42 :10
. سي. ب خوب كه گرفته نخواهد شديآن نص ،ستنديز الزم نيك چيخود آن  به خودي ها مشغله. دار شود خدشه

 ليم تبديرا از مرتا به مر واهد ماخ ميخداوند “: كند مير ين تفسين موضوع را چنيا (C. A. Coates)اي كوتس 
  ”.ل كنديگان تبديبه همسا هانيخواهد ما را از فق ميكه او  همان گونهد، ينما

  :سدينو مين يچن (Charles R. Erdman) چارلز اردمان
ن يه ما اياز اوليداند كه ن مياما  ،ل استيم ارزش قاينيب مياو تدارك  يبرا آنچه يخداوند برا حالي كهدر 
م بود، و ين و پرمحبت خواهيمت. مان آراميسپس در كارها ،مياموزياو نشسته اراده او را ب يهايكه نزد پااست 

ح يمس يهايگر او بر پايد يا هدر صحن هنگامي كهد، يم خواهد رسينكه خدمت ما به كمال خدمت مريسرانجام ا
  .را پرساخته است ايمرهم نهاد كه هنوز هم عطر خوش آن دن

  
  )4-1 :11( گردانشا يدعا) چ

  . دهد ميآن را پوشش  21 :10-1 :9 وحناياست كه  اي يمحدوده زمان 11و  10 ين بابهايب
ن موضوع با يا. خداوند مان است يگر از اشارات مكرر لوقا به دعا در زندگيد يا هن عبارات اشاريا 1 :11

. است مطابقت دارد يپدر متك يشه به خدايح به عنوان پسر انسان كه هميمس يهدف لوقا كه همانا معرف
او به دعا  يدن دعايآنها با شن. و مهم است يقيحق يرويك ني يسيع يافته بودند كه دعا در زندگيشاگردان در

او نگفت . م دهدياز شاگردانش از او خواست كه دعا كردن را به آنها تعل يكينسان يو بد. ب شدنديكردن ترغ
ن درخواست او هم يا اين حالبا  ”.م دهيدعا كردن را به ما تعل“ بلكه ”ميم ده كه چگونه دعا كنيبه ما تعل“

  . گرفت ميقت و هم روش را در بريحق
معروف خداوند در  يبا دعا يكند تا حد ميه ينجا به شاگردان ارايدر ا يسيخداوند ع ئي كهالگو 2 :11

  . ستنديت نياهم بي ز آنهاا يك هيچ .دارند يين تفاوتها همه هدف و معنايا. تفاوت دارد يل متيانج
ك ين رابطه نزديا. خداوند به شاگردان خود آموخت كه خدا را پدر ما خطاب كنند ،زيش از هر چيب

د خدا را پدر يان بادار ايماناست كه اكنون  ين بدان معنيا. گانه استيب قيعت عهدان دار ايمان يبرا يخانوادگ
اق دل يانگر اشتين امر بيا. د مقدس خوانده شوديخدا بام كه نام يآموز ميسپس . ز برشمرنديعز يآسمان
ملكوت “ ،ن خواهش كهيدر ا .ده شود استيم شود، مقدس خوانده شده و پرستيد تكرينكه او بايبر ا دار ايمان
ح بر يو در شخص مس ،دهير را درهم كوبيشر يروهايخدا ن يم كه به زوديكن ميرا مشاهده  يآن روز ،”ديايتو ب
  . اراده او چنانكه در آسمان است كرده خواهد شد جائي كهسلطنت خواهد كرد،  نيزم يتمام
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ازها و يآموزند كه ن ميحال  ،ابتدا ملكوت خدا و عدالت او را بطلبند اند هدرخواست كنندگان كه آموخت 3 :11
ن آورده به زبا ،يو چه جسمان يچه روحان ،به غذا يشگياز همين. نديخود را مطرح نما يشخص يها خواسته

  .ميز خوب بدانيباشد، و او را منشا هر چ يد روز به روز به او متكيما با يزندگ. شود مي
قت استوار است كه ما روح بخشنده ين حقيكه بر ا ،ميش رو داريبخشش گناهان راپ يسپس دعا برا 4 :11
آن بخشش . ستياه نن موضوع به مثابه بخشش مجازات گنيمبرهن است كه ا. ميا هگران روشن ساختيرا بر د
نجا ما با بخشش ياما در ا. شود ميمان حاصل يو تنها با ا ،ح بر جلجتا استوار استيعمل كامل مس يبر مبنا

اگر او در . نگرد ميم خدا همچون فرزندانش به ما يافتينكه نجات يپس از ا. ميسروكار دار يپدرانه و دولت
م يكه شكسته و فروتن نشده و با او مشاركت نداشته باش يابد، تا هنگاميگذشت و سخت دل ب بي يقلبمان روح

  . يرد تا روابط انسانيگ ميشتر از مشاركت با خدا نشات ين بخشش بيا. ه خواهد كرديما را تنب
م كه خدا يدان ميما . انگر مشكالت استينما يبرخ يبرا ”اورديش ميو ما را در آزما“ ن خواهش كهيا

ان امواج مشكالت و ياز م يدهد كه در زندگ مياما او به ما اجازه . كند ميرا به گناه وسوسه ن يچگاه كسيه
اد داشته ين را به يد همواره ايرسد كه با مينجا به نظر ينها همه به صالح ما هستند ايم، و ايات مجبور نمائيتجرب
اگر  يحت، ميفتيناه بم كه نگذارد كه در گيد از خداوند بخواهيما با. م كه استعداد گناه كردن در ما هستيباش

ل به گناه به طور همزمان بر ما يم كه مبادا فرصت گناه كردن و تمايد دعا كنيبا. ميل به انجام آن باشيخود ما
مقاومت در برابر وسوسه اعتماد  يخود برا ييم بر توانايتوان ميد كه ما نيگو ميدعا صادقانه به ما . واقع شود

  .ابدي مي ر خاتمهياز شر ييرها يدعا با درخواست برا. ميكن
  
   )13-5 :11( دو مثل در دعا) ح

كند تا عالقه خدا به پاسخ به  ميرا مطرح  يخداوند در ادامه سخنانش در باب دعا، مثال 8- 5 :11
. ديآ مي اش هنصف شب به خان يهمانياست كه م يداستان در مورد مرد. فرزندانش را نشان دهد يدرخواستها

ده و سه قرص يه رفته و درب خانه او را كوبين رو نزد همساياز ا. در دسترس نداشت يكاف يمتاسفانه او غذا
اين اما با . ه در ابتدا از مزاحمت او ناراحت شد و به خود زحمت برخاستن نداديآن همسا. نان از او خواست

  . از داشت به او داديزبان مضطرب برخاست و آنچه را كه نين ميممتد ا يبه سبب سروصدا حال
ست كه خدا از ين بدان معنا نيا. مياجتناب ورز يقطع يهايريم گين مثال از تصميد در كاربرد ايما با

افتن جواب دعا مصر يست كه تنها راه ين مفهوم نيبد چنين همو . ده خاطر شوديمصرانه ما رنج يدرخواستها
  . بودن است

ل يپس چقدر خدا ما. كنديكمك م يبه و به خاطر سماجت دوستش يآموزد كه اگر انسان مين مثال به ما يا
  . اد فرزندانش را بشنودياست كه فر

اوقات  يگاه” ...و بكوب... بطلب... بخواه“.ميوس گرديمان مايد از دعاهايم كه نباياموزيم بيتوان مي 9 :11
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  . دهد ميسخ مكرر پا ياز در خواستها ير موارد او پياما در سا. دهد ميمان پاسخ يخدا همان بار اول به دعاها
   :دهد ميما پاسخ  يخدا به دعا

  آنگاه كه دلها سست است 
  .ديبه آنها خواهد بخش ،طلبند ميان دار ايمان آنچهاو هر 

  .اموزديب تر قيعم ينانيد اطميمان باياما ا
  .اموزد كه به سكوت خدا اعتماد ورزديب

  ن را خواهد داديبهتر ،او كه نامش محبت است
  دار نخواهد بوديسخت كوهها پا يوارهاي، و دستارگان محو خواهد شد

  ش راست يها و وعده ،قت استياما خدا حق
  .او قوت ماست

M. G. P.  
دن تا يدن و از طلبيدهد از خواهش كردن تا طلب ميم يسماجت را به ما تعل ن مثال درجات گوناگونيبه نظر ا

  .دنيكوب
افت و هر كه بكوبد باز كرده يخواهد  ،ر كه بطلبده ،ابدي ،آموزد كه هر كه سئوال كند مين مثل يا 10 :11

ا يد و يم به ما خواهد بخشيشه آنچه را كه از او بخواهيخدا هم ،مانيدعاها يبرا است يا هن وعديا .خواهد شد
ن معناست كه خواسته ما به صالح ما يبد. باشد يمان منفياگر جواب دعا. نكه بهتر از آن را به ما خواهد داديا
  .مان بهتر خواهد بوديرفته نشدن خواسته ما براين حالت پذيدر اپس  ،ستين

م به ما سنگ يب نداده و هرگاه از او نان بخواهيچگاه ما را فريآموزد كه خدا ه مين مثل به ما يا 11-12 :11
هرگاه كه از خدا غذا . ار به سنگ شباهت داشتيك گرد و مسطح و بسيدر آن روزگار نان به شكل ك. دهد مين

اگر از او . دهد مينباشد ن يكه خوردن يزيچگاه خواسته ما را به باد تمسخر نگرفته و به ما چيم او هيواهبخ
 ياگر از او تخم مرغ. ما شود يكه باعث تباه يزيچ ياو به ما مار نخواهد داد، به عبارت ،ميبخواه يماه

  . ما به همراه داشته باشد يد برايكه درد شد يزيچ يم، او به عقرب نخواهد داد، به عبارتيبخواه
داند كه چگونه  مياو  .دهد مين يبد يايهدا شودلآ يعت گناهطب حتي با وجود يك پدر انساني 13 :11

را به هر كه از او  القدس روحل است يما ما يادتر پدر آسمانيچند مرتبه ز. كو را به اوالد خود بدهدين يزهايچ
 ما يكه او برا يا هيم هديار مهم است كه بدانيبس“ :ديگو مي (J. G. Bellet) بلت .يج .يج .سئوال كند ببخشد

 ”.را به ما ببخشد القدس روحل است كه يار مايم، و بسياز داريبه آن ن اًدياست كه شد يزيند همان چيگز ميبر
عا د ديما امروزه نبا .)39 :7 وحناي(عطا نشده بود  القدس روحگفت هنوز  مين سخنان را يا يسيكه ع يهنگام

افتن تولد تازه يرا او به هنگام يت به ما عطا شده و در ما ساكن شود، زيك شخصيبه عنوان  القدس روحم كه يكن
  .)14-13 :1افسس  ؛ب 9 :8روم (گردد  ميساكن  در ما

م كه از يد دعا كنيما با .مييدعا نما القدس روحدريافت  يگر برايد يشكلبه م كه ياز دارين اًاما مسلم
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  . ما را پر سازد حيد و قدرت او در تمام خدماتمان به مسيت نمايم، تا او ما را هدايابيم يتعل القدس روح
را بطلبند، در واقع او به قدرت  القدس روحم داد كه يبه شاگردان تعل يسيع هنگامي كهمسلم است كه  كامالً

ند، همان ينما يزندگ ياز شاگرد يگريد يبا الگو ساخت تا مطابق ميكرد كه آنها را قدر  مياشاره  القدس روح
شها و يپنداشتند كه عبور از آزما مين ين لحظه شاگردان چنيتا بد. م داده بودين تعليشيپ يدر بابها ئي كهالگو
ح ين فكر صحيالبته ا. رسد مير ممكن به نظر يغ يبا قوت خودشان چقدر سخت و حت يات شاگرديتجرب
 يسيپس ع. خود ادامه دهد يحيمس يسازد به زندگ ميرا قادر است كه شخص  يهمان قدرت القدس روح. است
   .قدرت را به طالبان آن عطا كند نيكشد كه مشتاق است ا مير يرا به تصو ييخدا

بلكه او را عطا خواهد كرد،  القدس روح آننوشته نشده كه خدا  13ه يدر آ ي،وناني يدر متن اصل
خاطر نشان  (H. B. Swete) تيسو.  بي. پروفسور اچ. ديخواهد بخشرا ) فيبدون حرف تعر( ”القدس روح“

كه حرف  يدر واقع به شخص خود او اشاره دارد، اما هنگام ف وجود دارد،يتعر كه حرف يساخته است هنگام
 ،ن عبارتين رو در اياز ا. كند ميما اشاره  يا عملكرد او براياو  يايبه عطا القدس روح ،وجود ندارد يفيتعر

شتر با ين موضوع چقدر بيا. ما يخدمات او در زندگ يست، بلكه براين القدس روحشخص  يمقصود دعا برا
كو را ين يزهاياده پدر شما كه در آسمان است چيچقدر ز...“ :شود ميبر ما اثبات  11 :7 يعبارت مشابه آن در مت

   ”!ديكنند خواهد بخش ميكه از او سئوال  يبه آنان
  
  )26-14 :11( دهد ميبه منتقدان خود پاسخ  يسيع) خ

ان مردم يدر م يخود را گنگ كرده بود، جنب و جوش يكه قربان يويرون كردن ديبا ب يسيع 14-16 :11
ن مخالفت به دو يا. گران آشكارا به مخالفت با خداوند پرداختنديمردم تعجب نمودند، د حالي كهدر . د آورديپد

. كند ميرون يوها بيس ديوها را با قدرت بعلزبول، رئينكه دياو را متهم نمودند به ا يبعض. شكل عمده بود
ن عمل او بتواند آن اتهام را باطل يپنداشتند كه ا مين يد چنيآنجام دهد، شا يآسمان يتيگران خواستند كه او آيد

  . دينما
 26-17 اتيكند چون بعزبول در او ساكن است در آ ميرون يوها را بين اتهام كه او ديپاسخ ا 17-18 :11

 ،زيش از هر چيپ .پاسخ گفته شده است يآسمان يتيآ يدرخواست آن اشخاص برا 29ه يدر آ. شود ميافت ي
كه بر  يا هكه بر خالف خود منقسم شود تباه گردد و خان يهر مملكت. نمود ياد آوريبه آنها  يسيخداوند ع

طان داشت با يطان بود، پس شيدر دست ش يوها ابزاريرون كردن دياگر او در ب. خانه منقسم شود منهدم گردد
ار مضحك به ير بر ضد خود باشد و مانع اهداف خود شود بسينكه شريتصور ا يحت. ديجنگ مي ردستان خوديز

  . رسد مينظر 
. كنند ميرون يث را بيز ارواح خبيكند كه هم وطنان آنها ن مي يدآور ايسپس خداوند به مخالفان خود  19 :11
ز با همان قدرت ين معنا است كه آنها نيبد اًن امر لزوميكرد، پس ا مين كار را يطان ايبا قدرت ش يسياگر ع
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چگونه  ييو از سو. نديق نماين موضوع را تصديخواستند كه ا ميان نيهوديمسلم است كه . كردند ميعمل 
ن يپس ا .طانيوها هم از خداست و هم از شيرون كردن ديقدرت ب ؟نديرا رد نما ين استدالل قويتوانستند ا مي

طان يبا قدرت ش يسياگر ع .طانياز آنها بود، محال بود كه هم از خدا باشد و هم از ش يكي يقدرت از سو
به مثابه  يسيپس محكوم كردن ع. بودند يز بر همان قدرت متكين يهودي يرهايعمل نموده بود، پس جن گ

  .محكوم كردن آنها بود
از انگشت  يسيمنظور ع. كرد ميرون يوها را بيخدا د به انگشت يسين است كه عيه درست ايتوج 20 :11

 وها را اخراجيكن هرگاه من به روح خدا ديل“م يخوان مين يچن ،)28 :12( يل متيخدا چه بود؟ در واقعه انج
م كه انگشت خدا يينما يريجه گين نتيم چنيتوان ميپس  ”.ده استينه ملكوت خدا بر شما رسيهر آ. كنم مي

نكه ملكوت يبود بر ا يكرد گواه ميرون يوها را با قدرت خدا بيد يسيقت كه عين حقيا .همان روح خدا است
آنجا حاضر بود،  يسيع دقت كه خداونين حقيو ا. ملكوت در شخص پادشاه آمده بود. خدا بر آن نسل آمده بود

خدا بر صحنه قت كه حاكم مسح شده ين حقيبود بر ا يل مبرهنيد، دليرسان ميرا به ظهور  ين معجزاتيو چن
  . خ ظاهر شده استيتار

ن خود يبالمنازع بر سرزم يا هبود كه سلط يا هديطان مرد زورآور سالح پوشيش ،ن لحظهيتا بد 21-22 :11
اموال او محفوظ است، به . نبود كه با او مبارزه كند يوزدگان در چنگال او بودند، و كسيد. ده بوديگستران
طان يكه از ش يسيخداوند ع. نداشت كه با حكومت او به مقابله بپردازدن قدرت را يچ كس ايگر هيد يعبارت

  . م كرديگرفت و اموال او را تقس ياسلحه او را از و ،آمده و بر او غلبه كرده ،زورآورتر بود
ن يع بدون موضيا. رون كرده استيث را بيارواح خب يسيگر نتوانستند انكار كنند كه عيد يسيمخالفان ع

  .ات استين آيا ين موضوع اصليافتند و اي ييش همه رهايها يطان مغلوب شده و قربانيمعنا است كه ش
كند،  ميكه با او جمع ن يو آن كس ،برخالف او است ،ستيكه با او ن يافزود كس يسيسپس ع 23 :11

 ”.است ا بر سر راهيا انسان همراه است ي“،ديگو مين ين مورد چنيدر ا يكه شخص همان گونه. سازد ميپراكنده 
ح باشد، ياگر موضوع بر سر شخص و كار مس .ميشتر سخن گفتيپ يكم 50 :9ه يه و آين آين ايدر مورد تضاد ب

كه موضوع بر سر  ياما هنگام. ست مخالف او استيح نيكه با مس يشخص. وجود ندارد يطرف بي انهيپس م
ه اول موضوع يدر آ. واهند بودستند پس موافق آنها خيح نين مسيكه مخالف خادم يح است، كسانيخدمت مس

   .ه دوم بر سر خدمتيو در آ ،بر سر نجات است
را متهم  يسيآنها ع .كوبد ميرسد كه خداوند تمام استدالالت مخالفان خود را در هم  ميبه نظر  24-26 :11

 ييهار يوزدگياز د يكند كه به تازگ ميه يتشب يملت آنها را به شخص يسيحال ع .و زده استينمودند كه د
ر روح بت يل در تسخيملت اسرائ ،ش از دوران اسارتيپ. داده است يخ آنها روين موضوع در تاريا. افته استي

 يم بت پرستيان تسليهوديگر يداد، و از آن زمان د ير خالصياز روح شر بودند اما اسارت آنها را يپرست
ن ياز ا. رديعنان آنها را به دست گ يسيخداوند عرفتنند كه يخانه آنها جاروب كرده و آراسته بود، اما نپذ. نشدند
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رتر از خود را برداشته به خانه يشر ،گريد هفت روح دي، روح پلهنديآ ينمود كه در روزها ييشگويپ يسيرو ع
ان در يهودي ي كها يپرست به شكل مخوف بت است يا هن موضوع اشاريا. گردد ميداخل شده و در آنجا ساكن 

و مجازات  )43 :5 وحناي(ح همان خدا است يرند، آنها اعتراف خواهند كرد كه ضد مسيذپ ميم يعظ يدوران جفا
  .اند ههود تاكنون آن را تجربه نكرديم است كه ملت يعظ آن قدرن گناه يا

ت توبه و يگر از عدم كفايد يياز سو ،لياسرائ يخ مليبه تار است يا هن مثل اشاريك سو اياز  حالي كهدر 
ح يمس يسيست، بلكه خداوند عين يكاف يتنها دگرگون. ديگو ميسخن  يشخص يدر زندگ يا تحول و دگرگوني
 يگناهان شرم آورتر يشخص به سو يزندگ در غير اين صورت. رفته شوديو قلب شخص پذ يد در زندگيبا

  . گشوده خواهد شد ،ز مرتكب نشده استيدر گذشته ن يكه حت
  
  )28 ،27 :11( مياز مر تر خوشبخت )د

 ئي كهها كه تو را حمل كرد و پستان يآن رحم خوشا به حال“ :آمد و گفت يسيت نزد عيان جمعيز ما يزن
بلكه از آن  ،مادرش مبارك است ،مياو انكار ننمود كه مر .ت استيار حائز اهميپاسخ خداوند ما بس ”!يديمك

ز يم باكره نيمر يگر، حتيد يرتبه عبا. آن است عمل بهدن كالم خدا و ياز آن شن تر هم فراتر رفته گفت كه مهم
شتر از يب يارزش روابط روحان. نكه مادر او باشديافت تا اي مي يشترياز او بركت ب يرويح و پيمان به مسيبا ا

   .است يپرستند كاف ميم را يمر كه يخاموش كردن كسان ين موضوع برايهم. است يعيروابط طب
  
  )32- 29 :11( يونس نبيت يآ) ذ

اكنون او با  .طلب نمودند يآسمان يتياز او آ د ودنرا وسوسه كر يسيخداوند ع يبرخ ،16ه يدر آ 29 :11
هود زمان يز در مورد نسل يش از هر چياو پ .ديگو ميبدانها پاسخ  ريشر يا هن اشخاص به فرقينسبت دادن ا
ده يرا شن يسيع نانآنها سخ. شان بوديبرا يار بزرگياز بسيان آنها امتيحضور پسر خدا در م .گفت ميخود سخن 

 يكردند كه اگر حت مياكنون وانمود . شدند مين ياما هنوز هم راض. ده بودنديو معجزات او را به چشم خود د
گر ين بود كه ديپاسخ خداوند ا .مان خواهند آوردينند، بدو ايدر آسمان بب يعيك كار خارق العاده و فوق طبي
  . يونس نبيت يبه آنها عطا نخواهد شد جز آ يتيآ

ونس پس از سه شبانه روز ماندن در شكم يكه  همان گونه. كرد ميام خود از مردگان اشاره ياو به ق 30 :11
به . ام نموديز پس از سه شبانه روز ماندن در قبر از مردگان قين يسيافت، خداوند عي ييا رهاينهنگ از در

نوا ياهل ن يونس براي. ام او خواهد بوديق نيزم ين معجزه در خدمت او بر رويتر ن و قاطعيگر، آخريد يعبارت
كه حداقل به  يبزرگ پا نهاد، او همچون شخص يهوديرين شهر غيموعظه به ا يونس برايكه  يهنگام. ت شديآ

  . ام كرده است وارد آنجا شدين از مردگان قيشكل نماد
مان را يرد تا حكمت سلسفر ك را اي يبود، مسافت طوالن يهودير يملكه صبا كه غ ،ملكه جنوب 31-32 :11
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كرد، چقدر  مي يشد كه در زمان خداوند زندگ ميب او ين افتخار نصياگر ا. ديك معجزه هم ندي ياو حت. بشنود
م يدن اعمال عظيكه افتخار د يريه مردم شريبر عل ين رو او در روز داورياز ا !رفتيپذ ميمشتاقانه او را 

مان بر يونس، و بزرگتر از سليبزرگتر از  يكس. ستاديرفتند، خواهد ايد اما او را نپذيبشان گردينص يسيخداوند ع
ل در برابر ياما مردم اسرائ ،ونس توبه كردندينوا به موعظه يمردم ن حالي كهدر . ستاده بوديخ بشر ايصحنه تار

   .ونس توبه ننمودنديموعظه بزرگتر از 
 يسياما ع. دهد مينسبت  يعبر يها را به افسانهونس را به باد تمسخر گرفته و آن يامروز داستان  يمانيا يب

ند يگو ميكه  يكسان. مان سخن گفتيكه از سل همان گونه ،دانست يخيو تار يقيت حقيشخص كيونس را ي
كه بتوان حس نمود استوار  يمان بر شواهديا. مان خواهند آورد سخت در اشتباهندينند ايبب يا هاگر معجز

ام كند، يهم از مردگان ق ياگر كس ياورد، حتيمان نيبه كالم خدا ا ياگر انسان .ست، بلكه بر كالم زنده خداين
دن يست بلكه ديمان نين ايا. ستيند نيخدا خوشا يت برايدن آيطلب يعنيدگاه ين ديا. مان نخواهد آورديا

 يخواه مان آور و سپسيا“د يگو مياما خدا  ”.مان خواهم آوردينم پس ايبگذار بب“د يگو ميمان يا بي ،است
  ”.ديد

  
  )36- 33 :11( مثل چراغ فروزان )ر

اما . وجود ندارد يا هرابط يات قبليات و آين آيان ايم كه ميپنداربن يدر نگاه اول ممكن است چن 33 :11
شنوندگان خود را خاطر نشان  يسيع. ميابي ميان آنها يم يوند اساسيك پي ،ميكن مي يبررس تر قيكه دق يهنگام

چراغدان  ياو آن را بر رو. گذارد مين يا همانير پيا زين و يرزميرا در ز يراغ روشنچ كس چيساخت كه ه
  . ديخواهند داخل شوند فراهم نما ميكه  يكسان يبرا يده شود و نور كافيگذارد، تا د مي

ت و كار خداوند ياو در شخص .است كه چراغ را افروخته است يخدا كس :ن استيات چنين آيكاربرد ا
خدا  يگر مشكل از سويند، ديب ميرا ن نور ياگر كس. ا فراهم آورده استيدن يرا برا يدرخشان، نور يسيع
مان خود را اشاعه يد ايگفت كه شاگردان او بودند و با ميسخن  يت آنانياز مسئول 8در باب  يسيع. ستين

مخالفان خود را آشكار  يمانيا بي او 33 :11نجا و در يا. نديپنهان نما ير ظرفينكه آن را زيدادند و نه ا مي
   .طلبند مي يا هگران معجزين شدن در حضور ديطمع و ترس از شرمگ يكه از رو يسازد، كسان مي

جسد نور  يدر قلمرو جسم، چشم به تمام. ناپاك آنها داشت يها زهيشه در انگيآنها ر يمانيا بي 34 :11
كور باشد  يمار باشد به عبارتياما اگر چشم ب. نديتواند نور را بب مياگر چشم سالم باشد، پس شخص . بخشد مي

  . تواند داخل شود ميپس نور ن
همان  يسيا عيبداند كه آ صداقت بخواهد ياگر شخص از رو. ن استيت چنيز وضعين يدر قلمرو روحان

 او ناپاك باشد، اگر او نخواهد يها زهياگر انگ اما .روشن خواهد ساخت يپس خدا آن را بر و ،ح خدا استيمس
 يقيگران هراسان باشد، پس چشمان او بر ارزش حقيدست از طمع بردارد، اگر او همچنان از سخنان د
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  .بسته شده است دهنده نجات
اما . دارند ياريكردند در خود نور بس ميآنها گمان . پنداشتند ميم يار حكيخود را بس يسيمخاطبان ع 35 :11

. كه در آنها بود در واقع نور نبود بلكه ظلمت بود يكه نورقت آگاه ساخت ين حقيآنها را از ا يسيخداوند ع
  . شد يسيدن آنها به عيمانع رس يحكمت كاذب و برتر

گذارد  مي، نور جهان باز يسيدر برابر ع داشته باشد، وجود خود را كامالً يپاك يها زهيكه انگ يشخص 36 :11
جسم او در  ئي كهخواهد شد، گو يح نورانياو توسط مس يروحان يزندگ. شود مي يدر او جار يو نور روحان

  . درخشد ميقرار گرفته و  يمعرض نور چراغ
  
  )41- 37 :11( يرونيو ب يدرون يپاك) ز

ش از ينكه او پياز ازبانش يرفت، ميشام را پذ يان برايسياز فر يكيدعوت  يسيع هنگامي كه 37-40 :11
و توجه به ظاهر نكوهش  ياكاريو را به خاطر رافكار او را خواند و ا يسيع. چاشت دست نشست تعجب نمود

زكار يار پرهيان در ظاهر بسيسيفر. ست بلكه درون آنياله چندان مهم نيرون پيب يبه آنها گفت پاك يسيع. نمود
ز ساخته يرون انسان را ساخته باطن او را نيب ئي كههمان خدا. اما درونشان از حرص و خباثت پر بود ،بودند

-1( ”نگرد مينگرد و خداوند به دل  ميرا كه انسان به ظاهر يز“ ،هد كه باطن ما پاك باشدخوا مياست، و او 
  ).7 :16 ليسموئ

 آنچهزبان خود گفت ابتدا از ين رو او به ميان چقدر طمع كارند، از ايسين فريافت ايخداوند در 41 :11
 او طاهر يز برايد، پس همه چيرون آيگران سرفراز بيمحبت به د ين امتحان اصلياگر او از ا. داشت صدقه دهد

  :ديگو مي (H. A. Ironside)اي آيرونسايد . اچ .خواهد گشت
به خود  يت رسوم ظاهريشد، رعايانديگران بياز ديسازد تا به ن ميآنگاه كه محبت خدا قلب انسان را پر  

دهد كه  ميانگارد، نشان  ميده يادازمندان را نيران و نياندوزد و فق ميخود  يبرا اًدائمآنكه . رديگ ميخود ارزش 
  .ستيساكن ن يمحبت خدا در و

  :ديگو مين يناشناس چن يا هسندينو
 آنچه .)37ه يآ(ان شد يان و فقها بيسيه فريبر عل يسيز آن فريبر سر م 52- 39ات يداللحن در آيسخنان شد

د ابراز يكه با يهنگام ،ندنشي مي قتينسبت به حق يوفادار به جايم، اغلب ينام مي ”اخالق خوش“ما آن را 
را بر هم  يهمانيبهتر آن است كه م .ميم، خاموش هستييد سخن گويكه با يم، هنگاميزن ميم لبخند يكن يتينارضا

  . مانمان به خدا از دست برودينكه ايم تا ايزن
  

  )42- 42 :11( شوند ميخ يان توبيسيفر) س

كردند، همچون  ميق عمل يار دقيعت بسيات شرين جزئيآنها در مورد كوچكتر. اكار بودنديان ريسيفر 42 :11
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راندند و در  ميران را از خود يآنها فق. نداشتند ياما به روابط خود با خدا و انسان توجه يك از سبزيدادن ده 
 يك از نعناع و سراب و هر قسم سبزيخداوند آنها را به خاطر داده ده . ده بودنديمحبت به خدا قصور ورز

 يف مهم زندگيرت داشته و وظايكوچك غ يزهاين چيد در مورد ايبلكه تنها بدانها گفت نبا نكوهش ننمود،
غفلت  يكردند اما از تنه اصل ميتوجه  ها آنها به شاخه. ده انگارنديمحبت خدا را ناد ،يهمچون دادرس

  . توجه بودند بي ديد ميخدا  آنچهن بودند، اما نسبت به يدند بهتريد ميگران يد آنچهآنها در . دنديورز مي
داشته باشند، و در بازارها توجه  يس مقام شاخصيندو در كنايآنها دوست داشتند خود را مطرح نما 43 :11

  . ز بوديبلكه غرور ن ياكارين گناه آنها نه تنها ريبنابرا. نديهمه را به خود جلب نما
را  يهر كس كه قبر يبرطبق تورات موس. كند ميسه ينشان مقا بي يبا قبرها سرانجام خداوند آنها را 44 :11
را  يدانست كه قبر مياگر او در آن لحظه ن يحت ،)16 :19 اعد(نمود به مدت هفت روز نجس بود  ميلمس 

بر  يد نشانياما با. هستند يمانيبا ا يرهبران مذهب ييكردند كه گو ميرفتار  يا هان به گونيسيفر. لمس كرده است
 يآنها مانند قبرها. سازد ميآنها را نجس  ،انيسيم هشدار دهد كه تماس با فرمرد كردند تا به ميخود حمل 

  .سازند ميو غرور آلوده  ياكاريگران را به ريو فساد هستند و د يپر از ناپاك ،پنهان
  

   )52- 45 :11( انتقاد از فقها) ش

 اين حالبا . داشتند ييدست توانا يعت موسير شريح و تفسيبودند كه در تشر يفقها همان كاتبان 45 :11
از  يكي. كردند ميگفتند عمل ن مي آنچهآنها خودشان به . كنند ييگران را راهنماين بود كه ديمهارت آنها فقط ا

ز يعت را نيمعلمان شر ،انيسيرا حس كرد و به او گفت كه او با انتقاد از فر يسيغ برنده سخنان عيفقها ت
  . كند ميسرزنش 

ز آنها يش از هر چيپ. مت شمرده و گناهان فقها را به باد انتقاد گرفتيا غنن فرصت ريخداوند ا 46 :11
همان . كردند ميغ ين بارها دريحمل ا ين كمك براياز كوچكتر يگذاشتند، اما حت ميگران بر مردم  يبارها
آنها  يكه برا يآنها به خاطر نكوهش مردم بدنام بودند، همان مردم“ ،ن مورد گفته استيدر ا يكه كل گونه
ت يت اهمين آنها ساخته شده به دست انسان بود، و در واقعيشدند، كه غالب رسوم و قوان ميل يقا يمنزلت

  ”.نداشتند يچندان
ن يقدر مسلم ا ،البته. ندينما ميد يا را تمجيكردند كه انب ميآنها تظاهر . اكار بودندين ريفقها و قاتل 47-48 :11

 اًظاهر حالي كهدر . افته بوديرا در يگريد زيچ يسياما خداوند ع. ا استق آنهيبر احترام عم يعمل آنها گواه
در . كردند ميآنها را دنبال  يقت ردپايدر حق اما ،كردند ميكشتند جدا  ا رايخود كه انب يهودي دخود را از اجدا

 يعنيخدا،  ين نبيمرگ بزرگتر يگر درصدد توطئه برايد يياز سو ،ساختند ميا مقابر يانب يكه برا يا ههمان لحظ
  . مان خدا ادامه خواهند داديا و رسوالن با ايو به كشتن انب. بودند) يسيع(خود خداوند 

نجا از ياو در ا. خود حكمت خدا است ،يسيد كه عيم ديخواه ،34 :23 يبا مت 49ه يسه آيبا مقا 49 :11
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ن عبارت را از يا ياو در مت ”.فرستم ميا و رسوالن يشان انبيا يبه سو“ كند كه مين نقل يحكمت خدا چن
قرن  1 ك.رنيز (. كند ميان يكند، بلكه آن را همچون سخن خود ب مينقل ن يگريا از هر منبع ديو  قيعت عهد

مردم  يا و رسوالن برايخداوند وعده داد كه انب يسيع ).شود مياد يبه عنوان حكمت  يسياز ع جائي كه 30 :1
  . ا و رسوالن را خواهند كشت و بر آنها جفا خواهند كردينبطبقه خود خواهد فرستاد، و همانها ا

ل يخون هاب يعني، قيعت عهدن ثبت آن در يا خدا را از آن طبقه خواهد گرفت، از اولياو خون انب 50-51 :11
خ يكتاب دوم توار .)21 :24 قرن 2(كل كشته شد يه ان مذبح ويا كه در ميخون زكر يعنيداد ين رويتا آخر

دان يشه يا تماميل و زكريبا ذكر هاب يسين رو خداوند عياز ا. بود يهودي قيعت عهد ياز كتابها ن كتابيآخر
دانست كه همان نسل  مي يگفت به خوب مين سخنان را يكه او ا يهنگام. دهد مي يف جاين طيرا در ا قيعت عهد

مردان خدا را به اوج  گذشته قوم بر ينسان تمام جفاهايب خواهند كشت، و بديصل ياو را بر رو )طبقه(
  . گذشته بر آنها باشد يدورانها يرا او را كشتند تا خون تمامين بود زيچن ،بله .خواهند رساند

د، چرا كه ينما ميسرزنش  اند هد معرفت را برداشتينكه كليفقها را به خاطر ا يسيسرانجام خداوند ع 52 :11
رش يدر ظاهر به كالم خدا وفادار بودند، اما سرسختانه از پذگرچه آنها . دارند ميمردم را از كالم خدا دور نگاه 

ح يبه نزد مس انگريو مانع آمدن د. دنديورز ميكرده بود امتناع  ييشگويكه كالم خدا در مورد او پ يشخص
  . رنديگران او را بپذيخواستند كه د مين ييخواستند و از سو ميآنها خود، او را ن. نددش مي

  
  )54- 53 :11( انيسيرواكنش كاتبان و ف) ص

و منتظر . ختنديآنها با او به شدت در آو. ن شدنديح خداوند خشمگيان از سخنان صريسيكاتبان و فر اًمسلم
به زبان آورد كه  يا هنمودند تا او نكت يسع يقيآنها به هر طر. بودند تا با سخنانش او را در دام گرفتار سازند

ت آنها واقف يبر شخص يسين مهم است كه چقدر عيانگر اين عمل آنها بيا. نديبتوانند او را به مرگ محكوم نما
  . بود

  

  )16-12 يها باب( ميم و شفا در راه اورشليتعل- 8

  )12- 1 :12( قيهشدار و تشو) الف

 اًغالب. از خلق جمع شده بودند نفر كرد هزاران ميكاتبان را محكوم  ان ويسيفر يسيع حالي كهدر  1 :12
 يست كه طبق انتقادهاين يديكند، اما ترد ميخود جلب  يرا به سو يرد جماعتيگ ميدر  كه يا بحثيمشاجره 

 يدگاهيتوان در مورد گناه د ميگرچه ن. اكار طرد شده بودندير يرهبران مذهب ين مردم از سويا يسيرانه عيدل
قت يحق. واند عادل باشدت ميدهد كه او  ميد را ين نوين موضوع به دل انسان ايكن ايل ،ر اتخاذ كرديسازش ناپذ

 ”.اط كننديان احتيسيه فرير ماياز خم“خطاب به شاگردان خود هشدار داد،  يسيع .كند ميشه خود را ثابت يهم
زند، آن  مياست كه نقاب به چهره  ياكار شخصير. است ياكارياز ر يريا تصويه نماد ير ماياو شرح داد كه خم
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هستند اما  يكامل يها انسانكردند كه  مين تظاهر يان چنيسيفر .ار متفاوت استيكه ظاهرش با باطنش بس يكس
  . بودند ياكاريقت آنها استاد ريدر حق
انجام  يكيدر تار آنچهد، هرچه نهفته بودند آشكار خواهد شد، و هر يخواهد رسفرا يروز افشاگر 3- 2 :12

  .ده خواهد شديد ييدر روشنا اند هداد
غام يتاكنون، پ. گرديدروز خواهد يپ يقت هم روزيحق ،ال خواهد شدبر م يير و دورويكه تزو همان گونه
ح را يل مسينكه اسرائياما پس از ا .شد مياعالن  يو تنها خطاب به شنوندگان محدود يمخف يشاگردان تا حد

ش رفته و خبرخوش را به همه يبا شجاعت پ يسيد در نام خداوند عيآمد، شاگردان با القدس روحطرد كرد و 
 ،شانيكه صدا يكسان“ ،دارد مين اظهار يچن گادت. خواهد شدكرده ندا  ها بر پشت بامسپس . كردند مياعالن 
   ”.ا خواهند شديشنوند، معلمان دن ميشان را يصدا يعده محدود و تنها محافل و ندارد يا هشنوند
دان خود هشدار ، به شاگر”دوستان من يا“ ز همچونيب آميبا سخنان دلگرم كنند ه و ترغ يسيع 5- 4 :12

ت در سر تا سر يحيغام مسياعالن پ. ارزشمند خود ترسان نباشند ياز شاگرد يطيچ شرايدهد كه تحت ه مي
 يعنيدارد،  يآنها حد و مرز يبرا ياما جفا و سخت. شاگردان وفادار به همراه دارد يو مرگ را برا ا، جفايدن
خدا جفا . ن بترسنديد از ايآنها نبا .است يجسمان ن حد مرگيو ا. توانند جفا برسانند مي يان تا حديسيفر

ن رو شاگردان ياز ا. ه خواهد كرديدر جهنم است تنب يكه همان مرگ ابد تر نيبس سنگ يرا با مجازات كنندگان
  . انساناز دند و نه يترس ميد از خدا يبا

قه دارد از توجه و خدا چقدر به حفاظت شاگردان خود عال دهد نكه نشانيا يبرا يسيخداوند ع 7- 6 :12
در . شوند ميك فلس فروخته يم كه دو گنجشگ به يخوان مي 29 :10 يدر مت. ديگو ميدقت پدر به گنجشكان 

گر هرگاه كه چهار گنجشك يبه عبارت د. شوند ميم كه پنچ گنجشك به دو فلس فروخته يآموز مينجا يا
ن يا يحت اين حالو با  .افت كرديرگان ديز به صورت رايگر نيك گنجشك ديتوان  ميشوند  يداريخر

اگر خدا به آن گنجشك . ندارد در نظر خدا فراموش نشده است يچگونه ارزش تجاريگنجشك كوچك كه ه
 يهاياو مو !كشند ميل پسرش زحمت يانج ياست كه برا يشتر او مراقب كسانيكند، چقدر ب ميكوچك توجه 

  . سر آنها را شمرده است
ش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد يز پيردان خود گفت هر كه به او اقرار كند او نبا شاگ دهنده نجات 8 :12

رفتن او به عنوان ياقرار كردن به او به منزله پذ. ديگو ميخن س يقيان حقدار ايماناو از تمام  نجايدر ا. كرد
  . است دهنده نجاتخداوند و 

 ظاهراًدر نگاه اول . گان خدا انكار كرده خواهد شدكنند نزد فرشت ميش مردم انكار يكه او را پ يكسان 9 :12
كنند و از اقرار كردن به  ميح را رد ياست كه مس يه شامل تمام كسانين آيا اًكند، اما مسلم ميان اشاره يسيفربه 

   ”.شناسم ميهرگز شما را ن“ :در آن روز او خواهد گفت. او عار دارند
وجود  يتفاوت القدس روحان انتقاد از او و كفر به يح داد كه مبه شاگردان خود شر دهنده نجاتسپس  10 :12
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اما كفر . اورنديمان بيشوند البته اگر توبه نموده و ا ميده يند آمرزيكه برخالف پسر انسان سخن گو يكسان .دارد
ناه ن گيست؟ اين گناه چيا) 32- 22 :12 يمت ك.ر(ن بود يان ايسيگناه فر. است يبخشودنناگناه  القدس روحبه 

ن معجزات را يتمام ا يسيرا عيبود ز القدس روحن كفر به يا. ريبه شر يسينسبت دادن معجزات خداوند ع يعني
. ر استين است كه گفته شود روح قدوس خدا، شرين امر به منزله اين رو اياز ا. انجام داد القدس روحدر نام 

  . د شدده نخواهيبخش يا هچ دورين گناه نه در عصر حاضر و نه در هيا
شان رو به يت روحانينكه وضعياز ا يشود، اگر چه برخ مين ين گناهيچگاه مرتكب چنيه يقيحق دار ايمان

گناه  يافت روحان. كشند ميعذاب  اًدائمو  اند همرتكب شد ين گناهيافول نهاده در هراسند كه مبادا چن
ن يقت كه شخص نسبت به اين حقيا. تواند به مشاركت با خدا بازگردد مي ين شخصيچن. ستين ينابخشودن

  . نشده است يه نابخشودنانكه او مرتكب گنياست بر ا يدارد، خود گواه يمساله دغدغه فكر
را  دهنده نجاتبارها  يممكن است شخص. ستين يز گناه نابخشودنيمان نيا بي كي يح از سويرفتن مسينپذ

گر فرصت يرد ديبم يمانيا بي البته اگر او در. اورديمان بيخداوند بازگردد و ا يبعد به سو يد، اما چنديطرد نما
 يكه خداوندمان آن را نابخشودن ياما گناه. خواهد شد يپس گناه او نابخشودن. مان آوردن نخواهد داشتيا

وها انجام يس دينكه او معجزاتش را با قدرت بعلزبول، رئيان باگفتن ايسيكه فر است ينامد همان گناه مي
   .دهد مرتكب شدند مي

 يازيبه آنها گفت كه ن يسيخداوند ع. محاكمه نزد حكام ببرند يد نبود كه شاگردان را برايبع 11-12 :12
از بر دهان آنها خواهد يسخن درست را به هنگام ن القدس روح. ندين كنند كه چه بگويشتر تمريست پين

را  يل و بشارت كالم خدا وقتيانجش از موعظه يد پين خداوند نبايست كه خادمين بدان معنا نيالبته ا. گذاشت
 يا هه وعدين آيا ،اين حالبا ! ميخود برشمار يبلنت يبرا يا هن عبارت را بهانيد اينبا. به دعا و مطالعه بپردازند

 القدس روحشوند به طور خاص از  ميح محاكمه يكه به خاطر مس ينكه كسانيبر ا يخداوند مبن ياز سو است
 يقوم خدا كه در لحظات بحران يتمام يست برايا هوعد يه به طور كلين آيا ييو از سو. افتيمدد خواهند 

  . نديخواهد شد، البته اگر در روح سلوك نما يسخنان مناسب بر دهان آنها جار يزندگ
  
   )21- 13 :12( هشدار در مورد طمع) ب

برادرش بر  ان او وياز خداوند خواست مشاجره مرون آمده يجماعت ب ميان از يمرد ،ن هنگاميدر ا 13 :12
. ارنديشان بسي، خواست يا هت نامياغلب گفته شده است كه هر جا وص. ديرا حل و فصل نما يسر ارث پدر

نكه او طمع يا ايد كه او از حق خود محروم شده يگو ميكالم خدا به ما ن. رسد مين به نظر يز چنينجا نيدر ا
  . دايافت نميسهم خود در زش ايداشت ب
 يدگيراث رسيارث و م ميهمچون تقس يامده تا به امور جزئيدرنگ پاسخ داد كه او ن بي دهنده نجات 14 :12

خواست خدمت بزرگ و پرجالل  مياو ن. ا نجات مردان و زنان گناهكار بودين دنيا ههدف او از آمدن ب. دينما
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ن يانجام ا يبرا يقدرت قانون دولت ياو از سو ،نيعالوه بر ا(. ز بپردازديارث ناچ ميخود را رها كرده و به تقس
  ).اعتبار بود بي او يرا. كار نداشت

ن شرارتها در دل يمت شمرد تا شنوندگان خود را در برابر مكارترين فرصت را غنياما خداوند ا 15 :12
در  ها كششن يتر ياز قو يكيو ثروت  ييبه دارا يل ارضانشدنيم. انسان كه به طمع معروف است هشدار دهد

. خود را گم كند يزندگ شود كه انسان هدف ميل باعث ين ميا اين حالو با . شود ميمحسوب  يطول زندگ
  :سازد مينشان  خاطر يلرم كه همان گونه ”ستيات او از اموالش نياد شود، حيز يچه اموال كس اگر“

كه مردم  يموضوع ،ترسيم نموداست كه خداوندمان آن را  خطوط قرمزياز همان  يكين موضوع يا
ار سخن گفت، اما مردم اغلب از ثروت يح از خطر ثروت بسيمس. ندارند يوزگار ما چندان بدان توجهر
ر يا هشتم از ده فرمان را زيفرمان ششم  ياگر انسان. شود ميگناه محسوب ن گر طمع عمالًيامروز د. ترسند مين

ر پا گذارد ي، اما اگر فرمان دهم را زدانند يه ننگ جامعه مياو را ما درنگ به او برچسب مجرم زده بي پا گذارد،
شه تمام يبه ثروت ر يد دلبستگيگو ميبه ما مقدس  كتاب. رنداشم مي مبتكرباهوش و  ياو را فقط انسان

ن ثروت يا يعنيگذارد،  مي ”يدلبستگ“ واژه يرو يد فراوانيكند تاك مين عبارت را نقل يشرارتهاست، اما هركه ا
  .شود مي به آن سبب شرارت ي، بلكه تنها دلبستگشه تمام شرارتهاستيست كه رين

ن يچن ها انسان. اموال اوست يادتيانسان به ز يپندارد كه ارزش زندگ مين ي، شخص چنتر حيصر يانيبه ب
رسد  مين به نظر يپس چن. افتيواالتر دست خواهند  ياندوزند به مقاميشتر ثروت بيكنند كه هرچه ب ميتصور 
چرا كه . ن وجود نداردياز ا تر بزرگ ياما اشتباه. سنجد ميشان  يرا با پس انداز بانك ها انسانا ارزش يكه دن

  . دارد آنچهت اوست نه به يارزش انسان به هو
 يزندگ يو امالك موضوع اصل ييقت كه داراين حقياز ا است يمثل دولتمند نادان تصور 16-18 :12

ار بغرنج مواجه شده يبس يصول فراوان داده بود با مشكلنكه امالكش محين كشاورز دولتمند به خاطر ايا. ستين
به ذهنش  يا هديناگهان ا. ش پر بودنديلوهايتمام انبارها و س. ن همه محصول چه كنديدانست كه با ا مياو ن. بود

اگر او تنها . خود را خراب كرده و بزرگتر بنا كنديم گرفت انبارها ياو تصم. مشكل او حل شد. خطور كرد
چه گرسنگان  ،ر كنديد تا گرسنگان را سيبخش ميانداخت و اموال خود را  ميازمندان اطراف خود يه نب ينگاه

گفته  سنت آمبروز. ابدي ييساخت و ساز رها هاي توانست از بار مخارج و دغدغه مي ي،جسمان و چه يروحان
   ”.دار خواهند مانديه تا به ابد پاهستند ك ييدهان كودكان انبارها و وه زنانيب يها خانه ،ازمندانيآغوش ن“ :است

به روح كبرو . د خود را ساخت، خواست به استراحت بپردازديجد ينكه انبارهاياو به محض ا 19 :12
ن شده بود يتام اش هنديگر آيد. جان خود ،خود، حاصل خود، اموال خود يانبارها: ديياو توجه نما يخودخواه

  . بپردازد يو شادار آمد و به اكل و شرب يخواست كه بيو م
ن كار او يخودش است، در واقع به ضد خدا برخاست و ا يز برايكه پنداشت همه چ ياما هنگام 20-21 :12

اش را از دست  يو تمام دارائرن ياز ا. گفت كه همان شب خواهد مرد يخدا به و .دياو انجام يبه هالكت ابد
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 اًمطمئن. انجامديش به مرگ بيها است كه نقشه يشخص نادان كس. ديگر رسيد يداشت به شخص آنچههر . داد
اگر “ ،ميد از خود بپرسيشا ”؟از آن كه خواهد بود ،يا هآنگاه آنچه اندوخت“ ديپرس يخدا از و. ن مرد نادان بوديا

م تا يپس بهتر آن است كه امروز آنها را وقف خدا كن ”؟اموالمان از آن كه خواهد بود ،ح امروز بازگردديمس
 ينسان برايم، و بديره كنيم اكنون آنها را در آسمان ذخيتوان ميما  !س آن را به چنگ آورديم فردا ابليرنكه بگذايا

  .مييم، و از جسم فساد را درو نماييم آنها را در راه جسم صرف نمايتوان مينكه يا اي. ميخدا دولتمند باش
  
   )34- 22 :12( مانيدر برابر ا ينگران) پ

به دست آوردن  يبرا ين است كه دغدغه و نگرانيا يحيمس ين خطرها در زندگيراز بزرگت يكي 22-23 :12
م يشو ميزها ين چين مخارج ايسرگرم تام آن قدرما . شود ميشخص  ين هدف در زندگيتر غذا و پوشاك ارجح

گر امور يد بر ديح باين است كه هدف مسيبر ا ديجد عهدد يتاك. ميكن ميگر كار خداوند را فراموش يكه د
حتاج امروز خود كار يما يد برايما با. رنديدوم قرار گ د در درجهيخوراك و پوشاك با. مان مقدم باشديزندگ

   .است اين چنينمان يدر ا يزندگ. مييم به او توكل نمايپرداز ميبه خدمت خدا  حالي كهو سپس در . ميكن
ن نبود كه دست يقصود او اد، ميشه مكنيخوراك و پوشاك اند يخداوند گفت كه برا يسيكه ع يهنگام

ايمان مسيحي به هيچ وجه مشوق . خود مهيا شود يم تا خوراك و پوشاك به خودينيدست گذاشته و بنش يرو
حتاج يما ج ون مخاريتام تالش براي به دست آوردن پول به جهتكه در  منظور وي آن بود! تنبلي نيست

دن يز خوردن و پوشينها همه چيگذشته از ا. مان اهميت يابديش از اندازه براين امر بيم كه ايد بگذارينبا ،يزندگ
م و تمام ين هستيزم يران پادشاه بر روينكه ما سفيز وجود دارد و آن ايتر از آن نست بلكه موضوع مهمين

 يسيدن عيشناسان يعنيفه پرجالل ين وظيه ايد در سايخود با يفراهم نمودن اسباب راحت يمان برايتالشها
  .ح باشديمس

 يخودرا در تكاپو يزند آنها زندگ مي دادن توجه خدا به مخلوقاتش كالغ را مثال نشان يبرا  يسيع 24 :12
 يبلكه آنها لحظه به لحظه با توكل به خدا زندگ. كنند مينده خود صرف نين آيا تامي به دست آوردن غذا و

اجتناب از كار  يبرا يا افته و بهانهيم يد تعميكنند و نه حصاد نبا ميقت كه آنها نه زراعت ين حقيا. كنند مي
 يز با توكل به او زندگيداند و اگر ما ن مياز مخلوقات خود را ين معنا است كه خدا نيبلكه تنها بد. شود كردن

مخلوقات خود را  يشتر غذايپروراند، پس چقدر ب مياگر خدا كالغمان را . سازد ميمان را برآورده يازهايم نيكن
كالغها نه انبار  .ض خود نجات داده و آنها را خوانده تا خادم ا وباشنديكه آنها را با ف ينكند، كسا ميفراهم 

لو يخود را صرف ساختن انبار و س يپس چرا ما زندگ. دينما مين يلو، اما خدا هر روز آنها را تاميدارند و نه س
  م؟يكن

 يسين جمله عيا ”؟ديمت خود افزابر قا يست از شما كه به فكر بتواند ذراعيك“د يپرس يسيع 25-26 :12
همچون (م حماقت است يكه از انجام آن ناتوان هست يامور يو اضطراب برا يآموزد كه دل نگران ميبه ما 
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را  ”قامت خود“عبارت (. ديافزايا بر طول عمر خود بيتواند به قامت خود و  مين دنيشيچكس با انديه. )ندهيآ
د تمام يائيم؟ بلكه بينده خود باشين است چرا نگران آيپس اگر چن. )ودز ترجمه نمين ”طول عمر خود“ توان مي

  .مينده خود را به دست او بسپاريم، و آييح نمايقوت و وقت خود را صرف خدمت مس
فراهم  يار برايو تالش بس يد تا نشان دهد كه سعيگو ميچمن سخن  ياز سوسنها يسيسپس ع 27-28 :12

آنها نه . است يق سرخ وحشيهمان شقا نجا احتماالًيز سوسنها در امقصود ا. كردن پوشاك حماقت است
 يمان با همه جاللش با آنها برابريسل يبا هستند كه حتيز آن قدر اين حالسند، با ير ميد و نه نكش ميزحمت 

از يبه نا او يآ ،ديغ ننمايشوند در ميشكفند و فردا پژمرده  ميامروز  ئي كهرا از گلها ييباياگر خدا ز. كند مين
م، يبه دست آور يشتريم تا اموال بيدر تالش اًدائمم و يهر گاه نگران و افسرده هست ؟شدياند ميفرزندان خود ن

ست ين يازيگر نيم ديخود را به خدا بسپار يهايياگر وقت و توانا. ميگذار ميمان اندك خود صحه يدر واقع بر ا
  . ا ساخته استيما مه يبرا م كه خدا قبالًيينما صرف ييزهايبه دست آوردن چ يخود را در تكاپو يزندگ

 يازه ساده زندگاند هم تا چيتوان ميقت كه ما ين حقيا. روزانه ما اندك است يازهايكه ن يبه راست 29-31 :12
و چرا  ؟دارد يگاه مهميما جا يپس چرا خوراك و پوشاك در زندگ. ز استيو شگفت انگ يار عاليم بسيكن

جهان كه خدا را  يامتها. اند هافتياست كه نجات ن يكسان يق زندگين طريا ؟مينده باشينگران آ ،مضطرب شده
ن امور يآنان هم يط زندگيهسته و مح. پوشاك و تجمالت هستند ،خوراك يدر پ اًدائمدانند  ميپدر خود ن

او . ندينما يش خود سپرين آسايتام يدر تقال خواهد كه فرزندانش وقت خود را مياما خدا هرگز ن. است
را كه با تمام وجود خود را به او بسپارند بركت خواهد  ين دارد، و وعده داده است كسانيزم يبر رو يهدف
چقدر اسفناك است كه عمرمان  .ميا برهنه بمانيم او نخواهد گذاشت كه ما گرسنه و ياگر ملكوت او را بطلب. داد

شده است كه با  يسپر ييزهايبدست آوردن آن چ يمان برايم كه غالب اوقات زندگيابيان برسد و دريبه پا
   !ن شده بوديمان تضميبرا يط به مقصد خانه آسمانيفراهم شدن بل

خصمانه فرستاده شده  يايدادند كه به دن ميل يدفاع را تشك بي از گوسفندان يشاگردان گله كوچك 32 :12
ن ياما هم. دياشتند كه بتوان به چشم آن را دت و دفاع از خود نديحما يبرا يچ ابزاريكه آنها ه يبه راست. بودند

 .ن سلطنت خواهند كرديزم يبه همراه او بر تمام يروز .ح وارث ملكوت بودنديگروه آشفته از جوانان با مس
را  ين مقام باشكوهيرا اگر پدر چنيب نمود كه ترسان مباشند، زين موضوع آنها را ترغيخداوند با توجه به ا

  . باشند ن راه مضطربينبود كه در ا يازيگر نيته بود، دآنها در نظر گرف يبرا
ند، ينما يزير وقت خود برنامه ياندوزند و برايخود ب يو ثروت برا يينكه دارايا يآنها بجا 33-34 :12

ت خود يابد يآسمان و برا ين راه آنها برايدر ا. نديتوانستند ثروت خود را وقف كار خداوند نمايم
در برابر دزدان و  كامالً يآسمان يگنجها. دين ثروت را از آنها بربايتوانست ا ميز نيان نيگذر سال. اندوختند مي
 يچوقت از آن بهره نخواهيه ين است كه اگر بدان اعتماد نداشته باشيا يويمشكل گنج دن. مصون است يتباه

اگر  ”.باشد ميا ز در آنجيخزانه شما است، دل شما ن ئي كهجا“ :گفت يسين علت است كه عيبه هم. افتي
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  .م داشتينخواه ير وابستگيپذ يگر به اموال تباهيد ،مياندوزينده بيآ يثروت خود را برا
  
  )40- 35 :12( اريمثل غالم هش) ت

 يانتظار برا در اًدائمد يبلكه با ،كردند ميخود به خداوند توكل  يازهايد در مورد نيشاگردان نه تنها با
ن، يدر مشرق زم. بود هشان افروختيو چراغها ،د بستهيآنها با يكمرها. كردند ميست يبازگشت دوباره او ز

. ا بدوديقدم زده و  يبستند تا جامه بلند و گشاد را بسته تا شخص بتواند به راحت ميبه دور كمر خود  يكمربند
د يه بااز شهادت اوست ك يد انجام شود و چراغ افروخته نشانيكند كه با مي يتيكمربسته شده سخن از مامور

  . حفظ شود
 ئي كهكردند، گو مي يشان را به انتظار بازگشت خداوند سپريد لحظه به لحظه زندگيشاگردان با 36 :12

  :ديگو مي يكل. كند ميمراجعت  يخداوند از عروس
كه خداوند در  يا هد لحظيگو مي كه مثل همان گونهتا  ،ا آزاد بودنديدن يها د از هر مشغله و دغدغهيآنها با

آنان به  يدلها .حاضر شدن يدرنگ برا يا اندكيخاطر  يچ آشفتگيند، بدون هيدرنگ آن را بگشا بي كوبد، ميرا 
 كوبد و آنها مياو در را . ند، آنها به انتظار او هستندينما ميآنها او را محبت  ،به انتظار خداوندشان ،انتظار اوست

  . نديگشا ميدرنگ آن را  بي
كند  ميمراجعت  يكه از عروس يات داستان در مورد شخصيد جزئينده، نبايمورد آها در يشگوئيبا توجه به پ

ا يبره، و  ينجا ذكر شده است را با شام عروسيدر ا ئي كه يد عروسيما نبا. رديد فراوان قرار گيمورد تاك
ك يواست خ مين داستان فقط يان ايخداوند با ب. ميبدان يكيان دار ايمانبازگشت آن مرد را با ربوده شدن 

ب يم، و مقصود داستان ترتين است كه آماده بازگشت او باشيقت ايم دهد، و آن حقيقت ساده را به ما تعليحق
   .ستيح نيع بازگشت مسيوقا

تا  اند هدار هستند، و آمادياو ب يگردد، غالمان ا و مشتاقانه برا ميباز  يكه آن مرد از عروس يهنگام 37 :12
چرا . كند مير يآنها را غافلگ يشود كه حت ميغالمانش خشنود  ياز آمادگ آن قدراو . فرمان او وارد عمل شوند

قت تكان يحق اًن واقعيا. و آنها را خدمت خواهد كرد نشاند ميز يآنها را بر سرم ،به كمر خود بسته يكه او شال
فروتن شده در خانه  يگر با مهربانيد يا شد بارين دنيرفت و وارد اياست كه او كه صورت غالم پذ يا هدهند
وعده در  نيرا بزرگتر 37ه يآ يمانمتعهد آلمحقق  (Bengel) بنگل. قوم خود را خدمت خواهد كرد يآسمان

   .داند ميتمام سخنان خدا 
مه شب يو پاس سوم از ن. مه شب ادامه داشتيشد و تا ن ميپاس دوم از شب از ساعت نه شب آغاز  38 :12

گردد، چرا كه  ميصاحب خانه باز  يمهم نبود كه در چه ساعت. افتي مي خاتمه آغاز و در ساعت سه صبح
  . غالمانش منتظر او بودند

 اش هكند كه به خان مياشاره  يا هخان دهد و به صاحب مير يير داستان را تغينجا تصويخداوند در ا 39-40 :12
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. ديآ مي يكه دزد در چه ساعت توان حدس زد مين اصالً .زنند ميشود نقب  ميكه حفاظت ن يا هدر همان لحظ
ن يتوان آموخت ا ميات ين آيكه از ا يدرس. ندننقب ز اش هگذاشت كه به خان مين ،دانست ميخانه  اگر صاحب

  . ديآ مي يداند كه چه روز و چه ساعت ميچ كس نيح نامعلوم است، هياست كه آمدن مس
همه را از دست  ،اند هن گنجها پنهان كرديزم يكه بر رو يندار ايمانكه او بازگردد، آندسته از  يهنگام

ا يا ثروت خود را رها كرده ي يحيك مسي“ن مورد گفته است يدر ا يكه شخص همان گونهخواهند داد، چرا كه 
 يم فروخت و گنجهايم خواهيم، آنچه را كه داريح هستيبه انتظار بازگشت مس اًاگر واقع ”.رود ميبه دنبال آن 

 .رسد يدست دزدان بدان نم ئي كهم جايوزاند ميخود را در آسمان 

  
  )48- 41 :12( افو بي ن و غالمانيغالمان ام) ث

پاسخ  .همه يا برايشاگردان بود  ين مثل او برايا ايد كه آيح پرسين هنگام پطرس از مسيدر ا 41-42 :12
ن و دانا يناظر ام .دكنند ناظران خدا هستن مياست كه ادعا  يتمام كسان ين داستان براين بود كه ايخداوند ا
ت ناظر در يعمده مسئول. دهد ميشود و بدانها آذوقه  ميخود گماشته  ياست كه بر اهل خانه موال يهمان كس

و به شاگردان  ،ان شده استيچارچوب كل متن ب ين موضوع در راستايا. نجا در قبال مردم است و نه امواليا
   .اتيدت دارند و نه مايمردم هستند كه اهمن يا. دهد ميو طمع هشدار  ييگرا يدر برابر ماد

 يرا وقف سعادت روحان دنش با تمام وجود خويند كه خادميو بب بيايدخداوند  هنگامي كه 43-44 :12
ح در يد همان سلطنت با مسين پاداش شايا. به آنها پاداش خواهد داد ي، با خشنوداند همردان و زنان كرد

  ).4- 1 :5 پطر 1( سلطنت هزار ساله او باشد
خوراك دادن  ياو بجا. مان استيا بي قتيكند، اما درحق ميح كار يمس يكند برا ميكه اعتراف  يغالم 45 :12

 يا هن موضوع اشاريا احتماالً( .كند مي يسپر ييخود با لذت جو ياز آنها سواستفاده كرده و زندگ ،به قوم خدا
  .)انيسيبه فر است

عبارت . انتكاران مجازات خواهد شديگر خيخواهد ساخت، او با د او را فاش يايآمدن خداوند ر 46 :12
  .كرد ز ترجمهين ”مجازات كردن يبه سخت“توان  ميرا  ”دوپاره كردن“

ن است كه هر يو آن اصل ا .كنند ميان يرا در مورد تمام خدمات ب ياساس ياصل 48و  47ات يآ 47-48 :12
ان مقدار پاداش در دار ايمان يبرا .است تر نيز سنگيتش نيلبرخوردار باشد، مسئو يشترياز بيچه شخص از امت

مقدس  كتابكه اراده خدا در  يكسان. شدت مجازات در جهنم است يمانان به معنايا بي يبرا. آسمان است
اده يمطالبه ز ياده شود، از ويا زطكه ع يبه هر كس. شان آشكار شده است موظف به اطاعت از آن هستنديبرا

 تر شان مجازات خواهند شد، اما مجازاتشان سبكيم كه كمتر به آنها عطا شده به خاطر خطاهاه يكسان. گردد
  .خواهد بود
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  ) 53- 49 :12( حيه مسيظهور اول يامدهايپ) ج

ابتدا . نخواهد داشت ين در ابتدا صلح و آرامش در پيدانست كه آمدن او بر زم مي يسيخداوند ع 49 :12
امد، بلكه ين نيزم ين آتش بر رويالبته او به قصد افروختن ا. شود مي يزيخونرجفا و  ،نزاع ،ها يباعث جدائ

 يدر طول خدمت او بر رو ي بسياريها يشانيو پر اختالفاتگرچه . ا عواقب آمدن او بودنديامدها ينها پيا
ند خداو .آشكار نمودانسان چهره خود را  يقيباطن حق كه ب بوديواقعه صلتنها در د، اما روي دان يزم
  .ه او شعله ور گردديها بر عليآتش جفا و سخت يد رخ دهد و او منتظر بود كه به زودينها بايدانست كه همه ا مي

د او به هنگام مرگ او در يتعم است يا هن سخن او اشاريا. افتي ميد يبود كه با يدياما او را تعم 50 :12
رنج و  ،يننگ و خوار. ان رسانديشده را به پارفت تا كار نجات بشر گم  ميب يصل يد بر روياو با .جلجلتا

  . ساخت مين امر او را مضطرب ياو بود، و اطاعت ا يمرگ همه اراده پدر برا
ن رو به شاگردان خود يآورد و از ا مين نيبر زم يدانست كه آمدنش در آن هنگام سالمت مياو  51-53 :12

ورود . شاوندان آنها را طرد خواهند نموديخو ينخواهند كرد و حت يرويا از او پيهشدار داد كه مردم دن
 ين ذات تباه شده بشر جايا اًواقع. در آن خانواده خواهد شد ييك خانواده پنج نفره باعث جدايت به يحيمس
بند و بار باشد اما در  بي و يدهند فرزندشان الابال ميح يترج اًمان غالبيا بي شاوندانيتعجب دارد كه خو يبس

امد يح نينكه مسياست بر ا ين عبارات گواهيا !ح نداشته باشديمس يسيمچون شاگرد خداوند عه ياجتماع مقام
  .كند ”يه واحد برادرعجام“ كيل به يتبد) را با خدانشناسان خداشناسان(بشر را  يتا تمام
  
  )59-54 :12( ها زمانم ئعال) چ

د او از يگو ميه آن جماعت سخن ب دهنده نجاتاكنون . شاگردان بودند يقبل يها هيمخاطب آ 54-55 :12
نند يآسمان بب يرا در كرانه غرب يدانستند كه اگر ابر ميآب و هوا سخن گفت آنها  ينيش بيمهارت آنها در پ

ن موضوع فهم و شعور يدر مورد ا آن قدرمردم . را خواهند داشت يباران ي، انتظار هوا)ترانهيمد يايدر يسو(
  . خواستند كه بفهمند ميآنها ن .و شعور آنها بوداما موضوع فراتر از فهم . داشتند
برخوردار  يعيگرچه آنها از عقل و شعور طب .است يگريداستان جور د ،يدر مورد امور روحان 56 :12
. ستاده بوديان آنها اين آمده و در ميزم يپسر خدا بر رو. نبرده بودند يخ بشر پياما به فرمان مهم در تار .بودند

 يهوش و ذكاوت برا يآنها به قدر كاف. دانستند ميدار را نياما زمان د. ن و در دسترس نبوديتاكنون ملكوت چن
  . دادند ميب ين رو خود را فريخواستند كه بفهمند و از ا مين مساله داشتند، اما نيدرك ا
لح خود ص يو با مدع بردند، به سرعت رفته مي يستند پيز ميكه در آن  يت روزياگر به اهم 57-59 :12

مقصود از  سرهنگ و احتماالً ،يقاض ،حاكم ،يمدع-به كار رفته است ينجا چهار واژه قانونيدر ا. كردند مي
داد كه  ميكرد و به آنها فرصت  ميزد، از آنها خواهش  ميان آنها قدم يدر آن هنگام خدا در م. خدا است يهمگ

 يد در مقابل خدا به عنوان قاضيرفتند، بايپذ ياگر نم .آوردند ميمان يا ود توبه نموده و به ايآنها با. ندينجات با
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 آنها گناهكار شناخته شده و به خاطر. وجود خواهد داشت يت آنها ادله كافيمحكوم يبرا. دنستاديا ميآنها 
و تا فلس آخر  ي،همان مجازات ابد يآنها به زندان افكنده خواهند شد، به عبارت. شدند ميشان محكوم  يمانيا بي

را هرگز قادر نخواهند بود كه يرون نخواهند آمد، زينكه هرگز بيا يعني-رون نخواهند آمدينكنند از آنجا ب را ادا
   .ندين بزرگ را ادا نماين ديا

د با توبه از گناهنان يسپس با .ابنديد دريبرند را با مي كه در آن بسر يگفت كه زمان ميبه آن  يسين رو عياز ا
  . نمودند ميل خدا با او مصالحه در مقاب يم و سرسپردگيو تسل
  
  )5-1 :13( ت توبهياهم) ح

نكه يبردند، و با هشدار خداوند به ا مي كه در آن بسر يان در درك زمانيهوديباب دوازده با قصور  3- 1 :13
د، و ده مين موضوع را ادامه يزده ايابد باب سي ميان ينكه تا به ابد مجازات شوند پايا ايو  ،نديد توبه نمايا باي

. ل استين باب اسرائيمخاطب ا ياست اما به طور كل يشود مربوط به اشخاص خاص ميان يكه ب يگرچه اصول
م آمده يعبادت به اورشل يبود كه برا يانيليكشتار جل ياول. دهند ميل يالوگ را تشكين دياساس ا يدو فاجعه مل

 يگرياطالعات د .خود بكشند يها يم قربانيتقد هودا، دستور داد كه آنها را در حاليالطس، فرماندار يپ. بودند
 يل زندگيبودند كه در جل يانيهودين فاجعه يان ايم كه قربانيكن ميما فرض . ن فاجعه وجود ندارديدر مورد ا

مرتكب شده بودند و  يان گناه وحشتناكيلين جليا اًكردند كه حتم مين تصور يم چنيان اورشليهودي. كردند مي
ان يهوديح نمود و به يخداوند اشتباه آنها را تصح ،اين حالبا . خدا از آنها بود ير ناخشنودب يمرگ آنها گواه

  . هالك خواهند شد چنين همآنها  يند همگيكه توبه ننما يهشدار داد تا هنگام
 يگريز ديچ. زش برج در سلوام كه باعث جان باختن هجده نفر شديگر مربوط است به ريفاجعه د 5- 4 :13

. مين بدانيشتر از ايست كه بين يازيخوشبختانه ن .نجا ثبت شده استيم جز آنچه در ايدان مياجعه نن فياز ا
بلكه . برشمرد يبر شرارت آشكار برخ يبت را داورين مصيد ايد قرار داد كه نباين نكته را مورد تاكيخداوند ا

دچار  ين سرنوشتيبه چن ،توبه نكنندم كه اگر يل قلمداد كنيبه تمام ملت اسرائ يد آن را به مثابه هشداريبا
  .افتيم تحقق يتوس به اورشليو با حمله ت يالديم 70ن هالكت در سال يو ا. خواهند شد

  
  ) 9-6 :13( ثمر بي ريمثل درخت انج) خ

ست كه يچندان دشوار ن. او دارد يتنگاتنگ با سخنان قبل ير ارتباطيسخنان خداوند در مورد مثل درخت انج
 يا، خدا بر درخت در پيدر دن يبه عبارت. كه در تاكستان خدا غرس شده است ،ميل بدانياسرائ ر رايدرخت انج

ن درخت يگفت كه سه سال است كه از ا )خداوند يسيع(ن رو به باغبانان ياز ا. افتين يزيوه گشت اما چيم
مفهوم . خداوندمان استن عبارت سه سال خدمت ير اين تفسيتر ساده ..ابدي مين يزيطلبد اما چ ميوه ير ميانج

وه بدهد يخواست م مياگر  ،اوردير وقت داده شد تا با ر بيبه درخت انج ين است كه به اندازه كافين عبارات ايا
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 .وه نخواهد آورديگر مياست كه د ياورد پس منطقيوه نين سه سال مياگر در طول ا. آورد ميد تاكنون ثمر يبا
. ندارد يچ منفعتيكند و ه مين اشغال يدر زم ياضاف يآن تنها جا. ديبرثمر بودن درخت آن را  بي خدا به خاطر

اگر در . ز به آن فرصت داده شوديگر نيك سال دير شفاعت كرد، و درخواست نمود يدرخت انج يباغبان برا
ه سال نكيپس از ا. كه رخ داد است يا هن همان واقعيو ا. ديتوان آن را بر مياورد، سپس يان سال باز هم ثمر نيپا

د يران گرديتخت آن ويجه پايدر نت. را مصلوب نمود يسيل خداوند عيآغاز شد اسرائ) حياز خدمت مس(چهارم 
  . و مردمش پراكنده شدند

 :دهد مين شرح ين عبارات را چنيا (G. H. Lang) النگ .اچ .يج

 يبار ”.قطع كنرا  آن“ :اين است ب اويو فرمان مه ،دانست ميپسر خدا فكر پدر خود، مالك تاكستان را 
جالل و حمد خدا  يعدالت را برا ييها وهيم يا شخصياگر ملت و . ز كردنديرا لبر يل كاسه صبرالهيگر اسرائيد

و احترام به  يخشنود يانسان برا. برخوردار شدن از محبت و توجه خدا ندارند يبرا يليگر دلياورند ديبار ن
 د پس چرا مرگ مجازات گناهش نباشدكن ميق سلوك نين طريا كه او در ياما هنگام كند، ميست يخالق خود ز

  ؟از از او سلب نشودين افتخار و امتيو چرا ا
  
  )17-10 :13(شده بود  يكه بدنش منحن يزن يشفا) د

ده يسه ديس كنيت رئينجا و در شخصيدر ا يسيل در مورد خداوند عياسرائ يدگاه واقعيد 10-13 :13
ن زن مدت يا. را شفا داده است ياعتراض كرد كه چرا در روز سبت زن دهدهن نجاتن شخص به يا. شود مي

. ستديده بود كه قادر نبود هرگز راست بايخم آن قدراو . برد ميستون فقرات خود رنج  يهجده سال از انحنا
د و گذار يخود را بر و ينكه از خداوند بخواهند، او كالم شفابخش را از دهان خود صادر كرد و دستهايبدون ا

  . دياو را راست گردان يانحنا
ند، و يايافتن بيشفا  يد در شش روز اول هفته برايت به مردم گفت كه آنها بايسه با عصبانيس كنيرئ 14 :13

اگر مردم در شش روز  يحت. نداشت ياما به مشكالت مردم توجه ،او در مذهب تبحر داشت. نه در روز هفتم
كرد، اما  ميد يعت تاكيشر ينكات تخصص ياو رو. ديت به آنها كمك نماتوانس ميآمدند او ن مياول هفته هم 

 يش فرقيگر برايستون فقرات دچار بود، د ياگر او هجده سال به انحنا. نداشت يدر قلب خود مهر و محبت
   !ابديشفا  يكرد كه در چه روز مين

نمود كه  يادآوريبه آنها  او. را مالمت نمود يگران رهبران مذهبياو و د ياكاريخداوند ر 15-16 :13
. دهد ميبه دل راه ن يديراب نمودن آنها ترديس ا االغ در روز سبت به جهتياز آنها در باز كردن گاو  يك هيچ

ن زن كه يا يح با شفايا مسيدهند، آ مياز خود نشان  ين توجهيزبان بسته چن واناتياگر آنها در روز سبت به ح
 يهوديسازد كه او نه تنها  ميبر ما روشن  ”ميدختر ابراه“ شده بود؟ عبارت يم بود مرتكب اشتباهيدختر ابراه

 يما از قسمتها. ستون فقرات دچار ساخته بود يطان او را به انحنايش. مان بوديو زن ا يقيحق دار ايمانك يبلكه 
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وب را يدن اب يجوشها. است يطانيجه اعمال شيها نتيماريب يم كه برخيابيم در يتوان ميمقدس  كتابمختلف 
 اين حالبا . او ضربه بزند خواست به ميطان بود كه يام آور شيخار در جسم پولس پ. آورد به وجودطان يش

 ها ن رنجها و مرضيو خداوند بر تمام ا. ن كنديان چندار ايمانر اجازه ندارد كه بدون اجازه خداوند با يشر
   .ت دارديحاكم

را معجزه ياما غالب مردم شاد شدند ز. دنديان خداوند خجل گردن سخنياز ا يمخالفان خداوند همگ 17 :13
  .ده بود و آنها بر آن واقف بودندانجام ش يبزرگ

  
  )21-18 :13(ملكوت  يمثلها) ذ

به  )يپادشاه(ند كه ملكوت ين تصور نماين معجزه اعجاب آور چنيدن ايممكن بود مردم باد 18-19 :13
ان دو مثل در مورد ملكوت خدا ذهن آنها را از اشتباه باز داشت، يا بخداوند ب يسيبرقرار خواهد شد، ع يزود

ن واقع يش از بازگشت او به زميپادشاه و پ نان مثلها به آنها گفت كه ملكوت خدا پس از طرد شدياو با ب
ز اعتراف محض را يت و نيكه واقع ،كشند مير يت را به تصويحيرشد و گسترش مس ها ن مثليا. خواهد شد

  ).3-1 :8 به حات مربوطيتوض ك.ر(شود  يمشامل 
كه  يهنگام. است ها ن دانهيزترياز ر يكيكند كه  ميه يتشب يز ملكوت خدا را به دانه خردليش از هر چياو پ

ن دانه يگفت ا يسيكه ع ين رو هنگامياز ا. د و نه درختيآ ميد ياز آن پد يا هشود بوت مين دانه كاشته يا
بزرگ است كه  آن قدرآن بوته . اندازه آن است بي و يعيرطبيمقصودش رشد غ ،كند ميد يتول يدرخت بزرگ

 يت در ابتدا سرآغازيحين است كه مسينجا ايقت در ايحق .كنند ميانه درست يش آشيها مرغان هوا در شاخه
 يتيحيافته و به مسيج و اشاعه يابد، تروي ميكه رشد  ياما هنگام. همچون دانه خردل دارد ،ر و كوچكيحق
كنند طرفدار خداوند ياست كه اعتراف م يت شامل تمام كسانيحيمس. ميشناس ميشود كه ما اكنون  مي يليتبد

كه  يا پرندگانيا كركسها هستند و يمرغان هوا . هستند، چه تجربه تولد تازه را داشته باشند و چه نداشته باشند
ل به يت تبديحيكشند كه مس مير يت را به تصوقين حقير هستند و اياز شر ييآنها نمادها. حكم طعمه را دارند

  .تانواع گوناگون فساد و گناه شده اس يبرا يمكان امن
مانه آرد قرار يآنها را در سه پ يكند كه زن ميه يتشب يا هير ماين مثل ملكوت خدا را به خميدوم 20-21 :13

م ين است كه تعالينجا مقصود ايا. ستر بوده اينماد شرمقدس  كتابشه در يه هميرمايم كه خميما معتقد. دهد مي
دارد  يا هانيقدرت موذ ست اماين يطانير شيم شرين تعليا. پاك قوم خدا گنجانده شده است يدر غذا يطانيش

  .ابدي ميكه به سرعت گسترش 
  
  )30-22 :13( آسمان يدر تنگ به سو) ر

د كه يپرس يت از وين جمعاياز م يكرد، شخص ميم حركت ياورشل يبه سو يسيكه ع يهنگام 22-23 :13
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  . رسد ميبه نظر  يكنجكاو يهوده و از رويب يدر ابتدا به نظر پرسش ؟نديا كم هستند كه نجات بايآ
كه سئوال كرد گفت كه  ياو به آن شخص. ح پاسخ دادين پرسش كنجكاوانه را با فرمان صريخداوند ا 24 :13

د تا از در تنگ ياز گفتن جد و جهد كن يسيمقصود ع. شود ميا از در تنگ داخل يد كه آينان حاصل نماياطم
ض خدا و ينجات با ف-نجا تولد تازهيدر تنگ در ا. د تالش كرديافتن باينجات  ين بود كه برايد ايداخل شو

 .شود ميد كه از در تنگ داخل ينان حاصل نمايساخت كه اطم مي آن مرد را آگاه يسيع .مان استيتوسط ا
ن موضوع بدان يا .شود ميچرا كه در ناگهان بسته  ،”د كرد و نخواهند توانستطلب دخول خواهن ياريبس“

با قدرت و جالل سلطنت  يسيكه ع يل داخل شوند، بلكه در روزيخواهند از در تبد ميست كه آنها ين يمعن
 ستيض كه اكنون در آن زيروز ف. ر شده استيار ديگر بسيخواهند، اما د ميكند اجازه ورود به ملكوت  مي
  . ديان خواهد رسيبه پا يم روزيكن مي

ه شده است يتشب يهود به كسانيپس امت . صاحب خانه برخواهد خاست و در را خواهد بست 25-27 :13
او خواسته آنان را اجابت نخواهد كرد چرا كه . ديكنند كه در را بگشا ميكوبند و از خداوند التماس  مي كه در را

ك با او يو مصاحبت نزد يكنند كه دوست مين لحظه آنها اعتراض كرده و وانمود يدر ا. شناسد ميهرگز آنها را ن
   .افتيآنها بدكاران بودند و اجازه ورود نخواهند . ن جمالت قرار نخواهد گرفتير اياما او تحت تاث. داشتند
است  يمانيپشه نشانه يآنها به همراه خواهد داشت، گر يه و فشار دندان را برايرفتن او گرينپذ 28-30 :13

از آن است كه درد و رنج جهنم دل انسان  ين امر حاكيا. ديگو ميد از خدا سخن يو فشار دندان از نفرت شد
. ديا را در ملكوت خدا خواهند ديع انبيعقوب و جميم و اسحاق و يمان ابراهيا بي انيلياسرائ. دهد مير نييرا تغ

رون افكنده ياما ب ،عقوب بودنديم و اسحاق و يز نسل ابراهآنها انتظار داشتند كه خود آنجا باشند چرا كه ا
 يح سفر خواهند نمود تا از بركات عالينور ملكوت مس يان از گوشه و كنار جهان به سويهوديريغ. خواهند شد

حالي ت داشتند طرد خواهند شد، در يان كه در نقشه خدا ارجحيهودياز  يارين رو بسياز ا. او برخوردار گردند
  .وردار خواهند شدح برخياز بركات سلطنت هزار ساله مس. ستندينگر ميده سگ به آنها يان كه به ديهوديريغ كه

  
  رسند ميم به قتل يا در اورشليانب )ز

ان آمده و به يسيچند نفر از فر. س بوديروديه ييتحت فرمانروا يح در اراضين هنگام مسيدر ا اًظاهر 31 :13
ان به يسيرسد كه فر ميد به نظر يبع كامالً. س قصد قتل او را داشتيروديرا هيد زاو هشدار دادند كه از آنجا برو

س هم دست شده توطئه كرده بودند او را بترسانند تا به يروديد با هيشا. بوده باشند يسيو جان ع يفكر سالمت
  . شد مير يدستگ يبه احتمال قو جائي كهزد، يم بگرياورشل

از  يا هن امر توطئيافت كه ايبلكه او در. اورديشكنجه و آزار خم به ابرو ند به يخداوند ما از تهد 32 :13
ن يدرك ا يبرخ يبرا. را به آن دوباره برسانند ياميان گفت كه برگردند و پيسيس است و به فريروديه يسو
واژه روباه  يدر متن زبان اصل(د دشوار است يك روباه مونث ناميس را يروديه يسيقت كه خداوند عيحق
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ر به عنوان يدن شرياست كه ناممقدس  كتاباز  يه تخطين آيكنند كه ا مين تصور يآنها چن. )صورت مونث دارد
. قت مسلم استيست، بلكه حقير نينجا مقصود شريا اين حالبا ). 28 :22خروج (كند  ميحاكم مردم را منع 

مانده  ياو در چند روز باق. است ش ماندهياز كارها ين بود كه هنوز قسمتيفرستاد ا يسيكه ع ياميموضوع پ
خدمت  يانيروز پا يسپس در روز سوم، به عبارت. ديضان را صحت خواهد بخشيرون كرده و مريوها را بيد

چ يه. ف خود باز نخواهد داشتيز او را از انجام وظايچ چيه. ديان خواهد رسانين را به پايزم يخود بر رو
   .بدايتوانست بر او غلبه  مين نيبر زم يقدرت

ن خصلت از يا. م محفوظ بوديشهر اورشل ياز براين امتيا. شد ميل كشته يد در جلين نبايعالوه بر ا 33 :13
ان خدا را به يش كشتن سخنگويم كمابياورشل. را به قتل برساند يتعال ين خدايم بود كه خادميآن اورشل

ز ين ”م كشته شوديرون از اورشليب يبمحال است ن“ انياز ب يسيو هدف خداوند ع. انحصار خود درآورده بود
  . ن بوديهم

كه قاتل  يشهر. ستين شهر شرور محزون كشته بر آن گريق در مورد ايان حقايپس از ب يسيع 34-35 :13
او خواست مردمان  بارچند . شود ميواقع  يسيكند حال مورد ترحم ع ميآوران خدا را سنگسار  اميا است و پيانب

 مشكل بر سر. اما آنها نخواستند.. .رد جمع كنديگ ميخود  ير بالهايش را زيخو يها هشهر را چنانكه مرغ جوج
از اسارت را  يآنها دوران طوالن. شود مينشان خراب گذاشته يكل و سرزميه ،شهر ،جهيدر نت. آنها بود يلجباز
 ”ديآ مينام خداوند  مبارك است او كه به“ نديكه توبه نكرده و نگو يقت تا هنگاميدر حق. خواهند نمود يسپر

  . پس قوم او در روز قدرت و سلطنت او خواهند خواست !ديخداوند را نخواهند د
  

  )6- 1- 14( )يآب آوردگ(شخص مبتال به استسقا  يشفا) س

ن يالبته ا. دعوت نمود اش هان خداوند را به صرف غذا به خانيسيفر ياز روسا يكيدر روز سبت  3- 1 :14
. در پسر خدا ييافتن خطاي يبرا يرهبران مذهب يبود از سو يبود، بلكه تالشت نيخلوص ن يدعوت از رو

تورم بود كه  ياو مبتال به نوع ،يبرد، به عبارت ميرنج  )يآب آلودگ(د كه از مرض استسقا يرا د يشخص يسيع
ا در روز يآز كه يه آمين سئوال كنايبا ا دهنده نجات. ديآ ميد يبدن پد يدر اثر جمع شدن آب در بافت سلولها

  .گذرد ميداند در ذهن مخالفانش چه  ميز است نشان داد كه يسبت شفا دادن جا
ند، يكن قادر نبودند پاسخ خود را اثبات نمايست، ليز نيل بودند كه پاسخ دهند جايشتر مايگرچه ب 6- 4 :14

ن كار لطف و رحمت يا يسيدر نظر ع. آن مرد را شفا داد و رها كرد يسين عيبنابرا. ن رو ساكت ماندندياز ا
ان يهودي سپس رو به .)17 :5 وحناي(در روز سبت  يستد، حتيا مياز عمل باز ن چگاهيه يخدا بود، محبت اله

رون يآن را ب اًافتد، مطمئن يواناتشان در روز سبت در چاهياز ح يكينمود كه اگر  يادآوريكرد و به آنها 
اما در مورد . داشت يشان ارزش ماليوانات برايچرا كه ح .كردند ميغ نين كار دريآنها از انجام ا. خواهند آورد

اگر چه آنها . كردند ميكمك به او سرزنش  يرا برا يسيكردند و خداوند ع مين يتوجه يانسان رنجور آنها حت
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  . هم شدندتر نيم كه آنها خشمگيعاجز ماندند اما ما مطمئن هست يسياز جواب ع
  

  )11-7 :14(همان جاه طلب يمثل م) ش

ده بود كه در تالش بودند تا يرا د يهمانانيم يسيبه هنگام ورود به خانه آن فر يسيست كه خداوند عيد نيبع
همان يز ميقت كه او خود نين حقيا. واال بودند يبارز و مقام يگاهيآنها به دنبال جا. ار كننديصدر مجلس را اخت

چون به . هشدار داد ين شكل از خودخواهيبرابر ا او به آنها در. بود او را از صراحت و عدالت باز نداشت
خود  يكه مقام واال را برا يهنگام. نشستند و نه در صدر مجلس مين مجلس يد پائيصرف غذا دعوت شدند با

در مقابل  اًقتياگر خود را حق. نزول كرده و باعث خجالت ما شود تر دون مرتبه يم ممكن است به مقاميخواه مي
م داد كه بهتر ين تعليچن يسيع. برتر است يم رفت و آن به سويك سو خواهيآنگاه تنها به م، يخدا فروتن ساز
م و سپس آن را از دست ييواال كسب نما ينكه در ابتدا مقاميم تا ايشرفت كنيبرتر پ يمقام يآن است به سو

هر . دا او را برافراشتاو خود را فروتن ساخت و خ .)8-5 :2 يف(بود  يزنده از فروتن يا هاو خود نمون. ميبده
  . شتن را فرود آرد، سرافراز گردديكه خو
  

  )14- 12 :14(گذارد  ميكه خدا به آنها احترام  يهمانانيم) ص

 يپ ن موضوعيدرنگ به ا بي يسيع. دعوت كرده بود يهمانيرا به م يان مقامات محليسيس فريگمان رئ يب
مت شمرده و ين فرصت را غنين رو اياز ا. اند هركت نجستش يهمانين ميد كه مردم محروم جامعه در اياو د. برد

توانند محبت ما را  ميم كه نييرا محبت نما يد كسانينكه ما بايان نمود ايت را بيحين اصول مسياز بزرگتر يكي
تا عوض  ،كنند ميگان دولتمند خود را دعوت يا همساي شانيخو ،دوستان ،مردم جامعه معموالً. نديجبران نما

و  ،ران، لنگانيرا محبت كردن به فقيز. پسندد مينگونه عمل كردن را نيا يروحان يزندگ. ابنديخود را ب ن كاريا
كنند  ميمحبت  هن اقشار جامعيكه به ا يكسان يبرا يخداوند پاداشخاص. است يعيرطبيغ شالن و كوران كامالً

كن خدا خود به ما وعده يبدهند، ل همانان استطاعت آن را ندارند كه عوض ما راين ميگرچه ا. در نظر دارد
 يبه عنوان استدالل برامقدس  كتابه در ين آيا چنين هم. امت عادالن به ما پاداش خواهد داديدهد كه در ق مي

ن ن واقعه به هنگام ربوده شديا. است يقيان حقدار ايمانامت تمام يرود و شامل ق ميامت اول به كار يق
امت يگر قيد يبه عبارت. م رخ خواهد داديبت عظيان دوران مصيم پس از پايا معتقدز آنگونه كه ميان و ندار ايمان 

  .محقق خواهد شد هحلن مريست بلكه در چندين يك واقعه آنياول 
  

  )24-15 :14( افت بزرگيمثل ض) ض

است كه شخص در  يبر سر سفره نشسته بود گفت كه چقدر عال يسيكه با ع يهمانانياز م يكي 15-18 :14
قرار  داد ميم يتعل يسيكه خداوند ع ير اصول رفتارياو تحت تاث احتماالً. ك گردديت ملكوت خدا شربركا
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به هر حال، خداوند در جواب او . ان كرديشد آن را بيندين سخن بينكه راجع به ايد بدون ايا شاي گرفته بود
 يارين است كه بسيبار ا فقت تاسياست، اما حق يار عاليخوردن در ملكوت خدا بس گفت درست است كه غذا

او خدا را همچون . آورند مي يهمانيامدن خود به مين ياحمقانه برا يها شوند بهانه ميكه دعوت  ياز آن كسان
كه غذا آماده  يهنگام. را دعوت نمود ياريهمانان بسينمود و مپا  برم يعظ يافتيد كه ضير كشيبه تصو يشخص

ما  ين موضوع برايا .ز حاضر استيان را اطالع دهد كه همه چشدگ او از غالم خود خواست تا دعوت ،شد
ل يانج ام دعوتيان رساند و پينقشه نجات را بر جلجتا به پا يسيقت بزرگ است كه خداوند عين حقيادآور اي

 خواهد برود ميده و يخر يا هشدگان بهانه آورد كه مزرع از دعوت يكي. ابدي ميه كار انجام شده او انتشار يبر پا
ن دعوت يات بر ايبه ماد ياما باز هم دلبستگ. ده بوديد مزرعه آن را دياست كه او قبل از خر يعيطب. ندين را ببآ

  . بود تر مندانه ارجح سخاوت
است كه  ياز كسان يرياو تصو. ديازمايرفت كه آنها را ب ميده بود و يپنج جفت گاو خر يگريد 19-20 :14

ن سبب يگرفته است و از ا يشخص سوم گفت زن. دانند ميخدا مقدم  حرفه و تجارت خود را بر دعوت ،شغل
  . شوند ميل يرش دعوت انجياغلب مانع پذ يو اجتماع يروابط خانوادگ. ديايتواند ب مين

و  فرستاد، آقا او را به شهر دهرفته نشيخود را خبر داد كه دعوت او پذ يكه آن غالم آقا يهنگام 21-23 :14
را  كدام خال چيه ،ضيف همو  عتيطب هم“گفته است  بنگل. ن و كوران را دعوت نمودران و لنگان و شاليفق
ل را يكه آنان انج يهنگام. هود باشدياز رهبران قوم  يريتصون دعوت شده يست كه اوليد نيبع ”.پسندند مين

گفتند، اما خانه  كين دعوت لبياز آنان به ا ياريبس. م دعوت به عمل آورديخدا از مردم شهر اورشل ،رفتندينپذ
بدون . اورديو مرزها برود و مردم را به الحاح ب ها ش گفت به راهين رو آقا به غالم خوياز ا. بود يهنوز خال

كه  يهمان كار( شدند ميبازو آورده  د به زوريآنها نبا. انيهودير يل از غيست از دعوت انجيرين تصويد ايترد
د با محبت آنها را قانع كرد و به خانه آقا آورد تا يبا. ه قوت استدالل، بلكه ب)خ انجام داديت در طول تاريحيمس

  . پر شود
 ،در ابتدا دعوت شده بودندي كه را آنانينبود، ز يازيه نيهمانان اوليگر به حضور مين رو دياز ا 24 :14

  . امدندين
  
  )35-25 :14( يشاگرد يبها) ط

ن استقبال گسترده به وجد يغالب رهبران از چن. رفتند مي يسير به دنبال خداوند عيكث ياكنون جمع 25 :14
همراه او  يچ عشق و عالقه قلبيو بدون ه يكنجكاو ينبود كه از رو ياما خداوند به دنبال افراد. نديآ مي
الزم شد در راه  يكنند، و حت ياو زندگ يبرا يبود كه مشتاق بودند با عشق و فداكار ياو به دنبال كسان. نديآ مي

 يسيبارها ع. ديآن جماعت را غربال نما يط دشوار شاگرديان شراين رو او خواست با بيو از ا. سپارند او جان
ن همان يا. نكه آنها به دنبال او آمدند، او آنها را غربال نموديخود جذب كرد، اما پس از ا يح مردم را به سويمس
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   .دهد مينجا رخ ياست كه در ا يزيچ
د يباشند، با يقيخواهند شاگرد حقيآمدند گفت كه اگر م مياو  يكه در پ يه كسانز در بيش از هر چيپ 26 :14
زن و اوالد و  ،د از پدر، مادرين نبود كه شخص بايگر دوست بدارند، البته منظور او ايش از هر كس دياو را ب

 يخانوادگ يوندهايت به پيد بگذارد كه اهميك شاگرد نباي .)37 :10 يمت ك.ر(. برادران و خواهران متنفر باشد
  . ر اطاعت كامل از خداوند باز داردياو را از مس
نه . شود ميافت ي ”زيجان خود را ن يحت“در عبارت  ين شرط شاگردين قسمت اوليقت، دشوارتريدر حق
 يبه جا! ميز دشمن بدانيد جان خود را نيم، بلكه بايشاوندان خود را از او كمتر دوست بداريد خويتنها ما با

به حال ما  يم هر عملمان چه نفعينينكه ببيا يبه جا. ح محور باشديد مسيما خود محور باشد، با يزندگ نكهيا
و  يش شخصيتوجه به آسا. ح و جالل او دارديبر مس يريم كه اعمالمان چه تاثيد به دقت بسنجيدارد، با

سخنان . ميگران قرار دهيح و شناساندن او به ديفه بزرگ جالل دادن مسيد پس از وظيخود را با يسالمت
ش از خانواده و يم، بيگران دوست نداشته باشيش از دياو گفت كه اگر او را ب. همه كامل هستند دهنده نجات

  . وجود ندارد يگرياس ديمق. ميم شاگرد او باشيتوان ميجان خود، ن
ب يصل. دينما يرويب خود را بردارد و او را پيد صليبا يقيك شاگرد حقيم داد كه يسپس او تعل 27 :14

مرگ است كه  يو حت ييتنها ،رنج ،ست، بلكه راه قبول ننگين يروان يا عذاب روحيو  يضعف جسمان
تواند  ميشخص . كنند ميب را حمل نيان صلدار ايمانهمه . كند ميح انتخاب يشخص داوطلبانه به خاطر مس

ز به مانند يم، ما نيكن ميح ترك يه خاطر مسز را بياما هرگاه كه همه چ. باشد و از آن اجتناب ورزد يح اسميمس
. ن استيب ايصل. م نموديرا تجربه خواه يطانيش ين بود همان مخالفتهايزم يكه بر رو يپسر خدا هنگام

ن بود يزم يكه بر رو يح هنگاميز به مانند مسين بدان معنا است كه ما نيا. ح بروديد از عقب مسيشاگرد با
  . مخالفت گناهكاران و وسوسه ،يخفت و خوار ،، جفايا انكار نفس، فروتنهمراه ب يك زندگيم يست كنيز

از  يرويش از پيپ) از او يرويپ يبها(ان دو مثل بر لزوم برآورد خرج يبا ب يسيسپس خداوند ع 28-30 :14
كه  يشخص. ه نموديك جنگ تشبيو سپس به  يك پروژه ساختمانيرا به  يحيمس ياو زندگ. د نمودياو تاك
تمام كردن آن ندارد،  يبرا ياگر به اندازه كاف. كند ميدارد اول نشسته و خرج آن را برآورد  يبرج يناقصد ب

ند تمسخر يد، پس هر كه او را بيد كار را متوقف نمايادش نهاده شد بايكه بن يو اگر نه هنگام. ادامه نخواهد داد
. ن استيز چنيدر مورد شاگردان ن ”.ساندنتوانست به انجامش ر ،شروع كرده ين شخص عمارتيا“ ،ديكنان گو

ح ترك يمس يخود را برا يا قادر هستند با تمام وجود زندگيآن را بسنجند، بسنجند كه آ يد بهايآنها ابتدا با
گران ين شود دياگر چن. و باشكوه داشته باشند، و سپس ناكام بمانند يتوفان يواگر نه ممكن است شروع. ندينما

جز  يزيچ يان نه چندان جديحيمس يا برايدن. كنند ميخفت بار مسخره  يانيو پا يتوفان ياو را به خاطر شروع
  . سرزنش ندارد

د به دقت يشتر از او هستند بايش بيرويرود كه ن ميگر يد يمقابله با پادشاه يكه برا يپادشاه 31-32 :14
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ا به يابد كه آي ميدر  يخوباو به . ريا خياندك خود قوت شكست دشمن را دارند  يروهايا نيبسنجد كه آ
ز ين يحيمس يشاگرد يو زندگ. م خواهند شديتسل ينكه به طور اسفناكيا ايافت يدست خواهند  يقطع يروزيپ

  . وجود ندارد يگرياس ديچ مقيه. ن استيچن
 كهكند  ميان يه به صراحت بين آيا. باشدمقدس  كتابدر تمام  ها هين آيتر از گمنام يكي 33ه يد آيشا 33 :14

ن ير بار ايتوان از ز مين ”.تواند شاگرد من شود ميترك نكند، ن را ملك خودياز شما كه تمام ما يكيهر “
د يد او بايگو ميبلكه  ،ز باشديد طالب ترك همه چيد كه شخص بايگو ميه به ما نين آيا. كرد يسخنان شانه خال

چ ين كار به هيدانست كه ا مياو . ميينما مين يخداوند را تحس يسين سخنان عيا يما برا .ز را ترك كنديهمه چ
او ارزش  يا برايدر دن يگريز ديشتر از هر چيخواهد كه ب مي ياو مردان و زنان. ستيممكن ن يگريد يقيطر
ز را به ياست كه همه چ يكند همان كس مي يكه به خودش خوب يشخص“ :ديگو مين يل چنيرا. ل شونديقا

كند، و يا حمل مين دنيب را در ايچند سال صل يكند، فقط برا مين معامله را ياو بهتر .كند ميك تر حيخاطر مس
خواهد، ثروت خود  ميخود  يرا برا ها نيكه بهتر ياما آن كس. آورد ميرا به دست  يات ابدينده حيآ يايدر دن

و . ودخواهد ب يدر آخرت در جالل غن ،است يض غنيكه اكنون در ف يشخص. ز به گور فرو خواهد برديرا ن
چگاه آن را از دست نخواهد داد و آن يشود كه ه مي يزيح مالك چيمان به مسيبهتر از همه آن است كه او با ا

   ”.چگاه از او گرفته نخواهد شديكو است كه هيب نينص
وقف  يو سرسپردگ يخود را با فداكار يكه زندگ يشخص. ك شاگرد استياز  يرينمك تصو 34-35 :14

 يامروز ينمكها. اما در ادامه سخن از نمك فاسد است. ش باشديد سالم و در خور ستاياخداوند نموده است ب
. ز وجود داشتين يناخالص يرياما در آن زمان همراه نمك مقاد. شوند چرا كه نمك خالص هستند ميفاسد ن

. نداشت يارزش گريمانده د ين باقياما ا. مانده آن در ظرف بماند ين ممكن بود نمك فاسد گردد و باقيبنابرا
  . شد ميخته يد دور رين استفاده كرد و بايزم يشد از آن به عنوان كود برا مين يگر حتيد

ك يشاگرد . شكند ميعهد خود را  يدارد، اما پس از اندك ياست كه شروع درخشان ير شاگردين تصويا
ما درباره نمك . نخواهد آمد گر او به كاريد، ديدارد، اگر او در انجام آن ناتوان آ يزندگ يبرا يل اصليدل

چ گاه رخ نخواهد يه ين امريزد، چنير ميرون يد كه خدا آن را بيگو ميه نين آيا ”.زندير ميرونش يب“م يخوان مي
را شروع كرد و نتوانست آن را  يساختمان يكه بنا ي، آنها شهادت كسيبه عبارت ”زندير ميرونش يب“بلكه . داد

  :سدينو مين يچني كل. ارندگذ ميرپا يبرساند، ز انيبه پا
ت خود را كه يكه نمك تنها خاص يهنگام. سازد ميناكام را بر ما روشن  يانينجا خطر شروع خوب و پايدر ا

چ يگر به هيد ؟ارزش خواهد بود بي ا به اندازه آنيدر دن يزيگر چه چيبه خاطر آن ارزش دارد از دست دهد، د
ا يسته اهداف دنياو شا. ن استيز چنين اند هح بازمانديمس يرويز پكه ا يدر مورد شاگردان .نخواهد آمد يكار

ا دارد، اما يدن يهايوارد شدن به گناهان و پوچ يبرا يارياو معرفت و نور بس. ست، اما خدا را ترك كرده استين
نمك بدون طعم مورد سرزنش و . د ندارديح حفظ نمايقت كه او را در راه مسيض و حقيف يچگونه شادياو ه
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  . قرار خواهد گرفت ياورد
ن يا. ان داديرا پا يسخنان خود در مورد شاگرد ”آنكه گوش شنوا دارد بشنود“ن عبارت يبا ا يسيخداوند ع

مشتاق  ياما اگر شخص. ندارد يط دشوار شاگرديدن شرايشن يبرا ياقيچ كس اشتين معنا است كه هيعبارت بد
  . دينما يرويد بشنود و پيست، پس او بايمهم ن يشبراآن  ياست، و بها يسياز خداوند ع يرويبه پ

ز را در يدم شد؟ من همه چيز عايح ترك كردم، و چه چيمس يز را برايمن همه چ“ن گفته است يكالو جان
اما  ز استيورود به ملكوت آسمان ناچ يبها“ :دارد مياظهار  (Henry Drummand) درومند يهنر ”.افتمي حيمس

  ”.شود ميز تمام يمت همه چيانه آن به قيآبونمان سال
  
   )7-1 :15( مثل گوسفند گمشده) ظ

 يگران را كه در ظاهر گناهكار بودند به سويران و ديباجگ 14ح در باب يم مسيبه نظر خدمت تعل 2- 1 :15
از آنها اعتراف كردند كه حق با  ياريبس كنيگناهان آنها را مالمت نمود، ل يسيگرچه ع. خود جذب نمود

هرگاه . اعتراف نمودند كه او خداوند است يقيو با توبه حق. ح خود رامحكوم كردنديم سو با مسآنها ه. اوست
رفت و به آنها كمك  ميان آنها يافت كه مشتاق به اعتراف گناهان خود بودند، او به مي مي يمردم يسيكه ع

   .داد ميكرده و بركتشان  يروحان
كند دلخور  ميشان آشكار بود معاشرت انكه گناه ياندما مرب يسيقت كه عين حقيان و كاتبان از ايسيفر

ن كار انتقاد يبه خاطر ا يسينداشتند و از ع يو اجتماع ين مبروصان اخالقياز ا يچ دل خوشيآنها ه. شدند مي
 ”.خورد ميشان يرد و با ايپذ مين شخص، گناهكاران را يا“را به او نسبت دادند كه  ين رو تهمتياز ا. كردند مي

ن كار يقت ايدر حق ن كار سزاوار سرزنش است، امايكردند كه ا ميآنها گمان . تهمت آنها درست بودالبته 
  !ن جهان بوديهدف او از آمدن به ا يدر راستا يسيخداوند ع

ات گوسفند گمشده، سكه گمشده و پسر گمشده را ين اتهام آنها بود كه حكايدر پاسخ به ا يسيخداوند ع
شده  ت تباهيچگاه حاضر نبودند وضعيكه ه ،ان و كاتبان بودنديسيخود فر اًميات مستقين حكايهدف ا. ان كرديب

شده بودند اما فروشان و گناهكاران گم ميآنها هم همچون  ،قتيدر حق. نديخود را در حضور خدا اقرار نما
ند يب ميكه  ين است كه خدا هنگاميا نن سه داستاينكته مهم در ا. زدند ميرفتن آن سرباز يقاطعانه از پذ

 آن قدركه  يشياكاران جزم اندياز ر حالي كهرد در يپذ ميت را يو رضا يقيحق يكنند شاد ميگناهكاران توبه 
  . ت خاطر ندارديند رضايت گناه آلود و فالكت بار خود اعتراف نمايخواهندبه وضع ميمغرورند كه ن

ان و كاتبان يسيانگر فرينه گوسفند ب و ودن. شود مي يدر نماد شبان معرف يسيع خداوند نجايدر ا 4- 3 :15
  . دكنن ميكه به گناه خود اعتراف  يانا گناهكاريران ياز باجگ است يا هگوسفند گمشده نمون. هستند

نه در (از گوسفندانش گم شده است، آن نود و نه را در صحرا گذاشته  يكيكه  برد مي يكه شبان پ يهنگام
ن سفر شامل نزول او بر يشود، ا ميبه خداوندمان مربوط  جائي كهابد، تا آنيب و به دنبال آن رفته تا آن را) آغل
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 )گوسفند( ”نود و نه“سرود  چقدر عبارات. شود ميرنج و مرگ او  ،طردشدن او ،خدمت او يسالها ،نيزم يرو
   :با هستنديز

  داند  ينم يا هافتيچ نجات يه
  ايآن در يژرفا

  و ضاللت آن شب را 
  گذر كرد كه خداوند از آن 

  .ديافت، رسيگوسفند گمشده خود را  ئي كهتا به آنجا
  Elizabeth C. Clephaneكلفين . اليزابت سي

ن عبارت بر ما يا .گردد ميافت آن را بر دوش خود گذارده به خانه باز يرا  شبان كه گوسفند خود 5 :15
گر يان ديكه در م يهنگام كه قبالًافت يبا شبان را  يكيت و نزديميسازد كه آن گوسفند افتخار صم ميروشن 

  .برخوردار نبود يازين امتيگوسفندان بود از چن
ن موضوع يا. كنند يشاد اش هنجات گوسفند گمشد يد تا با او برايگان را طلبيشبان دوستان و همسا 6 :15

  . ك گناهكار استيبه خاطر توبه  دهنده نجات ياز شاد يحاك
د به سبب ينما ميدر آسمان رخ  يخوش :ار پرواضح استيآموزد بس ميت به ما ين حكايكه ا يدرس 7 :15
. دهد ميرخ ن يشاد اند هنبرد يت تباه شده خود پيكه به وضع يآن نود و نه گناهكار يك گناهكار، اما برايتوبه 

افتن ينجات  يگناهكارند و برا ها انسانهمه . از به توبه ندارندياز افراد ن يست كه برخين معنا نيبد اًواقع 7ه يآ
اج به توبه يكنند احت ميكه به خود نگاه  يد كه تا هنگامينما ميف يرا توص يه اشخاصين آيا. نديد توبه نمايبا

  .ندارند
  
  )10- 8 :15(مثل سكه گمشده ) ع

. ديجو ميكه با چراغ كالم خدا گمشده را  ،است القدس روحانگر ينما ن داستان است احتماالًيكه در ا يزن
خواهد  مياست كه  ياز شخص يك درهم گمشده حاكي حالي كهد، در يگو ميناتوبه كاران سخن  نه درهم از
 يك شيسكه . گوسفند به اراده خود آواره گشته بود يت قبليدر روا. د كه از خدا دور شده استياعتراف نما

  . ود مرده استاو در گناهان خ. ك گناهكار باشديروح  بي تيد ببانگر وضعين رو شايجان است و از ا بي
گان خود را جمع يسپس دوستان و همسا. ابديدهد تا آن سكه را ب ميت به تفحص خود ادامه قد اآن زن ب

كه  يا هنسبت به آن نه سك يشتريب يش شاديافت برايكه او آن را  يا هسكه گمشد. رنديكند تا با او جشن گ مي
ت يكه خود را فروتن ساخته و به وضع يگناهكار. ن استيز چنيخدا ن. هرگز گم نشده بودند به همراه آورد

از خود يچگاه به نيكه ه يخدا از كسان. آورد ميبه ارمغان  يدل خود شاد يد براينما ميتباه شده خود اعتراف 
  . افتينخواهد  يو سرور ين شاديچن اند هنبرد يتوبه پ يبرا
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   )32-11 :15( ت پسر گمشدهيحكا) غ

پسر كوچك . ده شده كه دو پسر داشتير كشيبه تصو يا همچون شخصنجيپدر در ا يخدا 11-16 :15
پسر بزرگتر . انيسياز كاتبان و فر است يريپسر بزرگتر تصو حالي كهاز گناهكار توبه كار است، در  يا هنمون
. ز معروف استياش نيپسر كوچك به پسر ع. اند هافتياز فرزندان خلق شده خدا است كه البته نجات ن يا هنمون

ن پسر از يا. كند ميهوده تلف يكند، و پول خود را ب ميتمام خرج  يفكر بي است كه با ياش كسيشخص ع كي
توانست به انتظار مرگ پدرش  مياو ن. ديم گرفت كه آنجا را ترك نماياش خسته شده و تصم يخانه پدر

. به آنها داد يا به درستك ريپدر سهم هر . ارث خود را زودتر از موعد طلب نمود ميزان ن رويند، از ايبنش
گناه  يد كوچ كرده و در آنجا ساكن شد و ثروت خود را در راه لذتهايبع يد كه پسر كوچكتر به ملكيينپا يريد

ن رخ داد، و او خود يدر آن سرزم يسخت يد خشكساليان رسيبه پا اش هينكه سرمايبه محض ا. آلود تلف نمود
كه در نزد غالب  يشغل ،ن بود كه به گرازها غذا دهديت بكند اتوانس ميكه  يتنها كار. افتيدست  يرا ته

. ديكرد، بر آنها حسادت ورز ميخوردندنگاه  ميخرنوب  ئي كهكه او به گرازها يهنگام. ند نبوديان خوشايهودي
كه به هنگام  يتمام دوستان .كرد مين يچ كس به او كمكيبه نظر ه ،شتر از او بخورنديتوانستند ب ميآنها 
  . د شده بودندياو در كنارش بودند اكنون ناپد يها يجولخر

او . به ذهنش خطور كند يآن باعث شد فكر ..به همراه داشت ياو بركت يبرا يبه نظر خشكسال 17-19 :15
حالي خوردن داشتند، در  يبرا يكاف يآنها غذا. كنند مي ياز او زندگ تر اد آورد كه مزدوران پدرش راحتيبه 
م ياو تصم. انجام دهد يم گرفت كارين موضوع فكر كرد، تصميكه به ا يهنگام. شد ميهالك  ياو از گرسنگ كه

گر ياو دانست كه د. د و از او بخشش بطلبديبه گناه خود اعتراف نما ،گرفت كه با ندامت نزد پدر خود رفته
  . ش كار كنديبرا ست كه پسر او خوانده شود، و در نظر داشت از او بخواهد كه همچون مزدوريسته آن نيشا

او دوان دوان آمده او را در آغوش خود . ده ترحم نموديده بود كه پدرش او را ديهنوز به خانه نرس 20 :15
. برد ميخدا به كار  يبرا يكه شتاب را به خوبمقدس  كتابكه در  است يين تنها جايد ايشا. ديبوس ،دهيكش

  :كشد مير يت را به تصوين حكايا يبه درست استوارت
د، و نه ياينش به خانه بيست كه فرزند شرمگيده است، او منتظر نير كشيبا شهامت خدا را به تصو يسيع

ن و ژنده پوش و برآشفته است يدود تا او را كه شرمگ ميبلكه  ،ديد شان و مقام خود را حفظ نمايآ مياو  يوقت
ع يه و جالل پرشكوه بخشش را وسره ساختيكباره رنگ گناه را تيبه  ”پدر“ نام. رديدر آغوش باز خود گ

  . گرداند مي
كن يل. ش كار كنديد همچون غالم برايپسر نزد پدر اعتراف كرد و خواست كه از او تقاضا نما 21-24 :15

ش و با يهاين بر پايبر دستش و نعل يجامه را در بر او كنند، و انگشترن يبهترپدر به غالمان خود دستور داد كه 
به مناسبت بازگشت پسرش كه  يميجشن عظ چنين هم. خود ادامه دهد يسر به حرفهان كار نگذاشت كه پيا
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ن مورد يدر ا يشخص. ده بودياو در نزد پدرش مرده بود و اكنون زنده گرد. ب داديافت شد ترتيگم شده بود و 
آن را  يزمان او. اورديدور به دست ن ينهايپسر جوان به دنبال اوقات خوش بود، اما آنرا در سرزم“، گفته است

 ،كردن شروع نمودند يد گفته شده است كه آنها به شاديبه تاك ”.د به خانه پدرش بازگردديبرد با يافت كه پي
   .ن منوال استيز وضع به هميدر مورد نجات گناهكار ن. افتي انيآنها پا يچگاه ثبت نشده است كه شادياما ه

د يپرس يد، او از غالميرا شن يكوبيجشن و پا يداكه پسر بزرگ از مزرعه بازگشت ص يهنگام 25-27 :15
در پوست خود  يگفت كه برادرش به خانه بازگشته است و پدرش از شاد يغالم به و .ماجرا از چه قرار است

  . گنجد مين
 .يج. ديپدر شركت جو ياو نخواست كه در شاد. خشم و حسادت پسر بزرگ را فرو گرفت 28-30 :15

توانند بدان داخل  ميشان و حق به جانبان نيخدا است، جزم اند يشاد ئي كهجا“ :است گفته يبه خوب يدارب .ان
  ”؟به حال من دارد يگناهكار خوب است، عدالتم چه سود ياگر خدا برا. شوند

ت گفت كه يو با شكوه و شكا ،رفتياو نپذ ،ديكه پدرش از او التماس نمود تا در جشن شركت جو يهنگام
چه  ،دبه او داده نش يا هبزغال يحت. نداده است يت و اطاعت وفادارانه به او پاداشپدر هرگز به خاطر خدم

تلف نمود،  ها نكه ثروت پدر را با فاحشهياش او پس از ايكه پسر ع ياو گفت هنگام. يبرسد به گوساله پروار
   ”.برادرم“و نه  ”تن پسريا“د كه او گفت ييتوجه نما. غ نكرديز درياو ن يجشن برا يياز برپا يبازگشت او حت

و سرور رخ خواهد داد، در  يدا شود شاديپ يا هاز آن است كه هرگاه گم شد يپاسخ پدر حاك 31-32 :15
  . ندارد يجشن و شاد يبرا يليچ دلير هيمصالحه ناپذ ،ناسپاس ،يپسر خودرا حالي كه

ناهكاران لطف و بخشش نشان نكه خدا به گيآنها از ا. ان استيسيا از كاتبان و فريگو يريپسر بزرگتر تصو
، و اند هنكرد يچي، از احكام او سرپاند هآنها به گمان خود خدا را وفادارانه خدمت كرد. دهد متنفر بودند مي

و گناهكار و  ياكاران مذهبين بود كه آنها ريقت امر ايحق. اند هافت نكردين كارها پاداش دريچگاه به خاطر ايه
را پس از  ينكه او بركتينند كه چقدر از خدا دورند و ايرا كور ساخته بود تا نبغرور چشمان آنها . مجرم بودند

ند، دل پدر يخواستند كه توبه نموده و به گناهانشان اعتراف نما مياگر آنها . غ نداشته بوديگر از آنها دريد يبركت
   .شدند ميار يو سرور بس يز باعث شاديو آنها ن. شد ميشاد 

  
   )13-1 :16( ركيت مباشر زيحكا) ف

د اذعان كرد كه يبا. دهد ميرو به شاگردان خود كرده و به آنها درس نظارت  يسياكنون خداوند ع 2- 1 :16
ن است كه در ظاهر به يت اين حكايا يعلت دشوار. ل لوقا استين موضوعات در انجين عبارات از دشوارتريا

 .ستين نيافت كه موضوع ايم يدرخواه حال اينبا . كند ميش يناظر خائن را ستا يب كاريرسد فر مينظر 
گر يد يت اموال شخصيرياست كه مد يناظر شخص. از خود خداست يرين داستان تصويشخص دولتمند در ا

ن ناظر متهم به يا. ز به نوبه خود ناظر استين داستان هر شاگرد خداوند نيبا توجه به ا. شود ميبدو سپرده 
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افت كه به ياو نزد كارفرما احضار شد تا حساب باز پس دهد، و در. خود است يه كارفرماياختالس سرما
  . از شغل خود بركنار خواهد شد يزود

ر يهم پ يياما از سو. شديانديب يا هنده خود چاريآ يد برايافت كه بايفكر كرد و در يناظر لحظات 6- 3 :16
پس چگونه  ).ش عار نبوديبرا يش عار بود گرچه دزديبرا ييكار كردن نداشت و هم گدا يارايشده بود و 

ابد كه به يخود ب يبرا يتوانست دوستان ميد كه يكش يا هاو نقش ؟ن كنديخود را تام يت اجتماعيتوانست امن مي
 ديخود رفت و از او پرس يان كارفرماياز مشتر يكياو نزد  :ن بودينقشه او ا. رندياز دست او را بگيهنگام ن

ناظر به او گفت پنجاه رطل بپردازد و حساب  ،ار گفت صدر طل روغنكه بدهك يهنگام. چقدر بدهكار است
  . ه خواهد شدياو تسو
ه يل بپردازد و تا حساب او را تسويناظر به او گفت هشتاد ك. ل گندم بدهكار بوديگر صدكيد يمشتر 7 :16

  . دينما
ن يآفر اش هر كار عاقالنش ناظر خائن را به خاطيكه آقا است ين قسمت داستان آنجائيتر تكان دهنده 8 :16
به ما نشان  يه بعديآ. عمل ناظر منصفانه نبود ؟ن شوديانت تحسين خيد به خاطر ايچرا شخص با. گفت

. او محتاطانه عمل كرده بود. شينده نگرين نشد، بلكه به خاطر آيش تحسيب كاريدهد كه ناظر به خاطر فر مي
ن يدر مورد كاربرد ا. نده كرديپاداش آ ياو منفعت حال را فدا. ديشياند يريآن تدب يست، و براينده نگرياو به آ

. بلكه در آسمان است ،ستين نيزم يخدا بر رو نده فرزنديم، چرا كه آيق باشيار دقيد بسيما با يات در زندگيآ
خواهد داشت، شخص  يدوستان يد در دوران بازنشستگينان حاصل نماينكه اطميا يكه ناظر برا همان گونه

د به هنگام ورود به آسمان او ينان حاصل نمايد كه اطمياستفاده نما يخود به نحو يد از اموال آقايز باين يحيمس
  . رفتيخوش خواهند پذ يرا با رو

د كه يگو ميه به ما ين آيا ”.هستند تر نور عاقل پسرانش از ين جهان در طبقه خويا پسران“خداوند گفت 
 يكه برا يقيان حقدار ايمانهستند از  تر ميار حكيا بسين دنينده خود در اين آيتام يمانان برايا بي خدانشناسان و

  . اندوزند ميها  آسمان گنج
گر امكانات خود را يد ثروت و دينكه ما بايا يعني. ميابيب يخود دوستان يبرا يانصاف بي د از ماليما با 9 :16

كه م يگران بنا كنيت با ديميو صم يدوست يراب يادين نحو بنيبد م ويريح به كار گيمس يد جانها برايدر راه ص
 :ن موضوع را روشن ساخته استيا (Pierson) رسونيپ .دار بمانديتا به ابد پا

 ها انسانم جان يرمستقيت به طور غيد كتاب مقدس، كتب و جزوات و در نهايتوان در راه خر ميثروت را 
 ييزهايل به چيخواهد ماند، و تبد يتا به ابد باق نماياست برا ير و آنيكه فناپذ يزين رو چياز ا. صرف نمود

تواند تمام  مياو . دالر پول دارد 100 يشخص. ميبه عنوان مثال فرض كن. خواهد شد يو ابد ي، روحانيرماديغ
 يش باقيبرا يزيچ چيآن شب ه ين صورت فردايد، كه در ايصرف نما يهمانيك ميا يافت يك ضيآن را در 

ك دالر يهر كدام مت يبه قمقدس  كتابد يخر يم او پول خود را برايگر، فرض كنيد يياز سو. نخواهد ماند
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ن كار عاقالنه ياو با ا. دينما يداريخر تواند با مقدار پول خود صد نسخه از كالم خدا را مياو . اختصاص دهد
 يبلكه جانهاقدس م كتابالبته نه  ،به محصول خواهند نشست يروز ها ن دانهيكارد، و ا ميخود بذر ملكوت را 

ابد كه به هنگام افتادنها، او را تا ي ميخود  يبرا اي ياو دوستان جاودان ،نهايگذشته از ا. ار ثمر خواهند آورديبس
  . ت برخواهند افراشتيابد يمرزها يبه فراسو

 يانمان در بركت جاوديهايمانه دار ائيحك يه گذاريم با سرمايتوان ميما . ن استيم خداوند ما ايپس تعل
م، يآسمان قدم نهاد يها م كه هرگاه به دروازهيينان حاصل نمايم اطميتوان ميما . ميك گرديمردان و زنان شر

ما  يايدعاها و هدا يهستند كه با قربان ينها همان كسانيرفت و ايخوش خواهند پذ يار ما را با رويبس يگروه
نجا يكه ما را به ا يهست يتو همان كس“خواهند گفت ما  ن افراد با كمال امتنان و تشكر بهيا. اند هافتينجات 

   ”.يدعوت كرد
  :دارد مياظهار  يدارب

گر مباشر خدا بود، كه بر تاكستان يد يز به مفهوم و به شكليل نيو اسرائ ،به طور كل انسان مباشر خدا است
ن امور يدر همه ا لياما اسرائ. عهدها و عبارت به دست او سپرده شد ،ها وعده ،عتيخدا گماشته شد و شر

. انت كار استيخ شود نشان داد كه كامالً ميسته يده مباشر به او نگريانسان كه بد. امانت خود را تلف نمود
ن به انسان سپرده شده بود و يزم يكه بر رو يض خود آن امانتيد و باقدرت فيآ ميخدا  ؟د چه بكندياكنون او با

ا به ين دنيدر ا ئي كهزهايچ. دكن مي يوه آسمانيل به ميرفته و تبدگ يكرد را از و ميانسان از آن سواستفاده 
بر ضد خدا است، بلكه  ا به كار رود، چرا كه كامالًين دنيدر ا ييجو لذت يد برايدست انسان سپرده شده نبا

م، بلكه ياشب يزيم كه اكنون مالك چين باشيد به دنبال ايما نبا. نده از آنها استفاده كرديد با در نظر داشتن آيبا
ل به يبهتر آن است كه تمام اموالتان را تبد. ميشياندينده بيآ يبرا يريح از اموال خود تدبيد با استفاده صحيبا

ن رو اكنون انسان ياز ا. نجا تباه شده استيانسان در ا. مينكه اكنون ثروتمند باشيم تا اينده كنيآ يبرا يدوست
   .كه از سمت خود عزل شده است است يمباشر

ز يم، سپس در اداره امور بزرگتر نين باشيكه به ما سپرده شده است ام يزياگر در نظارت بر اندك چ 10 :16
ن يكه خدا به او سپرده ام يكه در استفاده از پول يگر، شخصيد يياز سو. )يگنج روحان(م بود ين خواهيام
  . د فرار گرفته استييژه اندك مورد تات بودن پول در واياهم بي .ن نخواهد بوديست در امور بزرگتر هم امين

 يبه و يقين نباشد محال است كه مال حقيخداوند ام يبرا يانصاف بي كه در استفاده از مال يكس 11 :16
اما اگر گناه وارد . ستين يز بديچ اًالبته اساس .ده شده استينام يانصاف بي نجا ماليثروت در ا. سپرده شود

ر از يغ ياهداف يبرا تاًرا خصليانصاف است ز بي به پول و ثروت باشد و پول يازيد نبود كه نيشد بع ميجهان ن
اما  ،است يدار و فانيارزش پول ناپا. در تضاد هستند يقينجا پول با مال حقيدر ا. رود ميجالل خدا به كار 

  . است يثابت و ابد يق روحانيارزش حقا
زمان،  ،م، ماليدار آنچهما هر . شود ميل يقاز يو مال خاص شما تما يگريمال دبين  12ه يآ 12 :16
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مال ماست اشاره دارد  آنچه. ميخداوند به كار ببر ينها را برايد اياستعدادها همه متعلق به خداوند هستند، و با
اگر در مال او . شود ميدمان ينده عايآ يا و زندگين دنيح در ايكه به خاطر خدمت وفادارانه به مس يبه پاداش

  تواند مال خاص خودمان را به ما دهد؟ ميم، چگونه او يا هن نبوديام
اگر پول و ثروت بر ما غلبه . ايمال دن يكرد هم برا يخدا زندگ يرممكن است كه هم برايغ كامالً 13 :16

ن يوقف ا خود را ين تالشهايد بهترياندوختن ثروت با يبرا. مييم خداوند را خدمت نمايتوان ميافته است، ني
د و يبا ترد يموضوع بر سر وفادار. ميدزد مياز آن خدا ست را  يبه طور قانون آنچهن راه يو در ا. ميكار كن

ز در يهر جا كه گنج ما باشد، دل ما ن. ستندين يمات نسبيتصم. اند هخته شديدر هم آم ها زهيانگ. است يدودل
رممكن يدر واقع غ .ميكن مي م ما مونا را خدمتيكسب ثروت، ما در واقع دار يبا تالش كردن برا. آنجاست

الت يما تعط يخواهد عصرها ميز ما را يمونا همه چم. خدا را خدمت كرد و هم پول را ك آن همياست كه در 
  . ميد به خدا اختصاص دهيكه با يزمان يآخر هفته و حت

  
  )18-14 :16( ان آزمنديسيفر) ق

راه كسب ثروت  يزگاريبه گمان آنها بر پره .بودندز ياكار بلكه طمع كار نيان نه تنها مغرور و ريسيفر 14 :16
جالل خدا  يخدمت آنها نه در راستا. ده بودنديفرد برگز يك حرفه پردرآمد برايرا به عنوان  يآنها مذهب. بود

 ميتعل يسيدند خداوند عيكه شن يهنگام. خودشان بود يكسب ثروت برا يبلكه برا ،گانشانيو كمك به همسا
آنها  يپول برا. او را استهزا نمودند ،اندوزنديخود را در آسمان ب يده و گنجهايدست كش دهد كه از ثروت مي

  . آنها نبود يز مانع ثروت اندوزيچ چيه. خدا بود يها از وعده تر ملموس
بردند كه در نظر مردم عادل  ميآنها گمان . نمودند مي ين و روحانيمتد يان در ظاهر اشخاصيسيفر 15 :16
روش . خورد ميخدا گول ظاهر آنها را ن. ديطمعكار آنها را د يخدا دلها ،بندهين ظاهر فريراير زاما د. هستند
آنها خود را موفق . در نظر خدا مكروه بود ،)18 :49 مزمور(كردند  مين يگران آن را تحسيآنها كه د يزندگ

از آنها  ،اما در نظر خدا، ه بودندل داديخود تشك يار برايبا درآمد و سود بس يك حرفه مذهبي رايز ،انگاشتند مي
اما در  ،ندينما مي هوه را محبتيكردند كه  مي اعترافبه زبان آنها  .بودند پيشه زناكار و خيانت يروحان لحاظ

  .مونا بودمآنها  يخداقت يحق
 يارتباط يو بعد يات قبليرسد كه با آ مي در نگاه اول به نظر .مشكل است 18-16 اتيدرك آ 16 :16
م يتوا ن مي است انيسيفر يانتكاريو خ يطمع كار 16 م كه مضمون بابيادآورياگر به  اين حالبا  .ه باشدنداشت

 به جا يعت و مراسم آن را به درستيكردند شر مي كه افتخار يهمان كسان .مييآن را درك نما يبه راخت
   .ان داشتيسيح فربا رو يعت تضاد آشكاريروح شر ،اكاران آزمند نبودنديجز ر يزيچ ،آوردند مي

 دهنده تعميد ييحيآغاز شد و به  يكه از موس يا هدور ن عبارتيخداوند با ا .بود ييحيا تا به يتورات و انب 
ظهور پا  راسخ يبا عزم دهنده تعميد ييحي .د آغاز شده بوديجد يا هاما اكنون دور .ف نموديختم شد را توص
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 .بر آنها سلطنت خواهد كرد يسيخداوند ع ،ديگفت اگر توبه نمائ ماو به مرد .ل را اعالن نموديدشاه عادل اسرائ
   .ان مردم به همراه داشتيگسترده در م يواكنش ،بشارت شاگردان ،بشارت او

د يگو ميك يغام لبين پيبه ا اًقتين معناست كه هر كس كه حقيبد ،”شود ميهر كس به جد و جهد داخل آن “
ان بر سر راهشان يسيكه فر يران و گناهكاران از موانعين مثال باجگبه عنوا. آورد ميملكوت هجوم  يبه سو

د يبا. پرداختند ميات به مبارزه يبه ماد يدر دل خود با دلبستگ يگران به سختيو د. گذاشته بودند عبور نمودند
   .كردند ميبر تعصب غلبه 

از  يا هتوان نقط مي. ستين يق اخالقياد حقايد به مثابه كنار گذاشتن بنياما شروع دوران جد 17-18 :16
  . سه نموديمقا ”گ“ ا سركش حرفي ”ت“از حرف  يا هتورات را با نقط

 عتيد شريتوان ميشما ن“ :برند، اما خداوند به آنها گفت مي كردند كه در ملكوت خدا بسر ميان گمان يسيفر
چه “دند كه يپرس ميد آنها يشا ”.ديدر ملكوت خدا دار يگاهيد كه جاييده انگاشته و ادعا نماير خدا را نادينظ بي

چگاه كهنه نخواهد يكه ه يسپس خداوند به قانون ازدواج به عنوان قانون ”م؟يا هر پا گذاشتيرا ز يقانون اخالق
 يو هر كه زن مطلقه مرد. بود يرا نكاح كند زان يگريكه زن خود را طالق دهد و د يهر مرد. شد اشاره كرد

مرتكب شده  يان از نظر روحانيسيبود كه فر يزيهمان چ اًقين دقيا. بود يز زانيش در آورد نيرا به نكاح خو
كسب ثروت  يوانه وار برايان به خدا پشت كرده و ديسياما اكنون فر. بسته بود يهود عهديخدا با قوم . بودند
  .آنها باشد يروحان يه در لفافه اشاره به زناين آيد ايو شا. كردند ميتقال 
  
   )31-19 :16( عازريتمند و الثرو يماجرا )ك

مرگ و آخرت دو شخص  ،يزندگان يخداوند سخنان خود در مورد نظارت بر اموال را با ماجرا 19-21 :16
از  ياريرا بسيم زييگو مين را يا. ان نكردين ماجرا را در قالب مثل بيد توجه داشت خداوند ايبا. ان برديبه پا

  . آورند ميل و برهان يخطرناك خود دل يرهايتفس يبرا ن داستان را مثل انگاشته ويمنتقدان ا
نام و نشان به خاطر ثروتش نبود كه به عالم اموات  بي ن شخص دولتمنديد اذعان داشت كه ايدر ابتدا با

اما . شوند مياوردن به او محكوم يمان نيبه خاطر ا ها انسانمان به خداوند است، و يا ،نجات يمبنا. محكوم شد
گذاشتند،  مياو  خانهكه او را بر درگاه  كثيف و زخمي يريخود نسبت به فق يتوجه بي تمند بان شخص دوليا

 يش و راحتيآسا ،توانست در تجمل ميبود، او ن ياگر محبت خدا در و. ندارد يقيمان حقينشان داد كه ا
 ياگر او از دلبستگ. كرد مي يينان گدا يا هافتن پاري يبرا اش هبردرگاه خان اش هيهمسا حالي كهدر  ،كند يزندگ

  . شد ميوارد ملكوت  اًستاد، مطمئنيا ميبه ثروت باز 
ات جان خود به خداوند توكل نج ياو برا .افتير بودنش نجات نيز به خاطر فقيعازر نيگر اليد يياز سو

  .نمود
به دقت  امندن مي) ثروتمند ين برايواژه الت( Dives او را يت مرد ثروتمند كه گاهيد به شخصيياياكنون ب
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او . ذيلذ يسرشار بود از انواع غذاها اش هكرد و سفر مين لباس را به تن ين، و فاخرتريتر او تنها گران. ميبنگر
د و به يورز مياو به خدا محبت ن. ديد ميخود تدارك  يلذت و خوشگذران يكرد، و برا مي يخود زندگ يبرا

  . نداشت يگان خود توجهيهمسا
بدبخت بود كه او را هر روز بر درگاه خانه مرد ثروتمند  يك گداياو . مخالف او بود نقطه اًقيعازر دقيال

سگان ناپاك زبان  يف شد و حتينح يبر بدن خود داشت و از شدت گرسنگ ياريبس يگذاشتند، او زخمها مي
  . شدند ميدند و مزاحم او يمال مياو  يبر زخمها

سئوال  ين موضوع جايا ياريبس يبرا. م بردنديه آغوش ابراهر مرد، فرشتگان او را بيكه فق يهنگام 22 :16
شك  يبرا يليچ دليه ،اين حالبا . كنند ميان به آسمان شركت دار ايمانا فرشتگان در انتقال روح ياست كه آ
هم ندارد كه  يليكنند، و دل ميان خدمت دار ايمانن به يزم يفرشتگان بر رو. ن عبارات وجود ندارديكردن به ا

 يبرا .است يگاه سعادت و خوشبختين از جاينماد يم عبارتيآغوش ابراه. ز به او خدمت نكننديز مرگ نپس ا
م كه آغوش يپندار مين يما چن. ر بوديوصف ناپذ يم به مثابه سعادتيشدن از مشاركت با ابراه مند بهره ،انيهودي

ش يارضا اًدائمكه  يهمان جسد-كردند كه آن دولتمند مرد، جسد او را دفن يهنگام. م همان آسمان استيابراه
  .صرف نمود ياريكرد، و در راهش پول بس مي

در زبان  (Hades)رفت  به عالم اموات ي وجدان اوا به عبارتيجان او . ن تمام ماجرا نبودياما ا 23-24 :16
ن واژه را يا قيعت عهددر دوره . روح پس از مرگ استجايگاه كه  به زبان عبري عتيق در عهد (Sheol)يوناني و 

در . بردند ميكردند به كار  ميافتگان پس از مرگ به آنجا عروج يافتگان و نجات نيكه نجات  يدن محلينام يبرا
م كه مرد ينخوا ميرا يز ،كنند به كار رفته شده است ميافتگان عروج يكه نجات  يمحل ين واژه براينجا ايا

  . دولتمند معذب بود
چرا كه . ب و تكان دهنده بوديار عجيه شخص دولتمند به عالم اموات رفت بسن موضوع كيشاگردان ا يبرا

كه از او اطاعت  يانيليخداوند به اسرائ. از لطف و رحمت خدا است يآموخته بودند كه ثروت نشان قيعت عهداز 
خداوند ثروتمند به عالم اموات برود؟  يهوديك يپس چگونه ممكن بود . داد مي يويكردند وعده سعادت دن مي

ن رو، ثروت نشان ياز ا. د آغاز شده استيجد يا هدور ييحياعالن كرده بود كه با بشارت  تر شيپ يكم يسيع
 ،شتر داده شوديكه ب يبه هر كس. در نظارت است يش امانتداريآزما يبرا يمحكم يثروت سنگ. ستيبركت ن

  . ز از او خواسته خواهد شديشتر نيب
امت يه كه جان انسان پس از مرگ تا روز قين نظريكند، ا ميرا ثابت  ”ر روحدن ديخواب“ باطل بودن 23ه يآ
م كه مرد ينيب ميدر واقع . ار استيز روح انسان آگاه و هوشيكند كه پس از مرگ ن ميه ثابت ين آيا. خوابد مي

 ياو حت. ديدعازر را در آغوشش يم را از دور و اليابراه ...او. دارد يثروتمند پس از مرگ چقدر هوش و آگاه
 ،م و از او ترحم طلب نمودهيپدر من ابراه ياد برآورده گفت اياو فر. م ارتباط برقرار كنديقادر بود با ابراه

پرسش دارد كه  يبس ين خود جايالبته ا. ورده و زبان او را خنك سازدآآب  يا هعازر قطرياستدعا نمود كه ال
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 يريجه گين نتيم چنيتوان ميما تنها  .كند مينار را حس  و عذاب از يكه از بدن جدا شده تشنگ يچگونه روح
  . ت ندارديست كه در دو رنج واقعين بدان معنا نيبه كار گرفته شده است، اما ا ينجا لفظ استعاريم كه در ايينما

او بود و نه  يقت است كه او از نسل جسمانين حقيا ياين امر گويا .م او را فرزند خطاب كرديابراه 25 :16
 چنين هم. زكار او در گذشته آگاه نموديپر تجمل و راحت و ناپره ياو را از زندگ اين جد اعالي قوم،. يحانرو

ن برعكس يزم يرو يها يعدالت بي. اكنون، پس از مرگ ورق برگشته است. اد او آورديعازر را به يفقر و رنج ال
  . شده است

كنند، و هرگاه  مين ييما را تع يسرنوشت ابد ين زندگيما در ا يم كه انتخابهايآموز مينجا يما در ا 26 :16
ان محل سكونت نجات يم يچ گذرگاهيه. ر دادييتوان سرنوشت را تغ  ميگر نيد، ديكه مرگ به سراغ ما آ

  . افتگان و لعن شدگان وجود نداردي
د رود تا آنها خواست نزد پنج برادر خو مياو . آن مرد ثروتمند تازه پس از مرگ مبشر شده بود 27-31 :16

بودند متون مقدس  يهوديكه  ن پنج برادر،ين بود كه ايم ايپاسخ ابراه. را از ورود به آن مكان عذاب آگاه سازد
م را يمرد ثروتمند سخن ابراه. است يآگاه ساختن آنها كاف ين برايرا در دسترس دارند و هم قيعت عهد
ن يم آخريابراه اين حالبا . آنها توبه خواهند نمود اًمطمئنشان رود، ياز مردگان نزد ا يو گفت اگر كس. رفتينپذ

اعتنا نكنند، مقدس  كتاباگر مردم به . توان كرد مين يگر كارياو گفت اگر كالم خدا را نشنوند د. سخن را گفت
 يسيدر مورد خود ع قطعن امر به طور يا. مان نخواهند آورديز ايشان رود نيكه از مردگان نزد ا يبه سخن كس

  . اما انسان هنوز آن را باور ندارد ،او از مردگان برخاسته است. ديح خداوند به اثبات رسيسم
ماند اما روح او به آسمان و  ميرد، جسد او در قبر يم مي يدار ايمانكه  يم هنگاميابي ميدر  ديجد عهدما از 

ماند، اما  ميز در قبر يرد، جسد او نيم مي يمانيا بي شخص هنگامي كه. )23 :1 يف ،8 :5قرن  2(رود  ميح ينزد مس
  .عالم اموات محل درد و عذاب است ،او يبرا. رود مي روح او به عالم اموات

- 1(وست يو به جان و روح آنها خواهد پ هام كرديشوند، بدن آنها از قبر قيان ربوده مدار ايمانكه  يهنگام
 ،د، بدنيدر برابر تخت بزرگ سف ير روز داورد. ح تا به ابد ساكن خواهند بوديسپس با مس .)18- 13 :4 تسا

اچه آتش مكان عذاب يسپس آنها به در .)13-12 :20مكاشفه (وست يز به هم خواهد پيمانان نيا بي روح و جان
  . افكنده خواهند شد ،يابد

ان يكنند پا مي يثروت زندگ يكه برا يان و تمام كسانيسيك هشدار خطرناك به فريبا  16نسان باب يو بد
در نكه يكند تا ا يينان گدا ين برايبهتر آن است كه انسان بر زم. كنند مين يز با روح خود چنيآنها ن. ابدي يم

  .دآب باش يدر پ اموات عالم
  

  )27 :19- 1 :17( دهد ميم يپسر انسان به شاگردان خود تعل .9

  )2- 1 :17( م درباره خطر لغزشيتعل) الف



 

- ١٠٩ - 

 

د كه لوقا يآ مين يبه نظر چن. ن مطرح شده در باب قبل باشديامز ادامه مضين باب نيست كه ايمعلوم ن
ح در باب خطر ين مسيد سخنان آغازيشا اين حالبا .را در كنار هم گذاشته است يموضوعات پراكنده گوناگون

 يش و تجمالت و راحتيدر آسا يزندگ. باشد يگران ادامه داستان مرد ثروتمند در باب قبليلغزش دادن د
روان خداوند يم پيو خطرناك است كه باعث شو يپس چقدر جد. باشدگران يد يگ لغزش براتواند سن مي

  . آورند يرو يپرست و پول ييگرا يبه ماد يسيع
 ييگرايماد يممكن است كودكان لغزش خورده و به سو. قلمداد كرد يكل يتوان اصل مين اصل را يا ،البته

 يلغزش خورده و سرابها يميآنها با هر تعل. زش خورندلغ يممكن است در گناهان جنس يحت. ابنديش يگرا
دارد، همان  مياز وقف و تقدس باز  ،مان سادهيكه آنها را از راه ا يزيهرچ. پندارند ميم كالم خدا يابان را تعليب

  . سنگ لغزش آنها است
ن ياما ا. ر استيا واقف بود گفت وجود لغزشها اجتناب ناپذيت بشر در دنيخداوند كه بر ذات و وضع

بر گردن  يابيبود كه سنگ آس ميبهتر . شوند نخواهد كاست ميگران يكه موجب لغزش د يموضوع از گناه كسان
ح و ين لحن صريكه به نظر ا. ا غرق شونديا افكنده شوند تا در اعماق دريخته شود و در درين اشخاص آويا

  . اردز اشاره دين يت ابديبلكه به محكوم ينه تنها به مرگ جسمان يجد
ش از كودكان يمقصود او ب د، احتماالًيگو مين كودكان سخن ياز ا يكياز لغزش  يسيكه خداوند ع يهنگام

  .كند ميز اشاره ين اند همان آورديكه تازه ا يرسد كه او به شاگردان ميبه نظر . بوده است
  
  )4-3 :17( بخشنده ياز به روحيدرباره ن) ب

ز وجود دارد، ينه در دل نيبلكه خطر پنهان كردن ك. ران وجود نداردگيتنها خطر لغزش د يحيمس يدر زندگ
طلب بخشش نزد ما آمده را  يمرتكب شده است و برا ييكه نسبت به ما خطا يم شخصينكه نخواهيا يعني

ل يه ذين موضوع رويدر مورد ا ديجد عهد. پردازد مينجا بدان ياست كه خداوند در ا يزين همان چيا. ميببخش
   :دهد مي ميرا تعل
را با تمام وجود ببخشد  يد شخص خاطيند، او ابتدا بايبب يگر بديد يحيك مسياز  يحيك مسياگر -1

  . كند ميآزاد  يو غرض ورز ين عمل او روح او را از آزردگيا. )32 :4 يانافسس(
گر توبه ا. )15 :18 يمت نيز، 3ه يآ(د يرا نسبت به كارش الزام نما يد در خلوت شخص خاطيپس او با. 2
د كه توبه نموده يمرتكب آن گناه شد و با زهم بگو اًاگر مكرر يحت .ده شده استيد به او گفت كه بخشيكند با

  .)4ه يآ(د يد او را بخشياست با
ا دو شاهد يك يد يانجام شده با ييكه در حقش خطا يموثر واقع نشد، پس آن شخص ياگر الزام شخص. 3

نكرد  ييسا هم اعتناياگر به كل. سا مطرح شوديد موضوع در كليتوجه نكرد، با اگر باز هم. )16 :18 مت(اورد يب
  . )17 :18 يمت(به رفتار كرد يد با او چون غريبا
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 يايم، بلكه هدف احيير نمايا تحقيب يرا تاد يكه شخص خاط ستين نيا يه انضباطيا تنبيخ و يهدف از توب
د يما نبا. د در روح محبت انجام شوديها با خيتمام توب .مشاركت او با خداوند و برادران و خواهرانش است

ن علت است كه يبه هم. م كه توبه كرده استيريد بپذيما با. نباشد ياگر توبه شخص واقع يم حتيقضاوت كن
د توبه يبرگشته به تو گو ،هفت مرتبه يهفت كرت به تو گناه كند و در روز يهرگاه در روز“ :ديگو مي يسيع

ست كه چند بار يكند، مهم ن مياست كه خدا با ما رفتار  يپر محبت يقين به همان طريا ”.ببخشاو را  ،كنم مي
را  ن و عادل است تا گناهان ماياو ام ،مياگر به گناهان خود اعتراف كن“م كه ينان داريرا اطميز ،ميكن ميخطا 

  .)9 :1 وي 1( ”پاك سازد يامرزد و ما را از هر ناراستيب
  
  )6-5 :7( مانيدرباره ا) پ

 يول ،رممكنيم غييرسوالن اگر نگو يك روز برايگران در يدن ديهفت بار بخش يعنين موضوع يا 5 :17
ن رو از خداوند خواستند كه يناتوان هستند از ا ين محبتيانجام چن يآنها احساس كردند كه برا. مشكل بود

  . اد كنديمانشان را زيا
 چنين همو . ت آنيفيست بلكه كيمان نيت ايكم ساله بر سرن بود كه مياز ا يپاسخ خداوند حاك 6 :17

ماست كه مانع از بخشش برادرانمان  يين غرور و خودستايا. مان نبود بلكه به كار گرفتن آنيموضوع كسب ا
ك درخت يبه اندازه دانه خردل بتواند  يمانياگر ا. شه كنده شده و دور انداخته شوديد از ريغرور با. شود مي

كه مانع بخشش برادرمان  يو لجاجت يتواند ما را بر سخت مي تر راحت يليخ ،ا افكندياز جا كنده و به درافراغ را 
  .روز گردانديشود پ مي

  
  )10- 7 :17( درباره غالمان پر منفعت )ت

و  يشه كنده شده و فروتنيد از ريبا ييخودستا. غرور ندارد يبرا يا هزيح انگيمس يقيغالم حق 9- 7 :17
ن غالم تمام طول روز يا. ميريگ مين غالم ياست كه ما در داستان ا ين همان درسيا. ن آن شوديزگيگذشت جا

د، اربابش به او يآ ميك روز كار دشوار از صحرا يكه پس  يوقت. مشغول بود يا شبانيرا به شخم زدن و 
فقط پس از . اورديو شام را بش بند خود را بسته يدهد پ ميبلكه به او دستور . نيشام بنش يا برايد كه بيگو مين

از غالم . كند مين كارها از او تشكر نيارباب به خاطر انجام ا. خود را بخورد ين كار اجازه دارد كه غذايانجام ا
  . فه اول او اطاعت كرده استينها غالم متعلق به ارباب بوده و وظيو گذشته از ا. ن انتظار داشتيد چنيبا

با  .جان و جسمشان ،روح ،آنها به او تعلق دارند. ح هستنديمس يسيوند عز غالم خدايشاگردان ن 10 :17
ن رو ياز ا. كه او انجام داد را جبران كنند يبا اعمال خود كار ندتوانست ميچوقت نيآنها ه ،توجه به واقعه جلجلتا

كردند كه  مياذعان د هنوز يبه آنها گفته شده بود انجام دادند، با ديجد عهددر  را آنچهنكه شاگردان يپس از ا
  . اند هستند و آنچه بر آنها واجب بود بجا آورديش نيب يمنفعت بي غالم
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  :غالم پنج نشان دارد (Roy Hession)طبق ديدگاه روي هسيون 
  . به او دهند ينكه دستمزديبدون ا ،به او بسپارند يكار يگريپس از د يكيد منتظر باشد ياو با -1 
  . ندارد ينتظار تشكر و قدردانن كار ايانجام ا ياو برا -2
  . د ارباب خود را خودخواه بداندين كارها، نبايپس از انجام تمام ا -3
  . ستيش نيب يمنفعت بي د كه غالميد اعتراف نماياو با -4
 يزيشود، اما چ مين كارها را متحمل يتمام ا يو بردبار ين راه با فروتنيد اذعان دارد گرچه در اياو با -5

  .ام نداده استخود را انجفه يجز وظ
  
  )19- 11 :17( يده جذام يشفا) ث

ت ده ين امر در روايا .كند مي ديك شاگرد را تهدي يست كه زندگيگريگناه ناسپاس بودن خطر د 11 :17
م سفر ياورشل يل به سويانه سامره و جلياز م يسيم كه عيخوان ميدر كالم . ده شده استير كشيبه تصو يجذام

  . كرد مي
ت اسفناك يآنها به خاطر وضع. دنديده شخص ابرص او را د ،...شد ميداخل  يا هيچون به قر 12-14 :17

او به . از او التماس نمودند كه آنها را شفا دهد ،اد سردادهيفر يا هبلكه از فاصل ،امدنديك او نينزد ،شانيماريب
ن بدان معنا است كه هرگاه آنها نزد يا. دادمان آنها را يله پاداش اينوسيند و بديآنها گفت خود را به كاهن بنما

ن شده بود تا يينداشت كه آنها را شفا بخشد، بلكه او تع يكاهن قدرت. افتيكاهن برسند از برص شفا خواهند 
محل سكونت كاهن حركت كردند، و چون  يآنها در اطاعت از كالم خدا به سو. ديطاهر شدن آنها را اعالن نما

  . طاهر گشتند ييه آسابه طور معجز ،رفتند مي
. از آن ده نفر بازگشته و خداوند را شكر نمود يكيافتن داشتند اما تنها يمان شفا يهمه آنها ا 15-18 :17

با  كه اصالً يانيهودير و خوار يگان حقياز همان همسا يكياز اهل سامره بود،  يكين يم ايجالب است كه بدان
 يقيدر مكان حق يعني-از پرستش يقيحق يريتصو- در افتاد يه روب يسيش قدم عياو پ. آنها ارتباط نداشتند

به يك غريك نفر و آن هم يقت ندارد كه آن ده نفر طاهر گشتند، اما تنها يا حقيد كه آيپرس يسيع .پرستش
  . ديد نماياز آنها بازنگشت تا خدا را تمج يك هيچ ؟آن نه نفر كجا بودند. د نموديبرگشته و خدا را تمج

تنها آن ده  ”.مانت تو را نجات داده استيبرخاسته برو كه ا“ :گفت يبرگشته و به آن سامر يسيع 19 :17
ه يآ(كند  ميبه بازگشتن ما نگاه  يسيع. ح خواهند شديمس يقيكه قلب شكرگزار دارند وارث گنج حق يدرصد

 يحاك ”جات داده استمانت تو را نيا“. كه با حمد و سپاس همراه است )16ه يآ(ما  يو به تشكرات قلب. )15
ك نفر از گناهان يآن  يعنيك دهم از آنها يآن نه نفر از برص خود طاهر گشتند،  حالي كهاز آن است كه در 

  ).18 و 17 لوقا( !افتيز نجات يخود ن
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  )37-20 :17( درباره آمدن ملكوت خدا )ج

نكه يا ايملكوت مطرح كردند  ن سئوال را در مورديان صادقانه ايسيا فرين موضوع كه آيدرك ا 20-21 :17
بزرگ  يك پادشاهي يد برقراريم كه آنها به اميدان مياما . دشوار است يح را داشتند كميقصد استهزا نمودن مس

. به همراه داشته باشد ييها و نشانه ياسين امر اغتشاشات بزرگ سيآنها انتظار داشتند كه ا. و قدرتمند بودند
 خدا ييفرمانروا ،حداقل در حال حاضر ،نكهيا يعني ”ديآ ميوت خدا با مراقبت نملك“ ،به آنها گفت دهنده نجات

ست كه يو گذرا ن ينيزم ،تيقابل رو )يپادشاه(ك ملكوت يچرا كه آن . ديآ مين يقدرت ظاهر يها با نشانه
داوند ان آنها بود، البته مقصود خيما گفت ملكوت خدا در م يبلكه منج .الن جاستفا يالن فبتوان گفت در 

 يبرا يياكار جايان ريسين فريان است، چرا كه در قلب ايسيفر يملكوت خدا در دلها اًن نبود كه واقعيا يسيع
او پادشاه عادل . ن آنها برقرار خواهد شدين بود كه ملكوت خدا در بيبلكه مقصود او ا .ح پادشاه نبوديمس

 .به همه نشان داده بود يپادشاه يت خود را برايل بود و معجزات خود را به ظهور رسانده بود و صالحياسرائ
 يين رو، ملكوت خدا بر آنها آشكار شد اما به آن اعتنايو از ا. رش او نداشتنديبه پذ يا هان عالقيسياما فر

   .نكردند
شاگردان خود ملكوت  ياما برا. ان گفت كه ملكوت خدا هم اكنون آمده استيسيرو به فر يسيع 22 :17

اما او . او يبه هنگام بازگشت ثانو يعنيوست شرح داد، ينده به تحقق خواهد پيكه در آ يا هاقعخدا را همچون و
د كه شاگردان يآ مي ياميا. شد مياو واقع  يه و ظهور ثانويان ظهور اوليسخن گفت كه م يا هدر ابتدا از دور

گر، شاگردان آرزو يد يبارتبه ع. ديد دننند اما نخواهيپسر را بب ياز روزها يآرزو خواهند داشت كه روز
ن با او يريده و از مشاركت شين بود را ديزم يرا كه او در كنار آنها بر رو يياز روزها يكيخواهند داشت تا 

م خود باز خواهد ياست كه او با قدرت و جالل عظ يزمان ييشگويك معنا پيآن روزها به . گردند مند بهره
  . گشت
ح آمده ين برخواهند خواست و حكام اعالن خواهند نمود كه مسيغان درويحياز مس ياريبس 23-24 :17
رعد و (ح همچون برق يمس يظهور ثانو .ن را بخورنديدروغ ين هشدارهايب ايد فريروان او نباياما پ. است
گر آن امتداد يك گوشه آسمان تا به گوشه دير قابل اجتناب خواهد بود كه شعاعش از يت و غيقابل رو )برق

  . خواهد داشت
د يع رخ دهد او خود باين وقاينكه ايش از ايبه شاگردان خود گفت كه پ يسيگر خداوند عيد يبار 25 :17

  . ن فرقه مطرود شوديند و از ايار بيزحمات بس
خواهد  ياميا يم داد كه به زوديگر به موضوع بازگشت خود پرداخته و تعليد يخداوند بار 26-27 :17

دند و زن و شوهر ينوش ميخوردند،  ميمردم . ام نوح رخ خواهد داديمچون اه يع باشكوهين وقايد كه ايرس
ن يآنها در ا يخطا. و از اعمال مشروع انسان هستند يعيطب بلكه كامالً ،البته اعمال آنها اشتباه نبود. گرفتند مي

پس از  .دادند مياص اختص يبه و يكردند و نه زمان ميستند و نه به خدا فكر يز مين امور يهم يبود كه تنها برا



 

- ١١٣ - 

 

ح يمس ين رو بازگشت ثانوياز ا. شدند، طوفان آمده همه را هالك ساخت يداخل كشت اش هنكه نوح و خانواديا
  . رند به همراه خواهد داشتيپذ ميرحمت او را ني كه آنان يرا برا يداور

در آن هنگام تمدن . ندك ميه يخود را به زمان لوط تشب يام بازگشت ثانويگر خداوند ايد يبار 28-30 :17
فروختند و به زراعت و  ميدند و يخر ميدند، بلكه يآشام ميخوردند و  ميشرفت كرده بود، مردم نه تنها يپ يكم

افته ياز صلح و سعادت اما بدون خدا دست  ييطال يا هانسان با تالش خود به دور. بودند ميعمارت مشغول 
د و يرون آمدند، آتش و گوگرد از آسمان باريش از سدوم بهمسرش و دختران ،كه لوط يدر همان روز .بود

كه  يكسان.كه پسر انسان ظاهر شود ين منوال خواهد بود در روزيبرهم .همه آن شهر شرور را هالك ساخت
   .ديش خود باشد هالك خواهند گرديخود و به دنبال آسا يازهاين يسرگرم تجارت و ارضا

اگر او بر . انسان را به مخاطره خواهد انداخت يات زندگيبه ماد يكه دلبستگ ديخواهد رس يروز 31 :17
اگر در صحرا باشد، به . نجات دهد اش هود را از خانگر تالش نخواهد نمود كه اموال خيپشت بام خود باشد، د
  . زدياست بگر ير غضب داوريكه ز يد از مكانياو با. خانه برنخواهد گشت

قت كه او ين حقين امر با ايا. ماند يا ترك كرد، اما دل او در شهر باقگرچه زن لوط به اجبار شهر ر 32 :17
خدا  ،جهيدر نت. دوم از او خارج نشده بودسدوم بود، اما ساو خارج از . به پشت سربرگشت آشكار شده است

  . از نمك كرد يا هل به مجسمياو را تبد
خود و بخواهد جان خود را برهاند،  يخود باشد و نه سالمت روحان يهركه نگران سالمت جسمان 33 :17

بت و رنج ين در دوران مصيبه خداوند ا يبه خاطر وفادار يگر اگر شخصيد يياز سو. آن را هالك خواهد كرد
  . قت آن را تا به ابد زنده نگاه خواهد داشتيدر حق ،جان خود را هالك كند

برداشته  يكي، اند هديك تخت خوابير دو نفر كه ب. هاييظهور خداوند همراه خواهد شد با جدا 34-36 :17
ك يدو زن كه در . ح خواهد شديمس ياست وارد پادشاه دار ايمانكه  يگريو د. خواهد شد يشده و بر او داور
كه  ،يگريگرفتار خواهد شد، د يمان است برداشته شده و به طوفان غضب الهيا بي كه يكي ،جا دستاس كنند
  . گردد مند بهره يسيبركات سلطنت خداوند عرها خواهد شد تا از  ،فرزند خداست

 ياو مصادف خواهد بود با داور يبرده بودند كه ظهور ثانو يپ دهنده نجاتشاگردان از سخنان  37 :17
پاسخ . واقع خواهد شد ين داوريدند كه كجا اين او از خداوند پرسياز ا. مرتد ييايبت بار از آسمان بر دنيمص
ب الوقوع يقر ياز داور يكركس نماد. باشد، آنجا كركسان جمع خواهند شد يا هشن بود كه هر جا كه الياو ا

ه خدا فرود يان بر عليو طغ ياعتقاد بي بر هر شكل از ين معنا است كه داوريح بدين رو پاسخ مسياز ا. است
  . ست كه كجا باشديخواهد آمد و مهم ن

ش از يپ. ش رو خواهند داشتيبت و جفا پيبه شاگردان هشدار داده بود كه مص 17در باب  يسيخداوند ع
 دهنده نجاتا، ين قضايا يبرا يآمادگ يدر راستا. را پشت سر نهند يات سختيد تجربيظهور پرجالل او، آنها با

ك ير و يك باج گي ،يسيك فري ،وه زنيك بي ،يات بعديما در آ. دهد ميبه آنها  يشتريمات بيدر مورد دعا تعل
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  .مينيب مي گدا را در حال دعا كردن
  
  ) 8- 1 :18( سمج وه زنيب مثل )چ

ن مساله در مورد همه يا. دينورز يشه دعا كرد و كاهليد هميبا ميآموزد كه  ميبه ما  وه زنيت بيحكا 1 :18
در  ييرها يت دعا كردن در حضور خدا براين حكاياما مفهوم خاص ا. و همه نوع دعا صادق است ها انسان

 يه و ظهور ثانوين ظهور اوليو خسته كننده ب يبدون وقفه در دوره طوالن يا، دعان دعيا. ش استيمواقع آزما
  . ح استيمس

از انسان  يد و نه باكيترس ميكشد كه نه از خدا  مير يانصاف را به تصو بي يت داورين حكايا 3- 2 :18
وه ين بيا. ميدان مين را نبود كه ما نام آ يت و آزار دشمنيبود كه مورد اذ يوه زنيدر آن شهر ب چنين هم. داشت

 يين رفتار ناعادالنه رهايد از شر اينكه شايخواست كه او را داد دهد، تا ا مي ش آن داور آمده و از اويپ اًدائمزن 
  . ابدي

شد او را  ميقت كه در حق او ظلم ين حقيوه زن قرار نگرفت، ايآن ب ير صحت ادعايداور تحت تاث 5- 4 :18
اصرار و . ن كار شدياز او باعث ا هيخوادر دادو تداوم او  يبلكه پافشار. نكرد از او يوادار به طرفدار

  . سماجت او باعث شد كه آن داور به داد او برسد
وه زن يك بيانصاف تنها به خاطر سماجت  بي ك داوريسپس خداوند به شاگردان خود گفت اگر  7- 6 :18

 يا هد اشارينجا شايدگان در ايبرگز. ديگان خود خواهد رسديشتر خدا به داد برگزيد، چقدر بينما ياو را دادرس
ان مظلوم در تمام دار ايمانبه تمام  يا هتوان آن را اشار مياما  ،ميبت عظيان در دوران مصيهوديت يباشد به بق

  . اعصار برشمرد
روان او يپكه بر  يگر انسان را تحمل نخواهد كرد و تمام كسانيد كه روح او ديخواهد رس ياما روز 8 :18

ا يد، آيكن چون پسر انسان آيل“ ن سئواليت را با ايحكا يسيخداوند ع. رسانند را مجازات خواهد نمود ميجفا 
ن يانگر ايب يياما از سو. وه زن داشتياست كه آن ب يمانين همان ايا احتماالً ”؟افتين خواهد يمان را بر زميا

د ين اثنا، ما بايدر ا. ت وفادار به او وجود دارديك بقيتنها  گردد، ميكه خداوند باز  يقت است كه به هنگاميحق
  .آورد مياد بريروز نزد خدا فر و م كه شبيرا داشته باش مانيآن نوع ا

  
  )14-9 :18( ريو باجگ يسيفر مثل )ح

ر و يگران را حقيكه د يداشتند كه عادل بودند، كسان ميبودند كه بر خود اعتماد  يت مردمين حكايمخاطب ا
 يباق يديچ شك و ترديه ين كار خود جايد،و با اينام يسيشخص اول را فر دهنده نجات. شمردند ميت پس

قت او يدرحق يكرد، ول ميدر ظاهر دعا  يسيگرچه آن فر. كند مياز مردم اشاره  ير خاصشنگذاشت كه او به ق
ار ينكه خود را با معيا ياو به جا. ديبال ميخود  يو مذهب ياخالق يتهايبلكه او به موفق. كرد ميبا خدا صحبت ن
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نكه يسه كرده و از ايابد كه چقدر گناهكار است، خود را با افراد جامعه مقايسه كند و دريو نمونه كامل خدا مقا
كه پر از است دل او  يقيت حقيعر من نشان دهنده وضيتكرار فراوان ضم. كرد مياز آنها بهتر است حس غرور 

  .بود يخودپسندو غرور 
برده بود در مقابل خدا  يكامل خود پ ياقتيل بي او كه به. بود يسينقطه مخالف فر اًقير دقيباج گ 13 :18

نه يآسمان بلند كند، بلكه به س ياو نخواست چشمان خود را به سو. ن فروتن شدياو همچون خاك زم. ستاديا
ان يدر م يخود را گناهكاراو  ”.ا بر من گناهكار ترحم فرمايخدا“ :خود زده و از خدا بخشش طلب نمود

  . ز در مقابل خدايپست و ناچ يار برنشمرد، بلكه همچون گناهكاريگناهكاران بس
 .توبه مقبول خدا است ،يشنوندگان خود را خاطرنشان ساخت كه روح فروتن يسيخداوند ع 14 :18

خدا فروتن را . رفتر بود كه عادل كرده شده به خانه خود ين باجگيا ،ديگو ميظاهر به ما  آنچهبرخالف 
  .گرداند ميافرازند پست  ميرا كه خود را بر يافرازد، اما او آنان ميبر

  
  )17- 15 :18( و كودكان يسيع )خ

ورود به ملكوت خدا الزم است كه همچون  يبرا ين واقعه صحه گذار عبارات قبل است، به عبارتيا
. شان را بركت دهدير اطفال آنها دست گذارد و انكه او بيجمع شدند تا ا يسيمادران گرد ع. كودكان فروتن شد

شان را سرزنش يا يسياما ع. جاد كردند ناراحت شدنديا يسيكه آنها در وقت ع ياز مزاحمت يسيشاگردان ع
ن سئوال يپاسخ ا 16ه يآ ”.نهاستيمثل ا يملكوت خدا برا“ :را نزد خود خواند، و گفت ها بچه ينمود و به نرم

 )ملكوت(ن است كه آنها به آسمان يپاسخ ا ”رود؟ ميرد پس از مرگ به كجا يم مي يهرگاه كودك“است كه 
   ”.نهاستيمثل ا يملكوت خدا برا“ :گفت يخداوند به روشن. رونديم

قت ياوت باشد، اما حقفممكن است سن كودكان مت. ابنديند نجات نتوا ين مين آغازيكودكان در همان سن
كه  د به او اجازه داديد بايايب يسيخواهد نزد ع ميند، هر كس كه ست چقدر كوچك هستين است كه مهم نيا
  . ب كرديمانش ترغيد و او را در ايايب

از دارند تا همچون يز نيابند، بلكه بزرگساالن نيبرسند تا نجات  يست كه كودكان به سن بزرگسالين يازين
  .ساده داشته و فروتن شوند تا وارد ملكوت خدا شوند يمانيكودكان ا

 

 )30-18 :18( جوان ثروتمند )د

. رديبپذ يخواهد ملكوت خدا را همچون كودك ميكشند كه ن مير يرا به تصو ين عبارات مرديا 18-19 :18
د كند تا يد كه چه بايكو خطاب كرده و از او پرسيخداوند آمده او را استاد ن يسياز روسا نزد ع يكي يروز

كو خطاب يز از او سئوال نمود كه چرا او را استاد نياز هرچش يپ دهنده نجات. گردد يات جاودانيوارث ح
خواست خدا بودن خود را انكار  ميخداوند ن. كوستياو را خاطر نشان ساخت كه تنها خدا ن يسيع. نمود
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 را اصوالًيبود، ز ميد خدا يكو بود، پس او باياگر او ن. ن امر آگاه سازديس را بر ايد، بلكه قصد داشت آن رئينما
  . كوستيخدا نفقط 

چ يم كه هيدان ميما . گردم پرداخت يات جاودانيبه سئوال دوم كه چه كنم تا وارث ح يسيسپس ع 20 :18
ه خداست كه يهد يات ابديح. توان آن را با اعمال خوب كسب نمود ميتوان وارث ملكوت شود، و ن ميكس ن

تواند با نگاه داشتن  ميد كه او ياست بگوخو يبا اشاره به ده فرمان نم يسيع. شود ميح عطا يمس يسيتوسط ع
خداوند . ديعت گناهكار بودن آن مرد را ثابت نمايخواست با استفاده از شر ميبلكه او . ابديده فرمان نجات 

  . گر بود را بازگو نموديكديبا  ها انسانپنج فرمان لوح دوم كه درباره رابطه  يسيع
را كه او با تكبر اذعان داشت كه از يهش آگاه نساخته بود، زرا به گنا يعت آن شخصيشر اًظاهر 21-23 :18

محبت به -ك فرمان را انجام نداده استيبدو گفت هنوز  يسيع. ن احكام را نگاه داشته استيت ايطفول
م يان فقرا تقسياموال خود را فروخته و م يد تمامين را نگاه داشته بود، پس باين فراميا اًاگر او واقع .هيهمسا

 ياو با غرور و خودخواه. را چون نفس خود دوست نداشت اش هين بود كه او همسايقت اياما حق. كرد مي
 ،ن سخنانيدن ايثابت شد كه او با شن ين امر هنگاميا. گران در دلش نبودينسبت به د يكرد، و محبت مي يزندگ

  . را كه دولت فراوان داشتيز ،محزون گشت
درباره دشوار بودن ورود دولتمندان به ملكوت خدا سخن  ،داختبه او نظر ان يسيكه ع يهنگام 24 :18
  . نداشته باشد ين است كه انسان دولتمند باشد اما محبت و اعتماد به كسيمشكل ا. گفت
م يتوان ميچگونه . سازد ميمانان مطرح يا بي زيان و نيحيز در ذهن مسيش آمين عبارات سئواالت تشويا
گران يم و ديگذران مي يرفاه زندگان ش ويما در آسا حالي كهم در يينما مي ه خود را محبتيم كه همسايبگوئ

   ؟ح هستنديل مسيتشنه انج
. در ملكوت خدا يرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمنديز“ :گفت يسيع 25 :18

رند كه سوراخ سوزن نام دا مياظهار  يبرخ. انجام شده است يشمار بي يرهايحات و تفسيه توضين آيدر مورد ا
  .تواند از آن گذر كند ميزانوان خود  يك شهر است، و شتر تنها به رويوار يار كوچك در ديك دروازه بسي

از  يا هسخن خداوند را در هال يمعنا برد ويرا به كار م يب واژه خاص سوزن جراحيطب يلوقا ،اين حالبا 
دخول دولتمند . رممكن استيگذشتن شتر از سوراخ سوزن غكه  همان گونهگر، يبه سخن د. برد ميابهام فرو 

توانند با تالش خود  ميم تنها ثروتمندان نيكند كه بگوئ ميالبته فقط بسنده ن. رممكن استيز غيدر ملكوت خدا ن
ن يا يمعنا. كند مين موضوع هم در مورد ثروتمندان و هم در مورد فقرا صدق يوارد ملكوت شوند، بلكه ا

ن خود و نجات جان يش بيهايانسان باشد و بگذارد دارائ يكه ثروت ملكه زندگ يست كه تا هنگامن ايعبارت ا
قت يحق. اورديمان بيتواند ا مياو ن ،تواند همچون شخص ثروتمند وارد ملكوت شود ميخود حائل شود او ن

د در يابند ابتدا باي يمهم نجات ي كه دشوار است، و آنهائ ين است كه نجات ثروتمندان كمين داستان ايساده ا
  . حضور خدا فروتن شوند
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تواند نجات  ميكردند، متعجب گشتند كه پس كه  مين امور تفكر يكه شاگردان درباره ا يهنگام 26-27 :18
دا يهود نجات پياگر دولتمندان  .)8- 1 :28ه يتثن(از بركت خدا بودند  يشه نشانيدر نظر آنها ثروتمندان هم. ابدي
در نزد مردم محال است را انجام  آنچهتواند  ميخداوند در پاسخ گفت خدا  ؟تواند مي يه كسكنند، پس چ مين

به طال باز دارد و محبت  يتواند شخص طمع كار و مال دوست را از دلبستگ ميگر، خدا يد يانيبه ب. دهد
  . است يض الهيك معجزه از فين يا. دين آن نمايگزيرا جا يقيحق

خود  يغالم از آقا. آورد ميد يز در ذهن فرزند خدا پديش آميسئواالت تشو ن قسمتيكل ا ،گريد يبار
ست يسته نيشا. گناهكار را نجات بخشد يخود را رها نمود تا جانها يدولت آسمان يسيخداوند ع ،ستيباالتر ن
د ما يبا حيح، محبت به مسيك بودن بازگشت مسيارزش جانها، نزد. مير بود ما ثروتمند باشياو فق ئي كهايدر دن

  . مييشبرد كار خداوند وقف نمايپ يم را برايد تا هر چه داريرا الزام نما
نمود كه شاگردان خانه و خانواده خود را ترك كرده و  يادآوريكه پطرس به خداوند  يهنگام 28-30 :18

د داشت و ن عالم پاداش خواهيفداكارانه هم در ا ين زندگيكنند، خداوند در جواب گفت كه چن مياو  يرويپ
ن يبد )را يات جاودانينده حيو در عالم آ( 30ه يآ يقسمت بعد. افتيرا خواهد  يات جاودانينكه حيهم ا

هرچه  نشد مند به بهره است يا هد، بلكه اشاريآ ميز به دست يبا ترك همه چ يات جاودانيست كه حين يمعن
كه  است يتحقق كامل زندگ ين به معنايا .نتر در ملكوت آسما زوناف يبه اضافه پاداش ،شتر از جالل آسمانيب

  .كامل يزندگ ،يبه عبارت ،شود ميبه هنگام تولد تازه به شخص داده 
  
   )34-31 :18( كند مي ييشگويام خود را پيگر مرگ و قيد يبار يسيع )ذ

ساخت نده آگاه يع آيات وقاين بار آن دوازده را برداشته و آنها را از جزئيسوم يخداوند برا 31-33 :18
 يد الهياو با د. نمود ييشگويپ اند هنوشت قيعت عهدا در يانب آنچهبه عنوان تحقق  او رنج خود را. )44، 22 :9 ك.ر(

عام ا در مأليود نكه او در خلوت كشته شياحتمال ا. م خواهد شدينبوت نمود كه او به امتها تسل يخود، به آرام
 يحرمت بي استهزا و ين گفته بودند كه بر ويم نمودن او چنيورد تسلا در مياما انب. شتر بوديار بيبس گرددسنگسار 

اما در روز  ،د شكنجه شده و كشته شودياو با. ن شوديد چنين رو باياندازند، و از ا مي يآب دهان بر و ،كرده
  . سوم خواهد برخاست

  . كرده بود ييشگويپ دانست و آن را مياز قبل  يكه او به خوب است يا هآشكار كننده فاجع يبعد يها باب
بر او  .)1 :23-47 :19(كنند  ميم يپسر انسان را به امتها تسل. )45 :19-35 :18(م يرو ميم ينك به اورشليا

در روز سوم خواهد ). 56-33 :23( او را خواهند كشت). 32-1 :23( .كرده خواهد شد يحرمت بي استهزا و
  .)12- 1 :24( برخاست

. داشته شد يشان مخفين سخنان از ايمفهوم ا. دندين امور نفهمياز ا يزين چدر كمال تعجب شاگردا 34 :18
 :ن باشديلش ايد دليد، اما شاينما ميمان دشوار يبرا يدند كمين سخنان را نفهمين موضوع كه چرا آنها ايدرك ا



 

- ١١٨ - 

 

سلطنت  ي، و به زودديآزاد نما نايموغ روير يكرد تا آنها را از ز ميرا جستجو  يويدن يا دهنده نجاتاذهان آنها 
  . ميكن ميد مقاومت يآ ميش پنداشته ما جور در نيكه با تصورات پ يقتيو در برابر حق ،خود را برقرار سازد

  
  )43- 35 :18( كور يگدا يشفا )ر

ن واقعه يد ايگو ميلوقا به ما . ه را ترك كرده بوديريگر بيبا گذشتن از اردن د يسيخداوند ع 35-37 :18
حا رخ داده ين واقعه به هنگام ترك كردن اريدارند كه ا ميو مرقس اظهار  يمت. داده است حا رخيك ارينزد

  . )46 :10 مرقس ؛29 :20 يمت(است 
ك كور در يدارند كه تنها  ميد كه دو مرد كور بودند، اما لوقا و مرقس هر دو اظهار يافزا مي چنين هم يمت

اشاره  يميو مرقس هر دو به شهر قد يمت حالي كهكند در  ميه اشار يدياحتمال دارد لوقا به شهر جد. آنجا بود
ر درست يتفس. ن مكان رخ داده باشديش از دو بار در اينا كردن كور بيممكن است معجزه ب چنين هم. كنند مي

  . شتر خواهد شديمان بيبرا يظاهر يها م تناقضيشتر بدانيم كه هر چه بينان داريما اطم ،هر چه كه باشد
او از . خطاب نمود ”پسر داود يا“چرا كه او را  ،ح استيهمان مس يسيبرد كه ع يكور پ ين گداآ 38 :18

  .:را به او بازگرداند يينايگر بيد يد، به عبارتيخداوند خواست كه بر او ترحم نما
 يسيند، او با سماجت تمام نزد خداوند عينمودند آن گدا را ساكت نما يسع ينكه برخيا رغم علي 39 :18

  . به آن توجه نمود يسيع حالي كهكردند، در  ميمردم به آن گدا اعتنا ن .زد مياد يرف
د يوشع فرمان داد كه خورشي“ :ديگو مين يرت چنيدر كمال بص يدارب. ستاديا يسين رو عياز ا 40-41 :18

باز از حركت  يكور يگدا يد، ماه و آسمان براينجا خداوند خورشيان آسمان متوقف شود، اما ايدر م
مكث و  او بدون. خواهد ميد كه چه يپرس ياز و يسيع .آوردند يآن كور را نزد و يسيبا فرمان ع ”.ستديا مي

  .مان بوديح و پر از ايصر ،او كوتاه يدعا. نا شوديپاسخ داد تا ب يباف يبدون كل

افت ي يينايتنها ب اونه.. افتي يينايخواسته او را اجابت فرمود و در ساعت آن مرد ب يسيسپس ع 42-43 :18
با  ها ناممكن يد برايم كه بايآموز مين واقعه يما از ا. كرد ميد يخداوند روانه شد خدا را تمج يبلكه در پ

همان . ميدار ميم يشتر تكريباشد، خدا را ب تر ميمانمان عظيهرچه ا. ميمان داشته باشيجسارت تمام به خدا ا
   :ديگو ميكه شاعر  گونه
  درگاه پادشاه به  ييآ ميكه  يا

   ها سرشار از دعاها، خواسته يبا دل
  شمار است  بي تيها گرچه خواسته

  ار است يض و قدرتش بسيك فيل
  وتنيجان ن
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  )10-1 :19( زكا توبه و بازگشت )ز

 ،آنچه نزد مردم محال است ،ان شده استيب 27 :18كه در لوقا  يقتياز حق است يريمان آوردن زكا تصويا
اما . ثروتمند وارد ملكوت خدا شود يمحال بود كه شخص اًثروتمند بود و غالب يزكا مرد ،تنزد خدا ممكن اس

  . ان جان او و خدا حائل شوديو نگذاشت كه ثروت او م ،فروتن ساخت دهنده نجاتزكا خود را در مقابل 
 يحا شد و زكيم وارد ارين خود به اورشليرخ داد كه خداوند در سفر سوم و آخر ين واقعه زمانيا 5- 1 :19

ران بود، اما يس باجگيگرچه او رئ. بود يكنجكاو ين خواسته او از رويست كه اين يديند، ترديخواست او را بب
دانست كه  مياو  ،چرا كه او كوتاه قد بود. نامتعارف انجام دهد يعمل يسيدن عيد ياو عار نبود كه برا يبرا

برآمد، درست در  يده بر درخت افراغيش دويپس پ. نديبرا ب يسيع يكثرت خلق نخواهد گذاشت كه او به خوب
و . ده انگاشته نشديناد بودمان يا او كه حاكي از ن عمليا. ح در آن به سخن گفتن مشغول بوديكه مس يريمس

د او خود را ياير بيدرنگ به ز بي خواست كه ياو از زك. ديرا د يسته زكيك شد، باال نگريبه او نزد يسيچون ع
   .كند ميدعوت  يا هخود را به خان يسياست كه ع ين تنها مورديا. ر دعوت نموديجگبه خانه با

م زمان يتوان مي اًبيما تقر. رفتيخداوند را پذ ياو گفته بود عمل نمود، و به خرم همچنان كه يزك 6 :19
  . مين لحظه برشماريمان آوردن او را هميا

رفته  يهمانيگناهكار به م يرا كه او در خانه شخصت گشودند چيدست به گله و شكا يسيمخالفان ع 7 :19
 ييها ن خانهيد به چنيما قدم نهاده بود چرا با يايند كه او به دنيقت را درك نماين حقيتوانستند ا ميآنها ن. بود

  ! روانه شود
د خواه ميگفت كه  دهنده نجاتاو به . جاد كرده بودير ايآن باجگ ين در زندگياديبن يريينجات تغ 8 :19

 ياو حت) ستاند ميامكان داشت از فقرا پول  جائي كهن لحظه تا آنيتا بد(. ملك خود را به فقرا دهدينصف ما
عت گفته بود ياز آنچه شر ين حتيا. گرفته بود به آنها بازگرداند نگرايبه ناحق از د آنچهحاضر شد چهار برابر 

دهد كه اكنون محبت بر زكا تسلط دارد در  ميامر نشان  نيا .)7 :5 مالاع ؛5 :6 ويانال ؛7-4 :22 خروج( شتر داديب
د يترد يگرفته باشد كم يرا به ناحق از كس يزيچ ينكه زكيا. در گذشته طمع بر او غلبه داشت حالي كه

  .ز استيبرانگ
 ”اگر“ او واژه ”...ام هه نمودبكه به اشتباه مطال و از آنجا“ :ن ترجمه نموده استيرا چن 8ه يآ (Wuest)وست 
  . برد ميرا به كار ن

ده و نجات خود را منوط به يخود مباهات ورز يبه حس مردم دوست يزك ييرسد كه گو مين به نظر يچن
تازه او در  يگفت كه زندگ مين عمل خود ياو در واقع با ا .ستين موضوع نياما مساله بر سر ا. داند مين امر يا

خواست ثروت خود  مياز نجات خدا  ياطر احترام و قدرداند، و به خيح باعث شده تا گذشته را جبران نمايمس
  . ديگانش وقف نمايرا در راه جالل دادن خدا و بركت رساندن به همسا

شخص را از جبران  ،نجات. درباره جبران گذشته استمقدس  كتابدر  تاين آيتر ياز قو يكي 8ه يآ
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د پس از تولد تازه يته پرداخت نشده باگذش يدر زندگ ئي كهقرضها. گذشته خود معاف نكرده است يخطاها
نكه شخص فرزند خدا يكند پس از ا ميجاب يض خدا ايف ،ده شدهيدزد يش از نجات پولياعاده شود و اگر پ

  .ده گرددن پول به آن شخص اعايد ايگرد
خاطر به  يزك. م بوديرا او پسر ابراهيدا شد، زيپ يبه صراحت اعالم نمود كه نجات در خانه زك يسيع 9 :19

شخص  يعيت طبيش از رضايب يزيگر چنجا بيانيدر ا ”ميپسر ابراه“ عبارت. افتيزاده بود نجات ن يهودينكه يا
م بدان عمل يرا به خداوند داشت كه سالها قبل ابراه يمانيهمان ا ين عبارت بدان معناست كه زكياست، ا

ن اعمال او يا. )8ه يآ( امديد نيپد يخانه زكر و اعاده اموال به فقرا در يبه خاطر عمل خ نجات چنين هم. نمود
  . توان آنها را علت نجات برشمرد مير نجات بودند و نيتاث

پسر “ :گناهكار در آمده است گفت ين اتهام مخالفان كه چرا او به خانه شخصيدر پاسخ به ا يسيع 10 :19
 يتحقق همان هدف يآوردن زك مانيا ،گريد يبه سخن ”.د و نجات بخشديانسان آمده است تا گمشده را بجو

  . ن جهان گذاشتيح به خاطر آن پا به ايبود كه مس
  

  )27-11 :19( ده قنطار مثل )س

د در يبا ميروان او گمان بردند كه ملكوت خدا ياز پ ياريبس ،ميبه اورشل دهنده نجاتك شدن يبا نزد 11 :19
او روشن ساخت كه . د باطل آگاه ساختين اميت ده قنطار آنها را از اياما او در حكا. همان زمان ظهور كند

  . نديد او را خدمت نماين دوره شاگردان بايباشد تا در ا يا هه او وقفيه و ظهور ثانويان ظهور اوليد ميبا
س او را يروديه. افتيخ حكومت اركالئوس يتوان در تار ميف را يت شخص شرير حكاينظ 12-13 :19
د حكم انتصاب خود را ين رو او به روم رفت تا تائياز ا. رفتنديو را نپذن خود اعالن نمود اما مردم ايجانش

  . غالمان خود پاداش داد و دشمنانش را نابود كرد يرد، او پس از بازگشت به تماميبگ
است كه  يف است كه به آسمان رفته و منتظر زمانيشر يخود همان شخص يسيخداوند ع ،تين حكايدر ا

او به . هستند يسياز شاگردان ع يا هنمون آن ده غالم. ن برقرار سازديزم يا بر رومراجعت كند و ملكوت خود ر
ن خداوند از يخادم. كه او بازگردد يك قنطار سپرد تا با آن تجارت كنند تا زمانيك از شاگردان خود يهر 

 يآنها در برخ، )30- 14 :25 يدر مت ت قنطارهايحكا ك.ر( برخوردار هستند يگوناگون يتهاياستعدادها و قابل
ست كه قنطار ين يديترد. ز دعا كردنيو ن ،ح به جهانيمس يل معرفيها مشترك بودند همچون بشارت انجيتوانائ
   .ديگو مي ن موضوع سخنياز ا

مت او از آن يپس از عز يرفتند، بلكه حتيآنها نه تنها اورا نپذ. هود هستنديانگر ملت يت بياهل وال 14 :19
د به ين عمل آنها شايا ”.ن شخص بر ما سلطنت كنديم ايخواه مين“ :او فرستاده گفتندان در عقب يلچيشهر، ا

  .دان باشديگر شهيفان و ديح همچون استين مسيانگر برخورد آنها با خادمينما ينوع
شان يكه به ا يسپس با كسان. گردد ميباز  دملكوت خو يبرقرار يكه برا مينيب مينجا خداوند را يدر ا 15 :19
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  . ه حساب خواهد كرديپرده بود تسونقد س
كه به آنها  يك بسته به نوع خدمتيح هر يكنند در برابر تخت مس مي ين عصر زندگيكه در ا ياندار ايمان

ت يبق. ان رخ خواهد داددار ايمانن واقعه در آسمان و پس از ربوده شدن يا. حساب پس خواهد داد سپرده شده
ح مورد يمس يح را حفظ خواهند نمود پس از ظهور ثانويم شهادت مسيبت عظيهود كه در دوران مصيوفادار 

  . ن عبارات مورد نظر استياست كه در ا اي ين به نظر همان داوريا. قرار خواهند گرفت ينيبازب
دانست كه  مياو . ز سود كرده بوديگر نيكه به او سپرده شده بود، ده قنطار د يك قنطاريغالم اول از  16 :19

  . خود استفاده كرده بود ين شكل ممكن به نفع آقايو از آن به بهتر )”قنطار تو“(باشد  ميآن او ن ن پول ازيا
 ين موضوع كه حتيادآور اي ،ين بوديز كم اميد نموده به او گفت كه بر چيارباب غالم خود را تمج 17 :19

ن بود كه برده شهر حاكم ياپاداش او . ميستيش نيب يمنفعت بي ن تالش و كوشش باز هم غالمانيپس از بهتر
زان يح در ملكوت است، مي، سلطنت با مساند هكه در خدمت او وفادار ماند يروشن است پاداش كسان .شود

  . آنها به خدمت است يحكومت آنها بسته به وقف و سرسپردگ
بر پنج شهر  يپاداش او حكمران. كه به او سپرده بودند پنچ قنطار سود كرد يگر از قنطاريغالم د 18-19 :19

  . بود
 يا هبه دقت در پارچ حالي كهاو قنطار را در . خود آمد يبه حضور آقا يغالم سوم با شرمندگ 20-21 :19

ن كارش ارباب يچرا؟ او به خاطر ا. اورده بوديبه دست ن يزيك قنطار چياو از آن . نگاه داشته بود بازگرداند
انتظار سود و منفعت  يا هنياست و بدون صرف هز ييواو گفت كه اربابش مرد تندخ. خود را مقصر دانست

لذا حداقل  ،است ين شخصيچنپنداشت كه اربابش  مياگر او . ن سخنان خود را محكوم نموديبا ا واما ا. دارد
  . دش شوديعا يبسپارد تا حداقل سود صرافانكه بدو سپرده بود به  را يتوانست قنطار مي

بلكه  ،ديق نمايخواست عمل او را تصد ينم ثروتمند زيرك با نقل كردن سخنان آن يسيع 22 :19
اما اگر او  .كرد ميش را محكوم يخود آقا يخواست دل گناهكار آن غالم را نشان دهد كه به خاطر سست مي
  . ديتوانست مطابق با آن عمل نما ميمان داشت يبه سخنان خود ا يحت

به آن را نكه يا ايم، ييز را وقف كار خداوند نمايچ د همهين باشد كه بايچن 23ه يهوم آفبه نظر م 23 :19
  . ح استفاده كنديگر سپرده تا او از اموالمان در راه مسيد يشخص
د و به صاحب ده قنطار يرين بود كه قنطار را از او بگيغالم سوم ا يبراثروتمند حكم شخص  24-26 :19

ن يگر اگر در اندك اميد يياز سو. گرفته خواهند شدم، از ما يجوئنخداوند سود  يمان برايهاصتاگر از فر. ديبده
م ينخواه يم كمبوديريد در خدمت او به كار گيكه با يلين در وسايش از ايگر بيد كه ديم، خدا خواهد ديباش

ك ين يداده شد كه خود ده قنطار داشت، اما ا يد كه قنطار به شخصيآ ميبه نظر ناعادالنه  يدر نظر برخ. داشت
ند يل او را دوست بدارند و به او خدمت نمادكه با جان و  ياست كه به كسان يروحان يزندگاصل ثابت در 

در كسب منفعت از فرصتها به ضرر همه تمام  يناكام. سپرده خواهد شد يشتر و بهتريب يشه فرصتهايهم
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  . خواهد شد
مساله  اًظاهر .ر نشده استاو ذك يبرا يگرينجا مجازات ديرا از دست داد، اما در ا ياريغالم سوم پاداش بس

  . ستينجا مورد بحث نينجات در ا
شده و همه به مرگ  ينجا دشمنان معرفيف حاكم آنها باشد در ايكه نخواستند آن شخص شر يكسان 27 :19

  . ح را رد كرديكه مس يبود از سرنوشت امت يتلخ ييشگوين پيا. محكوم شدند
  

  )38 :21-28 :19( ميپسر انسان در اورشل -10

   )40-28 :19( روزمندانهيورود پ) الف

تون كه به يكوه ز يشرق يبيبه سراش يسيع. دن او بوديب كشيش از به صليكشنبه پياكنون  28-34 :19
 يا هيدو نفر از شاگردان خود را به قر.. .ديا رسيعن بيتو  يناج بيتك يچون نزد. ديشد رس ميم ختم ياورشل

نكه يافته و ايوان را يبه آنها گفت كه كجا آن ح اًقياو دق .اورنديب يه االغم كريورودش به اورشل يفرستاد تا برا
مالكان كره االغ بازگو نمودند، به  يت خود را براينكه شاگردان ماموريسپس از ا .صاحب آن چه خواهند گفت

ده بودند يند گردح بهرمياز بركات خدمت مس د آنها قبالًيشا. ند خرسند شدنديبر آن بنش يسينكه عينظر آنها از ا
  .ندينما يارياز او را يشنهاد كرده بودند كه به هنگام نيو به او پ

كوه  يكه او از جانب غرب يهنگام. درست كردند ينيخداوند زم يشاگردان از رخت خود برا 35-38 :19
ك يهمه  روان اويسپس پ. گستردند ميخود را در راه  يها جامه ياريكرد بس ميم حركت ياورشل يتون به سويز

آنها او را همچون . ده بودنديكه از او د يصدا به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع كردند، به سبب همه قوات
. ن استييعل يدرآسمان و جالل در اعل يدادند كه ثمرات ظهور او سالمت ميم نمودند، و شعار يپادشاه خدا تكر

نخواهد  ين سالمتيدر زم ”.نيدر زم“ و نه ”در آسمان يمتسال“گفتند  مياد سر داده يار مهم است كه آنها فريبس
ب جلجتا يح بر صليب الوقوع مسياما با مرگ قر. كشتند ميطرد شده و او را  يشاهزاده سالمت يرا به زوديبود ز

  . در آسمان رخ خواهد داد يو صعود او به آسمان سالمت
آنها به . دارند سخت برآشفتند ميم يح را تكريسن راه ميدند همگان در ايد مينكه يان از ايسيفر 39-40 :19

. ر استياجتناب ناپذ ين استقباليدر جواب گفت چن يسياما ع. ديب نمايگفتند كه شاگردان خود را نه يسيع
از  يخ نمود كه حتيان را توبيسين رو او فرياز ا !آمدند ميكردند، سنگها به صدا در  مين كار را نياگر شاگردان ا

  . هستند تر و سخت تر احساس بي انج بي يسنگها 
  
  )44-41 :19(د يگر ميم يپسر انسان بر اورشل) ب

خود را از  يين شهر كه فرصت طاليدر وصف ا يا هيم، مرثيك شدن به اورشليبا نزد يسيع 41-42 :19
به همراه آنها  يبرا ين امر سالمتيرفتند، ايپذ ميح ياگر مردم تنها او را به عنوان مس. دست داده بود سرود
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م گرفته بودند كه با يآنها تصم. ر شده بوديگر دياكنون د. است يافتند كه او منشا سالمتياما آنها در ن. داشت مي
نند، يخواستند او را بب مين ئي كهاز آنجا. چشمانشان كور شده بود ،رفتن اويچرا كه با نپذ .پسر خدا چه كنند

  . ننديتوانستند او را بب مين نيش از ايگر بيد
 .W. H) ت توماسيفيكه گر همان گونه. مييتفكر نما دهنده نجات يبر اشكها يسته است لحظاتيشا

Griffith Thomas) او به گناهان  يها نگاهها و  ختنينشسته و راز اشك ر يسيع يهايد نزد پاييايب“ :گفته است
   ”.مييز بر آنها بگريتا ما ن ،مياموزيو اندوه شهر را ب

نكه چگونه يا، دهد ميطس را به دست يت توسطمنحصر به فرد از محاصره شهر  يريتصو يسيع 43-44 :19
و كوچك و بزرگ را قتل عام نموده و  هساكنان آن را در دام انداخت ،اطه كردهحشهر را ا يروم يفرمانروا

اقع خواهد شد نها همه ويو ا. دار نخواهد مانديپا يبر سنگ يسنگ. آن را هموار خواهد نمود يوارها و بناهايد
چ يآنها در برنامه خود ه و ن شهر آمده بوديخداوند با ارمغان نجات به ا. تانسام تفقد خود را نديرا كه ايز

  . او نداشتند يبرا ييجا
  
  )46- 45 :19( دومين پاكسازي معبد) پ

ا بود، به حال كه خدمتش رو به انته). 17-14 :2 وحناي( ر كرده بوديكل را تطهيدر بدو خدمت خود ه يسيع
. رون نموديل ساخته بودند از آنجا بيرا كه خانه عبادت را به مغازه دزدان تبد يصحن مقدس داخل شد كسان

ه آلوده شده يرماين خميت به ايحيامروزه مس. وارد كار خدا شود ين خطر وجود دارد كه منفعت پرستيشه ايهم
نها در نام يو همه ا ،كسب سود و درآمد يرت برابشا ،يمال يها زهيانگ ،ييسايبازارها و اجتماعات كل :است

  . شود مي ح انجاميمس
تالش هرگونه  .)11 :7 مياار ؛7 :56 عيااش( كند مينقل مقدس  كتابن عمل خود از يت از ايحما يح برايمس

  . رديكالم خدا صورت گ يد بر مبنايسا باياصالح كل يدر راستا
  
  )48- 47 :19(كل يم در هيتعل) ت

كل بلكه در محوطه آن كه مردم اجازه داشتند به يالبته نه در ه ،داد ميم يكل تعليز در صحن ههر رو يسيع
مردم محو معجزات  يند، اما تماميبودند تا او را هالك نما يا هبه دنبال بهان يرهبران مذهب. آن داخل شوند

ان به قصد هالك كردن يسيفر كاتبان و ،كهنه يد، و روسايرس ميفراآن ساعت  ياما به زود ،شده بودند يناصر
   .آمده است 6: 22-1: 20 ن روز خدمت اوست دريع روز بعد كه آخريشدند، شرح وقا مياو با هم متحد 

  
  )8-1 :20( يسيسئوال درباره اقتدار ع) ث

كند، و رهبران  ميكل خبرخوش را اعالن يه هيخ در ساين معلم تاريبزرگتر !است يريعجب تصو 2- 1 :20
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 يالت رسمياو تحص. ستاخ بودگك نجار ي يسيدر نظر آنها ع. برند مير سئوال يز شرمانه اقتدار او را بي لياسرائ
 يتيچه صالح او. يرسم يك مقام مذهبي ياز سو يا هك داشت و نه نامينگذرانده بود، و نه مدارج آكادم

  !واستند بدانندخ ميآنها  ؟كل را داده بودير هيگران و تطهيم به ديبدو قدرت تعل يچه كس ؟داشت
گفتند، به جواب  ميپاسخ  يبه پرسش آنان جواب داد، اگر آنها به درست يبا طرح سئوال يسيع 8- 3 :20

آنها در  ي؟ك قدرت انساني ينكه فقط از سويا اياز خدا بود، و  ييحيد يا تعميآ. دنديرس ميز يسئوال خود ن
نمود، پس چرا توبه ننموده و به  ميموعظه  يمسح الهبا  ييحينمودند كه  مياگر اقرار . گرفتار شده بود يدام
ك واعظ دوره گرد بود، آنگاه خشم يتنها  ييحيگفتند كه  مياما اگر  ؟اوردنديمان نيكه او اعالن نمود ا يحيمس

م كه يدان ميما ن“ :ن رو گفتندياز ا. پنداشتند ميخدا  يرا نب ييحي يچرا كه همگ ،افروخت ميهمگان بر آنها بر 
م كه با قدرت چه يگو ميمن هم ن ،ن صورتيدر ا ،خوب“ :گفت يسيع ”.افته بودين قدرت را ياز كجا ا ييحي

هم  ييحيكه از  ير سئوال ببرند، پس چرا اقتدار كسيرا ز ييحيتوانستند قدرت  مياگر ن ”.دهم ميم يتعل يكس
ن است كه يم كالم خدا اير تعلد يدهد كه عامل ضرور مين عبارت نشان يا ؟ر سئوال بردنديبزرگتر بود را ز

افتخارات و  ،كه به درجات يتواند بر كسان مين عطا را داشته باشد يهر كس كه ا .پر باشد القدس روحم از يتعل
  . ديبالند غلبه نما ميخود  يمقام انسان

همه  ديكه شا يمين سئواالت قديا " ؟شما را منصوب نموده است يچه كس ؟ديا هان را از كجا گرفتت پلميد
از مقابل  يكه حت يواعظان موفق يستگيشا. ز متداول استيباشد، هنوز ن يحسادت و خودخواه ياز رو

ر سئوال يشه زيا اعتبار حكم انتصاب آنها هميو  اند هعبور نكرد يين مكانهايا چنيات و ياله يها دانشكده
   .رود مي

  
  )18-9 :20( شرير يت باغبانهايحكا) ج

است كه  يخدا شخص. شود ميت شرح داده يگر در حكايد يل باريا بر امت اسرائاندوه دل خد 9-12 :20 
او غالمان . سپرد )7- 1 :5 اياشع ك.ر ؛ليرهبران ملت اسرائ(غرس كرد و آن را به باغبانان  )لياسرائ( يتاكستان

خدا بودند، همچون  ياين غالمان همان انبيا .وه باغ خود به آنها بسپارنديخود را نزد باغبانان فرستاد تا از م
 يك به نحويل هر ياما حاكمان اسرائ. مان دعوت كردنديل را به توبه و ايكه اسرائ دهنده تعميد ييحيا و ياشع

  . دنديا جفا رسانيبر انب
البته گرچه خدا ( .د كه او را احترام خواهند نمودين اميب خود را فرستاد با ايسرانجام خدا پسر حب 13 :20

آنها  .سازد ميز يا متمايگر انبيح خود را از تمام ديد كه مسييتوجه نما ).ح را طرد خواهند نموديدانست كه مس مي
آنها  ،ز از سر راه بردارنديباغبانان مثل گذشته خواستند تا وارث را ن 14 :.و او پسر است ،غالمان بودند

خود  يآنها مقام مذهب ”.آن ما گرددراث از يتا م ،م قوم را به انحصار خود درآوردنديو تعل يخواستند رهبر مي
خواست البته به گمان  ميت بر نببا آنها به رقا يگر قدرتيد ،كشتند مياگر او را . كردند ميم نيتسل يسيرا به ع
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  .خود
پس  ،ديخود پرس يهودياز شنوندگان  يسين لحظه عيدر ا. كشتند ،رون افكندهيدر حال او را از باغ ب 14 :20

و اخ جواب دادند يس كاهنان و مشايم كه رئيخوان مي يدر مت ؟غبانان ظالم چه خواهد كردن بايصاحب باغ با ا
نجا خود خداوند پاسخ يدر ا. )41 :21 يمت(ن مطلب خود را محكوم نمودند يان ايآنها را خواهد كشت و با ب

عبارت بدان معنا است  نيا ”.گران خواهد سپردياو خواهد آمد و باغبانان را هالك كرده و باغ را به د“دهد  مي
گران يد احتماالً. بخشد ميگران ين افتخار را به ديح را طرد كردند نابود شده و خدا ايكه مس يانيهوديكه 
. ن سخن عقب نشستنديان با ايهودي. آورند ميمان يام آخر ايكه در ا يليا اسرائيان و يهوديريبه غ است يا هاشار

ح يمس ،آن سنگ يهوديمعماران . د نموديرا تائ ييشگوين پيا 22 :118 مزمورخداوند با نقل  ”.حاشا“ :آنها گفتند
كه  يه خواهد گذاشت، سنگياما خدا او را سر زاو. او نداشتند يبرا ييآنها در برنامه خود جا. را رد كردند

  . گاه را به او عطا نمودين جاين و واالترين كار برتريو با ا ،است يوجودش الزم و ضرور
شود به  مين گذاشته يزم يكه رو يه او در سنگيظهور اول. ح استيانگر دو بازگشت مسيب 18ه يآ 18 :20

و خوار بودن آن لغزش خوردند، و با رد كردن او خرد  يبه خاطر فروتن ها انسان ،ده شده استير كشيتصو
  . شدند

  . نرم خواهد كرد مانان رايا بي م كه سنگ از آسمان فرود خواهد آمد ويخوان ميه يدر قسمت دوم آ
  
   )26- 19 :20( صر و به خدايبه ق مالياتپرداخت ) ح

زه به دام ين رو انگياز ا ،ديگو ميشان سخن يدرباره ا يسيافتند كه عيس كاهنان و كاتبان دريرئ 19-20 :20
شنوند كه از او ب يآنها جاسوسان فرستادند تا سخن. ن رو مراقب او بودنديشتر شد و از ايانداختن او در آنها ب

د نمودند كه به خدا ين جاسوسان ابتدا او را تمجيا. بسپارند يروم ير نموده به دست واليبتوانند او را دستگ
  . ديصر سخن گويه قيد كه او به علين اميهراسد به ا مين يادار است و از انسانفو

 يسياگر ع. ر بدهدصيه به قيز است كه جزيجا يهوديك ي يا برايدند كه آيسپس از او پرس 21-22 :20
 ،گفت بله مياگر . سپردند مي يمحاكمه به مقامات روم يانت محكوم كرده و براياو را به خ ،گفت نه مي

  . آورد مين موضوع به خشم يرا به خاطر ا )انيهودياز  ياريو گروه بس(س يروديطرفداران ه
ن يا. نار هم نداشتيك دي يخود حتاو  ،خواست ينارياو از آنها د. برد ين توطئه پيبه ا يسيع 23-24 :20

ك قدرت يانگر اسارت آنها در چنگال يكردند ب مياستفاده  ها ن سكهينار داشتند و از ايقت كه آنها ديحق
  . صريآنها در جواب گفتند از آن ق ”؟ستين سكه را كيصورت و رقم ا“ :ديپرس يسيع. بود يهوديريغ

د و مال يصر رد كنيصر را به قيپس مال ق“ ،ديموش گردانن فرمان آنها را خايبا ا يسيسپس ع 25-26 :20
 .نكه نفع خدا را طالب باشنديدند تا ايشياند ميصر يشتر به منافع قيد كه آنها بيرس ميبه نظر  ”.خدا را به خدا

ا باشد، اما مخلوقات از آن خدا يد سكه از آن دنيبگذار. ديصر تعلق دارد و شما متعلق به خدا هستيپول به ق“
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ز يو ن. ده انگارديرا ناد يزندگ يل اساسياما مسا ،بپردازد يل كوچك زندگيسهل است كه انسان به مسا ”.اشندب
   .مياز آن خداست را به او نده آنچهم اما يخود را بپرداز يار سهل است كه قرضهايبس

  
   )44- 27 :20( امتيق يان و معمايصدوق )خ

ان با طرح ياز صدوق يبرخ ،ناكام ماند يسيدام انداختن عدر به  ياسيطرح سئوال س كه جااز آن 27 :20
خواستند  يار افراطيبس يرين رو با تصوياز ا ،مردگان بودند قيامت ازآنها منكر .. نزد او آمدند ياتياله يسئوال

  . امت را مسخره جلوه دهنديآموزه ق
وه برادر خود يه مرد مجرد با بمقرر كرده است ك ينمودند كه تورات موس يادآوري يسيآنها به ع 28-32 :20

بر طبق داستان . )5 :25ه يتثن(د ينكه اموال او را حفظ نمايل محو نشود و هم ايد تا هم نامش از اسرائيازدواج نما
سپس او . اوالد بود بي مرد، او هنوز زين برادر نيفتمكه ه يهنگام. ب با هفت برادر ازدواج نموديبه ترت يزن ،آنها

. خواستند بدانند ميبود كه آنها  يزين همان چيا ”؟شان خواهد بوديك از ايزن كدام  ،امتير قپس د“. ز بمردين
  .رك بودنديار زيبس يجواب بي ن سئواليآنها به گمان خود با طرح چن

و در آسمان تداوم نخواهد  ،است ين زندگيتنها متعلق به ا ييپاسخ داد كه ارتباط زناشو يسيع 34 :20
 ييگر را در آسمان نخواهد شناخت بلكه رابطه آنها بر مبنايكدين نبود كه همسرا ن يد او االبته مقصو. افتي
  . گر استوار خواهد بوديد

ست كه هر شخص مستحق ين نيا ،هستند ”دن به آن عالميكه مستحق رس يآنان“ مقصود از عبارت 35 :20
 .ح استيمس يسيخداوند ع يستگيشاتوانند داشته باشند  ميگناهكاران  اي كه يستگيتنها شا.آسمان است

ح يدر مس ئي كهها ييكويدهند و تمام ن ميح شهادت يكنند، بر مس ميهستند كه برخود قضاوت  يمستحقان كسان
ن عبارت به طور يا .كند ميان اشاره دار ايمانامت يامت از مردگان تنها به قيعبارت ق. كنند مياست را از آن خود 

امت همگان از مردگان يباور ق. )يونانيبرگرفته از عبارت (ان مردگان است ين از مبرخاست يبه معنا يتحت الفظ
  . شود ميافت نيمقدس  كتابك زمان واحد در يافته در يافته و نجات نياعم از نجات 

 ها انسانگر مرگ نخواهد بود و يد. ف شده استيتوص 36ه يشتر در آيت پس از مرگ بيوضع يبرتر 36 :20
ز يان اكنون ندار ايمانالبته . آنها در مقام پسران خدا ظاهر خواهند شد چنين همو . اهند بودمثل فرشتگان خو

آنها در آسمان آشكارا در مقام فرزندان خدا ظاهر خواهند . ندارد ين امر جنبه ظاهريفرزندان خدا هستند، اما ا
را يم بود زياهر شود، مانند او خواهم كه چون او ظيدان مي“. ن امر استيامت اول تحقق ايشراكت آنها در ق. شد

 يآنگاه شما هم با و ،است ظاهر شود يح كه زندگيچون مس“. )2 :3حنا وي-1( ”ديم دياورا چنانكه هست خواه
  . )4 :3 كول( ”د شديدر جالل ظاهر خواه

 ،ميبراها يخداوند را خدا يموس ئي كهجا ،كند مياشاره  6 :3به خروج  ،امتياثبات ق يبرا يسيع 37-38 :20
مردگان  يخدا، خدا) 1( بردند كه مي يپ ،كردند ميتفكر  يان لحظاتيحال اگر صدوق .ديعقوب ناميو  اسحاق
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د آنها را زنده يپس خدا با .عقوب همه مرده بودنديو  اسحاق ،ميابراه )2( .زندگان است يست بلكه خداين
امت يزنده قئي ت خدا به عنوان خدايماه ”.تمهس“ بلكه ”...بودم ميابراه يمن خدا“ خداوند نگفت. ديگردان مي
  . كند ميجاب يرا ا

افته بود، يان نيهنوز پا يسياما سخنان ع. د نمودنديرا تائ ين استدالل قوير اياز كاتبان ناگز يبرخ 39-44 :20
بر  اًان عمدتيهودي. ديح را خداوند خود ناميداود مس 1 :110در مزمور  .گر او به كالم خدا توسل جستيد يبار

ك زمان واحد هم خداوند يتوانست در  ميچگونه او . ح پسر داود است اتفاق نظر داشتنديده كه مسين عقيا
 در عين حال هماو . خداوند خود پاسخ آن سئوال بود يسيع ؟گر پسر داود باشديدئي داود باشد و هم از سو

   .قت بسته بودندين حقيخود را بر ااما همه آنها چشمان . خالق داود و هم پسر انسان از نسل داود بود
  
   )47- 45 :20( هشدار به كاتبان) د

زكار جلوه يده خود را پرهيآنها لباس دراز پوش. به مردم در برابر كاتبان هشدار داد يبه طور علن يسيسپس ع
آنها در . باشند زيگران متمايخاص از د يكنند با القاب ميكه از بازارها عبور  يآنها دوست داشتند هنگام .دادند مي
دفاع  بي وه زنانياما پس انداز ب. ن بودند كه صدر مجلس را به خود اختصاص دهنديا يافتها در پيس و ضيكنا

به شدت هر  ياكارين ريا. كردنديم يشرارت خود را از نظرها مخف يطوالن يو با نمازها. بردند ميغما يرا به 
  . شتر مجازات خواهد شديچه ب

  
  )4-1 :21( وه زنيه بيهد )ذ

وه زن را ين دولتمندان و آن بيتضاد ب ،انداخت ميالمال  بيتفلس در  ور كه ديفق يوه زنيدن بيبا د يسيع
شتر يع آنها بيدر نظر خدا او از جم.ه نموديرا هد يوه زن تماميآن ب اما ،ه دادنديهد يآنها مقدار .مشاهده نمود

ه آن در نظر خودشان يهد. ه كردياج خود هديوه زن از احتيما آن با. اختنداند هيخود هد يادتيآنها از ز. ه داديهد
 شود را به گودال ميه يهد يازين بي از سر ئي كهخدا طال“ .ش را انداختيشت خويمع يز بود، اما او تماميناچ
   ”زند ميت را بر آن يابد يكه به خون آغشته است را برافراشته و مهر طال ياما مس ،انتها خواهد انداخت بي

  
  )11-5 :21( نده جهانيآ )ر

در كوه  يسيبه خطابه ع ين عبارت شباهتيگرچه ا. است يرينظ بي يتشكل دهنده خطابه نبوت 33- 5ات يآ
م كه ياد آوريد به يگر بايد يبار. ستيهمان خطابه ن اًنين عبارات عياما ا. دارند 25و  24 هاي باب يتون در متيز

  . دارند يف در پبس ژر يل مفهوميان اناجيم يتفاوتها
كه منجر به  يعيو وقا يالديم 70م در سال ياورشل يرانياز و اًم كه خداوند مكرريابي مين خطابه دريدر ا

و  ياو به زود يهاييشگويپ-كند مين خطابه به دو دوره اشاره يا ايگو. ديگو ميشوند سخن  مي ه اويظهور ثانو



 

- ١٢٨ - 

 

م واقع يبت عظيان دوران مصيآن در پائي امل و نهااما تحقق ك ،وستيطس به تحقق خواهد پيت در سلطنت
  . خواهد شد

   :نمود يم بندين تقسين خطابه را چنيتوان ا مي
  )6- 5 اتيآ( كند ميئي شگويم را پياورشل يخراب يسيع -1
  )7ه يآ( پرسند مين امور را يشاگردان زمان وقوع ا -2
  )11- 8 اتيآ( دهد ميدست ه خود به يش از ظهور ثانويع پياز وقا يكل يريتصو يسيع -3
  .)24-12 اتيآ( كشد مير يم و دوره پس از آن را به تصويسپس سقوط اورشل -4

ه نمود تا به انتظار يروان خود توصيو به پ ،ه خود سخن گفتيش از ظهور ثانويپ يها او از نشانه ،سرانجام
  .)26- 25ات يآ( كنند يبازگشت او زندگ

به آنها  يسيع. نمودند مين يس را تحسيروديكل هيجلوه و شكوه و هاز مردم  يبعض حالي كهدر  6- 5 :21
بر  يد كه سنگيخواهد رسئي روزها. ديتوجه آنها را به خود جلب نما يظاهر يزهايد چيهشدار داد كه نبا

  . نخواهد ماند يباق يسنگ
ع شده و عالمت ن امور واقيا ين امور كنجكاو شده، خواستند بدانند كه كيدرنگ شاگردان در ا بي 7 :21

  . م بودياورشل يست كه سئوال آنها درباره نابودين يديترد ؟ستيك شدن آن چينزد
 يش از برقراريكه پ يهنگام ،استمربوط به زمان آخر  دهنده نجاترسد كه پاسخ  ميبه نظر  11- 8 :21

نگها و شورشها ج ،نيعات دروغيشا ،نيدروغ يها حيدر آن زمان مس. گردد ميران يكل ويگر هيملكوت بار د
ز رخ خواهد نمود، ين يعيب طبيمه يايان ملل جنگ درخواهد گرفت، بلكه بالينه تنها م. د خواهد آمديپد

  .و عالمت بزرگ از آسمان باها و وحشتها و و يقحط ،ها زلزله
  
  )19- 12 :21( ش از انتهايدوره پ) ز

قبل “ عبارت 12ه يمشخصه آ. ف نموديرا توص زمان آخرع قبل از ين وقايشيدر عبارات پ يسيع 12-15 :21
بت يح و دوران مصيان خطابه مسيرنده زمان ميدر برگ 14- 12 اتيم آين رو ما معتقدياز ا .است ”...ن همهياز ا
ن و حكام شده و به زندان افكنده يم سالطيجفا رسانده و تسل ار شده و بر آنهيشاگردانش دستگ. م استيعظ

ن امور يقت خداوند بر ايشد، اما در حق ميآنها شكست و فاجعه محسوب  ين امر برايبه نظر ا. خواهند شد
در همان . دنديد ميتدارك دفاع از خود  تر شيد پيآنها نبا. جالل خود سازد يبرا يتسلط داشت تا آنها را شهادت

   .زديند تعجب دشمنان را برانگيگو مي آنچهتا  ،نمود ميخاص عطا  يخدا به آنها حكمت يلحظه بحران
م خواهند يان را تسليحيمان مسيا بي شانيخو ،انت رخ خواهد دادينفاق و خ ها ان خانوادهيدر م 16-18 :21

از شما را به  يبعض“ 16ه يان آيم اًد، ظاهريح به قتل خواهند رسيبه مس يبه خاطر وفادار يبعض ينمود، و حت
ن عبارات يمفهوم ا. وجود دارد يتضاد ”داز سر شما گم نخواهد شئي لكن مو“ 18ه يو آ ،”ديقتل خواهند رسان
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آنها . آنها كامل خواهد بود ياما حفاظت روحان ،شوند ميد يح شهيبه خاطر مس ين است كه گرچه برخيچن
   .ديخواهند مرد اما روحشان هالك نخواهد گرد

ست كه انكار ينن معنا يو بد ،ستنديا ميح يمس يتمام برا ييباياست كه با شك يانگر كسانينما 19 هيآ 19 :21
. شده وفادار خواهند ماند ئي كهبه هر بها اند هافتينجات  اًكه واقع يكسان. مان شخص را نشان دهديت اياو واقع
   ”.دييل نمايات را تحصيبه صبر خود ح“ :نمودان يب توان نيز مي نيه را چنين آيا ترجمه
  

  ميسرنوشت اورشل) س

ن واقعه آن خواهد بود كه ينشانه ا. پردازد مي 70ر سال م دياورشل ياكنون خداوند به وضوح به خراب
ك نشانه وقوع يتنها - يالديم 70سال - هيان اوليحيمس يبرا. م را محاصره خواهند نمودياورشل يروم يلشكرها

م به لشكرها محاصره شده يد كه اورشلينيچون ب“ :داد ميبا را خبر يز يكل سنگ نمايم و انهدام هياورشل يخراب
ن يدن ايم بود، و آنها با دياورشل ياز نابود يك نشانه قطعين يا ”.ده استيآن رس يد كه خرابياه بداناست، آنگ

كه شهر را  يد كه با وجود لشكرين استدالل نمايچن يمانيا بي يد شخص از رويشا. ختنديگر ميد ينشانه با
 يه رومدچرا كه فرمان. گردد مينچگاه ساقط ير ممكن خواهد بود، اما كالم خدا هيفرار غ ،محاصره كرده است

ن همان يا. مان فرصت فرار داشتنديان با ايهودين رو ياز ا. به عقب راند يمدت كوتاه يان خود را برايلشكر
  .پناه بردند و در آنجا جانشان در امان ماند به نام پال يدادند و به مكانكه آنها انجام  است يكار

د به خاطر رد كردن پسر خدا ين شهر بايا. خواهد شد يبه نابودبازگشتن به شهر منجر  يبرا يهر تالش 
بسر خواهند برد، آنها از غضب خدا بر  يتر ت نامطلوبيرده در وضعيزنان ش آبستن و زنان. شد ميمجازات 

نها يگر سرزميكشته خواهند شد و بازماندگان به د ياريبس. هود در امان نخواهد مانديل و قوم ين اسرائيزم يرو
  . سارت برده خواهند شدبه ا

ن شهر از آن ينكه ايم است، اياورشل يدرباره شهر باستان يريل دهنده نبوت چشمگيتشك 24ه يقسمت دوم آ
ست كه يالبته بدان معنا ن. امتها به انجام رسد يزمانها هنگامي كهتا  ،زمان تحت تسلط امتها قرار خواهد گرفت

تحت  اًدائمن شهر يرند، بلكه ايتوانست زمام امور را به دست گد نهم نخواه يمدت كوتاه يبرا يان حتيهودي
  . امتها به انجام رسد يزمانها نكهيتا ا ،هجوم و مداخله امتها قرار خواهد گرفت

  . ل شده استيز قايامتها تما يو زمانها ،امتها يپر ،)جهان(امتها  يان دولتمنديم ديجد عهد
ل يكه اكنون امتها دارند و اسرائ يا هژيگاه ويبه جا است يا هاشار )12 :11 روم( ،)جهان( امتها يدولتمند -1
  . اند هخدا طرد شد ياز سو اًموقت

 يهوديريعروس غ هنگامي كه ،داران ايمانبه زمان ربوده شدن  است يا هاشار )25 :11روم ( امتها يپر -2
   .ن ربوده خواهند شديزم يل از رويح كامل شده و با از سر گرفته شدن ارتباط خدا با اسرائيمس

ي كه الد آغاز شده و تا زمانيقبل از م 521در واقع از اسارت بابل در سال  )24 :21 لوقا( امتها يزمانها -3
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  . افتي نخواهند داشت ادامه خواهد يم تسلط و دخالتيگر بر شهر اورشليامتها د
 مرتد انيجول امپراتور .بود يهوديريغ يم تحت تسلط قدرتهاياورشل دهنده، نجاتش از خطابه يقرنها پ

ان را يهودين رو ياز ا. اعتبار سازد بي ن نبوت خداوند آن رايخواست تا با باطل ساختن ا )م .ق 363- 331(
. كردند ميحمل  يارغوان يها را با پارچه ها آنها مشتاقانه به كار پرداختند، و زباله. كل نموديب به ساختن هيترغ
آمد آنها  ميرون ين بيآتش كه از دل زم يها به همراه زبانه يمين لرزه عظيدند، زمكه مشغول كار بو يهنگام اما

   .كردند ميكل را فراموش يد پروژه ساخت هيآنها با. را متوقف ساخت
  

  )28-25 :21( يظهور ثانو )ش

ح يمس يش از ظهور ثانويكه همه پ .نيزم يع بر رويعت و فجايطب يهاياست از ناآرام يفيات توصين آيا
ت يقابل رو يد خواهد آمد كه به راحتيماه و ستارگان پد.. .ديخورش يبر رو ييهايناآرام. رخ خواهند داد

ز از مدار ين نين شود كه زميد منجر به اين امر شايا. از مدار خود خارج خواهند شد ياجسام آسمان. خواهد بود
 را اجساميمه را فراخواهد گرفت زوحشت ه. خواهد شد ين جاريزم يل و وتوفان بر رويس. خود خارج شود

   :د خواهد بوديمومنان ام ياما برا. ن به هم برخورد خواهند كرديزم يكيدر نزد يآسمان
ن يا يو چون ابتدا. ديآ ميم يسوار شده با قوت و جالل عظ يد كه بر ابريآنگاه پسر انسان را خواهند د

  . ك استيشما نزد يكه خالص هتد از آن جيخود را بلند كن يزها بشود، راست شده سرهايچ
  

  )33-29 :21( ر درختانير و سايدرخت انج) ص

ر ير و سايشكوفه دادن درخت انج ،دهد ميك شدن بازگشت او را نشان يكه نزد يگرينشانه د 29-31 :21
ات تازه ين درخت در آخرالزمان بر حيا ،ل استياز ملت اسرائ يياير گوير تصويدرخت انج. درختان است

 يبار 1948در سال  يو آوارگ يل پس از قرنها پراكندگين موضوع كه ملت اسرائيپس ا. خواهد داد يگواه
ت ياز اهم يخال ،رفته شده استياز جامعه ملل پذ يافته و اكنون به عنوان عضويگر استقالل خود را باز يد
   .ستين

 يان دولتهايد در ميجد يدولتها ييدآيو پد ييگرا ير ملياز رشد چشمگ يتواند نماد مير درختان يسا
  . ح استيملكوت پرجالل مس ياز برقرار يميع عالين وقايا. ا باشديشرفته دنيپ

 ”ن فرقهيا“اما مقصود او از . ن فرقه نخواهد گذشتين امور واقع نشود ايع ايگفت كه تا جم يسيع 32 :21
  چه بود؟ 

م به ياورشل يع با خرابين وقايو همه ا ،ديگو ميپندارند كه او از نسل زمان خود سخن  مين يچن يبرخ. 1
   .ه استبازنگشتدر ابر م يبا قدرت و جالل عظهنوز ح يرا مسين باشد زيتواند چن مياما ن .وسته استيتحقق پ

 يزندگ ها ن نشانهياست كه در زمان وقوع ا يبه مردم است يا هاشار ”ن فرقهيا“ ن باورند كهيگران برايد. 2
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تمام . ديز خواهند ديح را نيكنند بازگشت مس مي يع زندگين وقايدن ايمان به دياكه با  يكنند، و كسان مي
   .ر ممكن استيك تفسين يا. وستيع خواهد پك نسل به وقويشده همه در  ينيش بيكه پ يعيوقا

. ت و آزار نمودنديح را اذيكه مس يانيهوديباشد به  يا هاشار ”ن فرقهيا“ ن است كهير ممكن ايگر تفسيد. 3
ات خود ادامه خواهند يكن نابود نشده و به حيشوند ل ميهود گرچه پراكنده يگفت كه نژاد  ميح يواقع مس در

ز ير دوم و نيد تفسيشا. ر نخواهد كردييهود پس از گذشت قرنها تغيدگاه او نسبت به قوم يد يداد، و به عبارت
  . ح باشندير سوم صحيتفس

خداوند  يهاييش گوياما پ. آن ين به شكل فعليز زميشد، و نل خواهند يجو و ستارگان آسمان زا 33 :21
  . وستيهمه به تحقق خواهند پ يسيع

  
  )38-34 :21( ب به انتظار و دعايترغ )ض

كنند، چرا  يويدن يها شهيدن و انديآشام ،د خود را سرگرم خوردنيشاگردان او نبا، ن اثنايدر ا 34-35 :21
آنان  يشگيگاه همين جايبرند زم ميكه گمان  يع كسانيجم ين او براآمد. خواهد بود يكه بازگشت او ناگهان

  . ن خواهد بودياست چن
 ياين كار خود را از دنين رو آنها با اياز ا. نديدار بوده و دعا نمايد در هر وقت بيبا يقيشاگردان حق 36 :21

در حضور پسر انسان كه  يدن خشم خدا جدا ساخته و خود را در زمره كسانيخدانشناس كه محكوم به چش
   .شمارند ميستاد بريخواهند ا

او در  ،برد ميتون بسر يز داد، اما شبها را در كوهيم ميكل تعليخداوند هر روزه در محوطه ه 37-38 :21
  . شناختند تا از كالم او بشنوند مي يهر بامداد قوم نزد و. نداشت يا هخود ساخته بود خان ئي كهايدن

  

  )23 و 22 يبابها( سانپسر ان مرگ و رنج -11

  )2-1 :22( يسيتوطئه كشتن ع )الف

دارد كه با فصح آغاز شده و به مدت هفت روز كه در آن نان  يا هنجا اشاره به دورير در ايد فطيع 1 :22
 يهودين ماه سال ياول ،سانين روز از ما نيجشن فصح در چهاردهم .ابدي ميشود، ادامه  ميخورده ن يريفط

ه اول ير موسوم بود، اما در آيد فطيكم به عيست و يز پانزدهم ماه به مدت هفت روز تا روز با. شد ميبرگزار 
نبود كه رابطه  يازيان بودند نيهوديل لوقا در درجه اول ياگر مخاطب انج. شود مين نام تمام جشن را شامل يا
  . دير و فصح را ذكر نمايد فطين عيب

بردند  يرا به قتل رسانند، اما پ يسيچگونه خداوند ع هدند كيچ ميه توطئ اًدائمكهنه و كاتبان  يروسا 2 :22
از  ياريدانستند كه بس مي دند ويترس ميرا از قوم ين كار را انجام دهند، زيد به دور از غوغا و آشوب ايكه با

  .ل هستنديارزش قا يو يمردم برا
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   )6- 3 :22( هودايانت يخ) ب

ن عبارت در يا. ح داخل گشتياز دوازده شاگرد مس يكي ،يوطيبه اسخر يمسم يهودايطان در يش 3 :22
ما . به او داد يز فصح تكه نانيبر سر م يسيكه ع يهنگام ،ان شده استيب 27ه يآ 13وحنا در باب يل يانج
د لوقا ينكه تاكيا ايدر او انجام شده است و  ين عمل در مراحل گوناگونيم كه ايريجه بگين نتيم چنيتوان مي

  . قت است تا زمان انجام آنين حقيا يشتر رويب
كل يكهنه و سرداران سپاه كه در واقع فرماندهان گارد حفاظت از ه يهودا با روسايبه هر حال  6- 4 :22

بتواند  يچگونه شورش و ناآراميده بود تا بدون هيكش يا هاو به دقت نقش. ان بودند به مذاكره نشستيهودي
 يبه و يرش واقع شد،و با او عهد بستند كه نقديمورد پذ آنها كامالً يون نقشه از سيا. م كنديرا تسل يسيع

ات يدرصدد فراهم كردن جزئ هودايپس  .پاره نقره يس يم به بهايخوان ميل يگر اناجيكه در د همان گونه- دهند
  .انتكارانه خود برآمدينقشه خ

  
  )13-7 :22( فصح يبرا يآمادگ )پ

ن روز از ير نوزدهميد فطيروز ع معموالً. وجود دارد ياريمشكالت بسات ين آيدر مورد زمان وقوع ا 7 :22
م يخوان مينجا ياما در ا. شد ميان كنار گذاشته يهوديه از خانه يرمايخم يد تمام نانهايسان بود كه در آن بايماه ن
 .سان باشديد روز چهاردهم نيصورت با نيست فصح را ذبح كنند، كه در ايبا ميبود كه  يروز

قرار  فادهفصح مورد است يم برايد در تقويگو ميگر محققان يبه اتفاق د (Leon Morris) سيمورلئون 
م كه يما معتقد. كردند ميگران از آن استفاده يو د يسيكه ع يميتقو يگريو د يم رسميتقو يكي ،گرفت مي
  . ابدي ميادامه  53ه ينجا آغاز شده و تا به آيع پنجشنبه آخر در ايوقا

ات ياو تمام جزئ. وحنا را فرستاد تا مقدمات جشن شام فصح را آماده سازنديداوند پطرس و خ 10- 8 :22
آب به آنها  يبا سبو يكه داخل شهر شوند شخص يهنگام. شان بازگو نموديشان سپرده بود را برايكه به ا يامور

آب را حمل  ير زنان سبون شهيدر ا نامتعارف بود، معموالً يزين چيچن معموالً يشرق يدر شهرها .خورد ميبر
ت يمشتاق را به محل مشاركت با خداوند هدا ياست كه جانها القدس روحاز  ييباير زين مرد تصويا. كردند مي
  . كند مي

دانست كه صاحب  مي چنين همدانست، بلكه او  مير آن مرد را يت و مسيخداوند نه تنها موقع 11-13 :22
ن شخص يد ايشا. ار او وشاگردانش قرار دهديرا در اخت اش هوش خانل است باالخانه بزرگ و مفريما يا هخان

ان مهمانخانه و باالخانه بزرگ و مفروش يم. شناخته و خود و اموالش را وقف او نموده بود ميخداوند را 
. كردند، فراهم نمود مينسبت به آنچه شاگردان تصور  يزبان سخاوتمند امكانات بهتريم. وجود دارد يتفاوت

 نجا او ازيدر ا .نبود ييجا )Kataluma: يوناني(خانه  مهماناو در  يلحم متولد شد برا بيتدر  يسيع كه يهنگام
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، ا بهتر از آن به آنها داده شدباشند، ام) Kataluma :يوناني(اي  هخان شاگردان خود خواست به دنبال مهمان
  .بزرگ و مفروش يا هباالخان

  .اگردان فصح را آماده كردندبود، پس ش يو ييشگويبرطبق پ چيز همه
  
  )18-14 :22( شام آخر )ت

د فصح را جشن يب عيع بي از مصر و مرگ توسط خون بره يياد بود رهايان به يهوديقرنها  يبرا 14 :22
ن امور ين بار فصح را نگاه دارد، تمام ايآخر يبا دوازده رسول بنشست تا برا دهنده نجاتو آنگاه كه  .گرفتند مي

مان يكه به او ا ينجات تمام كسان يخونش برا يكه به زود. فصح بود يقياو بره حق. شمان او بوددر برابر چ
  . خته خواهد شديداشته باشند ر

دنش يش از زحمت ديپ او داشت، ير برايق و وصف ناپذيار عميبس يمفهوم يياستثنا ن فصحيا 15-16 :22
ن يگر از ايملكوت پرجالل خود د ين و برقراريه زمو او تا بازگشت خود ب. آن داشت يت براينها بي اقياشت

ن كالم روشنگر يا. د او بودياق شدياز شور و اشت يحاك ”ت داشتمينها بي اقياشت“ عبارت .فصح نخواهد خورد
  . نديمشاركت ما در شام فصح تامل نما يح براياق وافر مسيخواند تا بر اشت ميتمام اعصار را  داران ايمان

شكر نمود  ،از مراسم فصح در دست خود گرفت ياله شراب را به عنوان قسمتيكه او پ يهنگام 17-18 :22
گر يوه مو ديد، از ميايد كه تا ملكوت خدا نينما يادآوريگر به آنها يد يم نمود، تا باريان شاگردان تقسيو م

  .ابدي ميان يپا 18ه يشرح فصح با آ .دينخواهد نوش
  
   )23- 19 :22( ن شام خداوندياول )ث

ادبود مقدس را بنا نهاد تا ين يا يسيخداوند ع. ن فصح درست پس از شام خداوند شديآخر 19-20 :22
است از  ياول از همه او به آنها نان را داد، كه نماد. اد آورنديمرگ او را به  يبعد يروانش در طول قرنهايپ

خته يب جلجتا رياوست كه بر صل يپربهاانگر خون يب ييباياله به زيسپس پ. شود ميآنها داده  ين او كه برابد
 ين امر به معنايا. شوديخته ميخاصان او ر يبود در خونش كه برا يديجد عهد ،الهياو پ يبرا. خواهد شد

تحقق كامل عهد . شود ميد ييل بسته بود اما اكنون با خون او تاياست كه او ابتدا با ملت اسرائ يديجد عهد
 داران ايمانن خواهد بود، اما ما به عنوان يزم يح بر رويمس يسيوندمان عملكوت خدا ين برقراريدر ح ديجد
   .مييم هم اكنون آن را تجربه نمايتوان مي

م نشده يهنوز بدن او تقد .و خون اوست از بدن يا نماديست كه نان و شراب نمونه و ين يديچ ترديه يجا
به  يين نمادها به طرز معجزه آسايم كه اييواوه است كه بگين رو ياز ا. خته نشده بوديز ريبود و خونش ن

دانستندكه او از  مين رو شاگردان يهود از خوردن خون منع شده بودند، از ايقوم . افته استيل يت تبديواقع
  . از خون او بود يا هكه نمون يزيد، بلكه از آنچيگو ميكلمه سخن ن يخون به معنا
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 ار روشنيز بسين 13وحنا يدر  ،اين حالبا . حاضر بود هودا در شام آخريروشن است كه  كامالً 21 :22
ش از ين امر پيا جائي كهاز آن. ح گرفت اتاق را ترك كردينكه آن لقمه را از مسيهودا پس از ايم كه يخوان مي

م نان و شراب در آنجا يهودا به هنگام تقسيقت ين باورند كه در حقيبر ا ياريآغاز شام خداوند رخ داد، بس
  . ته استحضور نداش

ن رو ياز ا. م نموديت خاطر او را تسليهودا با رضاياما  ،مقدر شده بود يسيرنجها و مرگ خداوند ع 22 :22
 دار ايمانكن او ياز آن دوازده بود، ل يكيهودا يگرچه  ”.م كنديكه او را تسل يبر آن كس يوا“ گفت يسيع

  . نبود يقيحق
ك از يدانستند كه كدام  ميدهد آنها ن ميبه خود را نشان د شاگردان نسبت يو ترد يشگفت 23ه يآ 23 :22

  .خواهند شد ين عمل پستيشان مرتكب چنيا
  
  )30- 24 :22(به خدمت كردن است  يقيحق يبزرگ )ج

پس از شام خداوند شاگردان در  يلحظات يكه حت .زشت از قلب انسان است يريات تصوين آيا 24-25 :22
به آنها خاطر نشان ساخت كه  يسيخداوند ع !شان بزرگتر است نزاع كردنديا ك ازينكه كدام يان خود بر سر ايم

كنند  ميكه بر امتها حكومت  ينيدر نظرهمگان سالط. مخالف تصور انسان است اًقيدق يدر نظر او مفهوم بزرگ
كه در ك لقب بود، چرا ين تنها ياما ا .شوند مينعمت خوانده  يقت آنها وليدر حق ،هستند يبزرگ يها انسان
با  ت آنها كامالًياما شخص ،كردند ميشوا را برخود حمل يآنها نام پ. ش نبودنديب يت آنها حكام مستبديواقع

   .نامشان در تضاد بود
د مثل يخواهند با مي يكه بزرگ يكند، كسان ميصدق ن دهنده نجاتروان ين امر در مورد پياما ا 26 :22

 يده انقالبين عقيا .نديگران را خدمت نمايد چون خادم دين باشند بايخواهند برتريكه م يو كسان. كوچكتر باشد
گران را متحول ينسبت به د يبرتر چنين همكهنساالن نسبت به جوانان و  يج در مورد بزرگيرسوم و تفكرات را

  . ساخت
مانند  يسيعاما خداوند . بودند تر زبانان ارجحيهمانان نسبت به ميم در نظر مردم آن روزگان معموالً 27 :22
  . رندينه از او سرمشق گين زميد در ايكنند با مي يرويكه از او پ يتمام كسان ،ا گذاشتين دنيپا به ا ها انسانغالم 

 ينكه در امتحانهايدهد كه شاگردان خود را به خاطر ا ميخداوند را نشان  يه لطف و بزرگين آيا 28-30 :22
او  يد كه همگينخواهد پائ يريو د. كردند ميقبل با هم نزاع  يتا لحظاتآنها . دينما مين ياو با او بسر بردند تحس

دانست كه آنها در دل خود او را دوست دارند و به  مي يسيع اين حالاما با . ختيرا ترك كرده خواهند گر
ت او ح و سلطنين خواهد بود كه به هنگام بازگشت مسيپاداش آنها ا .اند هرا متحمل گشت ها خاطر نام او مالمت

نان يكه پدر با اطم همان گونه. خواهند كرد يل داوريها نشسته بر دوزاده سبط اسرائين بر كرسيزم يبر رو
د سلطنت يل جديح بر اسرائيز به همراه مسيح وعده داده بود، به طور قطع شاگردان نيخاطر ملكوت را به مس
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  .دخواهند نمو
  
  )34-31 :22(كند  مي ييشگويانكار پطرس را پ يسيع )چ

انت ين خياول. ميرس مين واقعه تلخ ين و آخريبشر به سوم يها يمانيا بي خيك از تارياكنون در سه باب تار
  . و اكنون ترس پطرس. خودخواهانه شاگردان بود يها زهيدوم انگ. هودا بودي

. ستح به شاگردان متزلزل خود ايدل مس ياز محبت و نرم يشمعون حاك يا ،شمعون يتكرار ا 31-32 :22
گران مخاطب ينده ديپطرس را به عنوان نما يسيع. طان خواست تا تمام شاگردان را همچون گندم غربال كنديش

عبارت فوق  تو دعا كردم يبرا( .مانش تلف نشوديپطرس دعا كرد تا ا يكن خداوند برايل. ساخت خود
ست ينجات ن ين بازگشت به معنايا. ديد برادران خود را استوار نماياو پس از بازگشتش با). است يا هالعاد

  . پس از لغزش شخص اشاره دارد يايبلكه به اح
در زندان و در موت  يح حتياز مس يرويپ يخود را برا يكاذب آمادگ يپطرس با اعتماد به نفس 33-34 :22

هرگز  ش از طلوع صبح، سه بار خداوند را انكار كرده خواهد گفت كهيس به او گفت كه او پياما ع. اعالم كرد
   !شناسد مياو را ن

نكه خروس دوبار بانگ زد پطرس سه يش از ايد پيگو ميم كه خداوند يخوان مي 30 :14ل مرقس يدر انج
نكه يش از ايخداوند گفته است پ 38 :13 وحناي ،34 :22 لوقا، 34 :26 يدر مت. مرتبه او را انكار خواهد كرد

ن ياز چن ين سادگيتوان به ايد اذعان كرد كه نميبا. د كردپطرس سه مرتبه او را انكار خواه ،خروس بانگ زد
. به هنگام صبح يگريبه هنگام شب و د يكي ،زد ميبانگ  يك بارش از يخروس ب احتماالً. ديچشم پوش يتضاد

ن يدر مقابل ا يسياو ع. اند هپطرس را ثبت نمود يل حداقل شش بار انكارهايد توجه داشت اناجيبا چنين هم
   :نمود اشخاص انكار

  )68- 66 :14 مرقس ،70-69 :26 يمت( زكيكن. 1
  )72-71 :26 يمت( گريد يزيكن. 2
   )71-70 :14 مرقس ،74-73 :26 يمت( نيحاضر .3
  )58 :22 لوقا( يگريد .4
  )60-59 :22لوقا (گر يد يكي. 5
   ).27-26 :18وحنا ي(س كهنه ياز غالمان رئ يكي. 6

  ”؟دميمرگ من تو را با او در باغ ند“ :او گفت راياست ز يگرين مرد شخص ديا احتماالً
  
  )38-35 :22( فرمان اعزام )ح

 يبرا يحتاج ضروريما. سه و توشه دان و كفش اعزام نموده بوديك بي شتر خداوند شاگردان رايپ يكم 35 :22
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ز محتاج يچ چيكردند كه به ه ميد اعتراف يآنها با. ن امر بر آنها ثابت شده بوديو در واقع ا. بود يآنها كاف
  . ستندين

د يآنها با. شدند ميد از خدمت يجد يا هكرد، و آنها وارد مرحل ميآنها را ترك  يبه زود يسياما ع 36 :22
آنها اكنون . شنديانديب يريخود تدب يكنون يازهاين يو الزم بود برا ،شدند ميخطر را متحمل  ،يگرسنگ ،فقر

. دند جامه خود را فروخته و آن را بخريندارند با يريو اگر شمش برداشته يا چمدانيسه، توشه دان و يد كيبا
ر به ين نبود كه از شمشيبخرند چه بود؟ مسلم است كه مقصود او ا يريد شمشينكه شاگردان بايمقصود خدا از ا

به عنوان . شد مياو محسوب  تعليماز  ين امر تخطيا. در مقابل مردم استفاده شود يك سالح تهاجميعنوان 
   :ل او گفتمثا

 وحناي( ”كردند ميبود، خدام من جنگ  مين جهان يمن از ا ياگر پادشاه. ستين جهان نيمن از ا يپادشاه“
18: 36(.  

  )52 :26 يمت( ”ر هالك گردديرد، به شمشير گيهر كه شمش“
  )44 :5 يمت( ”دييدشمنان خود را محبت نما“
 تيانقرن 2 ك.رنيز  )39 :5 يمت( ”او بگردان يبه سوز يرا ن يگريهر كه به رخساره راست تو تپانچه زند، د“

10: 4(  
  . ر چه بودياز شمش يسيپس مقصود ع

). 17 :6 سيانافس( ر روح اشاره كرده است كه همانا كالم خداستين باورند كه او به شمشيبر ا يبرخ .1
  . ر شونديتفس يهوم روحانفد با ميز بايتوشه دان و جامه ن ،سهيممكن است اما ك يرين تفسيچن

 4 :13 انياو با اشاره به روم :است ك حكومت سازمان يافتهير به مفهوم حفاظت يد شمشيگو مي يامزليو. 2
  .است يسازد مقصود قدرت قاض ميخاطر نشان 

 يمترسد  به نظر مياما  .تهاجم ير دفاع در برابر دشمنان است و نه برايد هدف از شمشيگو مي النگ. 3
  .ياهداف دفاع يبرا يكند حت مير را منع ياستفاده از شمش 39 :5

 يرين تفسيچن. شد مياستفاده  يوانات وحشيدفاع از ح ير تنها براين باورند كه از شمشيبر ا يبرخ. 4
  .ممكن است

ر باخود يسه پول، توشه دان و شمشيد اكنون كيدهد كه چرا الزم بود شاگردان با ميشرح  37 هيآ 37 :22
 ييشگوياو مطابق با پ يبه زود. ساخت ميروزانه آنان را برآورده  يازهايبا آنها بود، و ن تاكنون خداوند. بردارند

گر او با گناهكاران يد يد، به عبارتيرس ميهرچه در خصوص او بود به انقضا . كرد ميآنها را ترك  12 :53ا ياشع
  . افتيان خواهد ين پايزم يمحسوب خواهد شد و خدمتش بر رو

ن دو ينكه اير نزد او آوردند، به گمان ايآنها دو شمش. قصود خداوند را درك نكردندشاگردان م 38 :22
به سخنان آنها  ”است يكاف“ باگفتن يسيخداوند ع. خواهد بود ينده كافيمواجه با مشكالت آ ير برايشمش
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ش دشمنان در جهت رها خواهند توانست تالين شمشيپنداشتند كه با استفاده از ا مين يآنها چن اًظاهر. ان داديپا
  !در تضاد بود ح كامالًين با تفكر مسيا. ح را ناكام بگذارنديكشتن مس

  
  )46- 39 :22( يمانيرنج در جتس )خ

رفت، و  ميدعا به آنجا  يبرا اًغالب يسيع. تون واقع شده بوديكوه ز يب غربيدر ش يمانيباغ جتس 39 :22
  . امر واقف بودندن يز شامل آنها بود بر ايخائن ن يهودايشاگردان كه 

. باغ عازم شدند يافتن شام خداوند باالخانه را ترك كرده به سويان يو شاگردان پس از پا يسيع 40 :22
كه  يا هوسوس شان گفت كه دعا كنند تا مبادا در امتحان افتند، احتماالًيبد يسيدند، عيكه به آنجا رس يهنگام

  . آوردند ميح او وارد يترك خدا و مس يرابود كه دشمنان ب ييح بود، فشار و جفايمدنظر مس
او  يدعا .دتدعا ك ييبه تنها تارفت  يباغ يشاگردان خود را ترك كرده و به سو يسيسپس ع 41-42 :22

خواسته او انجام اراده خدا بود، و نه اراده  اين حالب او نشود، با ياله نصين پين بود كه اگر پدر بخواهد، ايا
نجات گناهكاران وجود دارد،  يب براير از راه صليگر غياگر راه د :ن مفهوم استيدن دعا بيما ا يبرا. خود

  . نبود يگريرا راه ديز ،آسمان خاموش بود. اكنون آن را آشكار ساز
ه يعمل فد. از عمل كفاره شدن او باشد يجزئ يمانيح در باغ جتسيمس يم كه رنجهايستين باور نيما بر ا

در آنجا . داد مياز جلجتا خبر  يمانياما جتس. ديب به انجام رسيصل يبر رو يكيشدن در طول سه ساعت تار
  . ن رنجها را متحمل شوديتر خداوند اسفناك يسيبود كه گناهان ما باعث شد ع

از  يا هفرشت. مشهود است او همراه شد كامالً يها بتيت كامل او در رنج او كه با مصيانسان 43-44 :22
قت كه عرق او نقل قطرات خون ين حقين واقعه و ايتنها لوقا ا. نمود ميت يو را تقوا ،آسمان بر او ظاهر شده

   .ق را به خود جلب نموده استيب دقيتوجه طب ين نكته جزئيا. دينما ميرا ثبت  ،بود
 يتفاوت بي يافت، نه از رويآنها را در خواب  ،نزد شاگردان خود بازگشت يسيكه ع يهنگام 45-46 :22

را لحظه يگر به آنها اصرار نمود كه برخاسته و دعا كنند، زيد يبار .از اندوه و خون يناش يبلكه از خستگ
  .نديح را انكار نمايدر راه بود، و وسوسه خواهند شد كه در مقابل قدرتها مس يبحران
  
  )53-47 :22( يسيع يريم و دستگيتسل )د

 يريخ كهنه و سرداران سپاه به جهت دستگيشااز روسا و م يهودا به همراه گروهي ،ن هنگاميدر ا 47-48 :22
. ساخت مي گران مشخصيان ديرا در م يسيع يا هد با بوسيبا يم كنند ه طبق نقشه قبليتسل. دندياز راه رس
  :دارد مياظهار  استوارت

ز رون ايهودا بيتواند انجام دهد،  ميكه انسان  يالتذو ر ين حد پستيآخر ،دهد مين امر اوج نفرت را نشان يا
   .ك بوسهيبلكه تنها به  ،ا خنجري يليس ،نه با ضربه. م نموديخود را تسل يباغ آقا
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   ”ي؟كن ميم يا به بوسه پسر انسان را تسليهودا آي يا“ ديبا اندوه فراوان پرس يسيع
از آنها به نام  يكيقت يدر حق. ن رو آماده حمله بودنديشود و از ا ميدند كه چه يشاگردان د 49-51 :22
او را به خاطر استفاده از ابزار  يسيع. س كهنه را از تن جدا كرديبرداشته گوش راست غالم رئ يريشمش پطرس
د به ين شده خدا باييش تعيده بود، و اهداف از پيرسفراساعت او . خ نموديتوب يجنگ روحان يبرا يجسمان
  . فا دادبا محبت فراوان گوش آن غالم را لمس نمود و او را ش يسيع .وستيپ ميتحقق 
 يا هاو به گون يريدستگ يد كه چرا برايهود و سرداران از آنها پرسيخطاب به رهبران  يسيع 52-53 :22

نكردند او را  ياما سع ،داد ميم نيكل تعليا او هر روزه در هيآ. است يك دزد فرارياو  يي، كه گواند هرون آمديب
اكنون حدود . ن ساعت آنها و قدرت ظلمت بوديا ،دانست مياما او پاسخ را خود  ؟ندير نمايدر آنجا دستگ

  . شب پنج شنبه بود يها مهين
. افايسپس در حضور ق. ابتدا در حضور حنا. خداوندمان سه مرحله داشت يرسد كه محاكمه مذهب ميبه نظر 

ه عروز جمبامداد  5 يال 1ان ساعت يم 65ه يع تا آين وقايا احتماالً. ن احضار شدينهدراو سرانجام در مقابل س
  .رخ داده باشد

  
   )62- 54 :22( ه تلخ اويانكار پطرس و گر )ذ

او در داخل . آمد ميس كهنه آوردند، پطرس از دور از عقب يرئ يكه خداوند را به سرا يهنگام 54-57 :22
د ست و ادعا نمويبه پطرس نگر يزكيكن. كردند بود ميان خود را با آتش گرم ويان ايكه در م يان كسانياط ميح

  . شناسد ميانكار كرد كه او را  يپطرس به طرز تاسف بار. است يسيروان عياز پ يكيكه او 
 يسيروان عياز پ يكيپطرس برد و او را  يگر انگشت اتهام به سويد يشخص ،دينپائ يريد 58-62 :22
برد كه  يگر پيد يك ساعت بعد شخصي اًنيتخم. اتهام را انكار نمود نيگر پطرس ايد يبار. خواند يناصر

. ن مرد را هم منكر شدياز ا ياندك شناخت يپطرس حت. از شاگردان خداوند است يكيز يو ن يليك جليپطرس 
به  ،دهيك، خداوند رو گردانيلحظات تار نيدر ا. بر انكار او بود يديين هنگام بانگ خروس مهر تاياما در ا

سه بار او را انكار خواهد كرد را به خاطر ش از بانگ خروس يپ ئي كهشگوين پيو پطرس ا ،پطرس نظر افكند
  .ديرون رفته و زار زار بگرين نگاه پسر خدا به پطرس باعث شد تا او بيا. آورد
  
  )65-63 :22( كنند ميرا استهزا  يسيسربازان ع )ر

 .كل مقدس گماشته شده بودنديبودند كه بر ه يانير نموده بودند در واقع از سپاهيرا دستگ يسيكه ع يكسان
نكه چشمان او يآنها پس از ا. انه زدنديرا استهزا كرده او را تاز يسيخانه مقدس خدا ع ين حافظان ظاهريحال ا

آنها  ئي كهن تمام كارهايالبته ا. سئوال نمودند كه بگو كه تو را زد يش زدند، سپس از ويرا بستند طپانچه بر رو
  .ديه خود را متحمل گردين بر علت گناهكارايضد ييبايبا شك يسيانجام دادند نبود، اما ع
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  )71-66 :22( نينهدراصبح روزمحاكمه در حضور س )ز

 ياعضا. ن بردندينهدراا سيمجلس خود  را به يسيخ عي، مشا)بامداد 6تا  5( ده دميبه هنگام سپ 66-69 :22
گفت كه در جواب  يسيع .ح استيا او مسيدند كه آياز او با صراحت پرس )ي عالي يهودشورا( نينهدراس

كه اكنون با  ياما او آنها را آگاه ساخت كس. رفتنديپذ ميقت را نين حقيآنها ا .ده استيفا بي ن مورديبحث در ا
  ). 1 :110ر ومزم ك.ر( به طرف راست قوت خدا خواهد نشست يستاده است روزيدر مقابل آنها ا يفروتن

. مشخص بود مقصود آنها كامالً. خداستا او پسر يدند كه آيسپس آنها به صراحت از او پرس 70-71 :22
مرقس  ك.ر( ”د كه من هستمييگو ميشما “پاسخ داد  يسيخداوند ع. آنها، پسر خدا برابر بود با خود خدا يبرا
او با خدا برابر است را  ن كفر را كهيا تاكنون از او ايآ. از داشتنديبود كه آنها بدان ن يزين همان چيا. )62 :14
اما . طبق قانون آنها، مجازات كفر مرگ بود. وجود داشت ياما مشكل. نبود يازيگر به شهادت نيد ؟ده بودندينشن

د ين رو باياز ا. نديان را به مرگ محكوم نمايها قرار داشتند و لذا قادر نبودند زندانيطره قدرت روميآنها در س
 ن روياز ا. ند نبوديچندان خوشا ييهمچون كفرگو ياو اتهامات مذهب يبردند و اما برا ميالطس يرا نزد پ يسيع

  .كردند مياقامه  ياسيد اتهامات سيآنها با
  
  )7- 1 :23(الطس يدر حضور پ يسيع )ژ

 يفرماندار روم ،الطسينزد پ يرمذهبيبه سرعت به محكمه غ ،نينهدراپس از حضور در س يسيع 2- 1 :23
اول از همه او را متهم نمودند كه مردم . ندآورد مي بر او وارد ياسيسه تهمت س ياكنون رهبران مذهب. برده شد

ه دادن به يمردم را از جز ،نكهيدوم ا. كند ميبه دولت روم را از آنها سلب  يكند و در واقع وفادار ميرا گمراه 
  . خواند مينكه او را متهم كردند كه خود را پادشاه يو سرانجام ا. دينما ميصر منع يق

الطس او ياما پ. هود هست، جواب او مثبت بوديا او پادشاه يد كه آيپرسالطس از او يكه پ يهنگام 7- 3 :23
، رو به )الف 38-33 :18 وحناي( يسيبا ع يخصوص يياو پس از گفتگو. روم برنشمرد يامپراتوربر  يديرا تهد
 يسيشتر سماجت كردند و عياما خلق ب. ابدي مين يبيچ عيت حاضر كرده گفت در او هيو جمعاهنان ك يروسا

الطس نام يچون پ. م داده استين را تعليم اير تا به اورشليل حقيشوراند و از جل ميمتهم نمودند كه مردم را  را
ن رو يس بود، و از ايروديل در حوزه هيجل .افته استيخود  يبرا يزيد كه راه گريشيد، با خود انديل را شنيجل

ز يس نيروديه. س فرستاديروديرا نزد ه يسيعن ماجرا نشود و ير اين درگيش از ايگر بيالطس خواست كه ديپ
  . برديم بسر ميام در اورشلين ايدر ا

بود كه  يپاسيآنت. م قتل عام نموديكه نوزادان را در اورشل ير بود، همان كسيپاس فرزند هرود كبيهرودآنت
 يسيروديهمان ه نيا. ح او را با زن برادرش محكوم كرده بوديرا كشت، چرا كه او رابطه وق دهنده تعميد ييحي

  .دينام ”آن روباه“او را  32 :13در لوقا  يسيبود كه ع
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  )12- 8 :23(س يروديه زيرآميسئوال تحق )س

ده بود، يار شنيح را بسياو شهرت مس. ار شاد بوديد بسيد ميدر مقابل خود  را يسينكه عيس از ايروديه 8 :23
   .ندياز او ب يا هبود كه معجز ميبود مترصد  يديو مدت مد

ت يشكا. كرد ميافت نيدر يد، او جوابيس چقدر از نجا ت دهنده پرسيروديمهم نبود كه ه 11- 9 :23
ن بود كه بگذارد يتوانست بكند ا ميس يروديكه ه يتمام كار. لب نگشود يسيان شدت گرفت، اما عيهودي

هزا نموده و او را نزد دن لباس فاخر بر او او را استيرفتار كرده و با پوشان يسيسربازانش به خشونت با ع
  . باز فرستد سالطيپ

آنها . ل شديتبد يبود، اما اكنون عداوت آنها به دوست يالطس عداوتيس و پيروديان هيقبل از آن م 12 :23
  .متحد شده بودند يسيه خداوند عيبر عل هر دو

س يكه ابل است تاسف يبس يان جايحيمس يبرا“ :ديگو مين واقعه يدر ماتم ا (Theophylact)الكت يتئوف
انجام كار خوب با  يتوانند برا مين يان حتيحيمس حالي كهسازد، در  مياهداف خود متحد  يافراد شرور را برا

  ”.نديبرقرار نما يگر دوستيكدي
  

  )25- 13 :23(گناه اما محكوم  بي ،الطسيپ يرا )ش

را انجام دهد، اكنون خود را در خود كار درست  يالطس كه نتوانسته بود با تبرئه نمودن زندانيپ 13-17 :23
 يچ گواهيس و نه او هيروديآنها شرح داد كه نه ه يقوم را نزد خود خوانده و برا ياو رهبران مذهب. ديد ميدام 

ن رو دستور داد كه او ياز ا ”.چ عمل مستوجب قتل از او صادر نشده استيه“. افتندين يسيانت در عيدال بر خ
  :سازد ميخاطر نشان  ارتاستو. شالق زده رها كنندرا 

از ترس  يف و حاكيضع ين تالشيا. ر استيه ناپذينامعقول و توج كامالً ين مصالحه تاسف باريچن ،البته
اما . دينما يخواهد خلق را راض ميگر يد ييخدمت كند اما از سو يسيخواهد به ع ميك سو يانسان است كه از 

  . رنديرا نپذ ين رايچ وجه اين به هياهنان خشمگست كه كين يو تعجب چكدام را انجام نداد،ياو ه
ك يخواستند، او  ميبرنابا را  يو آزاد يسيآنها مرگ ع. ن شدنديكهنه خشمگ يحاكمان و روسا 18-23 :23

نمود  يسع يالطس با ناتوانيگر پيد يبار. مجرم بدنام بود كه به خاطر شورش و قتل در زندان افكنده شده بود
مهم نبود كه او چه . كرد ميوادار  ينيت او را به عقب نشيرحمانه جمع بي د، اما خواستهيخداوند را تبرئه نما

  . خواستند ميآنها مرگ پسر خدا را  ،ديگو مي
. كند ميت مردم او را محكوم يرضا يگناه خوانده بود، اما اكنون برا بي را يسيع سالطياگرچه پ 24-25 :23

  .ق آزاد نمودخل يگر او برنابا را برايد ييو از سو
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  )32-26 :23(پسر انسان در راه جلجتا  )ص

به نام  يسربازان مرد ،بير محل وقوع تصليدر مس. روز جمعه بود بامداد 9ساعت  اًبياكنون تقر 26 :23
رسد كه  ميم، اما به نظر يدان مياد نين مرد زيدرباره ا. ديب را حمل نمايمجبور ساختند تا صل را يروانيشمعون ق

  . )21 :15مرقس ( شدند ميان شناخته شده محسوب يحياز مس يو پسر ود اًبعد
ان جماعت را دختران يزنان م يسيع. ستنديگر مياو  يبرا يسياز مردم دلسوز به دنبال ع يگروه 27-30 :23
 يالديم 70كه درسال  ياو به خراب. خود يه كنند، بلكه براياو گر يد برايم خواند و به آنها گفت كه نباياورشل

م خواهد بود كه نازادگان كه تاكنون يعظ آن قدررنج و عذاب آن روزها . كرد ميشد، اشاره  ميم واقع يبر اورشل
طس چنان خواهد يورش تيوحشت و هراس . به طور خاص خوشبخت خوانده خواهند شد ،شدند مير يتحق

  . ديهان نمابود كه مردان آرزو خواهند كرد كه كوهها بر آنها افتد، و تلها آنها را پن
ن كارها را به چوب تر كردند، به چوب يرا اگر ايز“ ،ز افزودين سخن را نيا يسيسپس خداوند ع 31 :23

ن شرم و يها چنياگر روم. مان درخت خشكيا بي ليبود، و اسرائ تر او خود درخت ”خشك چه خواهد شد؟
ب خدا يظار قاتالن گناهكار پسر حبدر انت يگناه خدا عارض كردند، پس چه مجازات سخت بي را بر پسر يرنج

   ؟است
ز به اعدام محكوم يگر كه خطا كار بودندنيكردند دو نفر د ميحركت  يسيكه با ع يتيان جمعيدر م 32 :23

  .شده بودند
  

  )38- 33 :23( يسيمصلوب شدن ع )ض

جمجمه د شكل آن مكان به يشا ”.جمجمه“ ين به معنايواژه الت(محل اعدام جلجتا نام داشت  33 :23
ن نام معروف شده بود، چرا كه جمجمه يمحل مرگ و كشتار بود به ا ئي كهد از آنجايا شايشباهت داشت و 

كالم . ان توجه استيشا يسيدن عيب كشيف به صليسكوت كالم خدا در توص. از مرگ است ينماد معموالً
سخنان  گريد يبار ”.مصلوب كردند او را در آنجا“ ،ك عبارت سادهيتنها . پردازد ميات ماجرا نيچندان به جزئ

 :سازد ميخاطر نشان  استوارت

ن ياما چن. فراتر از باور انسان بود كامالً يتين وضعيار دشوار بود، اما مردن آن هم با چنيح بسيباور مرگ مس
از  يا هلها ل كرده و بايآن را تبد ،دهينت بخشيبه آن ز )بيصل يحت(ح لمس نمود يهر آنچه را كه مس. شد

 يب بر جايصل يم را بر رويعظ يم كه او چه ژرفنايچگاه فراموش نكنياما ه ،ديپوشان ميو شكوه آن را  ييبايز
  . گذاشت
  اموز مرا يآن ب

  ب را يآن صل يژرفنا
  كه مرد اندوه و رنج بر آن 
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  و مردن ختن خونيمحكوم است به ر
 (Lucy A. Bennett)بنت  .يلوس

ك در دو يب خطاكاران هر يان قرار داشت، و صليدر م يسيب عيب بر جلجتا بود، صليآن روز سه صل
   ”.از خطاكارن محسوب شد“ :بود 12 :53 اين تحقق اشعيا. طرف

را كه يز ،امرزينها را بيا ،پدر“اد زد يب فريصل ياز رو يحد و حصر بي و رحمت با محبت يسيع 34 :23
مورگان در مورد محبت ! شد يالن خشم الهيسن دعا مانع يداند كه ا مي يچه كس ”.كنند ميدانند چه  مين

   :ديگو مين يچن دهنده نجات
. د بودرنجاندن ميكه او را  يل به انتقام گرفتن از كسانيتما يو نه خشم و نه حت ينه آزردگ يسيدر جان ع

 ين برادانم كه تنها مكا ميشنوم،  ميرا  يسين سخن عياما هرگاه ا. كنند مين يمشت گره كرده را تحس ها انسان
بدون درز او  يردا يم كردند و برايان خود تقسياو را م يها سپس سربازان جامه. مشت گره كرده جهنم است

  . قرعه افكندند
ح و يمس گفتند كه اگر او واقعاً ميكردندو به او  ميستاده او را استهزا يب ايبزرگان در مقابل صل 35-58 :23

ز از او يدادند و آنها ن ميكردند و آمده او را سركه  ميز اورا استهزا ين انيسپاه. ده خدا است خود را برهانديبرگز
  . ب نوشتنديصل يبر باال يا هرناميتقص چنين هم. خواستند كه خود را نجات دهد مي

  هودين است پادشاه يا

  :ميكن مينقل گر از استوارت يبار د
 يو عبران )يروم(ن يو الت يونانيزبان، ر نامه به سه ين تقصيم كه ايقت غافل شوين حقيم از ايتوان مين

نان حاصل شود تمام افراد حاضر در ين خاطر به سه زبان نوشته شد كه اطميست كه به اين يديترد. نوشته شد
خداوند خود دانسته  ياز سلطنت جهان يآن را نماد يح همواره و به درستيمس يسايآنجا را بخوانند، اماكل

. بود ياساس يمفهوم يك از آنها حاويا نوشته شد، هر يامه به سه زبان برتر دنرنين تقصيا جائي كهاز آن. است
ن زبان قانون يالت !طه پادشاه بودين حيدر ا يسيكرد كه ع مين لوح ثابت يزبان فرهنگ و دانش بود، كه ا يوناني

و در آنجا هم  :شده است يزبان مذهب وح يعبران !نه پادشاه بودين زميدر ا يسيباز هم ع .بود يو كشوردار
 ”سرش بود يرو ياريبس يها تاج“ بيصل يپس از جان سپردن در باال ين رو حتياز ا !پادشاه بود يسيع
  .)12 :19 مكاشفه(

  
  )43- 39 :23( دو دزد )ط

. را ناسزا گفتند يسيد كه در ابتدا دزدان عيگو مين واقعه به ما يل در مورد ايگر اناجيات ديروا 39-41 :23
او . صورت گرفت ياز آنها تحول يكياما در دل  داد؟ ميبود پس چرا آنها و خود را نجات نح ياگر او مس

آنها به خاطر  ينها هر دوياما گذشته از ا. ح سرزنش كرديبه مس يحرمت بي گر او را به خاطريخطاب به دزد د
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 يانيب ميبر صل ن شخصياما ا. ن مجازات حق آنها بوديا. شدند ميكه مرتكب شده بودند مجازات  يميجرا
  . جا نكرده بود بي چ كاريه

ن باز يزم يملكوت بر رو يبرقرار يكه برا ياز خداوند خواست تا هنگام يسيآن دزد خطاب به ع 42 :23
از مردگان  يسيمان آورد كه عيدزد در حال مرگ ا. قابل توجه بود يمانين ايچن. اد آورديگردد او را به  مي

  . ا سلطنت خواهد نموديدنخاست و سرانجام بر برخواهد 
فردوس همان . ديگر را خواهند ديكديدر فردوس  يمان او به او وعده داد كه روزيبه خاطر ا يسيع 43 :23

 !يامروز چه سرعت ،است كه خدا در آن ساكن است يمكان يو به معنا )4، 2 :12قرن  2(. آسمان سوم است
   !يميعظ يچه خوشبخت-در فردوس !يچه مشاركت-بامن

سازد كه شرط  ميقت را بر ما آشكار ين حقين داستان ايا :سدينو مي (Charles R. Erdman)اردمن ارلز چ
كند كه  ميه اعالن ين آيا. ز در خود داردين يگريمهم د يها اميه پين آيا اين حالبا . مان استينجات توبه و ا

در .. .شركت جسته بود در شام خداونافته بود، و نه ديد يآن دزد نه تعم. ستين مقدس نيينجات بسته به آ
حاكمان و سربازان به  يشخندهايو ر ها هيان كنايقت او با شجاعت در حضور آن جماعت متخاصم و در ميحق

ن يقيشتر يه بين آيو با ا. افتينجات  يچ مراسم رسمياو بدون ه اين حالمان خود اعتراف نمود، اما با يا
جان انسان “ ز مبرهن است كهيو ن.. .ندارد يشخص بستگ يكويم كه نجات به اعمال نيينما ميحاصل 

وجود  ”يبرزخ“ ز مبرهن است كهيو ن. ر شخص آگاه استيخوابد اما ضم ميجسم پس از مرگ  ”.خوابد مين
د اذعان داشت يگر بايد يبار. شود ميدرنگ مبارك  بي گناه آلود و شرم آور يك زندگيدزد نادم پس از . ندارد

م كه ييد توجه نمايو سرانجام با. افتينجات  يكياما تنها  ،دو دزد در آنجا بودند. ستين يجهان ،كه نجات
كه به آن  يا هكنه وعد. شوديافت ميح يبا مس يفراتر از مرگ است در مشاركت شخص يكه حت يت شاديماه

ن يبر بستن از اكه رخت  ،نان مبارك ماستين اطميا ”.بود يبا من خواه“ :ن استيدزد در حال مرگ داده شد ا
  . ن جهان استيار بهتر از بودن در اياست كه بس ”حيبودن با مس“جهان به منزله 
ب يشما در كدام طرف صل. به جهنم يگريبه آسمان رود و د يح ممكن است شخصيمس يسياز جانب ع

  د؟يقرار دار
  
  )49- 44 :23( سه ساعت ظلمت )ظ

ن را فرو يآن سرزم يبعدازظهر تمام 3ظهر تا ساعت از  يعني ظلمت از ساعت ششم تا ساعت نهم 44 :23
آنها نور را رد . بود يا هل نشانيملت اسرائ ين برايا). دهد ميرا  يهر دو معن يونانيواژه  ،نيا زميو (گرفت 

  . كردند، و اكنون خدا آنها را كور ساخت
 يح راهيمس يسيخداوند ع قت است كه مرگين حقيانگر اين امر بيا. ان شكافته شديپرده قدس از م 45 :23
  ).22-20 :10 عبرا( رند باز كرديمان بپذيكه با ا يتمام كسان يرا برا
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ب يصل يكفاره گناهان ما را در جسم خود و بر رو يسين سه ساعت بود كه عيدر طول ا 46-47 :23
م يخود را تسل يو به اراده خود زندگ ،ردپان او روح خود را به دستان خدا، پدرش سيو در پا. ديمتحمل گرد

 ،قتيدر حق“ :د كرده گفتين صحنه فرو رفته بود كه خدا را تمجيرت ايچنان در ح يروم يوزباشيك ي. نمود
  ”!ن مرد صالح بوديا

بر جماعت حاضر در آنجا گذاشت كه اندوه و دلشوره بر آنان غلبه  يقير عمين صحنه چنان تاثيا 48-49 :23
ن صحنه سرنوشت يا... ل او را متابعت كرده بودنديكه از جل يامل زنان، شيسيروان وفادار عياز پ يبرخ. كرد

  .كردند ميا را مشاهده يخ دنيساز در تار
  
  )56- 50 :23( وسفيدر قبر  يسين عيتدف )ع

 ياز شورا يگرچه او عضو. بود يسيخداوند ع يوسف از شاگردان پنهانين لحظه يتا بد 50-54 :23
الطس رفت و از او خواست يوسف با شجاعت نزد پي. موافق نبود يسيدر مورد عآنها  ين بود، اما با راينهدراس

ن يآن هنگام ساعت ب. سته او را دفن كنندين آورده و به طور شاييب پايرا از صل يسيتواند جسد ع ميا او يكه آ
د و يچيكتان پ در ،ن آوردهييدرنگ آن را پا بي وسفين اجازه را صادر كرد و يالطس ايبعداز ظهر بود پ 6 يال 3

ن واقعه در روز يا .در آن دفن نشده بود گذاشت چ كس تاكنونيده شده بود و هيكه از سنگ تراش يدر قبر
ان يهوديم كه سبت يد به خاطر آوريشد با ميك يد سبت نزديگو ميكه كالم  يهنگام. ه رخ داديروز ته ،جمعه

  . شود مياز غروب روز جمعه آغاز 
دند كه جسد چگونه در قبر يوسف رفته و ديل آمده بودند به دنبال يكه از جل يزنان وفادار 56 -55 :23

داشتند به عطر  ميا ساختند تا برگشته جسد او را كه دوست يات مهيحنوط و عطر ،پس برگشته. گذاشته شد
به  ، او را تاين عمل ويا. ز دفن نموديك معنا خود را ني، به يسيوسف با دفن كردن جسد عي. خوشبو سازند

ت يهودياز  يگر جزئياو نه تنها د. د جدا ساختيب كشيات و جالل را به صليكه خداوند ح يابد از ملت
كشنبه يزنان با اطاعت از فرمان سبت . دهد ميه آن شهادت ير او از آن جدا شده و بر علينخواهد بود، بلكه ضم

  .را آرام گرفتند
  

  )24باب ( پسر انسان يروزيپ .12

   )12-1 :24( ير قبر خالزنان بر س) الف

درست كرده  يسيجسد ع يرا كه برا يحنوط ،قبر حركت نموده يكشنبه به سويسپس در صبح روز  1 :24
دانستند كه سنگ  ميا نيآ ؟ح را داشتنديدن جسد مسيشود كه آنها انتظار د مياما چگونه . بودند با خود بردند

ار يم كه او را بسيدان ميما فقط  .ميدان ميسئواالت را نن يجواب ا ؟ده شده بوديبر دهانه قبر غلطان يميعظ
  . سپارد مي يدن به هدف است را به دست فراموشيكه بر سر راه رس يمحبت مشكالت يدوست داشتند، و گاه
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است كه به جد  يكسان يام كرده برايخداوند ق. )6ه يآ( ار داشتيو پاداش بس )1ه يآ(دار بوده يمحبت آنها ب
  ).17 :8امثال ( طلبندو جهد او را ب

نكه داخل قبر شدند، يبه محض ا. دنديده ديسنگ را از سرقبر غلطان. دنديكه سر قبر رس يهنگام 10- 2 :24
حالي در . رت آنان هم دشوار استيتصور بهت و ح يحت .ستيخود ن يدر جا يسيدند كه جسد خداوند عيد

، در لباس درخشنده )12 :20وحنا ي ك.ر( دو فرشته كردند، مي ين موضوع را در ذهن خود حالجيآنها هنوز ا كه
 همان گونهاو . ده بوديفا بي زنده است، گشتن قبر يسيدند كه عينان بخشيدر مقابل آنان ظاهر شده به آنها اطم

به آنها نگفته بود كه الزم است پسر انسان به دست  ا قبالًيآ. خاست ميد بريل به آنها وعده داده بود بايكه در جل
پس تمام سخنان او را . )33 :18 ؛22 :9لوقا ( ؟زديم شده و مصلوب گردد و در روز سوم برخيم گناهكار تسلمرد

ان يان مناديدر م. ازده نفر رساندندين اخبار را به گوش آن يدرنگ به شهر برگشته و ا بي آنها ..به خاطر آوردند
   .خوردند يمبه چشم  عقوبيم مادر يونا و مريه، يم مجدليام خداوند مريق

 !يباورنكردن. ماند ميكهن  يها ن امر همچون افسانهيا. شاگردان سخنان زنان را باور نكردند 11-12 :24
قبر رفت و كفن را تنها  يسو اًخود شخص نكه پطرسيتا ا-پنداشتند ميبود كه آنها  يزين همان چيا !يواه

ا آنها باز شده يد كه آيگو ميكالم ن. دنديچيپ ميبه دور جسد  يبود كه آنرا به سخت يا هكفن پارچ. ديگذاشته د
رسد كه  مين به نظر يچن. ميريده دوم را بپذيمانده بودند، اما بهتر آن است كه عق يا به شكل بدن باقيبودند، و 
مانده بود ثابت  يقت كه كفن باقين حقيا. مانده باشد يله باقيآن همچون پ ،رون آمدن خداوند از كفنيپس از ب

رون آوردن جسد از بدن يچرا كه دزدان وقت خود را صرف ب ،ده نشده استيد كه جسد او دزدينما مي
  ن ماجراها چه بود؟يابد، مفهوم اين راز را بيپطرس به خانه بازگشت اما هنوز در تالش بود جواب ا. كنند مين

  
  )35- 13 :24( در راه عموآس )ب

 يزيچ يگريت ديوپاس نام داشت، ما از هويد، كلكه در راه عموآس بودن ياز دو شاگردان يكي 13 :24
م يتوان مياما. گر خود لوقا بوديد آن شاگرد ديگو ميهست كه  يتيروا. وپاس بوديد او همسركليم شايدان مين

حالي به هر حال، آن دو شاگرد در . )33ه يآ ك.ر(ح نبوده است يه مسيازده شاگرد اوليم كه او از يمطمئن باش
ر پرتاب دور بود در حركت بودند با اندوه و تاسف يعموآس كه به مسافت شصت ت يسو م بهياز اورشل كه

  .كردند ميگر بازگو يكدي ين خداوند را برايمرگ و تدف
ام كرده بود اما ياو خداوند ق ،ك آنها آمدينزد يا هبيرفتند، شخص غر ميش يكه پ همان گونهآنها  14-18 :24

 يوپاس با تعجب گفت كه حتيكل. گفتند ميسخن  يزيد كه راجع به چه چياز آنها پرس يسيع .او را نشناختند
   .ز مطلع استيم از آنچه واقع شد نيدر اورشل يا هبيغر

آنها از همان  ”؟افتاده است يچه اتفاق“ :ختيشتر برانگيآنها را ب يگر شگفتيد يبا سئوال يسيع 19-24 :24
. دندده شدن او را بازگو كريب كشيو سپس محاكمه و به صل ،ش نمودندياشاره كرده او را ستا يسيابتدا به ع
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در واقع . ستيگر در قبرش نين خبر كه جسد او ديد بربادرفته خود سخن گفتند، و سپس از ايآنها از ام
  . ده بودند كه او زنده شده استينان بخشيفرشتگان به زنان اطم

بود  يهمان راه اًقين دقينبرده بودند كه ا يپآنها را سرزنش نمود، چرا كه  يبه نرم يسيسپس ع 25-27 :24
. افتي ميد جالل يد و سپس بايكش ميد رنج ياول او با .كرده بودند ييشگويح پيدر مورد مس قيعت عهدا يكه انب

ح يمس يعنيكه به او  يا ادامه داد و تمام متونيش آغاز نمود و سپس با كتب انبيدايخداوند سخنان خود را از پ
م كه در آن يز مشتاقيبود، و اكنون ما نمقدس  كتاباز  يك مطالعه عالين امر يا. ودند را شرح داداشاره كرده ب

م يتوان ميز يم دهد، پس ما نيرا كه به ما تعل القدس روحز يم، و نيرا دار قيعت عهداما ما همان  !ميروز با او بود
  . مييح را در تمام كتب درك نماياخبار مس

آنها همسفر خود را دعوت نمودند تا شب . شدند ميك يشان نزديها شاگردان به خانه گرياكنون د 28-29 :24
او  ،خواهد به سفر خود ادامه دهد مي ييرفتار كرد كه گو يخداوند طور ،در ابتدا. دينما يرا با آنها سپر

   !افتندي يميچه پاداش عظ ،اما آنها اصرار نمودند كه با آنها باشد. ديل نمايخواست خود را تحم مين
  . زبان را گرفتيم يهمان جايصرف شام نشستند، م يكه برا يهنگام 30-31 :24
ح ياست كه مس يزين همان چيا. ل به خانه خدا شديو خانه تبد ،دين مقدس گرديل به آئيروزانه تبد يغذا

خانه خود را به آن دو شاگرد در . رفته خواهند شديرند، پذيكه او را بپذ يكسان. دهد ميهر جا كه رود انجام 
  ). ه متون مقدسيروزانه اتحاد يها نوشته(د يگشا مياو باز كردند، و اكنون او چشمان آنها را  يرو

خها را در يا آنها اثر ميآ. ن بار شناختندياول ينان را پاره كرد و به آنها داد، او را برا يسينكه عيبه محض ا
با . باز شد تا او را بشناسند ييانشان به طرز معجزه آسام كه چشميدان ميده بودند؟ ما تنها ياو ند يدستها

  . ب شديشان غاياز ا يسيشناختن آنها، ع
نمود و كتب را بجهت آنها  مي كه او با آنها تكلم يست هنگامين يتعجب. سپس از همان راه برگشتند 32 :24

  . ام كرده بوديح قيمس يسيد عو همراه آنها در سفر خداون معلم. سوخت ميكرد دلشان در درونشان ن مير يتفس
ازده و يآن  ئي كهم بازگشتند، جاياورشل يبه سو ،نكه شب را در عموآس بماننديا يآنها به جا 33 :24

ه يان ساختن گروه اولينما يجامع برا يا هنجا واژيدر ا ”ازدهي“. افتنديگران را كه با هم جمع شده بودند يد
به ما  24 :20 وحنايكه  همان گونهازده نفر حاضر نبودند، يتمام آن قت يدر حق. است اهودير از يشاگردان، غ

  . ن واژه به صورت اسم جمع به كار رفته استيد، اما ايگو مي
گران برسانند، شاگردان يز را به گوش دين خبر مسرت آمينكه شاگردان عموآس بتوانند ايش از ايپ 34 :24
  . برخاسته و به شمعون ظاهر شده است اًقتيقاعالن نمودند كه خداوند ح يم با شادمانياورشل

به خانه ما  ،را او همراه ما بوديز، ميدان مي ،يآر“ند يسپس نوبت آن دو شاگرد از عموآس بود كه بگو 35 :24
  ”.دن نان خود را بر ما آشكار ساختآمد و با پاره كر
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  )43-36 :24(ازده شاگرد يظاهر شدن بر  )پ

بود  ين همان بدنيا. ملموس از گوشت و استخوان است يو بدن يواقع يسيعام بدن خداوند يق 36-41 :24
 يهنگام يحت .افتهين بدن جالل يبا ا يسيع. گر مرگ بر آن غلبه نداشتيافته بود و ديل يكه دفن شد، اما تبد

  ).19 :20وحنا ي(توانست وارد خانه شود  ميكه درها بسته بود 
دند كه گفت يدند، سپس شنيشاگردان او را د. نبه انجام دادكشيدر شب  يسيبود كه ع ين همان كاريا

 يها كه او نشانه يتنها هنگام. اند هديد يكردند كه روح ميگرفته بود، گمان فراترس آنها را  ”.سالم بر شما باد“
  .مان آوردندين امر ايبه ا ،ش به آنها نشان داديهايخود را در دستها و پا يرنجها
  
  )49- 44 :24( ذهن روشن )ت

او  ..ام و صعود او ستيان قيم يدر فاصله زمان دهنده نجاتم ياز تعال يات شرح مختصرين آيا 44-47 :24
د به انجام يق درباره او بايعهدعت يا به آنها نگفته بود كه تمام نبوتهايآ. ام او تحقق سخنان اوستيگفت كه ق

گر يكديآنها در كنار . شدند ميمحسوب  قيعت عهد يا و زبور سه قسمت اساسيو صحف انب يرسد؟ تورات موس
   ؟ح چه بودنديدر مورد مس قيعت عهد ينبوتها يموضوع اصل .دادند ميل يرا تشك قيعت عهدكل 

  )9-1 :53ا ياشع ،21- 1 :22مزمور ( كشدبحمت زد ياو با -1
  )2 :6 هو ،17 :1ونس ي ،10 :16مز ( زديد در روز سوم از مردگان برخياو با -2
  . موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او كرده شود ،م شروع كردهياز اورشل. 3
ق باز است، قبر يسرشار از حقا بي ن بايقت ايدر حق. شان را روشن كرد تا تمام كتب را بفهمنديذهن ا يسيع

 ،)35ه يآ( گشوده يلبها ،)32ه يآ( كالم روشن ،)31 هيآ(چشمان گشوده  ،)29ه يآ( خانه باز ،)12ه يآ( گشاده
  . )51 هيآ(آسمان گشوده  ،)45ه يآ(ذهن روشن 

اما . رفتند ميش ين خبر پرجالل پيان ايد همچون مناديآنها با .ح بودنديام مسيشاگردان شاهد ق 49، 48 :24
وت د با قيسپس با .كاستيدر روز پنط القدس روح يبرا يدند، به عبارتيكش ميموعود پدر انتظار  يد برايابتدا با

، 3 :44 ايهمچون اشع قيعت عهداز  ياتيپدر در آ. ام كرده شهادت دهنديح قيآراسته شوند تا بر مس ياز اعل ياله
  .را وعده داده بود القدس روحنزول  28 :2 ليوئي ،27 :36 اليحزق

  
  )53- 50 :24( صعود پسر انسان )ث

 يدر جانب شرق ،ايعن بيتخود را به  او شاگردان .ام او رخ داديح چهل روز پس از قيصعود مس 50-51 :24
آسمان  ين كار به سوياو در حال انجام ا. شان را بركت داديخود را بلند كرده، ا يو دستها تون برديكوه ز

  . باالبرده شد
نده در يآنها در ده روز آ. م بازگشتندياورشل يم به سويعظ يشاگردان او را پرستش كرده با خوش 52-53 :24
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ح موعود يكل انتظار مسيكه در ه يوفادار داران ايمانل لوقا با يانج .گفتند ميحمد و سپاس را  كل مانده خدايه
آنها پاسخ گفت و  ينكه به دعاهايا يكه خدا در همان مكان برا يان وفاداردار ايمانو با . دند آغاز شديكش ميرا 

ارنست است كه  ين نقطه اوج كتابيو ا. ديان رسيگفتند به پا ميل كرد و حمد و سپاس ينجات را تكم نقشه
  نيآم .ا خوانده استين كتاب دنيباتريآن را ز رنان

  


