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  مقدمه
از مطالب تحت انقياد تفكّرات  بزرگ اي قدرتي كه با آن مجموعه نيز و مفهوماز نظر عظمت «

، است يخيتار مضمون يكه دارا عهدجديدا ي عهدعتيقدر  يا چ نوشتهيه ،عظيم درآمده
  تئودور زان ».شودسه يمقا يل متيتواند با انج ينم

«»  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

 اي دور، بـه دوران  آن مـا را بـه گذشـته    يهـا  ن واژهياول .د استيو جد دعتيقعهن يكامل ب يپل يل متيانج
ـ بـا تاك  انجيل متـي  .برد يم لياسرائ بزرگن پادشاه ياولداود، و به  عهدعتيقجد قوم خدا در ، ميابراه بـا  ش، داتي

كتـب   تـداي ابآن در  نيـز جايگـاه   و يعبـر  كتب مقدسهار از يبس يها نقل قولاش، با  ساختار و محتواي يهودي
  .باشد يت به جهان ميحيغام مسيآغاز بشارت پترين و بهترين نقطه براي  ، منطقيعهدجديد
ـ و ا بـه خـود اختصـاص داده   ل يـ چهار انج ترتيبرا در  لگاه اوين جايا ياست كه مت يديمد يها قرن ن ي

 يل متين بود كه انجيبر ا ميان محققان دنياي مسيحيت در چندي پيش اعتقاد كليل است كه تا يدل موضوع بدان
ـ انجيـل  و مـنظم   شفاف سبكن يهمچن .ي است كه به رشته تحرير درآمدلين انجياول ن يتـر  را مناسـب  ، آنيمت
و  هل بـود يانج پسندترين و مردم نيتر ن جهت محبوبياز ا .ه استساختاران د ايماندر جمع قرائت  يل برايانج
اعتقاد به اينكه متي اولين انجيل مكتوب نيست هيچ چيزي  .كند ين مقام رقابت ميوحنا بر سر ايل يبا انج يگاه

 يبـا همگـ  يتقرشـدند   يبالغ بر هـزاران نفـر مـ    كه هيان اوليحيمس در هر صورت، .كند ما كم نمي گرائي از اصول
  .رسد يبه نظر م يمنطق كامالًان يحين مسينخست يازهايبرآوردن ن قبل از هر چيزتبار بودند و  يهودي
  

  نويسنده) ب

ـ ، يالو ملقب بهر يگ خراج يكه متمبني بر اين مقدس از كتاب واهد خارجش بسـيار   ل را نوشـت يـ ن انجياول
نسبت دادن نگارش ، رفت به شمار نميبرجسته گروه رسوالن  ايعضاز ا متينكه ينظر به ا .كهن و فراگير هستند

  .سد به نظر ميب يعج، كار وي نباشد ل به او اگر واقعاًين انجياول
، ديشه نيژوستهائي از  نقل قول ،نام دارد) مات دوازده رسوليتعل( Didacheكه  يكهنبسيار د سن برعالوه 

ـ انج مبني بر اعتبار و اصالت اين يآتن و آتناگوراس هيلوس انطاكيتئوف، قرنتساهل  سويسيونيد  .وجـود دارد ل ي
بـه  و هـر كـس    كرد م و انشايتنظ يبررا به زبان ع logia يمت«ه كند ك ياس نقل مياز پاپ سايمورخ كل، وسياوزب

 عمومـاً  .ن گفتـه موافـق هسـتند   يبا ا اساساً نجيروو ا پنتانوس، وسنائريا ».دنمور يتفس آن را خود فراخور حال
بـدان تكلـم    عيسـي  خداونـد  زمانان يهودياست كه  يلهجه آرام همان »يعبر«منظور از  ن است كهياعتقاد بر ا

كه  يونانين واژه يا؟ به چه معني است logiaاما  .نيز به همين معني است ديدعهدجكه در  همان طور، كردند يم
شـامل الهامـات خـدا     عتيـق  عهدكه  همان طور، است )يوح( »الهي الهامات« به معني معموالً حالت جمع دارد،



- � -  

منظور وي ) 1(: دوجود دارباره اين  در ياصل ديدگاهسه  .باشد ين معنيا تواند به نمي اسيپاپالبته بيان  .باشد يم
را ل خود ياز انج يا نسخه يمت، ديگر به عبارت .اللفظي، نگارش انجيل متي به زبان عبري است به صورت تحت

نوشت و  يان عبرانيحيت مسيح و تقويمس يان به سويهودي بشارت و هدايت مخصوصاٌ با هدف يبه زبان آرام
در كه بعـدها   اشاره دارد يسيع سخنانتنها به  پاپياس گفته) 2( به عرصه ظهور آمد آن اندكي بعد يوناني نسخه
مقـدس عهـد    كتب از يئها نقل قولكند، يعني  اشاره مي Testimoniaبه ) 3( متي به نگارش درآمدل يانج ضمن

  .باشند يم 3 ديدگاهاز  تر محتمل 2و  1 يها ديدگاه .است موعود حيهمان مس يسيع دهند نشان ميق كه يعت
هـيچ  كه ( يا گسترده روايتن يچن بلكه، نداردترجمه محض  هيچ شباهتي به يك يمت لانجي يونانينسخه 

بـه مـدت    يمت گويد، آن طور كه سنت كليسا مي .داشته باشد واقعي و حقيقي ياديبن ستييبا )مخالفي هم ندارد
 لسـطين منـاطق خـارج از حـدود ف    منظور بشارت انجيل بهد و سپس آنجا را به كر موعظهن يسال در فلسط 15

 موعـود  حيرا به عنوان مس يسيكه ع يانيهودي يبرا وي، الديپس از م 45سال امكان دارد در حدود  .ترك نمود
و بعـدها   نوشـته باشـد   يبه زبان آرام را )حيمس يها ا فقط خطابهي( ل خوديس انجينو شين پياول ، رفته بودنديپذ

معاصر متـي نيـز    يهوديمورخ  فالويوس يوسف، .باشده ه كرديته جهانياستفاده  يبرا يوناني به زبان يا نسخه
نوشت  به زبان آراميرا  »هودي يها جنگ« اي از كتاب خود به نام اوليه سينو شيپوي نيز ابتدا  .همين كار را كرد
  .ر درآورديبه رشته تحر يونانيكتاب را به  ييو سپس شكل نها
ق يـ د و از نعمـت دق يورز يعشق م عهدعتيقبه  كه وفاداري يهودي به خوبي بال ين انجياول يشواهد درون

ـ  .كنـد  يبرخوردار بود صدق م يراستاريو و يسندگيبودن در امر نو  موردولـت   اداري بـه عنـوان كارمنـد    يمت
منـاطق  در  انيـ روم( زبان طبقه حاكمه مهـارت داشـته باشـد    هم در و )يآرام(زبان قوم خود  در هم بايست مي

 مربوط بـه  يها مثل، و جزئيات عدديذكر اعداد  .)كردند ياستفاده م يونانيزبان  از بلكه نيزبان الت ي نه ازشرق
 .كنـد  يصـدق مـ   شخصي كه كارش گرفتن خراج و ماليات بـود همه در مورد ، مالي پولي و و اصطالحات پول

گوداسپيد، محققـي كـه بـه     .در نگارش را بايد مديون شغل قبلي وي دانست وه اختصار و منظم اويش همچنين
ـ  به دسـت ل ين انجيا نگارش، انه مشهور استكار رمحافظهيغ يها داشتن ديدگاه  بخـش  .اسـت رفتـه  يپذ را يمت

  .باشد يم يخارجمستدل شواهد  همينبه علت  شرين پذياز ا يا عمده
ـ  شـواهد مطلـوب  نيـز  و  يخارج گسترده و فراگير ن شواهديرغم وجود چنيعل محققـين و  اكثـر  ،  يدرون
ـ   يسنت ديدگاهن يا، ايانرگ اردوي اصولنظران خارج از  صاحب ـ ر ايگبـاج  يارا كـه مت رد ، ن كتـاب را نوشـته  ي

  .دانند يه را مردود مين نظريا يدو موضوع اصلاساس  بر آنان .كنند يم
 »ليانجحقيقت «به عنوان امروزه كه موضوعي (بوده مكتوب ل ين انجيم مرقس اوليكنفرض ، اول وهلهدر 

ـ تـا ا  ينيك رسول و شاهد عيامكان دارد چگونه  .)شود داده ميمحافل تعليم از  ياريدر بس ن حـد از مطالـب   ي
ن يـ در پاسـخ بـه ا   .)شـود  يافت ميز ين ناجيلر ايل مرقس در سايدرصد از مطالب انج 93( ؟مرقس استفاده كند

يـات  و روات اشـهاد  .ثابت نشده است، بوده انجيلن ين مطلب كه مرقس اولياقبل از هر چيز بايد گفت  ،سوال
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 يهمگـ  بـاً يه تقريان اوليحينكه مسيل بوده و نظر به ايسنده انجين نوياول يد كه متنينما يق ميتصدبسيار قديمي 
م يريمرقس را بپـذ  نگارش انجيلت ياگر ما الو ياما حت .رسد يبه نظر م ين مطلب منطقيقبول ا، اند بوده يهودي
 ياديـ ز ص دهد كه كار مرقس تا حد نسبتاٌيتوانسته تشخ يم يمت )اند رفتهين را پذيكاران ا از محافظه ياريو بس(

از اعتقـاد   يحاك زيه نياول يسايات كليشده و روا اقتباس يمت ياران رسولياز  يكي، ون پطرسشمع خاطراتاز 
  .)ل مرقسيانج مقدمه ك.ر( باشد ين مطلب ميبه ا

ن است يا شود مطرح مي) گريد عيني ا هر شاهدي( يتوسط مت مخالفت با شروع انجيلكه در  بحثين يدوم
رسـالت و   عينـي  شاهد ويكند  يادعا نم كس هيچكه  مرقس .باشد يات روشن و زنده مين كتاب فاقد جزئيكه ا

اگـر   .باشـد  حضور وي در جريان وقايع مـي كه دال بر   است متنوعيات زنده و يجزئ حاويح بوده يخدمت مس
ـ   ينـ يك شـاهد ع يـ ممكن است چگونه  بودهل يسنده انجين نوياول يم كه متياعتقاد داشته باش روح و  يچنـان ب

به منظـور داشـتن    يالو .كند وجيهت ين موضوع را به خوبير ايگ ك خراجيت يد شخصيشا  ؟سدياحساس بنو يب
سنده ين نوياگر مرقس اول .ديرا حذف نما يرضروريات غيتوانسته جزئ يم ، خداوند يها خطابه يبرا يكاف يجا

صـدق   بـه خـوبي  ن مطلب ياند ا ارائه شده يدست اول پطرس به خوب يها ادداشتيه بود كه برد يپ يبود و مت
  .كرد يم

  

  تاريخ نگارش) ج

 يبه آرامـ را  )يسيع يها ا حداقل گفتهي(ل يانج يه ازاول اي نسخه يكه متدرست باشد  عمومي باورن ياگر ا
ت ايـ خ بـا روا ين تـار يكه ا باشدپس از صعود سال  15ح و يالد مسيبعد از م 45 سال ديخ آن بايتار، نوشته بود

ـ  50در سـال   يونانيسا و به زبان ين كليبر طبق قوان، تر كامل يليتوانسته است انج يم يمت. كند يكهن صدق م ا ي
  .رتر عرضه كنديد يا حتي 55

سبت به ن، د نوشته شده باشديبا) حيالد مسيسال پس از م 70(م يب اورشليل پس از تخريه كه انجين نظريا
 يمنطق يها هير فرضينده و سايات حوادث آيكردن جزئ گوئيشيپ يح برايمس ييبه توانا يبراساس ناباور ياديز

  .كنند قرار گرفته است يا انكار ميرند يگ يده ميرا ناد ياله يكه وح
  

  موضوعپيش زمينه و ) د

و  آموزش از ديدگاهو  يهودي ،تياز نظر اصلاو كه  .بود ياو مرد جوان، را فراخواند يح متيكه مس يهنگام
 .ح بـرود يبه دنبـال مسـ   تاز را ترك كرد يهمه چ ،اشتغال داشت يريگ خراجآوري ماليات يا  مهارت، به كار جمع

كه نيگر ايد .دياز دوازده رسول گرد يكين بود كه يا، انجام داد اش گذشتهجبران  يكه برا ين كارياز چند يكي
ـ بـاور بـر ا   يكلـ  به طـور  .م انتخاب شديشناس يل مين انجيبه نام اول آن را كه اكنون يسنده كتابيبه عنوان نو ن ي
  .)27:5و لوقا  14:2مرقس ( بود يهمان الو ياست كه مت
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 يقـانون  يو تنهـا مـدع   ليح موعود اسـرائ يهمان مس يسيدر نظر دارد نشان دهد كه ع، ل خوديدر انج يمت
  .باشد يم سلطنت داود

ه ياول يها ح و سالينامه مس با نسباين انجيل . ح استيمس يت كامل زندگيروا كتابش، كند كه يادعا نم او
سـال   30 كـه حـدوداً   يح هنگاميمس يكباره به آغاز رسالت و خدمت علنيد و سپس به شو يات او شروع ميح

انتخـاب  را  منجـي  و رسـالت  ياز زنـدگ  يئهـا  ت شده بود جنبهيالقدس هدا كه توسط روح يمت .دپر يداشت م
و بـه بـازگوئي    رود ياوج مـ  يسپس كتاب به سـو  .دينمامعرفي و تصديق خدا  مسيحاو را به عنوان كه ه نمود

بشـر   بنيان نجات ،اوج ايندر  البتهو  ،دپرداز يممسيح  يسيعخداوند ز و صعود يرستاخ، نيتدف، مرگ، محاكمه
ـ ا نه بـه ه، ده شديل ناميانج ،كتاباين ل است كه ين دليبه هم .نهاده شده است نجـات   راه در آن، ن علـت كـه  ي

كـه بـه واسـطه آن نجـات      اسـت  حيمسـ  قربـاني  بيـانگر كه  دليلن يشتر به ايبلكه بمردمان گناهكار مهيا گشته 
  .ر شده استيپذ امكان

ه و مطالعـ  مشـوق  شـتر در نظـر دارد  يبلكـه ب ، باشد فنيا يقصد ندارد خسته كننده  به هيچ وجهر يتفساين 
اكثر مطالب آن با هدف ايجاد اشتياقي نيرومند در قلب خواننـدگان بـراي بازگشـت     و باشد فرديمستقل  تعمق

  .پادشاه نوشته شده است
    تر ناسوز يبا قلب، من يپس حت
  ،تر نيريش يبا آرزوئ، من يپس حت

  ،دهم يناله سر م يتو بازگرد هك يساعت يبرااي مسيح 
  .شوم يخود م ياز خود ب، تو يها قدم ينظهور آتش يبرا

  مايرز. اچ. دبليو. نوشته اف »پولس رسول« كتاب ازتباس اق

  

  انجيل متي طرح كلي

  )1 باب(پادشاه  مسيحنامه و تولد  نسب -1
  )2 باب(پادشاه  مسيح يه زندگياول يها سال -2
  )4-3هاي  باب(مأموريت مسيحائي و آغاز آن  يآماده شدن برا -3
  )7-5 يها باب( قانون اساسي ملكوت -4
  )34: 9-1: 8(متفاوت نسبت به آنها  يها العمل ح و عكسيض مسيقدرت و فمعجزات  -5
  )42: 10-35 :9(ند شو يل فرستاده مياسرائ سوي ح پادشاه بهيرسوالن مس -6
 )12-11 يها باب(روزافزون  انكارمخالفت و  -7

 )13باب (د نك يموقت را اعالم م ياز پادشاه ينيشكل نول ياسرائ انكاربه علت پادشاه  -8

 )12: 16-1: 14( روزافزون يه با دشمنهح در مواجير مسيناپذ  تزلزلض يف -9

 )27: 17-13: 16( سازد آماده ميپادشاه رسوالن خود را  -10
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  )20-18 يها باب(دهد  يم ميپادشاه رسوالن خود را تعل -11
 )23-21يها باب( وي انكارو پادشاه  يمعرف -12

 )25-24 يها ببا(تون يخطابه پادشاه بر كوه ز -13

 )27-26 يها باب(پادشاه  گمصائب و مر -14

  )28باب (پادشاه  يروزيپ -15

  

  تفسير

  )1 باب(ح پادشاه ينامه و تولد مس نسب - 1
  )17-1: 1(ح يمس يسينامه ع نسب )الف

 ظـاهراً  يبا مطالب كتابن يب كند كه چرا اخواند ممكن است تعج يمرا  عهدجديدور اتفاقي به طكه  يكس
ـ كـه ا برسد  جهينت نيابه و ممكن است  دوش مينامه شروع  شجره مانندز يانگ مالل ، هـا  نـام  طـوالني  ن فهرسـت ي

  .بپردازد عملي و پر حادثه يها ن آنها را نخوانده رد كند و به قسمتيبنابرا در بر دارند و يتياهم مطالب كم
 تا زمـاني كـه   .دده يمل ي را شكبعد مطالب يو اساس تمام است ينامه ضرور وجود نسب صورت به هر

ـ اثبات ا ،است يق تبار پادشاهيداود از طر ينواده قانون يسينتوان نشان داد ع  موعـود  حين مطلـب كـه او مسـ   ي
بـا شـواهد    ،آغاز كرد ستيبا يكه م ييت خود را از همان جايروا يمت .باشد ميرممكن يل است غيپادشاه اسرائ

  .است وسفي، ق پدرخوانده خوديز طرداود ا يپادشاه يقانون وارث يسيكه ع يمستند
ـ نامـه در انج  نسـب  گيـرد؛  پي ميل يرا به عنوان پادشاه اسرائ يسيع ينامه تبار قانون ن نسبيا ل لوقـا تبـار   ي

مان يق پسرش سليرا از داود و از طر يتبار پادشاه ينامه مت نسب .كند دنبال ميبالفصل او را به عنوان پسر داود 
ـ ا .نگرش ناتايق پسر ديرا از داود از طر يلوقا تبار خون مهنا نسب و رديگ يم يپ يپادشاه بعد نامـه بـا    ن نسـب ي

 لوقا آمده احتمـاالً  انجيل 3باب  كه در يا نامه نسب :رديپذ يان ميبود پا يپسرخوانده و يسيكه ع يكس، وسفي
  .باشد ياو م يپسر واقع يسيكه ع يكس ، كند را دنبال مي ميتبار حضرت مر
 يد داد كه جاودانيرا نو يشرط با داود برقرار كرد و به او پادشاه قيد و بدون يخدا عهد ، شيهزار سال پ
ده يح بـه كمـال رسـ   يآن عهد اكنون در مس ).37، 36، 4: 89ر وممز(ساخت  يرا در تبار او ابد ياست و پادشاه

زنده او تا ابد  چون .باشد يداود ماز نسل م يق مريطرداود و از  يپادشاه يوارث قانونوسف يق ياز طراو  :است
 يدو ادعـا  يسـ يع .ابد سلطنت خواهد كردبه و به عنوان پسر بزرگتر داود تا  جاوداني استاو  يپادشاه، است
كه او هنوز زنـده اسـت    و از آنجاوند داده يرا در شخص خود به هم پ) يو نسب يقانون(ل يسلطنت اسرائ ياصل
  .وجود نخواهد داشت يگريد يمدع
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ـ ه ايشب ميپسر ابراه ، پسر داود، حيمس يسينامه ع كتاب نسب رمولف 1:1-15  1: 5 شيدايـ ن عبـارت در پ ي
آدم اول سـر   .ندكن يم يآخر را معرفآدم ، ياول و متآدم كتاب پيدايش،  ».ش آدميداين است كتاب پيا« :باشد يم

   .است يروحان ا خلقتي ديسر خلقت جد، آخرآدم ح به عنوان يمس .بود ماديا خلفت ين خلقت ياول
شناسـاند و   يبه ما مـ نجات دهنده  – هوهياو را به عنوان  يسيعنام  .است حيمس يسيعل ين انجيموضوع ا

اند  در انتظارش بوده يديمد يها ل كه مدتياسرائ )موعود حيمس( ماشيح او را به عنوان )مسح شده( حيمسلقب 

لقـب   .اسـت همـراه   عهدعتيقح و پادشاه در يمس يعنيهر دو  يها با نقش پسر داودلقب  .دينما يم يبه ما معرف

هود داده شده بود بـه  يان قوم ينيشيرا كه به پ ييها د كه وعدهنك يم يمعرف يكس چون خداوند ما را ميپسر ابراه
  .رساند يم يينها تحقق

 .وسفيتا ن ياكيو از  ايوشي تااز داود ، يسي تام ياز ابراه :م شده استيتقس يخينامه به سه بخش تار نسب
در  يتبـار پادشـاه   روايتبخش سوم  و رديگ يرا در بر م يبخش دوم دوره پادشاه رسد، ميبخش اول به داود 

  .دهد پوشش ميرا  )و پس از آن .م.ق 586(د يخالل تبع
نـام چهـار زن    بخـش ن يبه طور مثال در ا .آمده است ين صورت اساميدر ا ياريجالب بس هاي شخصيت

 يشرق هاي نامه كه زنان به ندرت در فهرست نسب از آنجا. )اياور زن( بتشبعو  روت، ابراح، تامار :ذكر شده
) بتشـبع ( يكـ ي،  انـد  بـوده  يروسپ) تامار و راحاب(آنان  از ن زنان كه دو تنيمشمول كردن نام ا، ندشو يذكر م

آنهـا در   م بـردن از نـا  .است آور يار تعجببس بودند يهوديريغ )راحاب و روت(دو نفر مرتكب زنا شده بود و 
 را انيـ هوديريغ يض بـرا يگناهكاران و ف نجات ،حيباشد كه آمدن مس بيان ظريف اين موضوعد يشا يمقدمه مت

  .دشو يخته مياز هم گس يو جنس ينژاد يآورد و در او است كه سدها يبه ارمغان م
ايـن   خدا 30:22ا يدر ارم .است يكنيابه نام  ينمود در مورد پادشاه اشارهتوان  يكه م يگريمطلب جالب د

   :كرده است نينفر مرد را اين گونه
   :ديفرما ين ميخداوند چن

  اوالد ين شخص را بيا«
  ،سياب نخواهد شد بنويكه در روزگار خود كام يو كس

  نخواهد شد ابيكام يت وياز ذر كس هيچرا كه يز
  داود نخواهد نشست يو بر كرس

  ».هودا سلطنت نخواهد نموديگر در يو بار د
پسر  ستيبا ياو م با اين وجود .كرد يز صدق مين در مورد او نين نفريا، وسف بودي يپسر واقع يسياگر ع

از  يسـ يع :ن مشكل با معجزه تولد از باكره حل شـد يا .وسف باشد تا وارث حقوق سلطنت داود باشدي يقانون
فرزندانش  يام يشامل مر يكنيان يرنف .داود بود يم پسر واقعيق مريسلطنت و از طر يوارث قانونوسف يق يطر
  .نبود يكنيا نسلرا او از يشود ز ينم
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هر چنـد در مـتن    .شودم اطالق يوسف و هم به مريهم به  كهر نمود ين طور تفسياتوان  را مي از او 16: 1

ـ  يسـ يكند كـه ع  ين مطلب اشاره مين به ايبنابرا. باشد يمفرد و مؤنث م ضمير بكار رفته، يوناني ياصل  ميراز م
بـه وجـود   كـه   يد در مورد مشكالتيبا، نامه جالب نسب يها ن مشخصهياما عالوه بر ا .وسفينه از ، متولد شد

  .ديان آيبه م يذكر آورد مي
نسـل   14 يك دارايـ هر ، نامه سه بخش كه در نسبمبذول نموده قت ين حقيبه ا يتوجه خاص يمت 17: 1

بـه طـور    .شـوند  يافت نميدر فهرست او  ياسام يكه بعض انيمد مي عهدعتيقاز  به هر حال .دوجود دار )طبقه(
؛ 14-8پادشـاهان  -2ك .ر(ا به عنوان پادشاه سلطنت كردند يوآش و امصي، اياخز )8ه يآ(ا يورام و عزين يب، مثال

  .)25-21خ يتوار-2
-12: 1 يمت( ندل و زروبابل با هم تداخل داريئدر ذكر دو نام سالت، و لوقا ينامه مت رسد كه نسب يبه نظر م

مشكل  .شوندن دو مرد با هم ادغام و دوباره جدا يد در ايم بايوسف و مريب است كه تبار يعج .)27: 3؛ لوقا 13
كه در آن نام زروبابل به عنـوان پسـر   اند  را نقل كرده 2: 3 عزرا ليهر دو انج شود كه دقت كنيم وقتي بزرگتر مي

  .ا ذكر شده استياو به عنوان پسر فدا 19: 3 خيتوار-1كه در  يذكر شده در حالل يئسالت
كـه لوقـا    يشمرد در حـال  يم يسيرا از داود تا ع )طبقه(ست و هفت نسل يب ين است كه متيمشكل سوم ا

امـا  ، انـد  م نمـوده يرا ترسـ  يمختلفـ  يها نامه شجرهگاران ن ليهر چند كه انج .چهل و دو نسل را ارائه داده است
  .ديآ يمبه نظر ب يها عج نسل در تعداد ين تفاوتيوجود چن

 ؟داشـته باشـد   يظـاهر  يها رتين مشكالت و مغايدرباره ا يدگاهيد چه ديمقدس با كتاب خواننده محقق
در  اشتباهبه وجود  توان ينم نيبنابرا .باشد يخدا م وحيمقدس كالم  ن است كه كتابيما ا اساسي استدالل، اول

ـ نما يت را منعكس ميالوه بودن يرا ابدياست ز دو نامحدو تينها يب اينكه دوم .آن انديشيد م يتـوان  يمـا مـ   .دي
بـه طـور   مقـدس اسـت    را كه در كتاب يمطالب يم تماميتوان يچگاه نمياما ه، ميكالم را درك نمائ يق اساسيحقا

  .ميبفهمكامل 
دانش فقدان در د كه مشكل ما شو يم يريگ جهين نتين مشكالت منجر به ايبا ا رويه ما در مواجهه، نيبنابرا

مطالعـه   يد ما را وا دارد به تكاپو برايمقدس با مشكالت كتاب .مقدس كتاب يريخطاپذدر نه و آگاهي ما نهفته 
 »جالل پادشـاهان اسـت   ،و تفحص نمودن امر جالل خدا است ،داشتن امر يمخف« .ديها بنما پاسخ يو جستجو

  ).2: 25 امثال(
 هـاي  گفتـه ثابت كنـد كـه    هرگز نتوانستهشناسان  باستان هاي يو حفار ها ق مورخان و كاوشيقات دقيتحق

 يمنطقـ  يهيتـوج  يند همگـ يآ يض ميا ضد و نقي كه به نظر ما مشكل يمطالب .خالف واقع هستندمقدس  كتاب
  .باشند يم يت و عبرت روحانيهات مملو از اهمين توجيا يو تمام دارند

  
  )25-18: 1( باكرهم يح از مريمس يسيعتولد ) ب
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در همـه آنهـا    .نامه ذكـر شـده بـود تفـاوت داشـت      كه در نسب ييتمام تولدها با حيمس يسيتولد ع 18: 1
كـه   يقيحقـا  .اسـت  يم كـه فاقـد پـدر انسـان    يدار ياز تولد روايتياما حاال  »متولد شد الف ب از« م كهيينب يم

، بسته بـود  وسفيعهد ازدواج با  ميمر .اند هان شديب يبا جالل و سادگ گرفتهآسا را  معجزه باردارين ياپيرامون 
آورتـر از   امـا الـزام  ( ياز نـامزد  يقـول ازدواج شـكل   عهدجديـد  دوراندر  .اما ازدواج هنوز صورت نگرفته بود

گر يكديمراسم ازدواج با هنگام  تا شدهزوج نامزد  هر چند .شد يبود و تنها با طالق گسسته م )يامروز ينامزد
  .شد و مجازات مرگ به همراه داشت يزنا محسوب م نامزدرف انت از طيخاما ، ندردك ينم يزندگ

ـ از قبـل ا  يا فرشـته  .باردار گرديد القدس روحم باكره به واسطه معجزه يمر، يهنگام عهد نامزد  واقعـه ن ي
 »ه خواهد افكنـد يبر تو سا ياعل القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت روح« :نمودم اعالم يز را به مرياسرارآم

نداشته  سابقهچگاه تولد از باكره يخ بشر هيدر تمام تار .ه افكنديم سايبر مر يياز شك و رسوا يابر .)35: 1لوقا (
  .ممكن دارد وجيهتك يتنها ، ننديبب حاملهازدواج نكرده را  يكه مردم زن يهنگام .بود

ـ به دو دل ويامكان داشت  .دانست يم را نميت مريموقع يواقع وجيهت نيز وسفي يحت 19: 1 ل بـر نـامزد   ي
گناه بـود   يوسف بي اينكه هر چند م نسبت به او و دوميمر آشكارانت يخو  ييوفا يب ،اول :ن باشديخود خشمگ

اجـراي  بـه  اش  م و عالقـه يعشق او به مـر  .شد ين جرم ميدر ا يمتهم به همدست يريذپنا به طور اجتناب باًيتقر
جـاد  ياز ا خواسـت  مـي او  .ديـ گرد يطـالق پنهـان   قاز طريـ  يفسخ نامزد ياو برا يريگ ميت منجر به تصملعدا

  .ورزداجتناب  كه معموالً با اين قبيل اقدامات همراه است يعموم ييرسوا
، م بـود يمـر  از تيحما يبرا اهدافش يزير كار در حال برنامه ن مرد متواضع و مالحظهيكه ا يدر حال 20: 1

به اين  بدون شك  »پسر داود اي يوسف« عنوان خطاب فرشته با .ديفرشته خداوند در خواب بر او ظاهر گرد
ل يح پادشـاه اسـرائ  يالعاده مسـ  ظهور خارق يزد و او را برايبرانگاش  يپادشاه او را از تبار يبود كه آگاهمنظور 

هرگونـه سـوءظن در    .به دل خود راه دهـد  ميمردر مورد ازدواج با  ينگران گونه هيچ ستيبا ياو نم .آماده سازد

  .بود القدس روحاز طرف  يا او معجزه و باردارياساس  يم بين مرمورد پاك بود

نـام   .ا خواهد آورديبه دن يپسرم يمر .ت كودك را آشكار ساختينام و مأمور، يتفرشته سپس جنس 21: 1

قـوم خـود را از   ش، ناماو مطابق و  .خواهد بود )»دهندهنجات هوهي«اي »است نجاتهوه ي« يبه معنا( يسيعاو 
، مردم را از مجازات گناه تان آمد يهوه بود كه به زميخود  ساز، سرنوشت ن كودكيا .خواهد رهانيد گناهانشان

  .از حضور گناه برهاند تاًيگناه و نها يروياز ن 
خ رفتار خدا بـا نـژاد   يدر تار يديافت كه دوره جديدر، نمود ين حوادث را ثبت ميا يكه مت يدر حال 22: 1

ـ ي تحققاكنون ، يطوالن يخاموش بعد از آن ييحايمس گوئيشيپ كلمات .بشر آغاز شده است  گوئيشـ يپ .انـد هافت
ـ     ين همه برايو ا :ده استيم به كمال رسياكنون در كودك مر اشعيا اسرارآميز كـه   يآن واقـع شـد تـا كالم
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 700خداونـد   .اسـت  يالهـ  يوح اشعيااست كه سخنان  يمدع يمت .شودتمام ، گفته بود يخداوند به زبان نب
  .سخن گفته بود شامبريق پيح از طريش از تولد مسيسال پ

جـنس كـودك    ،)باكره آبسـتن خواهـد شـد    اينك(ر ينظ يب يتولد گوئيشيپشامل  14: 7 اياشعنبوت  23: 1
ـ عمانوئكند كـه   ياضافه م يمت .)د خواندنل خواهيو او را عمانوئ( استو نام كودك  )»ديخواهد زائ يپسر«(  لي

خوانده  »ليعمانوئ« ن بوديزم برح يكه مس يتا هنگامست كه ين در دست گزارش يا روايتي چيه .خدا با ما يعني

 خدا با مااشاره به حضور  )21ه يآ ك.ر( يسينام ع يهر چند معنا ،شد يم ناميده »يسيع« او همواره .ه باشدشد
  .باشددر ظهور دوم او ح يمس ن عنوانياول ل ممكن استيعمانوئهمچنين  .دارد

 ينـامزد  »يسـ يع« او تا تولـد  .رون كرديم را از سر بيوسف نقشه طالق مري ،فرشته دخالتجه ير نتد 24: 1
  .م ازدواج كرديدانست و سپس با مر مي همچنان معتبر و مشروعخود را 
ه آمـده رد  يـ ن آيازدواج آنها كه در ا تحققبه  اشارهماند با  يم تا آخر عمر باكره باقيكه مر تعليمن يا 25: 1

، 3: 7وحنـا ي ؛3: 6 مرقس؛ 56-55: 13 ؛46: 12 يمت :ر آمده استيز آياتز در يوسف نيداشتن فرزندان از . دشو يم
  .19: 1 انيو غالط 5: 9 انيقرنت-1؛ 14: 1؛ اعمال 5

 يسـ يق عيـ ن طريرفت و بديپسرخوانده پذ چونرا  يكودك و، خود همسر به عنوانم يقبول مر باوسف ي
  .نهاد يسينام كودك را ع، با اطاعت از فرشتهوي  .ديسلطنت داود گرد يوارث قانون

ـ وارد زمان گرد يابد آن ازلي و .ح پادشاه متولد شدين سان مسيبد ـ  .دي ـ  اق  .كوچـك شـد   يدر متعـال طفل
ـ الوه پـري  يو در او تمام«آن جالل را در جسم بشر مستور نمود ، خداوند جالل  انيكولسـ ( »ت سـاكن اسـت  ي

2 :9(.  
  

  )2باب (ح پادشاه يمس يگه زندياول يها سال. 2
  )12-1: 2(ند يآ يپرستش پادشاه م يان برايمجوس )الف

 يدچـار سـردرگم   روي دادنـد ح يتولد مسـ پيرامون كه  يئدادهايرو تواليتوان درباره  يم يبه سادگ 1-2: 2
وسف يم و يهنگام اقامت مربه  يسيقتل ع براي يسروديه ياشاره به سع 1ه يآرسد  يبه نظر مكه  يدر حال .شد
ه يـ در آ يمت .دنداراشاره ا دو سال بعد يك يحدود  يشواهد به زماناي از  مجموعه ،لحم دارد تيدر ب آخوريدر 
 كودكـان  عـام قتـل   يبرا يسروديكه ه يدستورهمچنين  .دنديد اي را در خانه يسيان عيد كه مجوسيگو يم 11

  .داردشاه پاداز هنگام تولد  ينامشخص يماناشاره به گذر دوره ز )16ه يآ(ر دو سال صادر كرده بود يذكور ز
 هودي آئيناو به  .شد محسوب ميان يهودي ديرينهو  ين دشمن سنتيسو بود و بنابراياز تبار ع ريكب سيروديه

 يبـه جسـتجو   از شرق يانيمجوسكـه   زماني .داشت ياسيس زهيانگبيشتر د يشا دينر يين تغيا يول بودگرويده 

شـان   يبودند كه رسـوم مـذهب   غيريهودي يكاهنان شايدن مردان يا .سلطنت او بود راواخند آمد انيهوديپادشاه 

اغلـب بـه عنـوان    ، شـان  ئيشـگو يپ يروهـا يدانش و ن خاطربه آنان  .افته بوديتمركز  تعيحول محور عناصر طب
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د و د نفر بـو تعدادشان چن ،ستنديز يشرق م منطقهكدام نكه آنها در يما از ا .شدند يده ميمشاوران پادشاهان برگز
  .ميندار هيچ اطالعيد يمسافرتشان چه مدت طول كش

 احتماالً .آگاه نمود، او رفتند پرستش يكه برا يكس، ك پادشاهياز تولد  يبه نحوآنها را  در شرق يا ستاره
 يا بلعام كه ستارهاز نبوت د يشا .داشتند ييآشنا )موعود حيمس(ح يماش آمدندر مورد  عهدعتيق گوئيشيبا پ آنان
ح ين آمدن مسياولاز هفتاد هفته كه  گوئيشيو آن را با پ مطلع بودند )17: 24اعداد (عقوب طلوع خواهد كرد ياز 

بـه آنهـا منتقـل     يعيطبالبه طور مـاوراء  چنين دانشين مطلب كه ياما ا ،)25-24: 9ال يدان( ربط دادندداد  خبر مي
بـه   .شده است ارائهستاره  در خصوص ماهيت اين يمختلف يحات علميتوض .ديآ يتر م شده بود به نظر متحمل

ـ ر ايامـا مسـ   به وجود آمده، از برخورد سيارات، مذكور ستارهكه  نديگو يها م يطور مثال بعض ار ين سـتاره بسـ  ي
در آن  يسـ يكه ع يا م به خانهيآنها را از اورشل كرد،حركت ميان يمجوس پيشاپيش ؛العاده بود و خارق يرعاديغ

تـوان   يالعاده بود كه تنها مـ  خارق يدر واقع به حد .ديو سپس متوقف گرد )9ه يآ( ت نموديداكرد ه يم يزندگ
  .عنوان معجزه را به آن اطالق كرد

ـ  .مضطرب شـد ، ان خواهد شديهوديمتولد شده كه پادشاه  يكودك ديس شنيروديكه ه يهنگام 3: 2 ن يچن

 .م بـا او مضـطرب شـدند   يتمام اورشل .ديـ گرد يسلطنت پرآشوب او محسوب م يبرا جدي يديتهد يكودك
كـه وضـع موجـود را     يرا هر موضـوع يشد ز يدچار نگران، رديبپذ ين خبر را با شادمانيا ستيبا يكه م يشهر

  .بود ينگران يبرا يليدل، شد يرا باعث م يان منفور روميفرمانروا يتيا نارضايكرد  يمختل م
 منظـور از  .ح كجا متولد خواهد شـد يمسابد كه يدر هود را جمع كرد تاي يس رهبران مذهبيروديه 4-6: 2

 يرروحانيغ، افراد كاتبان قوم .است )اش خانواده ياعضا ديگرد يو شا(ن وي و پسرا اعظم كاهن ،كَهنه يرؤسا
و در  بودنـد عت يشـر  آنـان حافظـان و معلمـان    .آمدندموسي بشمار ميعت يدر شرو عالم  كارشناس بودند كه

بـه  را  2:5كا ين كاهنان و كاتبان به سرعت ميا .وظيفه قضاوت را بر عهده داشتند )هودي يدادگاه عال(سانهدرين 
ايـن  مـتن  هـر چنـد    .كرده بـود  معرفيتولد پادشاه  به عنوان محلرا  هيهوديلحم  بيتكه ياد آورده نقل نمودند 

ن يلحـم در فلسـط   بيتبه نام ك شهر يش از يكه ب از آنجا .است دهينام  »لحم افراته بيت« شهر را ،كايدر م نبوت
 يين نـام شناسـا  يه بـود بـد  يهودي لهيقب يه افراته درون مرزهاين شهر كه در ناحين سبب ايبه هم، وجود داشت

  .شود يم
ن بار ظاهر يستاره اول يچه زمانكه  مشخص كنندتا  خواند يان را پنهانيمجوس ...پادشاه سيروديه 7-8: 2
از داشت تا بتوانـد  ين اطالعات نياو به ا :او را رسوا كرد گرائيخشونت از حاكي زهيانگ ،يكار ن پنهانيا .گشت

 يشـان جستجوادامه  يان را برايمجوس، خود يسرپوش گذاشتن بر قصد واقع يبرااو  .دا كنديرا پ ياصل كودك

  .به او خبر دهندت خود ياز موفق تاخواست روانه كرد و از آنها 
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ن بدان معناست كه يا .دوباره ظاهر شد ده بودنديكه در شرق د يا هستار، روانه شدندان يمجوس چون 9: 2

كه  يا خانـه همان  يرا به سو ايشاناما اكنون  ،نكرده بود ييآنها را راهنما تا اورشليم تمام راه از شرقدر ستاره 
  .نمود هدايت كودك در آن بود

 .اشـاره شـده اسـت   ، يافتند دن ستارهيهنگام دان يكه مجوس يتينها يم و بيعظ يشادبه آيه، ن يدر ا 10: 2
كاهنـان   ،ديپروران يس نقشه قتل او را در سر ميروديه ،ح بودنديمس يان با جد و جهد در جستجويهوديرين غيا

بيـانگر نحـوه رفتـار     پيشـاپيش  هارفتار نيا .اضطراب داشتندم يمردم اورشل و تفاوت بودند يب همچنانو كاتبان 
  .تن يا انكار مسيح بودمردم در آينده در خصوص پذيرف

او  در افتـاده  يبه رو پس .دنديم ديمادرش مر را باكودك ، ان وارد خانه شدنديكه مجوس يهنگام 11: 2
را بـا   يسيد كه آنها عيتوجه كن .نمودند تقديم يبه و مرو  كندر، طالاز  ييگرانبها يايو هدا  كردندرا پرستش 

منحصر ن كودك ياما ا ،شود يس در مورد كودك سخن گفته مپد و سيآ يذكر مادر اول م معموالً .دنديمادرش د
ا يـ م ينه مـر ان يمجوس .)21، 20، 14، 13 اتيآ ك.رز ين( داشته باشدبه او تعلق بايد گاه اول ياست و جا به فرد

ـ  او امـده و ين ميـان وسف به ي هيچ ذكري از تين روايدر ا( را پرستش نمودند يسيع ، بلكهوسفي از  يزوده ب
  .وسفيا يم ينه مر است،ش ما يپرستش و ستا شايسته يسيعتنها  ).شود يد ميناپد كامالًل يانج يها هنوشت

ـ  يمعان، كه آنها آورده بودند يئها جدر گن ـ الوه نمـاد  طـال  .بـود  نهفتـه  يفراوان  ازكـه   ت و جـالل اسـت  ي

 سراسـر  يحه زنـدگ يارماده خوشبوئي است كه بيانگر ، كندر .ديگو ياو سخن م يكمال شخص الهدرخشندگي 

خواهـد  كشـيد   ح با تحمل گناهان جهان يكه مس ييها رنج ازكه  است ياه تلخيگ مر .باشدمي يگناه يبو كمال 
 امتهـا كرده بود كه  نبوت اشعيا .باشد يم 6: 60 ايگفته اشع تحققان يهوديريا توسط غيآوردن هدا .كندصحبت مي

طـال و بخـور    آمـد و خواهند « .كرده بود اشارهطال و كندر به تنها  او اما، آمدخواهند ح ينزد مس خود يايهدابا 
از آمـدن دوم   اشـعيا را يـ ز ؟اسـت  به ميان نيامدهمر ذكري از چرا  ».بشارت خواهند داد ح خداونديبه تسبه آورد

 يرنجـ او متحمل هيچ را يز بودمر نخواهد  وقتدر آن  .ميآمدن او با قدرت و جالل عظ ،گفت يح سخن ميمس
ح يمسـ  يهـا  رنج با يمتانجيل در  .گويدسخن ميآمدن اول او از را يشده ز اشارهمر  به ياما در مت .نخواهد شد

  .شودبه دنبال خواهد آمد ديده ميكه  عظمتيشكوه و ، اشعيادر متن  روبرو هستيم، اما
راه  از نمـوده  اطاعـت  ايشـان  و ،س بازنگردنديروديهنزد كه  شود يم وحيان يدر خواب به مجوس 12: 2

قبلـي خـود   بـه راه   هرگـز  ،حيبـا مسـ   پس از مالقات صادقانه و قلبي كس هيچ .ندگشتخود باز وطنبه  يگريد
  .دساز يرا دگرگون م يزندگ يبا او تمام يواقع مالقات .گردد ينمباز

  
  )15-13: 2( به مصر يسيم و عيمر ، وسفيفرار  )ب

بـه  كـه او   به روشني پيداست .خداوند ما وجود داشت سر ت برياز همان اوان طفولد مرگ يتهد 13-14: 2
هر كه در اراده خـدا گـام بـردارد تـا      .خود روي دهد زمان موعود بايست دراين واقعه مياما ، رديبم دنيا آمد تا
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با خانواده خود بـه   كه هشدار دادوسف يدر خواب به  فرشته خداوند .را استينام شودكه كارش تمام  يهنگام

خـانواده از   .از سـر بگيـرد  را  »يجستجو و نـابود « خود براي تيس آماده بود كه مأموريروديه .كند مصر فرار
امـا بـا مـرگ    ، مينـدار  ياطالعـ  در مصـر  ما از مدت زمان اقامـت آنهـا  . شدندپناهنده آواره و س يروديخشم ه

  .شد خانه هموارراه بازگشت به ، سيروديه
 :گفته بود يهوشع نب به زبانخدا  .گرفتبه خود  يديجد يمعنا عهدعتيقاز  يگريد نبوت، نيبنابرا 15:2

ل از مصر در ياسرائ ييخود به رها ياصل جايگاهدر اين موضوع . )11: 1 هوشع( »پسر خود را از مصر خواندم«
خ يتـار  شـباهت نزديكـي بـا   ح يمسـ  زنـدگي  :دارددوگانـه   مفهومين عبارت ياما ا ،كند يهنگام خروج داللت م

كه خداونـد   يهنگام .ديرس تحققل به يبه اسرائاز مصر ا بازگشت او بح يمس يدر زندگ اين نبوت .رددال ياسرائ
د نـ م خواهيخواهد بود كه در بركت هزاره سـه  يئاز كشورها يكيمصر  ، سلطنت بازگرددعدالت وانصاف به به 
ـ يـ ل بـود با ينه اسرائيريچرا آن ملت كه دشمن د .)31: 68 رمو؛ مز10-9: 3 ايصفن؛ 25-21: 19ا ياشع( شد ن يد چن

  باشد؟ اوبه  يپرستشگاه پذيرفتن خداوند و دادن يبرا پاداش الهياز  يا تواند نشانه يا ميآ  ؟ت باشديمورد عنا
  

  )18-16: 2( سيروديه به دستور لحم قتل عام اطفال بيت )پ
ب يفرتن پادشاه جوان افي يافت كه در نقشه خود برايدر سيروديه، ان بازنگشتنديكه مجوس يهنگام 16: 2

لحـم و تمـام    بيـت را در  دو سالر يز قتل كودكان ذكورمعنا دستور  يو ب يرمنطقيغ يبا خشم .خورده است
معتقد اسـت كـه    يا سندهينو .متفاوت استها  نيشدگان تخم مورد تعداد كشته رد .صادر كرد آن اطراف ينواح
شـده   واقعه كشتهن يرود كه صدها نفر در ا ياحتمال نم لاما به هر حا بوده نفرست و شش يبآنها حدوداً  تعداد
  .باشند

   :بود ينب يايارمسخنان  تحققكودكان به وجود آمد  عام ال قتلبدنه كه ب يو ماتم يه و زاريگر 17-18: 2
   :ديگو ين ميخداوند چن

  ،ده شديدر رامه شن يآواز«
  ار تلخيه بسيماتم و گر

  كند يه ميفرزندان خود گر يل برايكه راح
  رديپذ ينم يفرزندان خود تسل يو برا

  ).15: 31 ايارم( »ستنديرا كه نيز
مـدفون   رامـه كـه در  نسبت داده شـده  ل يبه راح قومماتم  .ل استياسرائ قومنده ينما ليراح نبوتاين در 

او  كنـار قبـر  ن سـوگوار از  يكـه والـد   يدر حـال  .)كه قتل عـام صـورت گرفـت    يجائ، لحم بيتك ينزد( است
ـ نـابود كـردن ا   يس در كوشش خود بـرا يروديه .ديگر يمكه با آنها ر شده يتصو چناناو  ، رندگذ يم ب يـ ن رقي

  .به دست نياورد جنايتو  يخ بدنامين در تاريجز نام ننگ يزيچ ، جوان
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  )23-19: 2(در ناصره  يسيم و عيمر، وسفيساكن شدن  )ت

بازگشـت  توانند در امنيـت  ميد كه اكنون ينان بخشياطم وسفيبه  فرشته خداوند، سيروديپس از مرگ ه

پدر پادشـاه   يس به جايروديپسر ه سواركالد كه يشن، ديرس لين اسرائيسرزمكه او به  يهر چند هنگام .كنند

ش توسط نكه ترسياما پس از ا ،ندازديه به خطر بين ناحيدر اخود را كه  خواستنميوسف ي .شده است هيهودي

  .ديساكن گرد ناصرهسفر كرد و در  ليه جليناحبه شمال به ، ديبرطرف گرد خدا در خواب يوح

را  ايانباز  كدامچياو نام ه .كندبه تحقق رسيد يادآوري ميرا كه  نبوتي يمت، بابن ين بار در ايچهارم يبرا

ـ آ چيهـ  .خوانـده خواهـد شـد    يناصرح يكرده بودند كه مسگوئي شيپ ايد انبيگو ياما م، دنك يذكر نم  در يا هي
 ايبـه اشـع   يكه مت بر اين باورند مقدسبسياري از محققان كتاب .دنك يان نميب را صراحتاً يزين چيچن تيقعهدع

شاخه  كه يواژه عبر ».فتكش خواهد شيها شهياز ر يا رون آمده شاخهيب يسياز تنه  ينهال«  :كند ياشاره م 1: 11
ي كـه احتمـال بيشـتري    گريد توضيح .رسد يمبه نظر  از ذهن دور، يارتباط چنيناست اما  netzer شده ترجمه

 هديـ ر مردم با ديكه سا يشهر، كرد يم يه زندگيكه در ناصر شود ياطالق م يبه كس »يناصر« ن است كهيا دارد
شـود كـه از    يمگر م« :دنك يان ميب بودهالمثل  كه ضرب ين مطلب را با سواليل ايتنائن .ستندينگر ير به آن ميتحق

شده بود شامل ساكنان  »تياهم يب« ن شهريب ايكه نص يريتحق .)46: 1 وحناي(  »؟شود دايخوب پ يزيناصره چ
معنا است كه رفتار ن يبد، خوانده خواهد شد ياو ناصرد كه يگو يم 23ه يكه آ ين هنگاميبنابرا .شدميز يآن ن
امـا در  ، ده خواهد شـد خوان يناصر يسيم كه عيابي ينم نبوتيچ يكه هاينبا وجود  .با او خواهد شد يزيرآميتحق

د يگو يم يگريد نبوت .)3: 53 اياشع( »ديخواهد گرد خوار و نزد مردمان مردود« گفته شده كه او نبوتي از اشعيا
دقيقـاً   ايـ كـه انب  ين در حاليبنابرا .)6: 22مزمور (ر شمرده قوم يان و حقيعار آدم ، كه او كرم خواهد بود نه انسان

  .بود نبوتن يبدون شك روح چند، اما گفتار او به كار نبردندرا  متن انجيل متي يها واژه
كه او  يكسان .دادند زيآمااستهز لقبي به او ،ن آمديبه زم قادر مطلق يخدا چونز است كه يانگ ار شگفتيبس

  .)13:13ان يعبران( ك باشنديعار او شر دركه  برخوردارنداز ين امتيااز  كنندپيروي ميرا 
  

  )4و  3 بابهاي( آنو آغاز  ائيحيت مسيورمأم يبرا يآمادگ. 3
  )12-1: 3( سازد يا ميد دهنده راه را مهيتعم ييحي )الف

ان يـ درباره آن به م يمطلب يست و نه ساله وجود دارد كه متيا بيست و هشت يب يا وقفه 3و  2 بابهاين يب
آن  .كـرد  يرو داشت آمـاده مـ   شيكه پ يكار يو خود را برا  در ناصره بود يسيع ، ن مدتيدر طول ا .آورد ينم

 كامـل خـدا را كسـب نمـود     يخوشنود با اين وجوداما ، انجام نداد يا چ معجزهيبودند كه او ه ييها سال، دوره
  .ميريگ يقرار م او يت عموميدر آستانه خدمت و مأمورباب ن يبا ا .)17: 3 يمت(
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او پـا بـه    .)36 و 26: 1لوقـا   ك.ر( ودب يسيخود ع پسر خالهد دهنده شش ماه بزرگتر از يتعم ييحي 1-2: 3
 يهـا  ابانيب يوخـدمت  ند يناخوشا محل .كندل خدمت يشگام پادشاه اسرائيخ گذاشت تا به عنوان پيعرصه تار

ـ توبـه كن « .ن بوديا ييحيام يپ .م تا اردن وسعت داشتيكه از اورشل يزرعو لم خشك ايمنطقه د،بو هيهودي ، دي
 يبر قـوم  ستخوا يو نم ستناتو ياما او نم، شود يظاهر م يزوده پادشاه ب »!ك استيآسمان نزد را ملكوتيز 

اعتراف كرده  به گناهانشان ديبا، د راه خود را عوض كننديآنها با .كنند يم يبا گناهان خود زندگكه  كندسلطنت 
  .خواند يفرام يملكوت آسمانبه  فرمانروائي ظلمتخدا آنها را از  .نديرا ترك نما آنها

  

  آسمان ملكوت بابدر  ينكات
ل به كار ين انجيو دو بار در ا يكه س شويمروبرو مي ملكوت آسمانعبارت  اشاره به نياول با 2ه يدر آ

ن ياي از فيف و توصيتعرفهميد،  يبه درست انجيل متي را ،بدون درك اين مفهومتوان نميكه  از آنجا .است رفته
  .شودارائه ميعبارت 

 .دارد داللـت خـدا   رب »آسمان« واژه .است جاريخدا در آن  ييرمانروافاست كه  ييملكوت آسمان قلمرو
ـ بـر ممالـك آدم   »حضـرت متعـال  «: ال گفـت يـ كه دان آنجا ،نشان داده شده است 25: 4ال ين مطلب در دانيا ان ي

خـدا   ينحكمرامطيع  ها انسانكه  هر جا .كنند يم يحكمران »آسمانها«د يگو يم يه بعديو در آ .كند يم يحكمران
  .برقرار استدر آنجا ملكوت آسمان  باشند

كه اعتـراف و   تمام كساني استملكوت آسمان شامل ، ع كلمهيوس يبه معنا .ملكوت آسمان دو جنبه دارد
به صورت واقعي و كه  شود يم يتنها شامل كسان، از جنبه محدودتر آن .است فرمانرواي مطلق د خداناذعان دار

 .مير بكشيره هم مركز به تصوين مطلب را توسط دو دايم ايتوان يم .اندكردهبازگشت خدا  يبه سو عملي

 
ز تمـام  يـ و ن هستند ع پادشاهيكه واقعا مط شود مي يره بزرگ محدوده اعتراف است كه شامل تمام كسانيدا

 يمتـ (ه خـردل  و دان )9-3: 13 يمت(برزگر  يها ن مطلب در مثَليا .اند به او نموده يكه اعتراف به وفادار يكسان
شـود كـه بـه واسـطه      يمـ  يره كوچك تنها شامل كسانيدا .دشو يده ميد )33: 13 يمت(ه ير مايو خم )31-32: 13

ـ  تواننـد وارد  تنها كساني مي .اند ح دوباره متولد شدهيمس يسيمان به خداوند عيا ملكـوت آسـمان    يجنبـه درون
  .)3: 18 يمت(اند  بازگشت كردهتوبه نموده و كه  شوند
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آن را در پـنج مرحلـه    يخيم توسعه تاريتوان يم، ملكوتبه مقدس  كتاب اشاراتكنار هم قرار دادن تمام  با
  .ميدنبال نمائ
را برقرار خواهد سـاخت   ملكوتيكه خدا  نبوت نمودال يدان .شده بود گوئيشيپ عهدعتيقملكوت در ، اول

ـ دان(نخواهد كرد  تسليم يگريا اقتدار خود را به قوم دي رفتنخواهد  از بينچگاه يكه ه ـ  .)44: 2ال ي ن ياو همچن
ـ دان( كرده بود يگوئشيرا پ يو جهان يبه دست گرفتن سلطنت جاودان برايح يآمدن مس  ك.نيـز ر  ؛14-13: 7 الي

  .)6-5: 23 ايارم
ا يـ ك ينزدملكوت  كهشده  چنان توصيف و دوازده رسول يسيع ، د دهندهيتعم ييحيملكوت توسط ، دوم

وهـا را اخـراج   يهر گاه مـن بـه روح خـدا د   « :فرمود يسيع 28: 12 يدر مت .)7: 10؛ 7: 4؛ 2: 3 يمت( حاضر است
ان يـ در مملكـوت خـدا    اينكرا يز«: گويدمي 21: 17در لوقا  ».ده استينه ملكوت خدا بر شما رسيهر آ، كنم يم

ت ملكوت خدا الحااصط ، خواهيم ديد اًكه بعد همان طور .ملكوت در شخص پادشاه حضور داشت ».شما است
  .دنشو ياستفاده م جاي همو ملكوت آسمان به 

بـه   او، پادشـاه را رد كردنـد   لياسـرائ  قـوم  آنكهپس از  .ح شده استيتشر يموقت يملكوت به شكل، سوم
تصـديق   را ملكوتكه  يكسان تمام يهادلدر  ملكوت حضور ندارد، امروزكه پادشاه  يدر حال .آسمان بازگشت

ـ ا .كنـد  يما صـدق مـ  در مورد  آن از جمله موعظه روي كوه ياخالق روحاني و اصولو  ردكنند، وجود دا مي ن ي
  .شده است توصيف يمت 13باب  يها در مثَل ملكوت يمرحله موقت
 بـر ح يسلطنت هزار سـاله مسـ   ،دينامملكوت توان آن را ظهور  ياست كه م همان ملكوتمرحله  ينچهارم

ـ ( ينده او بودجالل و شكوه سلطنت آ وتاه ازبر كوه تصويري ك حيمس يتجلكه ن يزم در  يسـ يع .)8-1: 17 يمت
از مشرق و مغرب آمده در ملكـوت آسـمان بـا     بسياري»  :فرمودكه  يهنگامبه اين مرحله اشاره نمود  11: 8 يمت

  ».عقوب خواهند نشستيم و اسحاق و يابراه
جاودان خداونـد و   يپادشاه« عنوانبه  11: 1پطرس -2خواهد بود كه در  يجاودان آخرين حالت، ملكوت

  .شده است توصيف »حيمس يسيما ع دهنده نجات
 ديـده ل يـ چهـار انج هـر  در   »خدا ملكوت«اما ، شوديافت مي يل متيتنها در انج »آسمان ملكوت« عبارت

گري براي ديگفته شده  يكيدر مورد  بين اين دو وجود ندارد و هر چه يتفاوت از ديدگاه كاربردي هيچ .شود يم
آسـمان بـس    ملكـوت افتن ثروتمندان به يكه راه  گويدمي 23: 19 يدر متعيسي به طور مثال  .كندنيز صدق مي
انـد   خدا ثبـت كـرده   ملكوتدرباره را  يسيع همين گفتار )24: 18( و هم لوقا )23: 10(هم مرقس  .دشوار است

  ).استفاده كرده است »داخ ملكوت « دارد كه از عبارت يمشابه سخنكه  24: 19 يمت ك.رز ين(
ن مطلـب دربـاره   يدارد و هم يقت درونيك حقيو  يرونيك جنبه بيآسمان  ملكوتم كه يدر باال ذكر كرد

 زيخدا ن ملكوت .لب اشاره دارندطمك يكه هر دو عبارات به  دهداين نشان ميكند و  يصدق منيز خدا  ملكوت
دانـه   ،)10-4: 8 لوقـا (برزگـر   يهـا  در مثَل موضوعن يا .دشوهمچنين امور غيرواقعي را شامل ميو  امور واقعي



- �� -  

 يدرون ي يعني حقيقتواقعامور در مورد  .دشو يده ميد )21-20: 13 لوقا(ه ير مايو خم )19-18: 12 لوقا(خردل 
  .)5، 3: 3 وحناي(وارد آن شوند توانند  يم انديافتهدوباره تولد كه  يتنها كسانملكوت خدا، 

 ، امـا ابتـداي  خدمت عمومي مسيح آغاز شدشروع  ملكوت با .نيستسا يهمان كل لكوتم :ييك نكته نهاي
 از بـين رود، ن يكه زمـ  يافت تا زمانين ادامه خواهد يزم يبر رو ملكوت .)2اعمال ( بودكاست يسا روز پنطيكل
ن يزمـ  ياز رو سـا يكل گرفته شدن يا برداشته شـدن (خواهد ماند داران  تا زمان ربودن ايمانن يزم يسا بر رويكل

. )18-13: 4 انيكيتسـالون -1 ،بـرد مي آسماناران را با خود به د ايمان يد و تماميآ يح از آسمان ميكه مس يهنگام
 يدر حال حاضـر كسـان   .ديسلطنت نمابا وي ح باز خواهد گشت تا به عنوان عروس او يسا با آمدن دوم مسيكل

  .هستندنيز سا ياشند در كلب يآن م يقت درونيدر حق واقعيت ملكوت يعنيكه در 
 آمـاده كننـده  مقـدماتي و  خدمت د كه يتوجه كن، گفتيم يمت 3ابتداي باب  ي كه درحيبه توض رجوعبا  3:3

  :شده بود گوئيشيپ اشعياتوسط ش از زمان او يصد سال پ ش از هفتيب ييحي
  :ابانيدر ب يا نداكننده يصدا

  ديا سازيراه خداوند را مه«
  ام يخدا يبرا يقيو طر

  .)3: 40ا ياشع( »دييدر صحرا راست نما
مـردم را   ييحي .آب و علف يو ب ابان خشكيبهمان ، يروحان به بيانل ياسرائ قومو  بود همان صدا ييحي

كه  يدر زندگ يزين بردن هر چيبا از ب و آماده كنندرا  راه خداوندتوبه و ترك گناهانشان با كه  كرددعوت مي

  .هموار سازند او را طريق شود يم ويكامل  ييمانع فرمانروا

ت افـ يشتر كه امروزه  يپشم نرم و تجملبافته شده از از پارچه  نه ،بود پشم شترد دهنده از يجامه تعم 4: 3

 ي بر كمر داشتچرم يكمربندهمچنـين  او  .نديدپوش يم هنگام كاركه كارگران  يبلكه از پارچه خشن، شود يم
ان شـباهت  يـ هوديكـه   بودهن علت يد به ايو شا )8: 1 پادشاهان-2( ديشپو يا ميليا اي است كهن همان جامهيو ا

ملـخ و عسـل    ييحي .)12-10: 17؛ 14: 11 ي؛ مت17: 1 ؛ لوقا5: 4 يمالك( ا را باور كننديليو ا ييحيت ين مأموريب
ش يت خود غرق شده بود كه آسايكه چنان در مأمور يامرار معاش كس يبرا روزي مختصر، خورد يم ييصحرا

  .جائي نداشتاو  يزندگدر  يو لذات عاد
كـه مـردم    ييزهـا يك از چيچيبه ه يرا ويباشد ز آميزسرزنشكننده و  ملزم يا د تجربهيبا  ييحيمالقات با 

 ديگـران بـه   بايد يروحان يها تيمجذوب شدن او به واقع .داد ينم يتيكنند اهم يم يبه خاطر آنها زندگ معموالً
  .بود بودن زمان خود يويبه دن يش نكوهشياو ن انكاريخود. ر هستندير و حقيقدر فقكه آنها چ فهمانده باشد

رفتند تا سـخنان   ياو م يبه سو گروه گروه اردن مناطق ماورايو  هيهوديسراسر ، مياورشلمردم از  5-6: 3

ـ توسـط او در رود اردن تعم داده و مثبت ام او پاسخ ياز آنها به پ يبعض .او را بشنوند ـ ي  و عمـالً  افتنـد ي يد م
  .كامالً وفادار و مطيع باشندنسبت به پادشاه موعود اند گفتند كه آماده يم
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 يـي حيبـراي شـنيدن سـخنان     آنـان كـه   يهنگـام  .كـرد فرق ميداستان  انيان و صدوقيسيفر در مورد 7: 3

ـ يفر :شـناخت  ميآنها را  يت واقعياو ماه .ستنديدانست كه آنها صادق ن يمآمدند وي  مي دعـاي تعهـد و   ا انيس

از طبقه  انيصدوق .بودندو از خود راضي  اكارير گرا، فرقه ،فاسد در باطن اما ، داشتندعت يبه شروفاداري عميق 
، گانوجـود فرشـت   ،ز جسميچون رستاخ ياساس هاي آموزهبودند كه اني شكاك از لحاظ مذهبي و جامعه اشراف

محكـوم   زادگـان  افعـي  بـا عنـوان   را فرقههر دو  يحيين يبنابرا .كردند يم يرا نف يفر ابديو ك روح يجاودانگ

از خود بروز  ياز توبه واقع يا اما نشانه، زنديبگر ش استيكه در پ يغضبلند از يكردند ما يم وانمودكه كرد  مي
  .ندادد ينم

خود  صداقت ،شايسته توبه اتثمربا آوردن كه  خواست ميآنها طلبانه از  با حالتي انتقادي و مبارزهاو  8: 3
ترس  ، چند قطره اشك به تنها كهست ين يزيچ« يتوبه واقع :سدينو يلر ميم .رآ .يهمان طور كه ج .را ثابت كنند

و  نمائيمترك  ايم توبه كردهها نرا كه از آ يد گناهانيما با .خالصه شود وحشت يو كم يمانيپشو لرز حاصل از 
  ».ميد تقدس گام برداريدر راه پاك و جد

جواز رفـتن بـه آسـمان را دارنـد     ، هستند ميابراهن كه از تبار ين تصور را كه به علت ايد ايبا انيهودي 9: 3
كـه از بازگشـت    ينديتوانست در فرآ يخدا م .ابدي يانتقال نم يعيق تولد طبياز طر ييض رهايف .اندازنديبدور ب

  .د آورديپد ميهابرا يفرزندان برااردن  يها سنگز باشد از يآم ان كمتر خشميان و صدوقيسيفر

در  يالهـ  يگفت كـه داور  يم ييحي، شه درختان نهاده شده استيشه بر ريتن مطلب كه يا گفتن اي 10: 3
 از بينثمر هستند  يكه ب يكسان .كند يش ميان را آزمايح و حضور او همه آدميدن مسيرس .حال آغاز شدن است

  .شود يآتش افكنده مدر  ده شدهيبرثمر كه  يك درخت بيدرست مانند  رفت،خواهند 
اما اكنـون او   )7ه يآ ك.ر(گفت  يان سخن ميان و صدوقيسيبا فر منحصراً ييحي، 10-7آيات در  11-12: 3
ح ياو توض .شود يها م رصادقيها و غ شامل هر دو صادقكه  دهد يرا مورد خطاب قرار م حاضرين يتمام ظاهراً

توبـه بـا آب    يبـرا  يـي حي .خواهد آمد وجود دارد يح كه به زودين خدمت او و مسيب يداد كه تفاوت فاحش
اما شخص را بـه  ، بود يكه توبه واقع يبا وجود، نداشت يكنندگ بود و قدرت پاك يفاتيآب تشر :داد يد ميتعم
ـ نما يمـ  يمه تمام تلقيو ن يساز خدمت خود را آماه ييحي .ديرسان يكامل نم ييرها را  يـي حيح كـامال  يمسـ  .دي

را بـا  يـ د زيهـا خواهـد رسـ    كار او بـه دور دسـت   .خواهد بود واالترو  تواناتراو  .هد دادالشعاع قرار خوا تحت

   .دهد يد ميتعم القدس و آتش روح

ـ  .تفاوت دارد آتشد با ياز تعم القدس روحد با يتعم ـ تعم ياول ـ تعم يدومـ ، از بركـات اسـت   يدي از  يدي
ـ ا .نده اسـت يهنوز در آ يدوم .كاست رخ داديدر پنط ياول .شيآزما  يسـ يبـه ع  ياران واقعـ د ايمـان  يتمـام  يول

اسـت كـه    يانيـ هوديآن دسته از  يبرا ياول .مانان خواهد بوديا يب يسرنوشت تمام يدوم، برند يخداوند بهره م
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از  يكـه شـواهد   يه كسـان يـ ان و كليصدوق، انيسيفر يبرا يدوم، آنها بود يتوبه درون يدشان نشانه خارجيتعم
   .ند خواهد بوداز خود نشان نداد يتوبه واقع
د با آتـش  يا تعميآ يعني، كسان هستنديد با آتش يالقدس و تعم د با روحيدهند كه تعم يها آموزش م يبعض

ـ با در نظـر گـرفتن آ   ؟كند يكاست داده شد اشاره ميالقدس در پنط كه روح يكه هنگام يبه زبانه آتش كـه   12ه ي
  .باشد يطور نم نيشمرد احتماال ا يمعادل م )قضاوت(ش يآتش را با آزما

اسـتفاده  خداوند را در حال  .ديگو يش سخن ميد با آتش درباره آزمايبالفاصله پس از اشاره به تعم ييحي
افتد و سپس  ين ميزم يم رويمستق )ياران واقعد ايمان( گندم .كند ير ميو باد دادن خرمن خود تصو لياز كج ب

بـا آتـش   و  يآور شـود و سـپس جمـع    يط باد دورتر برده مـ توس )مانانيا يب( كاه .شود يبرده م انبار مزرعهبه 
ـ كه ا يآمده است و از آنجائ )قضاوت(ش يآزما يبه معنا 12ه يآتش در آ .شود يده ميسوزان ريناپذ يخاموش ن ي

بـه   ياسـت منطقـ   )قضاوت(ش يآزما يبرا يديتعم، د با آتشيكه تعم يريگ جهين نتيا ، است 11ه يل آيه تفصيآ
  .رسد ينظر م

  
  )17-3:13( دهد يد ميرا تعم يسيع ييحي .ب

ن يا .ابديد يتعم ييحيتوسط مود تا يراه پ ن رود اردنيپائتا قسمت  ليجلل از يما 60 حدوداً يسيع 13: 3
ـ پ يد برايت تعميد به اهمين مراسم قائل بود و بايا يدارد كه او برا يتيامر اشاره به اهم د يـ روان او امـروزه تاك ي

  .نمود
ـ  كنـد توبه  كه از آنندارد  يگناه يسين مطلب كه عيبا درك ا ييحي 14-15: 3 ـ تعم اب  تد دادن او مخالفـ ي

د ياو را تعم يسين است كه عيشنهاد دهد كه روش مناسب ايرا بر آن داشت كه پ يو، او يقيزه حقيو غر .ودنم
ـ تعم يدرخواسـت خـود را بـرا    ياو به سادگ ؛ن مطلب را رد ننموديا يسيع .دهد  برازنـده  يراهـ  آن راد كـه  ي

د يـ د كـه در تعم يـ ت را مناسـب د ين موقعياو ا .تكرار نمود، به كمال تحقق برسد ييپارسادانست كه تمام  يم
   .بشناساند، ابنديد يكه آمده بودند توبه كنند و تعم يان خداپرستيهوديخود را به 

 يبود كـه در آن تمـام   يراهبود كه نماد  ين مذهبياو آئ يد برايتعم .ز وجود داشتين يتر قيعم ياما معنا
ـ فـرو رفـتن او در آب نمـاد تعم    .رسـاند  يخدا را در برابر گناه انسان به تحقق مـ  ييپارسا يها خواسته د او در ي

. الشعاع قـرار داد  ز او را تحتيرستاخ ، ظهور او از آب .خدا در جلجتا بود )يقضاوت و داور(ش يآزما يها آب
مصـلحانه فـراهم    يرا برآورده و اساس يش الهيآزما يها خواسته، ودز خيمدفون شدن و رستاخ، با مرگ يسيع

  .ودتوان گناهكاران را مبرّا نم يخواهد آورد كه توسط آن م
بـر  و  فرود آمـد  يد همچون كبوتريروح خدا را د، رون آمديب از آب يسين كه عيبه محض ا 16-17: 3

روغـن  «توسـط   يبه علت مقاصـد روحـان   عهدعتيقدر  ايدرست همان طور كه اشخاص و اش .قرار گرفت يو
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 موعـود  حيا مسي حيالقدس مسح شده و ماش ز توسط روحياو ن )30-25: 30خروج (افتند يس يتقد »مسح مقدس
  .گشت

آنجـا حضـور    پسـر محبـوب   .مقـدس بـود   يمناسبت، ث مقدس آشكار بودنديكه هر سه عضو تثل يهنگام

اعـالم   يسيده شد كه بركات خود را بر عيشن در از آسمانپ يندا .آنجا بود كبوتربه شكل  القدس روح .داشت
  :كـرد  يرا بـازگو مـ   يه كتاب آسمانيده شد كه آيخدا شن يرا ندايبود ز ياد ماندنيبه  يا آن هنگام حادثه .داشت

است  ييها از سه مناسبت يكين بار يا )1: 42 اياشع( كه از او خشنودم )7: 2مزمور ( من است ن پسر محبوبيا
وحنا يو  5: 17 يگر متيد يها محل( ديگو يخود سخن م يكتايشادمانه درباره پسر  يقير از آسمان با تصدكه پد

  .باشند يم )28: 12
  

  )11-1: 4( شود يطان وسوسه ميتوسط ش يسيع )پ
القدس  د روحيچرا با .شودت يهدابه وسوسه  القدس توسط روحد يبا يسيد كه عيآ يب ميبه نظر عج 1: 4

او  ياخالقـ  يسـتگ ينشـان دادن شا  ين وسوسه بـرا ين است كه ايپاسخ ا ؟كند ييراهنما ين روبروئيناو را به چ
 ييفرمـانروا  يسته نبـودن خـود را بـرا   يه شايآدم اول .بود يا آمد ضرورين دنيانجام آن به ا يكه برا يكار يبرا

طان را رودر رو مالقـات  يش ينجا آدم آخريا .هنگام روبرو شدن با دشمن و مخالف خود در باغ عدن ثابت كرد
   .ديآ  يرون ميد و سالم و سربلند بينما يم

 )سنجش كردن(ا اثبات يش يآزما) 1( .دو معنا دارد يونانياز زبان  »شيآزما«ا ي »وسوسه«واژه ترجمه شده 
ـ قرنت-2 ؛6:6وحنا ي( )آزمودن( ح را يالقـدس مسـ   روح. طان شـدن يوسوسـه شـ  ) 2( ؛)17:11ان يـ عبران ؛5:13ان ي

   .انجام دهد يطانيطان طالب اغوا كردن او بود كه اعمال شر و شيش .نمود )اثبات(ا سنجش ي ش نموديآزما
توانسته  يا او ميآ« .شود ين پرسش مطرح ميالجرم ا .در ارتباط با وسوسه خداوند ما وجود دارد يقيراز عم

ا آن يم نشد آياگر او تسل«، مياجه گردمو يگريد با پرسش ديباشد ما با »ريخ«اگر جواب ما  »؟شودمرتكب گناه 
افتـه  يجسـم   يچگونـه خـدا   .ميشـو  يروبرو م يگريم ما با مشكل ديبده »بله«اگر پاسخ  »؟بود يوسوسه واقع

  .شودتواند مرتكب گناه  يم )مجسم(
ـ از درجه اهم شود يح خدا است و خدا مرتكب گناه نميمس يسين مطلب كه عياد داشتن ايبه   ياديـ ت زي

تواند به عنوان  يم او ميهر چند اگر بگوئ .ت دارديواقع، باشد يز ميح انسان نين مطلب كه مسيا .است برخوردار
مقدس  يها بر اساس نوشته ييرا بدون برپا يتواند ما موضوع ياما به عنوان خدا نم شودك انسان مرتكب گناه ي

پولس نوشته  .اند ح نوشتهيمس يگناه يبدر مورد  يچند يها تيدر موقع عهدجديدسندگان ينو .ميا برقرار ساخته
و  )22:2پطـرس  -1( »چ گنـاه نكـرد  يهـ «د كه او يگو يپطرس م )21:5ان يقرنت-2( »گناه را شناخت«است كه او 

  .)5:3وحنا ي-1( »ستيچ گناه نيه يدر و«د يگو يوحنا مي
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كـه بـا اراده خـدا در     ييها طان با وعدهيش :شودتوانسته از خارج مورد وسوسه واقع  يز مانند ما مين يسيع
اق و شـهوت  يچ گونـه اشـت  يهـ  .شودتوانسته از درون وسوسه  ياو نم ، اما برخالف ما .او آمد يتضاد بود به سو

 طان باشديش ياغوا يدر او وجود نداشت كه پاسخگو يزيچ، به عالوه .ديتوانسته در او به وجود آ يآلود نم گناه
  )30:14وحنا ي(

بـا اغـوا شـدن بـه گنـاه       ييارويـ رو .بـود  يار واقعـ يوسوسه بس، ارتكاب گناه يبرا يسيع يرغم ناتوانيعل
را انجام دهـد كـه    ييتوانست كارها ياو تنها م .رممكن بوديم شدن او غيتسل ياما از جنبه اخالق، ر بوديپذ امكان

ار ياو با اخت .بود يباور نكردن شوددن پدر كه مرتكب گناه ياو د يو برا) 19:5وحنا ي( دهد يانجام م د پدريد يم
   .شودم وسوسه يداد كه تسل يار نميچگاه به او اختيو پدر ه )30: 5وحنا ي(را انجام دهد  يتوانست كار يخود نم

ن مطلب بـود كـه   يبلكه اثبات ا، ريا خيشود  يا او مرتكب گناه ميم كه آينين نبود كه ببيمقصود از وسوسه ا
  .تواند انجام دهد يكالم خدا نم جز اطاعت از يالعاده او كار تحت فشار فوق

 .ميما با مشكل هنوز انسان بودن او در آسمان مواجه هست، ك انسان گناه كنديتوانست مانند  يم يسياگر ع
  .ريواضح است كه خ ؟تواند گناه كند يا او هنوز ميآ

مقـدس   يهـا  شماره چهل در كتاب و نوشته( گرسنه شد يسيع يدار روزه، روز چهل شبانهپس از  2-3: 4

 سيابل يبـرا  يازيفرصت و امت، يعيطب ياسن اشتها ).به كار رفته است يشيا دوران آزماياغلب در متون آزمون 
شنهاد كرد كـه از قـدرت   يپ يسياو به ع .از مردم از آن سوءاستفاده كرده بود ياريفراهم آورد كه او در مورد بس

اگر تو پسر «، يسخنان مقدمات .ديل نمايتبد نان يها رصابان را به قيب يها سنگگر خود استفاده كرده و  معجزه
 »ين كه تو پسر خدا هستينظر به ا« :ن معنا هستنديآنها در واقع بد .دينما ينم اد را القيشك و ترد ، »يخدا هست

 يونـان ي و از سـاختار  ».ن پسـر محبـوب مـن اسـت    يا« .د اشاره دارديهنگام تعم يسيطان به سخنان پدر به عيش
انگـارد   يم )به كار نرفته است »ياگر تو پسر خدا هست« يعبارت شرط يعني( يكند كه عبارت را واقع يم استفاده

   .ديخود را رفع نما يد كه از قدرت خود استفاده كرده و گرسنگيگو يم يسياو به ع، لهين وسيو بد
 .از خـدا اسـت  م يمسـتق  يچيطان سـرپ يشـ  يو در پاسـخ بـه اغـوا    يبا استفاده از قدرت اله يرفع گرسنگ

ن يـ وحنـا ا ي .)خـوراك  يكو بـرا ين(ش است يدايدر پ 6:3ه يطان است پژواك آيشنهاد شيكه در پس پ يا شهياند
 ييكامروا يستن برايوسوسه مشابه ما ز .دينما يم يطبقه بند )16:2وحنا ي-1( »نفس يهوا«وسوسه را به عنوان 

طان يشـ  .او اسـت  ييخـدا و پارسـا   يپادشـاه  يجسـتجو  يش به جايآسا يبرا يقيانتخاب طر يعيب يآرزوها
  »؟ستين طور نيا، يكن يد زندگيتو با«  :ديگو يم

ندارد  يآموزد كه لزوم يمثال خداوند ما به ما م .جواب دادوسوسه را با بازگو كردن كالم خدا  يسيع 4: 4
 .سـت ين يضـوع در زنـدگ  ن مويتـر  مهـم  نانبه دست آوردن  !ميد از خدا اطاعت كنياما ما با ، ميكن يكه ما زندگ
ل سنگها به نـان از  يبر تبد يمبن يچ دستوريه يسيكه ع ياز آنجائ .ن استيتر مهم هر كالم خدااز  يفرمانبردار
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هر چنـد  ، س اطاعت نخواهد كردين از ابليانجام نخواهد داد و بنابرا يخود به خود كار ، افت نكرده بوديپدر در
  .د بود اما مهم نبودياو شد يكه گرسن

د كه خـود را  يرا به چالش طلب يسيع سيابل .صورت گرفت بر فراز معبدم يوسوسه دوم در اورشل 5-6: 4

همان طور كه در ، ن اگريدگر بار واژه آغاز .است يش پرشكوه نشان دهد كه پسر الهين نمايو با ا ر افكنديزبه 
   .كند ينم ارا الق يشكل، آمده است 12-11: 91 ح كه در مزموريطان به تعهد خدا در مورد حفاظت از مسياشاره ش

او  .باشـد  يح مـ يمسـ  )حيماش(نشان دهد كه  ، پرشور يشين بود كه با انجام دادن نمايا يسيع يوسوسه برا
ن حال به سلطنت يده انگارد و با ايب را ناديتوانست صل ياو م .ابديتوانست بدون رنج بردن به جالل دست  يم

-1( كند يف ميتوص »يغرور زندگ«ن جذبه را يوحنا اي .ز اراده خدا خواهد بودن عمل خارج اياما ا .ابديدست 
ـ ز ، باشـد  يدر باغ عدن مـ  )6:3ش يدايپ( »دينما ير كه انسان را خردمند ميدرخت دلپذ«ه يكه شب )16:2وحنا ي را ي

بـه   يآرزون وسوسـه در  يا .بدون در نظر گرفتن اراده خدا بودند يدن به جالل شخصيرس يبرا يليهر دو وسا
 يزهـا يچ يما در جسـتجو  .شود يدار ميدر ما پد، با رنج بردن او ياز همدم يجدا يت مذهبيدست آوردن اهم

كـه مـا    يهنگام .ميشو يم و پنهان ميكن يم فرار ميخور يكه به مشكالت برم يم و هنگام يخود هست يم برايعظ
  .ميآزمائ يدا را مما خ ، ميستائ يم و خودمان را ميريگ يده مياراده خدا را ناد

ـ ا« :كـرد  يسـتادگ يمقدس در مقابل حملـه ا  كتاب يها با بازگو كردن از نوشته يسيع ، دگر بار 7: 4 ـ ن ني ز ي
ح را يمسـ  )حيماشـ (خـدا قـول داده بـود كـه      )16:6ه يتثن ك.ر( »ازمايخود را م يخداوند خدا  نوشته شده كه

بر اسـاس اراده خـدا موجـود     يش فرض زندگيكه پ دارد ييضمانت اجرا ين تعهد هنگامياما ا، ديحفاظت نما
 )حيماشـ (بـه عنـوان    يسيد كه عيخواهد رس يزمان .متمردانه آزمودن خدا است ين تعهد با عمليا يادعا .باشد

تـاج   .د قبل از سلطنت قرار گرفته باشـد يبا يمحراب قربان .ديايد اول بيب بايكن صليل ، ح ظاهر خواهد شديمس
   .ديمنظر زمان خدا خواهد بود و اراده خدا را به كمال خواهد رسان يسيع .جالل باشد د قبل از تاجيخار با
جهان را بـه   يها ار بلند برد و همه حكومتيبس يبر فراز كوهرا  يسيع سيابل، در وسوسه سوم 8-9: 4

ـ كه ا يبا وجود .شنهاد كرديبه او پ يسيخود توسط ع پرستش او آنها را در عوض .او نشان داد سوسـه در  ن وي

ـ ينما، بود كه خداوند ما را اغوا يكوشش، شود يبود كه به روح مربوط م پرستشرابطه با  س يد كه با پرستش ابل

با تمام شـكوه و   جهان يها همه حكومت، شنهاد شدهيپاداش پ .ابديبر سراسر جهان دست  يپادشاه يرويبه ن
  .)16:2وحنا ي-1( »چشم يها هوس« يبود برا يتيجاللشان جذاب
ـ دربـاره او ا  .س تعلق دارديجهان در حال حاضر به ابل يها حكومت، يبه عبارت  :رود ين گونـه سـخن مـ   ي

 »ر قـرار گرفتـه اسـت   ير شريا تحت تاثيدن يتمام«د كه يگو يوحنا به ما ميو  )4:4ان يقرنت-2( »ن عصريا يخدا«
سـپس  « )16:19مكاشفه ( شودر به عنوان شاه شاهان در آمدن دوم خود ظاه يسيكه ع يهنگام )19:5وحنا ي-1(

را نقـض   يالهـ  )يزمـان نمـا  ( يبرنامـه زمـان   يسـ يع .)15:11مكاشفه ( »حكومت جهان از آن او خواهد گشت
   !طان را پرستش نخواهد نموديچگاه شينخواهد نمود و مطمئنا ه
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خدمت به و پرستش و ، ن جهانيا يگذار با جالل يمبادله حق مسلم روحان .ما دو برابر است يوسوسه برا
  .خالق يمخلوق به جا

 يخـدا ، خداوند«  :نمود يستادگيدر مقابل وسوسه ا عهدعتيقات يبا استفاده از آ يسيبار سوم ع يبرا 10: 4
. باشد يخدا م يرد تنها برايگ يكه از آن سرچشمه م يپرستش و خدمت ».خود را بپرست و تنها او را خدمت كن

  .ميق كنيا به عنوان خدا تصدن است كه او ريطان به منزله ايپرستش ش
 .تفاوت دارد، آمده )13-1: 4(كه در لوقا  يبيده با ترتيبه ثبت رس يكه توسط مت يها به شكل ب وسوسهيترت

ابان با آنها روبـرو  يل در بيكه اسرائاست  ييها ب وسوسهيبرابر با ترت يب ذكر شده در متيمعتقدند كه ترت يبعض
و  يل در مقابـل سـخت  ياسـرائ  يهـا  العمـل  ود را در تضاد كامل بـا عكـس  خ يسيع )32؛ 17؛ 16خروج (د يگرد

  .نشان داد يگرفتار
ـ  ، ت اسـتدالل و رد كـرد  يطان را با موفقيش يها وسوسه يسيكه ع يهنگام 11: 4  .س او را تـرك كـرد  يابل

من ماننـد  كه دشـ  يهنگام« .گردند يثابت داشته باشند به صورت امواج ظاهر م يانينكه جريا يها به جا وسوسه
ن يسيقد ياست برا يقين چه تشويا. )19:59 اياشع( »ه او بلند خواهد كرديعل اي نشانهروح خداوند ، ديايب يليس

   !آزموده شده خدا
عه يطبالن اتفاق و كمك ماوراءيا ياما برا ،فرشتگان آمدند و او را خدمت كردندبه ما گفته شده است كه 

 يو ياورده بـود بـرا  يـ طان فراهم نيشنهاد شيرا كه او با پ يكيزيه فيا تغذاحتماال آنه .آورده نشده است يهيتوج
القـدس كنتـرل    را كـه توسـط روح   يس قـادر اسـت كسـان   يم كه ابليآموز يما م، يسياز وسوسه ع .ه نمودنديته
  .ناتوان است، كنند يكه با كالم خدا با او مبارزه م ياما در مقابل كسان، شوند مورد حمله قرار دهد يم

  
  )17-12: 4(د ينما يل آغاز ميخدمت خود را در جل يسيع )ت

ـ ا .ح نشـده اسـت  يتشـر  يل متيدر انج، ديك سال طول كشيبا يكه تقر در منطقه يهوديه يسيخدمت ع ن ي
 يمت .قرار گرفته است 12:4و  11:4 اتيآ متي مابين پوشش داده شده و در 4-1 بابهاي وحنايساله در  كيدوره 

  .برد يل ميما به خدمت در جليمستق ما را از بخش وسوسه
ن مطلب نشان از مـردود  يافت كه ايدر، به زندان افتادهد دهنده يتعم ييحيد يشن يسيكه ع يهنگام 12:4

ن يالبته ا .دانستند يز مردود ميپادشاه را ن ياريبس يل عمليشگامان پادشاه به داليا مردود دانستن پي .بودن او دارد
ـ  .ديكشان ليجلمال به ترس نبود كه او را به ش كـه   يپادشـاه  ، سيروديـ ه يدر واقع او درست به مركز حكمران

جـه  يداد كه نت ياو نشان م، انيهوديريل مكان غيدر نقل مكان كردن به جل .رفت يرا به زندان افكنده بود م ييحي
   .ان بوديهوديريپخش خبر خوش و بشارت به غ ، انيهوديمردود دانستن او توسط 

ان به قتـل  يهوديريغ يبرا ييبشارت داده به رها يكردند او را برا يكه توده مردم سع يتا زامن يسيع 13:4
بـود   يا ل كه منطقـه يجل يايدر كنار در كفرناحومسپس به  .)30-16: 4لوقا  ك.ر( ماند يباق ناصرهدر ، برسانند
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مركـز   ، آن زمـان كفرنـاحوم  از  .در آن جا ساكن بودنـد نقـل مكـان نمـود     ينفتالو  زبولونف يكه در اصل طوا
   .او قرار گرفت )يها تيفعال( يفرمانده
جاهـل و   انيهوديريغ .بود 2-1: 9 اشعيا يها گوئيشيدن پيل به كمان رسيبه جل يسينقل مكان ع 14-16: 4

جهـان   نـور كـه   يكس .ح استيمس يسيدند كه عيرا د يمينور عظكردند  يم يزندگ ليجلپرست كه در  يخراف
  .است

آسمان  يد كه پادشاهيتوبه كن« :نمود انتخاب كـرد  يموعظه م ييحيرا كه  ياميپ يسيعآن به بعد  زا 17: 4
ـ نزد يپادشـاه  .او يپادشاه يبرا يآمادگ يات برايد اخالقيتجد يبود برا ين فراخوانيكه ا .» ك استينزد ك ي

  .را پادشاه حضور داشتيبود ز
  

  )22-18: 4(خواند  ير را فرا ميگيچهار ماه يسيع )ث
 وحنـا يدر  .خوانـد  يرا فـرا مـ   اسيپطرس و آنـدر  يسياست كه ع ين بارين دوميقت ايدر حق 18-19: 4

ـ  .گردنـد  ينجا آنها به خدمت خوانده ميا .خوانده شدند يينجات و رها يآنها برا 35-42: 1 و  ، هيـ هوديدر  ياول
ـ آنها را خواند كـه   يسيكن عيل، ر بودنديگيماهاس يپطرس و آندر .ل اتفاق افتادين بار در جليا  اد مردمـان يص

 )يادانيصـ (ران يگين بود كه آنها را مـاه يت او ايو مسئول .ح برونديمس دنبالن بود كه به يت آنها ايمسئول .گردند

ت يو شامل سرمشق قرار دادن شخص .بود يكيزيف يكيش از نزديب يزيح چيآنها از مس يدنباله رو .بسازدموفق 
بود كه  يزيتر از چ كه آنها بودند مهم يزيچ .صه باشديبا خص يد خدمتيبا يآنها م يرويپ .ح بوديصه مسيو خص

ـ مـا با ، اسيدرست مانند پطرس و آندر .دادند يا انجام ميگفتند  يم ، ن كـردن فصـاحت  يگزيد از وسوسـه جـا  ي
گرفتنـد كـه   اد يرسوالن ، حياز مس يرويدر پ .مياجتناب ورز يت واقعيا استدالل هوشمندانه با روحاني صهيخص 

و  يسـخت ، بـه كـار برنـد    يريگيماه يطعمه مناسب را برا ، كنند يها در آنجا شنا م يبروند كه ماه ييها به مكان
  .صبور باشند و از انظار به دور باشند، نديرا تحمل نما يناراحت
را رهـا  خـود   يتورهـا ، يواقع يمانيبا ا .پاسخ دادند فورادند و ياو را شن ياس ندايپطرس و آندر 20: 4
  .روانه شدند يسيبه دنبال ع يواقع يآنها با تعهد و از خودگذشتگ كردند

ل ينه تنها وسـا  .گشتند رسوالندرنگ جزء  يز بيآنها ن .بود وحنايعقوب و ي يبرا يفراخوان بعد 21-22: 4

اذعـان   ياكخ يوندهايپ يرا بر تمام يسيت عيآنها الو، ز ترك نمودندين پدر خود راخود بلكه  يگذراندن زندگ
  .نمودند
ا گشتند اگر آنهـا كنـار   يبشارت دادن به دن يديكل يها تيران شخصيگين ماهيا، حيا پاسخ به فراخوان مسب
را  يكلـ  يها ح تفاوتيمس يخداوند ييشناسا .ميديشن يآنها را نم يچگاه اساميما ه، ماندند يم يشان باقيتورها

  .آورد يد ميدر جهان پد
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  )25-23: 4( بخشد يمردم را شفا م از يميتوده عظ يسيع )ج

 يخوش پادشـاه او خبر  .داد يآموزش م سهيكناو كالم خدا را در  :سه برابر شد يسيخدمت خداوند ما ع
او ثابت نمودن  ياز مقاصد معجزات شفا يكي .ديبخش يماران را شفا ميو ب .داد يم كرد و بشارت يرا موعظه م

 9-8 بابهـاي و  ياز خـدمت آمـوزش و   يمثـال  7-5بابهـاي   .)4-3: 2 انيعبران(اصالت شخص و خدمت او بود 
  .باشند يم يح معجزات ويتشر

ـ  يباشد ا يم عهدجديددر  انجيلن كاربرد ياول 23ه يآ 23: 4  »خبـر خـوش نجـات    « ين واژه خاص بـه معن
  .نجات وجود دارد يك راه برايك خبر خوش نجات و تنها يخ جهان تنها يدر هر عصر تار .باشد يم

  

  ليانجكاتي در باب ن
 ين بدان معنا است كـه خـدا زنـدگ   يا )8:2ان يافسس(رد يگ يض خدا سرچشمه ميخبر خوش از ف )ليانج(

ح است ياساس خبر خوش كار مس .داد كه مستحق آن نبودند يبه مردم گناهكار م )گانيبه را(جاودان را آزادانه 
د و خـدا را قـادر   يعدالت را به كمال رسـان  يادعاها يما تمام دهنده نجات )4-1: 15 انيقرنت-1(ب يصل يبر رو

هر چند كه هنـوز در  ، حيم به واسطه كار مسياران عهد قدد ايمان .دينما وجيهتمان را يساخت كه گناهكاران با ا
دانست و او  يم اما خدا، دانستند ينم )حيمس(ح يدر مورد ماش يادياحتماال آنها مطلب ز .افتندينجات ، نده بوديآ

ح يز به واسطه كار مسيما ن .افتندينجات  »به اعتبار «گر آنها يد يبه عبارت .ح را به حساب آنها نسبت داديسكار م
   .افته استيگر تمام يكن در مورد ما كار ديم ليا افتهينجات 

كه  يزيم مردم با اعتقاد به هر چيدر عهد قد )8: 2 انيافسس( شود يافت ميمان يتنها با ا )خبر خوش(ل يانج
مان به شهادت خدا در مورد پسرش به عنوان تنها يمردم با ا، ن عصريدر ا .افتنندي يخدا به آنها گفته بود نجات م

 يمـا آرزو  .باشـد  يآسـامن مـ   )خبر خوش(ل يانج ييهدف نها )12-11: 5وحنا ي-1(ابند ي ينجات م، راه نجات
ـ قرنت-2(م يدر آسمان را دار يجاودانگ ـ ا عهـدعتيق ن يسـ يقدكـه   همـان طـور   )10-6: 5 اني  ن آرزو را داشـتند ي

  .)16-14، 10: 11 انيعبران(
مختلـف موجـود    يهـا  ل در زمـان ياز انج يمختلف يها مشخصه .ل موجود استيك انجيكه تنها  يدر حال

، ديـ گو يم يل پادشاهيانج .ض خدا وجود دارديل فيو انج يل پادشاهين انجيب يد مختلفياست به طور مثال تاك
د يـ د وارد آن خواهين برقرار گردياو بر زم يكه پادشاه يسپس هنگام .ديريرا بپذ )حيمس(ح يو ماشد يتوبه نمائ«

د شد و تا ابـد  يسپس شما به مالقات او برده خواه .ديريح را بپذيد و مسيتوبه نمائ« :ديگو يض ميل فيانج ».شد
دهند كه  ياما آنها نشان م .مانيق ايز طرض اينجات با ف .باشند يكسان ميل يآنها انج، اساسا » .د بوديبا او خواه

 يوجود دارد هنگام يل بر طبق مقاصد نسبت الهياز انج يمختلف} ?administration )يكاربردها({اداره كردن 
كرد و موارد و  يهود اعالم مياو آمدن خود را به عنوان پادشاه  ، نمود يموعظه م يل پادشاهيدرباره انج يسيكه ع
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را نشـان   يبخـش پادشـاه   عت سـالمت يمعجزات او طب .نمود يح ميخود را تشر يپادشاه شروط داخل شدن به
  .داد يم

 مـردم تمام  )لياسرائ يشمال و شمال شرق ينيسرزم( ديپخش گرد هيسراسر سورشهرت او در  25 -24: 4

از  يونيسـ كنفدرا(س يدكاپول، ليمردم از جل .و مفلوجان لمس شفابخش او را احساس كردند، وزدگانيد، ماريب

 .نـزد او تجمـع كردنـد    شرق رود اردنه يو ناح هيهوديو  مياورشل )نيهود در شمال شرق فلسطير يشهر غ 10
ه محـو شـده   يناح. .از يدوران كوتاه يبا برايد تقريبا يو مرگ م يماريب« :لد نوشتيب وارف .كه ب همان طور

  .العاده تعجب كرده بودند دند فوقينش يل ميكه از جل ييها ندارد كه عموم از گزارش يتعجب » .باشد
  

  )7-5بابهاي ( يس و برقرار كردن پادشاهيتاس. 4
ـ از اهم يمحل قرار دادن آن حاك .باشد ينم يتصادف عهدجديدك آغاز يكوه نزد يقرار دادن خطابه رو ت ي

   .دينما يروانش انتظار دارد خالصه ميرا كه از پ يصه و رفتاريدر آن پادشاه خص. آن است
در نظـر   )بـت پرسـتان  (ده يمردم ناآمرز يز بايآن ن يها باشد و آموزش ينقشه نجات نم يخطابه معرفن يا

 يا برقراري سيو در نظر گرفته شده بود كه تاس) 2-1: 5(بود  شاگردانخطاب به ، ن خطابهيا .گرفته نشده است
ـ نما يكمراناو ح يدوران پادشاه يروان پادشاه در طيباشد كه بر پ يو اصول، عتينظام شر همـه در   يو بـرا  .دي
ح يكـه مسـ   يهنگام .ند در نظر گرفته شده بودينما يق ميح را به عنوان پادشاه تصدينده كه مسيا آي حال، گذشته

، دينما يكه خداوند ما در آسمان سلطنت م ياكنون در حال .داشت يم به رسوالن وياشاره مستق، ن بوديزم يرو
 يرفتـار  يها و مبـان  سنت، تيدر نها .اند نموده يشان تاجگذاريها را در قلبكه او  شود يم يكسان يشامل تمام

   .نيح در دوران رنج و محنت و سلطنت او بر زميروان مسيپ يخواهد بود برا
، 22: 5در  )سـانهدرين ( شـورا كه در اشـارات   همان طور، است يهوديمشخص  يژگيك وي يخطابه دارا

ـ د )35: 5(م يو اورشـل ) 24-23: 5(مذبح  ـ  .شـود  يده مـ ي  يآن منحصـرا بـرا   يهـا  م آمـوزش ينكـه بگـوئ  يكن ايل
است كه متعلق به هـر   يكسان ين خطابه برايا .باشد اشتباه خواهد بود ينده ميمعتقد در گذشته و آ يها لياسرائ
  .ندينما يق ميح را به عنوان پادشاه تصديمس يسيباشند و ع يم يعصر

  
  )12-1: 5( يابد سعادت يها وعده )الف

ح يمسـ  يمطلوب پادشـاه  يكه شهروندها .شود يا بركات آغاز مي يابد سعادت يها خطابه با وعده 1-2: 5
و يدبل .الف .نهد يا ارج ميهستند كه دن يياند در تضاد با آنها د شدهييف و تايكه توص ييها يژگيو .كند يان ميرا ب

باشـد كـه    ايـن گونـه  ژاد بشر ممكـن اسـت   ق از نيدق ف نسبتاًيك توصي« :دينما يف مين توصيتوزر آنها را چن
د نـژاد  يآنها را به شكل وارونه درآورد و بگو يابد يها سعادت يها كه با آن ناآشنا است با قبول وعده يشخص

  ».نجاستيبشر شما ا
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ـ نما يرجـوع نمـ   يعـ ين مطلببه منش طبيا .شود ياعالم م ران در روحيفقن بركت در مورد ين اوليا 3: 5 ، دي

خـود اذعـان    يهستند كه به ناتوان يكسان ران در روحيفق .و انتخاب آگاهانه شخص داللت دارد بلكه به اصول
از خـود را در خداونـد   يخود را درك كرده و رفع ن ياز روحانيآنها ن .كنند يه ميقادر مطلق تك يدارند و بر خدا

ـ ، د استيپل، ييباشد و خوستا يلت نميبه نفس فض اكه اتك يجائ، آسمان يپادشاه .ابندي يم  ين مردمـان يبه چن
  .تعلق دارد
ب يه علت فراز و نشي ين مطلب به سوگواريا .در انتظار آنان است يروز تسل .انيخوشا به حال ماتم 4:5

 .كند اشـاره دارد  يتجربه م يسيبا خداوند ع يكه شخص به علت همدم يا به غم و غصه .كند ياشاره نم يزندگ
، باشد يگناه خود نم ين نه تنها شامل غم برايبنابرا .يسيگناه جهان است با ع و اشتراك فعال در صدمه و آزار و

كـه   يكسـان  يو سرنوشـت و داور ، دهنده نجاتو مردود نمودن ، ت هولناك جهانياز موقع يكه ناش يبلكه غم 
مان آنهـا  را از چشـ  يخدا هر اشك«كه  يان روز آمدن او هنگامين ماتميا .باشد ياند م را رد نموده يسيرحمت ع

ـ  يبـرا  .كنند يم ين سوگوارياران در اد ايمان .ابندي يم يتسل )4:21مكاشفه ( »پاك خواهد كرد غـم  ، مانـان يا يب
   .يغم و غصه ابد ياست برا يا امروز تنها مقدمه

ـ  :شود ياعالم م )فروتنان(ان ينرم خو يبركت سوم برا 5:5 ـ عتـا ا يطب .ن خواهنـد بـود  يآنها وارث زم ن ي

و  فروتن، نرم خوآنها ، حياما قبول قاطعانه روح مس .مزاج و گستاخ باشند يدمدم، ثبات ياست بمردمان ممكن 

 يهـا  زهيـ در انگ شـخص فـروتن   .هيگاه دونپايقبول جا يعني يفروتن) 29:11 يد متيسه كنيمقا( گردند يم ميمال
گران ممكـن اسـت ماننـد    يز دا دفاع اي ها و اهداف خدا زهيهر چند كه در مورد انگ، م استيخود مهربان و مال

   .شودر خشن يش
امـا   .گردنـد  يت مـ يبلكه آنها مورد اجحاف قرار گرفته و سلب مالك .برد ين را به ارث نميفروتن اكنون زم

ـ نما يت سلطنت مـ يهزار سال با صلح و آرامش و با موفق يپادشاه برا، حيكه مس يآنها هنگام وارث  يد براسـت ي
  .ن خواهند بوديزم

وعـده داده   يبه آنها رضامند .اعالم شده بود و گرسنگان عدالت نتشنگا ياست كه برا يركتب يبعد 6:5

دن يـ د يآنهـا در آرزو  .باشـند  يشان مـ يها يدر زندگ عدالت ياق برايشور و اشت ياران مردمان ديا .شده است
ل يـ گامال .سـا هسـتند  يدر كل يتقـدس عملـ   يآنها در جستجو .صداقت و عدالت در اجتماع هستند، يدرستكار

آنهـا   يگرسـنگ ، كنـد  يرفع نم ينيچ نهر زميآنها را ه يتشنگ« :نوشته است ين مردمانين چنيبرادفورد در مورد ا
ـ   .ار خشنود خواهد شـد يح بسيمس ين مردم با آمدن پادشاهيا » .رنديا بمي شودح برطرف يد با مسيبا ر يآنـان س

   .خواهد داد ياخالق يواال يارهايود را به معخ يرا عدالت سلطنت خواهد كرد و فساد جايز، خواهند شد

ـ  .بر آنها رحم خواهد شدرا يز... افتيمان بركت خواهند يرحخداوند ما  يدر پادشاه 7:5  م بـودن يرح
كـه مسـتحق آن    ين معنـا اسـت كـه از مجـازات خطاكـاران     يبـد  يبه عبارت .فعاالنه مهربان و دلسوز بودن يعني
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تواننـد بـه    يازمند كمك هستند اما نمـ يكه ن يكمك به كسان يعنيتر  عيوس يابه معن .شود يم يباشند خوددار يم
م و در نشـان دادن  يكه به علت گناهانمان مسـتحق آن بـود   يخدا در عفو نمودن ما از داور .نديخود كمك نما

م از خـدا سرمشـق   يـ كه ما رحم و شفقت دار يهنگام .ح به ما ترحم نموديق كار نجات مسيمحبت به ما از طر
   .ميريگ يم

ده اسـت اشـاره   يبه رحم نجات كه خدا به گناهكار معتقد بخش يسيع، آورند يترحم به دست م، مانيرح
تر  قيدق .د و شرط استيق يگان و بيرا يا هيبلكه آن عط .م بودن شخص ندارديبه رح يآن رحم بستگ .دينما ينم

 يكـه كارهـا   ينـده هنگـام  يآن روز در آ رحـم ت و يحيمسـ  ياز زنـدگ يروزانه مورد ن رحمخداوند از ، ميبگوئ
 يآن شخص رحمـ ، م نبوده استياگر شخص رح) 15-12: 3ان يقرنت-1(د يگو يسخن م شود يمشخص مرور م

   .افتيجه نقصان خواهد يشخص در نت يها پاداش، يعني .افت نخواهد كرديدر
اسـت كـه    يپاكدل كس ك شخصي .ديخدا را خواهند دكه آنها  شود يده مينان بخشياطم پاكدالنبه  8:5

به طـرق   ديخدا را خواهند دعبارت آنها  .افكارش مقدس و وجدانش پاك است، ستيش ناخالص نيها زهيانگ
 يآنهـا گـاه  ، دوم .ننـد يب يالقدس خدا را م در كالم و روح ياول پاكدالن اكنون با همدم .شود يمختلف مفهوم م

در  خـدا را آنهـا  ، سـوم  .شـود  يوند هستند كه به آنها ارائه ماز خدا يا عهيطبالا ظهور ماوراءي ديد يدارا، اوقات

  .ديخواهند د تيابد خدا را درآنها ، چهارم .ديخواهند دد يآ يكه دوباره م يهنگام يسيشخص ع
د كه خداونـد  يتوجه كن .آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد :شود ياعالم م انيصلح جوبركت بر  9:5

كند كـه   يم ياو اشاره به كسان .ديگو يهستند سخن نم صلح دوستدارا ي جو دارند صلح يكه منش يدرباره مردم
 .دان بودين است كه شاهد كشمكش خارج از ميا يعيك شدن طبينزد .كنند يدخالت م صلحجاد يا يفعاالنه برا

ـ اگر مورد آزار و اذ يحت، خلق صلح يمثبت به سو يبرداشتن گام يعني يك شدن الهينزد قـع  ت و اهانـت وا ي
  .ميبشو

فرزند خدا  .گردند يست كه آنها فرزندان خدا مين يقين طريا .شوند يفرزندان خدا خوانده مان يصلح جو
، صـلح  يبـا برقـرار  ) 12:1وحنـا  ي( افتـد  ياتفـاق مـ   دهنـده  نجـات ح به عنوان يمس يسيرفتن عيشدن تنها با پذ

 يكـه دارا  يآنها را بـه عنـوان قـوم    يدا روزو خ، دهند ينشان م عنوان فرزندان خدااران خودشان را به د ايمان
  .دينما يق ميهستند تصد يشباهت خانوادگ

 يبلكـه بـا   .خودشـان  ينه به علـت خطاكـار   .ننديب يآزار ماست كه  يدر مورد كسان يسعادت بعد 10:5

 .توعـده داده شـده اسـ   ، برنـد  يكه به خاطر اعمال درستشان رنج مـ  ياراند ايمانبه  اسمان يپادشاه .ييپارسا
ـ آم صـداقت  يمردم از زنـدگ  .سازد يدا ميكند و خصومت را هو يصداقت آنها جهان خدانشناس را محكوم م ز ي

  .دهد يد قرار ميخودشان را در معرض د يصداقت يرا بيتنفر دارند ز
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ه يـ در آ .ك تفاوت موجـود اسـت  يهر چند كه  .باشد يرسد كه تكرار قبل ين سعادت به نظر ميآخر 11:5
ـ نجا آزار ديا .دن به علت پارسا بودن ارائه شديآزار د، موضوع يقبل ـ  دن ي خداونـد   .باشـد  يمـ  حيبه خـاطر مس
ن يا، خيو تار .خواهد شد يو وفادار بودن به او بدرفتار ينيو همنش ينش به علت همدمشاگردادانست كه با  يم

انـد و بـه قتـل     زنـدان افكنـده   بـه ، اند ح را آزار دادهيروان مسياز همان آغاز جهان پ .موضوع را ثابت كرده است
  .اند دهيرسان

ـ يپـاداش عظ  .باشـد  يد علت شـادمان ياست كه با ياز و افتخاريح امتيرنج بردن به خاطر مس 12:5 در  يم

كـه دربـاره خـدا     عهـدعتيق سـخن وران   .انـد  بوده در رنج و عذابشان امبرانيپاست كه همراهان  يانتظار كسان
كه شـهامت صـادقانه خـود را سرمشـق      يكسان يتمام .كردند يستادگيقانه اصاد، تيرغم آزار و اذيگفتند عل يم

موعـود   يهـا  بركـات و سـعادت   .م هسـتند ينده سهيد آيش و تمجيو شعف اكنون و ستا ياند در شاد قرار داده
   .دهد يح ارائه ميمس يك شهروند مطلوب را در پادشاهياز  يريتصو

ـ آ( يو شـاد  )9ه يآ(صلح ، )6ه يآ( ييد بر پارسايد به تاكيتوجه نمائ كـه   ياحتمـاال پـولس هنگـام    .)12ه ي
 »القـدس اسـت    در روح يآرامش و شاد، عدالتبلكه ، ستيدن نيخدا خوردن و نوش يرا پادشاهيز« :نوشت يم
  .ن نوشته را در ذهن داشتيا )17:14ان يروم(

 

 )16-13: 5( باشند ياران نمك و نور مد ايمان )ب

بايست در جهان همان نقشي را ايفا كنند كه نمك  آنان مي. كند نمك تشبيه مي عيسي شاگردانش را به 13: 5
كند و  كند، تشنگي ايجاد مي دهد، از فاسد شدن مواد جلوگيري مي نمك به غذا طعم مي: در زندگي روزمره دارد

ان نگهدارنـده  دهند، به عنـو  پس پيروان او نيز به جامعه بشري طعم مي. سازد مزه واقعي هر چيزي را آشكار مي
   .ح شده بودين تشريشيپ آياتكه در  بخشند اشتياق براي عدالتي ميگران يدبه كنند و  خدمت مي

 يچ راهـ يهـ  ؟ن سـاخت يتوان آن را باز نمكـ  يچگونه م ،را از دست بدهد )تشيخاص(اش  نمك مزهاگر 

گر يد  ،اش را از دست بدهـد  هكه نمك مز يهنگام ؟آن را دوباره مسترد كرد يعيو طب يوجود ندارد كه مزه واقع
   :روشنگرانه و واضح است .ن نوشتهير آلبرت بارنز در مورد ايتفس .شود يخته ميبه دور ر .ديآ يبه كار نم

 .مانـد  ينمـ  يباق يزيچ ،ا اگر مزه آن از دست بروديآن نباشد  يشوراگر  .باشد يم ييايميش يبين كشور تركينمك در ا
 ين امكان داشت كه شـور يبنابرا .بود يات و مواد خاكجيزسبو مخلوط با ناخالص   ،يشرق ينمك مورد استفاده در كشورها

 همان طورن كه يمگر ا ،خورد ين نمك به درد نميماند كه ا يم يباق زهم بي نمك يخود را از دست بدهد و مقدار قابل توجه
  .ميكن يزه كه ما استفاده مير ند سنگدرست مان ،خته شوديها ر ادهيا محل عبور پيها  در راه ،كه گفته شده است

كـه در   يرا با زنده نگـاه داشـتن واژه خـاص شـاگرد     ن بودنينمك زمبه عنوان  يميعملكرد عظ ،شاگرد
را  يت روحـان يـ ن واقعياگر موفق شود كه ا .دارد ،ه خطابه آمده استيموعود و سراسر بق يها فهرست سعادت

ار د ايمـان ر نثـار  يـ جهـان تنهـا تحق   .خود لگدكوب خواهند كـرد  ير پاهايرا ز يها شهادت و انسان  ،نشان دهد
  .كند يرفداكار ميغ
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 »هسـتم نور جهـان   من«كه  ديگو ياو در مورد خود م .خواند يز مين نور جهانان را يحيمس يسيع 14: 5
ن انعكاس نـور  ايحيو مس .سرچشمه نور است يسيكه ع ن استيان دو جمله ين ايرابطه ب )46، 36، 35: 12؛ 12: 8 وحناي(

  .او بدرخشند يز برايكند آنها ن يد را منعكس ميكه ماه شكوه خورش همان طوركه  ن استياعملكرد آنها  .باشند يم يو

ط اطراف واقه شده و ين شهر بر فراز محيا :قرار گرفته است يا است كه بر فراز تپه يشهرمانند  يحيمس

پنهـان   ،دهنـد  يح را نشـان مـ  يمسـ  يهـا  آموزش يها يژگيوشان يكه زندگ يكسان .درخشد يم يكيان تاريدر م
   .ستندين

ـ ز ،اند را كه روشن كرده يچراغمردم  15-16: 5 ـ  ي ـ پا يرو آن رابلكـه   .گذارنـد  ير سـبد نم  ه چـراغ ي

 يم او را بـرا يخواهد كه ما نور تعـال  ياو نم .كه در خانه هستند از نور آن بهره ببرند يتا همه كسانگذارند  يم

م كه نور مـا  يبگذارد يما با .ميم كنيگران سهيخواهد كه ما آن را با د يبلكه او م ،ميان و احتكار كنخودمان پنه
ـ تأك .نند و پدر مـا را در آسـمان جـالل ببخشـند    يك ما را ببين يكارهاكه مردم  چنان بدرخشد  يد بـر رو ي

ده يـ ح دياز مسـ  ييهـا  كـه در آن نشـانه   ييهـا  ياثر شور و شعف زندگ .باشد يو خدمت او م يحيت مسيشخص
  .تر است شود از سخنان متقاعد كننده ملموس يم

 

  )20-17: 5( رساند يعت را به انجام ميح شريمس )پ
 .انـد  موجود را مردود شـمرده  يگذشته را گسسته و نظم سنت يوندهايتمام پ ياكثر رهبران انقالب 17-18: 5

د يـ د كه باينمود و اصرار ورز يپاسدار يعت موسياو از شر .كند يخداوند صدق نم يسين امر در مورد عياما ا
بـه انجـام   د بلكه آمده بـود كـه آنهـا را    يامبران را منسوخ نمايا پيعت يامده بود كه شرين يسيع .به انجام برسد

ـ سـركش  ( tittleك يا ي جات Jotك ي ياو به وضوح اصرار داشت كه حت .برساند  كـه  يتـا زمـان   )ا دندانـه ي
 tittle( باشـد  يمـ  يعبـر  ين حروف در الفبايكوچكتر يود( شودده است حذف نينرسعت كامال به انجام يشر

 E درست مانند دندانـه  ،كند يگر مشخص ميرا از حرف د ياست كه حرف يا برآمدگيعالمت  )ا دندانهيسركش 
 يقـ يو الهـام واژه بـه واژه و حق   ابـه القـ   يسـ يكـه ع  همـان طـور   .كنـد  يبزرگ مشخص م Fاز  آن رابزرگ كه 

 يهـا  در نوشته يچ مطلبيه .دنديرس يت به نظر مياهم يات كوچك و بياگر جزئ يحت  ،مقدس اعتقاد داشت ابكت
  .باشد يت نميا دندانه حروف بدون اهمين عالمت يكوچكتر يمقدس حت كتاب

همه كه  ياو گفت تا زمان .رود ين نميچگاه از بيعت هينگفت كه شر يسيد كه عين نكته مهم توجه كنيبه ا
كه  يو از آنجائ ،دارد ييامبرهايار امروزه پد ايمان يبرا  ن مشخصهيا .رود ين نميعت از بيشر ز به انجام نرسديچ

ـ از ا مـا  .ده اسـت يـ چيعت نسبتا پيار با شرد ايمانارتباط   يهـا  ت اسـتفاده كـرده و خالصـه آمـوزش    يـ ن موقعي
   .مينمائ ينجا ذكر مين موضوع در ايمقدس را در رابطه با ا كتاب
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  عتياران با شرد ايمانارتباط  كاتي در بابن
عت در يبخش عمده شـر  .ل ارائه نمودياسرائ قومبه  ياست كه خدا توسط موس يگذار عت نظام قانونيشر

   .ده شده استيهر چند كه جوهره آن در ده فرمان گنجان ،شود يافت ميه يان و تثنيالو ،31-20بابهاي  خروج
، 16:2ان ي؛ غالط20:3 انيروم ؛39:13اعمال ( ده نشده بوديبخش يستگارر يبرا يا لهيعت به عنوان وسيشر

ـ قرنت-1 ؛7:7؛ 20: 5 ؛20: 3ان يروم( شده بود يبلكه به منظور نشان دادن گناهكار بودن آنان طراح )11: 3 ؛21 ان ي
 ومقـ عت بـه  يشـر  .كشـاند  يضـش مـ  يپرف يرسـتگار  يخدا برا يو سپس آنها را به سو )3:19ان ي؛ غالط15:56

 اعتبـار دارد  يمـردم هـر عصـر    يباشد كـه بـرا   يم يهر چند كه شامل اصول اخالق ،ده شده بوديل بخشياسرائ
 ل گنـاه يو گنـاه اسـرائ   ،از نسل بشر آزمـود  يا عت به عنوان نمونهيل را تحت شريخدا اسرائ )15-14: 2 انيروم(

  .)19: 3ان يروم( جهان را ثابت كرد
گناهكار بودن در  يك فرمان به معناينقض  ؛)10: 3ان يغالط( ديگرد يمز شامل يعت مجازات مرگ را نيشر

عت را نقض كرده بودند آنها مورد لعنت مرگ يكه مردم شر ياز آنجائ )10: 2عقوب ي( ها بود فرمان يمقابل تمام
ل بـود كـه   يـ ن دليو بـه همـ   .مجازات بـود  يمه و اجرايو تقدس خدا طالب پرداخت جر ييپارسا .قرار گرفتند

 يبـه جـا   ،گنـاه بـود   يخودش ب وجودي كهبا  .مه را بپردازديكه با مرگ خود جر .ن جهان وارد شديبه ا يسيع
 يازهـا يده نگرفت بلكه ضرورت او نيعت را نادياو شر .عت را نقض كرده بودند جان سپرديكه شر يگناهكاران

 ،نيبنـابرا  .رگ خـود بـرآورده سـاخت   و مـ  يق و مطلق آن در زندگيدن الزامات دقيرسان كامل آن را با به انجام
عت بـا  يشـر  يازهايعت را حفظ نمود و نشان داد كه چگونه نيشر .افكنديرا فرو ن عتيخبرخوش و بشارت شر

   .ديح كامال برطرف گرديبخش مس ييكارها
 ض اسـت يتحـت فـ   يو .باشـد  يعت نمـ ين تحت شريش از ايح اعتماد دارد بيكه به مس يشخص  ،نيبنابرا

ك بـار پرداختـه   يد تنها يعت بايمه شريجر .عت مرده استيح نسبت به شرياو به واسطه كار مس) 14: 6ان يروم(
ن مفهـوم  يانجام دهد و درا آن راار د ايمانست كه ين يازين ،مه را پرداخته استيح جريكه مس يو از آنجائ .شود

ك يـ ح آمـد  يكـه مسـ   يانعت تـا زمـ  يشـر  .)11-7: 3قرنتيان -2( شود يان محو ميحيمس يعت براياست كه شر
  .)25-24: 3 انيغالط( باشد ين معلم نميبه ا يازيگر نيد ياما پس از رستگار ،آموزگار بود

ـ او با زنج .عت استيشر يست كه او بين ين معنيبد ،باشد يعت نميتحت شر يحين مطلب كه مسيا ،اما ر ي
ـ قرنت-1( باشد يح ميعت مسيرا او تحت شريعت متعهد است زياز شر يتر مستحكم  نـه بـه   ،رفتـار او  )21: 9ان ي

 .خشنود ساختن نجات دهنده شكل گرفته اسـت  يبرا يياق و آرزويبلكه با اشت ،ه و مجازاتيخاطر ترس از تنب
   .)3:16 ؛2:6وحنا ي-1؛ 2-1:5ان يافسس ؛15:12؛ 13:15 وحناي( او قرار گرفته است يح سرمشق زندگيمس

ا مـن  يآ«كه  ن استياشود يعت مطرح ميشر اار بد ايمانرتباط و مشترك كه در بحث ا يك پرسش معمولي
 .باشـند  يعت وجود دارد ماندگار ميكه در شر يكه اصول خاص ن استياپاسخ  »؟مينما يرويد از ده فرمان پيبا

نُه فرمـان از ده فرمـان در عهـد     .شوند  يا مرتكب قتل شدن جرم محسوب ميطمع داشتن  ،كردن يشه دزديهم
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بلكـه بـه    .اند ذكر نكرده )ه همراه آنيمه و تنبيبا جر(آنها را به عنوان قانون  .اند مهم تكرار شده يزيد با تمايجد
كـه   يتنهـا فرمـان   )16: 3 موتـائوس يت-2( ان آورده اسـت يقوم خدا از آنها سخن به م يبرا ييم پارسايعنوان تعل

 نديت نمايده كه مراسم سبت را رعاچگاه آموزش داده نشيان هيحيبه مس :عت سبت استيتكرار نشده است شر
  )شنبه ،ن روز هفتهيهفتم يعني(

كوست يعت نيم كه شريدان ياما ما م« :ان نگرفته استيپا )پرست بت(افته يعت به مردم نجات نيخدمت شر
كـه   ن استياآن  ياستفاده درست و قانون )8: 1موتائوس يت-1( »به كار نبرد )يقانون( يدرسته ب آن را ياگر كس

 :باشـد  يانـد نمـ   افتـه يكه نجـات   يكسان يعت براياما شر .جاد كرديا شود ياز گناه را كه منجر به توبه م يهآگا
  .)9: 1موتائوس يت-1( »ان ساخته نشده استيدرستكاران و پارسا يعت برايشر«

ـ  يبر طبق نفْس عمل نم«رسد كه  يبه انجام م يعت خواهان آن است در كسانيكه شر ييپارسا ر كند بلكه ب
 يواالتر يارهايخداوند ما در خطابه بر فراز كوه مع يها در واقع آموزش )4: 8ان يروم( ».كند يطبق روح رفتار م

ـ «گفته است  يسيع ،» نكنقتل « عت گفته استيشر ،طور مثال به .عت را برقرار كردياز شر تنفـر   ياز كسـ  يحت
ت كرده است بلكه آنهـا را  يامبران را حفظ و حمايو پعت ين خطابه بر فراز كوه نه تنها شريبنابرا ».دينداشته باش

   .دهد يتر آنها را توسعه م قيم عمينموده و مفاه تيتقو
تـر نمـودن درك    آسـان  يرا بـرا  يعـ يطب يليتما يسيم كه عيما متوجه شد ،در رجوع كردن به خطابه 19: 5
ح يل دارنـد كـه آنهـا را تشـر    يمردم تما ،عه بودن آنهايطبالت ماوراءينمود به علت ماه ينيش بيخدا پ يها فرمان

اموزد يبن يريو به سا دينقض نماعت را ياز شر ييهر كس جزاما  .ندينما يه عقالنيآنها را توج يند و معانينما
كه  ن استيا يشگفت .شوند يده ميآسمان نام ين شخص در پادشاهيتر تياهم كم ،ن كار را انجام دهنديهم كه

ك يگاه يجا. ح امكان دارديمان به مسيا با يادشاهپباشند، اما ورود به  يم يپادشاه ن مردمان مجاز به ورود بهيا
كه احكام  يشخص .كند ين مييسته تعيز ين ميزم يكه رو ياو هنگام ي، اطاعت و وفاداريشخص را در پادشاه

 .آسمان بزرگ خوانده خواهد شد يدر پادشاهد يرا اطاعت نما يپادشاه )عتيشر(

ـ د يعلمـا (كاتبان  ييپارساد بر يما با ييپارسا ،يدست آوردن حق ورود به پادشاهبه  يبرا 20: 5 و  )ني
شـان را  يدر قلبها يرييـ چگـاه تغ يداد امـا ه  يم يو خارج يه مذهبيكه به آنها تزك يكه به مراسم مذهب( انيسيفر

 يخـارج  ييرسـا ت كـه پا يـ ن واقعيـ م نمـودن ا يتفهـ  يبـرا  يسيع. داشته باشد يبرتر ).قانع بودند ،باعث نشد
ـ نما ينمـ  يب كسـ يرا نصـ  يحق ورود به پادشاه ،يت درونيبدون واقع )يظاهر(  گـوئي  د متوسـط بـه اغـراق   ي
كه پسر او  يرفت نسبت دادن حد كمال توسط او به كسانيكه خدا خواهد پذ ييتنها پارسا .ديگرد )گوئي مبالغه(

 ،ح وجـود دارد يبـه مسـ   يمـان واقعـ  يكـه ا  ييهر جاالبته  )21: 5ان يقرنت-2( رنديپذ يدهنده م را به عنوان نجات
  .دهد وجود دارد يح مياش توض ه خطابهيدر بق يسيكه ع يعمل ييپارسا

 

  )26-21: 5(دهد  يبر ضد خشم هشدار م يسيع )ت
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ـ دانستند كه ارتكاب به قتـل توسـط خـدا ممنـون گرد     يم يسيان زمانِ عيهودي 21: 5 ده و قاتـل مسـتحق   ي
عت يمه شـر يكـرد و بعـدها ضـم    يصدق مـ  )6: 9ش يدايپ(عت ين مطلب قبل از ارائه شريكه ا .باشد يم مجازات

 ميرا به تعال يا هياصالح »ميگو ياما من به شما م«ن سخنان يراد ايبا ا يسيع .)17: 5ه يتثن ؛13: 20خروج ( ديگرد
مرتكب نشدن به  توانست به علت ينم كس هيچگر يد ،پس از آن .افزودراجع به موضوع ارتكاب قتل  عهدعتيق

ـ انت بار به خـود راه ده يد افكار خينبا يشما حت ،من يدر پادشاه«د يگو ياكنون م يسيع .خود مغرور باشد  ».دي
 .دهد يه سه شكل خشم نابجا اخطار ميد و بر علينما يآن دنبال م يابي شهيانت را با ريعمل خ او

ن يكه متهم به ا يكس .ن استير خود خشمگبا براد ليبدون دلاست كه  يدرباره شخص ،ن موردياول 22: 5

 .برند ين معنا كه او را به دادگاه ميبد .محاكمه خواهد بود) سزاوار(در خطر  شود يجرم م

 كـه  يابند اما خشم هنگـام يخشمشان است ب يل معتبر برايكنند دل يرا كه فكر م يتوانند عامل ياكثر مردم م
 .ه اسـت يمرتكب خطا شده باشد قابل توج يگريكه شخص د يا هنگامي رديجالل خدا در معرض خطر قرار گ

   .باشد يح و درست نميصح ،شخص بروز كند يا انتقام از خطاهاي يكه به علت تالف يچگاه هنگاميخشم ه
 يكـه بـه معنـا    يآرامـ  يا واژه( راقـا مردم از واژه  يسيدر زمان ع .تر است ميوخ يگناه اهانت به برادر حت

ن يكه از ا يكسان .كردند ير كردن و ناسزا گفتن است استفاده ميانگر تحقيكه ب ).اشدب يم )يته( يشخص توخال
كه آنها محكـوم بودنـد كـه در     ين معنيبد – حضور در شورا بودند )سزاوار(در خطر كردند  يواژه استفاده م
   .ن بود محاكمه گردندين دادگاه در سرزميان كه باالتريهودي يحضور شورا

در  .باشـد  يخواندن شخص م احمقد ينما يمحكوم م آن را يسيشكل خشم ناجا كه ع نيسوم ،و سرانجام

است كه احمـق   ياخالق حماقتن واژه مشخص كننده يا .دهد يم يشتر از جاهل معنيب يزيچ احمقنجا واژه يا
و از ن كنـد  يرا نفـر  يگـر يد ،ياست كه شخص يامروزه كامال عاد .كند يان ميمرگ او را ب يرد و آرزويد بميبا

ـ كند كه آن شخص را به جهنم واصـل نما  ياو از خدا درخواست م .استفاده كند »!خدا ترا لعنت كند«عبارت   .دي
اجسـاد مجرمـان اعـدام     .آتش جهنم است )در خطر(سزاوار را ادا كند  ينين نفريكه چن يد كسيگو يم يسيع

انداختـه   ،ا جهـنم بـود  ينوم ينام آن دره ه م واقع شده بود ويمشتعل كه خارج از اورشل يدان شده اغلب در زباله
در سخنان  يريگ در مورد سخت .شود يچگاه خاموش نميجهنم بود كه ه يها از آتش ين محل نماديا .شدند يم

   .وجود ندارد ييچ خطايه منجي
كـه بـا    يو سخنان ،باشند يروح قتل م يز حاويآم بذر قتل و سخنان ناسزا يدهد كه خشم حاو يم مياو تعل

: از به سه درجه مجازات دارديشرونده جرائم نيد پيتشد .ل به ارتكاب قتل دارندين توأم هستند اشاره به تمايرنف
   .پردازد يبر طبق شدت گناهان به آنها م يسيع ،يدر پادشاه .شورا و آتش جهنم ،قضاوت
ه به خـدا  يدن هدم كريتقد ،يگريل ديا هر دلي چه به علت خشم ،ازارديرا ب يگريد ياگر شخص 23-24: 5

تنهـا در   .ديد اول كار اشتباه خود را جبران نمايخطاكار با .شود يه خشنود نميخداودن از آن هد .ندارد يا دهيفا
  .شود يه او مورد قبول واقع مين صورت است كه هديا
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 .دارنـد ست كه آنها امروزه كاربرد نين ين معنيبد ،اند نوشته شده يهودين سخنان در متون يا وجودي كهبا 
را  يارد ايمـان خدا پرستش  )11ان يقرنت-1 ك.ر( دينما ير ميم را در ارتباط با شام خداوند تفسين مفاهيپولس ا
   .رديپذ يقهر است نم يگريكه با د
 از آنها برحذر داشته است با روح نجا ما رايدر ا يسيكه ع يارتكاب خطا و جرم به معترف بودن 25-26: 5

 تـر بـا   عين اسـت كـه هـر چـه سـر     يكار بهتر ا .شود يم ينديو باعث اكراه و ناخوشادر تضاد است  يدادخواه
مـا محكـوم بـه     ،افتـد يب ين اتفاقياگر چن .نكه با خطر محاكمه در دادگاه روبرو شديتا ا شودكننده مصالحه  متهم

نكته مورد نظر  ،ن دانشمندان توافق وجود نداردين مثل بيت اشخاص در ايكه درباره هو يدر حال .ميباختن هست
اگر شـما اظهـار    .ديز را درست كنيو همه چ ،ديبه سرعت به آن اعتراف كن ،ديا اگر شما خطا كرده :واضح است

بان شما را خواهد گرفت و شما نه تنها وادار به بازپرداخـت كامـل تـاوان    يعاقبت گناه شما گر ،دينكن يمانيپش
ـ اگر به دادگاه رفت .ديرفتن به دادگاه عجله نكن يو برا .ردد بيز رنج خواهين يد بلكه از مجازات اضافيشو يم  ،دي

  .ديد بپردازيال آخر را بايو شما تا ر ،دادگاه شما را مجرم شناخته
  

  )30-27: 5( دينما يمزنا را محكوم  يسيع )ث
ـ تثن ؛14: 20خروج (به وضوح زنا را ممنوع كرد  يعت موسيشر 27-28: 5 ـ . )18: 5ه ي ك شـخص ممكـن   ي

 اسـت  »چشمانش پر از زنـا  «د اما يننموده است احساس غرور نما يچين فرمان سرپيچگاه از اينكه هيااست از 
ـ (البرانت  ذهن او ممكن است دائما در ،كه ظاهرا قابل احترام است يدر حال )14: 2پطرس -2( راه ( )چ راهـه يپ

ـ نما يم يادآورينش شاگردابه  يسين عيبنابرا .ها سرگردان باشد يناپاك )تو در تو محـض از   يزگـار يد كـه پره ي
 يحتـ  يسـ يع .عت عمل زنا را ممنوع كرده استيشر .باشد يدرون يد تقوا و پاكيو با .نبود يكاف ياعمال جسم

 .همان دم در دل خود با او زنا كرده اسـت   ،بنگرد يهر كس با شهوت به زن .دينما يل به آن را ممنوع ميتما
 ،ديبه زنا فكر و عمل نما ياگر كس« :سدينو يدرك كرد و م يرا به خوب هين آيت مفهوم ايجونز اهم يستانل .يا

 ». زديـ ر يآن مـ  يخاموش كردن آتش نفت بر رو يبلكه برا ،كند يخود را برطرف نم ياق جنسيآن شخص اشت
   .ميشو يم عاقبت مرتكب آن گناه ،ميه كنيو اگر ما آن را پرورش داده و تغذ شود يگناه از ذهن شروع م

ـ    يك زندگيحفظ و ادامه  29-30: 5  يو جـد  يش مسـتلزم انضـباط شخصـ   يـ آال يتوأم با تفكـر پـاك و ب
بهتـر اسـت كـه آن     ،به ما آموخت كه هر قسمت از بدن ما كه را به گناه آلوده ساخت يسيع ،نيبنابرا .باشد يم

  .ميت از دست بدهينكه روح و روان خود را در ابديم تا اياز دست بده يعضو را در طول زندگ

ـ آ ؟ميريبپـذ  يحرف به حرف واقعا به راست )يتحت اللفظ(ح را يد سخنان مسيا ما بايآ ا او واقعـا از قطـع   ي
 ياگر الزم باشد كه بـه جـا   :ت دارندين باور واقعيسخنان تا حد ا ؟كرد يم يعضو توسط خود شخص جانبدار

ن امـر  يـ خوشـبختانه ا  .ميجدا گرد از آن عضو يد با خشنودين بايم بنابرايرا از دست بده يعضو ،روح و روان
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البته  .شان توأم با تقدس باشديبخشد كه زندگ يرو مياران ند ايمانالقدس به  را روحيز ،باشد ينم يچگاه ضروريه
  .ار برقرار باشدد ايماند از طرف ياستوار با يو نظم يحس همكار

  
  )32-31:5( دينما يعمل طالق را نكوهش م يسيع )ج

نوشته راجع بـه مـورد زناكـار     نيا .طالق مجاز بود )4-1: 24(ه يبر طبق تثن ،قيد عتعت عهيتحت شر 31: 5
  . پردازد يزن م »يناسازگار«ا ي ناپسند آمدن و به موضوع )22 :22ه يتثن ك.ر ،مجازات زنا مرگ بود( نبود

باعث  ،طالق دهد ييانت در زناشويهر كس زن خود را به جز به علت خ ،حيمس يدر پادشاه ،اما 5:32
ـ بلكه با ا .شود يست كه آن زن خود به خود زناكار مين معنا نين مطلب بديا .شود يزناكار شدن او م ـ ي ش ين پ

ـ و بـا انجـام ا   .كنـد  يزندگ يگريپس از طالق مجبور است كه با مرد د يكه زن به علت نداشتن حام فرض ن ي
هر كـس كـه زن طـالق     ،دهد يادامه م يگبه زند يبا زناكار ينه تنها زن اول .شود يعمل او زناكار محسوب م

 .كند يزنا م ،رديبگ يرا به زن )مطلقه(داده شده 

ه يـ عمـال پاسـخ بـه كل    .باشـد  يمقـدس مـ   هـا در كتـاب   ن مقولهيتر دهيچياز پ يكيموضوع طالق و ازدواج 
مقـدس   كتاب يها كه نوشته يو خالصه نمودن مطالب ياما بررس ،رممكن استيغ ،شود يكه مطرح م يهائ پرسش

   .شودد واقع يدهد ممكن است مف يم ميتعل

  طالق و ازدواج مجدد نكاتي در باب
ن اسـت كـه   يـ ن موضوع اينظر مطلوب او در مورد ا .انسان در نظر نگرفته بود يچگاه طالق را برايخدا ه

-2:7ان يمرو( خود متعهد باشند ييوند زناشويكه مرگ آنها را از هم جدا سازد به پ يك زن تا زمانيك مرد و ي
-4: 19 يمتـ (ان روشن نمود يسيفر يدر هنگام خلقت برا ين مطلب را با رجوع كردن به فرمان الهيا يسيع )3
6(.  

او از همـه   .مقـدس  كتـاب  يهـا  است بر خـالف نوشـته   يكه عمل) 16: 2 يمالك( خدا از طالق نفرت دارد
ن ين مطلب به ايو ا )8: 3ا يارم( ديگو ين مل سخيرا او در مورد خود و طالق دادن اسرائيها نفرت ندارد ز طالق

  .ل خائن بودياسرائ .آوردند يها رو او را ترك نموده و به پرستش بت قومعلت بود كه 
انـت در  ين بـه خ ياز زوجـ  يكينكه يمگر ا ،بود م داد كه طالق ممنوعيتعل يسيع 9: 19و  32-31: 5 يدر مت

ن يبهتـر  .حـذف شـده اسـت    اعبـارت اسـتثن   ،18: 16لوقا و  12-11: 10 در مرقس .محكوم بوده است يزناشوئ
كـه مـرقس و لوقـا گفتـه كامـل را ثبـت        ن اسـت ياتوان ذكر كرد  ين تناقض ميكه احتماال در مورد ا يحيتوض

 .مجـاز اسـت   ،انت كـرده باشـد  ين خياز زوج يكياگر  ،طالق نامطلوب است وجودي كهبا  .نيبنابرا .اند ننموده
   .ته اما به آن فرمان نداده استطالق را مجاز دانس يسيع
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ـ كـه   يم قبول طالق در صـورت يبه عنوان تعل 16-12: 7ن ايقرنت-1از دانشمندان به  يبعض ار از د ايمـان ك ي
 ين موارديدر چن« د شخص ترك شدهيگو يپولس م .افكند ينظر م  ،ار ترك كرده شده باشدد ايمانريغ كي يسو

ل تـرك  يبه دل(د يطالق نما يچه زن و چه مرد آزاد است كه تقاضا گريد يو به عبارت ».باشد يتحت اسارت نم
. ارائه شده است 19و  5 ياست كه در مت يين مورد همان استثناين است كه ايا يسندگان كنونيده نويعق )كردن

 يهـا  ار بر اسـاس نوشـته  د ايمانسپس به  .شود يرهسپار م يگريبا شخص د يار به منظور زندگد ايمانريغ يعني
  .شود ياجازه طالق داده م شودگر مرتكب زنا يد مقدس و اگر طرف بكتا

د مجـاز اسـت امـا ازدواج مجـدد     يـ كه طالق در عهـد جد  يكه با وجود شود ياستدالل م اين طوراغلب 
گنـاه در   يطرف ب يازدواج مجدد با .ز استين مباحثه سوال برانگيهر چند كه ا .شود يچگاه در نظر آورده نميه

طـالق   ياز مقاصد اصل يكين، يهمچن .شخص متهم نكوهش شده است يتنها برا شود يوم نمد محكيعهد جد
 ان منظـور را القـ  يهم .ييجدا ،ن صورتير ايدر غ ،مقدس مجاز دانستن ازدواج مجدد است يها براساس نوشته

  .دينما يم

كـه   يدر مورد مردم« شود يمطرح م يريناپذ ن سوال به طور اجتنابيا ،ن موضوعيهنگام مباحثه در مورد ا
 يمجدد يها ها و ازدواج ست كه طالقين يشك »؟توان گفت يابند طالق گرفته بودند چه مينكه نجات يقبل از ا

هسـتند كـه    يخدا منعقد شده بودند و گناهـان  ياند قبل از بازگشت به سو عت و قانون در تضاد بودهيكه با شر
ـ قرنت-1مثال  به طور ك.ر( اند كامال بخشوده شده كـه   يكـه پـولس زنـا را در فهرسـت گناهـان      يجـائ  11: 6ان ي

كه قبل از بازگشت وجـود داشـته از اشـتراك     يگناهان ).اند قرار داده است قبال مرتكب شده يانياران قرنتد ايمان
   .آورد يبه عمل نم يريجلوگ يمحل يساياران در كلد ايمانكامل 

مقدس طـالق   يها از نوشته يجدا يت كه به عللاس يانيحيكه وجود دارد در مورد مس يتر پرسش مشكل
پاسـخ بـه    ؟رفته گردنديدوباره پذ يمحل يسايتوانند جزء جامعه كل يا آنها ميآ .اند گرفته و مجددا ازدواج نموده

اگـر   .ك حالـت مـداوم  يا ياست  يمقدمات يكيزيك وصلت فيا زنا ين مطلب دارد كه آيبه ا ين پرسش بستگيا
د بـه گنـاه خـود اعتـراف     ين آنها نه تنها بايبنابرا ،دهند يخود ادامه م يبه زندگ ياكارن اشخاص در حالت زنيا

كه  يچگاه راه حليك مشكل هي يند اما راه حل خدا برايخود را ترك نما يزندگ يك فعليد شريند بلكه باينما
 يا و زنهـا بـه سـو   مرده ،ييك زناشوياگر به منظور گسستن گره  .باشد ينم ،ديرا خلق نما يتر ميمشكالت وخ

ـ بـه عق  .تـر اسـت   ميدرمان از مرض وخ ،پول رها گردند يخانمان و ب يا زنان و كودكان بيده شوند يگناه كش ده ي
 ،انـد  مقدس نبوده اسـت و سـپس مجـددا ازدواج نمـوده     يها كه طالق آنها براساس نوشته يانيحيمس ،سندهينو
در  .سـا قـرار خواهنـد گرفـت    يخود نزد خداوند و جامعه كل گاهيتوانند واقعا از گناه خود توبه كنند و در جا يم

ك ي يارشدها ،نيبنابرا .گر تفاوت دارديبا هر موضوع با موضوع ديرسد كه تقر ين طور به نظر ميا ،مورد طالق
ـ كل ،ندينما يق و بررسيتحق يد هر موضوع را به طور انفراديبا يمحل يسايكل د بـه  يـ ه موضـوعات مربوطـه با  ي

  .شودرشدها محول ا يريگ ميتصم
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  )37-33: 5( دينما يسوگند خوردن را محكوم م يسيع )چ

؛ 19:12ان يـ الو( باشـد  يبه نام خدا م دروغه سوگند يت علين ممنوعيچند يدارا يعت موسيشر 33-36: 5
را قـت  يد كـه حق يا است كه شما او را به شهادت گرفته ين معنيسوگند به نام خدا بد )23:21ه يتثن ؛30:2اعداد 

 آن راكردند كه از عمل زشت سوگند دروغ خوردن به نام خدا اجتناب ورزند و  يم يان سعيهودي .ديا ان كردهيب
  .ندين نمايگزيجا سرِ خود يا لياسرائ ،نيزم ،به آسمانبا سوگند خوردن 

دانـد   يمحض م ياكارير آن راعت را محكوم نموده و يشر از) يكاله شرع(ها  ن حقهياستفاده از چن يسيع
ن عمل نه تنها يا .ممنوع نموده است يست نام خدا را در محاورات عاديهرگونه سوگند و قسم و ذكر ناشا يو
گر يد ين كردن اساميگزيدر اجتناب از سوگند خوردن به نام خدا تنها جا يبلكه سع ،شد يمحسوب م ياكارير

بـه  سـوگند خـوردن    .يتخت پادشاهبه سوگند خوردن  يعني به آسمانسوگند خوردن  .هودهينام او ب يبه جا
بـه شـهر   سـوگند خـوردن    يعني ليبه اسرائسوگند خوردن  .او ير پايز يكرسسوگند خوردن به  يعني نيزم
  .باشد يز ميرا خالق همه چيز ،شود يز شامل خدا مين به سر خودسوگند خوردن  يحت .او يپادشاه )تختيپا(

ـ  نهد ياو با نهبدهد و  يمعن بلهد ياو با بله .باشد يم يرضروريغ يحيك مسي يقسم برا 37: 5  .بدهـد  يمعن
تا استفاده از يسخنان و نها يد بر رويرسد كه منظور استفاده از تاك يبه نظر م(تر  يقو )يسخنان( ياستفاده از زبان

 نهمـا  ،طانين مطلب كه شياذعان به ا يعني ،).در نظر گرفت اين گونهن جمله را يتوان ا يقسم خوردن باشد م
 يوجود ندارد كه تحت آن مناسـبت  يحيك مسي يبرا يتيچ موقعيه .دينما يما حكومت م يها يبر زندگ ،سيابل
البتـه قسـم    .دانـد  يرا ممنـوع مـ   ياكـار ير يـا  قتين نوشته هرگونه كتمان حقيا .دروغ گفتن موجود باشد يبرا

 )63: 26تـي  م(حت سوگند شهادت داد در برابر كاهن اعظم ت يسيخود ع .دينما يخوردن در دادگاه را ممنوع نم
-2(قـت دارد از سـوگند اسـتفاده نمـود     يش حقيها نوشته يتمامكه  ز به منظور به شهادت گرفتن خدايپولس ن

  .)20: 1 انيغالط ؛1:23ان يقرنت
  

  )42-38: 5(دوم  )ليم(ل ينمودن ما يط )ح
؛ 20: 24 انيـ الو ؛24: 21روج خ( » چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان« ديگو يعت ميشر 38: 5

د از جرم يمجازات نبا .باشد يمجازات م يبرا ين حد و مرزييمجازات و هم تع يبرا يكه هم فران )21: 19ه يتثن
مجـازات حـق مسـلم دولـت      ياجـرا  يت برايق صالحيهر چند كه بر طبق عهد عت .تر باشد نيتر و سنگ سخت

  .است نه افراد

 يواالتـر  ييعت فراتر نهاده و به پارسـا يرا از شر يپا ،يدن انتقام به طور كلبا منسوخ نمو يسيع 39-41: 5
اكنون عدم مقاومت در  ،قانونا مجاز بود يكه انتقام زمان ين خود نشان داد كه در حالشاگردااو به  .دينما يه ميتك

 .نديمقاومت ننما ،ورشخص شرم داد كه در برابر يروان خود تعليبه پ يسيع .سر استيم يبرابر ظلم با بزرگوار
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و اگـر آنهـا بـه خـاطر      .او برگرداننـد  يز به سـو يگر را نيگونه دد يآنها با ،بزند يليس به گونه آنها ياگر كس

ـ را ن )پوشـش در شـب   يجامه خـارج ( شانيعباد يشوند آنها با يده ميبه محكمه كش )نيريجامه ز( شانيقبا ز ي

 آن راد داوطلبانـه  يآنها با ،نمود ليم 1 به مسافت يه حمل بارآنها را مجبور ب ياگر صاحب مقام .ديواگذار نما

  .نديحمل نما ليدو متا 

 يزياز تو چ ياگر كس .رسد ين به نظر ميتر يرعمليما غ ين بند امروزه برايدر ا يسين فرمان عيآخر 42: 5
و  يمـاد  يهـا وسـواس مـا دربـاره كاال    .مگردان يرو ،كه از تو قرض خواهد يبخواهد، به او بده و از كس

امـا اگـر    .ميم به خود راه نـده يا را كه به دست آورده ييها تيدن مالكيما فكر بخش شود يمان باعث ميها ييدارا
خود  يم و تنها به داشتن غذا و لباس ضروريمتمركز كن يآسمان يها نهين بود كه افكار خود را بر گنجينظر ما ا

ش فـرض  ين پيا يح دارايگفته مس. مينمود يكلمه به كلمه قبول مل و ين سخنان را با كمال ميم ما ايقناعت نمائ
ا ان ين امر كه آيبه ا يكه آگاه يو از آنجائ .دارد )يواقع( ياصل يازيكند ن يكمك م يكه تقاضا يبود كه شخص

ن اياز متدك يبه جمع« )اند كه گفته همان طور(ن است كه يرممكن است بهتر ايباشد غ يم ياز از همه نظر واقعين
ازمند است مبادا ما او را از خود يباشد كه واقعا ن ين آنها شخصيد بين احتمال كه شايب كار كمك شود با ايفر

  ».ميبران
ـ  ،ميسخن بگوئ يم از نقطه نظر بشرياگر بخواه نجـا  يكـه خداونـد خواهـان آن اسـت در ا     ين رفتـار يچن

ـ تـوأم   ين زنـدگ يتواند چن يرد ميپذ ير ميالقدس تاث كه توسط روح يتنها به عنوان شخص .رممكن استيغ ا از ي
ـ آ( يو دردسر و ناراحت )40ه يآ( يعدالت يب )39ه يآ( نيتواند توه يار مد ايمان .داشته باشد يخودگذشتگ  )41ه ي
خبـر  « ن مطلـب همـان  يو ا .ش گرفته استيخود را در پ يزندگ منجيكه  همان گونه  ،جواب دهد را با محبت
  ».باشد يل مين ميخوش دوم

  
  )48-43: 5( ديدشمنان خود را محبت نمائ )خ

ـ او طلب يواال كه در پادشـاه  ييمثال آخر خداوند ما در مورد پارسا 43: 5 موضـوع رفتـار بـا     ،شـود  يده مـ ي
كـه  م داد يهـا تعلـ   يليعت بـه اسـرائ  يشر .زديخ يبر م يعتا از بند قبليكه طب يموضوع .باشد يم يدشمنان شخص

ده بـود كـه   يچگاه به وضوح به آنها حكم نگرديه وجودي كهبا  )18: 19ان يالو( ديه خود را محبت نمائيهمسا

ـ ا .آنها قـرار گرفـت   يها اكثر اصول ارشاد و آموزش يه مبناين روحيا ،تنفر بنگرند دهيبه دشمن خود به د ن ي
 ك.ر.(دادنـد ت قرار يكه قوم خدا را مورد آزار و اذ يق در مورد كسانيدگاه عهد عتيبود از د يا برداشت خالصه

   .شد يه دشمنان خدا اعمال مينمود كه بر عل يشانه تلقيرانديخ يدشمن آن راتوان  يكه م) 22-21: 139 روممز
به . .كه يكسان يم و برايد دشمنان خود را محبت نمائيما بادارد كه  ياعالم م يسياما اكنون ع 44-47: 5

ن امـر  يـ دهد كه ا يفرمان داده شده است نشان م نمودنمحبت ت كه به ين واقعيا .ميرسانند دعا كن يما آزار م
سـت  يكسـان ن ي يعـ يو شـفقت طب  ين احساس با مهربانيا .نه موقتا به احساسات ما  ،به خواست ما دارد يبستگ
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تـوان   يم .باشد ينم يعيطب يرسانند امر يكه از شما تنفر دارند و به شما صدمه م يدن به كسانيرا محبت ورزيز
   .دينما يباشند ظهور م يم ياله يك زندگي يكه دارا يعه دانست كه تنها در كسانيطبالراءماو يضيف آن را

ه ك يانريگ خراج يد حتيگو يم يسيع .ندارد يند پاداشينما يه ما را محبت مك يسانكدن به يمحبت ورز

در  تنها يلتيفض گونه يچه .ندارد ياله يرويبه ن يازيآن نوع محبت ن !دهند يار را انجام مكنياند ا بازگشت ننموده

ـ انـد ن  افتـه ياورده و نجات نيمان نيكه ا يكسان .اقوام و دوستانمان وجود ندارد يعني نبرادرانماسالم گفتن به  ز ي
مـا   يارهاياگر مع .ن مورد وجود ندارديبودن در ا يحيمشخصه مس گونه هيچو  .توانند انجام دهند ين كار را ميا

   .مير بگذاريم بر جهان تأثيتوان يچگاه نميمطمئنا ه ،شدباالتر نبا يجهان يارهاياز مع
 .خود گردند يفرزندان پدر آسمانتا بتوانند  ،نديجواب گو يكيد شر را با نيروانش گفت كه بايبه پ يسيع
م كه فرزندان يده ياست كه ما نشان م يقين طريبلكه ا ،ديتوان فرزندان خدا گرد يق مين طريگفت كه بد ياو نم

ـ از  دو نكه هـر يا يبرا( ريخ و نه نسبت به شركه خدا نه نسبت به  ياز آنجائ .مياشب يخدا م  بـاران  و ديخورش
   .ميصادقانه و بزرگوارانه داشته باش يد با همه رفتاريز بايما ن .شود يقائل نم يضيتبع ،)برند يم بهره

كـه   همان گونهدرست  ،ديباش د كاملين شما بايبنابرا :دهد يان مين پند پاين بخش را با ايا يسيع 48: 5
ـ گناه  يب ين واژه به معنايا .شودد درك يبا در نظر گرفتن متن با كاملواژه  .پدر شما در آسمان كامل است ا ي

 ،كه از ما نفرت دارند يدن به كسانيمحبت ورز يعنيدهند كه كامل بودن  يح ميتوض يقبل آيات .ستينقض ن يب
نجـا  يكامـل بـودن در ا   .نمودن بـه دوسـت و دشـمن    يو مهربان ،كنند يم تيكه ما را اذ يكسان يدعا كردن برا

م نمـودن بركـات بـه همگـان بـدون      يسازد كه در تقس يرا قادر م يحيك مسياست كه  يدن به بلوغ روحانيرس
  .ض خدا را سرمشق قرار دهدياعمال تبع

  
  )4-1: 6(د يبا صداقت اهدا كن )د

قـرار   يفرد مـورد بررسـ   يرا در زندگ يعمل يينه خاص پارسايزم با سه يسيع  ،بابن يمه اول ايدر ن 1: 6
ده بـار در   نام پـدر  )18-16 آيات(و روزه گرفتن  )15-5 آيات(دعا  ،)4-1 آيات(رخواهانه ياعمال خ :دهد يم
ـ تأ يد برايبا يير پارسايپذ ن و انجامياعمال راست .باشد يد درك آنها ميكه كل شود يافت ميه ين هجده آيا  د اويي

   .د انسانهاييتأ يرند نه برايانجام گ
اعمـال  مـان بـا انجـام    يه وسوسـه نشـان دادن تقوا  يـ ن بخش از خطابـه خـود را بـا هشـدار دادن عل    ياو ا

زه ما يد، بلكه انگينما ياو عمل ما را محكوم نم. دينما يگران، آغاز ميتوسط د ده شدنيدبه منظور  رخواهانهيخ

را خدا به يز ،است پاداشن فقط آن تنها يزش است بنابرايعموم عامل انگ جلب توجه اگر .دينما يرا نكوهش م
   .دهد يپاداش نم ياكارير
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 فقرا بـه  ها ابانيخدر  اي ها سهيكنكه صدقات خود را در  يبلند در حال يكه با صدا اكارانيرن عمل يا 2: 6

ن گفتـه  يـ داوند رفتار آنها را با اخ .است يكند به نظر باورنكردن يگران را به خود جلب ميو توجه د بخشند يم

 يتنهـا پـاداش آنهـا شـهوت     يعني( ».اند افت نمودهيآنها پاداش خود را در« :مردود اعالم نمود ،ديمختصر و مف
  ).اند كنند به دست آورده يست مين زيزم يكه رو ياست كه تا زمان

ـ با ،دهد يانجام م رخواهانهيخ يح عمليروان مسياز پ يكيكه  يهنگام 3-4: 6 آن  .باشـد  )يسرّ(در خفا د ي

كـه دسـت    يد دست چپتان از كارينده اجازه« :نش گفتشاگردابه  يسيباشد كه ع يسرّد آنقـدر  يعمل با
اعمـال  كنـد كـه بـه مـا نشـان دهـد كـه         يا اسـتفاده مـ  ين استعاره گوياز ا يسيع » .شودكند آگاه  يراستتان م

 يديـ ن نوشـته تأك يد اينبا .نديشخص كسب نما يكاذب برانكه شهرت ينه ا ،باشند پدر يد برايبا رخواهانهيخ
ن نوشـته  يا .شودم واقع يده شود مورد تحريگران ديكه ممكن است توسط د يا هين مطلب كه هر هديباشد بر ا

  .كند ياهدا كردن را نكوهش و محكوم م يش پرسروصدايتنها نما
  

  )8-5: 6( ديت دعا كنيبا خلوص ن )ذ
هنگـام دعـا كـردن     .دهد يهشدار م در هنگام دعا ياكاريه رينش علشاگردابه  يسيع يدر مطلب بعد 5: 6
ن آنهـا را در حـال دعـا    يريگران قرار دهند تا سايد ديعمدا خود را در معرض د يعموم يها در محلد يآنها نبا

دعـا كـردن    يزه بـرا يـ ت دعا كردن تنهـا انگ ياگر عشق به اهم .رنديآنان قرار گ ير تقواينند و تحت تأثيكردن بب
   .كسب شده است پاداشن موضوع تنها يت ايدارد كه اهم ياعالم م يسيع نيبنابرا ،است

د بر يبه منظور تاك 6ه ياما در آ .باشد يترجمه شده است جمع م شماكه  يونانير يضم ،7و  5 آياتدر  6 :6

دعـا كـردن در    ،دن دعـا د بـرآورده شـ  يكل .در حالت مفرد به كار برده شده است شما ،با خدا يارتباط خصوص

او   ،دن به خدا استيما از دعا كردن رس يزه واقعياگر انگ .).به اطاق خود برو و در را ببند :يعني( پنهان است
   .شنود و جواب خواهد داد يما را م يدعا

 يجمع هدست يدعا يه براياول يسايكل .باشد يعام م م دعا كردن در مألين نوشته تحريخاص ا ير معنايتفس
 يست كه ما در چه محلين نينكته مهم ا .)36: 20؛ 23: 14؛ 3: 13؛ 12:12؛ 42: 2 اعمال رسوالن(آمدند  يهم م ردگ

  .ما را بشنود يا خدا دعاينند يكه مردم ما را بب –م يكن ين است كه چرا دعا مينجا ايموضوع مهم ا .ميكن يدعا م
را  يمكررا جمالت و عبارات خشك و توخال يعني ،باشد يهوده و توخاليب يتكرارهاد شامل يدعا نبا 7: 6

و  هـا  كثـرت واژه ر ياما خـدا تحـت تـأث    .كنند يدعا م آن گونه )پرستان بت(اند  افتهيكه نجات ن يمردم. بازگفتن
  .را بشنود يان صادقانه قلبيخواهد ب ياو م .رديگ يار قرار نميبس يها گفته

ن يـ ن ايبنـابرا  ،باشد يم آگاه مياز او بخواه يزينكه چياز ا قبل يما حت يازهايپدر به ننكه ينظر به ا 8: 6
 بـه  ،كه در هنگـام دعـا   ن استيالش يكن دليل .رسد يبه نظر م يمنطق » ؟ميچرا دعا كن يبه طور كل«پرسش كه 



- �� -  

را در  ييز كارهـا يـ خدا ن .باشد يدعا كردن اساس ارتباط ما با خدا م .ميكن يخود به خدا اذعان ماز ين وابستگي و
  )2: 4عقوب ي( داد يدهد كه اگر دعا نبود انجام نم يجابت دعا انجام ما

  
  )15-9: 6(دهد  يم مينمونه دعا را به ما تعل يسيع) ز

هر چند كـه   .مينيب يشود م يخوانده م ،»خداوند  يدعا« يرا كه به طور عموم ييما دعا 13-9 آياتدر  9: 6
ـ ا .خواند ين دعا را نميچگاه خودش ايه يسيم كه عيخاطر بسپار د بهياما با ،ميكن ين عنوان را استفاده ميما ا ن ي

قـا و  يو به آنها گفته نشده بود كه دق .كه بر طبق آن دعا بخوانند .نش داده شده بودشاگردادعا به عنوان نمونه به 
ـ ز ).ن مطلـب را روشـن كـرده باشـد    يـ رسد كـه ا  يبه نظر م 7ه يآ( تكرار كنند آن راحرف به حرف  ر را تكـرا ي

   .آورد يرا به وجود م يته يها عبارت ،ه بر عادات و حافظهيار با تكيبس يها واژه
   .او بر جهان باشد يق پادشاهيپدر و با تصد يد خطاب به خدايدعا با .يپدر ما كه در آسمان يا

 يسك ،ش و جالل را به اويم و حمد و ستايخود را با پرستش شروع كن يد دعاهايما با .نام تو مقدس باد
  .مين است نثار او نمائيتر ستهيكه شا
ق او در درجـه  يشبرد اهداف خدا با قرار دادن عاليپ يد برايما با  ،پس از پرستش .ديايتو ب يپادشاه 10: 6

خود  يپادشاه ،حيمس يسيخداوند ع ،ما منجي يكه خدا يروز يد برايبه خصوص ما با. ميت دعا كنياول اهم
   .ميدعا كن ،سلطنت خواهد كرد ييود و با پارسان برقرار خواهد نميزم يرا رو

باشـد و بـا اراده    يها آگاه م نيم كه خدا از بهترينمائ يق مين درخواست ما تصديدر ا .اراده تو برقرار باشد
اراده او در سراسـر جهـان    يدن برقـرار يـ د يما برا يكننده آرزو انين بيو همچن .مينمائ يم ميخود را به او تسل

   .است
د پرستش ينما يف ميرا توص ين عبارت سه درخواست قلبيا .گونه كه در آسمان است ن همانيزم يرو

ن اسـت كـه   يا يدعا برا .باشند يم يآسمان يها تيواقع يهمگ يو انجام اراده و ،)يپادشاه(سلطنت خدا  ،خدا
  .ز برقرار باشدين نيزم برها كه در آسمان است  تين موقعيا

ما مجـاز   ،تيق خدا در درجه اول اهميپس از قرار دادن عال .روز به ما عطا فرمانان روزانه ما را ام 11: 6
 يروزانه كه هم روح يغذا يما به خدا را برا ين درخواست وابستگيا .ميخود را مطرح نمائ يازهايكه ن ميهست

  .دينما يق ميباشد تصد يم يو هم جسم
ـ  يخود را مز قرضداران يچنانچه ما ن ،ما را ببخش يها و قرض 12: 6 ـ ا .ميبخش ن مطلـب بـه بخشـش    ي

 ).مان به پسر خدا به دسـت خواهـد آمـد   يق ايآن بخشش از طر( دينما يعلت مجازات گناه اشاره نم به ييقضا
 يلياران تماد ايماناگر  .است يضرور ،شودد حفظ يبا پدر با ين كه اگر همدمياشاره دارد به بخشش والد ،بلكه

 مصـاحبت توانند انتظار داشته باشند كه در  يچگونه م ،ندارند ،اند ا خطا نمودهكه در مورد آنه يبه بخشش كسان
  ؟بمانند يباق  ،بخشد يآنها را م خطاهاي گانيبا پدر كه آزادانه و به را
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اور يش ميل آمده است و ما را در آزمايدر انج{  .ت ننمايوسوسه هدا يو ما را به سو)ترجمه متن( 13: 6
{  

رت يد مغاينما يرا وسوسه نم يچگاه كسيكند كه خدا ه يان ميكه ب ،1:13عقوب يبا  ن درخواست به ظاهريا
 ييمعقول را در مـورد توانـا   ين درخواست شكيا .زند يد و محك ميآزما يخدا قوم خود را مكه  هر چند .دارد

كامـل را بـه    يو وابسـتگ  .كند يان ميا تحت محاكمه قرار گرفتن را بيها  مقاومت در برابر وسوسه يشخص برا
   .دينما يحفاظت اذعان م يخداوند برا

دانـه در  يكـه ناام  يكسـان  يتمـام  ياسـت بـرا   يين دعايا .فرما )حفاظت( فرما يير رهايبلكه ما را از شر
گناه و  يروياز ن ييرها ياست برا يقلب يادين دعا فريا .باشند ياز گناه با توسل به قدرت خدا م يدور يآرزو

   .خصهر ش يدر زندگ طانيش
مقـدس   يهـا  ن جملـه دعـا در كتـاب   يآخـر  .نيآم ،تا ابد از آن توست و قدرت و جالل يرا پادشاهيز

ن يهر چند چن .شود يافت نميكهن  يها را در نوشتهيده زيحذف گرد يامروز يو اكثر پروتستانها موك ريكاتول
 :سـد ينو ين مـ يطور كه جان كـالو  همان .موجود است ها باشد و در اكثر نوشته يدعا م يكامل برا يانيپا يشياين
ن مطلب يا يبلكه حاو... ميجالل خدا حركت نمائ يد كه به سويما را گرم نما يد قلبهاينه تنها با يانيجمله پا«

  » .جز خدا ندارد يچ اساسيما ه يدعاها يباشد كه تمام
از دعـا   يشـ و بخ .آمـده اسـت   12ه يـ در مـورد آ  يحيس تشـر يك پـانو يه به منظور ين دو آيا 14-15: 6

  .باشد يم يآمده است شرط 12ه ين كه در آين مطلب آمده است كه بخشش والديد ايتأك يبلكه برا ،باشد ينم
  

  )18-16: 6( ميريدهد كه چگونه روزه بگ يم ميتعل يسيع )ز
كنـد   يسـع  اًعمـد  ين است كه شخصـ يا ،مردود شمرد آن را يسيكه ع يمذهب ياكاريشكل سوم ر 16: 6
كنـد تـا    يخـود را دگرگـون مـ    حالت چهرهرد يگ يكه روزه م يهنگام اكارير .رديبه خود بگ ردا روزه يظاهر

ده يمضحك و ناپسند دنيبه نظر رسبر مقدس  يد سعيگو يم يسياما ع .ديف و الغر به نظر آيحاندوهناك و ن
  .است

روغن زدن به  .ار باشدد آشكيآن نبا يو آثار خارج رنديروزه بگد در نهان يبا ياران واقعد ايمان 17-18: 6
 ،آگـاه باشـد   خـدا اسـت كـه    يكـاف  .دينما يظاهر شخص را حفظ م يعيحالت طب سر خود و شستن صورت

   .د مردم بهتر استيياو از تأ پاداش

  
  روزه  نكاتي در باب

ممكـن اسـت روزه گـرفتن     .ياق جسميامتناع نمودن از بروز حس هر نوع اشتها و اشت يعنيروزه گرفتن 
كه در  همان گونه(رداوطلبانه باشد يا غي دينما يبه آن اشاره م )نوشته(ن مطلب يكه ا همان گونهباشد  داوطلبانه
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شـود   يگرفتـه مـ   يد روزه به همراه انجام سوگواريدر عهد جد .)آمده است 27: 11ان يقرنت-2 يا 33: 27اعمال 
به همراه  يدار ها روزه ن نوشتهيدر ا .)23: 14؛ اعمال 37: 2لوقا ( باشد يز ميو شامل دعا كردن ن )15-14: 9 يمت(

   .باشد يص اراده خدا ميت و كوشش شخص در تشخياذعان به خلوص ن ،دعا كردن
خاص به  يگاهيندارد و جا يو پاداش يچ ارزشيه شود يمربوط م يكه به رستگار روزه گرفتن تا آنجا

 ،رديگ يالم كرد كه دوبار در هفته روزه ماع ييبا خودنما يزمان يسيشخص فر .دهد يدر مقابل خدا نم يحيمس
لوقا ( او به ارمغان نداشت يبرا ،ش بوديبودن از گناهانش را كه او در جستجو يهر چند كه روزه گرفتن او برّ

ند و يب يم آن راخدا  ،رديگ يم يروزه پنهان يروحان يبه عنوان عمل يحيك مسيكه  ياما هنگام )12-14: 18
شخص  ،با وعده به پاداش .به فرمان به آن نشده است يا د اشارهيكه در عهد جد يدر حال .دهد يپاداش م

مالل  ،ن بردن كسالتيتوأم با عبادت شخص با از ب يتواند به زندگ يم يدار روزه .رديكه روزه بگ شود يب ميترغ
ص يدرك و تشخ يكه شخص در آرزو يروزه گرفتن در هنگام بحران هنگام .ديكمك نما يآلودگ و خواب

روزه گرفتن  .باشد يارزش م يز داراين يانضباط شخص يارتقا يشمند است و برايباشد اند ياراده خدا م
كه ارشش  يو هنگام .شودد انجام يخشنود ساختن او با يبرا ياقين فرد و خدا است و تنها با اشتيب يموضوع

  .شودتظاهر  غلط به آن يا زهيا با انگياز خارج باشد  يليدهد كه تحم يرا از دست م

  

   )21-19: 6( ديندوزيخود را در آسمان ب يها گنج )س
ن يكـه بـه آنهـا كـوچكتر     يمياز تعـال  يو بعض –م خداوند ما ين تعاليتر ياز انقالب ين نوشته شامل بعضيا
  .باشد ينده ميدر آ )آرامش(ت يافتن امني يچگونگباب ن يه ايموضوع بق .باشد يم ،نشده است يتوجه

مطمئن از  يا ندهيآ يگذارد تا دورنما ير پا ميرا ز يبشر يپندها يتمام يسيع 21-19 ياتآدر  19-20: 6
ـ  يخود را بر رو يگنجها« :ديگو يكه م يهنگام .را ارائه دهد ينظر ماد ـ ندوزين نيزم ـ او اشـاره بـه ا   » دي ن ي

د يب(مانند  يعير طبتوسط عناص نيزم يبر رو يهرنوع گنج ماد .ات وجود ندارديبه اد ينانيمطلب دارد كه اطم
كـه از   ييهـا  يگذار هيد كه تنها سرمايگو يم يسيع .درو يم به سرقت دزدانا توسط ي شود يب ميتخر) ا زنگي

  » .اند هستند كه در آسمان اندوخته شده يگنجهائ«روند  يدست نم

ـ پا ز آنجا خواهد بوديدل تو ن ،هر جا گنج توستبراساس اصـل   ياديبن يها استين سيا 21: 6 ـ ر هي  يزي
اگـر   .ز در آنجا هسـتند يد شما نين قلب و اميبنابرا ،اگر پول شما در صندوق امانات در بانك است .شده است

سـازند كـه    يم مـا را وادار مـ  ين تعاليا .شود يز در آنجا متمركز ميتوجه شما ن ،در آسمان هستند شما يگنجها
ن پرسـش مواجـه   يـ ن اسـت مـا بـا ا   ياگـر همـ   .ن استين سخنان همياز ا يسيا منظور عيم كه آيريم بگيتصم

ن پرسـش روبـرو   يـ ن نباشد سپس بـا ا ياگر منظورش ا »؟ميخود چكار كن ينيزم يگنجها د بايما با« :ميشو يم
  » ؟ميمقدس خود چكار كن د با كتابيما با« :ميشو يم
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  )23-22: 6(چراغ بدن  )ش
ـ او در مورد داشتن امن يرسنتيم غيكاربرد تعال يدرك نمود كه ممكن است فهم چگونگ يسيع ن يتـام  ،تي

انسـان   چشـم اس ياز ق يدگاه روحانيم درس ديتعل ين او برايبنابرا .روانش مشكل باشديپ ينده برايبودن در آ

كنـد و   يافـت مـ  يرا در ييق چشم است كه بـدن روشـنا  ياز طر .چشم چراغ بدن استاو گفت  .نمود استفاده

ـ د  ،باشـد  فاسـد اما اگر چشـم   .شود يم مملو نوراز  بدنكل  ،كو باشدياگر چشم ن .نديتواند بب يم د مختـل  ي

   .شود يحكمفرما م يكيتار ،نور يبه جا .شود يم
كـه   يكسـ  .زه خالص و نـاب دارد يتعلق دارد كه انگ يكو به شخصيچشم ن :ن است كهين مطلب ايربط ا
و  .ح را دارديمسـ  ياقعـ مـات و يرش تعليل بـه پـذ  يكه تما يكس ،ش جلب توجه و عالقه خدا استيتنها آرزو

ـ نما يرا تـرك مـ   يخـاك  يهـا  او ثروت ،مان دارديا يسياو به سخنان ع .شود يش با نور پر ميزندگ يتمام او  ،دي
از طـرف   .اسـت  ين واقعـ يافتن تـأم يـ ن كار يو او آگاه است كه تنها انجام ا  ،ندوزديرا در آسمان م شيها گنج

رها كـردن   به ياو راض .كند يا زندگيدو دن يدارد برا يسعاست كه  يمتعلق به شخص )فاسد(چشم شر  ،گريد
او بـه نظـر    يح برايم مسيتعال. كند يز طلب ميرا ن يآسمان يها اما او گنج ،ستيخود ن )يخاك( ينيزم يها گنج

  .را او پر از ظلمت استيز ،واضح است يها  يياو فاقد راهنما .رسند يرممكن ميو غ يرعمليغ
خواهد  يميچه ظلمت عظ ،كه در توست ظلمت باشد يپس اگر نورد كـه  يفزاا ين جمله را ميا يسيع

ـ امن يرا برا )يخاك( ينيزم يها نان داشتن به گنجياطم يسيد كه عياگر شام آگاه هست ،گريد يبه عبارت !بود ت ي
ـ ا م نشدهين شما موفق به اطاعت از تعاليبنابرا ،ديا و شما هنوز به آن دل بسته ،سازد يممنوع م ـ اد و ي م ين تعـال ي

 يدگاه واقعيها را از د د ثروتيتوان يشما م ،باشد يم يروحان ياز كور يقو يگردند كه شكل يل به ظلمت ميتبد
  .دينيآنها بب

  
  )24: 6( نمودخدمت را توان هم خدا و هم ثروت  ينم )ص

ف يهـا توصـ   بنـده و  ها ارباب يها نجا با استفاده از واژهيپول در ا يخدا و برا يبرا يزندگ نناممكن بود

ـ يبدون شـك   .دو ارباب را خدمت نتواند كرد كس هيچ .گشته است و اطاعـت بـر    يآنهـا در وفـادار   از يك

 )يها خواسته( يآنها ادعاها .دينما يصدق م خدا و ثروتن مطلب در مورد يتقدم خواهد داشت و هم يگريد
م و يت قـرار دهـ  يـ د خدا را در درجـه اول اهم يا ما باي .شودد انجام يدهند و انتخاب با يخود را ارائه م يرقابت

خـود   يخدا را در زنـدگ  يها م و خواستهيكن يزندگ يموقت يزهايچ يا براي ميرا رد كن ييگرا يماد ييفرمانروا
  .ميقبول ننمائ

  
  )34-25: 6(د ينگران نباش )ض
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وشـاك و از دسـت   مان بـر غـذا و پ   يل ما نسبت به متمركز كردن زندگيبه تما يسين نوشته عيدر ا 25: 6
بلكـه   .ميپوش يم و چه ميخور يست كه ما امروز چه مين نيمشكل ا .دينما يحمله م يزندگ يواقع يدادن معنا
ـ يچن .ديم پوشيم خورد و چه خواهيگر چه خواهيسال د يا سي ستيب ،ن است كه دهيمشكل ا  ييهـا  ين نگران
ن مطلـب كـه   يبه ا با اشاره ينگران .كنند يرد م حكمت و قدرت خدا را ،را آنها عشقينده گناه است زيدرباره آ

حكمت  ،كند يداند چكار م ين مطلب كه او نميبا اشاره به ا .كند يدهد عشق خدا را انكار م يت نمياو به ما اهم
   .كند يما را فراهم آورد قدرت او را انكار م يازهايست نين مطلب كه قادر نيكند و با اشاره به ا ياو را انكار م

 يـي نان حاصل كـردن از داشـتن دارا  يد خود را صرف اطميمف يكه ما انرژ شود يباعث م يگونه نگرانن يا
را كـه   يگذرند و ما مقصود اصل يمان ميها يزندگ ،مينكه به خود آئيو قبل از ا .ميبنمائ ،اتيادامه ح يبرا يكاف

 يد خلـق ننمـود كـه مـا سرنوشـت     خو )هيشب(ر يخدا ما را در تصو .ميده يم از دست ميا به خاطر آن خلق شده
م و به او خدمت ياو را بپرست ،ميم كه به او محبت نمائين هستيزم يما رو .ميواالتر جز مصرف غذا نداشته باش

 ،باشـند  ،ما يها ما به وجود آمدند كه بنده يها بدن .مين باشيزم يها و توجهات او رو م و مصرف خواستهينمائ
  .نه اربابان ما

ـ   يآنها به ما پند م .ت دادن خدا به مخلوقاتش استينشانگر اهم آسمان يها پرنده 26: 6  يدهند كـه نگران

 يبنـد  نكـه در طبقـه  ينظـر بـه ا   .دهد يم يروزلكن خدا به آنها  ،درونديكارند نه ميآنها نه م. مورد است يب

م كـه  يدا انتظـار داشـته باشـ   م مطمئنا از خيتوان ين ما ميبنابرا ،مياز پرندگان هست تر باارزشما  ،موجودات خدا
   .ديما را برطرف نما يازهاين

سـت كـار   ين يازيـ خود ن يكنون يازهايه نيته يم كه برايكن يريگ جهينت اين گونهن مطلب يد از ايكن نبايل
 )3:10ان يكيتسـالون -2( » .نان هم نخـورد  ،نخواهد كار كند ياگر كس« :د كهينما يم يادآوريپولس به ما  .ميكن

درو كنـد و محصـول خـود را     ،ك كشاورز بكـارد ياشتباه است كه  يم كه كاريكن يريگ جهيد نتينبا ما نيهمچن
ممنـوع   يسـ يكه ع يمطلب .باشد ياو م يجار يازهايها بخش الزم فراهم نمودن ن تين فعاليا .دينما يآور جمع

 باشـد  يبـه خـدا مـ    يابستگنده بدون ويت آيامن )هين آتيتأم(ش مزارع به منظور فراهم نمودن ينموده است افزا
ه يروزانه اتحاد يها ادداشتي. )محكوم نموده است 12 :16 – 21كه در داستان كشاورز ثروتمند در لوقا  يعمل(

   :را به طور مختصر خالصه كرده است 26ه يمقدس آ يها نوشته
كه  را ياو كسان ،دينما يآنها حفظ م تر را بدون اشتراك آگاهانه ينمخلوقات طبقه پائ ،ن است كه اگر خدايبحث ا

  .شتر حفظ خواهد كرديب ،وجود آمده استه آنها ب ياشتراك فعال دارند و خلقت برا

ك از شـما  يكـدام « :هـوده اسـت  يبلكـه ب  –به خدا اسـت   ياحترام ينده نه تنها بيدر مورد آ ينگران 27: 6
تواند بـا نگـران    يقد كوتاه نمك شخص ي » ؟ديافزايقامت خود ب يك ذراع به بلنديتواند با نگران بودن  يم

ـ تـر ا  آسان ،ميبگوئ ين رابطه سخنيم در اياما اگر بخواه .د و بلند قدتر شوديافزايقد خود ب نچ بهيا 18بودن  ن ي
  .ميخود راه ده ينده را به زندگيآ يازهايامرار معاش و ن يم تا نگرانياست كه تحمل و جرأت داشته باش
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نـده بـه   ياست كه مـا در آ  ين نگرانيبودن ا يرمنطقيرد غيگ ينظر م كه خداوند در يمطلب بعد 28-30: 6
آنهـا  ) .باشد يم يق وحشياحتماال منظور شقا( ديرا را بنگرحص يها سوسن .مينداشته باش پوشاك ياندازه كاف

د توان ياگر خدا م .مان رجحان دارديسل يپادشاه يها آنها به جامه ييباياما ز ،سندير يكشند نه م ينه زحمت م

 تنـور دارند و سپس به عنوان سـوخت از آنهـا در    يكوتاه يكه زندگ يوحش يها گل يبرا ييباين جامه زيچن
قائـل   يشـتر يت بيـ كند اهم يقوم خود كه او را پرستش و خدمت م يمطمئنا برا ،ديفراهم نما ،شود ياستفاده م

  .است
 يو پوشاك برا يدنينوش ،در طلب غذا يخود را با نگران يد زندگيم كه ما نبايكن يم يريگ جهينت 31-32: 6

 گـوئي  ،ات بودنـد يفته اندختن ماديخود ش يرمذهب نداده بودند در زندگييكه تغ يانيهوديريغ .مينده بگذرانيآ

پـدر  آنها  .ان صدق كنديحيد در مورد مسين موضوع نباياما ا .داد يل ميرا تشك يزندگ يكه غذا و پوشاك تمام
   .باشد يم آگاهآنها  ياساس يزهاايرا دارند كه از ن يآسمان

ن وقـت و  يبنـابرا  ،كردنـد  ين مييش تعينده خود را از پيآ يازهايد هدف فراهم آوردن نيبا يان ميحياگر مس
 يتوانستند مطمئن باشند كه به انـدازه كـاف   يچگاه نميآنها ه .شد يم ير ماليد صرف اندوختن ذخايآنها با يانرژ

و حـوادث فلـج كننـده     يطـوالن  يمـار يب ،سـانحه  ،تـورم  ،ره خطر سقوط بـازار را هموايز ،اند پس انداز نموده
آن خلق  يكه برا يو مقصود واقع .دزدند ياست كه خدمت قوم خدا را از خدا م ين معنين بديو ا .وجوددارند

در  باشـند  يمـ  ير الهـ يتصـو  يكـه دارا  يمردمان و زنان .شود يان گم مين مياند در ا ر مذهب دادهيياند و تغ شده
ـ نـد  ينما يزندگ يجاودان يها د با در نظر گرفتن ارزشيكه با يحال  ين زنـدگ يزمـ  ينـامطمئن رو  يا نـده يا آي

  .خواهند كرد
خدا را مقدم  يها اگر شما خواسته«در واقع  ،ديگو ياو م .بندد يم يروانش عهديخداوند با پ ،نيبنابرا 33: 6

خدا  ياول پادشاه اگر شما .كنم ينده شما را ضمانت ميا يازهايمن ن ،ديخود قرار ده يدر زندگ يزيبر هر چ
  » .ديبهره نباش يب يزندگ يها چگاه از ضرورتيآنگاه من مراقب خواهم بود كه شما ه ،ديو عدالت او را بطلب

كند و  يخداوند زندگ ين است كه برايار اد ايمانت يمسئول .خدا » ين اجتماعيتأم«ن است برنامه يا 34: 6
ك شـخص تنهـا   يـ شغل  .د به او اعتماد كندينما يز را فراهم مينده همه چير كه خدا در آيناپذ خلل ينانيبا اطم

مـا   .ن در كار خداونـد پـس انـداز اسـت    يز باالتر از ايهر چ .يجار يازهايفراهم آوردن ن ياست برا يا لهيوس
  .خواهد داشتخود را  يها يفردا نگران  :ميكن يك روز به نوبت زندگيم كه يا فراخوانده شده

  
  )6-1: 7(د ينكن يداور )ط

 يخاك يها گرانه خداوند درباره ثروت زشيم انگيبالفاصله پس از تعال .است ين بخش كه در مورد داوريا
ز را تـرك نمـوده تـااز    يـ كـه همـه چ   يحيك مسـ ي يبرا .ت استين دو موضوع حائز اهمين ايارتباط ب. ديآ يم

فراهم نمـودن   يفه خود را برايكه وظ يانيحيبرعكس مس .لب آسان استن مطيد ايان ثروتمند انتقاد نمايحيمس
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آخـر  بـاب  ح در يها به سخنان مس يرا كه بعض يتيل دارند واقعيتما ،اند گرفته ينده خانواده خود جديآ يازهاين
ـ  .كنـد  ينمـ  يمـان زنـدگ  يكامال با ا كس هيچنكه ينظر به ا .ت جلوه دهندياهم دهند كم ينسبت م  ين انتقـاد يچن
   .ستيدرست ن

تنهـا   :مينمائ يها را داور زهيد انگيما نبا :شود يل ميذ يها نهيد شامل زمينكن يگران را داورين حكم كه ديا
-1: 2 عقوبي ؛24: 7وحنا ي(م ينمائ يگران را با نگاه به ظاهر آنها داوريد ديما نبا ؛خدا قادر است آنها را بخواند

 )5-1: 14 انيروم(م ينمائ يداور ،د دارنديترد يا غلط بودن موضوعيست را كه در مورد در يد كسانيما نبا ؛)4
ـ قرنت-1( مينمـائ  يگر داوريد يحيك مسيد در مورد خدمت يما نبا ار د ايمـان د در مـورد  يـ و مـا نبا ) 5-1: 4اني

  .)12-11: 4عقوب ي( مينمائ يداور ،كردن از او گوئيبا بد يگريد
 ياشكال داور يكه تمام شود ير ميسوء تعب اين گونهتوسط مردم ن سخنان خداوند ما ياوقات ا يگاه 1: 7

 يد تا بـر شـما داور  ينكن يداور«  :نديگو يآنها زاهدانه م ،افتد يم يست كه چه اتفاقيمهم ن .ممنوع شده است
چگـاه در نظـر   ياو ه .ميص باشـ يفاقـد قـدرت تشـخ    يانيحيم نداده است كه مسيبه ما تعل يسيكن عيل » شودن

 ياز داور ياريبسـ  يهـا  د مثـال يـ در عهد جد .ميص خود صرف نظر كنيا تشخي انتقاد ييما از توانانداشت كه 
 يزيـ چ يهـا  نهيزم ،به عالوه .گران موجود استيم ديا تعالي رفتارها ،ها تيو معتبر در مورد موقع ينمودن قانون

ن يو بد و خـوب و بهتـر   ن خوبيو ب .كند يريگ ميشود كه تصم يحكم م يحيك مسي وجود دارد كه در آن به
   :شود ير مين موارد شامل موارد زياز ا يبعض. شودص قائل يتشخ

تواننـد دربـاره    يكـه مـ   ييسا مقابل اعضـا يد در كليبا  ،رديگ يدر م يا اران مباحثهد ايمانن يكه ب يهنگام .1
  .)8-1: 6ان يقرنت-1( شود يدگيبه آن رس ،رنديم بگيموضوع تصم

ان يقرنت-1 ؛17: 18 يمت( د و اقدام الزم را انجام دهدينما يش داوريان اعضاد بر گناهيبا يمحل يسايكل .2
5 :9-13(.  

ـ (نـد  ينما ين را براسـاس كـالم خـدا داور   يمعلمان و مبشر يدتيو عق ينيم آئيد تعالياران باد ايمان .3  يمت
  .)1: 4وحنا ي-1 ؛29: 14ان يقرنت-1؛ 15-20: 7

ـ قرنت-2ار هسـتند تـا فرمـان پـولس را در     د ماناين يريا سايص دهند كه آيد تشخيان بايحيمس .4  14: 6ان ي
   .ندياطاعت نما

ت در يعضـو  يالزم بـرا  يستگيشا ين مرد دارايند كه كدامينما يد داوريسا هستند بايكه در كل يكسان .5
  .)13-1: 3موتائوس يت-1( دباش يم كهانتسا و يكل يشورا

ره هسـتند و بـا آنهـا براسـاس     يـ ف و غيضـع  ،كـم دل  ،نافرمان يم كه چه اشخاصيص دهيد تشخيما با .6
  .)14: 5ان يكيتسالون-1( ميمقدس رفتار كن دستورات كتاب

را به همان گونه يز« .خواهد شـد  يتالف همان گونهدهد كه  يرعادالنه هشدار ميغ يدرباره داور يسيع 2: 7
در  يهمـان بـدرو   ين اصل كه هـر چـه بكـار   يا » .خواهد شد يز داوريبر شما ن ،ديكن يگران داوريكه بر د
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ن اصل را درباره اختصاص دادن وقت به كالم به كار يمرقس ا .باشد يبشر برقرار م يدادهايو رو يزندگ يتمام
  .)38: 6( دن و دادن به كار برده استيما در بخش يدر آزادگ آن راو لوقا  )24: 4( برد يم

ده گـرفتن همـان اشـتباه در    يـ دگـر و ن يد يكوچك در شخص يدن اشتباهيل ما را در ديتما يسيع 3-5: 7
 )ا اسـتعاره اغـراق  يـ  يو از صنعت ادب(د ينما يان ميت را با اغراق بين موقعياو عمدا ا .دينما يآشكار م ،خودمان

 كاهداند كه  يم ير را متوجه كسيدارد اغلب تقص چشمدر  چوبكه  يكس .ديم نمايكند تا معنا را تفه ياستفاده م
 يم بـه شـخص خطاكـار   يتـوان  ين مطلب كه فكر كنم ميا .ت خود ندارديموقع به يتوجه يدر چشم دارد و حت

د اعمال اشـتباه  يما با .اكارانه استير يم عمليا شده يتر ميعظ يكه خودمان مرتكب خطا يم در حاليكمك نمائ
   .مياصالح كن  ،ميگران انتقاد كنينكه آنها را در ديخود را قبل از ا

خود هشـدار  شاگردان او به  .ديرا ممنوع نما يخواست هر نوع داور ينم يسيكند كه ع يثابت م 6ه يآ 6: 7
ها و  سگ يعت موسيطبق شر .ندازنديش خوكان نيدها را پيمروار و سگان ندهندداد كه آنچه مقدس است به 

ر نمـودن اشـخاص شـرور    يتصـو  يها بـرا  ن واژهين جا از ايشدند و در ا يناپاك محسوب م يواناتيها ح خوك
ر كامـل رفتـار   يبا تحق يق الهيم كه با حقاينيب يرا م يث و شروريكه ما اشخاص خب يهنگام. است شده استفاده

م كه به يستيمجبور ن  ،دهند يناسزا و سوءرفتار پاسخ م ،ح با خشونتيمس يما به ادعاها يها كندد و به بشارت يم
تـر را نثـار خطاكـاران     ت افـزون يها محكومم تنيد نمائياگر بر موضوع تأك .مياشتراك خبرخوش با آنها ادامه ده

   .مينمائ يم
ل يـ ن دليد بـه همـ  يشـا  .باشد يم ين اشخاص درك روحانيص ايست كه الزمه تشخيبه ذكر كردن ن يازين

  .دينما يم مطرح ميم حكمت را طلب كنيتوان يش را كه توسط آن ما ميايموضوع ن يبعد آياتاست كه 
  

  )12-7: 7( دين ادامه دهديجستجو كردن و كوب ،دنيطلببه  )ظ
 يخود بـه زنـدگ   يرويكوه و با توسل به ن يم خطابه رويم براساس تعاليتوان يم كه مياگر تصور كن 7-8: 7

ا يـ حكمت  .ميا درك نكرده ،ه استما را به آن فراخواند منجيكه  يا عهيطبالماوراء يزندگ يژگيما و ،ميادامه ده
 ميبطلبشود كه  ينجا از ما دعوت مين در ايبنابرا .شودده يورا به ما بخشد از مايبا ين زندگيچن يالزم برا يروين

 يحيمس يزندگ يرو برايحكمت و ن .ميو به آن ادامه ده ميبكوب .ميو به آن ادامه ده ميبجوئ ؛ميو به آن ادامه ده
  .عطا خواهد شد ،كند يآن دعا م يه با ثبات قدم و صادقانه برا يكسان يبه تمام

 يبـه عبـارت   ،باشـند  ياران مـ د ايمـان  يبرا اد امضيبه منزله چك سف .ميرون آوريرا از متن ب 8 و 7 آياتاگر 
ـ  .ميابيدست  ،ميكه طالب آن هست ييزهايم به همه چيتوان يگر ما ميد ن موضـوع  يـ م ايسـاده بگـوئ   يلـ يكن خيل

ش درك يايدرباره دعا و ن مقدس م كتابيو با در نظر گرفتن كل تعال يد در متن اصليبا آياتن يا .ت ندارديواقع
گر محـدود  يد يها رسند در واقع با نوشته يت به نظر ميصالح يب يها ن جا وعدهين آنچه كه در ايبنابرا .گردند

ـ كنـد نبا  يكه دعا م يم كه شخصيآموز يم 18: 66از مزمور  ،به طور مثال .گردند يم  يگنـاه  يدارا يد در زنـدگ ي
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-1(د يـ و مطابق با اراده خدا دعـا نما  )8-6: 1عقوب ي(مان يد با ايبا يحيسم .اعتراف نكرده باشد آن راباشد كه 
   .شودم يتقد ) 22: 10ان يعبران(و صادقانه  )18 :1 – 8لوقا (وسته يد باثبات قدم و پيدعا با. )14: 5وحنا ي

خـدا او  نان كامل داشته باشد كـه  يتواند اطم يم يحيمس ،ط دعا برقرار گشتيكه تمام شرا يهنگام 9-10: 7
ما   ،يدر سطح بشر .باشد يپدر ما م  ،خدا يژگينان براساس وين اطميا .د و به او پاسخ خواهد داديرا خواهد شن

نطـور اگـر   يو هم .بـه او سـنگ نخواهـد داد   پدرش   ،ديدرخواست نان بنمااز پدرش  يپسرم كه اگر يدان يم

دهـد و نـه    يب مـ ينه پسر گرسنه خود را فر يك پدر خاكي .مار نخواهد دادبه او  ،كرده بود يماهدرخواست 
   .شوددهد كه باعث درد  يبه او م يزيچ

ن بشـر بـه   ياگـر والـد   .پـردازد  ين آنهـا مـ  يتـر  تيـ ن موضـوعات بـه پراهم  يتر تياهم خداوند از كم 11: 7
آسمان  شتر پدر ما كه دريچقدر ب ،دهند ين است پاداش ميآنها بهتر يفرزندانشان با آنچه كه بــرا يها خواسته

   .دهد يكو ميپاداش ن ـا ويداه است
نكه پدر ما عطاكننـده  ينظر به ا  :ن موضوع باشديا يه قبليبا آ 12ه يرسد ارتباط بالدرنگ آ يبه نظر م 12: 7

ن او را سرمشق قرار يريبه سا ييكويو ن يد در نشان دادن مهربانيز بايما ن ،باشد يكو است ميما ن يبرا ،آنچه كه
م يافت آن داريل به دريا ما خودمان تمايآزمود كه آ اين طورتوان  ين را ميريسا يبرا يبودن عمل سودمند .ميده

ـ  .ان شده بوديب يمنف يا موضوعاتيلل يه ين توسط رابيش از ايحداقل صد سال پ » ييحكم طال«. ريا خي كن يل
معلـوم   يرخـواه يل بـه خ ممانعـت مجهـو   يا واژگان و اصطالخات مثبت از ماورايان نمودن حكم يبا ب يسيع
ن گفته توسـط  يا .مثبت است يك سرشتيبلكه ن ؛باشد ياز گناه نم يشتنداريت تنها موضوع خويحيمس .رسد يم
 يها و نوشته يعت موسيشر يم اخالقيكه آن تعال ين معنيبد ،باشند يم ايانب يها عت و نوشتهيهمان شر ،يسيع
خدا برگشته بودند و  يكه به سو ياراند ايمانخواستار آن بود در  قيكه عهد عت يو عدالت ييپارسا .باشند يم ايانب

ه به طـور  ين آياگر از ا )4: 8ان يروم(د يداشتند به كمال رس يالقدس گام برم روح يها تين پس بر طبق هداياز ا
سـا را  يو كل يخانوادگ يها يزندگ  ،يمل يها استيس  ،يالملل نيروابط ب يها نهيزم يتمام ،شد ياطاعت م يجهان

  .ساخت يدگرگون م
  

  )14-13: 7(راه تنگ  )ع
ـ تنـگ و بار ح يروان مسيورود به جرگه پ درِدهد كه  ينجا به ما هشدار ميخداوند در ا  راه مشـكل و  كي

ـ ن درِ فراخ  ،گرياز طرف د .ابندي يرا م اتيحاند وفور  م او را دنبال كردهيكه وفادارانه تعال يكن كسانيل .است ز ي

نجـا بحـث در   يدر ا .باشد يم هالكت ين زندگيان چنيپا .ييو لذت جو يشكاميتوأم با خو يگوجود دارد زند
ـ باشد بلكه مطلب مهـم شكسـت در اح   يمورد از دست دادن روح و روان شخص نم ت يـ مقصـود موجود  ياي

   .شخص است
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درِ  .دكنـ  يصدق مـ  ،باشد ينسل بشر م يز كه انتخاب دو راه و دو سرنوشت برايدر خبرخوش ن آياتن يا
 .شـود  يات ميبه ح يدرِ تنگ و راه مشكل كه منته .)25: 16امثال ( شود يبه هالكت م يفراخ و راه پهن كه منته

ـ . باشد يم )6: 14وحنا ي(و هم راه  )9: 10وحنا ي(هم در  يسيع ـ كـه ا  يكن در حـال يل ن يـ ن مطالـب در مـورد ا  ي
د ياز او با يرويپ يد برايگو يم يسيع .اران استد نايمار آن به عهده يتفس ،كند و معتبر است يها صدق م نوشته

اگـر   .سـتن دارد ياست كـه ارزش ز  يتنها زندگ مشكل ين زندگيكن ايل .بود يو بردبار ،انضباط ،مانيا يدارا
شـما در نظـر    يخدا را كه بـرا  يها نياما بهتر ،د داشتيخواه ياريهمراهان بس .ديشما راه آسان را انتخاب كن

  .د داديت خواهگرفته است از دس
  

  )20-15: 7(د شناخت يشان خواهيها وهيآنها را از م )غ
ـ ياز مسـ  يواقع يرويپ يرانه برايسختگ يها ضرورت جائي كههر  15: 7 ـ پ ،شـود  يم داده مـ يح تعل امبران ي
آنهـا   :اچ سپرجن گفته است يكه س همان طور .باشند يوجود دارند كه طرفدار درِ فراخ و راه آسان م ينيدروغ

 » .مار سـوپ درسـت كـرد   يك ملخ بي يبرا يماند كه حت ينم يباق ينكه آبيا«كنند تا  يقت را آبدار ميقدر حقآن
اران د ايمـان نـد و ظـاهر   يآ يدر مـ  لباس گوسفندانند به يگو يدارند كه در راه خدا سخن م ن مردان كه اقراريا

هستند  يثيمانان خبيا يكه آنها ب ين معنيبد ،درنده هستند يدر باطن آنها گرگاناما  .رنديگ يرا به خود م يواقع
   .كنند يلوح را شكار م ثبات و ساده يتجربه و نابالغ و ب يكه اشخاص ب

ـ شان خواهيها وهيشما آنها را از م  :باشـند  ين ميامبران دروغيص پيدرباره تشخ 18-16 آيات 16-18: 7 د ي
ـ اه بر طبق ويا گيك درخت ي .دهد يا را لو مآنه ،م مخرب آنهايبند و بار و تعال يب يها يزندگ .شناخت ش يژگي

ـ كـو م يدرخت ن .دهد ينم ريانج ،علف هرز ؛بدهند انگورتوانند  ينم خار يها بوته .دهد يم وهيم و  كـو يوه ني

و  يزنـدگ  .صـادق اسـت   يروحـان  يايـ و هم در دن يعيطب ياين اصل هم در دنيا .دهد يوه بد ميدرخت بد م
اگر آنها بـر طبـق   «  :شودد با كالم خدا آزموده يند بايگو يد كه در راه خدا سخن مهستن يكه مدع يم كسانيتعال

  .)20: 8 اشعيا( »ستيدر آنها ن يچ نوريل است كه هين دليبه ا ،نديگو ين كالم سخن نميا
ت يـ و عقوبـت و محكوم  .در آتـش افكنـده گردنـد   ن است كـه  ين ايامبران دروغيسرنوشت پ 19-20: 7

  .توان شناخت يشان م وهيآنها را از م )1: 2پطرس -2(است  »ع يهالكت سر«ن يدروغ امبران و معلمانيپ
  

  )23-21: 7( ما هرگز شما را نشناخته )ف
 منجـي نـد كـه او را بـه عنـوان     ينما يكه به دروغ اقرار مـ  يه كسانيما را عل ،يسيسپس خداوند ما ع 21: 7

  ،ديـ گو » خداوند خداوند«را  يسينه هر كه ع .دهد يماند هشدار  كن هرگز برگشت ننمودهيل ،اند ق نمودهيتصد
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ـ  .شوند يم يخدا را به جا آورند وارد پادشاه ارادهكه  يتنها كسان .افتيآسمان راه خواهد  يبه پادشاه ن ياول
  .)29: 6وحنا ي(باشد  يخداوند م يسيمان آوردن به عيانجام اراده خدا ا يگام برا
به  ياريبس )15-11: 20مكاشفه (ستند يا يح ميمانان در مقابل مسيا يبكه  يهنگام يداور روزدر  22-23: 7

ـ  دان رون راندهيوها را بيدا ي اند كرده نبوتخواهند كرد كه به نام او  يادآوري او ـ  ا ي انجـام   ياريمعجـزات بس

كـه او   دبه آنهـا اعـالم خواهـد نمـو     يسيع .هوده خواهد بودياما همه اعترافاتشان ب .او نامبه  يهمگ .اند داده

   .دينما يق نميروان خود تصديا آنها را به عنوان پي چگاه آنها را نشناخته استيه
معتبـر   يكنندگان از نظر اله معجزه يندارند و تمام يت الهيمعجزات اصل يم كه تماميآموز يم اتين آياز ا

 .باشـد  يطانيا شـ ي يست الهرو ممكن ايآن ن .عه در كار استيطبالماوراء ييروين كه نيا يعنيمعجزه  .باشند ينم
جـاد  ين تـوهم ا ين منظور كه ايبد ،رون براننديب وها را موقتاًيرو ببخشد تا دين ن خودروايپس ممكن است به يابل

بلكه در حال  ،كند يم نميتقس ين مورديه خودش در چنيخود را عل ياو پادشاه .است يكه آن معجزه اله شود
  .باشد ينده ميدر آوها يدتر ديمله هر چه پلح يتوطئه برا

  
  )29-24: 7(د يسنگ بنا كن يبر رو )ق

ست كه ين يكاف .ديان رسانيد به پاينما يم ات اطاعت را القيكه اهم يخطابه خود را با مثل يسيع 24-25: 7
شنود  يرا م يسيكه احكام ع يشاگرد .ميد عمال از آنها استفاده نمائيما با :ميگوش فرا ده ها ن گفتهيبه اما تنها 

 ياو دارا )يزنـدگ (خانـه   .كند ياست كه خانه خود را بر سنگ بنا م ييمرد داناد مانند ينما يو به آن عمل م

   .خراب نخواهد شد شودده يدر هم كوب بادهاو  بارانكه با  يمحكم است و هنگام يبست بن

است كـه خانـه    يمرد نادانمانند  ديبه آنها عمل ننمااما  بشنودح را يمس يها گفتهكه  يشخص 26-27: 7
ـ نما يستادگيمختلف ا يها ن مرد قادر نخواهد بود كه در مقابل طوفانيا .خود را بر شن بنا كرده  يهنگـام  :دي

  .نداشته است يرا اساس محكميشود ز يم رانيوخانه  ،بادها بوزندو  بباردباران كه 
او را  يسـ يع ،خواننـد  يرا نـادان مـ   يان ويد جهانينما يكوه زندگ يبر طبق اصول خطابه رو ياگر شخص

حـال   يكه بـرا  يكس ،كند يم يد خود زندگيخوانند كه با د يرا دانا م يان شخصيجهان .خواند يم دانا يشخص
نجا بـه كـار   يدر ا .خواند يرا نادان م ين شخصيچن يسيع ،كند يم ينفس زندگ يكه برا يكند و كس يم يزندگ

نـان كامـل   يمرد دانا اطم .است يمعقول و منطق )ليانج(خوش نشان دادن خبر يبردن سازندگان دانا و نادان برا
مـرد نـادان از توبـه كـردن      .ما همان سنگ اسـت  منجيخداوند و  ،حيمس يسيع .دهد يخود را بر سنگ قرار م

ـ  .كنـد  يرد م يد رستگاريرا به عنوان تنها ام يسيد و عينما يم يخوددار واقـع مـا را بـه     ر مثَـل در يكن تفسـ يل
   .شود يت رهنمود ميحيمس يو به عملكرد بهتر آن در زندگ يررستگا يماورا
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م يكوه را بخـوان  ياگر ما خطابه رو .مردم در شگفت شدند ،داد خاتمهامش يچون خداوند به پ 28-29: 7
   .ميا آن نشده يبه درك معن زده نشويم، موفق آن شگفت يانقالب يژگيو و از

 ايشـان سـخنان   و سخنان او بـا اقتـدار بـود    .شدند )ينيد يعلما(و كاتبان  يسيم عين تعاليمردم متوجه ب
   :ندينما يم ينقد و بررس اين طورفاست و براون  ،سنيجام .سخنان آنها انعكاس و ندا بود يسخنان و .فيضع

در  م كاتبانيد كه تعاليدرخش يمش ميرگر و داور چنان در سراسر تعاليتفس ،گذار به عنوان قانون ،ياقتدار اله از يآگاه«

  ».كرد يگانه جلوه م پوچ و بچه يها برابر آنها مانند حرف

  

  )34: 9-1: 8(گوناگون نسبت به آنها  يها العمل ح و عكسيض مسيمعجزات قدرت و ف. 5
ح يمسـ (ح يدهد كه او واقعا ماشـ  يل راائه مياسرائ قومقاطع به  يشواهد يسيخداوند ع 12تا  8 يهابابدر 

ح چشـمان  يكرده بود كه مسـ  پيشگوئي اشعيابه طور مثال  .درباره او نوشته بودند ايكه انب يباشد كس يم )موعود
را كه  يلنگان را مداوا خواهد كرد و كسان ،ديكران را مفتوح خواهد گردان يها گوش ،كوران را باز خواهد نمود

ثابـت نمـود    ،ها يپيشگوئن يا يدن تماميبا به انجام رسان يسيع )6-5: 35( الل هستند سرود خوان خواهد نمود
 يو ييدر شناسـا  يد مشـكل يمقدس خود نبا يها ل با رجوع نمودن به نوشتهياسرائ .باشد يم) حيماش(ح يكه مس

   .ننديخواهند بب يست كه نمين يكسان يبه كور كس هيچكن يل. ح داشته باشنديبه عنوان مس
انـد تـا بـر طبـق نظـم       ئـه شـده  ارا يحا بر طبق طرح موضـوع ياند ترج ها ثبت شده بابن يكه در ا يعيوقا

منتخـب توسـط    يبلكـه ارائـه حـوادث    ،باشـد  يكامل از خدمت خداوند ما نم يتيو روا .مطلق يزمان يبند طبقه
   :اند شامل كه ارائه شده يمطالب .دهد يرا نشان م منجي يخاص زندگ يها هيباشد كه درون ما يالقدس م روح

   .عتيو عناصر طب وهايد ،ح بر امراضيت مطلق مسياقتدار و حاكم .1
   .رو او خواهند بوديكه پ يكسان يمطلق در زندگ) يسرور( ياو بر خداوند يادعا .2
  . آن يبه خصوص توسط رهبران مذهب  ،لياسرائ قومتوسط  يسينده عيطرد نمودن فزا. 3
  .انيهوديريتوسط غ منجيرفتن يپذ يآمادگ. 4
  

  )4-1: 8(جذام  قدرت بر )الف

گـروه  كـه   يتـا حـد   ،جـذب كننـده داشـت    ييروين  ،د بوديو شد ياديبن يسيع ميكه تعال يبا وجود 1: 8
دوسـت   آن راهر چنـد ممكـن اسـت مـردم      ،كند يخود را ثابت م ،قتيحق .از عقب او روانه گشتند ياريبس

   .فراموش كنند آن راتوانند  ينمچگاه يهاما  ،نداشته باشند
ـ ا .معالجه نمود يتقاضا يديا ناامن زد و بيزانو به زم يسيدر مقابل ع يجذامك ي 2: 8 مـان  يا ين جـذام ي

ر يجذام تصـو  .كند يد نميرا ناام يچگاه كسيه يمان واقعيو ا .ديتوانست او را معالجه نما يداشت كه خداوند م
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رقابل معالجه توسط بشر يغاشكال آن  يو بعض يو مسر يعفون ،مهلك ،زيانگ را نفرتيز استگناه  ي برايمناسب
  .هستند
با آنهـا ممكـن بـود كـه شـخص را در معـرض        يارتباط جسم .بودند يان آلوده و لمس نكردنيذامج 3: 8
ده داشتند كه ارتباط شخص را از نظر رسوم آنهـا ناپـاك و نجـس    يان عقيهودين مورد يدر ا .قرار دهد يآلودگ

ـ  .باشـد  يها م يلياسرائ يمذهب يجمع هپرستش دست ينامناسب برا يبه عبارت ،كرد يم  يسـ يكـه ع  ينگـام كن هيل
 .د گشتيناپد يدر و بالدرنگ ،جذام يماريب  ،راد نموديا يو ياز مداوا يو سخنان حاك لمس نمودرا  يجذام
   .ن قدرت است كه گناه را پاك گرداند و به شخص پاك شده استحقاق پرستش را بدهديا يما دارا منجي

زنهـار  دهد كـه   يفرمان م يبه كس يسيعثبت شده است كه  يل متياست كه در انج ين موردين اوليا 4: 8
 انـد  را كه شاهد آن بـوده  يا آنها انجام شده و هم معجزه يكه برا يا هم در مورد معجزه .يرا اطالع نده يكس

ل بود كه او آگاه بود كـه  ين دلين مطلب احتماال به ايا )26: 8 ؛36: 7 ؛43: 5مرقس  9: 17 ؛16: 12 ؛30: 9 ك.نيز ر(
 .نـد يخواستند كـه او را پادشـاه اعـالم نما    يم .ابندي ييان رهايوغ رومينها عالقه داشتند كه از از مردم ت ياريبس

ب يبر صـل -1د يبا يكردند و او م يرا رد م يروحان يرهبر ،قومل هنوز نادم نبود و يدانست كه اسرائ يكن او ميل
  . برود

گشـت   يپاك مـ  يك جذاميه ك يهنگام .كرد يز خدمت ميكاهن به عنوان پزشك ن ،يعت موسيتحت شر
بدون شك  )6-4: 14 انيالو(د يم نمايتقد يا هيد و هديايب كاهنش به حضور يمجبور بود كه به منظور اعالم پاك

هشـدار دهـد كـه     كـاهن ن يد به ايبا يدر واقع م .العاده بود ار نادر و خارقيبس يك جذامين واقعه پاك شدن يا
 يالعملـ  ن عكـس يكن ما در مورد چنيل .ريا خيت ظهور نموده است يهادر ن )حيمس(ح يا ماشيد كه آيق نمايتحق

   .ديعت اطاعت نماين مورد از شريد كه در ايگو يم يبه جذام يسيع .ميابي ينم يا نوشته
را شفا  قوم يماريكه ب ييرويل آمده بود با نيبه اسرائ )حيمس(ح يماش :معجزه واضح است ياشارات روحان

  .خود آماده نبودند ييرها يهنوز برا قومكن يل .ش ارائه داديها از اعتبارنامه يكيه عنوان ن معجزه را بياو ا .دهد
  

   )13-5: 8( قدرت بر معلوليت )ب

اگـر   .ان ارائه شده اسـت يهوديرا نبودن ير پذيهود با تضاد چشمگيريغ يوزباشيك فرمانده يمان يا 5-6: 8
فرمانده  .ندينما يكه مورد تنفر هستند او را اذعان م) ييها نيد يب(كافران  ،ديق ننمايل پادشاه خود را تصدياسرائ

ا در كفرنـاحوم مسـتقر   يـ  يكـ يبود كه در نزد يوزباشيان بود كه فرمانده حدودا صد يافسر ارتش روم ،يوزباشي
كـه بـر او    يرا كـه از فلـج دردنـاك و ناگهـان     خدمتگزارانشاز  يكي يتا شفا آمدح يمس ياو به سو .شده بود

خـدمتكار خـود    يبود كه اكثر فرماندهان برا يرعاديغ ين امر محبتيا .بخواهد  ،برد يشده بود و رنج م يمستول
   .دهند يبروز نم
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ـ يفرمانـده   ،ديمار را مالقات نمايشنهاد كرد كه خدمتكار بيپ يسيعكه خداوند ما  يهنگام 7-9: 8  يوزباش
 » .يـي ستم كه تو به خانه من درآيق آن نيمن ال« :بالدرنگ گفت يو .مان خود را نشان داديت و عمق ايواقع

 .دانـم  يمن در مورد اقتـدار مـ   .ياو را شفا ببخش يسخنتنها با گفتن  يتوان يرا تو ميز  ،ندارد يبهر حال ضرورت
ـ  يردستانم دستور ميرم و به زيگ يخود دستور م يمن از ارشدها چـون و چـرا اطاعـت     يدهم و دستورات من ب

   .نهاستيش از ايار بيخدمتكار من بس يماريسخنان تو بر ب يروياما ن ،شوند يم
 يسـ ينـد ع يگو ياسـت كـه مـ    ياز دوبار يكين يا .هود شگفت زده شديرين غيمان اياز ا يسيع 10-12: 8

قوم منتخـب خـدا    نيرا ب يمان قوين ايچناو  )6:6مرقس (ان بود يهودي يمانيا يگر از بيبار د .شگفت زده شد

ان از سراسـر  يـ هوديريغ ،نده اويآ ين موضوع شد كه در پادشاهين مطلب منجر به ذكر ايو ا .افته بودينل ياسرائ

ظلمت به  يپسران پادشاهكه  يمند گردند در حال بهره يهوديند كه از مصاحبت با بزرگان يآ يجهان گرد هم م
پسـران   .نديسـا  يرا بـه هـم مـ    شـان يها دندانه خواهند كرد و يكه آنها گر ييجا افكنده خواهند شد يخارج

كه به اذعـان نمـودن خـدا بـه عنـوان پادشـاه اقـرار         يكسان  ،باشند يم يهوديهستند كه نژادا  يكسان يپادشاه
ـ ا يكه دارا ييها اكثر بچه .ز صادق استين اصل امروزه نياما ا .اند چگاه واقعا برگشت ننمودهيكن هيل ،نموده  ني

ح را انكـار و رد  يرا آنها مسـ يشوند ز يدر جهنم هالك م ،اند افتهيرشد  يحيمس يها از هستند كه در خانوادهيامت
ل يام انجيرا به پيمند خواهند شد ز آسمان بهره يدر جنگل از شكوه ابد يوحش يها كه انسان يدر حال ،اند كرده

   .اعتقاد داشتند
 .يا مان آوردهيا را تويز ،به تو عطا خواهد شد ؛به راه خود برو« :گفت يوزباشيبه فرمانده  يسيع 13: 8

كـه   يبا وجـود  .افتيشفا بالدرنگ  خدمتكار .شود يخدا پاداش داده م يژگينان به ويمان به نسبت اطميبه ا »
كـه خـود    يبـا وجـود   .مينيب يح را مير خدمت حضور مسينجا تصويما در ا .چند از او دور بود يمسافت يسيع

  .بخشد يگناه شفا م )تيمعلول(را از فلج  ياز طبقاتيان فاقد امتيهودي ،ندارد يجسم ح حضوريمس
  

   )15-14: 8(تب  قدرت بر )پ

مار را لمس نمود ياو دست ب .مار است و تب دارديبافت كه مادرزنش يدر ،خانه پطرسبا ورود به  يسيع
ـ   يـ كن ايل ،شود يم يلبر شخص مستو ياديمعموال پس از تب ضعف ز .ديو تب قطع گرد و  ين شـفا چنـان آن

از  يقـدردان  يبـود بـرا   يكه نشانگر مناسب .دينما خدمت يسياو توانست از بستر برخاسته و به عكه  كامل بود
 يبا سرزندگ ،ميافتيم و هر گاه شفا يد او را سرمشق خود قرار دهيما با .انجام داده بود يو يبرا منجيكه  يكار

  .ميبه او خدمت نمائ يو قدرت و با از خودگذشتگ
  

  )17-16: 8(گوناگون  يها يرمايوها و بيد قدرت بر )ت
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او آمدنـد   يبـه سـو   يمردم مانند مـوج  )34-21: 1مرقس  ك.ر(افت يان يكه سبت پا يزمان غروبهنگام 

مسخ شده و كنتـرل   )يطانيش(ث يز توسط ارواح خبيانگ ن افراد رقتيا .بودند يوزدگيان دياز آنها قربان ياريبس
 .دنـد يد ير مواقـع آنهـا آزار مـ   يدر سا  ؛دادند ياز خود نشان مافوق انسان اغلب آنها دانش و قدرت م .شدند يم

وها ير ديآنها تحت تسخ ،يبود و نه ذهن ينها نه جسمياما علت همه ا .وانه بوديه اشخاص ديشب يرفتار آنها گاه
   .رون رانديسخن آنهارا ب كيبا  يسيع .بودند

را بـه انجـام    )4: 53( اشـعيا  پيشـگوئي نكـار  يو با ا .مار بودند شفا داديرا كه ب يكسان يتمامن ياو همچن
ـ آ » .ما را با خود حمـل نمـود   يها يماريو غم ما را بر خود گرفت و ب ياو خود رنجور«  :ديرسان اغلـب   17ه ي

 ين شـفا يبنـابرا  .باشـد  يشود تا نشان دهد كه شفا در جبران گناه مـ  يمان به كار برده ميافتگان با ايتوسط شفا 
 پيشگوئي ،نجا روح خدايكن در ايل .شودمان يآن به واسطه ا يتواند مدع يار مد ايمان است كه يزيآن چ يجسم

   .بيصل يبرد نه به كار او بر رو يبه كار م منجي )ينيزم( يخاك يرا در مورد خدمت شفا بخش
   :ميا ر بودهيچهار معجزه به شرح ز) 4(ما شاهد باب ن يا ينجايا تا
   .حيمسبا حضور   ،يهودي يجذام يشفا. 1
   .ح دور از او قرار گرفته بوديكه مس يوزباشيخدمتكار فرمانده  يشفا. 2
   .ح در خانه آنهايبا حضور مس ،مادرزن پطرس يشفا. 3
   .يسيبا حضور ع ،مارانيوزدگان و بيد يتمام يشفا. 4

   :دباش يكه مطالب باال نماد چهار مرحله از خدمت خداوند م دارد اظهار مي )Gaebelein(ن يگابل
   .ليو خدمت به قوم خود اسرائ ،ن فصل ورود خوديح در اوليمس. 1
   .حضور ندارد يسيكه ع يدر حال ،انيهوديريغ يسامانده. 2
مـار  يدختر ب يل و شفايروابطش با اسرائ يبرقرار ،شود يكه او وارد خانه م يهنگام  ،ن فصل وروديدوم. 3

  .هونيص
  .افتين شفا خواهند مارايوزدگان و بيد يكه تمام يا هزاره. 4
د به مـا در مـورد عمـق    يم در معجزات و بايشرفت تعاليرا است از پيكنجكاوگرانه و گ يلين مطالب تحليا

د با رانـدن  يم كه نبايار باشيد هوشيهر چند كه ما با .مقدس كتب مقدس هشدار دهد يها پنهان در نوشته يمعنا
  .ميط بكشانيروش را به افراط و تفر نيا ،ز گردنديآماكه استهز يا نقطه يمعناها به سو

  
  )22-18: 8( معجزه امتناع بشر )ث

 ياست كه او در ارتباط با مردان و زنان يو آن هنگام .ميديوها را ديها و د يماريح بر بيما اعمال اقتدار مس
   .معجزه امتناع بشر –ند ينما يمالقات م ياست كه با مقاومت با و
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ل گذر كند و به قسمت شرق يجل يايگشت كه از كفرناحوم و از در يده مآما يسيعكه  يدر حال 18-20: 8

 .را به دنبال او بـرود  »تمام راه «مان بست كه يبا اعتماد به نفس گام به جلو نهاد و پ ينيد ياز علما يكي .برود
بـود   يتگتوأم با از خودگشـ  يك زندگيجاد كرد كه ارزش عمل خود را كه يد را اين ترديپاسخ خداوند در او ا

 ياما پسر انسـان را جـا   ،ها انهيمرغان هوا را آش .هاست روباهان را النه« )محاسبه كنـد (ا ين كند يسبك سنگ
وجـود   ييهـا  هر چنـد كـه خانـه    .از خود نداشت يا خانه يسيع ،خود يهنگام خدمت عموم » .ستيسرنهادن ن

سخنانش به نظر  يواقع يروين .افتي يدن ميابخو يبرا يبود و معموال جائ يگرام يهمانيدر آنها م داشتند كه او
 يياو كارهـا  .ش فـراهم آورد يرا برا يش و استراحت ماندگار و واقعيتوانست آسا يا نمين دنيا .آمد يم يروحان

مطلـب در مـورد   ن يهمـ  .توانست اسـتراحت كنـد   يد نميرسان يانجام دادن داشت و تا آنها را به انجام نم يبرا
  !د باشديا حداقل نباي ...ستيش آنها نيآسا ين جهان جايا  ؛كرد يروانش صدق ميپ

ـ ب يسـ يبه دنبال نمودن ع يل خود را برايت داشت تماياز پروانش كه حسن ن گريد يكي 21: 8  ،ان نمـود ي

نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را بـه خـاك    )خداوندا(سرورم « :را عنوان كرد يشتريت بيكن الويل
 يبا سـخنان  يمسئله اساس .داشت ير تفاوت اندنكيا خيا پدرش هم اكنون جانسپرده يآن مطلب كه يا » .بسپارم

نكـه  ينظـر بـه ا   .ح قرار داده بوديتر از مس شياو خود را پ »نخست من . …سرورم « :ان شده بوديض بيضد و نق
عمـل  ن يكـه چنـ   يرسـد امـا هنگـام    يبـه نظـر مـ    يدفن پدر شخص كامال منطق يمحترمانه برا يانجام مراسم

   .شود ياشتباه محسوب م يابد عملي يت ميارجح منجي بر فراخوان يارزشمند
 مردگـان بگـذار كـه     ،كـردن از مـن اسـت    يرويـ ه تـو پ يفه اوليوظ«  :بالدرنگ به او پاسخ داد يسيع 22: 8

ـ  .را انجـام دهـد   يتوند چنان كار يافته ميشخص نجات ن .نديرا دفن نما يجسم مردگان ،يروحان  يكن كـار يل
 يخود را وقف آنچه كه ماندگار اسـت بنمـا و زنـدگ    يزندگ يها نيبهتر .يانجام ده يتوان يست كه تو تنها مه

تر  ن نكته پررنگياما ا .ن دو شاگرد چگونه پاسخ دادنديبه ما گفته نشد كه ا » .نكن يخود را صرف مسائل جزئ
خود را صرف  يا فراهم آورند و زندگيدنش خود در يآسا يبرا ييها ح را ترك نمودند تا محلياست كه آنها مس

ـ مـا با  ،مينكه ما آنها را محكوم نمائيقبل از ا .ات با جان و دل نمودنديفرع رفتنيپذ د خودمـان را بـا دو مـورد    ي
  .ميازمائين نوشته شرح داده شده است بيدر ا يسيكه توسط ع شاگرديشرط 
  

  )27-23: 8(بر عناصر  قدرت )ج
آلود شـهرت   خروشان و كف يها ها به شالقه ل موجيتبد يناگهان يها ه طوفانل به دچار شدن بيجل يايدر

ـ كـه بـه در   يهنگـام  .رنـد يگ يك سرعت مـ ينوردند و در تنگراهة بار يدره اردن را در م ،بادها از شمال .دارد ا ي
   .العاده ناامن است فوق يانورديدر يبرا ين مواقعيچن ،رسند يم

  ،كه طوفان در گرفت يهنگام .بود يبه قسمت شرق ياز قسمت غرب در حال گذر يسيع يتين موقعيدر چن
كردنـد   يدرخواست كمك م يمگيدار نمودند و با سراسيشاگردانش هراسان او را ب .در خواب بود يقيدر قا او
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مـان  يپـس از سـرزنش نمـودن آنهـا بـه علـت ا       .آوردنـد  يرو يخاطر اعتقادشان بود كه به شخص مناسب و به
شـدند كـه    زده شـگفت آنان  ،حكمفرما شد آرامش كاملكه  يهنگام .ب كرديامواج و باد را نهاو   ،زشانيناچ
آنها اصال درك نكردند كه خـالق و حـافظ جهـان آن روز در     .كنند ين مسافر فروتن اطاعت ميعناصر از ا يحت
   !ق بوديقا

رسد كه مـا در اعمـاق امـواج     يبه نظر م يگاه .شدآها روبرو خواهند  ا زود با طوفانير يشاگردان د تمامي
را  يتواند آن كشـت  ينم يچ آبيه« .ق استيبا ما در قا يسيم كه عيبخش است بدان چه آرامش .م شديغرق خواه
را  يزنـدگ  يهـا  توانـد طوفـان   ينم كس هيچ » .ده است ببلعديها در آن آرام ن و آسمانيزم ،ها انوسيكه سرور اق

  .فرو نشاند يسيمانند خداوند ع
  
  )34-28: 8( بخشد يو زده را شفا ميدو مرد د يسيع )چ

 دوبـه    ،ديبه آن جا رسـ  يسيكه ع يهنگام .قرار داشت انيه جدريناحل يجل يايدر يدر بخش شرق 28: 8

 يكردند و بـه قـدر   يم يغار مانند زندگ يگورهاوسانان در ين ديا .برخورد نمود يالعاده وحش وزده فوقيمرد د

   .ه را ناامن كرده بودنديدر آن ناحبودند كه سفر كردن  يوحش

ا يآ .پسر خدا يسيا عي ؟ما را با تو چه كار است«  :زدند اديوها فريد ،شد يك ميكه نزد يدر حال 29-31: 8
ت آنهـا را هـالك   يـ سـت و در نها يك يسيدانستند كه ع يآنها م »؟يكه قبل از وقت عذاب كن يا نجا آمدهيبه ا

ـ كث ياتياله يتر از آگاه قيآنها دق يت آگاهاين جنبه الهياز ا .خواهد نمود  )يهـا  خـواه يآزاد( يهـا  بـرال ياز ل يري
تقاضا كردنـد كـه    ياز و ،رون برانديخواهد آنها را از بدن مردها ب يم يسين مطلب كه عيبا درك ا .بود يامروز
   .منتقل گردند كردند يچرا م يكيكه در آن نزد ياريبه گله گرازان بسآنها 

وهـا  يكن چرا خداوند پادشاه به درخواست ديل .درخواست آنها را اجابت نمود يسيد كه عب بويعج 32: 8
از  ييوهـا از حالـت رهـا   يد ،اول .مياوريـ قت را به خاطر بيد دو حقيما با ،ين عمل ويدرك ا يبرا ؟ت داديرضا

ـ وانـات  يح در جسم ،خواستند كه در جسم انسان و اگر آن امكان ندارد يآنها م .كردند يجسم احتراز م ر يا سـا ي
وانگان يتنها آنها را از جسم د يسياگر ع .هالكت نمودن بود اوها بالاستثنيمقصود د ،دوم .كنند يموجودات سكن

با قبول نمودن منتقل شدن آنها بـه   .شدند يه محسوب مير مردم آن ناحيسا يبرا يديوها تهديد ،افكند يرون ميب
ـ نمـود و ن  يريان و زنان جلوگاو از ورود آنها به جسم مرد ،ها جسم خوك وانـات  يمخـرب آنهـا را بـه ح    يروي
نكه آنها بـه جسـم   يبه محض ا .ده بوديآنها توسط خداوند فرا نرس ييكن هنوز زمان هالكت نهايل .محدود نمود

   .و در آب هالك شدند ا هجوم بردنديتپه به درون در يريانه از سرازيگرازان وحش ،گرازان منتقل شدند
 يبار را كـه بـرا   ن اماكن دهشتيدن است و ايوها به هالك رسانيد يدهد كه هدف نهائ يشان من واقعه نيا
د دو هزار گراز را به هالكـت  يبا مي توانستند در جسم دو مرد ساكن گردند يوها كه ميچند از د يتعداد ينابود
  )13: 5مرقس ( دينما يدييتأ ،ديرسان
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ك شـهروند  يـ ن بود كـه  يجه اينت .كه اتفاق افتاده بود بازگفتندختند و خبر آنچه را يخوكبانان گر 33-34: 8
را بـه   يسـ ياز آن زمان بـه بعـد ع   .ديه را ترك نمايكه آن ناح تقاضا نمود يوآمد و از  يسيزده به نزد ع جانيه

ـ اند و از او تقاضا شد كه آن مكان را تـرك نما  ها نكوهش كرده نبودن كشتار خوك يعلت ضرور ـ ز .دي  يرا وي
پـرورش   ،بودنـد  يهوديان ين جدرياگر ا .قائل است يشتريوانات ارزش بيح يبشر نسبت به زندگ يزندگ يبرا

ك گلـه  يـ  ين است كه آنهـا بـرا  يت آنها ايمحكوم ،ريا خيبودند  يهودياما چه  .بود يرقانونيآنها غ يخوك برا
  .وزدهيدو د يقائل بودند تا شفا يشتريخوك ارزش ب

  
  )8-1: 9(دن گناهان يبخش قدرت .ح
ل گذشت و به كفرناحوم آمـد كـه   يجل يايد دوباره از دريان طرد گردينكه توسط جدريپس از ا منجي 1: 9

نجا يو در ا )31-29: 4لوقا (بر هالكت او نموده بودند  ينكه مردم ناصره سعيپس از ا شهر اول شده بود به يتبد
   .ن معجزات را انجام داديتر از پرقدرت يبود كه او بعض

در نوشـته   .كردند نزد او آمدند يا تشك حمل ميرا در بستر ساده  يمفلوجكه مرد  يچهار مرد در حال 2: 9
ن بـه حضـور   يآنها مجبور شدند سقف را پاره كرده و آن مرد را بـه پـائ   ،مرقس آمده است كه چون ازدحام بود

ـ را د مان آنهايا يسيعكه  يهنگام) 12-1: 2(اورند يب يسيع كـه   .فرزنـد شـاد بـاش    ،گفتبه مرد مفلوج  ،دي
گفـتن   ين عبارات به سـادگ يك از ايدر واقع گفتن هر  .ز و راه برويبرخ يا به عبارتي .ده شديگناهان تو آمرز

ـ ياما نتا ،رممكن استيهر دو غ ياز نظر بشر ؟تر است ك آسانياما انجام كدام  ،است يگريآن د ن حكـم  يج اول
  .باشند يص مين حكم بالدرنگ قابل تشخيرات دوميكه تأث يباشند در حال ينم يمرئ

9 :3-5   
ـ  يبخشـش گناهـان رو  ت و قدرت يحاكم يكه او دارا ينيد يبه منظور نشان دادن به علما 6-7: 9  نيزم

ننـد  يرا كه آنها بتوانند بب يا و مدارا معجزه يبا فروتن يسيع ).د منزلت خدا را داشته باشدين بايو بنابرا(باشد  يم
   » .ر و به خانه برويبستر خود را برگ ،زيبرخ« :كرد و گفت يمرد مفلوج رو يبه سو .دبه آنها ارائه نمو

العمـل را   آنها دو عكـس   ،رود يخانه م يدند كه تشك در دست به سويرا د يكه توده مردم و يهنگام 8: 9
احسـاس تـرس   عه بود يطبالواضح ماوراء يليكه خ يآنها در حضور مالقات .يترس و شگفت .از خود نشان دادند

ت معجـزه را  ياما آنها كامال اهم .د نمودنديها تمج به انسان ييروين نيدن چنيبخش يخدا را براآنها  .كردند يم
 يا معجـزه كه  ده شده بودين مطلب كه گناهان انسان آمرزيد اييتأ يمرد مفلوج برا يمرئ يشفا .فراموش كردند

ش بخشـش  يكه نما يا كردند كه آنها شاهد حادثه يد درك ميبان اتفاق آنها ياز ا .گشته بود يطراح ،بود ينامرئ
 .باشـد  يح ميمس يسين آنها در شخص خداوند ما عيش حضور خدا بيباشد بلكه نما يها نم اقتدار خدا به انسان

د آنهـا  يـ م فهميخـواه  يكه از حوادث بعد همان گونه ،ينيد يدر مورد علما .ن امر را درك نكردنديكن آنها ايل
  .تر شدند خود محكم ينفرت و ناباور تنها در
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  )13-9: 9(خواند  ير را فراميگ خراج يمت يسيع )خ

ـ    يها را در برگرفته بود موقتا با نوشته منجيكه  يجو خشن و پرتنش 9:9 در مـورد   يفروتنانـه و سـاده مت
ارش بـه علـت   او و افسـران همكـ   .ا افسر گمرك خانـه بـود  ير يگ ك خراجي يمت .ابدي يفراخوان خود آرامش م

ن علت كـه آنهـا در خـدمت منـافع     يشتر از همه به ايشد و ب يگزاف كه به زور گرفته م يةا اتياخذ مال ،ياديش
ـ  .ان بودنديهوديدا مورد نفرت يشد ،ل بودنديروم ارباب بزرگ اسرائ ياتورامپر از دفتـر   ح در حـال گـذر  يمس

ـ  .روان شـد  يو به دنبالاو برخاست و  .بود ينآ يالعمل مت عكس » اياز پس من ب«  :گفت يبه مت ،ياتيمال  يمت
او «درباره او گفته شده است كه  .ديگرد يسيع يآن شاگرداناز  يكيرا رها كرده و  و نادرست خود يشغل سنت

را از دست داد اما شرف و افتخار بـه   ياو درآمد خوب .افتيراحت را از دست داد اما سرنوشت خود را  يشغل
ـ ا نيچگاه در رويشد كه ه يياما وارد ماجرا .از دست داد راحت را يتياو امن .دست آورد ـ ند آن راز ي  » .ده بـود ي

گر نائل آمدن يبود و پاداش د رسولافت نمود قرار گرفتن در جرگه دوازده يكه در ييها ن پاداشيتر از مهم يكي
   .دينما يبود كه نامش را حفظ م يليبه افتخار نوشتن انج

و  )5:29لوقـا  ( ه شـده بـود  يته يسيو به افتخار ع يرود توسط مت ينجا از آن سخن ميكه در ا ييغذا 10: 9
لزومـا    ،نيبنـابرا  .كـرد  يمعرفـ  منجيق نمود و همكارانش را به يح را تصديعام مسبود كه او در مأل يقين طريا

   !شناخته شده بودند گناهكارانز عموما به عنوان ين نيريبودند و سا ريگ خراجمهمانان 
 .گرفـت  يز قرار ميم يبود كه روبرو يدار مكت كوسنين يرسم غذا خوردن در آن روها لم دادن رو 11: 9
ـ نما يو معاشرت مـ  ينيق با ولگردان اجتماع همنشين طريبه ا يسيكه ع دنديان ديسيكه فر يهنگام د بـه نـزد   ي

غذا  گناهكارانبا  يامبر واقعيچ پيه مطمئناً .متهم كردند » ينيشنق هميگناه از طر«رفتند و او را به  ين وشاگردا
   .خورد ينم

ان يسـ يفر » نه تندرسـتان   ،از دارنديب نيمارانند كه به طبيب«  :د و پاسخ دادين سخنان را شنيا يسيع 12: 9
در واقـع آنهـا از نظـر    ( نـد ياقـرار نما  يسـ ياز خود به عينداشتند كه به ن يليانگاشتند و تما يخود را تندرست م

ل داشـتند  يشتر تمايران و گناهكاران بيگ برعكس باج )ازمند شفا بودنديدا نيمار بودند و شديعاده بال فوق يروحان
 !ح بـود ين اتهام صـح يبنابرا .ح بودنديض نجات مسيف يق نموده و در جستجويخود را تصد يت واقعيكه موقع

اش  د هم درجـه يت داشت و شايقعان غذا خورده بود باز اتهام وايسياگر او با فر .با گناهكاران غذا خورد يسيع
امـا نكتـه    .خورد يما با گناهكاران غذا نخورده بود او همواره تنها م يايمانند دن ييايدر دن يسياگر ع !شتر بوديب

شـر و   يهـا  چگـاه در راه يه ،خورد يكه او با گناهكاران غذا م ين است كه هنگاميد فراموش شود ايمهم كه نبا
هـا   تيـ ن موقعياو از ا .انداخت يبه خطر نم آن رازد و  يبه شهادت خود لطمه نم و گذاشت يآنها پا نم يطانيش

   .ت و تقدس فراخوانديواقع يها را به سو كرد تا انسان ياستفاده م
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 ،دادنـد  يانجام م ياريهود را با دقت بسي يكه آنها رسوم مذهب ين بود كه با وجوديان ايسيمشكل فر 13: 9
ـ آنان را بـا ا  يسين عيبنابرا .رحم و از سنگ بود يب ،احساس يشان بيها قلب  يآمـوختن معنـا   ين چـالش بـرا  ي

خـدا  كـه   يبا وجـود  .مرخص نمود )6  :6نقل شده از هوشع ( » ينه قربان ،خواهم يم من رحمت«هوه يسخنان 
ـ ا خـد  .شـود  يدرون ييپارسا يبرا ينيگزيجا يخواهد كه مراسم مذهب ياو نم  را برقرار نموده، ينظام قربان ك ي

را  يقا همان كاريدق .شود يخشنود نم يشخص ياز خداپرست ياو از جدا كردن مراسم مذهب  ،باشد يشعائرگرا نم
كـه محتـاج كمـك     ياما نسبت بـه كسـان   ،نمودند يت ميعت را رعايآنها مفاد شر .ان انجام داده بودنديسيكه فر
بودنـد   يمانند خودشان پارسانما و به ظاهر مـذهب كه  يآنها تنها با مردم .داشتند يروا نم يبودند ترحم يروحان

   .مصاحبت داشتند
ام  امـده يان نيدعـوت پارسـا   يمن برا« :ز به آنها گفتيآم هيبه طور كنا يسيبرعكس تصورشان خداوند ع

 .ديبه انجام رسان يز قربانيرحمت و ن ياو كامال خواسته خدا را برا » .تا گناهكاران را دعوت كنم ام بلكه آمده

فـرا   توبـه كـردن  مردمـان را بـه    ين او آمد كه تماميبنابرا ،در جهان وجود ندارد ييقوم پارسا يواقع يمعنا به
كننـد   يكه به گناهكار بودن خود اذعان م يكسان يكه فراخوان او تنها برا ن استيانجا برداشت ياما در ا .خواند

  .ببخشدمان هستند ينما و ناپشپارسا –مغرور ان يسيمانند فركه  يخود را به كسان يتواند شفا ياو نم .موثر است
  

  )17-14: 9( يدار در مورد روزه يسياز ع پرسش) د
شـان  يكـه برا  يبا مشـكل  ين وشاگردا .برد يددهنده در زندان به سر ميتعم ييحين زمان احتماال يتا ا 14: 9

ـ   ،گرفتنـد  يروزه نم يسيع نشاگردا كنيل ،گرفتند يروزه م اغلبآنها  .آمدند يسيع نزدش آمده بود يپ لش يدل
   ؟چه بود
بـا  كـه او   يتا زمان يمهمانان آن عروس يو شاگردانبود و  داماداو  .به آنها پاسخ داد يس با مثاليع 15: 9

 سـپس  ،خواهنـد گرفـت   از آنـان اما او را  .وجود نداشت يبه عنوان سوگوار يروزه دار يبرا يليدل ،بود آنها

او  ،يش و از هنگام صعود ويبا مرگ و به خاك سپار ،او از آنها گرفته شد .تروزه خواهند گرف يو شاگردان
حكـم بـه روزه گـرفتن     يسيكه در سخنان ع يدر حال .شود يب محسوب مينش غاشاگردا يبرا ياز نظر جسم

د ييأت ،باشند يكه در انتظار بازگشت داماد م يكسان يبرا ين مطلب را به عنوان عملكرديآنها مطمئنا ا ،شود ينم
   .كنند يم

د كـه  يـ شتر وادار كرد تا خاطرنشـان نما يرا ب يسيمطرح شده بود ع ييحي شاگردانكه توسط  يسؤال 16: 9
دهـد كـه اصـول     ينشان م يسيض و عين فياعالم عصر نو يعنيقرار داد  يت الهيك مشيبر  ينقطه عطف ييحي

تكه از پارچـه  ك يكه  ن استياض مانند يفعت و يبر ادغام شر يسع .توانند درهم ادغام گردند يخاص آنها نم
شـود و   يرود و جمع م يكه جامه شسته شود وصله آب م يهنگام .وصله زد كهنه يا جامهو نو را به  آب نرفته
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 ايـن گونـه  ن بـه حـق   يگـابل  .شود يان مياز قبل بدتر نما يو پارگ .شود يجدا م يميشود و از پارچه قد يپاره م
  :كند يشكوه م

 ييپارسـا  يعت و رواج قـانون يبر حفظ شـر  يسع ،ليض و انجيت كه با اقرار به فيهوديتدر به اصول ت مقيحيك مسي
  .آورد يرا به وجود م يتر ميدر زمان گذشته انزجار عظ يپرست ل به بتيدارد در نظر خدا از اقرار اسرائ

ـ ز .باشـد  يكهنه م يها راب نو در مشكشختن ين ادغام مانند ريا اي 17: 9  ياصـل از گازهـا  را فشـار ح ي
 .انـد  خود را از دسـت داده  يها حالت ارتجاع ن مشكيرا ايز ،تركاند يكهنه را م يها د مشكير شراب جديتخم
   .دنك يب ميرا تخر ييگرا يعترش يها دهد مشك يل به ما ميكه انج نجاتيو  يزندگ

 ،ح بـا خـود آورد  يكـه مسـ   يشـاد  .شـود  يمنتج به تنش مـ  يريناپذ ت به طور اجتنابيحيسرآغاز دوره مس
ل يجنيپت .زها وجود داشتين از چيكامال نو ياز به نظميم بگنجد و نيتوانست درون اشكال و شعائر عهد قد ينم
   :دينما يروشن م اين گونهن مطلب را يا

اسـت كـه در    يزيـ ن تنهـا چ يـ و ا .دهـد  يهشدار م …و نو  …ه ادغام كهنه يبر عل شاگردانشب پادشاه به ين ترتيبد
سا خود را اصالح كرده و وفق داده است و جامه كهنه ين كليت در همه جا و بيهودي .ت انجام شده استيحيالم مسسراسر ع

بلكـه   ،تيحيت اسـت نـه مسـ   يـ هوديكننـده اسـت كـه نـه      جيگـ  يبيترك ،ن ادغاميجه اينت .خورده است »تيحيمس«برچسب 
كهنـه   يهـا  گـان در مشـك  يرا ييشراب نـو رهـا   .باشد يزنده م ياعتقاد به خدا يمنسوخ به جا يكارها يشعائر ينيگزيجا

شـتر  يخته شده و بيشراب ر ،ب شدهيده و تخريها ترك پوست ،بله  حاصل شده است؟ يا جهيو چه نت  ،خته شدهير ييگرا قانون
ض ادغـام شـده و   يرا بـا فـ  يشرعت رعب و وحشتش را از دست داد ز .بخش از دست رفته است اتيارزشمند ح يها جرعه

  .ب شديعت تركيرا با امور شريداد زض از دست يخود را به عنوان ف يژگيو و ييبايض زيف

  
  )26-18: 9(رقابل درمان و زنده كردن مردگان يماران غيب يشفا قدرت )ذ

شـانحال  يسه كه پريس كنيتوسط رئ يت الهيرات خواست خدا و مشييدر مورد تغ يسيسخنان ع 18-19: 9
د يايدرخواست نمود كه ب يو از و ،او در مقابل خداوند زانو زد .ديطع گردق دخترش همان آن مرده بودبود و 
اكثـر   .بـود  يار استثنائيبس يسيكم از ع يتقاضا يعنيس انجام داد ين رئيكه ا يكار .را به او بازگرداند يو زندگ
ـ يع .زدنـد  يدست نم ين كارياز ترس سرزنش و نكوهش همكاران خود به چن يهوديرهبران  و را مـان ا يا يس

   .س به راه افتاديخانه رئ ين خود به سوشاگرداداشت و با  يگرام
د او را يكشـ  يرنج م دوازده سالبه مدت  يزيخونركه از  ين بار زنيا !ستاده شديدوباره باز ا يسيع 20: 9

ـ  ياو هم .شد يناراحت نم يا ن وقفهيجاد چنيچگاه با ايه يسيع .متوقف ساخت ن و در دسـترس بـود و   يشـه مت
   .ك گردنديتوانستند به او نزد يان مهمگ

ده بـود  يـ ت او رو بـه وخامـت گرائ  يوضـع  ،در واقع .ن زن عاجز بودياز كمك به ا يعلم پزشك 21-22: 9
د كه توسط ازدحام مـردم  يرا د يا حداقل وي .را مالقات نمود يسين بحبوحه او عيت ايو درنها )26: 5مرقس (

ـ بـه م  يبه آهسـتگ  ،خواهد كه او را شفا دهد يادر است و مق يسين باور كه عيبا ا .احاطه شده بود ان ازدحـام  ي
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 يزن رو ياو بـه سـو   .انگـارد  يده نميرا ناد يد واقعيچگاه اميه يسيع .لمس نمود جامه او را لبهمردم آمد و 

   .افتيبازپس از دوازده سال  زن سالمت خود رابالدرنگ  .افته استيشفا  يكرد و اعالم نمود كه و

ـ يكه ع يهنگام .شـود  يسه كه دخترش مرده بود باز ميس كنيت دوباره به رئيروا 23-24: 9  بـه خانـه   يس
 يو .نـام نهـاده بودنـد    » يمصـنوع  يسـوگوار « آن رابودند كه  يه و زاريمشغول گر يا سوگواران حرفه .ديرس

 .در خواب اسـت  نمرده است بلكه دخترو همزمان اعالم نمود كـه   .ندياطاق را ترك نما يدستور داد كه همگ
مرگ استفاده نموده  يبرا يا مقدس اعتقاد دارند كه خداوند واژه خواب را به عنوان استعاره اكثر شاگردان كتاب

ن مطلب را كه اگر دختر واقعا مرده ير اين تفسيا .ها اعتقاد دارند كه دختر در حالت كما بوده است يبعض. است
درستكار بود  يبه قدر يسيد دارد كه عين مطلب تأكيكند اما بر ا ينم يقادر بود كه او را زنده كند نف يسيبود ع

رابـرت   .ديـ خـود اعتبـار كسـب نما    يك مرده اگر واقعا دختر نمرده بود بـرا يكه بخواهد به خاطر زنده كردن 
او مرده  ان گفته بودند كهير اطرافيكند كه پدر و سا ياو اشاره م .دهد يه را ارائه مين نظرين مورد اياندرسن در ا

   .نمرده استگفت او  يسيعكن يل ،است

 يو زمـان  .و معجزه رخ داد و دختر برخاسـت  دست آن دختر را گرفتخداوند  ،ر صورته به 25-26: 9
  .ه پخش شدينگذشت كه خبر آن معجزه در سراسر آن ناح

  
  )31-27: 9( يينايبازگرداندن ب قدرت )ر

و درخواسـت   نـا او را دنبـال كردنـد   يدو مرد ناب، مودترك نس كهنه را يمحله رئ يسيعچون  27-28: 9
بـا خطـاب   . بودنـد  يقـ يعم يرت روحـان يبص يكن دارايبودند ل يعيطب يينايفاقد ب وجودي كهبا . كردند يينايب

 ييل شناسـا يموعود و پادشاه بحق إسـرائ ) حيمس(ح يرا به عنوان ماش ي، آنها وپسر داودبه عنوان  يسينمودن ع
كـه او بـه    ايـن اسـت  معتبـر   يهـا  از نشـانه  يكيد، يايب) حيمس(ح يكه ماش يدانستند كه هنگام يو آنها م. كردند

كه )مان دارنديا(ا آنها معتقدندين پرسش كه آيبا ا يسيكه ع يهنگام) 1: 61ا ياشع( ديخواهد بخش يينايان، بينايناب
  . »بله، خداوند«د پاسخ دادند، يبدون تردآنها ) ديرا به آنها عطا نما ينائيب( ن كار را انجام دهديقادر است ااو 

مـان داشـتند،   ينـان داد كـه چـون ا   يو به آنها اطم چشمان آنان را لمس نمودر يسپس پزشك كب 29-30: 9
  . نا شديب يعيبالدرنگ چشمان آنها كامال به حالت طب. ننديتوانند بب يم

به  يسيع. »دن استيمان داشتن ديا« :ديگو يخدا م »است) مان آوردنيا(دن باور كردن يد« :ديگو يانسان م
سـنده بـه   ينو. )40: 11وحنـا  ي( »د؟يـ د يخـواه  يمان داشته باشـ يا من به تو نگفته بودم كه اگر ايآ«  :مارتا گفت

نهـا را بـه شـما    يا« :سـد ينو يرسول مـ  يوحناي) 3: 11(»…م يكن يمان ما درك ميبا ا«د كه ينما يان اشاره ميعبران
اسـت   يقبلـ  يا كه مستلزم معجزه يمانيخدا از ا). 13: 5وحنا ي-1( »…د يتا بدان …د يمان داريا …نوشتم كه 
  . م يمان داشته باشيل او خدا است به او اين دلين است كه ما تنها به اياو طالب ا. شود يخوشنود نم



- �� -  

ـ افته بودند هشدار داد كه ايكه شفا  يبه مردان رانهيح سختگيمسچرا  در  نـد؟ ينگو ين مطلـب را بـه كسـ   ي
نشاندن  بر تخت يك جنبش زودرس را برايخواست  ين بود كه او احتماال نمي، نظر ما ا 4: 8ه يآ يها ادداشتي
د يـ سـلطنت نما  توانست بر آنها يكردند، او نم يكن مردم هنوز اظهار ندامت نميل. زد يبه عنوان پادشاه برانگ يو

 يوحشـتناك را از سـو   ي، انتقـام يسـ يبر له ع يقالبك شورش انين يهمچن. نكه آنها دوباره متولد گردنديمگر ا
د كه قبـل  يفرما يم يسين مطالب، خداوند ما عيدر كنار همه ا. ان به همراه داشتيهوديه يان بر عليحكومت روم

كـرد   يجلجتا سد م يكه راه او را به سو يزيب برود؛ هر چيصل يد به روينكه به عنوان پادشاه سلطنت نماياز ا
  . ن شده خدا بودييش تعيه از پدر تضاد با نقش

در .  منتشر كردندخود را  يآسا معجزه يشفا خبرخود، آن دو مرد  ينائيبه خاطر ب يجان قدردانيبا ه 31: 9
. مين نمـائ يشهادت پرشور آنها را تحس يم و حتينمائ يممكن است كه ما وسوسه شده و با آنها همدل حالي كه

 به جاي يتوخال يها يختن كنجكاويكرده و احتماال با برانگ يه نافرمانن است كه آنها ناآگاهانيقت محض ايحق
 يقدردان يحت. ر برسانند باعث شر شدندينكه خيا به جايالقدس است الجرم  كه ملهم از روح يا توجه و عالقه

  .باشد ينم ينافرمان يبرا يل معتبريدل
  

  )34-32: 9(قدرت تكلم  ياعطا يروين )ز
ان؛ و اكنون قدرت تكلم به اشـخاص  ينايبه ناب ينائيعطا نمود؛ سپس ب يرده زندگنخست به م يسيع 32: 9

، سپس، درك و يابتدا زندگ. موجود است يروحان يك تواليها  نجا در مورد معجزهيرسد كه در ا يم به نظر. الل
سـاس  اح يگـر يو شـخص د . ن مرد حمله كـرد و او را الل نمـوده بـود   ير به ايشر يروح. از آنها شهادت پس

كـه   يف و گمنـام يبركـات خـدا نثـار بـر اشـخاص شـر      . بـرد  يم يسيوزده را به نزد عين ديت كرده و ايمسئول
  . كردند يت ميهدا يسيع ين را به سويرياو قرار گرفتند و سا يها لهيوس

ن يـ مطمئنا فرض مـا بـر ا  . مرد الل آغاز به سخن گفتن كرد، رون افكنده شديو بيدنكه يبه محض ا 33: 9
را شـفا داده   ين بزرگوارانـه و يكه چنـ  يپرستش و شهادت نسبت به كس يتكلم خود را برا يرويه او ناست ك

  . سابقه بوده است ير و بينظ يب يشاهد معجزات لياسرائق نمودند كه يتصد يمردم عاد. بود بكار برده است

ـ با كمك  يسين سخنان پاسخ دادند كه عيان با گفتن ايسيكن فريل 34: 9 ـ يس ديرئ ـ وهـا را ب يا، دوه رون ي
ـ ) 32: 12( اطالق نمود يبه آن گناه نابخشودن يسياست كه بعدا ع ين مطلبيو ا .افكند يم  ينسبت دادن معجزات

كـه مـردم بـا     يدر حـال . باشد يالقدس م ن به روحيطان، توهيش يرويشد به ن يالقدس انجام م كه به واسطه روح
  .ماندند يمرده، كور و الل باق ينظر روحانان از يسيافتند، فري يح بركت ميلمس شفابخش مس

  
  )42: 10-35: 9( شوند يل فرستاده مياسرائسوي پادشاه به مسيح رسوالن . 6

  )38-35: 9(درو  ياز به كارگران براين )الف
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 در سراسـر  يسـ يع. شود يموسوم است آغاز م يلير سوم جليدرباره آنچه كه به مس يه با مطلبين آيا 35: 9
 ل بـود و ينكه، او پادشاه اسـرائ يا يعنيداد،  يرا بشارت م يپادشاهنمود و خبرخوش  يسفر م هاشهرها و روستا

 و يشـنهاد واقعـ  ين بار ارائه و پيا. نمود ينمودند، او بر آنها سلطنت م يق ميكردند و او را تصد يتوبه م قوماگر 
ـ مقـدس بـه ا   افتاد؟ كتاب يم ياتفاق ل پاسخ داده بود چهياگر اسرائ. ل بودياسرائ ي، برايت پادشاهيبا حسن ن ن ي

  كه خدا گناهكاران تمام  يه عدالتيرد تا پايد بميبا يح به هرحال ميم كه مسيدان يما م. پرسش پاسخ نداده است 
  . ا سازديد مهياعصار را مبرا نما

كه معجزات  همان طور. نمود يها را مداوا م يماريداد، او انواع ب يح آموزش و بشارت ميكه مس همان گونه
 يو) ظهور(ن آمدن ين معجزات دوميفروتنانه بود، ا يضي، با ف)حيمس(ح يماش) ظهور(ن آمدن يمشخصه اول يو
  ) »ندهيعصر آ يروهاين« 5: 6ان يعبران ك.ر( م نشان خواهند داديبا قدرت و شكوه عظ را

د، او آنهـا را ماننـد   يـ د يمـ  حـال و درمانـده   شـان يافكند، آنها را پر ينظر م انبوه مردمبه  يسيچون ع 36: 9

 ينها مـا دربـاره آرزو  يش از ايچه ب. جلب شد آنها ياو به سو عطوفتد، قلب پر از يد يم شبان يب يگوسفندان
  . م دانستيكه در حال موت هستند خواه يگمشدگان و كسان يبرا يسعادت روحان

   :ميدائم هستي ازمند دعايل است كه ما نين دليبه هم
  من كرد،  منجيگونه كه  ام مردم نگاه كنم، همانحد به ازديبگذار
  كه چشمانم از اشك تار گردند؛  يتا زمان
  حم به گوسفندان سرگردان نظر كنم،د با تريبگذار

  .و به خاطر محبت به او، به آنها محبت كنم
ه رسـد كـ   يباشند بـه نظـر مـ    يم كن كارگران اندكيل، شودالزم است انجام  يم درو روحانيكار عظ 37: 9

  .تر است ميكار عظ يروياز همواره از نين. افته استي ادامهمشكل تا امروز هم 
درو محصـولش   يارباب محصول بخواهنـد كـه بـرا   خود گفت كه از شاگردان خداوند به  يسيع 38: 9

  . وندد برياند نبا كارگران تا فرستاده نشده. دينما يك فراخوان را برقرار نمياز يد كه نيتوجه كن. كارگر بفرستد
  ح، پسر خدا،يمس

  مه شب فرستاده استين يها نيمن را به سرزم 
  وانبِفرانسس  –) سفته(سوراخ شده  يرومند من با دستانين) يانتصاب(ش يكش

ـ در آ. باشد يالقدس م ها معتقدند كه منظورش روح يبعض. دينما ينم ييرا شناسا ارباب محصول يسيع ه ي
اسـت كـه مـا     يرسد كه او خودش همان كس يواضح م به نظر، پس فرستد يرا مشاگردان خودش  يسيع 5: 10
  .)ميش نمائياياو را ن( ميبه او دعا بخوان يد در مورد بشارت جهانيبا

  
  )4-1: 10(دوازده رسول فراخواني  )ب
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 نكـه يا يبـرا . كنندشتر دعا يكارگر ب يدهد كه برا يدستور مشاگردانش خداوند به  9باب ه آخر يدر آ 1: 10
م يابيـ  ينجا ما درمين ايبنابرا. ل به رفتن داشته باشنديد خودشان تماياران باد ايمانخواست صادقانه باشد، ن دريا

ـ . خواند يرا فرام شيخو شاگرداندوازده كه خداوند  كن اكنـون آنهـا را بـه    ياو قبال آنها را انتخاب كرده بود، ل
رون افكنـدن ارواح ناپـاك   يـ راه فراخوان، اقتدار ببه هم. خواند يل فرامياسرائ قوم يبرا يخاص بشارت يتيمامور

ـ نجـا د يدر ا يسير بودن عينظ يب. ها به آنها عطا شد يماريانواع مختلف ب يو شفا) ثيخب(  ريسـا . شـود  يده مـ ي
  . گران اعطا نكرده بوديتا آن زمان قدرتش را به د كس هيچانجام داده بودند، اما  يمردان معجزات

   :تند ازعبار رسولدوازده  2-4: 10

  . ك رهبر بوديبخشنده و مهربان بود كه ذاتا  يزده با قلب شتاب ياو مرد. شود يده ميشمعون كه پطرس نام. 1

سـپس  ) 40، 36: 1وحنـا  ي( شـده بـود   يمعرفـ  يسـ يه عيـ ددهنده يتعم ييحيتوسط  يو. اس، بردارشيآندر. 2
  . غل خود قرار دادش يسيسپس آوردن مردها را نزد ع. آورد يبرادرش پطرس را به نزد و

 ن نفـر از دوازده تـن  ياول) 2: 12اعمال رسوالن ( كشته شد يسروديها به دست هكه بعد يعقوب، پسر زبدي. 3
  .د شديكه شه

ل يانج ما به خاطر. داشت يار دوست مين شاگردش را بسيا يسيع. بود يكه او هم پسر زبد وحنا، برادرشي. 4
  . ميباش يم يون ويچهارم، سه رساله و مكاشفه مد

ـ او را نبا. آورد يسيل را به نزد عيبود، او نتنائ صيدا اهل بيت. سپيليف. 5 ـ ليد بـا ف ي كتـاب اعمـال    در مبشـر  سپي
  .رسوالن اشتباه گرفت

وحنـا  ي( افـت ين يبـ يچ فريدر او ه يسيكه ع يليك اسرائيل باشد، ين است كه همان نتنائياعتقاد بر ا. برتولما. 6
1 :47(  
شـناختند،   يمـ  »شـكاك  يتومـا «معموال به عنـوان  . دندينام يم »دوقلو« ي، به معنا)سمويديد(ز ي، او را نتوما. 7

  )28: 20وحنا ي( ح منجر شديز او به مسيانگ او به اقرار شگفت يدهايترد
  .ل را نگاشتهين انجير سابق كه ايگ خراج. يمت. 8

  . دارد وجود يقاطعانه در مورد و يار اندكيمطلب بس. ي، پسر حلفعقوبي. 9

را  يتنها گفته ثبت شده و) 16: 6لوقا ( شناسند يعقوب ميهودا پسر يز به نام ياو را ن. بود يدت لقبشكه  يلب. 10
  . افتي 22: 14وحنا يتوان در  يم

  )15: 6( نامد يور ميكه لوقا او را غ ي، كسي، كنعانشمعون. 11

  . انتكار به خداوند ماي، خيوطيهودا اسخري. 12
را خود را ترك نموده  يمختلف زندگ يآنها راهها. ست سال داشتنديدر آن زمان حدود ب گردانشااحتماال 

  .بود يسيبا ع ينيآنها در همنش يمتوسط بودند، عظمت واقع يها ييجوان با توانا يو احتماال مردان
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  )33-5: 10(ل يت به اسرائيمامور )پ

بـه   يك سفر خاص بشـارت يدرباره  يسيع يها ملشامل دستورالع بابن يمانده ا يباق يها قسمت 5-6: 10
ت بزرگ يا با ماموري) 1: 10لوقا (د يآ يد با فرستادن هفتاد شاگرد كه بعدا مين بخش نبايا. باشد يم ليخانه اسرائ

ـ اعالم نزد يخاص برا يبود با مقصود يموقت يتيت، مامورين ماموريا. شوداشتباه ) 20-19: 28 يمت( ك بـودن  ي
ـ دارنـد، ا  ياعصـار ارزش مبـاودات   يقوم خدا در تمـام  ياز اصول برا ينكه بعضينظر به ا .آسمان يپادشاه ن ي

بـودن   يكند كه آنها به منظـور دائمـ   يده ثابت ميلغو گرد يسياز آنها بعدها توسط خداوند ع يت كه بعضيواقع
  .)36-35: 22 لوقا( ن نشده بودندييتع

ـ برونـد،   انيسـامر ا ي انيهوديريغكه به نزد  ديبا ينمآنها . شود ينخست، راه به آنها نشان داده م ك نـژاد  ي

 لياسـرائ ) قوم(گوسفندان گمشده خانة خدمت آنها در آن هنگام محدود به . ان بوديهوديمخلوط مورد نفرت 
  . بود

 يهيكرد،توج يل قبول نمياگر اسرائ. ك استيآسمان نزد يپادشاهند كه ين بود كه اعالم نمايغام ايپ 7: 10
ك يـ در شـخص پادشـاه نزد   يپادشاه.شد يا ميآنها مه يد اختصاصاً برايبا يرسم يا هيرا اعالمياشت زوجود ند

  . ا رد كند يرد يگرفت كه او بپذ يم ميد تصميل باياسرائ. ديگرد يم
ـ با يآنها مـ . ندينما) ثابت(د ييخود را تا يها امياعتبار داده شده كه پ شاگردانبه  8: 10 مـاران را شـفا   يبد ي

هـا   ان خواسـتار نشـانه  يهودي. رون افكننديوها را بيد و، مردگان را زنده كنند، ان را پاك گرداننديجذام ،دهند
  . ها را عطا نمود لطف نموده و به آنها نشانه ين خدا با بزرگواريبنابرا) 1:22ان يقرنت-1(بودند 

ـ ا اجي نمودند پاداش يكه ارائه م يخدمات يد برايبا يندگان خداوند نمينما آنهـا  . نمودنـد  يافـت مـ  يدر يرت
  . نديع نماين اساس توزيد كه آنها را بر هميبا يبه دست آورده بودند و م يا نهيهز گونه هيچبركات خود را بدون 

ـ  ينبود كه برا يازيآنها ن 9-10: 10  هـر چـه باشـد آنهـا    . نمودنـد  يزات آمـاده مـ  يـ ش تجهيسفر خود از پ
 يكـارگر اصـل   يان فراهم نمودن غذا برايهودين يكردند و ب يها موعظه م يلياسرائ يبودند كه برا ييها يلياسرائ

ـ  دو عدد لباس، كفـش ، كوله بار غذا، مس، نقره ،طالن به همراه بردن يبنابرا. شناخته شده بود  چوبدسـت ا ي
 آن راداشتند، مجـاز بـود كـه     ياگر آنها چوبدست. است يا چوبدست اضافي احتماال منظور كفش. نبود يضرور

  . شد ياز روزانه برطرف ميآنان براساس ن يازهاين بود كه نيمنظور ا) 8: 6مرقس ( رندبب
ـ با يآنهـا مـ  . شدند يم يشهركه وارد  يدند؟ هنگاميشياند يد ميبا يزاتيدر مورد مسكن چه تجه 11: 10 د ي

ام آنها گشـوده  يل پقبو يرد و قلبش برايخداوند بپذ شاگردانكه آنها را به عنوان  يكس. نديبجو ستهيشا يزبانيم
 يط زندگيماندند و اگر شرا يم يكه در شهر بودند نزد و يد تا زمانيافتند، بايرا  يزبانين ميكه چن يهنگام. باشد

  . كردند يافتند او را ترك نمي يرا م يتر مطلوب
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ـ با شـاگردان   شـدند،  يرا ميآنها را پذ يا خانوادهاگر  12-14: 10 تـرام و  كننـد، و اح  سـالم د بـه خـانواده   ي
   يقدرشناس

آوران خداوند  اميپ يزبانياز م يا گر، اگر خانهياز طرف د. دادند يآنها نشان م يهمانوازيقبول م يخود را برا
 يگـر، آنهـا بـرا   يبه عبارت د. نديآنها از خدا طلب آرامش نما ينمودند، آنها مجبور نبودند كه برا يم يخوددار

دن يـ سپردند، بلكه بـا تكان  يد به خاطر مين مطلب را باينه تنها ا. ردر و بركت نخواهند كيخ ياهل آن خانه دعا
ح، اهل خانه، او را رد يمس شاگردانبا رد نمودن . خدا را به آنها نشان دهند يد ناخوشنوديبا شانيپاهااز  خاك

  . كردند يم
مجـازات  را از  يتـر  سـخت  يهـا  مجـازات  يروز داوردر  ييهـا  ن رد كـردن ياو هشدار داد كه چن 15: 10

 يدهد كه مجـازات در جهـنم دارا   ين مطلب نشان ميا. به همراه خواهد داشت ورهعمو  سدومچون  يگمراهان
رن يريتـر از سـا   اشخاص تحمل مجازات سـاده  يبعض ين صورت چگونه براير اياست، در غ يدرجات مختلف
  خواهد بود؟ 

ـ نما يحت ميابل ظلم و ستم نصدوازده تن را در مورد رفتارشان در مق يسين بخش عيدر ا 16: 10 آنهـا  . دي
انـد   ب آنهـا بسـته  يـ شرور كه كمر همت بـه تخر  يتوسط مردانكه  ان گرگانيگوسفندان باشند در مد مانند يبا

نـد و  ينما يجهت گردنـد خـوددار   ينكه موجب رنجش بيار باشند، از ايد مانند مار هوشيآنها با. اند احاطه شده
ت سـالح  يـ كـه تحـت حما   آزار باشـند  يكبوتر بد ماننـد  يو آنها با. نخورند كارانه را سازش يها تيگول موقع

  . مانه و صادقانه قرار خواهند گرفتيمان صميو ا ييپارسا
 يها سهيدر كنكشانند و  يمجرمان م يمان كه آنها را به زور به دادگاههايا يان بيهوديه يد عليآنها با 17: 10

  . خواهد بود يو هم مذهب يه آنها هم مدنيحمالت عل. ار باشنديهوش زنند، آماده و يانه ميبه آنها تاز خود
كن هدف خدا بـر شـر انسـان    يل. شوند يده ميان و پادشاهان كشيح به زور نزد واليآنها به خاطر مس 18: 10

كه به نظـر وقـت شكسـت     يدر زمان ». شرارت است اما خدا راه خود را دارد يبشر دارا«. روز خواهد گشتيپ
كارهـا  . باشـند  يان برخـوردار مـ  يـ هوديرير شهادت دادن در مقابل حكمرانـان و غ ينظ ياز بياز امت ردانشاگاست 

 يميچ تعليه«كن يار رنج برده است، ليبس يت از دست حاكمان مدنيحيمس. شود يشه به دست خدا انجام ميهم
  ». اند سودمند نبوده است گشته يكه منصوب به حكمران يكسان يچگاه برايه

 يهنگـام . ندين نمايند تمريخواهند بگو يكه هنگام محاكمه م يمطالب يست كه آنها براين يازين 19-20: 10
ح را جـالل  يپاسخ دهند كه مسـ  يقيعطا خواهد كرد كه به طر ياله يخدا به آنها حكمت روحكه زمان آن برسد 

ـ با 19ه يـ ر آيدر تفسـ . نديج و مستاصل نمايخود را كامال گ يها بخشند و متهم كننده ط يد از دو افـراط و تفـر  ي
غـام  يك پيـ ش آماده نمـودن  ياز پ يبرا يازيچگاه نيه يحيك مسيلوحانه كه  ن انگار سادهينخست ا. برحذر بود

گر و بشـارت دهنـده، مناسـب و مطلـوب      ك موعظهي يبرا. به امروز ما ندارد يه ارتباطين آينكه ايدوم ا. ندارد
ـ . ت خاص انتظار بكشـد يسخن مناسب و موقع كي ياست كه عابدانه در برابر خدا برا ن مطلـب كـه   يـ كن ايل
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 را در يافـت الهـ  يتوانند ادعا كنند كه خدا به آنها حكمت سخن گفـتن بـا الهـام و درون     ياران مد ايمان يهمگ
  . روح خود را به عهده دارند يآنها نقش سخنگوئ. ز صادق استيوعده نموده است ن يمواقع بحران

 ،برادر. انتروبرو خواهند شديو خ يخود هشدار داد كه آنها با عهدشكن شاگردانش به يشاپيپ يسيع 21: 10

 خواهند كـرد و  ينيخود خبرچ نيوالده يبر عل فرزندان. كند يانت ميخ فرزندانشبه  پدر. كند يرا متهم م برادر
  . گردند ين خود ميجه باعث متهم شدن والديدر نت

  : كند يان مين شكل بيبد ين مطلب را به خوبيا يماكال. يس. يج
كه با خداوند  يتواند نسبت به رفتار يم خدمتكار در دستان دشمن نميدار يهمراهان خوب يتحمل نفرت جهان يما برا

 يبـرا  يسـلطنت  يا كالسـكه  ح نداشـت يمسـ  يب بـرا يك صلياز  يز بهرياگر جهان چ. را داشته باشد يشد انتظار رفتار بهتر
م كه نفرت جهان نسـبت  ينيد ببيبگذار …هم ما نخواهد بود  ياو بود، تاج گل ير خارها تنها برااگ. روان او نخواهد داشتيپ

 يدر وجود ما است كه سزاوار خداوند بزرگوار كسـ  كه يزيانگ ز نفرتياست، نه به خاطر هر چ »حيبه خاطر مس« به ما واقعاً
  .باشد يم نمينده او هستيكه ما نما

بلكـه   انه توسط همگان بدون اسـتثن . ن مورد نفرت قرار خواهند گرفتهمگاتوسط  شاگردان 22-23: 10

بـه   ». افـت يدار بماند نجات خواهد يان پاياما هر كس تا پا«. رهيـ ها، طبقات و غ تيها، مل توسط همه فرهنگ
ـ آ يراسخ به دسـت مـ   يو عزم يداريبا پا ينكه رستگارين مطلب اشاره دارد به ايرسد كه خود ا يم نظر مـا  . دي

گان يرا يا هيبه عنوان عط يكتب مقدس رستگار يها را در سراسر نوشتهيكند ز يرا القا نم ين معنيم كه ايدان يم
ـ يتواند ا ينم آياتك از يچيه. )9-8: 2ان يافسس( شود يمان ارائه ميق ايض خداوند از طرياز ف را بدهـد   ين معن

 شـاگردان از  يمـرگ بعضـ   يه قبليآ. افتيهند نجات خوا يكيزيح وفادار ماندند از مرگ فيكه به مس يكه كسان
 يافتگـان واقعـ  ي مهر ضمانت نجات يدارين است كه تحمل و پايا وجيهتن يتر ساده. كند يم گوئيشيوفادار را پ

اران د ايماناند كه  اند، با استقامت خود نشان داده نموده يداريان پايكه در هنگام ظلم و ستم تا پا يكسان. باشد يم
ار در دوران رنج و عذاب كـه از  د ايمانان يهوديه يكه به بق يهنگام 24:13 ين جمله در متيهم. اشندب يم يواقع

 آنهـا، آنـان   يداريپا. كند آمده است ينمودند اشاره م يخداوند خوددار يسيخود به ع يدار كردن وفادار خدشه
  . دهد ينشان م ياصل شاگردانرا به عنوان 

ـ نـده نزد يباشـد، روح خـدا اغلـب از آ    ينـده مـ  يباره آمقدس كه در كتاب يها در نوشته نـده دور  يك بـه آ ي
 يكامل و دورتـر منتهـ   يز به انجاميداشته باشد و ن يو فور ينسب يتيممكن است اهم گوئيشيك پي .پردازد يم

ا ياشع( زدياميك نوشته مجرد درهم بيدر  هيح ممكن است بدون توجيمس) ظهور(به طور مثال، دوبار آمدن . شود
او . دهـد  يرا انجـام مـ   يا انهيشگوين گذر پين چنيا يسيعخداوند  23و  22 اتيدر آ) 4-2: 5كاه يم ؛14-15: 52

رسـد كـه او    يو سپس به نظر مـ . سازد يگردند باخبر م يكه آنها به خاطر او متحمل م يدوازده رسول را از رنج
ـ نما يمـ  يم تلقين رنج عظخود در طول دورا يهوديروان وفادار ياز پ يآنان را به عنوان شكل او از محاكمـه  . دي

  . دينما يدوم خود جهش م) ظهور(اران قبل از آمدن د ايمانان به محاكمه يحين مسياول
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ـ : به دوازده تن باشد يا تواند اشاره يم 23ه ين بخش آياول به شـما آزار   يكه آنها در شهر يهنگام«كن يل
 يبرا يا بودند كه تحت ستم دشمنانشان اگر راه شرافتمندانهآنها مجبور ن »…د يزيگر بگريد يد، به شهريرسان

 يت شانه خالير بار مسئوليد از زينبا. ستين يختن، كار اشتباهياز خطرات گر«. بمانند يز وجود داشت، باقيگر
  ».كرد

نكـه  يش از ايپ... «: كشانديح و سلطنت او ميش از آمدن مسيپ يش به روزهايما را به پ 23ه يبخش آخر آ
ـ تواند بـه مامور  ين گفته نميا ».د، پسر انسان خواهد آمديل بروياسرائ يوانند به همه شهرهابت ت دوازده تـن  ي

ن مطلـب بـه   يـ مقدس معتقدند كه ا آموزگاران كتاب از يرا پسر انسان هم اكنون آمده است، بعضيد زياشاره نما
ن يـ ن مطلب كه صحبت در مورد ايا هر چند كه درك. كند يالد رجوع ميپس از م 70م در سال يب اورشليتخر

باشـد بـه    يا رسد كه اشاره يتر م به نظر متحمل. ربط داده شده مشكل است »آمدن پسر انسان«فاجعه چگونه به 
 يح بـا خبرخـوش پادشـاه   يو وفـادار مسـ   يهـود يم، برادران يبت عظيدر طول دوران رنج و مص. آمدن دوم او

ل ياسرائ يشهرها ينكه به تماميقبل از ا. شوند يب واقع ميد و مورد تعقآنها را آزار خواهند دا. كنند يم يشرويپ
  . خود را برقرار خواهد نمود يدشمنانش بازخواهد گشت و پادشاه يداور يخداوند برا يسيبرسند، ع

 شـود  يان ميب اين گونهنجا يدر ا. وجود دارد يتضاد 14: 24 يو مت 23ه ين آيممكن است به نظر رسد كه ب
در آنجا گفته شده است  يول. د، پسر انسان خواهد آمديل بروياسرائ يد به همه شهرهاينكه بتوانيز اش ايپكه 

هـم   يهر چنـد تضـاد  . در سراسر جهان بشارت داده خواهد شد يقبل از ظهور دوم و يكه خبرخوش پادشاه
ـ . باشد يافراد نمتك  ها بشارت داده خواهد شد و لزوما منظور به تك خبرخوش به تمام ملت. وجود ندارد كن يل

ـ ازار و اذ يامبران بسختيل پيروبرو خواهد شد، و در اسرائ يا ام با مقاومت سرسختانهيپ نيا ت شـده و از كـار   ي
  . ديل نخواهند رسياسرائ ين آنها به همه شهرهايبنابرا. به عمل خواهد آمد يريآنها جلوگ

 يسـ ياگـر ع . نـد يرا تحمـل نما  يد برفتـار يخداوند اغلب در شگفت بودند كه چرا با شاگردان 24-25: 10
ـ بردنـد؟ در آ  يد رنج مـ يسلطنت با يروانش به جايبود، چرا پ) حيمس(حيهمان ماش ـ او در ح 25و  24 اتي رت ي
و  ي؛ و او مربـ يآنها شاگردان و. دينما يم يادآورينموده و ارتباط آنان را با خود به آنها  ينيب شيرا پ بودن آنان

. خـانواده؛ و او اربـاب خانـه بـود     يآنهـا اعضـا  . ها خدمتكار؛ و او ارباب و استاد آنها بـود آن. آموزگار آنان بود
د انتظار داشته باشد كه از ارباب خود بهتـر  يخدمتكار نبا. ياز آموزگار؛ نه برتر بودن از و يرويپ يعني يشاگرد

ن نام يان ايهوديكه  يعقرون ي، خدا»ارباب مگس«( »بعلزبول«سته منزل را ياگر مردم ارباب شا. شود با او رفتار

 يشـاگرد . كننـد  ياو م خانواده يبه اعضا يتر نيسنگ يها نيبخوانند، آنها توه) بردند يطان به كار ميش يرا برا
  . شود يز ميم شدن در انكار نمودن ارباب نيسه شامل

ـ نباسـت آنهـا   نخ). 31، 28، 26 آيـات (روان خود گفت كه نهراسند يخداوند سه بار به پ 26-27: 10 از  دي

. نده محق خواهد شـد يدبخش آيام يدر روزها يپرشكوه به طورهدف او . بترسنددشمنانشان  يظاهر يروزيپ
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د شـجاعانه  يبا شاگردان به زودياما . بوده است پنهان ياسيم او از نظر قيو تعال يمخفنجا خبرخوش نسبتا يتا ا
  .نمود يشد، اعالم م يبه آنها گفته م يخصوص طور به يعنين زمان بصورت راز يت را كه تا ايحيام مسيپ

توانند انجـام دهنـد    يكه انسانها م ين كاريبدتر. د از خشم مرگبار انسانها بترسندينبا شاگرداندوم،  28: 10
 يلـ يح كه خيبودن با مس يعنيمردن . ستين يحيك مسي يزندگ يينها يتراژد يكيزيمرگ ف. است جسم كشتن

. اسـت  يل شـدن بـه شـكوه ابـد    يو تبد باشد ي، رنج بردن و مرگ ميمارياز گناه، غم، ب ييرا رهايز. بهتر است
 يتوانـد بـرا   ياست كه مـ  يزين چيتوانند انجام دهند؛ بهتر يانسانها م يواقع يكه به معنا ين كارين بدتريبنابرا

  . فرزند خدا رخ دهد
كه قادر است هم روح و  داشته باشندكسي متواضعانه از  يد ترسيد از انسانها بترسند بلكه باينبا شاگردان
مـرگ  . هـا هسـتند   ن فقدانيتر مينها عظيد ايح و امياز خدا، مس يابد ييجدا. در جهنم هالك كند هم جسم را

  .شده از آن اجتناب نمود يمتيد به هر قيكه با يباشد و داور ينم يريگ است كه قابل اندازه يفقدان يروحان
ـ مـزارش ا  يكند كه سـنگ نوشـته رو   يت جان ناكْس مقدس را زنده مخاطرا 28ه يدر آ يسيسخنان ع ن ي

. ده استينترس يچ انسانيه يچگاه از رويد كه هيترس يده است كه چنان از خدا ميآرم ينجا كسيا«: است نيچن
«  

ن مطلـب را بـا   يخداوند ا يسيع. نان داشتندياز توجه خدا اطم شاگردانان محاكمات پرشور، يدر م 29: 10
ـ به ت ياهم ن پرندگان كميدو عدد از ا. دهد يم ميشود تعل يافت ميكه همه جا  ياز گنجشكصحبت  ك سـكه  ي

همان . رنديم ينم يا حضور وي يبدون آگاه ،خواست پدربدون  از آنها يكي يكن حتيل. ن فروخته شدنديمس
  ». شركت دارد يهر گنجشك يخدا در مراسم سوگوار« :اند كه گفته طور

ك يهر  سر يموهاق يك گنجشك كوچك دارد حساب دقيبه  يكه توجه شخص ييخدا همان 30-31: 10
ـ ا. ك گنجشك ارزشش كمتر اسـت ياز  يقابل مالحظها به طورك تار مو ي. از فرزندان خود را دارد  ن مطلـب ي

ا ن چرا آنهـ ي، بنابراار گنجشكان دارديتعداد بسنسبت به  يشتريارزش بن است كه در نظر او قوم او ينشانگر ا
  د بهراسند؟يبا

در د بـدون تـرس او را   يـ ح بايمسـ  شاگرداننكه يتر از ا يمنطق يبا نظر به مطالب ذكر شده، چه امر 32: 10
 آنهـا را در  يسيكه خداوند ع ياند هنگام كه آنها تحمل نموده يمالمتيا  ند؟ هرگونه شرمينما برابر انسانها اقرار

نجا مستلزم تعهـد  يدر ا يسياقرار نمودن ع. اش فراوان خواهد داشتد در آسمان پادينما يبرابر پدر خود اقرار م
 در مـورد اكثـر دوازده  . باشـد  يو لبها م يبا زندگ يق نمودن ويجه تصديو در نت منجيبه او به عنوان خداوند و 

  . ديمان گرديبه خداوند، در شهادت در راه ا يين مطلب منجر به اقرار نهايتن، ا
ح بـه  يانكار نمودن مس. خواهد شد يتالف در آسمانخدا  در نزدن با انكار يزم يوح در ريانكار مس 33: 10

چگاه ترا يمن ه«د در واقع يگو يشان م يكه زندگ يكسان. شخص است ياو بر زندگ يادعاها ييرد شناسا يمعنا
ونـد بـه انكـار    خدا ». شـناختم  يچگاه ترا نميمن ه«: ديگو يشنوند كه م ياو را م يت صدايدر نها. »شناختم ينم
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 ييد، بلكه به آن شكل از انكار كه عادت شده و نهاينما يتحت فشار، مانند مورد پطرس، اشاره نم يسيع يموقت
  .دينما ياست رجوع م

  
  )39-34: 10(ر يصلح بلكه شمشنه  )ت

ـ يدرك نمود كه نتـا  يا ا استعارهي يادب يد به عنوان صنعتيسخنان خداوند ما را با 34: 10 ن او آمـد  يج مرئ
 .ر آورده استياورد بلكه شمشيامده است كه صلح بيند كه يگو ياو م. دينما يان ميمقصود واضح آمدنش را ب

  )17: 3وحنا ي( ابديق او نجات ياو آمد تا جهان از طر) 17-14: 2ان يافسس(جاد صلح آمد يا يدر واقع او برا
ك ي. از آنها برتافتند يشدند، خانواده آنان رو روان اوينجاست كه هر گاه افراد جزو پياما نكته ا 35-37: 10

 ياز سـو  يحيك مادر مسيرد، يگ يخود قرار م) بت پرست(مانيا يب يافته مورد مخالفت پسريپدر كه بازگشت 
مذهب خـود واقـع    يك مادرشوهر دوباره متولد شده مورد تنفر عروس بي. شود يافته خود طرد ميدختر نجات ن

سـت كـه   يمجاز ن يعيطب يچ همبستگيه. رديح و خانواده انتخاب صورت گين مسيد بيان اغلب بيبنابرا. شود يم
يـا   تر از پـدر، مـادر، فرزنـد پسـر     شيد پيبا منجي. ر جهت بدهدييرا به خداوند تغ شاگردك يمحض  يوفادار

بـا  ي گـانگ يبا آن روبرو است تجربه كردن تـنش، كشـمكش و ب   شاگردكه هر  ياز موارد يكي. رديدختر قرار گ
  . باشد يم ير موارد زندگيتر از مواجهه شدن با سا اغلب تلخ ين دشمنيا. باشد يخانواده خود م ياعضا

گـاه  يح را از داشـتن جا يد كه مسـ ينما يشتر از خانواده شخص را مستعد ميب يكه حت يكن مورديل 38: 10
  ن يراست

 اين گونهبه سخنان خود  يسين عيابنابر. باشد يش ميهمانا عشق خود شخص به زندگ. ديبهره نما يخود ب
 يبـرا  يا لهيب وسيالبته، صل ».سته من نباشديد شايايمن ن به دنبالب خود را برندارد و يهر كه صل« :ديافزا يم

همـراه   دن و بـا او يدسـت كشـ   يثارگرانه از زندگيا يعنيح رفتن يمس به دنبالب را برداشتن و يصل. اعدام است
خـود را   يرود كه زندگ يانتظار نم شاگردان ياز همگ. نداشته باشد ياديش زمرگ ارز يكه حت يشدن به شكل

آنجا قائل شوند تا  ييار واالياو ارزش بس يشوند كه برا يآنها فراخوانده م يبه خاطر خداوند رها كنند، اما همگ
  .نداشته باشد يخودشان ارزش يزندگ كه

هركس بخواهد جان خود را حفظ كند، آن را . دشوره ينفس چ ييزه بقاد بر غريح بايعشق به مس 39: 10
ن يوسوسه ا. از دست خواهد داد و هر كه جان خود را به خاطر من از دست بدهد، ان را حفظ خواهد كرد

ـ . ميبچسـب  خـود  يم و بـه زنـدگ  يكن يريجلوگ يم از درد و فقدان تعهد كامل در زندگيكن ياست كه سع كن يل
اسـتفاده از   يو حد اعال. آن ياست به حد اعال يش تلف كردن زندگيبا خشنود ساختن خو يدن زندگيگذران

دسـت  بـه او از   يثـارگر يا خود را در يزندگكه  يشخص. باشد يح ميدن آن در خدمت مسيگذران يك زندگي
  .حفظ خواهد نمود يدر كمال واقع آن را بدهد
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  )42-40: 10( آب سرد كاسهك ي )ث
ح يماشـ ) نشـانگران (نـدگان  يها آنهـا را بـه عنـوان نما    يبعض. كند يرا رد نم شاگردانام يهمه كس پ 40: 10

ـ    يبـرا  شـاگردان . رنـد يپذ يكرده و آنها را بزرگوارانه م ييشناسا) حيمس(  ييهـا  ن محبـت يپـاداش دادن بـه چن
 شود به آن كار به عنـوان  يآنها انجام م يكه برا يهر كار. د نگران شونديدارند اما آنها نبا يمحدود يها ييتوانا
  . افت خواهند نموديو بر طبق آن پاداش در شود يم يخداوند انجام شده تلق يكه برا يعمل

كسان ياو را فرستاد كه  يرفتن پدر كسيرفتن او با پذيح و پذيرفتن مسيح در حكم پذيمس شاگردرفتن يپذ
است كه  يحكومت) ندهينما(كه معرف  يريرفتن سفيپذ. باشد يكه فرستاده معرف فرستنده م يرا كسيباشد، ز يم

  باشد يك با كشورش ميبلوماتياز روابط د يبرخوردار ياو را مامور نموده، به معنا
ـ امبر اسـت با يك پيل كه او ين دليبه ا رديرا بپذ يامبريهر كس كه پ 41: 10 ـ د پـاداش  ي ـ ك پي امبر را ي

  : دهد يگونه نظر م نيرسن ايپ. ت. آ. دينما افتيدر
و  يينكـه پادشـاهان بـه نـام خداونـد فرمـانروا      ينمودند، نظر به ا يم ين پاداشها تلقيتر ميظامبران را عيان پاداش پيهودي

ح يمسـ . م دهـد يو هم به پادشاهان تعلـ  كاهنانامبر از طرف خداوند آمد تا هم به يپ. نمودند يان به نام خداوند خدمت مكاهن
د همـان  يـ امبر به او كمـك كن ياگر در كنار پ  د،يانجام نده امبريپ ييامبر با توانايك پيرفتن يش از پذيب يد اگر شما كاريگو يم

د كـه از  يل داشـته باشـ  يد كه اگر شما تماين مطلب فكر كنيبه ا. ز داده خواهد شديشود به شما ن يامبر داده ميكه به پ يپاداش
از پـاداش او را   يد شـما بخشـ  يـ ق نمائيد و او را تشـو يـ خدا سخن بگو يد كه براياگر به كمك كن! ديك سخنگو انتقاد كني

كمك كـردن  . د داديد؛ پاداش خود را از دست خواهيمشكل نمائ يو يت او را برايد نمود؛ اما اگر ادا كردن نيافت خواهيدر
يـا   ياخالقـ  يهـا  ها و حالت د به پوشاك، جنبهيشما نبا. است يميار عظيكار بس ر استيكه خواستار انجام كار خ يبه شخص

ن شـخص  يا ايمن است؟ آ يام خدا براين پيا ايآ«د ين امور نظر افكنده و بگوئيا ييد به ماورابا كنيد؛ ليتوجه كن يو يصدا

د، و يـ كن ييد و بزرگ نماياو را بستائ ياست، سخنان و كارها ين شخصياگر او چن »روح و روان من است؟ يامبر خدا برايپ
  .ديرا از آن خود نمائ ياز پاداش و يبخش

كـه   يكسـان  .پارساست، پاداش پارسـا را خواهـد گرفـت   از آن رو كه  رديذرا بپ ييهر كس كه پارسا
 ين مطلب را كه ارزش واقعـ يكنند ا يم يداور يماد يتوانگريا  )يجسم( يكيزيت فين را با داشتن جذابيريسا

صـاف و   شاگردك يكه شخص با  يقيطر. ندينما يرانه پنهان است درك نميار حقيبس ياغلب در پوشش ياخالق
  . كند ياست كه با خداوند رفتار م يقيكند همان طر يل رفتار مساده د

ـ . شود يبدون توجه رها نم شودنثار  يسيروان عيكه به پ يو مهربان يكيچ گونه نيه 42: 10 ك جـام  ي يحت
پـاداش   يا شـكوهمندانه  به طورروان خداوند است ياز پ يكين رو كه او يداده شود از ا شاگرداگر به  سرد آب

  . تخواهد داش
 باشكوه، به دستورات خاص يستگيب خداوند با ملبس نمودن دوازده تن به وقار و شاين ترتين به ايبنابرا

ر خواهنـد  ين مطلب كه آنها مورد تعرض قرار خواهند گرفت، طرد و دسـتگ يبه ا يبا آگاه. بخشد يان ميخود پا
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چگاه فرامـوش نخواهنـد   ياما آنها ه .د كشته شونديشا يگردند و حت يده شده و محبوس ميشد، به محاكمه كش
  .كردند يگفتند و عمل م ياو سخن م ين بود كه براياز پرشكوه آنان ايندگان پادشاه بودند و امتينمود كه آنان نما

  

  )12و  11 بابهاي(روزافزون  يها ها و انكار و طرد نمودن مخالفت. 7
  )29-1: 11(ددهنده به زندان افكنده شد يتعم ييحي )الف

ل، خـود از آنجـا   يخود به خانـه اسـرائ   يت خاص و موقتيبا روانه نمودن دوازده تن به مامور يسيع 1: 11
  . م و موعظه بپردازديتعلكردند به  يم يقبال در آنجا زندگ شاگردانل كه يجل يمت نمود كه در شهرهايعز

ن مطلـب  يـ د و تنها، بـه ا ياو ناام. س به زندان افكنده شده بوديروديبه دستور ه ييحيدر آن زمان  2-3: 11
شـگامان او در گوشـه   يدهـد كـه پ   يباشد، چرا او اجازه م) حيمس(ح يواقعا همان ماش يسيكرد كه اگر ع يفكر م

ن او يبنابرا. ديمان خود گرديدر ا يموقت يز دچار لغزشين ييحياز مردان خدا،  ياريزندان رنج بكشند؟ مانند بس
امبران يـ اسـت كـه پ   يا او واقعا همان كسـ يبپرسند كه آ يستاد كه از وفر يسيخود را نزد ع شاگردانتن از  دو

  . ح و شخص مسح شده باشنديد در انتظار مسينكه آنها بايا ايوعده داده بودند، 
دهـد   يشده بود انجام م گوئيشيح پيرا كه درباره مس ين مطلب كه او معجزاتيا يادآوريبا  يسيع 4-5: 11

ـ ) 5: 35ا ياشع( ننديب يان مينايناب :را داد ييحيپاسخ پرسش  ان پـاك  يجـذام ) 6: 35ا ياشـع ( رونـد  يلنگان راه م
ـ  ) 5: 35ا ياشع( شنوند يان ميناشنوا) 17-16: 8 يمت ك.ر ؛4: 53ا ياشع( گردند يم در ( گردنـد  يمردگان زنـده م

 يـي حيبه  يسيع.) تر بود ميشده بود عظ گوئيشيكه پ ين معجزه از معجزاتينشده بود؛ و ا گوئيشيح پيمورد مس
فقـرا بشـارت داده   بـه   1: 61ا يوار در اشع حيمس يها گوئيشيدن پيدر به كمال رس خبرخوشنمود كه  يادآوري

ح يماشـ . كننـد  يمتمرك م ياغلب توجه خود را بر ثروتمندان و طبقات اشراف يمعموال رهبران مذهب. شده است

  . بشارت داد فقراخبرخوش را به ) حيمس(

 يگرين سخنان از زبان شخص دياگر ا »كه به سبب من نلغزد يخوشابحال كس«فزود ا منجيسپس  6: 11
. باشد يم يو يان ارزشمند تكامل شخصين سخن بيح اياما بر لبان مس. بود ييبرآمده بود نشانه غلو در خودستا

ظـاهر  فـروتن   يئـت نجـار  ياو در ه شـود ظـاهر   ين فرمانده ارتشيدر لباس رنگ) حيمس(ح ينكه ماشيا يبه جا
. باشـد  يجـو مـ   زهيست) حيماش(ح يت مسير غالب شخصيح خارج از تصويو تواضع مس يمت، فروتنيمال. ديگرد

. نديشك نما ياو پادشاه يشوند ممكن بود كه به ادعا يت ميهدا يجسم يها و آرزوها كه با خواسته ييانسانها
  . ح موعود قبول نمودنديرا به عنوان مس يناصر يسيع يروحان يديكه با د شود يم يكن بركات خدا نثار كسانيل

از بـه  ين يمان هر شخص هر از چند گاهيا. ر نموديددهنده تفسيتعم ييحيد به عنوان نكوهش يرا نبا 6ه يآ
شـدن   يگر و دچار ضاللت دائميد يمان خود شدن مطلبيبه ا يموقت يدچار وقفه و لغزش. د دارديت و تاكيتقو

ك شـخص  يـ  يداسـتان زنـدگ   يچ فصـل مجـرد  يهـ . گريد يكامال مطلب خداوند يسيع يت واقعينسبت به هو
  . ميابي ياو را درم يداريو پا ي، ما سوابق وفادارييحي يبا تعمق در كل زندگ. باشد ينم
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 ي، خداوند روترك نمودندرا  يو يسيبخش ع نانيبا سخنان اطم يسيع شاگرداننكه يبه محض ا 7-8: 11

ن ازدحام مـردم  يهم. ددهنده آغاز نموديز و درخشان خود را درباره تعميآم شينمود و سخنان ستا توده مردمبه 

 يا ينكه ماننـد   يمرد دنيد يبراچرا؟ . مت كرده بودندينمود به آنجا عز يابان موعظه ميدر ب ييحيكه  يهنگام
شـجاع و   يواعظ ييحي! ري؟ مطمئنا خدر نوسان است يد بشريعقا يف و مردد كه در معرض وزش بادهايضع

. دينكه دروغ بگويرد تا ايبم داد رنج بكشد تا سكوت كند و يح ميكه ترج يمان مجسم، كسيك ايترس بود،  يب
مرد  ييحي! ري؟ مطمئنا خننديبببرد  يش بسر ميخوش لباسِ كاخ را كه در آسا يك درباريا آنها رفته بودند كه يآ

  . اگرا بودنديار دنيكه بس يممرد يبود برا يمنشانه او نكوهش مرتاض يساده خدا بود كه زندگ
. امبر بـود يـ ن پيتـر  ميدر واقع عظ –بود  امبريك پي ييحيامبر رفته بودند؟ بله، يك پيدن يا آنها به ديآ 9: 11

ان يح و خوش بي، فصيشخص يها يژگيد كه او به خاطر داشتن وينما ين مطلب اشاره نمينجا به ايخداوند در ا
بـود  ) حيمسـ (ح يشـگام پادشـاه ماشـ   ين رو كـه پ يتر بود او از ا ميقادش عظبودن و داشتن قدرت استدالل و اعت

  . تر بود ميعظ
 يامبريپ) 3:1(بود  يمالك گوئيشيدن پيبه كمال رس ييحيروشن شده است؛  10ه ين مطلب در آيا 10: 11

ح را يآمدن مس زير اشخاص نيسا. دينما يم آماده يآمدن و يد و مردم را برايآ ياز خداوند م) قبل(ش يشاپيكه پ
ـ را اعـالم نما  يو يدن واقعـ يبود كه انتخاب شده بود كه رس يآن شخص ييحيكن يل نموده بودند، گوئيشيپ  .دي
ح هموار نمود و سـپس خـود از سـر راه او    يمس يراه را برا ييحي«د، ينما ين گفته به حق راجع به او صدق ميا

  ». كنار رفت
 يسـ يكنـد كـه ع   يثابت م »ن است از او بزرگتر استيچكترآسمان كو يكه در پادشاه يكس«جمله  11:11

 ين در پادشـاه يكـه كـوچكتر   يشخص. يت ويد، نه درباره شخصيگو يسخن م ييحياز و منزلت يدرباره امت
بودن  يشهروند پادشاه. دارد يبزرگتراز و منزلت يكن امتيندارد، ل ييحياز  يت بهتريلزوما شخص است آسمان

خداوند آماده و همـوار نمـود،    يرا راه را برايز. بزرگ بود ييحياز يامت. دن آن استيرسبزرگتر از اعالم نمودن 
  . بهره ببرد ياما آنقدر عمر ننمود كه از بركات پادشاه

ار رنـج بـرده   يبس يها اسمان از خشونت يتا به زندان رفتن حاضر او پادشاه ييحياز آغاز خدمت  12: 11
ـ يد يان و علمـا يسـ يفر.) بوده است ياريبس يها تآسمان شاهد خشون يپادشاه(ا ي .است داً بـا آن در  يشـد  ين

  . ف اخبار آن سهم خود را ادا كرده بوديمبارزه با آن توسط توق يز برايرود نيپادشاه ه. تضاد بودند
. ر نمـود يتـوان بـدو شـكل تفسـ     ين جملـه را مـ  يا »با زور تصاحب كرد آن راو اما خشونت و ستم ... «

انكار و طرد نمودن . تصاحب كنند آن راار كردند كه يب آن كوشش بسيبه منظور تخر يشاهنخست دشمنان پاد
ـ ا ين مطلب ممكن اسـت حـاو  ياما ا. الشعاع قرار داد را تحت يانكار شخص پادشاه و متعاقبا پادشاه ييحي  ني

العمل نشان داده  ه عكسيداً نسبت به اعالميند شديكه آماده بودند ظهور پادشاه را انكار نما يمعنا باشد كه كسان
ـ يو ا. ننمودند يوارد شدن به آن خوددار يبرا يچ كوششيو از ه ـ آ ين همان معن   :باشـد  يدر لوقـا مـ   16:16ه ي



- �� -  

راه  شود و هر كس به جبر و زور يخدا بشارت داده م ياز آن پس به پادشاه. بود ييحيا تا زمان يعت و انبيشر«
ر شـده اسـت كـه تمـام     يكه تحت محاصره باشـد، تصـو   يمانند شهر ينجا پادشاهيدر ا ». ديگشا يخود بدان م

  . است يو خاص ضرور يروحان يخشونت. كوبند كه داخل گردند ياز خارج به دروازه آن م يطبقات اجتماع
 يـي حي يهـا  هـا و بشـارت   دهد كه موعظه ين تفكر به شخص دست ميم، ايهر كدام معنا را كه انتخاب كن

  .داشت يا ق و گستردهيبار شد كه اثرات عم خشونت يلعملا باعث به وجود آمدن عكس
 آمدن يش تا مالكيدايكل كتاب از پ »كردند ينبوت م ييحيعت تا زمان يامبران و شريرا همه پيز« 13: 11

ـ   يگام به عرصه تار ييحيكه  يهنگام. كرده بود گوئيشيرا پ) حيمس(ح يماش تنهـا   يو يهمتـا  يخ نهـاد، نقـش ب
ح انجـام  ين ظهـور مسـ  يبود كه در مورد اول ييها گوئيشيپ يدن تماميه اعالمش به كمال رسنبود، بلك گوئيشيپ

  .شده بود
شـگام خواهـد آمـد    ياس به عنـوان پ ي، ال) حيمس(ح يكرده بود كه قبل از ظهور ماش گوئيشيپ يمالك 14: 11

پـر  را  اليـاس نقـش   ييـ حيبودنـد،  ) حيمس(ح يبه عنوان ماش يسيع رشيل به پذيمااگر مردم . )6-5: 4 يمالك(
امـا او بـه روح و   . دينما يبودن را انكار م الياس يو 21: 1وحنا يو در  -الياس نيستافته ي تناسخ ييحي. كرد يم

  ).17: 1(ح آمد يش از مسي، پالياسقدرت 
 نيبنـابرا . ق خـدمت او را درك نكردنـد  يت عميننموده و اهم يددهنده قدردانيتعم ييحيهمگان از  15: 11
را كه بـه آن   يت مطلبياهم. ديگر توجه نمايد يبه عبارت »هر كه گوش شنوا دارد، بشنود«اضافه نمود،  خداوند
ح يمسـ  يسـ ين عيد، بنـابرا يرا به كمال رسان الياسراجع به  گوئيشيپ ييحياگر . ديد از دست ندهيده يگوش م
حِ خدا بودن دوباره يمس يخود را برا يادعا يسيددهنده، عيتعم ييحين با معتبر شناختن يبنابرا! باشد يموعود م

  . شود يگر ميد يك شخص منجر به قبول شخصيقبول . د نمودييتا
 شان جالب توجهيك از آنها برايچ يگفت قبول ه يخطاب به آنها سخن م يسيكه ع ينسلكن يل 16-17: 11

شـگام او از خـود   يپيا  به او ياقيچ اشتينند هيح پادشاه را ببياز را داشتند كه ظهور مسين امتيكه ا يانيهودي. نبود
و به  اند بازار نشستهر كه در يگ بهانه يكودكانآنها را به  يسيع. دانستند ين مطالب را معما ميآنها ا. نشان ندادند

، برقصـند بنوازند كه آنها  ياگر دوستانشان بخواهند ن. ه نموده استيدهند تشب يت نميرضا يشقدميچ گونه پيه

ـ  نوحـه ع جنازه را اجرا كننـد آنهـا از   ييش تشياگر دوستانشان بخواهند نما. كنند يآنها قبول نم اجتنـاب   يانوخ
  .ورزند يم

 پسرگر يوزده است از طرف ديان او را متهم كردند كه ديهوديك زاهد آمد، و يبه عنوان  ييحي 18-19: 11
شـد،   يآنها مـ  يباعث ناراحت ييحي يزكارياگر زاهد و پره. دينوش يخورد و هم م يهم م يدر حالت عاد انسان

گسار و يشكمپاره، م يرا مرد يسيآنها ع! ريكن خيل. شدند يم يراض يسيع يعيد با عادات طبيبا يپس مطمئنا م
نمود؛ اتهام  يدن افراط نميچگاه در خوردن و نوشيه يسيالبته، ع. خواندند يم ران و گناهكارانيدوست خراجگ

 يقـ يبود صحت داشت، اما نه به آن طر ران و گناهكارانيباجگوست ن مطلب كه او ديا. آنها دروغ محض بود
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چگاه در گناهـان آنهـا   يبخشد، اما ه يينمود تا آنها را از گناه رها يم ياو با گناهكاران دوست. كه منظور آنها بود
  .نمود يد نمييك نبود و آنها را تايشر

خداونـد، البتـه، حكمـت     يسـ يع ».اندرس يآن به نبوت م) فرزندان(ا يت حكمت را اعمال يكن حقانيل«
ممكـن اسـت بـه او تهمـت     ) بت پرست(مان يا يب يانسانها وجودي كهبا . )30: 1ان يقرنت-1(افته است يجسم 

ق يان از تصـد يـ هوديتوده  وجودي كهبا . روان خود رفع اتهام شده استيپ يها يدر كارها و زندگ يبزنند، از و
كـامال بـا انجـام معجـزاتش و بـا       يو يكردند، ادعاهـا  يم يخوددار) حيماش(ح ينمودن او به عنوان پادشاه مس

  .ده استيثارگرش اثبات گرديا شاگردان يروحان يدگرگون
  

  )24-20: 11(اوردند يمان نيل كه توبه نكردند و ايجل يشهرها واي بر )ب
دا يص تين و بيخورزك از شهرها به اندازه يچيه. بزرگ به دنبال دارد يها تيازات بزرگ مسئوليامت 20: 11

آنها راه رفته بود، به مردم مقرب  يخاك يها افته خدا در كوچهيپسر جسم . از برخوردار نبوديو كفرناحوم از امت
آن انجام داده بود در برابر شواهد  يوارهايخود را درون د پرقدرت يكارهام داده بود، و اكثر يو ارجح آنها تعل

ـ . دندياجتناب ورز يبا سرسخت توبه كردنقاطع و كوبنده، آنها از  ن يرتـر يد خطيـ خداونـد با  نـدارد كـه   يتعجب
  . ديها را بر آنها اعالم نما يداور

 دهيخود خدا را شن منجيپرشكوه  ين شهرها استدعاهايا. دينما يآغاز م دايص تيبو  نيخورزاو با  21: 11
ـ كـه از ا  شود يدون ميو ص صور يذهن او متوجه شهرها. را رد كردند يكن با اراده خود ويبودند، ل ن رو كـه  ي

را  يسـ يت را داشـتند كـه معجـزات ع   ين مزياگر آنها ا. خدا واقع شدند يپرست و شرور بودند تحت داور بت
ن و يدون بهتر از خورزي، صور و صيروز داورن در يبنابرا. نمودند يها را م ن توبهيتر قينند، آنها فروتنانه عميبب
  . دا تحمل خواهند كرديص تيب

ن مطالب اشاره دارد كه در جهنم درجات يبه ا »تر خواهد بود قابل تحمل يدر روز داور«سخنان  22: 11
-1(كه درجات مختلف پاداش در آسـمان و بهشـت وجـود دارد     همان گونهه وجود دارد، درست يمختلف تنب

ح يمسـ  يسـ يعـت كـردن از ع  كنـد، اجتنـاب از اطا   يكه انسان را به جهنم واصل م يتنها گناه) 15-12: 3ان يقرنت
  . ازها و افراط در گناه استير كردن امتيدن در جهنم مشروط بر با تحقياما عمق رنج كش) 36: 3وحنا ي(باشد  يم

 در ناصـره مـوطن او   يسين شهر پس از انكار عيا. كفرناحوم بودند يبه مطلوب ياندك يشهرها 23-24: 11
بود در  يح بودن وير مسيز او كه شواهد انكارناپذيانگ ت شگفت، اكثر معجزا)12-1: 2مرقس  ك.ر ؛1: 9(د يگرد

ازات بود توبه ين امتيا ين حد دارايجنس بازان بود تا ا تخت هميت كه پايسدوم بر معص. ن شهر انجام گرفتيا
ـ آنجا با ياهال. از كفرناحوم بزرگتر بودياما امت. شد يكرد و بخشوده م يم  ينمودنـد و بـا خوشـنود    يد توبـه مـ  ي

تر  ميسدوم عظ يگناه انحراف جنس. اما كفرناحوم روز فرصت خود را از دست داد. نمودند يداوند را اذعان مخ
ن، در روز يبنـابرا . تر از انكار و طرد نمودن پسر مقدس خدا توسط كفرناحوم نبـود  ميعظ يچ گناهيكن هيل. بود
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صـعود خواهنـد    آسـمان دارند به  يازاتيامت ي كهآنهائ. كفرناحوم مجازات نخواهد شد ي، سدوم به سختيداور

ن مطلب درباره كفرناحوم صحت ياگر ا. ه سقوط خواهد كردين به هاويكفرناحوم به پائ يكرد، در هنگام داور
 جـائي كـه  ، و شـود  يخبرخوش پخش م جائي كهمقدس فراوان است و  كتاب ي كهداشته باشد، در مورد جاهائ

  . كند چقدر صحت خواهد داشت يم يعضو زندگ چ كس بدونيم هي، اگر نگوئياندك مردمان
او . ايبريدا، كفرناحوم و تيص تين، بيخورز. ل وجود داشتيدر زمان خداوند ما، چهار شهر برجسته در جل

دا بـه  يص تين و بيب خورزيجه چه بود؟ تخرينت. نگفت يزيا چيبريسه شهر اول را سرزنش نمود اما در مورد ت
به  نيا. ستيت كفرناحوم هم مشخص نيو موقع. ق آنها ناشناخته استين محل دقكامل انجام شد كه اكنو يقدر

مقـدس   و الهـام كتـاب   منجـي از علم مطلق  يارياز شواهد بس يكيو  گوئيشيدن مهم و قابل توجه پيكمال رس
  .باشد يم

  
  )30-25: 11(  يبه انكار و منجيالعمل  عكس )پ

 يو. نـد يحِ خداونـد را محبـت نما  يكـه مسـ   ينـه قلبـ  رت داشتند يل نه چشم بصيسه شهر جل 25-26: 11
و  يمانياو چگونه به عدم ابـراز پشـ  . تر عياس وسيبود در مق ياز انكار و يا آنها نمونه يها دگاهيدانست كه د يم

 يآن او صدا يبه جا. انه با آنها رفتار ننموديو انتقام جو ي، بدگمانيالعمل نشان داد؟ او با تلخ توجه آنها عكس
او  يتواند مقاصد سلطنت و پادشاه يز نميچ چيشكر كردن خدا بلند نمود و از او تشكر كرد كه ه يا براخود ر

ـ اكـه   نيپدر، خداوند آسمان و زم يكنم، ا يمن تو را شكر م«. ديمختل نما را ـ ق را از داناين حقـا ي ان و ي
   ». يا پنهان داشته و بر كودكان آشكار كرده) شانيمصلحت اند(ا ي خردمندان
 ياز داور يسـ ينخسـت، ع . ميكنـ  يد خـوددار يـ د بايايش بير كه ممكن است پينجا ما از دو سوء تعبيدر ا
ان و يـ ن امر كه خدا جابرانه نـور را از دانا يدوم، او به ا. كرد ينم يل اظهار خوشنوديجل ير شهرهايناپذ اجتناب

  . غ نمود، اشاره ننموده استيشان درياند مصلحت
م شـدن بـه   يآنها تعمداً از تسل. خداوند برخوردار بودند يسيرفتن عيپذ يبرا ياريسن شهرها از شانس بيا

چگـاه  يخـدا ه  يها كن نقشهيل. غ نموديكه آنها نور را رد كردند، خدا نور را از آنها در يهنگام. سرباز زدند يو
او . ر خواهـد نمـود  فروتن آشكا يها را به قلب ياورند، پس خدا ويمان نيشمندان اياگر اند. خورد يشكست نم

  .)53: 1لوقا ( دينما يدست روانه م يكند و دولتمندان را ته ير ميكو سين يزهايگرسنگان را به چ
قضـاوت دچـار    ينائياز نداشته باشند به نابيح نيدانند كه به مس يم ميكه خود را چنان خردمند و فه يكسان

در او «. سـازد  يآنها آشكار م يز را برايو همه چكه به فقدان حكمت خود معترف هستند ا ياما كسان. گردند يم
هـا   ين مقدر كه اگر بعضـ يپدر را به خاطر ا يسيع) 3: 2ان يكولس( ».حكمت و معرفت نهفته است يهمة گنجها

ت خـدا،  يشگرف در نقشه و مقصود حاكم يبا ناباور يسيع. ن با او خواهند بود، شكر نموديرياو را ندارند، سا
  . افتي يتسل
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ده يشـن  يگـر ين مطلب اگر از زبـان شـخص د  يا. ح توسط پدر سپرده شده استيز به مسيهمه چ 27: 11
 حالي كـه در آن برهه از زمان در . قت استيك حقيخداوند  يسايكن از زبان عيگستاخانه است، ل يادعائ شود

قـت داشـت،   ير حقن امـ يـ د كه او تحت كنترل باشد اما ايرس يها باال گرفته بود، به نظر نم تيها و ضد مخالفت
 چ كس پسـر يه«. نمود يحركت م ييپرشكوه و نها يروزيپ يبه سو يريناپذ به طور مقاومت يو يبرنامه زندگ

ت در يت و بشـر يـ وحدت الوه. ح وجود دارديرقابل فهم در مورد شخص مسيغ يراز ».شناسد جز پدر يرا نم
مثال، مسئله مرگ مطـرح   به طور. ديمان يم يكند كه ذهن بشر را غرق در شگفت يجاد ميا يك شخص مشكالتي
 يو يو بشـر  يالهـ  يهـا  عـت يامـا طب . رديـ م يمـ  يسيخدا است و ع يسيكن عيل. رديتوند بم يخدا نم. شود يم

ـ  يم و اطميم به او محبـت بـورز  يم او را بشناسيتوان يما م وجودي كهن با يبنابرا. باشند يم يجدانشدن م، ينـان كن
  . ديتواند واقعا او را درك نما يها پدر مد تنيگو يوجود دارد كه م ياحساس

  نام تو  يواال ينه رازهايهر آ  
  دينما يم يموجودات را متعال  
  )دينما يباشكوه ادعا م(تنها پدر   
  ديتواند درك نما يكه پسر را م  
  يسته آنيبرة خدا تو شا يا  
  شوددر برابر تو خم  ييكه هر زانو  

  ا كُندريجوس –
ز يـ و پـدر ن  ».شان آشكار سازديسد جز پسر، و آنان كه پسر بخواهد او را براشنا يچ كس پدر را نميه«

توانـد   يانسان نم. ديم است كه خدا را درك نمايت، تنها خدا آنقدر عظيدر نها. رقابل درك استيز و غياسرارآم
انتخـاب  كـه خـود    يتواند و پـدر را بـه كسـان    يخداوند م يساياما ع. خود بشناسد يقدرت و خردمند او را با

  )7: 14وحنا ي( شناسد يز ميهر كس كه بخواهد پسر را بشناسد، پدر را ن. سازد يد اشكار مينما يم
ـ  يقي، ما با حقا27ه يآ وجيهت يم كه برايد اقرار كنين سخنان، ما باياما، پس از گفتن همة ا ش از حـد  يكه ب

 يت اذهان فانيدر ابد يحت. ار كم نور استيسم كه بينگر يم يا نهيما در آ. مياست سر و كار دار يما متعال يبرا
 م كه پـدر تنهـا  يخوان يكه ما م يهنگام. باشند ينم يريگ فهم راز جسميا  عظمت خدا يما قادر به درك و قدردان

از  ياريك انتخاب دلبخواه و اختيم كه به يشو ي، ما وسوسه مشود يد آشكار مينما يكه پسر انتخاب م يبه كسان
بـه   يجهان يخداوند دعوت يسايع. دينما يدفاع م يرين تفسيه چنيعل يه بعديآ. ميفكر كن اندك اشخاص ارجح

آورد كـه بـه نـزد او رفتـه و      ين، كسل و خسته هستند به عمـل مـ  يدن بار سنگيكه از بر دوش كش يهمة كسان
هستند كه به  يكسان را كه انتخاب نموده تا پدر را بر آنها اشكار سازد، يگر، اشخاصيبه عبارت د. ابنديآرامش ب

 ميـ د به خـاطر آور يت پرمالطفت، بگذارينها ين دعوت بيش ايبا آزما. مان دارنديا منجياو به عنوان خداوند و 
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انسـان   ينفرت و سرسخت. ديل، ارائه گرديمطلوب جل يتوسط شهرها يسيع يكه آن پس از انكار پر سروصدا
   :ديگو ين ميمك ل. يج .الف. ديض او را خاموش نمايتواند آتش عشق و ف ينم

 يخـود درهـا   ييدر حركت است، پادشاه در سخنان نها ياله يل به طرف آزمون سخت داورياسرائ قوم وجودي كهبا 
  .باشد يض ميف يشدن خدا يدر آستانه داور يد كه او حتينما يب ثابت مين ترتيو بد. دينما يرا باز م يشخص ييرها

وحنـا  ي(؛ خـوردن  )12: 1وحنـا  ي(رفتن ي؛ پـذ )31: 16اعمال رسوالن (ن مان داشتيا يعنيآمدن  ديائيب 28: 11
؛ )25-24: 5وحنا ي(دن ي؛ شن)2: 4وحنا ي-1(؛ اقرار كردن )22: 45ا ياشع(؛ نگاه كردن )37: 7وحنا ي(دن يش؛ نو)35: 6

؛ )21-20: 9 يمتـ ( ي؛ لمس نمودن لبه جامه و)20: 3مكاشفه (را گشودن  ي؛ در)9: 10وحنا ي(وارد شدن  ياز در
  ).23: 6ان يروم(ح خداوند ما يبه واسطه مس يابد يه زندگيو قبول عط

در  يرسـتگار . ح زنده اسـت يست، بلكه مسيش نيكشيا  ن و اعتقاداتيسا، آئيك كليمان يهدف ا. نزد من
ـ توانـد آنهـا را رسـتگار نما    يكه خدا مـ  يا را دارند به همان اندازه يسيكه ع يكسان. شخص است  د، رسـتگار ي

  . هستند
ر يـ د كه زيد قبول نمايبرود، با يسيقتاً نزد عيحق ينكه شخصيبه منظور ا. همه زحمتكشان و گرانباران يا

 حيمس يسيمان به خداوند عيا. ابنديتوانند نجات  ياند م كه اذعان دارند كه گمشده يتنها كسان. گناه قرار دارد بار
  . جاد شده باشديد قبل از توبه در نزد خدا ايبا

ست و كسب شده اسـت،  ين ينجا استحقاقيش در ايد كه آسايدقت كن .ديش خواهم بخشيمن به شما آسا
رد يـ گ ينشأت م ين آگاهياست كه از ا يبرآمده از رستگار يشين آسايا. ه از طرف خداوند استيك عطيبلكه 

ـ از ا يدنبـال آگـاه   شِ وجدان است كه بهيآسا. ديان رسانيب جلجتا به پايصل يح كار توبه را در رويكه مس  ني
ـ   يهم يك بار و برايمه گناهان شخص يد كه جريآ يمطلب م  يشه پرداخت شده است و خـدا خواسـتار پرداخت

  .باشد يدوباره نم
  . شود يل ميبه خدمت تبد يدعوت از رستگار 30و  29 آياتدر  29: 11

 ديخود را به او بسپار يرل زندگد و كنتيم اراده او كنيخود را تسل يعنين جمله يا. ديريوغ مرا بر دوش گي
  .)2-1: 12ان يروم(

م، او ينمائ يخود اذعان م يزندگ يها او در تمام عرصه يكه ما به خداوند همان گونه. ديابيم يو از من تعل

ان كـه خشـن و مغـرور    يسـ يبـرعكس فر . م و افتاده دل هستميرا ماليز. دهد يم ميخود تعل يها قيبه طر ما را
ن يتر نيكشند خواهند آموخت كه پائ يوغ او را بر دوش ميكه  يكسان. فروتن و افتاده است يقياستاد حق بودند،

  . خود انتخاب كنند يها را برا گاهيجا
سـت بلكـه   يش وجـدان ن ينجا منظور آسايدر ا. افتيد يش خواهيش را در روح و روان خويبر شما آسا

ـ . شـود  يافت ميها در مقابل خدا و انسان  اهگين جايتر نيدن پائيو آرامش قلبهاست كه با برگز شيآسا ن يهمچن
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 يطلب بر دست داشتن از جاه يكه سع يكند هنگام يح تجربه مياست كه شخص در خدمت به مس يافتن آرامشي
  . دارد

ان يسـ يبـا فر  يريجاد تضاد چشـمگ يدگر بار در ا ». وغ من راحت و بار من سبك استيرا كه يز« 30: 11
بندند و بر دوش مـردم   يفرسا را م توان يرا آنها بارهايز«راند،  يسخن م اين گونهه آنها دربار يسيع. وجود دارد

ـ ( ».تكان دهنـد  يانگشت يحركت دادن آنها حت يستند برايگذارند، اما خود حاضر ن يم ـ ) 4: 23 يمت  يسـ يوغ عي
بـر سـر در    يا قرار بود نوشـته  يسيگفت اگر ع يم يشخص. كند يجاد نميا يو آزردگ يدگيخراش. راحت است
  ». وغ من اندازه استي«. ن جمله باشديد ايبا يخود داشته باشد آن نوشته احتماال م يمغازه نجار

هـا و   يمشـكالت، گرفتـار   گونـه  هـيچ  يحيك مسي يست كه در زندگين بدان معنا نيا. بار او سبك است
 يم آنها را بـه تنهـائ  يستيه ما مجبور ند كينما يم ارا الق ين معنيبلكه ا. درد و رنج وجود ندارديا  سخت يكارها

خدمت بـه او  . بخشد ياز به ما ميهنگام ن يبرا يض كافيم كه فيكش يوغ را به دوش مي يما با كس. ميتحمل نمائ
  : ديگو يجووِت م. اچ. يج. باشد يكامل م يست بلكه آزادياسارت ن

وغ بـر  يك طوق ير يرا ز يخواهد بار گران زندگ يكه او م اين استد يار بنماد ايمانك يكه ممكن است  ياشتباه مهلك
ح همـواره بـا در نظـر گـرفتن دو     ين مسـ يبنابرا. حمل كند ييخواهد انسان بار خود را به تنها يچگاه نميخدا ه. دوش بكشد

از آن دو گـردن   يكـ يدو گردن است، و خداوند خواستار آن اسـت كـه    يله كار برايوغ وسي! ديگو يوغ با ما سخن ميطوق 
رون يـ در ب يحيك مسي يدر زندگ يروزيراز آرامش و پ. م باشديآور سه فه رنجيخواهد كه در كار سخت هر وظ ياو م. شدبا

  .شود يافت ميآرامش بخش استاد  »وغي«و قبول  »شيخو«ر طوق گرانبار يآمدن از ز
  

  )8-1: 12(سبت روز  مالك يسيع )ت
و خصـومت   يتـوز  نـه يك. ح ثبـت شـده اسـت   يودن مسبحران روزافزون انكار و طرد نم بابن يدر ا 1: 12

و پرسش در مـورد سـبت    كند موضوع ير را باز ميگ ليس يها چهيكه در يمورد. ز شدن استيان آماده لبريسيفر
  .است) سبت(

شروع  يو شاگردان. گذشتند يان مزارع گندم ميمش از شـاگردان و  يسيع  ،سبتدر آن روز به خصوص 
 يهـا  تواننـد از گنـدم   يعت به آنها اجازه داده بود كه مـ يشر. خوردن آنها نمودندگندم و  يها دن خوشهيبه چ

  ) 25: 23ه يتثن( اند استفاده كنند از داس استفاده ننموده زماني كهه خود تا يمزرعه همسا
 سـبت روز بودند، آنها را متهم نمودنـد كـه قـانون     يقانون يها يريرادگيكه به دنبال ا انيسيفركن يل 2: 12

) 1( :را متهم به شاگرداناتهام خاص آنها ذكر نشده است احتماال آنها  وجودي كهبا . اند را نقض نموده )تسب(
غلـه را بـاد   ) 3(؛ )دن گندم در دستانشـان يسائ(دن خرمن يكوب) 2(؛ )گندم يها دن خوشهيچ(برداشت محصول 

  . ، نمودند )جدا كردن گندم از كاه(دادن 
كـه داود   يزمان. ، پاسخ دادداود يدر زندگ يا واقعه يادآوريز آنها را با يت تمسخرآميشكا يسيع 3-4: 12

 كه بـه  ي، دوازده قرص نان گرامرا خوردند يمينان تقدابان رفتند و يبردند آنها به ب يد بسر ميارانش در تبعيو 
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 يدا آنهـا را بـرا  امـا خـ  . ارانش كاهن نبودندينه داود و نه . ن ممنوع بوديريسا يكاهنان خوردنش برا يجز برا
  ن كارشان گناهكار محسوب ننمود، چرا؟يانجام ا
ـ را بر قوم وفـادار خـود تحم   يچگاه در نظر نداشت كه سختيعت خدا هيكه شر اين استن امر يل ايدل ل ي

) بحـق (گاه عادالنه ياگر جا. گناهكار او را طرد نمود، بودند قومك ي. نبود ير ويد بودن داود تقصيدر تبع. دينما
ك عمـل ممنوعـه را   يـ خـدا  . را بخورنـد  يميارانش مجبور نبودند كه نان تقديده بود، او و ياو عطا گرد هب يو

  . ل گناه وجود داشتيرا در اسرائيد، زينما يمجاز م
ق يرا تصـد  يسـلطنت و  قـوم ل بـود، امـا   يخداونـد پادشـاه بحـق اسـرائ     يسايع. وجه تشابه واضح است

كه گفته شد در  يروانش تا حد خوردن به شكلينمود، پ يخود را كسب م گاه مناسبيجا يسياگر ع. نمودند ينم
 شـاگردان خداونـد از كـار   . كـرد  يخ خود را تكرار ميتار. كردند يدر هفته تنزل نم يگريهر روز ديا  سبتروز 
  . نكرده بودند يرا آنها كار اشتباهيش انتقاد ننمود، زيخو

وانـات و  يكـردن ح  يبا كشتن و قربـان  سبتدر روز  كاهنان د كهينما يم يادآوريان يسيبه فر يسيع 5: 12

را در يز گردند ينكوهش نمكن ي، لندينما يم يحرمت يب سبتبه ) 10-9 28اعداد ( يگريدانه ديوظائف عب انجام
  .خدمت خدا به كار مشغولند

پس از چـه رو  . كردند يبه آن كار م يحرمت يدر معبد بدون ب سبتدانستند كه كاهنان هر  يان ميسيفر 6: 12
د يتر از معبد است انجام دادند انتقاد كنند؟ شـا  كه بزرگ يكه در حضور شخص يكار يبرا شاگرداند از يآنها با

خدا  يپادشاه »زيچ«آن  ».تر از معبد است نجا بزرگيكه در ا يزيچ« :ميسيواژه شخص بنو يبهتر باشد كه به جا
  . است كه در شخص پادشاه حضور دارد

من طالب رحمت هستم نـه  «او گفته بود،  6:6در هوشع . چگاه قلب خدا را درك نكردنديان هيسيفر 7: 12
در  خود يرفع گرسنگ يدهد كه قومش برا يح مياو ترج. شمارد يمقدم م ين مذهبيخدا محبت را بر آئ ».يقربان
اگـر  . نديت نمايرعا داًيقانون آن روز را شد ينكه با تحمل مشقت جسمينند تا ايگندم بچ يها خوشه سبتروز 

 يرفتارها و مراسـم ظـاهر   ياما آنها برا. كردند يرا متهم نم شاگردانكردند، آنها  ين مطلب را درك ميان ايسيفر
  . شتر از رفاه بشر ارزش قائل بودنديب

عت را برقرار يدر درجه اول او بود كه شر ».است سبترا پسر انسان صاحب يز«افزود،  منجيسپس  8: 12
. يا. آن دارا بـود  يواقعـ  ير معـان يتفسـ  يت را بـرا ين صالحيشتريبود كه ب ين خود او شخصيبنابراو . ساخت

  : ديگو يروجرز م.ويدبل
و دسـتور و   يع اسـام يسر يك بررسيالقدس، با  م گرفتن از روحينجا با تعليدر ا يمت يد كه گوئيآ يبه نظر م اين گونه

تـر از معبـد؛    ؛ خدمتگذار مـن؛ پسـر داود؛ بـزرگ   سبتسر انسان؛ صاحب روز او پ: دهد يخداوند را ارائه م يسايع يها تين
و  ين كار را به منظور نشـان دادن عظمـت گنـاه انكـار و رد قبـول و     يا يمت. باشد يمان، ميتر از سل ونس؛ بزرگيتر از  بزرگ
  .نمودن حقوق او انجام داده است ان اعطيهمچن
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نجـا مـا مكـث    يدر ا – سـبت دسـت خشـك شـده در روز     يمداوا –متن  يع بعديقبل از پرداختن به وقا
  .ميداشته باش سبتمقدس درباره  م كتابيدر مورد تعال يكوتاه يم تا بررسيكن يم

  

  سبت نكاتي در باب
  ).شنبه(خواهد بود هميشه ن روز هفته بود و ي، هفتمسبتروز 

او فرمان به محترم شـمردن   در آن زمان) 2:2ش يدايپ(روز خلقت، در روز هفتم آرام گرفت  6خدا پس از 
ك روز اسـتراحت در هـر هفـت    ي. ن اصل را در نظر داشته استينداد، هر چند كه ممكن است كه ا سبتروز 

  .افتي يد انجام ميروز با
ـ ا. شـمارند  را محتـرم  سـبت ل فرمان داده شد كه ياسرائ قومبه  گرديدكه ده فرمان عطا  يهنگام ن فرمـان  ي

كه كـار كـردن در روز    يليتنها دل. بودند ير فرمانها اخالقيسا حالي كهبود در  يتو بزرگداش يفاتيتشر يعتيشر
بود كه ذاتـاً خطـا    ير فرمانها در مورد مطالبيسا. گفته بود اين گونهن بود كه خدا يشد ا يخطا محسوب م سبت

  . شدند يمحسوب م
ـ (امل خـدمت بـه خـدا    چگاه در نظر گرفته نشده بود كه شيه سبته كار كردن در روز يت عليممنوع  يمت

د ينه فرمان از ده فرمان در عهد جد. شود) 12-11: 12 يمت(كو ياعمال نيا  )4-3: 12 يمت( ياعمال ضرور) 5: 12
ض يان است كه تحـت فـ  يحيمس يبرا ييها عت بلكه به عنوان دستورالعملينه به عنوان شر. ده استيتكرار گرد

. اسـت  سـبت فرمان مربوط به روز  شودگفته نشده كه محترم شمرده ان يحيكه به مس يتنها فرمان. ندينما يزندگ
ان يكولسـ ( توان به خاطر محترم نشمردن آن متهم نمود يان را نميحيدهد كه مس يم ميتر، پولس تعل قيان دقيبه ب

2 :16(  
. )1: 20وحنا ي( ان مردگان برخاستيدر آن روز از م يسيخداوند ع. ان روز اول هفته استيحيروز مهم مس

ن روز خداونـد  يدر دوم. د شده استييتا يده و از نظر الهين مطلب كه كار توبه كامل گردياثبات ا يبرا يمدرك
 ديالقدس در روز اول هفته عطا گرد روح) 26، 19: 20وحنا ي( ش مالقات نموديخو شاگردانكشنبه، خداوند با ي
كـه نـان را پـاره     ر آن روز گرد هم آمده بودندد يميقد شاگردان) 16-15: 23ان يالو ك.ر؛ 1: 2اعمال رسوالن (

ده يـ ن گرديـي بود كه توسط خدا تع يو آن روز) 7: 20اعمال رسوالن ( ح را آشكار نشان دهنديكنند، و مرگ مس
  .)2-1: 16ان يرنتق-1( گذاشتند يكار خداوند كنار م يپول برا يد مبلغيبا يان ميحيبود كه مس
كشنبه، هفته يا يروز خداوند، . ك هفته كار و زحمت قرار داشتيان ين روز هفته در پايا هفتمي سبتروز 

ـ ي سبت. دينما يده است آغاز ميبخش كه كار توبه كامل گرد آرامش ين آگاهيبا ا را . ن خلقـت اسـت  يادبود اول
  . روز خداوند روز منزلت است. ت بوديروز مسئول سبتروز . افته استيوند ين پيروز خداوند با خلقت نو

 يتـرس از مجـازات گرامـ   يـا   به تقدس، يابي ا دستي يان روز خداوند را به منظور كسب رستگاريحيمس
گـر  يد ين روز را از روزهـا يكه خودش را وقف آنها نمود ا يثار عاشقانه خود به كسيآنها به خاطر ا. دارند ينم
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روز  نيم ايتوان يم، ميروز آزاد هستن يو روزمره در ا يويل كه ما از پرداختن به امور دنين دليبه ا. اند جدا نموده
  . ميح و خدمت به او اختصاص دهيخاص به پرستش مس يقيرا به طر

روز شـنبه و روز خداونـد    سـبت . باشـد  يح نمـ يدا كـرده صـح  ير پييبه روز خداوند تغ سبتم ينكه بگوئيا
را  يديـ قطه آغـاز جد ح نيام مسيق. )17-16: 2ان يكولس( ح استيه بود، اصل مسيك ساي سبت. باشد يكشنبه مي

  . دينما يگذاشت و روز خداوند آن آغاز را مشخص م
ان بـه  يسـ يرغم اتهامـات فر يـ عل( داشـت  يم يرا گرام سبت ،تعيوفادار به شر يهوديك يبه عنوان  يسيع 

ده شده بـود رهـا   يكه با آنها پوش ين و قواعدين روز را از قواني، او اسبتبه عنوان صاحب ) ن مطلبيعكس ا
  .ساخت
  

  )14-9: 12( سبتدر روز  يسيدن عيشفا بخش )ث
ـ يد يد كه علمـا يگو يلوقا به ما م. سه رفتياز مزارع گندم به كن يسيع 9: 12 ان آنجـا حضـور   يسـ يو فر ين

  .)7-6 :6لوقا ( وارد آورند يد بتوانند به او اتهامير نظر داشتند شايداشتند و او را ز
ان يسـ يفر يابـراز نـاتوان   يسامت بـرا  يشاهد. ه بودبود دستش خشك شد يمردسه يدر داخل كن 10: 12

 يا لهياما ناگهـان بـه عنـوان وسـ    . با او رفتار كرده بودند يو سرد يتوجه يتا آن زمان آنها با ب. كمك به او يبرا
ن رنـج و  يهمـواره مسـتعد تسـك    منجـي دانستند كه  يآنها م. آنها ارزشمند شد يح برايبه دام انداختن مس يبرا

 يتوانند به اتهـام ارتكـاب جرمـ    ين آنها ميشفا دهد بنابرا سبتآنها فكر كردند اگر او در روز . ودفالكت بشر ب
ـ آ«: را مطرح نمودند يك سوال قانونيكردن  ين با لفاظيبنابرا. ر كننديقابل مجازات او را دستگ ا شـفا دادن در  ي

  »ز است؟يجا سبتروز 
ـ او را ب سـبت ننـد در روز  يچـاه بب خـود را در   دگوسفنا اگر آنها ين پرسش كه آيبا ا منجي 11: 12 رون ي

 ين بود كه كاريد بهانه آنها ايكن چرا؟ شايل! ن كار را انجام خواهند داديالبته آنها ا. به آنها پاسخ داد .آورند ينم
خواستند  يدارد و آنها نم ين باشد كه گوسفند ارزش ماديممكن است ا يگرياما دغدغه د –از سر ترحم است 

  . سبتدر روز  يگردند، حت يتحمل ضرر مادكه م
اگـر تـرحم بـه    . شتر استيك گوسفند بيك انسان از يارزش د كه يادآور گرديخداوند ما به آنها  12: 12

  !تر است هيقابل توج سبتروز به انسان در  كردن يكوئينوان درست است، يك حي
به . ديد، دست خشك شده را شفا بخشدر چاه طمع خو يهودير كردن رهبران يبا غافلگ يسيع 13-14: 12

 و يفرمـانبردار . مان و اراده بشر به عمل خوانده شدندين كلمات، اي، و با گفتن ادستش را دراز كندگفت  مرد

 شـما . گـرش سـالم شـد   يمانند دست د يبكلز يانگ آن دست توسط خالق شگفت. افتياطاعت با شفا پاداش 
افته يبه كمك به او را داشتند شفا  يليمرد كه آنها نه قدرت و نه تمانكه آن يان از ايسيد فريممكن است فكر كن
توطئه كردنـد كـه او را بـه قتـل      يسيه عين شدند و بر علياما برعكس آنها سخت خشمگ. بود خوشحال شدند
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افتنـد خوشـحال   ي ياز هفته شفا م ينكه در هر روزياز ا داشتند، ياگر آنها خودشان دست خشك شده م. برسانند
  .شدند يم

  
  )21-15: 12( همگان يشفا برا )ج

امـا بهـر جـا كـه     . آن مكان را تـرك نمـود  از افكار دشمنانش آگاه گشت،  يسيكه ع يهنگام 15-16: 12

ـ  يآنها را شفا م ياو تمامشدند،  يماران جمع ميو هر جا كه ب. شدند يت جمع ميجمع رفت، يم امـا او   .ديبخش
ن كار را نـه بـه خـاطر حفاظـت از     يند، ايو اعالم ننما يرا علن يگر و همعجز ينمود كه شفاها يآنها را مكلف م

ـ  ن علت بود كه از هر حركت نابجا كه او را قهرمان محبـوب يداد، بلكه به ا يخود در برابر خطر انجام م  يانقالب
ـ انقالب او نزد. شد يد حفظ ميبا يبرنامه اله. دينما يريقلمداد كند جلوگ خـون   نخـت يك بـود، البتـه نـه بـا ر    ي

  . ختن خون خودشيان، بلكه با ريروم
ك فـاتح  يـ ح را يمسـ  ينب. ديبه كمال رس 4-1: 42؛ 9: 41 يااشع گوئيشيبا پ يخدمت باشكوه و 17-18: 12

. كنـد  ير مـ ي، تصـو ده بوديبرگزهوه يكه  يخادمرا به عنوان  يسياو ع. كرده بود ينيش بيم پيرفتار و مال خوش

 گوئيشيپ.  خواهد نهاد يروح خود را بر وخدا . خدا خوشنود بود) نجا(روان  يدر وكه  يمحبوبشخص 

او عـدالت را بـه   . ديل خواهد رسيمحدوده اسرائ ييد و خدمت او به ماورابه كمال رس يسيد عيكه هنگام تعم
 يشـود، برتـر   يده مـ يل بلندتر شنياسرائ »)نَه(ر يخ« حالي كهدر  يمطلب آخر. ها اعالم خواهد كرد يهوديريغ
  . ابدي يم

ـ فرنـزاع نخواهـد كـرد و    ) حيمس(ح يد ماشيگو يخود م يبعد يها گوئيشيدر پ يااشع 19: 12 اد نخواهـد  ي
نخواهد بود كه تـوده   ياسيس يبيگر، او عوام فريبه عبارت د. ده نخواهد شديشن ها ش در كوچهيد و صدايكش

  : سدينو ين ميمك ل). زديبرانگ(مردم را بشوراند 
 يبـ يعـوام فر  ايـ  يجسـمان  يرويـ از جملـه ن  يز عـاد يباشد با متوسل شدن به هر دستاو يخدا م »خادم«ن پادشاه كه يا

  .ديگاه بحق و ممتاز خود نخواهد رسيعه به فرمان او به جايطبالماوراء يروهاينيا  ؛ياسيس

دن يرسـ  ياو برا. مِ سوخته را خاموش نخواهد كرديله نيفتيا  را نخواهد شكست خرد شده يناو  20: 12
ـ او قلب شكسته و مظلـوم را تقو . از جامعه را لگدكوب نخواهد نموديبه اهدافش اشخاص محروم و كم امت ت ي

ـ نما يم  ل به شعلهيت نموده و تبديمان را تقويك جرقه اي ياو حت. بخشد ينموده و شهادت م خـدمت او تـا   . دي
با نفرت و  يز و فروتنانه ويآم محبتتوجه و عالقه . برساند ادامه خواهد داشت يروزيعدالت را به پكه  يزمان

  . انسانها كمرنگ نخواهد شد يناسپاس
. گفته شده اسـت  اين گونهان يا بين اصطالح يا يادر اشع. د همة قومها خواهد بودية اميو نام او ما 21: 12

 ايكناره در ينهايسرزم. كسان استيهر دو  يكه معنا ». باشند يم يعت ويا در انتظار شريكناره در يهانيسرزم«
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. باشند يباشند تا بتوانند بنده وفادار و يم يدر انتظار سلطنت و ها ن ملتيا. كند يهود اشاره مير يغ يها به ملت
  : سندينو يگذارند و م يا را ارج مين نقل قول از اشعيا يليت و لسيكال

 يبـرا  يت ويـ ح با پدر، ماموريسا وحدت مياشع ...ح يم مسيعظ ييباياز ز يريمقدس، تصو از جواهرات كتاب يكي ...
بـه جـز نـام او    . كشـد  ير مـ يرا به تصو يو يينها يروزيت و پيبا رنج بشر ييبا روبرو يمت ويها، تواضع و مال م ملتيتعل
 شـود  يان نمـ يـ ب ينام او در لفافه جمالت خشك و خاص آموزش –جهان  منجي –ح يمس. ان وجود ندارديجهان يبرا يديام

  .است يغنو واال  ينشيبلكه ملبس به ب

  
  )32-22: 12( يگناه نابخشودن )چ

بـه فكـر    يبه طـور جـد   يد، مردم عاديرا شفا بخش كور و اللوزدة يك دي يسيكه ع يهنگام 22-24: 12

ـ ا. ل باشـد يح موعود اسـرائ يهمان مس ،پسر داودافتادند كه ممكن است او  ن مطلـب باعـث بـه خشـم آوردن     ي

 يا ن اتهام كـه معجـزه  يو آنها با ا. آنها قابل تحمل نبود يبرا يسيبا ع يمشنهاد حسن تفاهيچ پيه .شد انيسيفر

ـ   يا. بوده است آن را رد كردند وهايس ديبعلزبول رئكه صورت گرفته با قدرت  اتهـام   نين اتهـام ناخجسـته اول
  .وها كسب كرده استيرا از طرف د يين توانايخداوند ا يسايبود كه ع مبني بر اين آشكار

 شان گفـت ياو بد. ، اقدام به نشان دادن اشتباهشان كردافتيافكار آنها را در يسيعكه  ينگامه 25-26: 12

ـ تواند با موفق ينم شوده يه خود تجزيكه بر عل يا خانهيا  ي، شهريچ حكومتيهكه   دار بمانـد اگـر او  يـ ت پاي

ـ و ا. كـرد  يكار مـ  شيه خويبر علطان ين شيافكند، بنابرا يرون ميطان بيش يرويطان را با كمك نيش يوهايد ن ي
  .و احمقانه است يمعن يب يمطلب

ر يـ گ از همكاران آنها كه بـه جـن   يبعض. ان داشتيسيفر يدوم و خرد كننده برا يخداوند ما پاسخ 27: 12
ق و نـه رد  يآنهـا را، نـه تصـد    ين ادعايا يسيع. رون افكننديوها را بيتوانند د يمشهور بودند، ادعا نمودند كه م

ـ وها را به كمك بعلزبول بيداو  اگرن مطلب استفاده نمود كه ياشاره به ا يآن برا نمود، اما از ـ ي  رانـد  يرون م

ق يچگاه تصـد ين مطلب را هيان ايسيفر. كنند ين كار را ميز همين) رهايگ ن جنيا يعني(ان يسيفر پسرانن يبنابرا
اشـارة آنهـا    يهمكاران آنها برا. ر كنندن مباحثه وجود داشت فرايكه در ا ياما نتوانستند از منطق. نخواهند نمود

  : ديگو يلد ميسكوفا. كردند يكنند آنها را نكوهش م يم يريگ طان جنيكه به عنوان عامالن ش
شـد   يمـ  يطانيشـ  يرويـ كه به ن يا عا از هرگونه اشارهيشد سر يبه آنها و پسر انسان مربوط م آنجا كهان تا يسيفر

وها به كمك بعلزبول، يرون راندن ديو ب يسيع يعنيكه مدنظرشان بود  يشوعشدند، اما در مورد مو يسخت غضبناك م
است  يطانيوها شيرون راندن ديب يرويرا اگر نيكردند كه سخنان آنها متناقض است، ز يقضاوت م اين گونهپسران آنها 

  .مان استيپ رو هميرو استفاده كند با منبع و سرچشمه آن نين هر كس از آن نيبنابرا

  . كردند يفكر نم يمختلف منطق يها مشابه به علت يها نسبت دادن معلول آنها در
ات او بـه  يـ كـل ح . افكنـد  يرون ميوها را به واسطه روح خدا بيد يسين بود كه عيقت ايالبته حق 28: 12

كـه   يح بود كه پر از روح خدا بـود كسـ  ياو مس. ديست گرديالقدس ز روح يروين توسط نيزم يعنوان بشر رو
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اگر من به واسطه روح «ان گفت، يسيبه فر ين ويبنابرا) 3-1: 61 ؛1: 42 ؛2: 11 يااشع(نموده بود  گوئيشيپ يااشع
ـ با ين اعـالم مـ  يا ». ده استيخدا به شما رس يد كه پادشاهين بدانيقيافكنم،  يرون ميوها را بيخدا د د كـه  ي

، ده بوديخدا به آنها رس يپادشاهكن ي، لخود بودند ياتياله دانشآنها غرق در غرور . خرد كننده باشد يا ضربه
  !درك نكرده بودند كه او آنجا حاضر بود ين آنها بود و آنها حتيرا پادشاه در بيز

داستان توسط  ين مطلب را ويا. طان بوديخداوند فاتح ش يسيطان، عيمان بودن با شيپ برعكس هم 29: 12
 يياسـت كـه او در آنجـا فرمـانروا     يياو قلمرو خانة. طان استيش رومنديمرد ن. دير كشانيبه تصو رومنديمرد ن

، و شـود  ياو مـ  خانة، وارد بندد يرومند را ميمرد ناست كه  يشخص يسيع. او هستند يوهاياو د اموال. كند يم

ن آن، هنگام خـدمت  يمرحله آغاز. دهد يطان در چند مرحله رخ ميدر واقع بستن ش. دينما يرا غارت م اموالش
در طـول   يتـر  و تـا حـد مشـخص   . ن شده بوديح مصممانه تضميز مسيبا مرگ و رستاخكه  بود يسيع يعموم

اچه آتش افكنـده  يكه او به در يتا، هنگاميو نها) 2: 20مكاشفه ( ت خواهد داشتيسلطنت هزارساله پادشاه واقع
) محدود(بسته س يد كه ابليرس يدر زمان حال به نظر نم) 10: 20مكاشفه ( خواهد بود يابد يقتيخواهد شد، حق

  . اما سرنوشت او مشخص شده و زمان او كوتاه است. كند يقابل مالحظه خود استفاده م يروياو هنوز از ن. باشد
ست، بر ضد من است، و هر كه با من جمع نكنـد، پراكنـده   يهر كه با من ن« :گفت يسيسپس ع 30: 12

. او بودنـد  بر ضدن آنها يستند، بنابرايخداوند ن با ن امر بود كه آنهايان نشانگر ايسيز فرينگرش كفرآم ».سازد يم
ـ را متهم نمودند كه با ن يسيآنها ع. ساختند يبا او، آنها گندم را پراكنده م يآور از جمع با اجتناب طان يشـ  يروي

نمودن كار  يبر خنث يطان بودند و سعيدر واقع آنها خودشان خادمان ش صورتي كهافكند در  يرون ميوها را بيد
  . داشتندخدا 

رسـد   يكـه بـه نظـر مـ     ». باشد يست، طرف ما ميكه بر ضد ما ن يكس«: گفته است يسي، ع40: 9در مرقس 
 يرسـتگار م كـه موضـوع   ينيب يم يكه ما در مت يهنگام. باشد 30: 12 ينجا در متيمعكوس مطلق سخنانش در ا

در مـرقس، موضـوع   . ود نـدارد وج يطرف يب. ح استيه مسيا عليا موافق يك انسان ي. شود ياست مشكل حل م
ر يهـا و تفسـ   وهي، شـ يمحلـ  يسـا يروان كلي، اختالفات در پيسيع شاگردانن يب يعياختالفات وس. است خدمت
سـت او  يخداونـد ن ) بر ضـد (ه يك شخص علين است كه اگر ينجا قانون اياما ا. ها وجود دارد استيس اصول و
  .د مطابق آن محترم شمرده شودياست و با يموافق و
او آنهـا را مـتهم   . ليح با رهبـران اسـرائ  ياست در رفتار و روش مس يشاخص بحران آياتن يا 31-32: 12

به  يسياند، آنها با متهم نمودن ع شده ينابخشودن يالقدس مرتكب گناه ن به روحيد كه آنها با كفر و توهينما يم
دن يـ ن كـار نام يـ در واقـع ا . اه شدندالقدس مرتكب گن طان و نه با قدرت روحيش يرويانجام دادن معجزات با ن

  . وها بوديس ديالقدس، بعلزبول، رئ روح
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ه پسـر  يبر عل يك شخص ممكن است حتي. بخشش وجود دارد ها گوئيگناهان و كفرر اشكال يسا يبرا
ـ در ااسـت كـه نـه     يالقدس گنـاه  ن به روحيو توه گوئيكن كفريل. شودده يد اما بخشيبگو يسخنان انسان ن ي
او دربـاره   ن عصريدر اگفت  يسيكه ع يهنگام. نخواهد داشت يبخشش گونه هيچ ندهيهزاره آ عصريا  ،عصر
رقابل بخشش امـروزه انجـام   ين مطلب كه گناه غيا ايآ. گفت ين سخن ميزم يخود رو يخدمت عموم يروزها

  . را انجام دهد يا را او جسماً حضور ندارد كه معجزهيمعقول است، ز ير شكيا خي شود يم
را انكـار   منجـي ك شخص ممكن است سالها ي. باشد يكسان نميبا رد نمودن خبرخوش  ينابخشودن گناه

.) خواهد مانـد  يرد، نابخشوده باقيبم يمانيا يالبته اگر در ب( ابدياورد و نجات يمان بيد، اينموده، سپس توبه نما
ر ممكن است كه از خداودن دور شود، اد ايمانك يباشد،  يكسان نميدن ييبا دوباره به فساد گرا يگناه نابخشودن

  . رديروان خانواده خدا دوباره قرار گياما جزو پ
ن گناه امـروزه صـورت   ياگر ا يحت. ريا خياند  شده يا مرتكب گناه نابخشودنياكثر مردم نگران هستند كه آ

مرتكب آن گناه كه  يكسان. باشد يت كه شخص نگران آن است نشانه آن است كه او خطاكار نمين واقعيرد، ايگ
ن بـه  يتـوه  يوجـدان بـرا   يآنهـا فاقـد نـدا   . ح مصمم و سرسخت بودنـد يت با مسياند در مخالفت و ضد شده
  .مان بودند و نه توبه كردنديآنها نه پش. دادند يبه خود راه نم يالقدس بودند و در مورد نقشه قتل پسر شك روح

  
  )37-33: 12( شود ه مياش شناخت وهيدرخت از م )ح

امـا  . ك انجام داده بوديوها كار نيرون افكندن دينمودند كه خداوند با ب يد اذعان ميان بايسيفر يحت 33: 12
ـ نما ينجا او متناقض بودن آنها را آشكار مـ يدر ا. ر بودن كردنديآنها او را متهم به شر : ديـ گو يد و در واقـع مـ  ي

 ». كند يز صدق ميه نيو عكس قض و استكير نياش ن وهيم، كو استيخت نردك ياگر . ديريخود را بگ ميتصم«
مـاران،  ياو ب. كـو بـوده اسـت   يوة خـدمت او ن يم. كند يوه را به بار آورده منعكس ميكه آن م يت درختيفيوه كيم

ـ آ. رون افكنده و مردگان را زنده نمـوده اسـت  يوها را بيده است، ديها را شفا بخش ان، كران، و اللينايناب ـ ا ي ك ي
ن سرسـختانه از  يپس از چه رو آنها چن! رممكن استياورد؟ كامال غيكو به بار بيوه نيمتوانسته  يدرخت فاسد م

  دند؟يورز ياجتناب م يق ويتصد
نشانگر آن سخنان كه  ه پسرِانسانيآنها عل يورز نهيك. بودند زادگان يافعن بود كه آنها يلش ايدل 34-35: 12

و پـر از   يياست بـا سـخنان پارسـا    ييكويكه پر از ن يقلب. ان داشتيرشان جريشر يزهرآلودشان بود، از قلبها
  . اندينما يو آزار م يتلخ ر است خود را با كفر،يكه بدخواه و شر يقلب. شود يض شناخته ميف

كـه بـر زبـان راننـد،      هر سخن پـوچ  يهشدار داد كه مردم برا) و ما(م قلب به آنها ياز صم يسيع 36: 12
 ن سخنانيآنها و ا ياست از زندگ يقيار دقيآورند، مع يمردم بر زبان م كه يرا سخنانيز. حساب پس خواهند داد

آلـود و   ان بـه خـاطر سـخنان گنـاه    يسـ يت فريـ محكوم. تبرئه شدن آنهاسـت يا  تيمحكوم يمناسب برا ياساس
  !م استيه پسر مقدس خدا ادا شدند چقدر عظيزشان كه بر عليرآميتحق
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ـ و با سخنان خود محكـوم خواه  د شديرا با سخنان خود تبرئه خواهيز« 37: 12 ـ د گردي در مـورد   ». دي
هـر چنـد كـه سـخنان     . ح پرداخـت شـده اسـت   يق مرگ مسيده از طريسخنان نسنج ياران، مجازات براد ايمان
 يمسـند داور  يمانده، باعـث از دسـت دادن پـاداش در پـا     يده ما كه به آنها اقرار نشده و نابخشوده باقينسنج

  .شود يح ميمس
  

  )42-38: 12( ينب ونسيت يآ )خ

ـ يد يعلمـا انجـام داد،   يسـ يكه ع يرغم تمام معجزاتيعل 38: 12 ـ يو فر ين كـرده و از او   يگسـتاخ  انيس
! آورند يمان ميباشد آنها به او ا) حيمس(ح ينمودند، و اشاره نمودند كه اگر او ثابت كند كه ماش يتيآدرخواست 

اورده بودنـد  يمان نيده بود ايح آفريار كه مسيبس يها ين شگفتدياگر آنها با د. آنها كامال مشهود بود ياكارياما ر
 يبـرا  يآسا بـه عنـوان شـرط    معجزه يها تيكه طالب آ يدگاهيشدند؟ د يگر متقاعد ميك معجزه دي چگونه با

خوشـابحال  «بـه تومـا گفتـه بـود،      يسـ يكه ع همان طور. شود يخدا واقع نم يمان آوردن باشد مورد خشنوديا
ـ يـ ت و نظـم خـدا د  يريدر روش مـد ) 29: 20وحنا ي( ». مان آوردندي، ادهيكه ناد يكسان مـان آوردن  يا يدن از پ

  . ديآ يم
 يرا چشمان آنها تعمديشه زيشرارت پ. شه و زناكار خطاب نموديشرارت پ ينسلخداوند آنها را  39: 12

 يخـدا . انتكار بودنـد يخ يرا آنها نسبت به خدا از نظر روحيزناكار ز  ح خودشان كور شده بود،يدن مسيد يبرا
سـتاده بـود و بـا    يان آنها ايت كامل بود، در ميت و بشريمطلق از الوه يبيهمتا كه ترك يك شخص بيخالق آنها، 
  .كردند يت ميگفت، اما آنها جرأت كرده و از او طلب آ يآنها سخن م

ونس يت يه جز آب يتيچ آيهش گفت كه يخو يو رستگار ياو با رجوع نمودن به مرگ، خاكسپار 40: 12
ـ بلع يونس كه توسط ماهيتجربه . ب جان كالم را ادا كردين ترتي، و بدبه آنها داده نخواهد شد ينب ده شـد و  ي

ـ ان مردگان آيبرخاستن او از م. ز خداوند بودياز مصائب و رستاخ يحاك) 10: 2 ؛17: 1ونس ي( شد يسپس ق  تي
  . ل خواهد بودياسرائ قومو اوج خدمت او به  ينهائ

ـ نمود كـه او ن  گوئيشي، خداوند ما پبزرگ بود يروز در شكم ماه ونس سه شبانهيكه  مان طوره سـه  ز ي
كه همگان اعتقـاد   همان گونهاگر، . شود يم ين مطلب باعث بروز مشكليا .ن خواهد بوديروز در دل زمه شبان

شود ادعـا كـرد    يگونه مچ  كشنبه برخاست،يبعداظهر جمعه به خاك سپرده شد و دوباره صبح  يسيدارند كه ع
ـ ان، هر بخش از روز و شـب  يهوديدر محاسبات  :ن استيروز در قبر بوده است؟ پاسخ ا سه شبانه يكه و ك ي

ـ از  يند و بخشيگو يم (onah) اونا ك شبيك روز و يبه «. شود يكامل محسوب م يدوره زمان ك يـ ك اونـا  ي
  .)يهوديالمثل  ضرب( »ك شب كامل استيا ي روز

از  نـوا ين) مـردم (ان يـ هوديرينخست، غ. دير كشيرا با دو تضاد به تصو يهوديرهبران  يخطا يسيع 41: 12

بـا انـدوه     دند،يگم گشته را شن يونس نبي يها موعظهكه  يبرخوردار بودند، اما هنگام يكمتر يليخ يها تيمز
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كـه   يرفتن كسيطر نپذرا به خا يسيكه مردم زمان ع. برخواهند خاست يدر روز داورآنها . توبه كردندق يعم
  . افته خدا، محكوم كننديپسر جسم  يعني ونس بزرگتر بود،ياز 

از جنوب رنج و خـرج سـفر را بـر    كه  ان ممتازيهوديخارج از مرز  يهوديريك غيدوم، ملكه صبا،  42: 12
ر كنند تـا او  سف يمجبور نبودند كه به طور كل يسيان زمان عيهودي. ديدار نمايمان ديخود هموار نموده تا با سل

امـا آنهـا   . ح آنهـا باشـد  يكوچك آنها سفر كرده بود كه پادشاه مس يها او از آسمان تا به محله. نديرا مالقات نما
ـ . مان بوديت بزرگتر از سلينها يكه ب يكس –نداشتند  يو يخود برا يدر زندگ ييجا در  يهـود يريك ملكـه غ ي

  .محكوم خواهد نمود) يريناپذ هيتوج( يا وبارانهبند يب يتوجه ين بيآنها را به خاطر چن يروز داور
ـ آ(مان يو بزرگتـر از سـل   )41ه يآ(ونس ي؛ بزرگتر از )6ه يآ(خداوند ما بزرگتر از معبد  باب،ن يدر ا ) 42ه ي

 ».ن استيبهتر از بهتر بسيارن و يبزرگتر از بزرگتر«او . شده است يمعرف

  
  )45-43: 12( ناپاكروح  بازگشت )د

ـ ينده اسـرائ ياز گذشته، حال و آ يا ل، خالصهي، به صورت تمثيسيون عاكن 43-44: 12 مـان را ارائـه   يا يل ب
 در مصر تا اسارت ياز زمان بردگ قوممشخصه كه  ينشانگر بت پرست ديروح پلهود، ي قوممعرف  مرد. دهد يم

ـ روح پله كـ  گـوئي . باشند يم) نجات داد يل را از شر بت پرستيكه موقتا اسرائ(ها بود  يتوسط بابل  مـرد از  دي
ـ آنها ماننـد  . اند ننموده يهود بت پرستيان اسارت تا به امروز قوم ياز پا. خارج شده بود  ك خانـه هسـتند كـه   ي

  . باشند ي، مشده است) منظم(آراسته و  رفته، يخال
 او ساكن بحـق، و . بود ياجازه ورود به آن خانه خال يدر جستجو منجي  ش،يش از هزار و نهصد سال پيب

از آن به بعـد بـت    وجودي كهبا . به عمل آوردند يريجلوگ يرباب آن خانه بود، اما مردم مصممانه از ورود وا
  . كردند يز پرستش نميرا ن يواقع يدند، خدايپرست ينم

ـ   همان گونـه خطرناك  يتيد، موقعيگو يسخن م ياز خأل روح يخالخانه  . آمـد نشـان خواهـد داد    يكـه پ
  . وجود داشته باشد منجي يرفتن قطعيد پذيبا. باشد ينم ياصالحات كاف

گـر كـه از   يهفـت روح د م خواهد گرفت كه به همراه يتصم يروح بت پرست  نده ،يآ يدر روزها 45: 12
ن مطلب اشاره به يا  هفت، عدد كامل بودن و تكامل است، آنجا كهاز . ، به خانه بازگردندشرورتر بودند خودش

ح را پرستش خواهنـد نمـود   يمرتد ضد مس قومكه  يو هنگام. كند يافته آن ميبه شكل كامال توسعه  يبت پرست
سـه بـا   يزانو زدن در مقابل مرد گناهكار و پرستش او بـه عنـوان خـدا، بـا مقا    . د در انتظار رنج و عذاب بوديبا

 يآخر حالتن يو بنابرا. است  ياز بت پرست يتر مياند شكل وخ از گذشته تاكنون مرتكب شده قومكه  يگناهان
وحشتناك درد و عذاب  يها ياز داور) بت پرست(مان يا يل بياسرائ. شود يم مرد بدتر از حالت نخست او آن
. شتر خواهـد بـود  يب يليها متحمل شدند خ يكه در اسارت بابل يم، رنج خواهد برد و رنج بردن آنها از رنجيعظ

   .ح كامال منهدم خواهند شديدر ظهور دوم مس قومبخش بت پرستان 
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ح بودند و پسر خـدا  يو همان مرتدها كه، نژاد منكر مس ».ن خواهد بوديز چنين نسل شرور نيو عاقبت ا«
كه بر آنها خواهـد   يديشد ين آمدنش از داورير و انكار نمودند در هنگام دومين ظهورش تحقيرا در زمان اول

  .ديشد رنج خواهند كش
  

  )50-46: 12( يسيمادر و برادران ع )ذ
ند كه با او سخن يآ يم يبر نزد و يسياست كه در آن خانواده ع يك رخداد ظاهراً عاديف يتوص آياتن يا

ـ بـه ا  يسـ ياز دوستان ع يبعض. دينما يم يين مورد ما را راهنمايست؟ مرقس در ايل آمدن آنها چيدل. نديگو ن ي
د خـانواده او آمـده   يو شـا ) 35-31، 21: 3مـرقس  ( حواس شده است يب يدند كه او از شدت ناراحتيجه رسينت

رون يماد و برادرانش بكه به او گفته شد كه  يهنگام) 5: 7وحنا ي ك.ر( سروصدا با خود ببرند يبودند كه او را ب
ست؟ بـرادرانم چـه   يمادر من ك«ن پرسش پاسخ داد ي، خداوند با اصحبت كنند يخواهند با و يمنتظرند و م

هر كس كه اراده و خواست پـدرم را در آسـمان بـه    «، گفت ششاگردانسپس، با اشاره به  »هستند؟ يكسان
  ». آورد برادر، خواهر و مادر من است يجا

بـا   يسيرا در رفتار ع يو نقطه عطف مشخص. است يروحان يتين خبر تكان دهنده، سرشار از اهمياعالم ا
ل بودنـد تـا آن   يئاسرا قومبودند معرف  يسيع يشاوند نسبيم و پسرانش كه خويمر. دينما يل مشخص مياسرائ

ـ . ل محدود كرده بـود يقسمت اعظم خدمت خود را به گوسفندان گمشدة خانه اسرائ يسيزمان ع ج يكن بتـدر يل
ح خود، او را متهم كردنـد  يم كردن به مسيتعظ يان به جايسيفر. را نخواهد داشت يشد كه قوم او، و يروشن م

  . شود يطان كنترل ميكه توسط ش
ل عامل كنتـرل كننـدة   يبا اسرائ يو يوندهاين به بعد، پياز ا. دينما يرا اعالم م يدين اكنون نظم جديبنابرا

هنـانش متناسـب بـا    يم با هـم  يبه دادخواه يهر چند كه قلب پرعطوفت و. نخواهد بود يو يها گسترش كمك
ون روشـن  اش اكنـ  جـه يو نت. دهد يل را نشان ميد با اسرائيرقابل ترديغ ييجدا 12 باب. جسم ادامه خواهده داد

مطالـب  . كه او را خواهند داشت خواهـد رفـت   يكسان ين او به سويل او را نخواهد داشت، بنابراياسرائ. است
 يهوديريغ و چه يهودياز خدا مردان و زنان را چه  يفرمانبردار. ت دارديارجح ينسب يشاونديبر خو يروحان

  .شود يم يو مهم با و ياتيح يا جاد رابطهيباعث ا
به  آنجا كهنخست، تا . ميذكر نمائ يسيد دو نكته را در مورد مادر عيم، باين رخداد بگذريه از انكيقبل از ا

داشـته باشـد    ياز خاصـ يـ كـه امت  يگـاه يم از جاياست كه مر يهيشد، بد يم طمربو يسيبه حضور ع يابي دست
  .برخوردار نبود

 ن اظهارات كـه يا. سازد يبود وارد م يم باكرة دائميم كه مرين تعليبر ا يا ، ضربهيسيدوم، ذكر برادران ع
ـ ا. اسـت  يار قـو يجه برادر خواندگان خداوند ما بودند بسـ يم و در نتيآنها واقعاً پسران مر ر يه بـا سـا  يـ ن نظري
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؛ اعمـال رسـوالن   5، 3: 7وحنـا  ي؛ 3: 6؛ 33، 21: 3؛ مـرقس  55: 13 ي؛ مت69:8ر وممقدس مانند مز ي كتابها نوشته
  .شود تقويت مي 19: 1ان يغالط و 5: 9ان يقرنت-1؛ 14: 1

  

  )13 باب(ند ك پادشاه به علت انكار اسرائيل شكل موقتي از پادشاهي را اعالم مي. 8
  يپادشاه يها مثَل

خداونـد اشـاره نمـوده كـه اكنـون       .يمسـ ر يمـ  يل متيدر انج يبحران ه موضوعي بسيار مهم وبجا يندر ا
بلكـه اطاعـت از   ي يهـود  نه اصل و نسبگر يد، يعني ته باشدي تقدم داشد بر روابط خاكيبا يروحان يوندهايپ

خداونـد در  . را انكـار نمودنـد   يلزوماً پادشـاه   با انكار پادشاه، ينيد يان و علمايسيفر. اهميت داردپدر  يخدا
به اش  ييو ظهور نها ين انكار ويدر دوره ب يد پادشاهياز شكل جد ينمود شيمثَل، پ يك سرينجا با آوردن يا

: شـود  ين سـخنان آغـاز مـ   يها با ا ن مثلياز ا تاشش . دهد يو خداوند خداوندان ارائه م ان پادشاه پادشاهانعنو
  »...آسمان مانند يپادشاه«

بحـث   3 بابكه در  آن گونه يپادشاه يد به بررسيمناسب، بگذار يدگاهيها از د ن مثليبه منظور درك ا
كـه ادعـا    شـود  يمـ  يكسـان  ي، كه شـامل تمـام  ياقرار خارج) 1: دو جنبه است يدگاه داراين ديا. ميشد بپرداز

كـه بـا بازگشـت وارد     شود يم ي، كه تنها شامل كسانيت درونيواقع) 2. اند كنند نظامنامة خدا را قبول نموده يم
 -2. شـده بـود   گوئيشيق كه پيدر مرحله عهد عت -1: شود يافت ميدر پنج مرحله  يپادشاه. اند گشته يپادشاه
كـه شـامل    يمـوقت ) مرحلـه (فـاز   -3. ا در شخص پادشاه حضور داشـت يبود  »ك ينزد« يكه پادشاه يا مرحله

نموده و به دنبال آن انكار پادشاه و بازگشت او بـه آسـمان    يبه و ين اقرار به بندگيزم يكه رو شود يم يكسان
مقـدس بـه    اشـارة كتـاب   هـر . ديشه جاويو هم يينها يپادشاه -5. در دوره هزاره يظهور پادشاه -4. باشد يم

باشـد بحـث    يم يدر مورد مرحله سوم كه مرحله موقت 13 باب. باشد ين مراحل مياز ا يكيمناسب با  ،يپادشاه
كاسـت تـا   يمتشـكل از پنط ) نياران راسـت د ايمان(خود  يت درونيدرواقع ين مرحله پادشاهيدر طول ا. دينما يم

ـ باشـد؛ در غ  يسا ميو كل ين پادشاهيب يتنها همسانن يباشد ا يسا ميهمان اشخاص و كل يخلسه روحان ـ ر اي ن ي
  .ها يم به مثَلداشته باش يد نگاهيائيب  ،ينة فكريش زمين پيبا ا .باشند يو همسان نم يكيصورت آنها 

  
  )9-1: 13( رمثَل برزگ )الف

اكثـر   .از خانه خارج شـد و كنـار دريـا بنشسـت    وزدگان را شفا داده بود يكه د يدر محل عيسي 1: 13
ن حركت خداونـد  ين ايبنابرا. كنند ير ميان تصويهوديريا را، غيل و دريمقدس خانه را ملت اسرائ شاگردان كتاب

  . به ملت بشارت داده خواهد شد ين شكل موقت پادشاهيدر طول ا. باشد يل ميبا اسرائ يا نشانگر وقفه
م يو شـروع بـه تعلـ    ار قايقي شداو سو، جمع شده بودنددر ساحل  جمعيت انبوهيكه  يدر حال 2: 13

آن  يشه معنـا يكه هم يو روحان يم اخالقيتعل يربناياست با ز يداستان  ك مثل،ي. ها كرد مردم با استفاده از مثَل
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ـ يدر طول دوران ب يپادشاه يدرباره چگونگ شود يل عنوان ميكه در ذ يهفن مثل. باشد يفورا روشن نم ن ين اول
تنهـا بـه    يخطاب به توده مـردم بـوده اسـت؛ و سـه مثـل آخـر       يچهار مثل اول.باشد يم يسين ظهور عيو دوم

ه را بـا  يـ ر بقيح نمـوده و تفسـ  يتشـر  شاگردان يرا برا يو هفتم يخداوند دو مثل اول. ارائه شده است شاگردان
  . و ما واگذار نموده است شاگردانكه عطا نموده است به  ييدهايكل

 ن گونهاهم. كارد يخود را در چهار خاك مختلف م يت كه بذرهااس برزگرين مثل مربوط به ياول 3: 13
  .ج در هر مورد مختلف بودنديرود، نتا يانتظار م كه
  . بذرها توسط پرندگان خورده شدند. 1  .متراكم و فشرده ينيا زمي راهي. 1

شـك  زير خورشيد سـوختند و خ كن يبذرها جوانه زدند، ل. 2  سنگالخ ينيزم يه نازك خاك بر رويال. 2
  .شدند

رممكن يـ غ خارهاكن رشد آنها به علت يبذرها جوانه زدند، ل. 3  . خارمملو از  نيزم. 3
  .بود

محصول به بار آوردنـد؛  بذرها جوانه زدند، رشد نمودند، و . 4  . زمين نيكو. 4
  بعضي

برابـر   30صد برابر، بعضي شصت برابر و بعضـي  هـا   از ساقه
  . محصول دادند

 غاميپ ين مثل ويدر ا » !هر كه گوش دارد، بشنود«  ان داد،يو مبهم به مثل پا يمزر يبا اندرز يسيع 9: 13
ـ را ناد يت سـخنان و يد اهميچكس نبايه. منتقل نمود شاگردانرا به  يگريغام ديرا به توده مردم و پ يمهم ده ي

م يبه آن بخش بپـرداز د، ما تا ينما ير مي، تفس18 – 23 آياتخودش مثل را در   نكه خداوند،ينظر به ا. گرفت يم
  .يمكن يخود را مهار م يكنجكاو
  

  )17-10: 13(ست؟ يها چ منظور از آوردن مثَل )ب
ـ متح گفـت  ها سخن مـي  مثل ينكه خداوند با مردم با زبان مبهم و پنهانياز ا شاگردان 10: 13   ر شـدند، ي

  . ح دهديآنها توض يوه را براين شين از او درخواست نمودند كه ايبنابرا
ت يـ جمع. ز نموديگر متمايكديرا از  شاگردانو ) بت پرستان(مانان يا يت بيدر پاسخ، جمع يسيع 11: 13

ب كامـل  يهر چند كه انكار آنها تـا هنگـام صـل    نمودند، يرا انكار م ياز ملت بودند كه واضح بود كه و يا نمونه
 روانيـ كـه بـه پ   يگردنـد، در حـال   واقف پادشاهي آسمان) رازهاي(بر اسرار آنها مجاز نبودند كه . ديگرد ينم

 چگـاه قـبالً توسـط   ياسـت كـه ه   يتيد واقعيك راز در عهد جدي. نديشد كه آنها را درك نما ياو كمك م يواقع
ـ ب يالهـ  يياز رازگشـا  يجدا آن راتوانست  يانسان نم كه يقتيا نشده بود، حقيشد،  يانسان درك نم اموزد، امـا  ي
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در شـكل موقـت    يق ناشـناخته پادشـاه  يتـاكنون حقـا   اي پاشـاهي رازه. قت آشكار شده اسـت ياكنون آن حق
 يها بعضـ  مثل. ك سرّ بوده استيخواهد داشت تاكنون  يشكل موقت يقت محض كه پادشاهين حقيا. باشند يم

از اشـخاص   يبعضـ . نـد ينما يح ميبت خواهد داشت تشريكه پادشاه غ يزمان يرا در ط يپادشاه يها يژگياز و
م يرازگونه درباره آن وجود دارد، ساده بگـوئ  ين علت كه مطلبينه به ا. نامند يم »يپادشاه راز شكل«ن امر را يا
  . چگاه قبل از آن زمان شناخته شده نبودنديرا هيز

 شـاگردان  يگردنـد و بـرا   يد از توده مردم مخفين رازها بايد كه ايايمستبدانه ب يد به نظر كميشا 12: 13
زيرا به آنكه دارد، بيشتر داده خواهد شد تا به فراواني « :دهد يل را ارائه ميلن ديكن خداوند ايل. آشكار باشند

مـان  يخداونـد ا  يسـا يبـه ع  شـاگردان  ».داشته باشد و از آن كه ندارد، همان كه دارد نيز گرفته خواهد شـد 
افـت  يدر يشـتر ينـور ب ن، يرفتند؛ بنـابرا يآنها نور را پذ. ديشتر عطا گرديت داشتن بين به آنها قابليبنابرا  داشتند،

افـت نـور   ين آنها نه تنهـا از در ي، بنابرا)رد نمودند(هود نور جهان را انكار كردند يملت  ياز طرف. خواهند نمود
  . انكار نور يعنيرد نمودن نور . را كه دارا بودند از دست خواهند داد يشدند بلكه همان نور كم شتر محروميب

ان روشن يل را هنگام آشفته نمودن مصرياسرائراه از ابر و آتش كه  ينها را با ستو مثل يهنر ويتام 13: 13
كه بـا   يكسانبراي « كنيگردند، ل يمند بودند آشكار م كه صادقانه عالقه يكسان يها برا مثل. دنك يسه مينمود مقا

  ».شود يم يخصومت داشتند تنها باعث آزردگ يسيع
بهتـر   جـة يم نتيطرف خداوند نبودنـد، بلكـه سـاده بگـوئ    ل و هوس از يم ياز رو ين آنها تنها كاريبنابرا

را بـه  ) يداور(قضـاوت   ي، كـور ياراد يكور. دهد يل ميها را تشك يزندگ يتمام  هيبودند كه پا يكاركرد اصول
ـ ا نـگ يوودر. يسـ . اچ. ان سخن گفتيهوديها با  با استفاده از مثل ين علت است كه ويو به هم. دنبال دارد ن ي
قـت را دارا  يرا آنها عشـق بـه حق  يافت نخواهند نمود، زيقت را دريآنها نور حق«: كند يان ميب هاين گونمطلب را 

افته در يقت جسم يكن حقيباشند، ل يبا آن آشنا م يعنينند يب يرا م يقت الهيآنها اقرار نمودند كه حق »)26(. نبودند
  شـنوند،  يخدا را مـ  آنها اقرار نموند كه كالم. زدند يسرباز م يدن ويستاده بود و آنها مصممانه از ديمقابل آنها ا

ـ انگ قت شگفتيبه درك حق يليآنها تما. نمودند يان آنها بود و آنها از او اطاعت نميكن كالم زندة خدا در ميل ز ي
  .ديت درك از آنها سلب گردين قابليافتن نداشتند؛ بنابرايجسم 

 هـاي  گوشو  تيره گشته بودل ياسرائ هاي دل: دبودن 10-9: 6 اياشع گوئيشيآنها كمال زندة پ 14:13-15

آنهـا  . كردنـد  يمـ  يخـوددار  ديدن با چشمانشـان آنها تعمداً از . ت بوديخدا فاقد حساس يآنان نسبت به صدا
ت ياما در نها. ديبخش ينمودند، خدا آنها را شفا م يكردند و توبه م يدند، درك ميشن يدند، ميد يدانستند اگر م يم
درك امـا   شـنيد ن بود كه آنها خواهند ين مجازات آنها ايبنابرا. را رد نمودند يخود آنها كمك واز يو ن يماريب

   .پي نخواهند برداما  خواهند ديد، آنها نخواهند كرد
چكس يدند كـه هـ  يد يرا م ييزهايرا آنها چيبرخوردار بودند، ز يا ازات عمدهياز امت شاگردان 16-17: 13

ـ آ يح موعـود مـ  يكه مس يق آرزو داشتند كه هنگاميعهد عت يامبران و مردان پارسايقبالً مشاهده نكرده بود، پ د ي
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ـ    ين عنايا شاگردانبه . ديآنها به انجام نرس ياما آروز. كردند يم يزندگ  يت داده شده بـود كـه در لحظـة بحران
را كـه از   يكتـائ ي م منحصر بفرد ويباشند، و تعال ينند، شاهد معجزات ويح موعود را ببيكنند، مس يخ زندگيتار

  .آمد بشنوند يلبان او برم
  

  )23-18: 13( ح مثَل برزگريتوض )پ
ر جزء به جزء چهـار نـوع خـاك    ياكنون به تفس ها، اش از مثل ح علت استفادهيخداوند پس از تشر 18: 13

ـ آ(، خودش يم كه منظور ويم مطمئن باشيتوان يد اما ما مينما يرا روشن نم برزگرت ياو هو. دينما يم و ) 37ه ي
ـ نما يف مـ يتوصـ  ياو بذر را كالم پادشاه. باشد يدهند م يرا بشارت م يام پادشاهيكه پ يا كساني ـ آ. (دي ) 19ه ي

  . شنوند يام را ميباشند كه پ يم يمعرف كسان خاكها
ـ افـت پ يد كـه در يـ گو يسـخن مـ   ين متراكم وفشرده از مردمـ يراه و زم 19: 13 آنهـا  . كننـد  يام را رد مـ ي

ـ نه بـه ا  – كنند درك نميشنوند اما آن را  يمخبرخوش را  ـ تواننـد بلكـه بـه ا    ين علـت كـه نمـ   ي ل كـه  يـ ن دلي

او بـا انتخـاب   . ربايـد  مين شنوندگان يطان هستند؛ او بذرها را از قلوب اياز ش يريپرندگان تصو. خواهند ينم
ه خـاك سـخت و   يشـب بودنـد كـه    يان شنوندگانيسيفر. كند يم يحاصل بودن همكار يب يخودخواستة آنها برا

  . متراكم بودند
غ ياز خاك كه سطح ست يا هيراند، منظور او ال يسخن م ين سنگالخياز زم يسيكه ع يهنگام 20-21: 13

به آن پاسخ  شاديشنوند و با  ياست كه كالم را م ين مطلب معرف اشخاصيا. باشد يده است ميرا پوشان يسنگ
به  اما. شودز بوده است خشنود يآم تين موفقين چنيش ايها موعظه نكهيدر آغاز برزگر ممكن است از ا. دهند يم

افـت  يام با لبخندها و شـور و شـعف در  يكه پ يد آموخت، كه هنگاميرا با يتر قيابد كه درس عمي يدرم يزود
  . شودو توبه ابراز  يمانيپش  ،شودد گناه اثبات ينخست با. ستين يكاف شود يم

دن او در حال گـام نهـادن   يتر از د دبخشياصول در راه جلجتا نوقت و يان حقيك جستجوگر گريدن يد
عمـق   كـم  يعمق اقـرار  خاك كم. ديمايپ يراه م يو شادمان ياليخ يسا است كه با بيكل يها مكتين نيراهرو ب در

رنج و عذاب و يـا  كه اقرار او توسط آفتاب سوزان  ياما هنگام. ها وجود ندارد شهير يبرا يعمق. آورد يببار م
ن اقـرار ارزش آن را نـدارد و از هرگونـه اقـرار بـه اطاعـت و       يـ رد كـه ا يگ يم مي، او تصمشود يآزموده م زارآ

  . زند يح سرباز ميبه مس يسرسپردگ
بـه نظـر   . شـنوند  يآن مـ  يظاهر  هستند كه كالم را از راه يگرين مملو از خار، معرف طبقة ديزم 22: 13

 با فريبندگي اين دنيـا هستند اما توجه و عالئق آنها به موقع  يپادشاه يرسد كه ظاهراً آنها سرسپردگان اصل يم

ن مطلب را بـا  يالنگ ا. خدا ندارد يبرا يآنها ثمر يها يزندگ. شود يخفه م ثروتآنها به داشتن  يتمنديرضا و
  . كشد ير ميداشت به تصو يدوست كه كار پررونق پول يداستان پسرِ پدر
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ـ با يد كه ميرس يا به مرحله ياو به زود. ديد اما جلب كار گرديكالم را شن ين پسر در جوانيا ـ ي ن يد ب
كه بذرها افشانده شدند و جوانه زدند  ين خارها هنگاميبنابرا. ديا پدرش انتخاب نماي ت خداوند خوديرضا

ـ ثروت نزد يبندگيسن و سال او و فر يها در خاك وجود داشتند؛ خواسته  يم آرزوهـا ياو تسـل . ك بودنـد ي
 يكـه از زنـدگ  ي كار را به دست گرفت، و هنگام ي، و خود را كامالً وقف كار نمود، او سركردگپدرش شد

قـرار   ياو در آسـتانه بازنشسـتگ  . ده گرفته اسـت يرا ناد يبرخوردار گشت، اذعان كرد كه امور آسمان يمرفه
ـ نبارا  امـا خداونـد  . ابراز كرد يكوشا بودن در موضوعات روحان يل خود را برايداشت و تما د بـه سـخره   ي

ـ پوند و  90.000او از خود . آن شخص تنها پس از چند ماه بازنشست شد و فوت كرد. گرفت  يك زنـدگ ي
  .ثمر بود ياو ب يخارها كالم را خفه نمودند و زندگ. گذاشت يبودن را به جا ياز روحان يته

عاقـب آن بـا اطاعـت از    و مت شـنود  كالم را مي …او . است يواقع ياراند ايمانكو معرف ين نيزم 23: 13

ك اندازه ثمر ندارند، آنها بـا  يبه  ياران همگد ايمانن يا ي كهبا وجود .نمايد درك ميشنود آن را  يكه م يمطالب

باشـد   يم يحيت مسينجا احتماالً ظهور شخصيدر ا ثمر. باشند يم ياله يزندگ يدهند كه دارا ينشان م ثمر خود

معمـوالً بـه ثمـر     شـود  يد اسـتفاده مـ  يـ در عهد جد ثمركه از واژه  ينگامه. دنديح گرويكه به مس ييها نه روان
مردم ارائه شـد چـه بـود؟ واضـح      يمثل كه برا يمنظور و معن) 23-22: 5ان يغالط. (دينما يالقدس اشاره م روح

 يب افـراد بـرا  يـ ق و ترغيمنظور آن تشـو . دهد يرا هشدار م دن بدون اطاعت كردنين مثل خطر شنياست كه ا
در . نـد يخـود را اثبـات نما   يقت وجوديخدا، حق يثمر برا باشد، و سپس با ارائه يز ميفتن صادقانه كالم نريپذ

آمـاده سـاخت كـه نسـبتا      يگـر يوس كننده ديت مايواقع يرا برا يسيع يروان آتي، مثل، آنها و پشاگردانمورد 
ن يـ ح را از ايروان وفـادار مسـ  يـ طلب پن ميا. ابندي يشنوند در اصل نجات م يام را ميكه پ ياز كسان يتعداد كم

ـ در ا. دارد يق پخش خبرخوش برگشت خواهند نمـود، بـاز مـ   يجهان از طر يكه تمام يال واهيخ ن مثـل بـه   ي
) 2؛ )ريو شـخص شـر   –هـا   پرنده(س يابل) 1شود،  يف و معانه خبرخوش هشدار داده ميه سه حريعل شاگردان

  ).در ثروت يجهان و شادمان يبندگيفر –خارها (ان جه) 3؛ )رنج و آزار –آفتاب سوزان ) (تن(جسم 
. داده شد يبشر يها تيدر شخص يگذار هيالعاده از سرما فوق يها به بازده يرتيبص شاگردانت به يدر نها

ـ يدرصد بازده و صـد برابـر    6.000 يعنيدرصد بازده، شصت برابر  3.000 يعنيبرابر  يس درصـد   10.000 يعن
وجـود   يك مورد مجرد از بازگشـت اصـل  يج ينتا يريگ اندازه يبرا يچ راهير واقع هد. يگذار هيدر سرما بازده
  . ندارد

 Dwight L. Moody) يمـود . ت اليـ دو(در ) يآموزش مذهب يبرا(كشنبه يك معلم گمنام مدرسه ي
معلم مدرسـه  . ن را جلب نمودنديرين را جلب نمود و آنها به نوبه خود سايريسا يمود. كرد يگذار هيسرما

  .چگاه متوقف نخواهد شديرا آغاز نمود كه ه يا رهيزنج يالعمل كشنبه عكسي
  

  )30-24: 13. (يسم يها مثَل گندم و علف )ت
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اسـت كـه تنهـا     يآسمان شامل كسان يت بود كه پادشاهين واقعيواضح و روشن از ا يريتصو يمثل قبل
ـ   . باشـند  يهستند، مـ  يو ياصل شاگردانكه  يز كساني، نه از ته دل در خدمت پادشاه و نيزبان  يسـه خـاك اول

در  يمعرف پادشاه يخاك چهارم. باشند يم ياقرار ظاهر يعنين گستره يتر عيدر وس يمشخص كنندگان پادشاه
  . اند كه واقعا برگشت نموده يكسان يعنيباشد  يكوچكتر م يا رهيشكل دا

گنـدم  . دهـد  ين دو جنبه ارائـه مـ  يرا با ا يز پادشاهين يسم يها گندم و علف يعنيدوم  مثل 24-26: 13

 بـا مـردي  را  پادشاهي يسـ يع. باشند يتنها اقرار كنندگان م يسم يها دهد، علف يرا نشان م ياران واقعد ايمان

 ،هنگامي كه همه در خواب بودند، دشمن وي آمد و در ميان گندم؛ اما بذر خوب پاشيدد كه ينما يسه ميمقا
ن يكـه در مـزارع غـالت سـرزم     يهرزن نوع علف يتر يد معموليگو يم Ungerآنگر  .كاشت و رفت كركاس
رقابـل  يبـا غ يآورنـد تقر  يبـرگ مـ   ن علفيكه گندم و ا يهنگام كركاس«. كركاس استد يگرد يافت ميمقدس 

  ».توان آنها را جدا نمود يم يرند به سادگيگ يآنها شكل م يها كه خوشه ياما هنگام ،ص هستنديتشخ
دند چگونـه  يا گندم مخلوط شده از مالك مزرعه پرسـ ب كركاسدند كه يد مانغالكه  يهنگام 27-28: 13

 يها آماده بودند كه علف غالمان. ص داديتشخ يك دشمنبالدرنگ آن را كار  يو. رخ داده است ين اتفاقيچن
  . كن كنند شهيهرز را ر

گران آنها را از هـم جـدا   سپس درو. منتظر بمانند هنگام درواما كشاورز به آنها دستور داد تا  29-30: 13
 ير در جداسازيچرا كشاورز تأخ. ده خواهد شديسوزان كركاسره خواهد شد و يگندم در انبار ذخ. خواهند كرد

رون يـ شـود كـه در واقـع ب    يده مـ يچيم په چنان به كركاسگندم و  يها شهيعت رين دو را دستور داد؟ در طبيا
  .رممكن استيغ يگريبدون د يكيدن يكش

دن يشتر تا رسـ يح داده شده است، پس ما از اظهارنظر بيتوض 43-37 آياتوسط خداوند ما در ن مثل تيا
  .مينمائ يبه آن بخش صرف نظر م

  
  )32-31: 13( مثل دانة خردل )ث

خوانـد،   يمـ  دانـه ن يكنـد او دانـه خـردل را كـوچكتر     يه ميتشب دانه خردلرا به  پادشاهي منجيسپس 
ل بـه  يك دانه خـردل را بكـارد، تبـد   يكه شخص  يهنگام. دارند يوندگان وكه شن يا ن از نظر تجربهيكوچكتر
 درخـت . ك درختيشتر مانند بوته است تا يخردل ب ياه معموليگ. العاده دارد خارق يكه رشد شود يم درختي

  .هاي آن آشيانه كنند در بين شاخهتوانستند  پرندگانبزرگ شد كه  ياسيمق خردل به
ـ به علـت آزار و اذ  ينخست پادشاه. باشد يم يپادشاهآغاز فروتنانه  دانه معرف ت نسـبتاً  يت در وضـع ي

سپس پرندگان . ديگرد يرعاديغ يت دولت، دستخوش رشديو حما ياما با سرور. ماند يو خالص باق كوچك
 بهپرندگان را  يسيع. استفاده شده است 4ه ينجا و در آياز همان واژه پرندگان در ا. انه كردنديو در آن آش آمدند

امـروزه  . طان و عوامـل او شـد  يش يبرا يا انهيل به آشيتبد يپادشاه. به كار برده است) 19ه يآ(آن شرور  يمعنا
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هوه، يسم، شاهدان ي، مورمونيحي، علوم مسياريونتي يسايح را مانند كليانكار مس يها ستميت سيحيچتر عالم مس
از  خود شاگرداننجا خداوند به ين ايبنابرا. پوشاند يمرا فراگرفته و ) يالبافير در عالم خيس(كپارچه ي يسايو كل

ب يد فريآنها نبا. را تجربه خواهد نمود يا العاده رشد خارق ي، پادشاهيبت ويدهد كه در طول غ يش اخطار ميپ
دانـه   ي كـه بـا وجـود  . ناسـالم خواهـد بـود    يرا آن رشديز. نديت برابر فرض نمايا رشد را با موفقيبخورند و 
ث، و يوها، و زندان هر روح خبيمسكن د«ل به يآن تبد يالعاده خواهد شد، بزرگ خارق يبه درخت ليكوچك تبد

  .)2: 18مكاشفه ( خواهد شد »يزيانگ قفس هر مرغ ناپاك و نفرت
  

  )33: 13( هيرمايمثَل خم .ج

ـ نما يسه مـ يمقا اي كه يك زن در سه كيسه آرد نهاد پادشاهي را با خميرمايه يسيسپس خداوند ع . دي

ه خبرخـوش  يـ رماين است كه آرد جهـان اسـت و خم  ين مثل اياز ا يمعمول يريتفس. ور آمدر يخم تمامتا ينها
خ يتار مقدس، دگاه، با كتابين ديهر چند كه ا. ابنديشود تا همه نجات  ياست كه در سراسر جهان بشارت داده م

  . باشد يمتناقض م يو حوادث جار
ه يرمايكه خدا به قوم خود فرمان داد كه خم يو هنگام. شرّ است يعمقدس نو شه در كتابيه هميرمايخم
ن ياز روز هفتمـ  يرا اگر كسـ ين امر را درك نمودند، زيآنها ا) 15: 12خروج . (نديرون نمايخود ب يها را از خانه

ه يـ رمايه خميـ عل يسيع. ل منقطع خواهد شدير شده بخورد آن شخص از اسرائيخم يزيچ  ر،ين جشن نان فطيا
ـ قرنت-1در . هشـدار داد ) 15: 8مـرقس  (س يه هروديرمايو خم) 12، 6: 16 يمت(ان يان و صدوقيسيرف  8-6: 5  اني

م غلـط  يتعل يدهد كه آنجا به معن ينشان م 9: 5ان يح شده و در متن غالطيه به عنوان شر و خباثت تشريرمايخم
  .باشد يم يرانها رفتار شري تعليم يه به معنايرماي، خميبه طور كل. باشد يم

آسـمان در كـار اسـت     يس كه در پادشاهيشر و ابل يرسوخ يرويه نين مثل خداوند بر علين در ايبنابرا
ـ يا. دهد ينشان م يپادشاه يخارج يژگيمثَلِ دانه خردل شر را در و. دينما ياخطار م را كـه   ين مثل فساد درون

  . دهد يدهد نشان م يرخ م
، شـود  يافـت مـ  يمقـدس   قوم خدا همانطور كه در كتاب يمعرف غذا آردن مثل يم كه در ايما اعتقاد دار

مكاشـفه  . (بديفر يدهد و م يم مين است كه تعليه دروغيك نبي زن. شر است) ميتعال(اصول  خميرمايه. باشد يم
 اند دهيساها ممنوع گرديم در كليتعل ياند كه برا ن بودهين فرقه دروغيمؤسس چند ين مطلب كه زنانيا ايآ) 20: 2

مسـئوالن   ياز آنهـا سرسـختانه جـا    ي، بعضـ )12: 2موتـائوس  يت-1؛ 34: 14ان يقرنت-1(باشد؟  يت نميحائز اهم
  . اند قوم خدا تقلب نموده يمخرب در غذا يو با كفر  را اشغال كرده يدتيعق

  : ديگو يبروكس م. اچ. يج
ه يكـه شـرّ اسـت تشـب     يزيـ آسـمان را بـه چ   يح پادشاهيكه مس شود يمطرح م ياگر اعتراضات

، هـم  ورنـدة هـر د  يكه در برگ يزيرا به چ يم كه او پادشاهيگونه پاسخ ده نياست ا يد، كافينما ينم
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بد است، و تا مثل غالم  يكو، و هم ماهين يرنده هر دو هم ماهياست، كه در برگ كركاسگندم و هم 
ه يداشـت و گـم شـد، تشـب    ن يكه جامه عروس يابد و موضوع مردي يبسط م) 32-23: 18 يمت(شرور 

  ).13-1: 22 يمت( دينما يم
  

  )35-34: 13( رساند يرا به انجام م گوئيشيها پ استفاده از مثَل )چ

ـ ب به جماعتن چهار مثل را خطاب ياول يسيع ـ اسـتفاده از ا . ان كـرد ي م توسـط خداونـد   يوه تعلـ ين شـ ي

كه  ييزهايو چ سخن خواهد راند ها مثَلبا ح يكه مسد يبه انجام خواهد رسان 2: 78آساف را در مزمور  گوئيشيپ
آسمان در شكل موقت خود، كـه   يپادشاه يها يژگين ويا. دينما يان ميبوده است ب يان عالم مخفياز اصل و بن

  .گردند ياكنون آشكار م ن زمان پنهان مانده بود،يتا ا
  

  )43-36: 13( ها كركاس ح مثَليتشر )ح
نجــا احتمـاالً   يدر ا. انجـام گرفـت   خانهداخـل  شاگردانند خطاب به مانده خـداويباق يسخنرانـ 36: 13

 يكـه خـدا بـرا    شـود  يادآور مـ يذكر مجرد خانه به ما . باشند يل مياران ملت اسرائد ايمانه يمعرف بق شاگردان
  )2: 11ان يروم. (رد نكرده است  ش شناخت،يشه قوم خود را كه از پيهم

ـ نما يمـ  ييخود را به عنوان برزگر شناسـا  ها ركاسكر مثل گندم و يدر تفس يسيع 37: 13 او در طـول  . دي
ق خدمتكاران خود در حال بـذر كاشـتن بـوده    ياز طر يماً بذر كاشت، و در اعصار آتيخود مستق ينيخدمت زم

  . است
. ت اسـت يـ سا حـائز اهم ين مطلب كه مزرعه جهان است، نه كليد ايتاك. همان جهان يعنيمزرعه  38: 13

ب و نامتجـانس بـه   ين عجيزنده در زم يها احتماالً تجسم كاشتن انسان. فرزندان پادشاهي يعني بذرهاي نيكو
در  يسـ يع). شـدند  يبذرپاشـ (در جهان كاشته شدند  ين فرزندان پادشاهينجاست كه اياما نكته ا. رسد يم نظر

 يعلفهـا . نمـود  يشـ بودند بذرپا يكه خادمان وفادار پادشاه شاگردانش، جهان را با يخو يطول خدمت عموم
كـه   ياو جهان را با كسان. دارد يخاص ياكارير يقت الهيهر حق يطان برايش. باشند يفرزندان آن شرور م يسم
كن يل. كند يم يدارند بذرپاش يمانند آنها گام برم يند و تا حديگو يا مانند آنها سخن ميهستند و  شاگردانه يشب

  . باشند يپادشاه نم يروان اصليآنها پ
اسـت،   فصل درو پايان اين عصـر . قوم خدا ياست، دشمن خدا و تمام) سيابل(طان يش ،دشمن 39: 13

سـلطنت بـه عنـوان     يح با قدرت و شكوه برايمس يسيكه ع يخود، هنگام يدر شكل موقت يان عصر پادشاهيپا
جـا تنهـا منجـر بـه     نيسـا در ا يد؛ مطرح كـردن كل ينما يسا اشاره نميان عصر كليخداوند به پا. شود يپادشاه بازم

  . شود يم يسردرگم
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ـ نگاه كن. (باشند يدروگران فرشتگان م 40-42 13  يدر طـول مرحلـه كنـون   ). 14:14 – 20د بـه مكاشـفه   ي
ـ آنها مجازند كه در كنار هم به رو. انجام نشده است كركاسن گندم و يب يزيقهرآم ييجدا  ،يپادشاه ش ادامـه  ي

آنهـا را   گناه و بدكاران را جمع خواهند كرد و يها علف يتگان تمامح، فرشياما در هنگام ظهور دوم مس. دهند
  . نديسا يشان را به هم ميان خواهند بود و دندانهايكه آنها گر ييجا خواهند افكند،  در كوره آتش

پادشـاهي  ن هستند، وارد يزم يكه در طول دورة رنج و عذاب رو يپادشاه يخدمتگزاران پارسا 43: 13
؛ به مانند خورشيد خواهند درخشيدآنجا آنها . ندينما يح شادمانيشد تا در هزاره سلطنت مسخواهند  پدر خود

  . گر، آنها باشكوه فروزان خواهند بوديد يعبارت
كـه   آن گونـه ن مثـل  يا. دهد يرا تذكر م »!هر كه گوش دارد، بشنود«خود،  يگر اندرز رمزيدبار  يسيع

ه يـ توج يمحلـ  يحيمسـ  يسـا يك كليـ ودن مـردم خدانشـناس را در   تحمـل نمـ   كنند،  ياشتباهاً تصور م يا عده
شده  فرمان دادهبه طور واضح  يمحل يساهايبه كل. ساينه كل ،د كه مزرعه جهان استياوريبه خاطر ب. دينما ينم

ـ باشند از جرگة پ يرا كه به اشكال خاص شرارت آلوده به گناه مي كسان يتمام -1( نـد يروان خـود خـارج نما  ي
ت و يـ آسمان در شـكل رازگونـه خـود، واقع    يآموزد كه پادشاه يساده به ما م يلين مثل خيا .)13-9: 5ان يقرنت
امبران يـ سـپس پ . افتين عصر ادامه خواهد يان ايت تا پاين موقعيو ا شود يو جعل، را شامل م ، اصليساز بدل

 يو دسته دوم از پادشـاه  انجام خواهدشد يرا از درست جدا خواهند نمود كه بر دسته اول داور خدا، نادرست
  .ن برخوردار خواهند گشتيح بر زميپرشكوه مس

  
  )44: 13( مثَل گنج پنهان )خ

افـت  ي يرصادق پادشـاه يو شر و خدمتگزاران پارسا و غ) ريخ(ك يم دادند كه نيها تاكنون تعل مثَل يتمام
مـان در  يان باايـ هودي) 1: د دارنـد دهند كه دو طبقه از خدمتگزاران پارسا وجو ينشان م يدو مثل بعد. گردند يم

   .عصر حاضر يار در طد ايمانان يهوديريان و غيهودي) 2. سايقبل و بعد از عصر كل يها طول دوره
ابـد و  ي يمـ  آن را مردي. دينما يه ميتشب پادشاهي را به گنجي پنهان در يك مزرعه يسي، عگنجدر مثل 

  .خرد فروشد و آن مزرعه را مي دارد ميآنچه را كه  يكند، سپس با شادمان يپنهان م آن را

 كركـاس مثل گنـدم و  مذكور در رد ماو . (باشد يخداوند م يسايخود ع مردم كه آن يكن يم يريگ جهيما نت
ار است كـه در طـول خـدمت    د ايمانان يهودي يماندگان پارسا يگنج معرف باق.) مرد مورد نظر مثل بود 37ه يآ

ـ نگـاه كن . (ست خواهند نمـود يسا زيكل يخلسة روحانستند و دگر بار پس از يز يم ينيزم  4: 135د بـه مزمـور   ي
كـه بـر    يواقعـ  ياند و بـه معنـائ   آنها در مزرعه پنهان شده.) ژة خدا خوانده شده استيل گنج وياسرائ جائي كه

ن گنج را كشـف  يكه ا يبه عناون كس يسيع. اند جهان پخش شده باشد در سراسر يچكس جز خدا آشكار نميه
دهد تا جهان را كـه گـنج در آن پنهـان شـده بخـرد       يرا كه دارد م رود و آنچه يب ميصل يه و سپس به پانمود
هون ياش از ص كه نجات دهنده يافته، هنگاميل نجات ياسرائ) 2: 2وحنا ي-1؛ 19: 5ان يقرنت-2. (ر شده استيتصو
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سـازد، از اختفـا خـارج     يبرقرار مم يچشم به راهش بود يديمدت مد را كه ييحايمس يد و پادشاهيآ يرون ميب
  . ديخواهد گرد

ابـد  ين گـنج را ب يتـر  ميعظ يعنيح را يدهد تا مس يز را از دست ميكه همه چ يدرباره گناهكار يمثل گاه
د دارد نقـض  يـ هـاء تاك يبه نجات بدون پرداخـت   يابيض را كه بر دستير، اصل فين تفسيكن ايل. كند يصدق م

  .)9-8: 2ن اي؛ افسس1: 55 اياشع. (كند يم
  

  )46-45: 13(د گرانبها يمثَل مروار )د

كـه او   يهنگـام . ه شده استيتشب تاجري كه در جستجوي مرواريدهاي زيبا استبه  همچنين ملكوت

  .بخرد آن راد تا گذر يدارد مهر آنچه  ، ازدارد هالعاد خارقار يبس يابد كه ارزشي يم يديمروار
ابنده همان گناهكار است ي ».ام افتهيار باال يبس يمتيبا ق يديمروارمن « :ديگو يم يمذهب ياز سرودها يكي
ـ ندارد كـه همـه چ   يم كه گناهكار لزومينمائ يد ميكن دگر بار ما تاكيل. است منجيد يو مروار ز را بفروشـد و  ي

هـم   نبهامرواريد گرا. باشد يخداوند م يسايع تاجرم كه يق ما معتقديان دقيبه ب. ح را بخرديمس ندارد كه يلزوم
د از يـ همـان گونـه كـه مروار   . د را بخردين مرواريدر جلجتا او هر آنچه را كه داشت فروخت تا ا. سا استيكل

جاد زخم در يق سوراخ كردن و ايسا از طرين كليهمچن رد،يگ يبه علت آزار در صدف شكل م دنيق رنج كشيطر
  .شكل گرفت منجيبدن 

ـ بـه مروار  ينجا پادشاهيدر ا. شود يه ميبه خود گنج تشب يم كه در مثل گنج، پادشاهيجالب است بدان  دي
  ن اختالف وجود دارد؟يچرا ا. ه نشده است بلكه به تاجر شابهت دارديتشب

 يبه شكل تنگـاتنگ  يپادشاه. افته انجام شده استيل نجات ياسرائ يعنيگنج  يد بر رويتاك  ،يدر مثل قبل
هـود  ينـدة آن قـوم   يبه ملت ارائه شـده بـود، و در شـكل آ    ياهدر اصل پادش. افته استيوند يل پيملت اسرائ با

  . آن خواهند بود يخدمتگزاران اصل
 يسا هستند در پادشاهيكه در كل يكسان يتمام. باشد ينم يسا همان پادشاهيم، كليكه ذكر كرد ن گونهاهم

اس در يكل. ر ندارندسا حضويهستند در كل يكه در پادشاه يكسان يكن تماميل آن حضور دارند، يدر شكل موقت
در . اء شده سـلطنت خواهـد نمـود   يد و احين تجديح بر زمينده آن وجود ندارد بلكه با مسيدر شكل آ يپادشاه

كـه   يبه دست آوردن و جلب نمودن عروسـ  يكه او برا يميعظ يد بر خود پادشاه و پرداخت بهايمثل دوم تاك
  . باشد ي، مشودم يدر روز ظاهر شدنش سه يباشكوه و
ـ آ يرون مـ يا بيد از دريگونه كه مروار انهم ح يمسـ  يهـود يريعـروس غ  آن را يز كـه گـاه  يـ سـا ن يكل  د،ي

انـد درون   كه بازگشت نمـوده  ييها يليت را كه اسرائين واقعين مطلب، ايا. ديآ يها برم خوانند عمدتا از ملت يم
 يقوم) سايكل(ن است كه آن يسا ايرتر كلب يژگيإارد كه و يرد، بلكه تنها اظهار ميگ يده نميناد سا وجود دارند،يكل
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ن مطلب را كه يعقوب اي 14: 15در اعمال رسوالن . ها به خاطر نام او فراخوانده شده است ان ملتياز م است كه
  .يدنما يد مييباشد تا ين ميم خدا در زمان حال هميمنظور عظ
  

  )50-47: 13( يريگيمثَل تور ماه )ذ

تور ماهيگيري كه به دريا افكنـده شـد و   ا يرا به غربال  پادشاهي، ين سرياز ا يمثل آخر 47-48: 13
را  خوب يها يماه  ك نمودند،يها را تفك يران ماهيگيماه. كند گردند تشبيه مي جمع ميدر آن  يماه همه گونه

  . را بدور انداختند بد يها يدر سبدها گذاشته و ماه

ـ ، پايعني انتهاي اين عصر استگزمان، . ديمان ير ميتفس اين گونهخداوند ما مثل را  49-50: 13 ان دورة ي

ان يخـوب پارسـا   يهـا  يمـاه . هسـتند  فرشتگانران يگيماه. باشد يح مين ظهور مسيكه زمان دوم. رنج و عذاب
) بـدكاران (ان يرپارسـا يبد غ يها يماه. يهوديريو هم غ يهوديافته، هم يقوم نجات  يعني. هستند) درستكاران(

) 40-39، 30 اتيآ(م يديد ها كركاسكه در مثل گندم و  ان گونهو هم. ان از همه نژادهايا يبمردم  يعنيهستند؛ 
كه بدكاران  يحال گردند، در يپدرشان م يوارد پادشاه) درستكاران(ان يپارسا. رديگ ينجا صورت ميك در ايتفك

هـر    باشـد،  ينم يينها ياورن ديا. گردند ياست واصل م گريه و دندان به دندان سائيدنكه  يبه كورة آتش جائ
دهـد   يد رخ ميان رسينكه هزار سال به پايپس از ا يينها يدهد؛ داور يدر آغاز هزاره رخ م ين داوريچند كه ا

  .)15-7: 20مكاشفه (
   :دنك يم تفسيرگونه  نين مثل را اين ايگابل

مثل بـه بشـارت   . باشد يم معرف ملتها ميديكه قبال د ان گونهد كه همشو يا افكنده ميتور به در
 يجداسـاز . دهـد اشـاره دارد   يم رخ مـ يرنج و عذاب عظ يكه در ط ان گونههم يخبرخوش جاودان

ـ تواند به زمان حال اشاره نما ين مطالب نميا يتمام. رديگ يخوب و بد توسط فرشتگان صورت م د، ي
ه وضـوح در كتـاب   كه ب ان گونههم. باشد يم يدر حال برقرار يدارد كه پادشاه يبلكه اشاره به زمان

آن شرورها به كوره آتش افكنده خواهند شد و . شود از فرشتگان استفاده خواهد شد يده ميمكاشفه د
  .خواهند ماند ين باقيزم يرو يهزاره پادشاه يان برايپارسا

  
  )52-51: 13(قت ينة حقيگنج )ر

ا آنهـا همـه   يـ پرسش نمود كـه آ  شاگرداند از يان رسانيها را به پا كه معلم استاد نقل مثل يهنگام 51: 13
ـ ، و شـود مـا   ين مطلب ممكن است باعث شگفتيا .»بله «آنها پاسخ دادند، . اند درك نمودهمطالب را  ـ ي  يا حت

  . »بله «م يخ دهسنان پايبا اطم اين گونهم يد ما نتوانيشا. زديحسادت ما را نسبت به آنها برانگ يكم
م يگـران سـه  يخود را بـا د  يها ، آنها مجبور بودند كه دانستهل كه آنها درك نمودندين دليو به هم 52: 13

 يعلما براي پادشاهي آسماناكنون دوازده تن . آنها يها انهيبركات باشند نه پا يدگذرگاههايبا شاگردان. ندينما
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اي بودند كه از خزانه خود چيزهاي نو  همانند صاحب خانهآنهـا  . قتيمعلمان و مفسران حق يعني. ن بودنديد
كـه ممكـن اسـت مـا آنهـا را       ييزهاياز چ يمخف يا رهيذخ يق آنها دارايدر عهد عت. آورد كهنه را بيرون ميو 
افت نمودنـد  يرا در يها استفاده نموده است، آنها مطالب ح كه از مثليمات مسيدر تعل. م، بودنديبنام كهنقت يحق

  .ندين منتقل نمايريقت پرشكوه را به سايحقد يع دانش آنها اكنون باين خزانه وسياز ا. بودند نينوكه كامال 
  

  )58-53: 13( شود يدر ناصره طرد م يسيع )ز
ن يآخـر  يل را به مقصـد ناصـره بـرا   ي، سواحل جلمثلها را به پايان رسانيدن يا يسيچون ع 53-56: 13

بود داده كه انجام  يدن معجزاتيو شن حكمت، مردم از در كنيسه، به تعليم مردم پرداخت. دارش ترك نموديد
و بـراردران او  .. .مـادر وي مـريم بـود   دانستند كه  يآنها م. بود پسر نجار آنها او تنها يبرا. در شگفت شدند

از  يكـ يچگونـه  ! كردنـد  يمـ  يهنوز در ناصره زنـدگ  يعقوب، يوسف و شمعون و يهودا بودند و خواهرانش
ـ كه به خاطر آنهـا ا انجام دهد  ييد و كارهايبگو ييزهايتوانست چ يشان ميپسران همشهر ـ ي ن سرشـناس  ين چن

قـت آسـانتر بـه    يشان بسنده نمودن به جهالت خود از اذعان حقير نمود، و براين مطلب آنها را متحيشده بود؟ ا
  . دينظر رس

د كه معموالً يبه آنها بگو يسين مطلب باعث شد كه عيو ا. نمودند يحرمت يآنها نسبت به او ب 57-58: 13
امبر يـ خود پ يمحل زندگ. شوند يشتر ارزش و احترام قائل ميخارج از شهر زادگاه خود ب يامبر اصليك پي يبرا

در  منجـي از كـار   يمانان به نسـبت قابـل تـوجه   يا يب. ر و اهانت را روا دانستنديتحق ييو اقوام او به علت آشنا
) 6:5د به مـرقس  ينگاه كن. (مار خود را شفا داديب ياو تنها در آنجا چند همشهر. ناصره ممانعت به عمل آوردند

د، بلكـه  يـ خدا را مهار نما يرويتواند ن يانجام دهد؛ شرورت انسانها نم يتوانست كار ين علت كه او نمينه به ا
 نمود كـه  يرا برطرف م ياجات كسانيافت بركات نداشتند، احتيدر يبرا يليد كه تمايبخش يبركت م ياو به مرد

  .نفرت داشتند شودمار اطالق ينكه به آنها بيد كه از ايبخش يرا شفا م يازها نداشتند، مردمين نياز ا يآگاه
  

  )12: 16- 1: 14( روزافزون در برابر دشمني حناپذير مسي  تزلزلفيض . 9
  )12-1: 14( شود يددهنده از بدن جدا ميتعم ييحيسر  )الف

ـ نـام ه  پسر بـد  اين. ديرس هيروديس حاكمبه  يسيخدمت ع اخبار مربوط به 1-2: 14 ر بـه  يـ س كبيرودي
. ددهنـده را صـادر نمـود   يتعم يـي حيبود كه دسـتور اعـدام    يو همان كس تر شهرت داشيپاس نيس آنتيروديه

او سـرش را   كه يامبريخاطره پ. ديدچار عذاب وجدان گرد  د،يرا شن يح مطالبيكه درباره معجزات مس يهنگام
 از مردگاناو  ».است ياين يحي«: ن خود گفتاو به خدمتگزارا. از بدن جدا نمود در مقابل چشمانش رژه رفت

  . كند يه مين معجزات را توجين مطلب وقوع ايو ا. برخاسته است
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ـ يب ينـد مـ  يگو يات به آن پس نما ميرا كه از نظر ادب يما استفاده از منبع 12-3ات يدر آ 3: 14 ـ ي. (مين  يعن
را احاطـه   يـي حيكه مرگ  ييها تيموقعو مرور  يت را به منظور بررسيروا يمت) گذشته يها دادن صحنه نشان

  . دينما ينموده بود قطع م
هيروديا با محارم با  ينامشروع و زنا يس همسر خود را ترك نموده بود و با رابطه جنسيروديه 4-5 14

ـ توانسـت ا  ينمـ  ييحيامبر خدا، يبه عنوان پ. كرد يم يزندگ فيليپبرادرش همسر  ن رخـداد را بـدون اظهـار    ي
س را مقصر قلمداد نمـوده و او  يرودينانه و با شهامت، هياو خشمگ. ديبه حال خود رها نما سرزنش و نكوهش

  . ش محكوم كردا يراخالقياعمال غ يرا برا
ـ آم ن كار مصلحتيا ياسيكن از نظر سيبرآمد ل يشد كه درصدد قتل و يعصبان يحده پادشاه ب . ز نبـود ي

ـ آم خشونت ييحيه اعدام يالعمل آنها عل ماالً عكسقبول داشتند و احت عنوان پيامبررا به  ييحي مردم . بـود  يز مـ ي
كه  ان گونهخدانشناسان هم«. ددهنده فرونشاندين حاكم مستبد موقتاً خشم خود را با به زندان افكندن تعميبنابرا

ند هراسـ  يكه از مذهب مـ  يها؛ آنها هنگام لهيا پشت ميا در حالت مرده ي  ز؛يرا دوست دارند، مذهب را ن رهايش
  ».دينما يآنها مبارزه م يها و با وجدان شود يكه آزاد م
س را شـاد  يروديـ د و دل هيدر مجلـس رقصـ   دختر هيروديـا  ،هيروديس تولددر روز جشن  6-11: 14

دختـر كـه قـبال    . ال خود شده بود به دختر قول داد كه هر چه درخواست كند به او بدهدياو كه تابع ام. ساخت
 روي يك طبـق  …تعميددهنده يحيي  سرِشرمانه خواستار  يب شده بود، بيخود ترغ فاسدتوسط مادر هرزه و 

ـ يفروكش كـرده بـود؛ شـا    يتا حد ييحيه يتا آن هنگام خشم پادشاه عل !ديگرد شـجاعت و   ياو را بـرا  يد حت
د بـه قـول خـود عمـل     ين شد، احساس كرد كه بايكه اندوهگ يكن با وجوديل. ز نموده بودين نيصداقتش تحس

  .ز دختر رقصنده به او عطا شديانگ و درخواست نفرت سرِ يحيي از بدن جدا شد. ديدستور صادر گرد. دينما

بـه او خبـر    رفته عيسيبدن استاد خود را با احترام به خاك سپردند، سپس نـزد   شاگردان يحيي 12: 14
 و. ان بگذارنديا با او در مش ريخو يافتند كه غم و اندوه و آشفتگين يسيرا بهتر از ع يگريآنها شخص د. دادند
م و يم در هنگام غم و غصه ، رنج و مورد ظلم و ستم واقع شدن به او پناه ببـر يتوان يرا كه ما م ين شخصيبهتر

  .م به ما نشان دادنديمان را به او بگوئيدردها
د، يه گردآگا يسيكه او از اعمال ع يهنگام. ماند يشه باقيافت اما خاطره آن هميان يس پايروديت هيجنا

  .كرد يكل آن رخداد مدام به مغزش خطور م
  

  )21-13: 14( خوراك دادن به پنج هزار تن )ب
 با قـايقي معجزات او نگران شده است، او  يس از خبرهايروديد كه هيشن يسيكه ع يهنگام 13-14: 14

به علت ترس به آنجا م كه او ينان حاصل كنيم اطميتوان يما م. ل گشتيجل يايخلوت در كنار در يرهسپار مكان
ـ  يما نم. ده بوديرا هنوز زمان مرگ او فرا نرسياو اتفاق نخواهد افتاد ز يبرا يزيدانست كه چ ينرفت؛ او م م يدان
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ـ اما ممكـن اسـت     چه بود، ينقل مكان و يل اصليدل كه ـ اهم ل كـم يـ ك دلي از  يو شـاگردان ت آن بازگشـت  ي
  . استراحت و آرامش باشد يبرا ياز آنها به زمانين و) 10: 9؛ لوقا 30: 9مرقس (ت بشارت دادن يمأمور

كـه او بـه    يهنگـام . پياده به دنبال وي بـه راه افتادنـد  مختلف  يمردم از شهرها يها هر چند كه گروه
ـ آنهـا آزرده نگرد  يشـكن  بودند؛ خداوند مهربان ما كه از خلوت يد آنها منتظر ويساحل رس ده بـود بالدرنـگ   ي

  . ران آنان را شفا دادبيمانمود و  شروع به كار

احساس كردند كه  يو شاگردان، ظهرز ا بعد 3از ساعت  يعني پسد، يفرا رس غروبكه  يهنگام 15: 14
خـوردن آنهـا    يبـرا  يخوراكهيچ هم آمده بودند و  آنجا گرد يارياشخاص بس. استن يدر شُرُف تكو يبحران

آنها هنـوز  . نديه نمايد تا بتوانند خوراك تهينما هاروستاخواستند كه مردم را روانة  يسياز ع آنها! وجودنداشت
  !ص نداده بودنديح را درك نكرده بودند و قدرت او را تشخيقلب مس

د آن شـخص را  يـ چرا مردم با. باشد ين كار نميبه ا نيازيد كه ينان بخشيخداوند به آنها اطم 16-18: 14
 شـاگردان  يد ترك كنند؟ سـپس و ينما يآورده مرا بر يا هر موجود زنده يها ش خواستهيها كه با گشودن دست

خـوراك  «. ج شدنديآنها گ ».شما خود به ايشان خوراك دهيد«: ر نمود و گفتيغافلگ يا رمنتظرانهيرا به طور غ

ـ را ن يسـ يآنها فراموش كرده بودنـد كـه ع   ».پنج قرص نان و دو ماهي نداريمجز  يزيم؟ ما چيشان دهيبه ا ز ي

  . ن بوديا شاگرداننقش  ».آنها را نزد من بياوريد« :فتگ يبا صبور منجي. داشتند

سپس پـنج  . ها بنشينند گويد روي سبزه مردم ميم كه به يم خداوند را تجسم نمائيتوان يما م 19-21: 14
ـ    داد شـاگردان و آنها را به  پاره نمودآورد، نانها را  ي، شكر به جانان و دو ماهي را برگرفت ن يكـه آنهـا را ب

 دوازده سـبد  شاگردانر شدند، يسهمگيكه  يهنگام. اد وجود داشتيهمه به مقدار ز يبرا. ندينما ميتقس مردم
شـتر  يكه شروع كـرد ب  يتمام كرد از هنگام يسيكه ع يمانده هنگام يمقدار باق. ها را جمع نمودند مانده ياز باق

ـ نفـر از ا  15.000تا  10.000حدود . وجود داشت يمان سبديا يب شاگردهر  ينكه برايعجب ا. بود  ن خـوراك ي
  .)مرد به اضافه زنان و كودكان 5.000. (ه نمودنديتغذ

همـواره  . شـه حضـور دارنـد   يمردم گرسـنه هم . هر نسل شاگردان ياست برا يروحان ين معجزه درسيا
 منجـي و همـواره  . باشـند  يموجـود مـ  ) دلسوزانه(ز يانگ ظاهراً ترحم يها با راه حل شاگردانكوچك از  يگروه
را  م كننـد، او آن يز خـود را بـه او تقـد   يل دارند كه همه نـاچ يتما شاگردانكه  يهنگام. ز حضور دارديان نمهرب

پـنج هـزار   ن است كه يتفاوت قابل توجه ا. ر نموديدهد كه بشود هزاران نفر را س يم يده و فراوانيبركت بخش
ه يـ ح زنـده تغذ يكه امـروزه از مسـ   يانكوتاه بود؛ كس يمدت ير شدند تنها برايل سيجل يايكه در كنار در مردي

  .)35: 6وحنا ي ك.ر( ر خواهند شديابد س يگردند برا يم
  

  )33-22: 14( آب يبر رو يسيعراه رفتن  )پ
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را بـه  شـان  يازهايكـه قـادر اسـت ن    هستند يروان شخصيرا متقاعد نمود كه آنها پ شاگردان ،يمعجزه قبل
د و هم به آنهـا قـدرت   يت نمايشخص قادر است هم از آنها حما نيآموزند كه ا يحال م. برآورده سازد يفراوان

  .ببخشد
و بـه   سوار قـايق شـده  گفت كـه   شاگرداننمود، به  يكه مردم را مرخص م يدر حال عيسي 22-23: 14

هنگـامي كـه   پرداخـت،   به دعا كـردن رفـت و   يا تپه يبه باال يسپس و. بروند به سوي ديگر درياچهعقب 
ان دو شـامگاه  يـ هوديدر محاسبات . (او در آن مكان تنها بودد، يپس از غروب خورش يعني، شامگاه فرا رسيد

 به آن اشاره شده است اواسط بعد 15ه يكه در آ ياز آنها به شامگاه يكي .6: 12 خروج ك.ر. وجود دارد) عصر(
  .)نجا به آن اشاره شده است، هنگام غروب آفتاب استيكه ا يگريظهر و داز 

را بـاد  يـ و دسـتخوش تالطـم امـواج بـود، ز     قايق از ساحل بسيار دور شـده ن هنگام، يدر ا 24-27: 14

در  شـاگردان متوجـه شـد كـه     يسـ يع دنـد، يكوب يق را در هم ميكه امواج قا ان گونههم. ديوز يآن م بر مخالف

گام زنان روي آب بـه سـوي   ، او )صبح 6و  3ن ساعات يب( در پاس چهارم از شب. اند مخمصه گرفتار شده
نـان بخـش   ياطم ياما بالدرنگ صـدا . نند و وحشت كردنديب يرا م شبحيتصور كردند كه  شاگردان. آنها رفت

  ».نترسيدمن هستم؛  !دل قوي داريد« :ديگو يدند كه مياستاد و دوست خود را شن
ر به نظـ . ميبر يبه سر م يديم و در نااميتجربه به ما ثابت كرده است كه ما اغلب متالطم و سردرگم هست

كه به نظر ما شـب   يهنگام. خواند يما دعا م يكن در همه اوقات او برايل. باشد يار دور ميبس منجيرسد كه  يم
سـپس  . ميشـو  يما اغلب همان موقع درمورد او خطا كرده و دچار ترس مـ . ك ما استياو نزد ره و تار است،يت

او قرار  ير پاهايشوند ز يباعث هراس ما م كه يم كه امواجيآور ياد ميم و به يشنو يبخش او را م آرامش يصدا
  . دارند

ـ لبر يد، محبت و عالقـه و ياو را شني آشنا و دوست داشتن يصدا پطرسكه  يهنگام 28: 14 . ديـ ز گردي

 مـان يپطـرس بـه نشـانه ا    »اگر« ييبزرگنما يبه جا ». فرمان ده تا نزد تو روي آب بيايم  خداوندا، اگر تويي،«
 پطـرس . ميريـ مش در نظـر بگ ياز اعتمـاد عظـ   يا ت شجاعانه او را به عنـوان نشـانه  د درخواسيف او ما بايضع

رو و يـ دهـد ن  يكـه مـ   يباشند، و او به هر دسـتور  ياو م يها توانمند نمودن  ،يسيع يها احساس نمود كه فرمان
  . بخشد يم ييتوانا

ع به گـام نهـادن بـه    د و شرويرون پريق بياز قا پطرس …، »بيا«، گفت يسينكه عيبه محض ا 29-33: 14
ـ ين غيده دوخته بود، قادر بود كه ايد يسيبه ع زماني كهتا . او نمودي سو  يا كن لحظـه يرممكن را انجام دهد؛ ل
ـ با وحشت فر. ديد در حال فرو رفتن در آب گرديرا د باد سهمگينكه  ! »خداونـدا، نجـاتم بـده   «اد بـرآورد،  ي

نكـه  يبـه محـض ا  . ق آورديرا نكوهش نمود و او را به قا او ايمان سست يخداوند دستش را گرفت، و به آرام
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به راستي كـه  «ق او را پرستش نموده و به او گفتند، يدر قا شاگردان. طوفان فرو نشستق شد، يسوار قاي سيع
  .»تو پسر خدايي

ـ بشـر غ  يبـرا   آب، ي، مانند راه رفتن بـر رو يحيمس يزندگ  يرويـ و تنهـا بـه واسـطه ن   . رممكن اسـت ي
معطـوف   يسـ يع يده و تنهـا بـه سـو   يبرگردان يكه ما از همه اهدافمان رو يتا هنگام. ممكن استالقدس  روح
ـ    عـه و فـوق  يماوراءطب يك زندگيم بود كه يما قادر خواه) 2: 12ان يعبران(م، يگرد ـ . ميالعـاده را تجربـه كن كن يل

 يبرقرار يد برايسپس ما با .ميكن يم شروع به غرق شدن ميپرداز يخود م يها تيا موقعيكه ما به خود  يا لحظه
  .مياد برآوريح فريمس يبه سو ياله يها يو توانمند
  

  )36-34: 14( دهد يماران را شفا ميسارت بيجن رد يسيع )ت

نكـه مـردم   يهم. ل واقع شده بـود يجل يايسواحل در يپهلو گرفت، كه در شمال غرب جنيسارتق در يقا

ماران يآوردند، تا ب ويگشتند و آنها را نزد  كساني كه بيمار بودنده را به دنبال يرا شناختند، تمام آن ناح يسيع

ـ كه ا تمامي كساني، لبه جامه وي را لمس كننداجازه داشته باشند تنها  كـامالً شـفا   ن كـار را انجـام دادنـد    ي
خص چ شـ يكوتاه هـ  يمدت يحداقل، برا. بردند يالت به سر مياطباء آن منطقه در تعط ين تماميبنابرا. يافتند مي

  .و شفا را تجربه نمودند يب اعظم سالمتيق مالقات با طبيه از طريمردم آن ناح. وجود نداشت يماريب
  

  )20-1: 15(رد يگ ياز درون سرچشمه م شدن نجس )ث
ت يه رعاياول يها بابدادها را از نظر تقدم و تأخر در ينظم رو يكه مت شود ين مطلب اشاره مياغلب به ا

  .اند ب رخدادشان ارائه شدهيبه ترت ياديحوادث به نسبت ز ان،يتا پا 14 باباما از آغاز . كند ينم
ان و يسـ ينخست، جـر و بحـث و مشـاجره مـداوم فر    . كند يز ظهور مين ينظم و روش خاص 15 بابدر 

ـ نما يح مـ يل را تسـر يتوسط اسرائ) حيماش(ح يمطرود نمودن مس) 20-1ات يآ( ينيد يعلما مـان زن  يدوم، ا. دي
و آخـر  . كشـد  ير مـ يان را در عصر حاضر به تصـو يهوديريغ يخبرخوش به سو يشويپ) 28-21اتآي( يكنعان
ه با سالمت يبه عصر هزاره آت) 39-32آيات (تن  4.000و خوراك دادن به ) 31-29آيات (ت انبوه يجمع يشفا
  . شرفت و رونق آن اشاره دارديو پ

 .كردند يت ميسرسختانه فعال منجيم انداختن به دا يان در كوشش خود برايسيو فر ينيد يعلما 1-2: 15
را، مـتهم بـه مطهـر نبـودن هنگـام غـذا        يو شاگردان، و اورشليم آمدندآنهـا از   ياز سو يندگيئت نمايك هي

  . نمايند سنت مشايخ را نقض مينشسته و آلوده كردند، و ادعا نمودند كه آنها  دستانخوردن با 
م يد بـدان ينموده، و با يرا بررس) نجس و آلوده(مطلب پاك و ناپاك  دين واقعه، ما بايا يابيبه منظور ارز

 يو نجاسـت  يآلـودگ . گردد يق برميكل مفهوم پاك و ناپاك به عهد عت. باشد يان از شستن چه ميسيكه منظور فر
 نمود يبدن مرده را لمس م ياگر شخص. بود) يسنت( يفاتيتشر يبه آن متهم شده بودند كالً موضوع شاگردانكه 
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 يو از نظر اعمال مـذهب  -د يگرد يم يخورد، او دچار نجاست سنت يرا م يخاص يها يمثال خوراك به طورا يو 
 يساخت كه مراسم مـذهب  يعت خدا او را ملزم ميك شود، شرينكه به خدا نزديقبل از ا. ق پرستش خدا نبوديال

  . آورد يطهارت را به جا
د داشتند كه قبل يبه طور مثال آنها تاك. ز افزوده بودندين ييها طهارت سنت يخ به مراسم مذهبيكن مشايل

را  يات طهارت سـاز يجزئ يده و دارايچيشستن دستانش مراحل پ يد برايغذا بخورد او با يهوديك ينكه ياز ا
و اگـر  . د شستشو دهديز بايها ن خود را تا محل آرنج يد، بلكه ساعدهايد دستانش را بشوينه تنها با  انجام دهد،

ـ بگ يد حمام سـنت يبا بازار باشد، در ـ را بـه خـاطر نقـض رعا    شـاگردان ان يسـ ين، فريبنـابرا . ردي ات و يـ ت جزئي
  . ز شده بود مورد انتقاد قرار دادنديتجو يهوديشستشو كه توسط سنت  يها يدگيچيپ

فرمـان  خ بلكـه  يمشـا  سنتخداوند به منتقدان خود خاطر نشان ساخت كه آنها نه تنهـا   يسايع 3-6: 15
ت يـ كه شامل حما گرامي بدارندن خود را يد كه والدينما يعت به مردان حكم ميشر. اند ر پا نهادهيز زيرا ن اخد

 يخواسـتند پـول   ينم) گريد ياريو بس( ان يسيو فر ينيد يكن علمايل. باشد يز ميدر صورت لزوم ن ينمودن مال
 يهـا  تير مسئوليتراع كردند كه بتوانند از زرا اخ ين آنها سنتيبنابرا. ن مسن خود خرج كننديت والديحما يبرا

ـ كـه با  ينـد تنهـا كـار   يكمـك نما  يشـان تقاضـا  يآنهـا از ا  پدر و مادرو اگـر  . كنند يخود شانه خال د انجـام  ي
كمك به شـما   يكه من دارم كه بشود برا يهر پول« :ل آنان دهند كهيرا تحو ين سخنانين بود كه چنيا دادند، يم

ـ و بـا گفـتن ا   ». به شـما بـدهم   آن راتوانم  ين من نميبنابرا  ه است،گشت خدااختصاص دهم وقف  ن سـخنان  ي
ن ياز ا يرويب با پين ترتيبد. كردند ينشان آزاد مينسبت به والد يمال يها تيد مسئولياز ق آنها خود را  وا، فرمول

نـد  ياده و از آنها مواظبت نمات دينشان اهميسنت مزورانه آنها كالم خدا را كه به آنها فرمان داده بود كه به والد
  . نمودند يخنث

 آنها اقرار نمودند كه. دنديرا به انجام رسان 13: 29اء ياشع گوئيشيف ماهرانه سخنان آنها پيبا تحر 7-9: 15
ـ   . اما دلهايشان از وي دور است، با لبهاي خود حرمت بدارندخدا را  ـ ارزش بـود ز  يپرسـتش آنهـا ب را آنهـا  ي

  . دادند يانسان يها نكه به كالم خدا قائل گردند به سنتيا يجات باالتر را به يالو
او اعالم نمود كه . را اعالم نمود يالعاده مهم ه فوقيانينمود و ب يرو جماعت يبه سو يسيع 10-11: 15

آن است كه   آيد، سازد، بلكه آنچه از دهان او بيرون مي شود او را نجس مي نه آنچه به دهان آدمي داخل مي
ن يتحـت مجموعـه قـوان   . مين گفته را درك نمـائ يا يانقالب يژگيم ويتوان يما به ندرت م. سازد نجس مي او را

كـه   يوانـات يان خـوردن گوشـت ح  يـ هودي يبـرا . نمود يشد او را نجس م يدهان انسان م هر آنچه داخل ان،يالو
را كه فاقد بالـه و   يانيدند كه ماهو آنها مجاز نبو. شكافته بودند ممنوع بودي ها سم يكردند و دارا ينشخوار نم

  .ارائه نموده بود يا موشكافانه يها ا پاك بودن غذاها دستورالعمليخدا در مورد نجس و   فُلُس بودند بخورند،
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او گفـت كـه   . همـوار نمـود   يسـنت  يستم نجس سـاز يملغا نمودن كل س يگذار راه را برا عتياكنون شر
ان يسـ ين و فريـ د يعلمـا  ياكاريبلكه ر. خوردند آنها را نجس ننمودبا دستان نشسته  يو شاگردانكه  يخوراك

  . قتاً نجس كننده استياست كه حق
ـ ا فريسيان به علـت به او اطالع دادن كـه   وي شاگردانكه  يهنگام 12-14: 15 ـ  ي ح از ين نكـوهش و تقب

كاشته نشده باشد  يانكه از طرف پدر آسم ياهانيسه آنها با گيبا مقا يسيع  ،اند رنجيده خاطر شده يسيطرف ع
مشان يآنها و تعال. باشند يم يسم يها باشند بلكه علف يبه آنها پاسخ داد و خاطر نشان ساخت كه آنها گندم نم

آنهـا را بـه حـال خـود     «  سپس اضـافه نمـود،  . گر منهدم خواهند شديكن خواهند شد به عبارت د شهيتاً رينها
در  يتعهـد داده بودنـد كـه حكمرانـان     ي كـه بـا وجـود   ».يان هستندآنها راهنماياني كور براي نابينا .واگذاريد

. بودند كور يروحان يها تيكردند نسبت به واقع يت ميرا كه آنها هدا يباشند، آنها و مردمان يموضاعات روحان

  . ر استيناپذ اجتناب چاهروان در يان و هم پيهم راهنما يعني فرو افتادن هر دو
كه آنها درباره نجس و پاك  ييزهايچ يعكوس از آب درآمدن كامل تمامبدون شك از م شاگردان 15:15

پطـرس  . دهيمبهم و سرپوش يتيروا يعنيآنها  يك مثل بود برايو مانند . بودن غذا آموخته بودند متعجب گشتند
  . ح به زبان آورديح از مسيتوض يآنهارا با تقاضا يآشفتگ

ح داد كـه  ياند ابراز نمود، سپس توض ه آنان كند ذهن شدهنكيخود را از ا يابتدا خداوند شگفت 16-17: 15
در واقـع،  . باشند يا ناپاك نميغذاها قابل خوردن اساساً پاك و ). يجسم( يكيزياست نه ف ياخالق ينجات واقع

خـورد   يكه انسان م ييغذا. باشد يز است كه خطا ميسوءاستفاده از آن چ. باشد يبه نفسه شر نم يز ماديچ چيه
 تيـ موجود. شود دفع ميماندة هضم نشده  يسپس باق  ،شودتا هضم  رود ان شده و سپس به معده ميوارد ده

كـو  يهر مخلـوق خـدا ن  «م كه يدان يامروز ما م. شود ير واقع ميتنها بدنش تحت تاث. رديپذ ير نميتاث يو ياخالق
س گشـته  يخـدا تقـد   يدعارا با سخن و ي؛ زشودافت يدر ياگر با شكرگزار شودد رد ينبا يزيچ چياست، و ه

د يـ گو يم ييبلكه از غذاها  راند، يسخن نم ياهان سمين مطالب البته درباره گيا) 5-4: 4موتائوس يت-1( ». است
خـورده   يد بـا شـكرگزار  يـ كو هستند و باين يهمگ. مصرف بشر در نظر گرفته شده است يكه توسط خدا برا

د آنها را يد، نباين را تحمل نمايريتواند سا يا نميرد و ت داياز غذاها حساس ينسبت به بعض ياگر شخص. شوند
ـ نما ينان كه خدا از غذا استفاده مين اطميم با ايتوان يما م ياما به طور كل  بخورد،  يد كـه مـا را از نظـر جسـم    ي

  .ميبخور د، يه نمايتغذ
آنچـه از دهـان    ...«: پاسخ داد يسيكند؟ ع يما را نجس م يزيپس چه چ كند،  ياگر غذا نجس نم 18: 15
 يعضـو  قلـب نجا منظـور از  يدر ا » .كند گيرد، و سپس انسان را نجس مي آيد از دل سرچشمه مي بيرون مي

ن بخش يا. است يال بشريها و ام زهيبلكه منظور سرچشمه فاسد انگ رساند، يست كه خون را به سراسر بدن مين
  . دهد ينان فاسد و سپس با اعمال شر نشان مد، سپس با سخيش را با افكار پليانسان خو يعت اخالقياز طب



- ��
 -  

، عفتـي  بـي ، زنـا ، قتـل ، افكار پليدسازند عبارتند از،  يكه انسان را نجس م ييزهايچ يبعض 19-20: 15

معـادل شـامل تهمـت زدن بـه      يونـان يواژه (، و توهين به مقدسات است گوئيكفر، و شهادت دروغ، دزدي
العاده مراقب بودند كه مراسم  با تظاهر و وسواس نشان دادن فوق ينيد يان و علمايسيفر. ) شود يز مين نيريسا

را كه  يليشمردند و مسا يات را اصل ميآنها را فرع. آنها آلوده بود يدرون ياما زندگ. شودت يدست شستن رعا
ـ  شـاگردان دانسـتند كـه از    يآنها خود را مجاز م. انگاشتند يده ميبرخوردار بودند ناد يت واقعياز اهم ه خـاطر  ب

 19ه يـ كـه در آ  يگناهـان  يدند تا به تماميكش يند، اما خودشان نقشه قتل پسر خدا را ميها انتقاد نما نقض سنت
  .آلوده گردند آورده شده است

  
  )28-21: 15(ابد ي يمانش بركت ميبه سبب ا يهوديريك غي )ج

. مت نموديترانه عزيمد در كناره ساحل منطقه صور و صيدونآنجا را ترك گفت و به  عيسي 21-22: 15
ان يـ هوديش خارج از قلمـرو  يبود كه او در طول دوران خدمت عموم يا ن تنها مرتبهيا م،يدان يما م جائي كهتا آن

شـده اسـت شـفا     ديـوزده را كه  دخترشاز او درخواست نمود كه  يك زن كنعانيه، يقيآنجا در فن. كرد يزندگ
  .دهد

 يراخالقـ يغ يها بود، نژاد ياو از تبار كنعان. بود يهوديرين زن غت است كه آين نكته حائز اهميدانستن ا
هـا   يها در حمله كنعـان  يل، بعضياسرائ يدر خالل نافرمان. و فاسد كه خدا آنها را محكوم به انقراض نموده بود

به عنوان . گان بود افتهين زن از تبار نجات يوشع جام سالم به در بردند، و ايت فرمانده ارتش به نام يتحت حما
 يدر زنـدگ  يديـ گانه بـود كـه ام  يك بياو . برد ينم يا ده خدا بهرهيو برگز يازات قوم خاكياو از امت يهوديريغ

  .ح نداشتيا مسينسبت به خدا و  ييت او ادعاياز نظر موقع. نداشت
 انيهوديكه  يخطاب نمود، عنوان پسر داود،  )سرور(خداوند را  ي، او ويسيهنگام صحبت نمودن با ع

ـ بـود،   پسـر داود  يسـ يع ي كهبا وجود .بردند يح به كار ميهنگام سخن گفتن درباره مس حـق   يهـود يريك غي
  . ل است كه او ابتدا به زن پاسخ نداديدل نيو به هم. ك شودين منباء به او نزدينداشت كه بر ا

ك مزاحم بود، ياو  آنها ي؛ براوي آمدند و او را ترغيب نمودند كه او را از خود براند شاگردان 23: 15
ـ . ديض او خواهـد درخشـ  يكـه در آن فـ   يمان و ظرفيمغتنم بود از ا يا او نمونه  ،يسيع يبرا كن نخسـت او  يل
  !مان زن را ثابت كند و بپرورانديا ديبا يم

، نـه  گوسفندان گمشدة خانه اسـرائيل اسـت   يت او بـرا يادآور شد كه ماموريبه زن  يسيع 24-25: 15
د نشد عنوان، پسر داود، يرفتن آشكارا ناامين نپذيزن با ا. باشد يها هم نم يكنعان يمطمئناً براان و يهوديريغ يبرا

توانسـت بـه    ياگر او نمـ  »، به من كمك كن)سرورم(خداوندا « :را حذف نمود و او را پرستش نموده و گفت
ك مخلوق نـزد خـالق   ي توانست به عنوان يآورد، م يرو يسيرود به ع يح خود ميكه نزد مس يهوديك يعنوان 

  .خود برود
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كه او از غذا دادن به  باشد روا نميمان آن زن، به او گفت كه يت ايشتر واقعيآزمودن ب يبرا يسيع 26: 15

ند و ين مطلب بـه نظـر مـا ناخوشـا    ياگر ا. بدهد يهوديريغ سگانده و نان آنها را به يدست كش يهوديكودكان 
 آن. مداوا و معالجـه اسـت   يست بلكه برايصدمه زدن ن يبرا يغ جراحيتم كه ياد آوريد به يد ما بايآ يخشن م

غـذا   يهـا  ابـان دنبـال خـرده   يخ يها كه در زباله ييها ان به عنوان سگيهوديريان به غيهودي. بود يهوديريزن غ
 سـوال . استفاده نموده است يكوچك خانگ ينجا از واژه سگهايدر ا يسيهر چند كه ع. كردند ينظر م گردند، يم
  »ر؟يا خين رحمت او اذعان دارد يافت كمتريدر يخود برا يستگيا آن زن به ناشايآ«ن بود، يا

ـ ارزش  يگاه بيبا داشتن جا. كامال موافقت داشت يسيف عياو با توص. العاده بود پاسخ او فوق 27: 15 ك ي
مـن تنهـا   ! يحق دار تو«و بالدرنگ گفت، . گذارد يسيض عيمحبت و ف  ار رحمت،ياو خود را در اخت هود،يريغ
ها از روي ميز به زمـين   خرده نان يام كه گـاه  متوجه شده ياما من گاه. ز هستمير ميز سگان كوچكاز  يكي

ستم كه تو دختر يسته آن نيها را بردارم؟ من شا از آن خرده نان يكه مقدار يده يا تو به من اجازه نميآ. افتند مي
ق خـود  ياز موجودات نـاال  يكينكار را به خاطر يعاجزانه دارم كه تو ا يكن من از تو استدعايل ،يمن را شفا ده

  ».يانجام ده
خوردن نـان احسـاس    يمان برايا يكه كودكان ب يهنگام. ستود ايمان قويشاو را به خاطر  يسيع 28: 15

اد يـ خـوردن آن نـان فر   ياست كه برا »يسگ كوچك«. است كه به اقرار خود ينجا شخصيكنند، ا ينم يگرسنگ
ن زن يـ ت كـه خداونـد مـا، دختـر ا    يـ ن واقعيا. شفا يافتمان او پاداشش را گرفت و دختر او فوراً يا. كشد يم
. دينما يرا كه بر دست راست پدر نشسته است، القاء م يسيخدمت اكنون ع  بخشد، يرا از دور شفا م يهوديريغ

 يروحـان  يان عصر مـا شـفا  يهوديريبه غ اند او او در سراسر كشور كنار گذاشته شده يكه قوم باستان يو هنگام
  .بخشد يم

  
  )31-29: 15( بخشد يرا شفا م يميت عظيجمع يسيع )چ

دون رفت، سپس به طرف شرق يم كه خداوند صور را ترك نمود و به شمال به صينيب يم 31: 7در مرقس 
 گنگان، كوران، لنگانو ا  ل،يجل يايك دريآنجا، نزد. س رفتيق منطقه دكاپوليدر سراسر اردن، به جنوب از طر

خـداي اسـرائيل را سـتايش كـرده جـالل      ت شـگفت زده  يجمع. ديگر را شفا بخشيد ياريو بس مفلوجانو 
را بـه   يو شـاگردان و  يسيع  آن مردم،. است يار قويان بود بسيهوديريه كه آن جا محله غين فرضيا. بخشيدند

  .كند يان آنها كار ميدر م خداي اسرائيلكه  كردند يريگ جهينت يو بدرست  دانستند، يل مرتبط مياسرائ
  
  )39-32: 15(خوراك دادن به چهار هزار  )ح
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رنـد،  يگ يتـن اشـتباه مـ    5000ن حادثه را بـا خـوراك دادن   يتوجه، ا يب) ا منتقدانيو (خوانندگان  32: 15
ن دو ين است كه ايت ايواقع. كنند يض بودن و محاسبات غلط متهم ميضد و نق مقدس را به تكرار دوباره، كتاب

  . گر هستند تا نقض كنندهيكديشتر مكمل يباشند و ب يز ميواقعه كامالً از هم متما
گذاشت كه آنها گرسنه رهسپار  ياو نم. تمام شد جمعيت ينمودن با خداوند، غذا يپس از سه روز سپر

  . از پا درافتند در راهرا امكان داشت يگردند ز

ـ يـرممكن خوراك دادن به چنان جمعيفه غيوظاز  شاگرداندگر بار  33-34: 15  ياحســاس درمانـدگ   يت

  . داشتند چند ماهي كوچكقرص نان و  هفتبار آنها تنها  نينمودند؛ ا

و نانهـا و   شـكرگزاري نمـود  د، ين نشـان يمردم را بر زم يسيتن، ع 5.000دوباره مانند مورد  35-36: 15

كه  يش انتظار دارد كه هر كارشاگرداناو از . نديم نمايكه تقس دش داشاگردانآنها را به و  پاره نمودها را  يماه
  . دهد يانجام م آن راگذارد و  يش ميرا انجام دهند او پاپ يتوانند كار يكه آنها نم يو هنگام توانند انجام دهند؛ يم

 كـه  ينشمار كسـا . ماند يپر از مازاد غذا باق هفت سبد بزرگ  ،سير شدندنكه مردم يپس از ا 37-39: 15

د كه آمار مربوط بـه  يم ديخواه  يبعد بابدر . به اضافه زنان و كودكان بود، چهار هزار مردخوراك خوردند 
پـس از  . باشد يمقدس پر از معنا م ات كتابيات روايهر جزئ) 12-8: 16. (باشند يدو معجزه خوراك دادن مهم م

  .ل رفتيجل يايت غرب ساحل در، در قسممجدل يبه سو قايقت، خداوند ما با يمرخص نمودن جمع
  

  )12-1: 16( انيان و صدوقيسية فريرمايخم )خ
ات، دو نقطـه متقابـل اصـول را ارئـه     يـ در موضـوعات اله  ي، دو مخالف سنتفريسيان و صدوقيان 1: 16

 يسـ ياز ع ييجـو  بيمشترك كه همانا ع يآنها و متحد شدنشان در هدف يآنان باعث همكار ياما دشمن. نمودند
 درخواست آيتي آسـماني آنها از او  يآزمودن و يبرا. گشت  بود، يو فراهم نمودن عوامل شكست و) منجي(

د يشـا . نـد يرا به مصالحه كردن اغوا نما يداشتند كه و يباشد، آنها سع يما روشن نم يكه برا يبه شكل. نمودند
ـ و . كردنـد  ياره ماش يو يمتضاد با معجزات قبل يا ، آنها به سرچشمهآيتي آسمانيهنگام درخواست  د يا شـا ي

توانست  يا او ميآ. دين انجام گرديزم يبر رو يسيمعجزات ع يتمام. عه در آسمان بودنديماوراءطب يتيخواهان آ
  ز انجام دهد؟ ين يآسمان يمعجزات

 غروبك يدر  آسمان سرخ فامكه آنها  يهنگام. پاسخ دادبه آنها  آسمانموضوع  يريگيبا پ او 2-3: 16

سرخ ك آسـمان  يدانند كه  يز ميآنها ن. كنند يم گوئيشيروز بعد پ يرا برا آنها هواي خوبكنند،  يمرا مشاهده 
ر ظاهر آسمان مهارت داشـتند امـا، آنهـا    يآنها در تعب )32(.دهد يخبر از طوفان در روز بعد را م صبحدر  و گرفته

  . ندير نمايرا تعب هاي زمانها آيتتوانستند  ينم
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ددهنده ظـاهر  يتعم ييحيدر شخص . را خبر داد) حيماش(ح يكه ظهور مس يامبريد؟ پچه بودن ها آيتن يا
چگاه انجام يه يچ انسانيبودند كه ه ياعمال. شده بود گوئيشيح قبال پيكه انجام آنها توسط مس يمعجزات. گشت

 ح توسـط يمسـ  زمانها رد نمودن آشكار يها تيگر از آيد يكي. آنها انجام شده بود يدر حضور همگ. نداده بود
كن يل .ديبه كمال رس گوئيشيافتن پيدر انجام  يان بود، كه همگيهوديريغ يان و حركت خبرخوش به سويهودي

را  گوئيشـ يدن پيخ و بـه كمـال رسـ   يرقابل انكار، آنها درك و شعور شـكل گـرفتن تـار   ين شواهد غيرغم ايعل
  . نداشتند

ستاده بود، و آنها ين آنها ايكه خود او ب يحال ت بودند دريك آي يان در جستجويان و صدوقيسيفر 4: 16
اكنون به آنها  آيت يونس نبيجز  هيچ آيتينشان دادند،  زناكار ير و از نظر روحانيشر نسليرا به عنوان  خود

ح در روز يز مسين مطلب رستاخيح داده شد، ايتوض 39: 12ه يآ تفسيركه قبال در  ان گونههم. ارائه نخواهد شد

ـ   كشـد،  يب مـ يح خود را به صليمس يك نسل شرير و زناكار .باشد يسوم م ان مردگـان  يـ كن خـدا او را از م يل
ـ يم در مقابـل او  يكه سـر تعظـ   يكسان يتمام يخواهد بود از داور يا ن نشانهيو ا. زانديخ يبرم  يفرمـانروا  يعن

  .اورنديبرحق فرود ن
 ياشارات روحان. ابدي يان ميپا »نجا رفتو او آنان را ترك نمود و از آ« ن سخنان ناخجستهين بند با ايا

  . د بر همگان واضح باشدين سخنان بايا
آنهـا فرامـوش كـرده    وسـتند،  يبه خداوند پ درياچهشرق  قسمتدر  وي شاگردانكه  يهنگام 5-6: 16

 ازبه آنهـا هشـدار داد كـه     گوئيآمد با درود و خوش يسيكه ع ين هنگاميبنابرا. بودند كه با خود غذا بياورند
 يهودين رهبران ينزد ا«د، يگو يآنها تصور كردند كه او به آنها م خميرمايه فريسيان و صدوقيان برحذر باشند،

 و يعـ يح طبيك توجي يآنها به غذا باعث شده بود كه آنها در جستجو ياشتغال فكر ».ديافت غذا نرويدر يبرا
  . بود يروحان يمنظور، آموزش درس صورتي كهباشند در  يواقع

و  5.000كـه آن   يت را كـه شخصـ  ين واقعيا صورتي كهآنها هنوز نگران كمبود غذا بودند در  7-10: 16
آسـا را بـا آنهـا     ن او دوبار خوراك دادن معجـزه يبنابرا. ده گرفتنديتن را خوراك داده بود با آنها بود، ناد 4.000
ـ ، زير الهيو تدب يو خوش فكر يشد به حساب الهيافت مربوط مين يكه تكو يدرس. نمود يبررس را هـر چـه   ي

 يهنگام. ماند يم يباق يشترينمود و خوراك ب يه ميشتر افراد را تغذيد، او بيكمتر مجبور بود محاسبه نما يسيع
. مانـد  يتن را خوراك داد و دوازده سبد غذا بـاق  5.000ش از يموجود بود، او ب يقرص نان و دو ماه 5تنها  كه

اگر ما . ماند يتن را خوراك داد و تنها هفت سبد خوراك باق 4.000ش از يو تنها با  شتر،يب يبا داشتن نان و ماه
اگـر  «. ش دهـد يتواند آنها را به نسبت عكس مقدارشان افزا يم، او ميار او قرار دهيمنابع محدود خود را در اخت

  ».شود ياد مي، زيان باشد هر كميخدا در م يپا
. استفاده شده است يگريتن از واژة د 5.000ورد خوراك دادن به سه با ميدر مقا )33(سبدها ينجا برايدرا
امـا  . رسد يم يت قبلين واقعه از آنها استفاده شده است به نظر بزرگتر از دوازده سبد موقعيكه در ا يهفت سبد
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ما  كه يم هنگاميمان باشيها و خواسته ينگران گرسنگ ديچرا ما با: ن واقعه كماكان وجود دارديدرس نهفته در ا
  باشد؟ يت مينها يمنابع وقدرت ب يم كه دارايوند داريپ يبا شخص

ننمود، بلكـه بـه    يا ، به نان اشارهخميرمايه فريسيان و صدوقيانخداوند هنگام سخن درباره  11-12: 16
آنهـا بـه   . ف شـده اسـت  يو فساد تعر ياكاريان ريسيه فريرمايخم 12:1در لوقا . رفتار و اصول شر رجوع نمود

بود، آنهـا از   يو توخال يكن اطاعت آنها ظاهرياتش تعهد نموده بودند، لين جزئياز كالم خدا با كوچكتر يرويپ
  . درون فاسد و شر بودند

هـا   از شك يخواهان امروز، نظامينان زمان آنها، مانند آزاديشيآزاد اند. بود ييخردگرا صدوقيانه يرمايخم
 روح و روان، و يز جسـم، جـاودانگ  يفرشـتگان و روح، رسـتاخ   يآنهـا هسـت  . و انكارها را برقرار ساخته بودند

تحمل نمود مانند مخمـر   آن را، اگر بتوان يه شك در امور مذهبيرماين خميا. نمودند يرا انكار م يمجازات ابد
  .كند يدر آرد پخش شدهو نفوذ م

  

  )27: 17- 13: 16( سازد را آماده مي دخو شاگردانپادشاه . 10
  )20-13: 16( پطرساعتراف بزرگ  )الف

شـرق اردن   يليل و پنج مايجل يايشمال در يليست و پنج مايپس و حدودا در بيليه فيصريق 13-14: 16
به عنوان اوج  يكه به طور كل يا واقعه) 8:27مرقس (د ياطراف رس يبه روستاها يسيكه ع يهنگام. قرار داشت
شـخص خـود    يش را به درك واقعـ يخو اگردانشتا آن زمان او . شناخته شده است رخ داد يم ويخدمت تعال

ب معطـوف  يصـل  يخود را به سو ين امر، اكنون او مصممانه رويت در ايپس از حصول موفق. نمود يت ميهدا
  . دينما يم

دارنـد آغـاز    يچـه نظـر   يت ويكه مردم درباره هو ششاگردانن مطلب از يدن اياو سخنانش را با پرس

ـ ، الياسا ي، يحيي تعميددهندهگر تفاوت داشتند آنها او را يدكيبا  يعيف وسيها با ط پاسخ. نمود يـا  و  ارميـا ا ي
خـوب امـا نـه    . گـر يبود مانند اشخاص د ياو شخص ياشخاص عاد يو برا. دانستند يم يكي ديگر از پيامبران

ش يتاحمـد و سـ   يو يو برا. ه كارا نبودين نظريا. خاص ياما نه آن نب يك نبي. نيبزرگ اما نه بزرگتر. نيبهتر
را او ادعا نموده بود كـه بـا   ياكار بود زيك رين او يبود بنابرا يعاد ياگر او تنها شخص. به همراه داشتي فيضع
  . باشد يكسان ميپدر ي خدا

ي خين پرسش باعث اقرار تـار يا. باشد يم چه كسيد به نظر آنها او يپرس شاگردانن از يبنابرا 15-16: 16

گـر، او  يد يبـه عبـارت   ».تو مسيح هستي، پسر خـداي زنـده  «  ذعان نمود،ن اين چنيد كه ايشمعون پطرس گرد
  .پسر بود يل و خدايح اسرائيمس

خداوند  يساياز ع يشه و مفهوم كلين انديا. بركت عطا نمود شمعون پسر يوناخداوند ما به  17-18: 16
ـ پـدر و بـه طر   يخـدا ر دراو القاء نشده بود، بلكـه توسـط   يگين ماهيا يق قدرت تفكر و حكمت ذاتياز طر ق ي
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ن يبنابرا. مهم داشت كه به پطرس خاطرنشان سازد يز مطلبيكن پسر نيل. ده بوديآشكار گرد يعه بر ويماوراءطب
گويم كه تو پطرس هستي، و بر اين صخره من كليساي خود را بنـا   و من نيز به تو مي«اظهار داشت،  يسيع

بـا بـا   يم كه تقريدان يهمه ما م ».بر آن استيال نخواهند يافت) هاويه(هاي عالم مردگان  و دروازه. خواهم نمود
كـه ،   ايـن اسـت  سوال . چرخند ية بخصوص مين آيدر محور ا يضي، مطالب ضد و نقيگريه ديسه با هر آيمقا

ي ونـان ي يهـا  زد كـه واژه يـ خ يت برمين واقعياز مشكل از ا يبخش »باشد؟  يصخره م يزيا چه چيو  يچه كس«
ـ ي،  S ortep، يعني يواژه اول. آنها متفاوت است يكن معانيل. باشند يه هم ميه شبپطرس و صخر يبرا ك يـ  يعن

ن آنچه كـه واقعـا   يبنابرا. يغ سنگيصخره، مانند ست يعني،  a rtep، يعني يا صخره نامستحكم؛ واژه دوميسنگ 
 » .ا خواهم كـرد و بر اين صخره من كليساي خود را بن) سنگ(شما پطرس هستي ... «. ن بوديگفت ا يسيع

  .ژه صخره استفاده نمودسنگ بنا خواهند نمود بلكه از وا يخود را بر رو يساياو نگفت كه او كل
ن است يم، پاسخ واضح ايصخره است؟ اگر ما در متن تعمق كن يزيست، پس چه چياگر پطرس صخره ن

. سا بر آن برقرار شده اسـت يلكه ك يقتيحق  ح،يزنده بودن مس يكه صخره، اقرار پطرس است در مورد پسرِ خدا
 جملـه مـا  . باشد يه ميزاو يح استوار شده است، كه سنگ اصليمس يسايسا بر عيآموزد كه كل يم 20: 2ان يافسس
مـات آنهـا در رابطـه بـا     يكـه در تعل  ياديـ كند، بلكه بـر بن  يم به آنها اشاره نميا اء بنا شدهيو انب شاگرداناد يبر بن

  .دينما يدارد، رجوع م ح قراريمس يسايخداوند ما ع
 يادآوريـ ن رابطه ، مورگـان  يدر ا. رود يح به عنوان صخره سخن ميمس يسيدرباره ع 4: 10ان يقرنت-1در 

  : دينما يم يمؤثر
واژه صخــره  يا اگـر ما استفاده استعـــاره. گفت يان سخن ميهوديد كه او با يبه خاطر داشته باش

 يبـرا  نيچگاه به طور نمـاد يم كه از آن واژه هيابي يم درميدنبال كن انيمقدس عبران كتاب يها نوشته را در
ـ ينجا ين در ايبنابرا. شده است يشه در مورد خدا آورده مياما هم. انسان استفاده نشده است ه يصـر يق يعن

ـ يوقت خود را با صـنا  يسيع. ساخته شده است يسا بر ويست كه كلين پطرس نيس، ايليف هـدر   يع ادب
باشـد و گفـت    يت ميشه نماد الوهيصخره را انتخاب نمود كه هم يعنيان يعبران يميل قددهد او مثا ينم
   ».خود را خواهم ساخت يسايكل –زنده  يح، پسر خدايخود خدا من مس يبر رو«

ح به عنوان سنگ اشاره نمـود  ياو دوباره به مس. سا سخن نگفتياد كليچگاه از خود به عنوان بنيپطرس ه
  .آن كند؛ سنگ سر گوشه است، نه شالوده يب شكل فرق مين ترتياما بد) 8-4: 2پطرس -1؛ 12-11: 4اعمال (

ـ يب يمقدس مـ  سا را در كتابين ذكر كلينجا ما اوليدرا ». خود را خواهم ساخت يسايمن كل«  در عهـد . مين
سـا  يبود، و كلنده ين سخنان را بر زبان راند در مورد آيا يسيكه ع يهنگام. وجود نداشت) سايذكر كل(ق آن يعت

و هـم   يهـود يح، كـه هـم   يدر مسـ  ياران واقعد ايمان يافته از تماميل يكاست شكل گرفت و تشكيدر روز پنط
ح شناخته شده است كـه فراخـوان و   يكه به عنوان بدن و عروسِ مس يك انجمن مشخصي. باشند يم يهوديريغ

  . دارد يكتا و آسماني يفرجام
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موضـوعات   يل و پادشـاه ياسـرائ  جـائي كـه   يل متـ يسا در انجيكل م داشت كهيما به ندرت انتظار خواه
آن د يكه با يا ل دورهيح توسط اسرائيآمد مطرود نمودن مس يهر چند كه، در پ. شود يبرجسته آن هستند، معرف

. ابـد ي يادامـه مـ   يرد و تا وحدت و خلسه روحـان يگ يمتعاقباً شكل م –سا يكل يعني –م يداخل پرانتز قرار ده را
ن مطلب كـه  ينجا اين در ايبنابرا. رديگ يم يپ يل در سراسر كشور و به طور مليش را با اسرائيخدا كارهاسپس 
ل يح توسـط اسـرائ  يخود پس از طـرد نمـودن مسـ    يت الهيدر برنامه مش يسا را به عنوان گام بعديد كليخدا با

ـ ا ».ه آن استيال نخواهنـد يافـت  بر علي) هاويه(هاي وادي مردگان  دروازه«. باشـد  يد، سزاوار مينما يمعرف ن ي

ـ تهاجمـات نـاموفق عل   هاي هاويـه  دروازهنخست . شودق مفهوم يدو طره جمله ممكن است ب سـا را بـه   يه كلي
 شـود ر ينطور تصويسا ممكن است ايا خود كليو . ها دوام خواهد آورد هجوم يسا بر تماميكل – كشد ير ميتصو

و برگشت  يا دگرگونيمرگ  يروهاين در هر دو مورد، شود يروز ميان پيكه مورد تهاجم واقع شده است و در پا
  . ح شكست خواهند خورديز مردگان در مسياران زنده و رستاخد ايمان

سـت كـه بـه پطـرس     ين ين معنين جمله بديا ».دهم من كليدهاي پادشاهي آسمان را به تو مي« 19: 16

ن اسـت و  يزم يرو پادشاهي آسمانطلب مربوط به ن ميا. رفتن انسانها به آسمان داده شديو حق پذ تيصالح
 يتمـام . انـد  خـورده  يكه به پادشاه سـوگند وفـادار   شود يم يكسان يرد كه شامل تماميگ يرا در برمي ا محدوده

ـ كل. ا ورود استيو  يدسترس كليدهامنظور از واژه . هستند يحيند كه مسينما يكه ادعا م يكسان كـه در   ييدهاي
ـ تعم  درآوردن، يبه شاگرد يعني) 19: 28 يمت(ت بزرگ يند در ماموريگشا يمحدوده اقرار را م ـ ي م دادن، يد و تعل

باشد كه از  يم ينيد يكن جزء مراسم مقدماتيباشد ل ينم يضرور ييرها يد داشتن برايتعم. (است ه گشتهيتوص
ـ از كل پطـرس نخسـت  . ) نـد ينما يبـه پادشـاه اقـرار مـ     يق آن انسانها در مالء عام به وفـادار يطر دها در روز ي
به او  شاگردان ينده تماميد، بلكه به عنوان نمايبه او عطا نگرد ياختصاص به طورآنها . استفاده نمود كاستيپنط

  . )آنها داده شده است يكسان به همگي يدينو جائي كه 18:18 يمتك .ر. (عطا شد
ين بگشايي، در آسمان گشوده آنچه را كه بر زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد، و آنچه بر زم«

ن مطلـب كـه بـه پطـرس و     يم ايتعل يبرا يگاه 23: 20وحنا ين نوشته و نوشته مشابه آن در ياز ا ».خواهد شد
ـ  يمـا مـ  . شود يدن گناهان داده شده بود، استفاده ميبخش ، قدرت و اقتداريو ينان فرضيجانش ـ  يدان ن يم كـه چن
  . اهان را ببخشداست گن صحت ندارد، و تنها خدا قادر يمطلب

ـ ن شـاگردان كند كـه   ين معنا را تداعينخست، ممكن است ا. ه وجود داردين آيدرك ا يدو راه برا  يروي
ره را بسـت  يا و سفيمثال، پطرس گناهان حنان به طور. م دارا بودنديبستن و گشودن را كه ما امروز فاقد آن هست

نكه يمتنبه را در قرنتس به علت ا يپولس مرد حالي كهر ، د)10-1: 5اعمال . (مجازات گشتند يو آنها با مرگ آن
  .) 10: 2ان يقرنت-2( برو شدن با عواقب گناهش باز نمودتوبه كرده بود از رو
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ند همان موقـع  يا بگشاي ن ببندنديزم يدر رو شاگرداند كه هر آنچه را يرا القاء نما ين معنيه ايد آيا شاي
را آغـاز    هـا و گشـودن   بسـتن  ين آسمان است كه تمـام يا«د، يگو يم يريان ريبنابرا. شودا باز ي در آسمان بسته

  ».دارند ين مطالب را اعالم مي، آنها اشاگرداند نه ينما يم

قتا يك گناهكار حقيكه  يهنگام. باشد يم يانيكند، از لحاظ ب يه در آن صدق مين آيكه امروز ا يتنها راه
ـ . رديپـذ  يمـ  منجيح را به عنوان خداوند و يمس يسايكند و ع ياز گناهانش ابراز ندامت و توبه م  يحيك مسـ ي

كند،  يرا انكار م منجيك گناهكار يكه  يهنگام. ده خواهد شديد كه گناهان آن شخص بخشيتواند اعالم نما يم
سـا بـه نـام    يهـر گـاه كل  «د، ينوس يم يام كليليو. ماند يم يتواند اعالم كند كه گناه او باق يم يحيك كارگر مسي

   ». رديگ يمهر خدا بر اعمال آنها قرار م  دهد، يرا انجام م يد، و واقعا اراده وينما يوند عمل مخدا
كـه او   بـه هـيچكس نگوينـد    ششاگرداند كه ينما يخداوند امر م يسايم كه عينيب يدگر بار ما م 20: 16

از  يحتم يا و صدمه. شد يمب نينص ين آشكارسازياز ا يريچ خيل، هياسرائ يمانيا يبه خاطر ب. باشد يح ميمس
ـ . شـود به عنوان پادشاه ممكن بـود وارد   يو يحركت عامه پسند تاجگذار  بـه طـور   ين حركـت نابهنگـام  يچن

  . ديگرد يان سركوب ميتوسط روم يا رحمانه يب
  :سدينو يم اين گونهخواند،  يم يسيت عين بخش را نقطة عطف خدمت و ماموريووارت كه ايست

م يك آب گذر تقسـ يدهد كه مانند  يرا نشان م Iل ياز انج يپس، نقطه عطفيليه فيصريآن روز در ق
ت كـه  يـ ان محبوبيجر. باشند يان ميدر جر يگرير دياز آن زمان به بعد رودها در مس. دينما يشده عمل م

د اكنـون بـه   يكشان يتخت و تاج م يد و او را بسويرس يمحتمل م به نظر يسيه خدمت عياول يدر روزها
كـه بـر    گـوئي سـتاده بـود،   يه ايصريدر ق يسيع. ب قرار داشتيصل يان به سويمد جر. تاده بودق افيتعو
توانسـت بـه عقـب بنگـرد و      يستاده بود كه مـ يا يا بر فراز تپه گوئي. كننده قرار گرفته بود ميتقس يخط
ه در انتظـار  را كـ  يك و پر خطـر يا به جلو نظر كرده و راه تاريند و يرا كه سفر كرده بود بب يراه يتمام

شاد در فضا موج  يهنوز اثر درخشان روزها جائي كهبه پشت سرافكند به  ياو نظر. ديبود نظاره نما يو
ر او اكنـون  يمسـ . ها گام برداشت هيسا يش رو، به سويد و به پيش را برگردانيصورت خو زد و سپس يم

  )36(. جلجتا بود يبه سو
  

  )23-21: 16( سازد يآماده مزش يمرگ و رستاخ يرا برا شاگردانح يمس )ب
ن يباشد ، آماده بودند كه نخست يزنده م يح، پسر خداي، مسيسيبردند كه ع يپ شاگرداناكنون كه  21: 16

چگـاه  يدانسـتند كـه هـدف او ه    يآنهـا اكنـون مـ   . بشنوند يز ويم او را در مورد مرگ و رستاخيمستق گوئيشيپ
ـ افتـاد پ  يهم كه مـ  يتند؛ هر اتفاقروز قرار داشيخورد؛ و آنها در طرف پ يشكست نم . بـود  يآنهـا حتمـ   يروزي

ي هـود ي، و از رهبـران  او مجبور بود كه به اورشليم برود. آماده را از خبر آگاه نمود يها ن خداوند قلبيبنابرا
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بـر هـر    يبـودن از داور  يحاك ين خبر برايا. بايد روز سوم برخيزد، و بايد آزار بسيار ببيند، بايد كشته شود

  !نجا بوديو تفاوت ا. روز سوم برخيزد …بايد  يعني ين حمله امريآنها جز آخر يتمام –بود  يكاف يتحرك
ـ را تحمل نما ين رفتارينكه استادش چنيپطرس از تصور ا 22: 16  كـه  گـوئي او را گرفـت  . د برآشـفت ي

مبـادا كـه چنـين    ). خداوند(دور از تو باد سرورم «: د، و اعتراض كنان گفتيخواست راه را بر او سد نما يم
  »!شودچيزي هرگز بر تو واقع 

 ياو بـه جهـان آمـده بـود كـه بـرا      . ديرا سرزنش نما يخداوند و يساين عمل او باعث شد عيا 23: 16
دن بـه مقصـود او بـازدارد خـارج از آهنـگ اراده خـدا       يا هر كس كه او را از رسيز و يهر چ. رديگناهكاران بم

رنجيدگي مـن هسـتي، زيـرا    ) مانع(تو باعث ! دور شو از من، اي شيطان« :ن به پطرس گفتيبنابرا. باشد يم
ش شـاگرد ن نبود كـه  يخواند، منظور او ا شيطانپطرس را  يسيكه ع يهنگام ».افكار تو انساني است، نه الهي

طان يبـود كـه از شـ    يزين بود كه اعمال و سخنان پطرس چياو تنها منظورش ا. طان استيد شيا مريوزده و يد
  . منجي يبود برا يبا اعتراض به جلجتا، پطرس مانع.) خصم است ينام او به معن كه. (وان توقع داشتت يم

كـه   يخداوند را دنبال كند، اما هنگـام  يسايرد و عيب خود را برگيشود كه صل يفراخوانده م يحيهر مس
ـ و  ».خود را نجات بـده ! از تو دور باشد«د، يگو يم يدرون يي، صداشود يدار مياو پد يب در جاده جلويصل ا ي
ـ ز باي، ما نين مواقعيدر چن. نديم ما را از جاده اطاعت منحرف نمايكه ما دوستشان دار يكسان يد صداهايشا د ي

  ». يتو مانع من هست! طانيش ياز من دور شو، ا«م، يبگوئ
  

  )28-24: 16( يقيحق شاگردي يبرا يآمادگ )پ
انكـار  : دينما ياو بودن است ذكر م شاگردك يا كه مستلزم آنچه ر يبه سادگ يسياكنون خداوند ع 24: 16

باشد؛ بلكه  ينم يشتنداريو خو يش همان فداكاريخو انكارِ. او روانه گشتن به دنبالو   ب،يشتن، عمل صليخو
. باشد يشتن مينفس و خو يبرا يچ گونه حقيقرار دادن و قائل نشدن ه يسيار عيخود را كامالً در اخت يبه معنا
ـ ياو؛  د شـهادت در راه ي، رنج و درد، و شايتحمل شرمسار يآماده بودن برا يعني برداشتنخود را  صليب  يعن

كـه او   يقيستن به طريز يعني دنبال او روانه شدنبه . ايشتن و دنيبه گناه، خو يعالقگ يو ب يتفاوت ياحساس ب
ـ   فقر،  ر شدن،يكه شامل تحق يمسائل يبا تمام. ستيز   ،يگـر خداپرسـت  يلت ديفضـ  ض و هـر يمحبت، عشـق، ف
  . شود يم

 خود از نجات يعينخست وسوسه طب. دينما يم ينيش بيشدن پ شاگردخداوند دو مانع را در راه  25: 16
 يبه كسـان  يسي، عيدر مورد اول. ثروتمند شدن است يگريد. ا لطمه خوردنيو  يي، درد، تنهايدردسر و ناراحت

چگـاه بـه   يد كه آنهـا ه ينما ياند اخطار م دهيشان چسبيها يبه زندگكه به خاطر مقاصد خودخواهانه خود محكم 
نـه آن بـه او   يو بـدون در نظـر گـرفتن هز    يـي پروا يشان را با بيها يكه زندگ يكن كسانيل. ديكمال نخواهند رس

  . افتيخود را خواهند  يل هستيدل  اند، واگذار نموده
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د كـه  يـ تصور كن«: ديگو يم يسيع. معقول استو نا يرمنطقيثروتمند شدن غ يعني –وسوسه دوم  26: 16
وار وقت و  وانهين تجسس ديا. را تصاحب كرده است تمام دنيا يكه گوئ شود يچنان در كار موفق م انسانك ي

بـه دسـت   . دهـد  يش را از دست مـ يزندگ يد كه او مقصود اصلينما يش از اندازه بخود جذب مياو را ب يانرژ
 »دارد؟ي چه سود يخال يت با دستهايدن ابدين و به جا گذاشتن آن، و گذرانآوردن تمام آن ثروت و سپس مرد

او فراخوانده شده است كه معرف منافع . ا آمده استيمال بدن يآور ر از جمعيبه غ يبزرگتر يكارها يانسان برا
  .ز را از دست داده استين مقصود را از دست بدهد، همه چياگر او ا. و عالئق پادشاه خود باشد

ن را در آغـاز  يشما بـدتر . باشد يت ميحيمس يژگيكه و. ن را به آنها گوشزد نموديبدتر يسي، ع24ه يآ در
 ين مطلب را بـه خـوب  يارن هاوس اي. ديكش يها و بركات دست نم چگاه از كشف كنجيكن شما هيل. ديشناس يم

  : دينما ين ذكر ميچن
چ ي، هـ شـود  يمقدس آگـاه مـ   يها كه ممنوع است در نوشته يمطالب ياز تمام يكه شخص يهنگام
ـ كه ما با يهر مطلب. ديآ يش نميپ شودكه باعث تعجب  يا مطلب نهفته  يا زنـدگ يـ و  ين زنـدگ يـ د در اي

  )37(. رسد يبه ما م يزندگ يها يم به عنوان شادگامياموزيب يبعد

 و جـالل  شكوه يد كه به دنبال هر درد و رنجـ ينما يم يادآوريش يخو شاگردانبه  يسياكنون ع 27: 16

بازخواهد گشت  جالل پدر خود يدر تعال او با فرشتگانكه  يش به ظهور دوم خود هنگامياو از پ. وجود دارد

ـ تنها راه داشتن . پاداش خواهد داداند  كرده ياو زندگ يكه برا يبه كسان سپس او. دينما ياشاره م  يك زنـدگ ي
د، در مورد موارد واقعاً مهم آن زمان ينما يزير آن زمان پرشكوه برنامه يش برايكه شخص از پ اين استموفق 

  . كند، و سپس با تمام قوا به دنبال آنها برود يريگ ميتصم
كـه قبـل از    اند برخي آنجا در كنار وي ايستادهرا ذكر نمود كه  يآور بعد يسپس او جملة شگفت 28: 16

نجاسـت كـه آن   يالبتـه مشـكل ا  . چشـيد طعم مرگ را نخواهنـد  د يآ يخود م ينند كه در پادشاهيرا بب نكه اويا
اگـر مـا از   . ده استيخود به قدرت و جالل نرس يپادشاه يبرقرار يح براياند و هنوز مس مرده يهمگ شاگردان

 يتلقـ  يز ويح جملـه اسـرارآم  يرا به عنوان تشر يبعد بابه يه اوليم و هشت آينظر نمائ ها صرف بابن يوقفه ب
عقـوب و  يدر آنجـا پطـرس،   . نـد ينما يف ميرا توص يحادثه كوه دگرگون اتين آيا. شود يم مشكل حل مينمائ

خـود   يح در جـالل پادشـاه  ياز مسـ  ييشـنما ياز پيآنها در واقع از امت. دنديح را به چشم ديمس يوحنا دگرگوني
  .برخوردار گشتند

ن يـ رس اپط. مينمائ يه مياو توج يدن پادشاهياز رس يريش تصويح را به عنوان پي، مسيدن دگرگونيبا د
ـ نما يف ميتوص »ح خداوند مايمس يسايرو و آمدن عين«واقعه را به عنوان  ـ ن. )16: 1پطـرس  -2(د ي رو و آمـدن  ي

و مـا بـر   ... «كـه   يوحنا درباره تربه كوه به عنوان زمـان يو . دينما ياشاره م ين ظهور ويخداوند به دوم يسايع
آمـدن اول  . ديـ گو يسـخن مـ  ) 14: 1وحنا ي( ».ه استجاد شديكه تنها از جانب پدر ا يم، جالليستيجالل او نگر

بـر فـراز    28 هيآ گوئيشين، پيبنابرا. ن آمدن او در جالل و شكوه خواهد بودير انجام گرفت؛ دوميح با تحقيمس
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فروتن، بلكه به عنوان پادشاه  يك ناصريوحنا پسر انسان را نه به عنوان يعقوب و يد؛ پطرس، يكوه به انجام رس
  .دنديافته ديجالل 

  
  )8-1: 17( تجلي واقعه: جالل يبرا شاگردانآماده نمودن  )ت

 كوهي بلندرا بر فـراز   عيسي پطرس، يعقوب و يوحناپس، يليه فيصريپس از واقعه ق شش روز 1-2: 17
ن يبـه طـور مثـال گـابل    . باشـند  ين شش روز قائل ميا يبرا يت خاصياكثر مفسران اهم. ل برديدر جل يمحل در
ان يـ پس از پا -پس از شش روز . كند يرا مشخص م يكار ين عدد روزهايعدد انسان است، ا شش«: ديگو يم

  ».رسد يفرا م يپادشاه سپس روز خداوند، –كار و روز انسان 
واضـح اسـت كـه او     ،)28: 9( داتفـاق افتـا   »حدود هشـت روز بعـد  « يد دگرگونيگو يكه لوقا م يهنگام

د يـ جد يز و آغازينكه هشت، عدد رستاخينظر به ا. ر نظر گرفته استن را ديماب يو هم روزها يانيپا يروزها
  .د كامال تناسب داردينما يم ييد شناسايجد يرا با آغاز ين مطلب كه لوقا پادشاهيباشد، ا يم

باشـند،   يدارا م منجيبه  يكيرا از نظر نزد يگاه خاصيرسد كه جا يكه به نظر م وحنايعقوب و يپطرس، 
امـا اكنـون   . ده بـود يتا امروز جالل او در جسمش پوشـ . برخوردار گشتند يدر حال دگرگون يدن وياز دياز امت

ت يـ دن گرفت، ظهور آشكار الوهيدرخش يا ره كنندهيدرخشان گشت و با نور خ ديمانند خورشاو  جامهو  مايس
ق آن صحنه يتكه نماد حضور خدا بود در عهد ع shekinahا يق ابر جالل يكه در عهد عت ان گونهاو، درست هم

. سـازد  يخود را برقرار م يگردد و پادشاه يكه بازم يخداوند، هنگام يسايبت عيه يبود از چگونگ ييش نمايپ
كه او را  يكسان يتمام. شود يهودا ظاهر ميله ير قبي، بلكه به عنوان ششود يظاهر نم يگر به عنوان برة قربانياو د

خواهنـد  ) سـرور سـروران  (پادشاه پادشاهان و خداوند، خداوندان  پسر، ينند او را بالدرنگ به عنوان خدايب يم
  .شناخت

م مباحثـه  يدن مـرگش در اورشـل  يا بر فراز كوه ظاهر گشتند و با او در مـورد فـرا رسـ   يليو ا يموس 3: 17
را معـرف   يا اگـر مـا موسـ   يو . ق بودندين عهد عتيسيا احتماالً معرف قديليو ا يموس) 31-30: 9لوقا . (نمودند

ـ يم كه هر دو بخش عهد عتينيب ينجا ميم، در اياء فرض نمائيا را معرف انبيليعت و ايشر ش رو درد يق اشاره به پ
ق مرگ به آسمان يكه از طر ين است كه موسيامكان سوم ا. ندينما يدارد م يكه در پ يهائ ح و جالليو رنج مس
كـه   يدر حال. ر نموده استيگردند، تصو يرد مزند به هزاره وايخ ين مردگان برميرا كه از ب يكسان يرفت، تمام

  . ر نموده استيرسند تصو يم يرا كه از راه انتقال به پادشاه يا كه به آسمان منتقل گشت كسانيليا
ـ آنها ن. باشند يكل به طورد ين عهد جديسيوحنا ممكن است معرف قديعقوب و يپطرس،  تواننـد   يز مـ ي

ح خواهند يبا مس يشند كه در هنگام ظهور دوم زنده هستند و وارد پادشاهمان بايان با ايهوديمانده  يباق نشانگر
  . ديگرد
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كـه در   يهـود يريغ يهـا  به ملت) 37: 9د با لوقا يسه كنيمقا ،14ه يآ(كوهستان بودند  يكه در پا يتيجمع
  . اند ه شدهيباشند تشب يم ميح سهيهزارساله مس) يپادشاه(بركات سلطنت 

. خ برخوردار بوديتار ير قرار گرفت؛ او از طبع واقعيقا تحت تاثين رخداد عميدن اياز د پطرس 4-5: 17

يكي بـراي  . بسازند يادبوديا اتاقك ي سه سرپناهشنهاد داد كه ياو عجوالنه پ  ن واقعه پرجالل،يبه منظور ضبط ا
ـ    يسياو حق داشت كه ع. يكي براي ايلياو  يكي براي موسي، عيسي  نكـه بـه او  يكن از ايرا اول قـرار دهـد، ل

ست، بلكه خداونـد و  ين ين اشخاص مساويك شخص بي يسيع. ننمود اشتباه كرد يرا تلق يو برجستگ يبرتر
 د ويدرخشـان پوشـان   ابـري آنـان را بـا    ين درس، همگيپدر به منظور آموزش ا يخدا. باشد يسرور همگان م

ـ  يا«: سپس اعالم نمود ح آن ي، مسـ يدر پادشـاه  »!ديـ را دهن است پسر محبوبم كه از او خشنودم، به او گـوش ف
 ين اكنـون در قلبهـا  يبنـابرا  .خواهـد بـود   ييكه كالمش اقتدار نها ييواال ير خواهد بود، پادشاهينظ يشخص ب

  . د باشدين باين چنيروان او ايپ
امـا  . به روي زمين افتادنـد  زده شده بودند خدا شگفت يدن ابر جالل و صدايكه با د شاگردان 6-8: 17

ن گونه يهم. كسي را جز عيسي نديدندكه برخاستند  يهنگام. ترسان نباشندزند و يآنها گفت كه برخبه  يسيع
  .خواهد بود »لين عمانوئيجالل در سرزم يتمام«خداوند  يسايع. خواهد بود يز در پادشاهين

  
  )13-9: 17(  شگاميدرباره پ )ث

ان مردگـان  يـ كه او از م يكه تا زمان داد فرمان شاگردانعيسي به ، كوهستانن آمدن از يپس از پائ 9: 17
وغ يـ هر كس بتوانـد آنهـا را از    يان كه برايهودي. نديار نماياند سكوت اخت دهيبرنخاسته در مورد هر آنچه كه د

او آنها را از سـلطه روم آزاد   صورتي كهدادند، ممكن بود كه در  ينشان م يا العاده اق فوقيان آزاد سازد اشتيروم
ل به علـت  ياسرائ. خواستند ينمودن آنها از گناهانشان نم يو بر منجيرند اما آنها او را به عنوان يپذسازد او را ب

بـه   ييايحير جـالل مسـ  ين تصـو يـ ح خود را انكار و رد نمودند، و ذكر نمودن ايخود، مس يمقاصد عمل يتمام
  . شداعالم خواهد  يام به صورت جهانين پيز، ايپس از رستاخ. اثر بود يان بيهودي

. ديـ شگام او ظاهر نگرديكن پيل. دنديح با قدرت و جالل را دياز آمدن مس ييشنمايپ شاگردان 10-13: 17
از  وي شـاگردان ن يبنـابرا ) 6-5: 4 يمالكـ ( بيايـد ح يقبل از ظهور مس ايليا بايدنموده بود كه  گوئيشيپ يمالك

گر  ك اصالحيد به عنوان يبا در واقع ايليا د نمودند كهيخداوند تائ. پرسش نمودند گوئيشين پيدرباره ا يسيع

اشـاره  ) 13ه يآ ك.ر( يحيي تعميددهندهواضح است كه او به . ايليا آمده بودح داد كه يكن توضيل. آمد اول مي
و  يـي حيل ياگر اسرائ). 17: 1لوقا . (آمده بود »ايليدر روح و قدرت ا«، اما )21: 1وحنا ي(ا نبود يليا ييحي. نمود يم
ـ . (ديرسـان  يا را بـه انجـام مـ   يليشده ا گوئيشيرفته بود، او نقش پيا پذامش ريپ ـ امـا ملـت اهم  ) 14: 11 يمت ت ي

بود كه از  يا نشانه ييحيمرگ . د با او رفتار نموديپسند يكه م يا را درك ننمود، و ملت به گونه ييحيت يمامور
و پادشـاه را    شگام را طرد كردند؛يها پآن. خواهند داشت يساخت كه آنها با پسر انسان چه رفتار يش روشن ميپ
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ـ ا يسيكه ع يهنگام. ز طرد خواهند نمودين يحيـي  بـه   يو افتنـد كـه  يدر شـاگردان ح داد، ين مطلـب را توضـ  ي
 يامبريـ ح، پيم كه قبل از ظهور دوم مسـ يموجود است كه ما باور كن ياريل بسيدال. دينما ياشاره م تعميددهنده

ا او شـخص  يـ م آيد بگوئينما يرممكن ميبا غيتقر. ديا نمايآمدن پادشاه مه يال را بريبرخواهد خواست كه اسرائ
  .ت خواهد بوديبا همان مامور يگريا شخص ديا و يليا

  
  )21-14: 17(و روزه  دعاق يخدمت از طر يبرا شدنآماده  )ج

 قت ومش يساعات و روزها يروحان يسرخوش يا پس از لحظه. باشد يتنها تجربه بر فراز كوه نم يزندگ
 يبشـر  يازهايد كوهستان را ترك نموده و به خدمت در دره نيرسد كه ما با يم يزمان. رسد يخرج و مخارج م

  . ميبپرداز
در مقابل عيسـي زانـو   او . ستاده بوديا منجيآشفته حال در انتظار  ين كوهستان، پدريدر پائ 14-15: 17

د صـرع  يپسر از حمالت شد. اش را شفا دهد زدهويو با نثار شور و احساس خود درخواست نمود كه پسر د زد
بت او بـا خطـر سـوختن و    يبرد، و مص يافتد، رنج ميبه درون آتش و اغلب بدرون آب ب يشد گاه يباعث م كه
ـ ياسـت كـه توسـط شـ     ين نمونه رنـج و عـذاب  ياو بهتر. تر شده بود ميد غرق شدن وخيشا ن يتـر  رحـم  يطان، ب

  . شود يجاد ميستمكاران ا
بشر از كمك نمـودن  «ن درس را آموخت كه يرفته بود، و ا شاگردانكمك نزد  يتقاضا ير براپد 16: 17

  . نداشتند يمداوا قدرت يآنها برا ». به او عاجز است
ايمان و منحرف، تا به كي من بايد با شـما   اي نسل بي«: ن گفتيچن شاگردانخطاب به  يسيع 17: 17

ن يـ مار مصروع بودنـد، و در ا يك بي يشفا يمان برايآنها فاقد ا »م؟باشم؟ تا به كي بايد شماها را تحمل نماي
  . مان و منحرفيا يب يعنيهود آن زمان بودند ينمونه بارز قوم  رابطه

، و رنج و عـذاب بالدرنـگ   عيسي ديو را بيرون افكند، آوردندنكه مصروع را نزد او يبه محض ا 18: 17

  . مداوا شد

پاسخ . ح خواستنديران گشته بودند، در خلوت از خداوند توضيد حكه از ضعف خو شاگردان 19-20: 17

 )هاسـت  ن دانـه يكه كـوچكتر ( يك دانه خردلبه اندازه  ايمانياگر آنها . يمانيا يب. ح و قاطع بوديصر يلياو خ

م كـه  يبدان ديالبته، با. افتاد ين اتفاق ميا سقوط كند و ايند كه به دريامر نما كوهستانتوانستند به  يداشتند آنها م
منظور  م كه بهين مطلب كه انتظار داشته باشيا. از طرف خدا باشد يا ا وعدهيد براساس فرمان و يبا يمان واقعيا

اما اگر خدا . ست بلكه گمان و فرض كردن استيمان نيم، ايپرشكوه انجام ده يكار يك هوس شخصي يارضا
نان كامل داشته يتواند اطم يم يحيد، آن مسيصادر نما يا فرمانيد و يت نمايهدا ير خاصيار را به مسد ايمانك ي

مـان  يكـه ا  يكسـان  يرممكن برايغ .رفع خواهند شد ييآسا معجزه به طوركر يم و كوه پيباشد كه مشكالت عظ
  . اند وجود ندارد آورده
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د حـذف شـده اسـت،    يدر اكثر كتب مقدس جد ».رود اين جنس جز به دعا و روزه بيرون نمي« 21: 17
 شـود و  يافـت مـ  يها  هر چند كه در اكثر دست نوشته. وجود ندارد يميقد يها از دست نوشته ياريدر بسرا يز

  .ك مشكل خاص سخت تناسب دارديش با متن بخصوص در مورد يمعنا
  

  )23-22: 17(انت نمودن به او يدر مورد خ شاگردانآماده نمودن  )چ
ش از قبل هشدار داد كـه او بـه مـرگ    يخو دانشاگرخداوند به  يسايش و طمطراق، عيدگربار بدون نما

، او در روز سوم برخواهد خاستاز آن بود كه  يحاك يروزيه كننده درباره پياما دگربار آن كالم توج. رسد يم
كه آن  يتر به آنها نگفته بود، آنها بدون شك هنگام شيدر مورد مرگش از پ يسياگر ع. ديبخش يبه آنها آرامش م
ح يشرمناك و پر از درد و رنـج بـا انتظـارات آنهـا از مسـ      يمرگ. شدند يدلسرد و سرخورده م اتفاق افتاد كامال

  .نداشت يهمخوان
 گوئيشـ يپ آنها. ار دردمند بودنديدن بود بسينكه او در حال ترك نمودن آنها و به قتل رسيظاهرا، آنها از ا

  .دنديز او را نشنياخد كه وعده رستيرس يدند اما به نظر ميدرد و عذاب و مصائب او را شن
  

  )27-24: 17(پردازند  يخود را م يها اتيپطرس و استادش مال )ح

پـول  (شـكل   يو اسـتاد ا يـ دند كه آيمعبد از پطرس پرس اخذ مالياتماموران  در كفرناحوم 24-25: 17

 »آري«. داد پطرس پاسخ. ريا خيشود پرداخته است  يانجام خدمات معبد استفاده م يرا كه برا) ان باستانيهودي
  . نجات دهد يح را از شرمزدگيخواست مس يگمراه شده م شاگردن يد ايشا

نكه يكه پطرس به خانه آمد، قبل از ا يهنگام. شود يده ميد ديآ ير ميعلم مطلق خداوند در آنچه كه در ز
شمعون؟  يكن يتو چه فكر م«. نخست با او سخن گفت يسيافتاده بود ع يد چه اتفاقيپطرس فرصت كند و بگو

د بـا در  ين پرسش را بايا »گانگان؟يا از بيرند، از فرزندان خود يگ يباج و خراج م يپادشاهان جهان از چه كسان
ردسـتان خـود   ياش از ز ت از قلمـرو خـود و خـانواده   يـ حما يك فرمانروا براي. نظر گرفتن آن زمان درك نمود

ات يمال براساس شكل حكومت ما،. كرد ياخذ نم) ياجخر( ياتيگرفت، اما از خانواده خود مال يم) خراج( اتيمال
  . شود ياش م كه شامل فرمانروا و خانواده شود ياز همگان اخذ م

اشاره نمود كه  يسيسپس ع. رنديگ يخراج م بيگانگانان از يپاسخ داد كه فرمانروا يپطرس بدرست 26: 17

 ين معبد برايت از ايحما يپرداختن خراج برا ن بود كه معبد خانه خدا بود،يمسئله مهم ا. پس فرزندان معافند
  . ، پسر خدا، برابر بود با پرداخت خراج به خودشيسيع

. نابجا، خداوند موافقت نمود كه خراج را بپـردازد  يجاد تخلف و ناخشنوديا يهر چند كه به جا 27: 17
. پول همراه داشته اسـت  شخصا با خود يسيچگاه ثبت نشده كه عيكرده بود؟ ه يه پول چه فكريته يكن برايل

 در دهـان آن . اورديـ د كرد نزد او بيرا كه ص ين ماهيفرستاد و به او گفت اول كنار درياي جليلاو پطرس را به 
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 يمـ ين –پرداخـت خـراج    يبود كه پطرس برا) وناني، شهر كشور يا طاليسكه نقره (تر استاا ي يك سكه يماه
   .خداوند پرداخت يسايع يبرا يميخود و ن يبرا

ح را يد، به وضوح علم مطلق مسيان گرديو كف نفس ب يشتنداريت خويآور، كه با نها ن معجزه شگفتيا
 ياو محل آن ماه. ك سكه در دهان خود داشتيل يجل يايان دريك از ماهيدانست كه كدام ياو م. دهد ينشان م

اگر اصـول  . د خواهد نموديخواهد بود كه پطرس ص ين ماهياول يدانست كه آن ماه يو م. دانست يخاص را م
ـ ا. پرداخت يخراج را نم يسيدر كار بود، ع ياله ـ  ي يو ين مطلـب بـرا  ي محسـوب   ياخالقـ  يياعتنـا  يكنـوع ب
اران از د ايمـان ما به عنـوان  . تخلف و ناخشنود نمودن خراج را بپردازد يل داشت كه به جايو او تما. ديگرد يم

م ينكنـ  ين احترام گذاشته، و كاريريسا يها  د به وجدانيما با يقراخالياما در مورد مطالب غ. ميهست يقانون بر
  .شودو تخلف  يكه باعث ناخشنود

  

  )20-18هاي  باب( دهد مي متعلي شاگردانپادشاه به . 11
  )6-1: 18( يدر مورد فروتن )الف

ـ ا. نام گرفته است يو بخشندگ يخطابه در مورد بزرگ 18 باب را كـه مناسـب    ياصـول رفتـار   بـاب ن ي
  . ندينما يان ميب يكل يح پادشاه هستند با طرحيروان مسيند پينما يباشد كه ادعا م يم يسانك

فكر  ييو شكوفا يكبختيصلح و ن ييآسمان به عنوان عصر طال يهمواره در مورد پادشاه شاگردان 1: 18
آنهـا   يسودجو يها روح. فرازش در آن چشم طمع بدوزند يگاههاياما اكنون شروع كردند كه به جا. كردند يم

  » ؟چه كسي در پادشاهي آسمان بزرگترين است«ان گشتند، ين پرسش نمايدر ا

ان آنها قرار يرا در م كودك كوچكي. به آنها آموخت و پاسخ داد يزنده درس يبا موجود يسيع 2-3: 18

ن كوچـك  ل بـه كودكـا  دگرگون گردند و تبديد يبا ورود به پادشاهي آسمان يها برا و گفت كه انسان داد،
ـ باشـد، با  يار اصـل د ايمانك يراند؛ اگر انسان بخواهد  يسخن م يپادشاه يت درونيدر مورد واقع او. ندشو د ي

ـ و ا. ديـ ك كودك كوچك را احـراز نما يت يگاه كم اهميرا ترك نموده و جا يعظمت شخص افكار  ين آگـاه ي
د يـ ح را به عنوان تنهـا ام يمس يسايو ع خود اذعان نموده يو ناسزاوار يكه او به گناهكار شود يآغاز م يهنگام

نمـود كـه    ياشـاره نمـ   يسـ يع. او مداومت داشـته باشـد   يحيمس يد در سراسر زندگين جنبه بايا. رديخود بپذ
امـا آنهـا   . ه گشـتند ين توجيداشتند، و بنابرا يقيمان حقيهودا به او اير از يبغ يهمگ. افتندينجات ن يو شاگردان

 يروين آنها فاقد نيافت نكرده بودند، بنابرايده دريگز يكه درون آنها سكن ين شخصالقدس را به عنوا هنوز روح
ـ با ين آنها ميهمچن. ، بودند)مينمائ ياما از آن استفاده نم(م يآن هست يكه ما امروز دارا يواقع يفروتن د از نظـر  ي

  . شدند يدگرگون م يافكار غلط خود و مطابقت آنها با پادشاه ير دادن تمامييتغ
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خود را مانند يك كودك كوچك فروتن است كه  يآسمان آن كس ين شخص در پادشاهيبزرگتر 4: 18
د برعكس يكل شكل تفكر ما با. قاً عكس جهان استيدق يارها در پادشاهيها و مع واضح است كه ارزش. بسازد

  . ميح با طرز تفكر او فكر كنيد پس از مسي؛ ما باشود
 يروحـان  كـودك به  يعينامحسوس از موضوع كودك طب باًيتقر يشكل هخداوند ب يساينجا عيدر ا 5: 18

خداونـد را   گوئين است كه يرد، پاداش او ايبپذ نام ويرا به  يروان فروتن وياز پ يكيهر كس كه . پردازد يم
اسـتاد در نظـر گرفتـه     يانجام شده باشد به عنوان كار انجـام شـده بـرا    شاگرد يهر آنچه كه برا. رفته باشديپذ
  .شود يم

ـ ار را بـه گنـاه كـردن وسوسـه نما    د ايمانك يگر، هر كس كه ياز طرف د 6: 18 ن يتـر  ميد، متحمـل عظـ  ي
غـرق  انوس ياعماق اقو در  بهتر است او سنگ آسيابي بزرگ به دور گردن خود ببنددشود؛  يها م تيمحكوم

شـود؛   يده ميات باربر چرخانوانيله حينجا به آن اشاره شده است تنها به وسياب بزرگ كه در ايسنگ آس. (شود
باشد، امـا   يشر م يمرتكب گناه شدن خود به اندازه كاف. )ديتون با دست چرخان ياب كوچكتر را ميآس يسنگها

دار كردن، ذهن او را فاسد نمودن و شـهرت   او را خدشه يگناه يب يار را وادار به گناه كردن به معناد ايمانك ي
  !گران استيد يگرفتن پاك يسخت بهتر از به باز يه مرگمردن ب. دار نمودن است او را لكه
  

  )14-7: 18(ها  در مورد لغزش )ب

انـد   س عهد بسـته ي، جسم، و ابلجهان. باشد ير ميناپذ ها اجتناب ادامه داد كه رخ دادن لغزش يسيع 7: 18
تـر   ميگناه او عظ دشو يطانيشر و ش يروهايعامل ن ياما اگر شخص. نديانسان را دچار وسوسه و انحراف نما كه

 يبراي ديك فرزند خدا، اقدامات شديوسوسه نمودن  يدهد كه به جا يبه انسانها اخطار م منجين يبنابرا. است
  . منضبط نمودن خودشان انجام دهند

 آن راسپرده و  يغ جراحيبه ت آن راباشد بهتر است كه  دست يا پا و يا چشماگر عضو گناهكار  8-9: 18

ـ منهـدم نما  يگريشخص د ينكه اجازه دهد كه آن عضو كار خدا را در زندگيا اند تينما يقربان بهتـر ايـن   . دي
بـدن بـه   ي ب و نقص و با تمـام اعضـا  ينكه بدون عيتا ا وارد حيات شد يينايا بيكه بدون دست و پا و  است

د بلكـه تنهـا   ها در آسمان فاقد دست و پـا خواهنـد بـو    از بدن يد كه بعضيگو يخداوند ما نم. جهنم واصل شد
كنـد   يگـر تـرك مـ   يد يرا به مقصد زندگ ين زندگيكه او ا يار را هنگامد ايمانك ي) يجسم( يكيزيت فيموقع
  . نقص خواهد بود يز شده كامل و بيست كه بدن رستاخين يچ شكيه. دهد يح ميتوض

بـه  كـه   ي، چـه كودكـان و چـه هـر كسـ     يكي از كوچكان اور نمودن يه تحقيسپس پسر خدا عل 10: 18

مـداوماً در   فرشـتگان آنهـا  ت آنها، او اضافه نمود كـه  يد بر اهميتاك يبرا. دهد يتعلق دارد، هشدار م يپادشاه
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 باشـد  يفرشتگان محافظ مـ  ينجا احتماالً به معنايدر ا فرشتگان. ننديب ياو را م صورت وباشند،  يحضور خدا م
  )14: 1ان يعبران ك.ر(

ـ ، دربـاره مامور شدهحذف  مقدس يها كتابهاي امروزي  ترجمه در اكثر حالي كهه در ين آيا 11: 18 ت ي
  .باشند يبرخوردار م يعيوس ياه ت دست نوشتهين بخش است، و از حمايا يبرا ياوج مناسب و نقطة منجي

ـ . باشـند  يت نجات شبان مهربـان مـ  يز هدف مامورين كوچكان نيا 12-13: 18 يكـي از صـد   اگـر   يحت
دا يـ رود تـا او را پ  يآن گوسـفند گمشـده مـ    يگوسفند را ترك كرده به جستجو نود و نهگم شود، او  گوسفند

  . ميكوچكان او ارزش و احترام قائل شو ياموزد كه برايد به ما بيافتن گوسفند گمشده بايشبان از ي شاد. دينما
 او ايـن خواسـت  و . باشـند  يمهـم مـ   پـدر  يخدا يفرشتگان و شبان، بلكه برا يآنها نه تنها برا 14: 18

پـدر   يخداود، و خـدا  يسايفرشتگان، ع يبرا ياگر آنها به اندازه كاف. يكي از آنها از دست برودباشد كه  ينم
كند كه آنها چـه قـدر    ينم يم، وتفاوتير نمائيچگاه آنها را تحقيد هين واضح است كه ما نبايت دارند، بنابراياهم

  .نديت جلوه نمايا كم اهميو  يردوست داشتنيغ
  

  )20-15: 18(خطاكاران  يدستورالعمل برا در مورد )پ
 ين و انجام بخشـندگ ياز به تمريسا و نيكل ين اعضايب يبه تفاوتها يدگيبه رس بابن يا يبعد يقسمتها

  . پردازد يحد و مرز م يب
 نسبت به او يگريار دد ايمانكه  يهنگام يحيك مسيت يدر مورد مسئول يواضح يها دستورالعمل 15: 18

اگـر  . شـود ن دو طـرف مطـرح   يب يد به طور خصوصينخست، موضوع با. دارد، داده شده است يروا م ييخطا
ن كـار را انجـام   يـ ن اسـت كـه مـا ا   يـ مشـكل ا . ق نمود، سازش به دست آمده استيخطاكار گناه خود را تصد

 زود گسـتر، پخـش شـده و    يسپس موضوع مانند آتشـ . ميكن يم يعه پراكنين موضوع ما شايدرباره ا. ميده ينم
بـرو و  «ن جملـه اسـت   يـ ك ايـ م كه گام شـماره  يد به خاطر داشته باشيبگذار. شود يكشمكش و نزاع فزوده م

  ».خطاي او را فقط بين خود و او مطرح كن
ـ كه به او خطا روا داشته شده اسـت   يسپس كس  اگر برادر مقصر به حرف تو گوش نداد، 16: 18 ا يـ ك ي

افزون سركش مداوم او  يت و سرسختين مطلب بر جديا. ديبرآ دونفر را با خودش ببرد و در صدد حل مشكل
ص داده يتشـخ  يز ضروريمقدس ن است كه در كتاب يتين كار مستلزم شهادت باكفايدر واقع، ا. دينما يد ميتأك

توانـد دردسـر و    يچكس نميه) 15: 19ه يتثن( ».شود با سخنان دو يا سه شاهد هر سخني ثابت مي«. شده است
ك يه يعل ين قانون ساده كه اتهاميسا به خاطر موفق نبودن در به اطاعت وادار كردن مردم از ايكلرا كه  يزحمت

ـ متحمـل شـد، ارز   شود يبانيگر محرز و پشتيا سه شخص ديد با شهادت دو و يشخص با ـ نما يابي ـ در ا. دي ن ي
  . ندينما يتر عمل م صالحانه يحيمس يساهايها و كل ده اغلب از مجمعيا ديدن يها مورد، دادگاه
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 كليسـاي محلـي  د به ي، مسئله باكند رد ميرا  ياگر متهم هنوز اقرار نمودن به خطا و پوزش طلب 17: 18
ن مورد است، نه دادگـاه  يبه ا يدگيئت مسئول رسي، هيقابل توجه و مهم است كه مجمع محل. داده شود رجوع

  .)8-6: 1ان يقرنت-1(گر ممنوع است يد ارد ايمانك يه يرفتن به محكمه قانون بر عل يحيك مسي يبرا. يمدن
گيـر   و خراج )اجنبي( خارجيك يسا سرباز زد، او يخود در برابر كل ياگر متهم از اعتراف به عمل خطا

سـا  يكه خارج از محـدوده كل  يعنوان شخص د بهيكه به او با اين استن عبارت يآشكار ا يمعنا .دشو تلقي مي
 يار واقعـ د ايمـان ك يباشد، به عنوان  يار واقعد ايمانك ين است كه او ممك ي كهبا وجود. شودقرار دارد نظر 

باشـد،   يجهـان  يسـا يهنوز در كل ي كهبا وجود. ن اساس با او رفتار شوديد بر اين بايد، و بنابراينما ينم يزندگ
ار را د ايمـان ك يـ سخت است، كه موقتا  يعمل ين دستورالعمليچن. شودمحروم  يمحل يسايازات كليد از امتيبا

 »ابـد ينجـات   يسـ يروز خداوند ع ا جسم خودش روحش درينفس گناهكار  يتا با نابود« .سپارد يطان ميبه ش
ن است كه او را از عمل خود آگاه كرده و باعث شود كه به گناه خود اقرار ين كار ايمنظور از ا. )5:5ان يقرنت-1(

ـ ند اما بـا رفتارشـان با  يمؤدبانه رفتار نما اران با اود ايمانكه آن زمان فرا برسد،  يتا هنگام. نماد د بـه او نشـان   ي
. كننـد  ينينشـ  توانند بـا او هـم   يار نمد ايمانك دوست يكنند و به عنوان  ينم يچشم پوش يبدهند كه از گناه و

  . ديع عمل نمايسر شود ياحساس م ياز توبه اله ينكه شواهديبه محض ا يرفتن دوباره ويپذ يد برايمجمع با
ش و در اطاعـت از  يايك مجمع، پر از نيكه  يهنگام. ارتباط دارد شود يكه ذكر م يبا مطلب 18ه يآ 18:18

كـه شـخص    يهنگـام . ديآ يبه عمل م در آسمان تجليلك شخص ببندد از آن عمل يرا بر  يكالم، دستورالعمل
 ز ازين عمل گشوده شده نو اقرار به گناه خود نمود، و مجمع اخوت او را برقرار ساخت، آ يمانيمتنبه اظهار پش

  )20:23وحنا ي ك.ر. (شود يد مييخدا تأ يسو
د تا چه حـد بـزرگ باشـد تـا قـادر باشـد ببنـدد و        يك مجمع بايكه،  شود ين پرسش مطرح ميا 19: 18

را در  ين مـوارد يتوانند چنـ  يار مد ايمان دون است كه يگونه كه در باال ذكر شده است؟ پاسخ ا د، همانيبگشا
 يدر حال. ده شده استيشان شنينان حاصل كنند كه دعاها و حرفهايان بگذارند و اطميشان با خدا در ميها شياين

كـه در مـورد    يي، در متن به دعاهـا شود يبه پاسخ به دعاها تلق يك وعده كليممكن است به عنوان  19ه يكه آ
 شـود بطه با نماز جماعت اسـتفاده  در را يكل به طوركه  يهنگام. شود يباشد اشاره م يسا ميكل يها دستورالعمل

ل يـ ت مـوارد ذ يـ د بـا رعا يما با يمثال دعاها به طور. رديها درباره دعا انجام گ ر آموزشيد در نظر گرفتن سايبا
  :باشد

  .)15-14: 5وحنا ي-1(خدا   مطابقت با اراده آشكار شدة در -1
  .)8-6: 1عقوب ي( مانيا در -2
  .رهيو غ) الف22: 10ان يعبران( تيبا خلوص ن -3

 يسـا يك كليب يه در درجه اول به تركين آيا. ر نموديد با در نظر گرفتن متن آن تفسيرا با 20ه يآ 20: 18
ـ نما ياشـاره نمـ  ) جماعـت ( ينماز عموم ييآ ك گردهميا به ين شكل آن و يتر د به سادهيعهد جد بلكـه بـه   . دي
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به واسطه ارتكاب چند گناه از هم جـدا   است كه يحيمصالحه دو مس يسا در جستجويكه در آن كل ييگردهما
ح در مركـز آن  يمسـ  جائي كـه اران، د ايمان يها ييآ گردهم يدر مورد تمام آن راتوان  يكه م. اشاره دارد اند شده

  . مدنظر است ييآ ك نوع خاص گردهمينجا ياما در ا. واقع شده است، به كار برد
باشـد، و بـا اطاعـت از     يكه او م ييزهايچ ياذعان به تمام با اقتدار او، با يعني »در نام او« مالقات نمودن

ـ اگر ا. كنند يهستند كه به نام او مالقات م يد كه تنها گروهيتواند ادعا نما ينم يچ گروهيه. او كالم  ن مطلـب ي
دو يا سـه نفـر   كه  ييهر جا .نيزم ياز جسم او رو يشد به بخش كوچك يصحت داشت، حضور او محدود م

  .حضور دارد او در ميان آنهات بشناسند، يبرسم منجيا به عنوان خداوند و او ر و جمع شده
  

  )35-21: 18(نامحدود  يدر مورد بخشندگ )ت

كه بـه او گنـاه    را برادريد ياو با چند بارن پرسش را مطرح نمود كه ين هنگام پطرس ايدر ا 21-22: 18

لطـف   ييدن عـدد هفـت بـه عنـوان حـد نهـا      شـنهاد نمـو  يكـرد كـه بـا پ    ياو احتماال فكر مـ . ببخشايدده يورز
ـ منظـور او ا  ».برابر هفت بـار  70ش از ينه هفت بار بلكه ب«: پاسخ داد يسيع. نشان داده است يا العاده خارق ن ي

  ».شمار يب«ه بود از واژ يا منظور او استعاده. ميريبار را در نظر بگ 490 ينبود كه ما عدد واقع
كه در باال خالصه شده است خود را  يد با گذراندن مراحليرا باچ« ن سوال مطرح شود كهين است اكمم

م و سـپس  يگر را با خود ببـر يا دو نفر ديك يچرا اول تنها به مالقات خطاكار رفته و سپس . ميافكنيبه دردسر ب
  »ابد؟يان بيز پايم كه همه چيم و اجازه دهيساده نبخش يليم؟ چرا خيسا بكشانياو را به كل

  : باشد ير ميدارد كه به شرح ز بخشش وجود يدر اجرا يمراحل ن است كهيپاسخ ا
د بالدرنگ او را در قلب خود يورزد، من با يا گناه ميكند و  ينسبت به من خطا م يكه برادر يهنگام -1

د، و بار ينما ينابخشنده و تلخ م ين عمل باعث آزاد نمودن من از داشتن روحيا) 32: 4ان يافسس. (ببخشم
  . رديگ ياو قرار م يها هگناه بر شان

. ده شده استيام، اما هنوز به او نخواهم گفت كه او بخش دهيكه من او را در قلب خود بخش يدر حال -2
ن مـن موظـف   يبنـابرا . باشـد  يكه او توبه نكرده است صالح نم يش او در مالء عام تا زمانياعالم بخشا

  .)3: 17لوقا (م يت نماياعتراف هدا ياو را به سود كه ين اميم به ايهستم كه با محبت او را سرزنش نما
ده شده يش نمود، به او خواهم گفت كه او بخشينكه به گناه خود اقرار كرد و طلب بخشايبه محض ا -3

  .)4: 17لوقا ( است
نابخشـنده بـه    يه عواقـب داشـتن روحـ   يـ دهد و عل يآسمان را ارائه م يمثل پادشاه يسيسپس ع 23: 18

  . دهد يده شده بودند اخطار ميگان بخشيكه به را يخادمان
د، يمطالبات خود را از دفتر محاسباتش پاك نما خواست پادشاهي است كه ميداستان درباره  24-27: 18

ي قادر به پرداخت بـده  ده هزار قنطار به او بدهكار بودكه از خادمانش،  يكي. ه كنديخود را تسو يو حسابها
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داران بفروشـند و او طلـبش را    اش به برده يياو را با زن و فرزندان و تمام دارااربابش دستور داد كه . خود نبود
 ن مهلت به او داده شـود يمهلت نمود و قول داد كه اگر ا يشان خاطر، از اربابش تقاضايخادم پر. ديوصول نما

  . او تمامي قرض خود را بپردازد
توانسـت قـرض    يكه اگر مهلت داشت م ن بوديخوشب يا ثر بدهكاران، او به طور ناباورانهكمانند ا

قنطـار   10.000ن مـرد  يـ گشت و ا يقنطار بالغ م 300ل تنها بر يدرآمد كل جل) 26ه يآ. (ديخود را ادا نما
شـنوندگان   يشگفت زدگ يشتر برايباشد و ب يم يعموم ياد بدهيات راجع به مقدار زيجزئ! مقروض بود

شـه  ين لـوتر هم يمـارت . دهـد  يبودن به خدا را نشـان مـ  ون يد بر عظمت مديز تاكيو جلب توجه آنان و ن
از . (ميون خود را بپـرداز يم كه ديد داشته باشيم اميتوان يو نم. ميان درگاه او هستيگدا يگفت ما همگ يم
  ).يمقدس يها ه نوشتهيروزانه اتحاد يها ادداشتي

 يحماسـ  يشيد كه نمايبخشقنطار را به او  10.000او كل . ديش را ديكه ارباب ندامت خادم خو يهنگام
  . ض بود نه از عدالتياز ف

. بـود ) معادل چند صـد دالر (بدهكار  صد دينارداشت كه به او  ين خادم دوست و همكاريا 28-30: 18

ـ يمـد . پرداخت كل پول را كـرد  يو از او تقاضا گلوي او را فشرددن او، يبخش يخادم بجا نـوا التمـاس    يون ب

و مشكل . به زندان افكند كه قرضش رانپرداخت او را تا زماني. ده بوديفا ياما ب به او داده شود، يكردكه مهلت
  . ه پول را نداشتيته فرصتبرد  يكه در زندان بسر م يرا تا زمانيشتر شد، زياو ب

 اربـاب خـويش   يگر كه از رفتار ناهنجار او به خشم آمده بودند، موضوع را بـرا يد خادمان 31-34: 18
اد خـود بخشـوده شـده    ياو كه خود از بابت قرض ز. رحم به خشم آمد يدهنده ب ز كار قرضاو ا. ح كردنديتشر

  . ن به دست زندانبان سپرده شد تا تمام قرض خود را بپردازديبنابرا. ز نبوديدن قرض ناچيل به بخشيبود، ما
گناه را كه  نيخادمانش قرض سنگ يتمام. باشد يخدا همان پادشاه م. ن مثل واضح استيكاربرد ا 35: 18

ز قرض را پرداخت نمود يانگ شگفت يض و محبتيخداوند با ف. كشند يباشند بدوش م يبه پرداخت آنها نم قادر
خطـا   يگـر يان ديحيدرباره مسـ  يحيك مسيد كه يحال فرض نمائ. گان به ما عطا نموديكامل و را يدگيو بخش

 يارد ايمـان د، امـا  ينما يدرخواست بخشش م طلبد و يشود، پوزش م يدا سرزنش ميكه شد يهنگام. ديروا بنما
ده شده است، اما او چنـد دالر  يونها دالر بخشيليبه او م. رديپذ يرانم ين عذرخواهيكه مورد تعرض واقع شده ا

ـ در ا يبزهكـار اصـل  ! ريكند؟ مطمئناً خ يرا بدون مجازات رها م ين رفتاريا پادشاه چنيآ. بخشد يرا نم ا يـ ن دني
  .رنج خواهد برد شود يكه به او وارد م يا ح از لطمهيمس يداور يكرس يدر پا مجازات خواهد شد و

  
  )12-1: 19(در مورد ازدواج، طالق و تجرد  )ث

بـا  . مـت نمـود  يم عزيجنوب بـه اورشـل   ي، به سوجليلخداوند پس از كامل نمودن خدمت در  1-2: 19
ـ ناح( هق پِريرسد كه او از طر يم به نظرنموده است ناشناخته است،  يرا كه ط يقيكه راه دق يوجود  يميه قـد ي
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 دربـاره آن منطقـه نامحسـوس سـخن     يمت. واقع شده در شرق رود اردن به سفر خود ادامه داده است) نيفلسط
 1: 19 بـاب آ از  يخدمت در پِر. باشد اي از يهوديه در آن سوي رود اردن مي ناحيهگفته است و ذكر نموده كه 

ه رفتـه  يـ هوديو به  كه او چه موقع از رود اردن گذشته نشدهابد؛ و به وضوح ذكر ي يم ادامه 28: 20ا ي 16: 20تا 
  . است

. را آگـاه نمودنـد   فريسـيان بودند از جا و مكان خداونـد   يشفا به دنبال و يكه برا ياحتماالً مردم 3: 19
سـخنانش او را بـه دام   دوار بودند كه به خـاطر  يشدند و ام يك مي، آنها به او نزديك گروه سگان وحشيمانند 

كرد كه او چـه   ينم يتفاوت) است يقانون. (ز استيجا يبه هر علت طالقا يآنها از او سوال نمودند كه آ. ندازنديب
ـ يل ك گروه جنبه كـامالً ي. نمود ين ميخشمگ يان را به سختيهودي يها از بخش يبدهد، او بعضي پاسخ را ي برال

  . بودند گير سختت ينها يبگر يدر مورد طالق قبول داشتند؛ گروه د
خـدا  . ك همسر داشته باشدين بود كه انسان تنها يخدا ا يح داد كه منظور اصليخداوند ما توض 4-6: 19

ز گفت كه ياو ن. ن تقدم داشته باشديد بر روابط والديبا ييد فرمان داد كه روابط زناشويرا آفر مؤنث و مذكركه 
ا يـ د با اعمال و ينبا ين وحدت مقدر الهين است كه ايوب خدا اكمال مطل. باشد يازدواج وحدت دو شخص م

  . شوداز هم گسسته  يبشرفرمان 
ق يـ عهـد عت  يهـا  ض بـا گفتـه  يفاحش و ضد و نق يتيان تصور كردند كه خداوند را در موقعيسيفر 7: 19

بـه   يا نوشته يبسادگ تواند يك مرد ميننموده بود؟  ينيش بيپ يا ماده طالقدر مورد  يا موسيآ. اند گرفتار كرده
  .)4-1: 24ه يتثن( رون كنديرا از خانه ب يهمسر خود بدهد، و و

بشر، بلكه بـه علـت    ين راه حل خدا برايطالق را، نه به عنوان بهتر موسين مطلب كه يبا ا يسيع 8: 19

ا اجـازه  دلي شم تموسي به سبب سخ«: ، موافق بودمجاز دانسته بودفساد  يل به سويت بازگشتن اسرائيموقع
وجـود   يطالقـ  گونه هيچن بود يكمال مطلوب خدا ا ». داد كه زن خود را طالق دهيد، اما در آغاز چنين نبود

  . دينما يباشند تحمل م ينم يم ويرا كه اراده مستق ييها تيكن خدا اغلب شروط و موقعيل. نداشته باشد
گذشته در مورد طالق پـس از   يريگ آساند كه ارفاق و ينما يان ميمطلق ب يسپس خداوند با اقتدار 9: 19

خيانت در زناشـوئي  طالق وجود خواهد داشت و آن  يك مورد معتبر براين تنها يپس از ا. ابدي ين خاتمه ميا
  .شده است زناهمسر خود را طالق دهد و دوباره ازدواج كند مرتكب  يليبه هر دل ياگر شخص. باشد مي

د كه هر گاه طـالق بـه   يآ يبرم اين گونهاما از سخنان خداوند ما  ان نشده است،يب ماًيكه مستق يبا وجود
ـ ر ايدر غ. ديگناه آزاد است كه دوباره ازدواج نما يعلت زنا كردن رخ دهد، طرف ب ن صـورت اگـر طـالق بـا     ي

  .را دنبال نكرده است يچ هدفيامده باشد هيبه دست ن يبه طور تساو ييجدا
هـر چنـد كـه اكثـر     . شـود  يزنا محسـوب مـ   يكل به طور) جرددو فرد م( يا زناي، فساد اخالقي جنسي

قبل از ازدواج  يا زناي ين موضوع تنها به فساد اخالقيمقدس معتقدند كه ا سته كتابيان شايشاگردان و دانشجو
ن موضوع اشـاره دارد  ين معتقدند كه ايريسا) 21-13: 22ه يتثن ك.ر. (اشاره دارد شود يكه پس از ازدواج فاش م
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ـ  يتنهـا در ا  »عبـارت اسـتثناء  «ل است كه ين دليان و به هميهوديازدواج  يها سنتفقط به   انجيـل  ، ينجـا در مت
  .ذكر شده است يهودي

  .32-31: 5 يها ادداشتي ، رجوع كنيد بهتر درباره طالق كامل بررسي يبرا
ر نـامعقول كـه   ن موضع فكيدند با قبول ايم خداوند را درباره طالق شنيتعال شاگردانكه  يهنگام 10: 19

ت ياز مرتكب گناه شدن در وضـع  يريجلوگ يكه برا بهتر استباشد پس  يز ميك علت جاياگر طالق تنها به 

ن مطلب باعـث نجـات   يكن ايل. نمودند يمعرف يافراط ي، خود را مخلوقاتازدواجي صورت نگيرد اصالًتأهل 
  . شود يت تجرد نميآنها از ارتكاب به گناه در وضع

) يبخصوص به خاطر مالحظات مذهب(مجرد ماندن  يينمود كه توانا يادآوريبه آنها  نجيمسپس  11: 19
 يتوانند از ازدواج خـوددار  يض خاص به آنها عطا شده است مين فيكه ا يباشد؛ تنها كسان ينم يك قانون كلي

سـت  ين معنا نيبد ». شدشان عطا شده بايكه به ا يرند، مگر كسانين كالم را بپذيتوانند ا يهمه نم«حكم، . ندينما
ـ تواننـد   يبفهمنـد، امـا آنهـا نمـ     شـود  يرا كه متعاقبا ذكر م يتوانند مطالب يكه همه نم زكارانـه  يپره يك زنـدگ ي

  .نكه به آن فراخوانده شده باشنديرا ادامه دهند مگر ا) يز از اعمال جنسيبخصوص پره(
ايـن  را يمردان خواجه هستند ز يبعض. وجود دارد خواجهح نمود كه سه نوع يتشر يسيخداوند ع 12: 19

انـد؛   النسل شده را توسط مردم مقطوعين خواجه هستند زيريسا. باشند يم يبارور يرويمتولد شده و فاقد ن گونه
ـ . كردنـد  يخواجه م ياغلب خادمان حرم را با جراح يان شرقيفرمانروا مـورد   يبخصـوص كسـان   يسـ يكن عيل

ن مردان قادر بودند كه ازدواج يا. خودشان را خواجه نموده بودندبه خاطر پادشاهي آسمان نظرش بودند كه 
او، آنهـا بـا خواسـت خـود از      يم خود به پادشاه و پادشاهياما با تقد. نداشتند ينقص جسم گونه هيچند و ينما

ان همـ . اند دهيند، چشم پوشينما يمانينكه احساس پشيح بدون ايثار خود در راه و هدف مسيازدواج به منظور ا
ن اسـت  يو نگران ا. دهد يت ميآنكه ازدواج ننموده است، به مسائل خداوند اهم«كه پولس بعدها نوشت،  گونه

ـ قرنت-1( ». كه چگونـه خداونـد را خشـنود سـازد     سـت بلكـه   ين يجسـم  يآنهـا مـورد   يزكـار يپره) 32: 7ان ي
  . باشد يو كف نفس داوطلبانه م يشتنداريخو

به آنها عطا شده است قادر بـه   ياله يرويكه ن يند؛ تنها كسانينما يق زندگين طريتوانند به ا يهمگان نم
ي دارا يگريه و ديك عطي يدارا يكيباشد،  يه خود از خدا ميعط يكن هر كس دارايل« :باشند يم ين زندگيچن
  .)7:7ان يقرنت-1( »است يگرية ديعط

  
  )15-13: 19(در مورد كودكان  )ج

؛ )16-1 10مـرقس   ك.ر. (شـود  يپس از موضوع طالق مطرح مـ  يكه مورد كودكان، كم اين استجالب 
  .دگردن يها را متحمل م ن عذابيدترين و شديشتريگسسته ب يها هستند كه از خانه ياغلب آنها كسان
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ن كـار  يا شاگردان. آوردند يسيدعا و بركات استاد و شبان نزد ع يخود را برا كودكان كوچكن، يوالد

كه  يبا آن سخنان ليكن عيسي. سرزنش نمودندن را ينموده و والد يتلق يسيع شية مزاحمت و مخل آسايرا ما

بگذاريد كودكان كوچـك نـزد   « نمود، دخالت كرد، يز و گراميعز يكودكان هر عصر ياز آن هنگام او را برا
  ».من آيند، مانع آنها نشويد، زيرا پادشاهي آسمان از آن چنين كساني است

 يت دسترسـ يد خادم خداوند را با ذكر اهمينخست، آنها با. دار گشتيدن سخنان پيچند درس مهم از ا
كـه   يدوم، كودكـان . رفتن دارنديپذ يبرا يا العاده آماده كودكان اذهان فوق نيا. نديكودكان به كالم خدا، آگاه نما

. ا گرفتـه شـود  آنهـ  ينكه جلويق گردند، نه ايد تشويند باياقرار نما يسيمان خود به خداوند عيل دارند به ايتما
ن يـ د به ايابد، نبايخواهد نجات  يواقعا م ياگر كودك. باشد ين انسان در جهنم آگاه نميچكس از سن جوانتريه
د كودكان را تحت فشـار قـرار داد كـه بـدروغ     ين حال نبايدر ع. شودجوان است به عقب رانده  يليل كه خيدل

د بشـارت  يشـد  يهـا  د آنها را از روشيباشند و با ير ميپذ بيآس ياحساس يها آنها در مورد جذبه. ندياقرار نما
-3: 18. (د مانند كودكان گردنديابند، اما بزرگساالن بايبرسند تا نجات  يبزرگسال د بهيكودكان نبا. ت نموديحما

  )15: 10؛ مرقس 4
نكـه بـه سـن    يكـه قبـل از ا   يبه سـر كودكـان  «دهد،  ين پرسش را پاسخ مين سخنان خداوند ما ايسوم، ا

ـ و ا ». پادشاهي آسمان از آن چنين كسـان اسـت  «: گفت يسيع »د؟يآ  يبرسند چه م گوئيت پاسخيمسئول ن ي
  .باشد يبرند كاف يكه در غم از دست دادن كودكان خود رنج م ينيوالد يد براينان باين و اطميتضم

 يارث پادشـاه ح و ويمسـ  يكه آنها را اعضـا  يد كودكانيت از تعميحما ين نوشته براياوقات از ا يگاه
بردند نه محـل   يسين كودكان را نزد عيم كه والديشو يتر ما متوجه م قيبا خواندن دق. شود يند استفاده مينما يم

ك قطره آب در يدهد كه  يو نشان م. بودند يدهد كه كودكان همان زمان مالكان پادشاه يو نشان م. د دادنيتعم
  .ن نوشته وجود ندارديا

  
  )26-16: 19(ثروتمند  جوان يفرمانروا :ها در مورد ثروت )چ

آسمان بـه كودكـان    يم كه پادشاهيديما د. دهد يرا ارائه م) يا سهيمقا( يتقابل يا ن واقعه مطالعهيا 16: 19
  .باشد يبزرگساالن تا چه حد مشكل م يبرا يد كه ورود به پادشاهيم ديكوچك تعلق دارد، حال خواه

خطاب نمود و  »استاد نيكو«را  يسيع. انه راه را بر خداوند سد كردصادق يثروتمند ظاهراً با پرسش يمرد

و  يسـ يع يت واقعياو از هو يپرسش او ناآگاه. چه كار بايد انجام دهد تا حيات جاودان داشته باشدد يپرس

ر مـردان بـزرگ قـرار    يف سايخواند، او را در رد » آموزگار و استاد«را  يسياو ع. آشكار نمود را يراه رستگار

  . گفت يه سخن ميك عطيك قرض نه يبه عنوان  حيات جاودانبه دست آوردن  و در مورد. داد

خواني؟  چرا من را نيكو مي«دن يبا پرسـ . قرار داد يخداوند ما در مورد دو نكته او را مورد بررس 17: 19
ـ الوه يسـ يع ».هيچكس نيكو نيست جز يك نفر، و او هم خدا است ـ  .نمـود  يش را انكـار نمـ  يت خـو ي كن يل
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. يتو خدا هست –كو خواندم يل است كه من تو را نين دليبه هم«د، ي، آن مرد فراهم ساخت كه بگويبرا يفرصت
«  

خواهي به حيات راه يابي احكام را بـه   اگر مي«گفـت،   يدر مورد راه رستگار يآزمودن و يبرا يسيع
او از . نمـود  يابـد اشـاره نمـ   يم نجـات  آوردن احكا يتواند با بجا ين مطلب كه انسان ميبه ا منجي ».جاي آور

ـ ر ايآن مرد هنوز تحت تاث. ديجاد نماينمود كه اقرار به گناه را در قلب آن مرد ا يعت استفاده ميشر االت يـ ن خي
عت كـه بـه او امـر    يد از شـر يـ ن بگذاريبنابرا. شود يتواند براساس انجام احكام وارث پادشاه يبود كه م يواه

  . ديجام دهد اطاعت نمارا ان ييكند چه كارها يم
كرد نقل نمـود و اوج   يها را كه مقدمتاً در مورد آن مرد صدق م خداوند ما پنج مورد از فرمان 18-20: 19
كـورش   يآن مرد كه خودخـواه  ».ات را همچون خويشتن محبت نما همسايه«  ن نمود،يين گفته تعيآنها را با ا

  .به جا آورده استاحكام را ن يگفت كه او همواره ا ييكرده بود، با خودستا
شتن را با گفتن ياش همچون خو هيمحبت نمودن به همسا يآن مرد را برا يخداوندما سپس كوتاه 21: 19

 يسـ يد نـزد ع يـ سپس او با. آشكار نمود فقرا بدهدش را به يو بها بفروشدش را ين مطلب به او كه همه دارائيا

  .پيروي نمايد يو از و آمده
توانسـته نجـات    يه مـ يريآنها به خ يدن بهايش و بخشينبود كه آن مرد با فروش دارائن يمنظور خداوند ا

  . باشد يمان به خداوند ميك راه نجات وجود دارد و آن ايابد، تنها ي
 مقدس خدا يها د كه مرتكب گناه شده و از خواستيك انسان باد اذعان نمايافتن، ياما به منظور نجات 

ش ياش را مانند خـو  هيش ثابت كرد كه او همسايم كردن دارائيمرد ثروتمند از سه يتينارضا. محروم گشته است
تـوانم بـا    يمـن نمـ  . ك گناهكـارم يالزم است، من  ين كاريخداوند، اگر چن«: گفت يد مياو با. دوست نداشت

 گـر ا ». يض خود من را نجات دهـ يخواهم كه با ف ين، از تو ميبنابرا. ش، خودم را نجات دهميخو يها كوشش
  . ديگرد يبه او عطا م يعمل نموده بود راه رستگار منجياو به دستورالعمل 

  .اندوهگين از آنجا رفتاو  ين كاريانجام چن يبجا 22: 19

راه يـافتن ثروتمنـدان بـه    كه  شودخت كه متوجه يرا برانگ يسيالعمل مرد ثروتمند ع عكس 23-24: 19
داشتن ثروت بدون اعتماد به آن دشـوار  . كشاند يبه بطالت م ها انسانها را ثروت. پادشاهي آسمان دشوار است

گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهيابي شخص ثروتمند بـه  «خداوند ما اعالم نمود كـه  . است
ر فرامـوش  يك تاثيد يد و توليتشد يز است و برايآم استعاره اغراق يكه نوع يادب ياو از صنعت ».پادشاهي خدا

  . رود استفاده نمود يه به كار مو زند ينشدن
را اغلـب   »سوراخ سوزن«! باشد يرممكن ميك شتر از سوراخ غيكامالً واضح و آشكار است كه گذشتن 

ـ تواند با زانـو زدن و بـا مشـكالت ز    يك شتر تنها مي. برند يدروازه شهر بكار م يدر كوچك رو يبرا اد از آن ي
كـه جراحـان از    يسوزن ياست كه برا يا سان در لوقا همان واژهدر نوشتة هم »سوزن«هر چند كه واژه . بگذرد
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د يـ گو يو اشكال سـخن نمـ   يكامالً واضح است كه خداوند از سخت. كنند به كار برده شده است يآن استفاده م
ك شـخص ثروتمنـد   يـ م كـه  يم، ساده بگـوئ يم بگوئيت بخواهياگر از نظر انسان. رممكن استيبلكه منظورش غ

  . ابدي ينجات نم
 يها ن و سنتيكه تحت مجموعه قوان يانيهودي. شدند زده شگفتن سخنان يدن اياز شن شاگردان 25: 19

ن اعتقادات خـدا  يرا بر طبق اينمودند، ز يم يثروت را نشانه بركات خدا تلق يكردند به درست يم يزندگ يموس
كـه از بركـات خـدا     ين اگـر كسـان  يبنـابرا . داده بـود  يكبختيند، وعده رونق و نيكه او را اطاعت نما يبه كسان

  توانستند؟  يم يابند، پس چه كسانيتوانستند نجات  يمند شده بودند نم بهره
از  ». اين براي انسان ناممكن است، اما براي خدا همه چيـز ممكـن اسـت   «خداوند پاسخ داد،  26: 19

ابـد؛ تنهـا خـدا اسـت كـه      يبخواهد نجات  ياست كه كس غيرممكنم، يم سخن بگوئيت بخواهينقطه نظر انسان
د يـ م نمايح تسليك شخص ثروتمند كه بخواهد اراده خود را به مسي ياما برا. ك روح را نجات دهديتواند  يم

خـدا   ياز اشـخاص بـه سـو    يداسـت تعـداد كمـ   يهمانطور كه از شواهد پ. تر است ر مشكليشخص فق كياز 
ـ ناد منجيك يمان داشتن به يت با ايحما يمرئ يها وهين نمودن اعتماد بر شيگزيآنها جا. اند بازگشت نموده ده ي

  .ر گذارديتاث يريين تغيفقط خدا قادر است كه بر چن. ابندي يرممكن ميبا غيرا تقر
 يرفتنيان، كـامالً پـذ  يحينجا اصرار دارند كه ثروتمند شـدن مسـ  يكنواخت ر اي به طورمنتقدان و مبشران 

بشر،  يسعادت ابد يبرا يدر آن خداوند ثروت را به عنوان مانع كه يا ب است كه آنها از نوشتهيو عج. باشد يم
بـا در نظـر گـرفتن فقـر و     . نـد ينما ياسـتفاده مـ   ينيزم يها ره نمودن گنجيه ذخيتوج يمحكوم نموده است برا

ه يـ خداونـد عل  يح و ممنوع نودن آشـكارا يالوقوع بودن بازگشت مس بير و قريجاگ ز و همهيانگ رقت يتنگدست
ره نمـودن  يـ ذخ. به ثروت بودن واقعا مشكل اسـت  يحيك مسين، ناظر وابسته بودن يزم يرو يها اندختن گنج

  .كند يشتن محكوم ميگان مانند خويرا به محبت ننمودن به همسا ثروت ما
  

  )30-27: 19( ثاريو ا يتوأم با فداكار يزندگ يدر مورد پاداش برا )ح

ز يهمه چ«ن است، يا يسياو درك نمود كه منظور ع. افتيرا در منجيم يكالم تعال يفحوا پطرس 27: 19
قـا همـان   يدق شـاگردان ر يروزمندانه فكر كرد كه او و سايپ يپطرس با نگاه ». ديائيد و به دنبال من بيرا ترك كن

عـت  يسرشت پطرس بروز نمود، طب »ب ما خواهد شد؟ينص يزيچه چ«سپس اضافه نمود، . اند كار را انجام داده
 او بـا . ميه آن از خـود مراقبـت نمـائ   يـ د عليـ ك از مـا با ياست كه هر  يو آن روح. ا نشان داداو خود ر يميقد

  . نمود يخداوند معامله م
 يا سخاوتمندانه به طور شوداو انجام  يد كه هر آنچه كه براينان بخشيخداوند به پطرس اطم 28-29: 19

. پـر از اقتـدار خواهنـد داشـت     يهـا  گاهيه جامخصوصاً در مورد دوازده تن، آنها در هزار. پاداش خواهد داشت
هنگامي كه « :ح شده استين عبارت تشريد؛ و با اينما ياشاره من يح بر زمينده مسيآ يبه پادشاه حيات دوباره
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 يتجل يبه عنوان پادشاه ين مرحله از پادشاهيما قبال به ا ». پسر انسان بر تخت سلطنت جالل خويش بنشيند

بر دوازده تخت خواهند نشست و بـر دوازده قبيلـه اسـرائيل داوري    ن زمان دوازده تن در آ. ميا اشاره نموده
نگـاه  . ( باشد يت در هزاره مرتبط ميريت مديبا موقع يد به شكل تنگاتنگيپاداش ما در عهد جد. خواهند نمود

سـلطنت بـه    يند براكه خداو ي، اما هنگامشود يح اعطا ميمس يداور يبه آنها در كرس) 19، 17: 19د به لوقا يكن
  . گردد آشكار خواهند شد ن بازيزم

ها يا برادرانؤ خواهران، يـا   خانهكـه   يكسان يد كه تماميافزا يم يسي، عيكل به طوراران د ايماندر مورد 
هاي خود را به خاطر او تـرك نماينـد، صـد برابـر دريافـت       پدر و مادر يا همسر و يا فرزندان و يا زمين

ـ در ا. حيات جاودان خواهند بود خواهند نمود و وارث  بـه طـور  اران د ايمـان آنهـا از مصـاحبت    ين زنـدگ ي
ك يترك  يبرا. باشد يم ينيگسستة زم يوندهايش از جبران نمودن پيب يمند خواهند بود كه حت بهره يا گسترده

ر يهـا و سـا   نيزم يبرا. گردند يرفته ميپذ يآنها بگرم يكنند كه در تمام يافت ميدر يحيخانه، آنها صد خانة مس
  . باشند يند كه قابل محاسبه نمينما يكسب م يروحان ياند، آنها ثروتها كه آنها ترك نموده ياشكال ثروت

 ز ويـ ست كه ما با ترك همه چين بدان معنا نيا. است حيات جاوداناران د ايمان يتمام ينده برايپاداش آ
ا يـ كسب نمود  آن راتوان  يه است و نميك عطين ات جاودايح. ميآور يرا به دست م يات جاودانيح يفداكار

ـ كننـد بـا قابل   يز را ترك مـ يكه همه چ ين است كه كسانينجا استنباط ايدر ا. پاداش گرفت  يبـرا  يشـتر يت بي
را خواهنـد داشـت امـا     ياران آن زنـدگ د ايمـان  يهمگ. رنديگ يات جاودان در آسمان پاداش مياز ح يمند بهره

  . مند نخواهند شد بهره ك اندازه از آنيهمگان به 
او بالدرنگ به پطـرس گفـت،   . ديان رسانيگر به پا ه روح معاملهيخداوند سخنانش را با اخطار عل 30: 19

 يد كه توسـط خودخـواه  يد مراقب باشيد پاداش خواهد داشت، اما بايانجام ده منكه شما به خاطر  يهر كار«
ـ ا ». نينها اولين خواهند شد و آخريآخر ن هستنديكه اول ياريد؛ در آنصورت، بسيت نگرديهدا ن موضـوع بـا   ي
خـوب   يباشد كه داشتن آغاز يز ممكن است اخطارين جمله نيا. ح داده خواهد شديتوض يبعد بابدر  يمثل

  . ان برسديكه چگونه به پا اين استمهم . باشد ينم يبودن كاف شاگرددر راه 
 يپادشـاه «و  »آسمان  يپادشاه« يها م كه اصطالحيمائد توجه نين بخش ما بايدن ايان رسانيقبل از به پا

خـاص بـا هـم متـرادف      يهـا  ن واژهين اياند؛ بنابرا قابل معاوضه به كا برده شده به طور 24-23 اتيدر آ »خدا
  .باشند يم

  
  )16-1: 20( كار سخت در تاكستان يها برا در مورد پاداش )خ

ـ باشـد ا  يمـ  19 بابان يها در پا ن مثل، كه ادامه سخنان درباره پاداشيا 1-2: 20 ح يقـت را توضـ  ين حقي
هـا بـه واسـطة روح خـدمت      افت، نظم پـاداش يپاداش خواهند  يواقع شاگردان يكه تمام يكه در حال دهد يم

  .شود ين مييتع شاگرد
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مالك زميني است كه صبح زود از خانه بيرون رفت تا براي تاكستان خود كارگراني اجير مثل درباره 
و . بـود  در آن زمـان  يمنطق يرند، كه دستمزديكار بگ ينار برايك دي يمردان قرارداد بستند كه روز نيا. نمايد

  . صبح آغاز كردند 6م كه آنها كار را ساعت يفرض كن
ـ در ا. مشـاهده نمـود   بـازار كـار در  يكارگر را ب يا صبح كشاورز عده 9ساعت  3-4: 20 گـر  ين مـورد د ي

او كـه   يه بر سـخنان و يآنها به مزرعه رفتند و تنها با تك. كارگر وجود نداشت ن كارفرما ويقرارداد ب ايموافقت 
  . به آنها پرداخت خواهد نمود شروع به كار كردند هر آنچه حق آنهاست

 ير نمود و به آنها گفت كه دسـتمزد يرا اج يشتريبعداظهر، كشاورز مردان ب 3سرظهر و ساعت  5-7: 20
تنبـل   يآنهـا كـارگران  . افـت ي يشتريكار بيبعداظهر او كارگران ب 5ساعت . مودعادالنه به آنها پرداخت خواهد ن

آنها را بدون صحبت درباره پرداخـت   ين ويبنابرا. افته بودندين يكار ينبودند، آنها خواهان كار كردن بودند ول
  . روانه نمود تاكستاندستمزد به 

ر شـده  يـ ن مقـدار دسـتمزد اج  ييتع ين باين با موافقت طرفيكه كارگران نخست اين استنكته قابل توجه 
  . ن گذاشته بودندين دستمزد را به عهده مالك زميين موضوع تعيريبودند؛ و سا

و از آخرين آنهـا  ان روز، كشاورز به مباشر خود دستور داد كه دستمزد كارگران را بپـردازد،  يدر پا 8: 20
ن يريسا يها يافتير شده بودند شاهد دريكه اول اج يب كارگرانين ترتيبد. (شروع كرده تا به اولين آنها برسد

  .)بودند
صبح آغاز به كار كرده  6كه ساعت  يكارگران. دينارك ي يعنيكسان بود ي يهمگ يزد برامدست 9-12: 20

 يآنها به سخت. افت كردندينار دريك ديز ياما آنها ن. افت خواهند نموديدر يشتريبودند فكر كردند كه دستمزد ب
  . كار كرده بودند در گرماي روزرا  يشتريتر و مدت ب يطوالن يطر شدند؛ در هر صورت، آنها ساعاتده خايرنج

 نخسـت او . ميآموز ين مثل مياز ا يماندگار ياز كارگران ما درسها يكيدر پاسخ كشاورز به  13-14: 20
ق خود را بگير و به مگر قرار ما يك دينار نبود؟ پس ح. ام اي دوست، من به تو ظلمي نكرده«ن گفـت،  يچن

نـار در  يك دين كارگران بر سر ينخست ». خواهم به اين آخرين كارگر مانند تو مزد دهم  من مي. راه خود برو
ن خود را به لطف و بركت يريسا. افت كردنديرا كه با آن توافق كرده بودند در يروز موافقت كردند و دستمزد

خود  يها كه پاداش اين استكوتر ين. كوتر استيض از عدل نيف. افت نمودنديدر آن راض يكشاورز سردند و ف
  . ميم تا با او وارد معامله گرديرا به خداوند بسپار

درس آموخته شده البته  »خواهم كنم؟  آيا حق ندارم با پول خود آنچه مي«: سپس كشاورز گفت 15: 20
 كـه او را  يزيـ و هـر چ . سازد انجام دهدكه او را خشنود  ياو قادر است هر كار. ن است، خدا واالمقام استيا

ـ آ«كشـاورز اضـافه نمـود،    . باشد يو خشنود سازد، همواره درست، عادالنه و منصفانه م يراض ـ ا چشـم د ي دن ي
ساعت  كارگران. شود يده ميد يطبع بشر ياز خودخواه يا ن پرسش رگهيدر ا »؟يمرا ندار) سخاوت( ييكوين
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ساعات كمتر كار،  ين همان دستمزد را برايرينكه سايل ايند، اما به دلديكه مستحق آن بودند رس يصبح به پول 6
ـ ز اعتقـاد دار يـ د اكثر ما نيشا. دنديورز يافت كرده بودند به آنها حسادت ميدر مـا   ن معاملـه بـه نظـر   يـ م كـه ا ي
را  تفكـر از  يديـ د كامال نوع جديآسمان ما با يكند كه در پادشاه ين مطلب تنها اثبات ميا. رسد يرعادالنه ميغ

  . ميرا ترك نموده و مانند خداوند فكركن يچشم و هم يص، و رقابتيد روح حريما با. ميكسب نمائ
از نـه حـرص بـه آنهـا     ين او براساس نياز به پول داشتند، بنابراين مردان نيا يدانست كه تمام يكشاورز م

. افـت كردنـد  يشـان در  خانواده زان خود ويبه م يافت ننمود و همگيچكس كمتر از حق خود دريه. دستمزد داد
 يكـه در فكـر معاملـه بـرا    « يكه شخص اين استمز ستورات، يم بر طبق گفته جيآموز ين مثل ميكه از ا يدرس

همتا را در خـود   ين حرف بيز خدا همواره آخريآم محبت يباشد همواره در اشتباه است، مهربان يم ييپاداش نها
ن مثـل  يـ م كـه نـه تنهـا ا   يكن يشتر درك ميب. مينمائ ين نقطه نظر مطالعه ميشتر ما مثل را از ايهر چه ب »)39(.دارد

ك ين مطلب را يد اير شده بودند بايصبح اج 6كه از ساعت  يآنان. با استيز يممتاز به طورعادالنه است بلكه 
  . اند تمام روز را كار كرده يزيانگ ن ارباب شگفتيچن يكه برا دنيپاداش مضاعف محسوب نما

ـ «رساند،  يان مين سخنان مثل را به پايبا ا يسيع 16: 20 آخرينهـا اولـين خواهنـد شـد و اولينهـا       سپ
كردنـد   يكـه تصـور مـ    يكسـان . اد خواهد بوديز زيها موارد تعجب برانگ در مورد پاداش) 30: 19 ك.ر( »آخرين

ن يفته است آخرر قرار گريتحت تاث ين علت كه خدمت آنها توسط نخوت و خودخواهين خواهند بود به اياول
  . ابندي يم ييخدمت كردند، جالل واال ين كه با محبت و قدرشناسيريسا. خواهند بود

  ميباور دار اين گونهكه ما آنها را  يا ستهياعمال شا
  اند كه جز گناه نبودندينما ياو به ما م

  ميسپار يم يكه ما آنها را به بوته فراموش ياعمال كوچك
  .خاطر او بودنداند كه به ينما ياو به ما م

  
  )19-17: 20(ز خود يدر مورد مرگ و رستاخ )د

 .)29ه يآ ك.ر(را ترك نمود ) آ يپر(حا يق اريم از طريرسد كه خداوند به مقصد سفر به اورشل يبه نظر م
نكه آنها به شـهر  يح دهد كه پس از ايشان توضي، تا برابرد دوازده شاگرد خود را به كناري ميگر او يبار د كي

سران كاهنان و علماي ديـن تسـليم   انت خواهد شد و او به يبه او خ. خواهد افتاد يرسند چه اتفاق يم مقدس
 بـه علـت  . ديـ محكـوم گرد  مرگبـه   يهوديو او توسط رهبران . هودايانت ياشكار به خ يا اشاره – خواهد شد

ل خواهنـد داد تـا او اسـتهزاء    يـ تحو) ها يروم( غيريهوديانرا به  اوانجام مجازات مرگ آنها  يفقدان اقتدار برا

او در روز سـوم  . دياما مرگ قادر نخواهد بود كه طعمه خود را حفظ نما. شودانه خورده و مصلوب يشود، تاز
  .دوباره برخواهد خاست
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  )28-20: 20( يگاه در پادشاهيدر مورد جا )ذ
م او از مصـائب خـود   سـو  گوئيشيد كه بالفاصله پس از پيبشنو يعت بشريز درباره طبيغم انگ يگزارش

  . كردند تا رنج و عذاب او يشتر به جالل خود فكر ميروانش بيپ
ـ    يمس گوئيشين پياول . خـت يرا در دل پطـرس برانگ  يح درباره رنج و عـذاب خـود شـك و دودل

 »؟ …ن اسـت  يبزرگتر يچه كس«را به دنبال داشت،  شاگردان يها پرسش يو گوئيشين پيدوم) 22: 16(
شـان   طلبانه وحنا با درخواست جاهيعقوب و يرا با سرپوش گذاشتن  گوئيشين پيسومنجا، ما يسپس در ا

بت در آستانه وقوع بستند و سپس با داشـتن  يمص يهشدارها يچشمان خود را بر رو آنها مصراً. ميابي يم
روزانـه   يهـا  ادداشـت ي. (، چشمان خود را تنها به وعده جالل گشودنديو اشتباه از پادشاه يماد يديد
  .)مقدس كتبه يتحادا

نمـود كـه پسـرانش در     درخواسـت وحنا به نزد خداوند آمد و از خداونـد  يعقوب و ي مادر 21-22: 20

و  باشـند  يسـ يك عيخواست كه پسرانش نزد يد است كه او ميباعث تمج. نندياو بنش يدر دو سو پادشاهي او
كه جالل و منزلت براسـاس آنهـا    ياو از اصولاما . د ناگشته بوديح نااميه مسينكه او از سلطنت آتيگر ايمطلب د

  .شد ناآگاه بود يده ميبخش يدر پادشاه
ن كار را بـا  يد آنها ايشا )35: 10مرقس . (ن درخواست را نمودنديد كه پسرانش خودشان ايگو يمرقس م

ـ در ا يبيتكـذ  گونـه  هيچ. د هر سة آنها با هم نرد خداوند رفتنديا شايمادرشان انجام دادند،  ييراهنما ن مـورد  ي
  . وجود ندارد

 يآنهـا خواهـان تـاج پادشـاه    . دارند ييفهمند كه چه تقاضا يكه آنها نم پاسخ دادصادقانه  عيسي 22: 20
ن او يبنابرا. دن به جالل بدون رنج بردن بودنديو رس يك تخت سلطنت بدون محراب قربانيب، يك صليبدون 

از  يسيدر مورد استفاده ع » نوشم، بنوشيد؟ مي به زوديمي كه من توانيد از جا آيا مي«: دياز آنها پرس دار هيكنا

  . رديد رنج ببرد و بميبا يح داده بود او ميتوض آن را 19و  18ات ياو در آ. زده شويم شگفت نبايد جامواژه 
نان آنهـا  يد اطميان نمودند، اما شايم شدن در رنج و عذاب او بيسه يخود را برا ييوحنا توانايعقوب و ي

  . يشتر براساس تعصب بود تا آگاهيب
د خواهـد  يعقـوب شـه  ي. جام او خواهند نوشيدآنها از  در واقعد كه ينان بخشيبه آنها اطم يسيع 23: 20

عقوب ي«: فترابرت كوچگ گ. د خواهد شديموس تبعطره كوچك پيوحنا مورد ستم واقع شده و به جزيشد و 
   ». افتيشهادت گونه  يوحنا زندگيد و يبه شهادت رس
 پدر. ديموقت اعطا نما به طوررا  يجالل در پادشاه يگاههايتواند جا يح داد كه او نميتوض يسيسپس ع

ن يـ كردنـد كـه ا   يآنها فكر مـ . ض خواهد شديگاهها تفوين جاين نموده است كه براساس آنها اييرا تع يموارد
ي بت بـه منزلـت دائـم خـود ادعـا     ك بودند كه نسـ يح نزديرا آنها آنقدر به مسياست ز ياسيس يتيموضوع حما

دست راسـت و   يگاههايخدا، جا يدر اندرزها. نبود يشخص بيني نوعي خود بزرگن امر، ياما ا. خاص داشتند
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ـ ا. شـود  يم عطـا مـ  يشـو  يكه به خاطر او متحمل م ييدست چپ او براساس رنجها ـ  ي اسـت كـه    ين بـدان معن
از اشـخاص كـه اكنـون زنـده      يبعضـ . شود ينم ان قرن نخست محدوديحيبه مس يدر پادشاه ياصل يها جالل

  . نديهستند ممكن است آنها را با رنج بردن تصاحب نما
احتماالً  بسيار ناخشنود شدنداند  را نموده يچنان درخواست ينكه پسران زبديگر از ايد شاگرد ده 24: 20

عقـوب و  يش انجـام شـده   ياز پـ  ين باشند و از ادعايخواستند بزرگتر يز ميرا آنها نيز گشتند زين نيآنها خشمگ
  !وحنا اظهار انزجار نمودندي

 يدر پادشـاه  يخود را در مورد بزرگـ  يبه خداوند ما داد كه جمله انقالب ين امر فرصتيو هم 25-27: 20
و عظمـت در   يح، بزرگـ يمسـ  يدر پادشـاه  .داننـد  يرا در سلطه و قانون م يبزرگ غيريهوديان. ديان نمايخود ب

هر كس در آرزوي ك خادم بشـود، و  يد ياست با يبزرگ يهر كس كه در آرزو. كند يم )يتجل(خدمت ظهور 
   .شوداول بودن است، بايد غالم 

او به اين دنيا آمده كه خدمت كنـد نـه اينكـه    . نمونه كامل خدمت متواضعانه است پسر انسان 28: 20
دن يـ كل هدف از جسـم گرد  .خدمتش كنند، و زندگي خود را چون بهاي آزادي به عوض به بسياري بدهد

ب يدر برابر آخور و صل ين مطلب كه خداوند تعاليفكر كردن به ا. دادنو  خدمت. شود يدر دو واژه خالصه م
 يد برايگونه با نيو هم. و تواضعش ظهور نمود يعظمت او در عمق فروتن. ز استيانگ تواضع نشان داد شگفت

  .ما باشد
ه گنـاه  يـ صالح و به حق خدا را عل يها خواسته يمرگ او تمام. دبهاي آزادي بسياري دااو جان خود را 

كه او را به عنوان خداوند  يكسان ياما تنها برا. بود يگناهان همه جهان كاف يكنار گذاشتن تمام يو برا .برآورد
  د؟يا ن كار را انجام دادهيا تا به حال ايآ. ربخش استيقبول دارند تاث منجي و

  
  )34-29: 20( نايدو مرد ناب يشفا )ر

دو در حال ترك شهر بـود كـه   . ديرس اريحابه با عبور از اردن ) آ يپر(از  يسيتا آن هنگام ع 29-30: 20
 »پسـر داود «اسـتفاده آنهـا از عنـوان     »!اي خداوند، پسر داود، بر ما رحم نما«اد برآوردند، يبه او فر مرد نابينا

را بـه   يسـ يق بود كه آنها عيآنها چنان عم يروحان يينايند، بنا بوديجسماً ناب ي كهاست كه با وجود يمعن نيبد
ح يكـه مسـ   ينا شده بودند كـه هنگـام  يا نابيماندگان اسرائ يامكان دارد كه آنها معرف باق. ح شناختنديعنوان مس

-2 ؛26-25: 11 :انيـ روم؛ 7: 42؛ 5: 35ا ياشـع . ( ق خواهند نمـود يگردد و سلطنت خواهد نمود او را تصد يبازم
  .)7: 1؛ مكاشفه 16: 3ان ينتقر

. فريـاد كردنـد  شـتر  ياو را بـا اصـرار ب   اما آنهاكردند كه آنها را ساكت كننـد،   يت سعيجمع 31-34: 20
كه ما اغلب در هنگام  ان گونهافراط نكردند، هم گوئي يخواهند، آنها با كل يد آنها چه ميپرس يسيكه ع يهنگام
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 »شـود خواهيم چشمانمان باز  خداوندا مي«ان كردند، يمنظور خود را ب ميآنها مستق. ميده يدعا خواندن انجام م

و  .عيسي با محبت بود و چشمان آنهـا را لمـس نمـود   . افت نمـود يخاص در يدرخواست خاص آنها پاسخ

  . او روانه شدند به دنبالبالدرنگ آنان بينايي خود را بدست آوردند و 
  : دينما يد ميمف ين اظهارنظريبا توجه به لمس نمودن آنها، گابل

هر گاه خداونـد   .ميل آگاه شدين انجيق لمس نمودن در ايخاص شفا دادن از طر يما قبال از معنا
 پررحمـت او كـه   ين و كارهايزم ياو بر رو يبه حضور مقتدرانه شخص. ديبخش يلمس نمودن شفا م با

بخشد خودش به شخصه  يشفا م كه او با سخنانش يو هنگام. دينما يدهد اشاره م يل انجام مياسرائ يبرا
كه او بــر   يد به زمانينما يد ، اشاره مينما يمان به او، او را لمس ميا اگر شخص باايو  …حضور ندارد 

  .ابندي يند توسط او شفا ميآ يم يمان نزد ويكه باا يانيهوديريو غ. باشد ين نميزم يرو
در . وجود دارد يمشكالت 1: 19؛ 43-35: 18وقا و ل 52-46: 10ن واقعه با مرقس ياز ا يق نوشته متيدر تطب

 شنهاد شده است كه مرقسيپ اين گونه. ك نفر ذكر شده استينا هستند؛ در مرقس و لوقا، تنها ينجا دو مرد نابيا
 نوشت عـدد دو  يان ميهودي يل خود را بخصوص برايكه انج يمائوس معروف را ذكر نمودند و متيو لوقا بارت

ـ ) 1: 13ان يقرنت-2. (ك شهادت معتبر ذكر نموده استي يتعداد برارا به عنوان حداقل  و مـرقس واقعـه    يدر مت
 يكـ يكه بـه نزد  يحا بود؛ در لوقا گفته شده است كه هنگاميدر حال ترك كردن ار يسياتفاق افتاد كه ع يهنگام

د؛ و معجـزه شـفا   يـ دج يحايم و اريقد يحايحا وجود دارد؛ اريدر واقع دو ار. داد ين واقعه رويا. ديشهر رس
  .فته استصورت گر شود يگرينموده كه وارد د ياز آنها را ترك م يكي يسيكه ع يدادن احتماالً هنگام

  

  )23-21هاي  باب( پادشاه انكارو  معرفي. 12
  )11-1: 21(روزمندانه يورود پ )الف

قـرار   يـت فـاجي  با و يـ ت عنيب جائي كه كوه زيتونبه قسمت شرق  يسيع حا، يپس از ترك ار 1-3: 21
و  شود ير ميسرازهوشافاط يزند و به دره  يتون را دور ميكوه ز يجنوب ياز آنجا جاده قسمت انتها. ديرس دارند

  . رسد يم اورشليمطرف باال ادامه دارد و به ه پس از گذشتن از نهر قدرون ب

افسـار بسـته    اش با كـره  آنها االغيكـه   يش آگاهين پيبا ا فرستادا يت عنيرا به ب شاگرداندو تن از او 

ـ اگر مورد پرسش قرار گرفتند، آنهـا با . بردند وي ميوانات را باز نموده و نزد يد حيبا يآنها م. خواهند يافت د ي

 يسيد آن مالك عيشا. ت خواهد داديسپس مالك آنها، رضا. از دارديان نيبه آن چهارپا خداوندح دهند كه يتوض
 خداونـد را  ين واقعه علم مطلق و اقتـدار واال يد ايا شايو . كمك نموده بود شنهاديشناخت و قبالً به او پ يرا م

  . كرده بود اتفاق افتاد گوئيشيپ يسيكه ع ان گونهز هميهمه چ. دهد ينشان م
  :ديا را به انجام رسانيا و زكرياشع يها گوئيشيوانات پيدرخواست آوردن ح 4-5: 21

  د،گوئيهون يبه دختر ص«
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  د،يآ يشما م يه سو، پادشاه شما باينك
  ».فروتنانه نشسته بر االغ و كره االغ

. سـوار بـر كـره االغ شـد     يسـ يع وانـات گذاشـتند،   يح يشان را بر رو جامه شاگرداننكه يپس از ا 6: 21
ان يال پايدان گوئيشين هفته پيشصت و نهم. بود يخيتار يا و آن لحظه. م رفتيو به طرف اورشل) 7: 11مرقس (
سـپس  ). نـده يدر كتـاب شـاهزادة آ   يد به محاسـبات و ينگاه كن(ساس نوشته سر رابرت اندرسن بر ا. افته بودي

  )26: 9ال يدان. (ديح منقطع خواهد گرديمس
. باشـد  يح مـ ينمود كه مس يتعمداً آشكارا ادعا م يسيم، خداوند عيدر حال سوار بر االغ و ورود به اورشل

  : سدينو يالنگ م
. رسـاند  ير شده بود به انجام ميح تفسيالقول در مورد مس زمان او متفق را كه در گوئيشياو تعمداً پ

رقابـل تصـور   ياكنون او سـكوت را غ  …ع خود را خطرناك در نظر گرفته بود ياگر او قبال اعالم مقام رف
از  يچگاه خـود را كـامال خـال   يم كه او هير نبود كه بگوئيپذ چ وجه امكانيو از آن به بعد به ه. پندارد يم
توانـدن   يد، نمـ يح گرديم متهم به قتل مسيكه اورشل يبعدها هنگام. ف ننموده استيح توصيصر ايهام اب

  .نموده بود يهمگان كوتاه يكسان برايت قابل درك يك آيح از دادن يد كه مسيبگو
ن يبـا ابـراز احساسـات و تحسـ     درخت خرما، هاي شاخهو  ها جامهاز  يخداوند سواره، بر فرش 7-8: 21

  . ، او را به عنوان پادشاه اذعان نمودنديلحظات يحداقل، برا. ديوارد شهر گرد زد، يش زنگ ميدر گوشها همردم ك
 ».آيـد  خجسته باد او كه به نام خداوند مي! هوشيعانا به پسر داود«: گفتند ياد كنان ميفر جمعيت 9: 21

عانا در اصـل بـه   يهوشـ . شـود  ياده مح نسبت ديآشكار به ظهور مس به طور 26-25: 118ن نقل قول از مزمور يا
ـ «ن بود، يد منظور مردم ايشا »اكنون نجات ده« يمعن ـ بعـدها ا  »نجـات بـده   يما را از ستم، ظالمان روم ن واژه ي

كه به نـام خداونـد    كسيباد  متبارك«و  »پسر داود«عبارات، . ديد استفاده گرديابراز حمد و تمج يخاص برا
او آن . ح شـناخته شـده بـود   يبـه عنـوان مسـ    يسـ يكند كـه ع  يلب داللت من مطيوضوح به ا هر دو به »آيد مي

  .انجام خواست و اراده او آمده است يهوه براياست كه به واسطه اقتدار  يا خجسته
پدر مـا   يخجسته باد پادشاه«م، يخوان يت مياد جمعياز فر ين عبارت را در بخشيمرقس ا يها در نوشته

در  يكردند پادشـاه  يكند كه مردم فكر م ين مطلب اشاره ميو ا) 10: 11مرقس ( ».ديآ يكه به نام خداوند م داود
ـ اد كردن ايبا فر. ح بر تخت داود خواهد نشستياست و مس يحال برقرار هوشـيعانا در عـرش   «ن عبـارت،  ي

د از او يو شـا . وندنـد ين بپيح بـه زمـ  يش مسـ يحمد و سـتا  يكردند كه برا يت آسمانها را دعوت ميجمع »برين
  .دياين به نجات آنها بيخواستند از عرش بر يم

البته بداخل صحن رفـت  . م وارد شد، به معبد رفتيبه اورشل يسيكه ع يسد هنگامينو يم 11:11مرقس 
ـ ز. دانسـت  ين معبد را خانه خـود نمـ  ياحتماالً آنجا خانه خدا بود، اما او ا. نه معبد را كاهنـان و مـردم از دادن   ي
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ا رفت و آن يت عنيدوازده تن به ب كوتاه به اطراف انداخت و با ينگاه منجي. دندنمو يگاه بحق او خودداريجا
  . كشنبه بوديهنگام عصر 

. رت بودنـد يـ ت او شگفت زده و در حيص هويتشخ يدر آن هنگام در داخل شهر مردم در پ 10-11: 21
 ن مطلب مـا يو از ا. است لپيامبري اهل ناصرة جلي عيسي، گرفتند كه او  يكردند، جواب م يكه سوال م ييآنها
ت متلـون و  يـ ن جمعيـ ك هفتـه، ا يدر كمتر از . ح استيواقعا درك نمودند كه او مس يم كه تعداد كميابي يدرم

  »!او را مصلوب كن! او را مصلوب كن»: اد خواهند زديوفا فر يب
  

  )13-12: 21(معبد  يپاكساز )ب
رون يستد را از صحن معبد و اطراف آن ب ش، تجارت و داد ويخو يدر آغاز خدمت عموم يسيع 12: 21
دار شـده  يمعبد پد يشتر دوباره در صحن خارجيكسب پول ب يان براياما سودجو) 16-13: 2وحنا ي. (رانده بود

 يپولها ريصرافان سا. شدند يد و فروش ميگزاف خر يها متيبا قي وانات و پرندگان مخصوص قبانيح. بودند
ـ يپرداختنـد بـا ق   يبه معبد مـ ) اتيمال(د به عنوان خراجيبا يهودين م شكل كه مردايرا به ن يخارج گـزاف   يمت

مقدس  يها تين فعاليرا كه از ا يدوباره كسان عيسيان بود، يك به پاياكنون كه خدمت او نزد. كردند يل ميتبد

  . بيرون راندكردند  يم ييسودجو
. را محكوم نمـود  يو انحصارگر ي، سوداگريحرمت يا، او بيا و ارمياز اشع ييختن نقل قولهايبا آم 13: 21

آنهـا  . ش در نظر گرفته اسـت ياينمود كه خدا معبد را به عنوان خانه ن يادآوريبه آنها  7: 56ا يبا نقل قول از اشع
  .)11: 7ا يارم( ل كرده بودنديعادگاه دزدان تبديمعبد را به م

و  يـي ن عمل وااليو او توسط ا. م بودياو پس از ورود به اورشل ين عمل رسميمعبد نخست ين پاكسازيا
  . گشت و اعالم نمود ير محرز خود را بر معبد مدعيسرور

ـ ما، ما بـه ن  ييسايكل يدر زندگ. باشد يامروز م يدوگانه برا ياميپ ين واقعه حاويا  يو يپاكسـاز  يروي
 يشخصـ  يها يدر زندگ. مياز داريبودن ن يپولساز يها ر حقهيزبان سايرون راندن بازارها و سوپرها و ميب يبرا

  .باشندوجود دارد يالقدس م ما كه معابد روح ير بدنهايه و تطهيتصف ياز دائم به خدمت خداوند برايخود، ن
  

  )17-14: 21( كاتبانكاهنان و  يخشم و برآشفتگ )پ

ر كجا او به. ميابي ياط معبد ميدر ح نابينايان و لنگان يما خداوند را در حال شفا يدر صحنه بعد 14: 21
  . نمود يشان آنها را روانه نميازهايچگاه بدون برآوردن نينمود، و ه يازمندان را جلب ميرفت نظر ن يكه م

 ين سـران كاهنـان و علمـا   يكه ا يو هنگام. ستندينگر يتوز و دشمنانه او را م نهياما چشمان ك 15-16: 21
  . ن شدنديخواندند خشمگ يم اودپسر درا  يسيزدند و ع ياد ميدند كه كودكان شادمانه فرين شنيد
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از او انتظـار داشـتند كـه كودكـان را از مخاطـب       گـوئي  »؟گويند شنوي آنها چه مي آيا مي »آنها گفتند، 
ـ بود كه ا ين امر فرصت مناسبيح نبود، ايهمان مس يسياگر ع! ديح منع نماينمودن او به عنوان مس ن مطلـب را  ي

از كتـاب   2: 8او مزمـور  . گفتنـد  يان داشت كه كودكان درست مـ يخ او باما پاس. ديشه اعالم نمايهم يكبار براي
اگر كاهنان  ». از زبان كودكان و شيرخوارگان تو حمد و تمجيد را به كمال رساندي »: را نقل كرد هفتادتنان

ن خداونـد توسـط   يكننـد، بنـابرا   يش نمـ ين ظاهرا فاضل او را به عنوان مسح داده شد حمد و سـتا يد يو علما
باشـند كـه وراء سـن آنهاسـت، و      يم يروحان ينائيب يكودكان اغلب دارا. دكان كوچك پرستش خواهد شدكو

  .بخشد يرا به نام خداوند م يا العاده مان و محبتشان جالل خارقيسخنان پر از ا
ا بازگشـت و  يـ ت عنيند و به بيت تعمق نماين واقعيرا ترك نمود تا درباره ا يرهبران مذهب يسيع 17: 21

  .نمود يب را آنجا سپرش
  

  )22-18: 21( بار ير بيدرخت انج )ت

 يا وهيد كه مين اميبه ا. به درخت انجيري رسيدم يدر راه بازگشت به اورشل بامدادانخداوند  18-19: 21

اي  مباد كه ديگر هرگز ميوه»او گفت . جز برگ چيزي بر درخت نديد. خود را برطرف سازد يد و گرسنگيايب
  .ر در دم خشك شديدرخت انج ».آيد از تو به بار

ن، مذمت نمودن درخـت  يبنابرا. ودبر نيآمده است كه آن هنگام فصل انج) 14-12: 11(مرقس  روايتدر 
بـه   يبا آگـاه . كشد ير ميخلق به تصو و كج يرمنطقيرا غ منجيد كه يرس يم به نظروه نداشت يل كه مين دليا به
  وجود دارد؟  يحيچه توض ين مشكليبروز چن يت داشته باشد، پس برايتواند واقع ينم يريگ جهين نتين كه ايا

 يو زودرس يخوراك يرهايند انجينكه برگها برويقبل از ا ريدرختان انج يمقدس بر رو ن كتابيدر سرزم
طور كـه در   ، همانشودظاهر ن ير زودرسيچ انجياگر ه. دهد يآن درختان را م يد بار دادن عاديند كه نويرو يم

  .ز به بار نخواهد نشستيداد كه آن درخت بعدها ن يكرد، نشان م ير صدق مين درخت انجيامورد 
، منهدم يزندگ يبرقرار يجاه ن كرد و بيبركت دادن نفر يجاه در آن ب يسيبود كه ع يا ن تنها معجزهيا

اآگـاه  ك شـخص جاهـل و ن  ي شود يباعث م ين انتقاديچن. مطلب باعث بوجود آوردن مشكل شد نيو ا. نمود
 ياز كارها يبعض. جهان ياو خدا است و پادشاه تمام. ديار نمايح اختيوس كننده نسبت به شخص مسيمأ يديد

به آنها نظر . باشند يه استدالل كه همه آنها همواره به حق مين پايد در آغاز با ايكن ما بايباشند، ل يز مياو اسرارآم
 يچگاه به بار نخواهد نشست و او مانند كشاورزير هيخت انجدانست كه در ين مورد، خداوند ميدر ا .ميافكنيب

  .كند، عمل نمود يكن م شهيبار را در باغستان خود ر يك درخت بيكه 
نـد، اذعـان داشـتند كـه آن     ينما ير انتقاد مـ يمذمت نمودن درخت انج يكه از خداوند ما برا يكسان يحت

م بـا آن  يبود كـه او در اورشـل   يپرسروصدائ گوئيمداز خوشا منجير ين ماجرا تفسيا. ن بوده استينماد يعمل
كـه   يهنگـام . باشـد  يل مـ ير نماد ملت اسرائيتون، درخت انجيمانند تاك و درخت ز. باشد يروبرو گشته بود، م
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خدا وجـود   يبرا يا وهياما م. ديگو يبا ملت روبرو شد تنها برگ وجود داشت، كه از اقرار كردن سخن م يسيع
  . ملت بود يوه از سويمگرسنه  يسيع. نداشت

مان وجود نخواهـد  يا ياز طرف مردم ب يبعد يها وهيدانست كه م يزودرس، او م يها وهيبه علت فقدان م
ـ ا. ن نمودير را نفرين او درخت انجيداشت، بنابرا بـر ملـت واقـع     يالديمـ  70كـه در سـال    ين مطلـب داور ي

  . دير كشانيش به تصويد از پيگرد يم
مانـده   يثمر خواهـد بـود، بـاق    يابد ب يمان برايا يل بياسرائ حالي كهم كه در يشته باشد به خاطر دايما با

آنها در دوران رنج و عذاب و در دوره . ح بازخواهند گشتيمس يبه سو يملت پس از وحدت و خلسه روحان
  .آورند يوه ميسلطنت هزاره، به همراه خود م

باشد  ياعصار م يمردم در تمام ي، در مورد تمامشود يل مربوط مين نوشته به ملت اسرائير ايتفس هر چند
گو امـا سسـت    ادهيآنها ز يعني. كند يست، در موردشان صدق ميم كردار نيالمثل، دو صد گفته چون ن كه ضرب

  . باشند يعمل م
درخت ابراز نمودند، خداوند به  يخود را از خشك شدن ناگهان يشگفت شاگردانكه  يهنگام 20-22: 21

مثـال، آنهـا    بـه طـور  . از آن را انجـام دهنـد   يتوانسـتند معجـزات بزرگتـر    يداشتند م ايماناگر آنها  آنها گفت

اگر ايمـان   ». ن اتفاق خواهد افتاديو ا »از جا كنده شو و به دريا افكنده شو»ند، يك كوه بگويتوانستند به  يم
   ».داشته باشيد، هر آنچه در دعا درخواست كنيد، خواهيد يافت

مـات  يتعل يد از نظر تمامينقص در مورد دعا با يآشكارا ب يها ن وعدهيم كه ايح دهيد توضيما با دگر بار
توانـد هـر آنچـه را كـه      يم يحيست كه هر مسين ين معنيبد 22ه يآ. شودن موضع درك يمقدس درباره ا كتاب

ـ او با. افـت كنـد  يدر آن راخواهد درخواست كند و انتظـار داشـته باشـد كـه      يم كـه در   يطيشـرا  د بـر طبـق  ي
  .و بطلبد ن شده است دعا كندييمقدس تع كتاب

  
  )27-23: 21( ودر يسوال م زير يسيع اقتدار )ث

م او را يخ تعالي، سران كاهنان و مشامعبد رفت يمطابق معمول به صحن خارج يسيكه ع يهنگام 23: 21

معبـد را داده   يو پاكسـاز  عجـزات م، انجـام م يتعلـ  اقتداربه او  يسوال نمودند كه چه كس يقطع نموده و از و
نمود كه به عنوان پسر  ياگر او ادعا م. اندازند، پاسخ او اصالً مهم نبوديدوار بودند كه او را به دام بيآنها ام. است

نمود كه از طـرف مـردم اجـازه     ياگر او ادعا م. كردند يمتهم م گوئيداند، آنها او را به كفر يخدا خود را محق م
او اعطـا   ت بهين اجازه و صالحينمود كه از طرف خدا ا ياگر او ادعا م. كردند ياعتبار اعالم م يرا بدارد، آنها او 

دانستند، اشخاص باتجربه و  يمان ميآنها خودشان را مدافعان و محافظان ا. دنديطلب يشده، آنها او را به مبارزه م
مـردم را   يمـذهب  يافتنـد كـه زنـدگ   يت يو منصوب شدن از طرف مردم صالح يرسم يها متبحر كه با آموزش

فاقـد   يلينبود و مطمئنـا از نظـر زمامـداران اسـرائ     يآموزش رسم گونه هيچ يدارا يسيع. نديت و اداره نمايهدا
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بودنـد   يمسح الهـ  يروين يكه دارا يه مردميعل يا ون حرفهيمذهب يميمبارزه آنها انزجار قد. هرگونه اعتبار بود
  . كرد يمنعكس م
ح يت خود توضـ ياوند اعالم نمود كه اگر آنها به پرسش او پاسخ دادند او در مورد صالحخد 24-25: 21

. بـود  يـي حيت يخدمت و مامور يبه معن ييحي تعميد »ا از انسان؟ياز آسمان بود  ييحيد يا تعميآ »خواهد داد، 
ـ داد كه به مامور) حق(ت يصالح ييحيبه  يچه كس»ن بود، ين سوال ايبنابرا ادامـه دهـد؟    ت و خـدمت خـود  ي

: پاسخ واضـح بـود   »را دارا بود؟ يا ل چه اعتبارنامهي؟ او از طرف رهبران اسرائيا آسمانيبود  يانتصاب او انسان
  . يانسان يبانيبود نه پشت ياله ياو، اعطا يروين. بود كه از طرف خدا فرستاده شده بود يمرد ييحي

از طـرف خـدا فرسـتاده     ييحينمودند كه  ياذعان ماگر آنها . قرار گرفتند يخ بر سر دوراهيكاهنان و مشا
 يـي حيت ياگر صـالح . ح به مردم نشان داده بوديرا به عنوان مس يسي، عييحي. افتادند يشده است، آنها به دام م

  اورده بودند؟ يمان نيح ايبود، چرا آنها توبه نكردند و به مس ياله
شخند يط خدا گمارده نشده بود، مورد استهزاء و رتوس ييحيگفتند كه  يگر، اگر آنها ميد ياز طرف 26: 21
  . باشد ياز جانب خدا م يحيي پيامبريشدند كه اعتقاد داشتند كه  يواقع م ياكثر مردم

از طرف خدا فرستاده شده است، آنها پاسـخ پرسـش خـود را     ييحيدادند كه  يپاسخ م ياگر آنها بدرست
  . ديگرد يشگام او محسوب ميپ ييحيباشد و  يح ميهمان مس يسيع: بودند داده

ـ   يقـت خـوددار  ياما آنها از روبـرو شـدن بـا حق    27: 21 آنهـا  . را بهانـه نمودنـد   ياطالعـ  ينمودنـد، و ب
گويم به چـه حقـي    من نيز به شما نمي»: گفت يسيسپس ع. را ذكر كنند ييحي يرويتوانستند سرچشمه ن ينم

به اقـرار   يليد كه آنها كامال به آن واقف بودند اما تمايگوبه آنها ب يد سخنيبا يچرا او م ».كنم اين كارها را مي
  به آن نداشتند؟

  
  )32-28: 21(مثَل دو پسر  )د

غفلـت آنهـا بـه اطاعـت از      يخ و سـران كاهنـان بـرا   يدار بود به مشا شين ين مثل نكوهشيا 28-30: 21
بـراي  خواسـت كـه    دو پسرش است كه از مردين مثل درباره يا. مان آوردنيبه توبه و سپس ا ييحيفراخوان 

آن . ر داد و رفـت ييـ مش را تغينمود اما بعـدا تصـم   ياز آنها ابتدا از رفتن خوددار يكي. بروند كار به تاكستان
  . چگاه نرفتيموافقت به رفتن نمود، اما ه يگريد

 يرهبـران مـذهب    ،كدام پسر اراده پـدر خـويش را بـه جـا آورد    د يكه از آنها پرس يهنگام 31-32: 21
  ».ياول»: اخواسته خودشان را محكوم نمودند و گفتندن

آنها بالدرنگ تظاهر . بودند يمانند پسر اول ها خراجگيران و فاحشه. ر نموديتفس اين گونهخداوند مثل را 
 يرهبران مـذهب . مان آوردنديا يسيتا اكثر آنها توبه كردند و به عيددهنده نكردند، اما نهايتعم ييحيبه اطاعت از 

نكردند  چگاه به گناهانشان اقراريكنند، اما ه يد مييرا تا ييحيآنها اقرار نمودند كه بشارت . پسر دوم بودندمانند 
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كـه رهبـران    يخدا شـدند در حـال   ين گناهكاران تمام و كمال وارد پادشاهيبنابرا. اوردنديمان نيا منجيا به يو 
بندند آسـانتر از   يمان ميكه با خدا پ يگناهكاران. تن اسيز چنيامروزه ن. ماندند يرون باقيب ياز خودراض يمذهب
  . كنند يافت ميكنند بشارت را در ين ميتظاهر دروغ يزكاريكه به پره يكسان

مـان  يق توبـه و ا يرا از طر يياو آمد كه لزوم پارسا يعني »نزد شما آمد ييق پارسايدر طر ييحي »عبارت، 
  .آوردن بشارت دهد

  
  )46-33: 21(مثَل باغبانان شرور  )ذ

مثـل صـاحب بـاغي كـه      يسيع  ت و حق داشتن،يشتر روشن نمودن پرسش صالحيب يبرا 33-39: 21
چند بـه   آن را، و تاكستاني غرس كرد و گرد آن ديوار كشيد و چرخشتي در آن نصب كرد و برجي بنا نهاد

را نـزد باغبانـان    او غالمان خود … هنگام برداشت محصول. به كشور دوري رفتداد و خود  اجاره باغبان
باغبانان يكي از غالمـان او را كتـك زدنـد، يكـي را     امـا  . رنديل بگيخود را از محصول تحو تا سهم فرستاد

. ن رفتار را تكرار كردنـد يرا فرستاد با آنها هم هم يگريكه غالمان د يهنگام. كشتند و يكي را سنگسار كردند

ن يزمـ  وارثآگاه بودند كه او  يآنها به خوب. گذارند يم حتراما، فكر كرد كه به او او پسرش را فرستادبار سوم 

  . قتل رسانيدندبه راث او، او را يدن فكر تصاحب ميبا پروران است، آنها
د با آن باغبانان چه كار كنـد؟  يد صاحب باغ بايخ پرسين هنگام خداوند از كاهنان و مشايدر ا 40-41: 21

را با بيرحمي نابود خواهد كـرد، و تاكسـتان خـود را بـه باغبانـان      او آن مردان شـرور  »آنها پاسخ دادند، 
   ».فصل برداشت محصول به او ميوه بدهند اجاره خواهد داد كه در ديگري

ا ي؛ اشـع  8: 80مزمـور  (ل آن تاكسـتان  يخدا صاحب تاكستان است، اسرائ. باشد ين مثل مشكل نمير ايتفس
ان جدا كرده و آنها را به عنوان قوم يهوديريل را از غيت كه اسرائاس يعت موسيحصار، شر .)21: 2ا ي؛ ارم1-7: 5

ل يرا كـه اسـرائ   يا وهيـ ه به كار برده شده ميچرخشت كه به عنوان كنا. دينما يز خدا حفاظت ميمشخص و متما
هـوه از قـومش   يارانه يمنظور از ذكر برج، مراقبت هوش. كند ينمود، مشخص م يد ميخدا فراهم و تول يد برايبا
  .باشند ين ميد يباغبانان سران كاهنان و علما. باشد يم

 يهـا  وهيـ م يجسـتجو  يل بـا يامبران را، به تاكستان به قـوم اسـرائ  يمداوم خادمان خود را، پ به طورخدا 
. دندياز آنان را به قتل رسان يت نموده و بعضيامبران را آزار و اذياما آن قوم پ. ، قداست و محبت فرستاديدوست

ـ آ( ». آنها پسر من را حرمت خواهنـد گذاشـت   »: ش را فرستاد و گفتيخدا پسر خو ت،يدر نها سـران  ) 37ه ي
موافقت كـرده بودنـد    يخصوص به طورآنها . قتل يك مجوز براي »ن وارث استيا »ن گفتند، يكاهنان و علما د

ت او يمورد حق و صالحپس در .) نمودند يانكار م آن رادر مالءعام  ي كهبا وجود. (باشد يس پسر خدا ميكه ع
  . گرفت يپسر بود سرچشمه م يقت كه او خدايحق نيت او از ايحق و صالح. خودشان پاسخ سوال را دادند
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ـ يم و ميد او را به قتل برسانيائين است وارث بيا»مثل نقل شده كه آنها گفتند،  در . ميراثش را تصاحب كن
ان يآورند و روم يمان ميم، همه به او ايو را به حال خود رها كناگر ما ا »گفتند،  اين گونهدر واقع آنها  »)38ه يآ(

رون يـ ن او را مطرود نمـوده، ب يبنابرا) 48: 11وحنا ي( ». آمده و هم جا و هم قوم ما را از دست ما خواهند ستاند
  . افكنده و مصلوبش نمودند

كـه او در   ان گونهنها، همد بكند، پاسخ آيسوال نمود كه صاحب تاكستان چه با منجيكه  يهنگام 42: 21
سـنگي كـه    »: را نقل نمود 22: 118از مزمور  ياو سخنان. ان نمود، خودشان را محكوم كردنديب 43و  42 اتيآ

 ».اين از جانب خداوند شده و در نظـر مـا عجيـب اسـت    . معماران رد كردند، همان سر زاويه شده است
 يهـا  نمـود، آنهـا در نقشـه    يل معرفـ يهبـران اسـرائ  ر يعنـ يخودش را به معماران . ح آن سنگيكه مس يهنگام

امـا  . ثمر قلمداد كردند و او را كنار گذاشـتند  يآنها او را ب. را به او اختصاص ندادند يمكان چيخود ه يساختمان
ن سـنگ  ياو بـاالتر . عطـا نمـود   يا گـاه برجسـته  ياو جا ان مردگان برخاست و خـدا بـه  يپس از مرگش او از م

د يرا كه برتر از همه نامها بـود، بـدو بخشـ    يو نام ت سرافراز نموديز او را به غايخدا ن » :ديساختمان خدا گرد
  .)9: 2ان يپيليف(»…

به ملتي و  فته خواهد شدرگل ياز اسـرائ  پادشاهي خداح اعالم نمود كه يرك و صر يسيسپس ع 43: 21
ده خـدا كنـار   يـ ل بـه عنـوان قـوم برگز   ياسرائ. اتفاق افتاد ان گونهو هم. داده خواهد شد كه ميوة آن را بدهند

ح خـود را  يكـه مسـ   يبر نـژاد  يسخت يزندگ. نش محروم شدنديخدا از عقل و ب يگذاشته شد و به حكم داور
پادشاهي خدا از اسرائيل گرفته خواهـد شـد و بـه ملتـي داده     كه  گوئيشين پيا. شد يمطرود نمودند مستول

ان يـ هوديريان و غيـ هودياز  يبـ يسـا، كـه ترك  يكل) 1( :شـد م يدر دو مضـمون تضـم   خواهد شد كه آن را بدهد
ل كه هنگـام ظهـور   يار اسرائد ايمانبخش ) 2(ا ي ؛)9: 2پطرس -1( »مقدس، قوم خود خدا يقوم» يعنيار د ايمان

  . وه خواهد آورديخدا م يافته براي يل رستگارياسرائ. خواهند نمود يدوم زندگ
افتـد، او را درهـم خواهـد     يهد شد، و هرگاه آن سنگ بر كسهرآنكه بر آن سنگ افتد،خرد خوا» 44: 21
ن مطلب دو يا. كند ين قرار دارد؛ در بخش دوم از باال سقوط ميزم يرو سنگه، يدر بخش نخست آ ».شكست

در مورد او دچار خطا و گناه شـدند و   يهوديكه بار نخست آمد، رهبران  يهنگام. دينما يان ميح را بيظهور مس
د و دشـمنانش را ماننـد گـرد پراكنـده خواهـد      يآ ين ميپائ يداور يد، برايايكه او دوباره ب يامهنگ. خرد شدند

  .ساخت
ت ي، در پاسخ آنها در مـورد صـالح  ها مثلن يان درك كردند كه هدف ايسيسران كاهنان و فر 45-46: 21

آنها ر كنند، اما ياو را دستگ خواستند به هر عنوان شده يآنها م. شود يما به آنها معطوف ميباشد و مستق يح ميمس
  .هراسيدند از مردم كه هنوز عيسي را به عنوان پيامبر قبول داشتند مي

  
  )14-1: 22. (يمثَل شام جشن عروس )ح
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 لياو دوبـاره اسـرائ   يعروسـ  شامدر مثل . افته بوديان نيان پايسيبا سران كاهنان و فر يسيكار ع 1-6: 22
او . كشـاند  ير مـ يز بـه تصـو  يان مورد تنفر را به عنوان مهمانـان سـرم  يهوديريو غ يمحبوب و ارجح را در كنار

دعـوت در  . پادشاهي آسمان را به پادشاهي كه مهماني عروسي براي پسر خود ترتيب داده بود تشبيه نمود
ش از موعد، كه شخصاً توسط خادمان منتقل شد كه بدون چون و چـرا  يپ ينخست، دعوت. دو مرحله انجام شد

داً مشغول كار در مـزارع و  يها كه شد يبعض. د كه جشن شروع شده استيدعوت دوم كه اعالم گرد. ديرد گرد
 گران بـا خشـونت بـا آن برخـورد نمـوده و     ير و تنفر به آن پاسخ دادند، ديا گرفتار مشاغل خود بودند، با تحقي

  . به قتل رسانيدندو  آزار و اذيت نمودند، گرفتندخادمان را 

. الكت رسانيد و شهر آنها را بـه آتـش كشـيد   ه قاتالن را بهشد كه  خشمگينه چنان پادشا 7-10: 22
برونـد   يل بودند به عروسيكه ما يهمه كسان يبرا يعموم يا نام مهمانان را منهدم كرد و دعوتنامه فهرست اول

  .ديگرد يافت نمي يدر عروس يخال يك صندلي ين بار حتيا. ع نموديتوز
كه درباره نامناسب بودن وضع  يهنگام. شخصي بود كه لباس عروسي نداشت، مهمانانن يب 11-13: 22

جـائي   ،ندازنديرون بيب يكيپادشاه دستور داد كه او را در تار. او ساكت ماندد، يلباسش مورد پرسش واقع گرد

  . دباشن ينم يكي 3ه يبا خادمان در آ 13ه يخادمان در آ. گريه و دندان به دندان ساييدن خواهد بود كه
دگان يارند، اما برگزيرا دعوت شدگان بسيز». ديان رسانين سخنان به پاين مثل را با ايخداوند ما ا 22:14

  ».اندك
 يفيتوصـ  يعروسـ  يمهمـان . باشـد  يپسر او مـ  يسين است كه، پادشاه خدا و خداوند عين مثل ايا يمعن

ح يمس سا به عنوان عروسيآوردن كلان يبه م. باشد يآسمان م ياست كه مشخصه پادشاه يمناسب از جشن شاد
نـه و  يزم ل،يبدون در نظر گرفتن اسـرائ  يهدف اصل. دينما يده ميچيپ يرضروريغ به طورر را ين مثل تصويدر ا

  . سايموضوع است نه دعوت شاخص و سرنوشت كل
ل را بزرگوارانـه بـه جشـن    يراكـه اسـرائ   شـاگرد ددهنده و دوازده تن يتعم ييحيمرحله نخست دعوت، 

بـه آمـدن    يليآنهـا تمـا   »ن سخنان، يا. زند ياما ملت از قبول آن سرباز م. كند ير ميكند تصو يدعوت م يسعرو
  .از نظر فضا، جو مصلوب شدن را مجسم نمود) 3ه يآ( ».نداشتند

هـا   يرفتـار بعضـ  . انـد ينما ياعمال رسـوالن مـ    ان را در كتابيهوديمرحله دوم دعوت، اعالم بشارت به 
ـ آم خشـونت  يآوران رفتار غاميها با پ  يبعض. بود يحرمت يهمراه با ب يز وليرآميتحق ز داشـتند؛ اكثـر فرسـتادگان    ي

  . د گشتنديشه) شاگردان(
ان در يـ تـوس و لشـكر روم  يت يبه فرمانده »ارتش خود»ر بود، يه پذيل توجيتش با اسرائيپادشاه كه عصبان

بودنـد و او از آنهـا بـه     »ارتـش او »آنها . ل كرديگسم و اكثر مردم آن يمنهدم كردن اورشل يبرا يالديم 70سال 
آنها رسما به او تعلق داشـتند هـر چنـد كـه او را بـه شخصـه       . ل استفاده نموديه اسرائيتنب يبرا يا لهيعنوان وس

  .شناختند ينم
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بـا   يعنـ يك و بـد  يان نيهوديريل در سراسر كشور كنار گذاشته شده است و خبرخوش به غياكنون اسرائ
 يت هـر فـرد  ياما واقع) 28:28 ؛46-45: 13 اعمال رسوالن. (شود يبشارت داده م ين هر درجة برازندگدارا بود

كند اما  ياقرار م يپادشاه يخود برا ياست كه به آمادگ يكس يمرد فاقد لباس عروس. شود يد آزموده ميآ يكه م
چ يدر واقـع هـ  ) 21: 5ان يقرنت-2(. ح خداوند ما نبوده استيمس يسيخدا به واسطه ع ييچگاه ملبس به پارسايه

در آن زمـان  . سـد ينو يم ييراكه ر ان گونههم). باشد ينم(نبود و  يمرد فاقد لباس عروس يبرا يبهانه و بخشش
نطور كه روشـن اسـت آن   يا. ديگرد يآنها لباس فراهم م ينداشتند، برا يلباس عروس يرسم بود كه اگر مهمانان

ورود  ياحقاق حق خود برا يكه او برا يح، هنگاميبدون مس. ده نكرده استه لباس استفاين فرصت تهيمرد از ا
سرنوشـت او افكنـده شـدن بـه     )  19: 3ان يروم. (كند يار ميرد سكوت اختيگ يمورد پرستش قرار م يبه پادشاه

قـاء  ه رنج و عذاب جهنم را اليگر. دن خواهد بودييه و دندان به دندان سايگر جائي كهاست،  يكيرون در تاريب
 ايـن گونـه  اگـر  . كنـد  يه خدا را مشخص مـ يش دندان نفرت و شورش عليده دارند كه سايها عق يبعض. كند يم

  . دينما يمطهر كردن را دارد، رد م يريجهنم تاث يها ن امر كه آتشيا) ن مطلب صحت داشته باشديا(ا يباشد، 
، يعني، دعوت شدگان بسيارندارد، اشاره د يمرد فاقد لباس عروس يبه كل مثل نه فقط به ماجرا 14ه يآ

كننـد، و   يهـا دعـوت را رد مـ    يبعض. باشند برگزيدگان اندك مياما . رسد يم يريخبرخوش به عده كثدعوت 
كه بـه   يهمگس كسان. گردند يان مين نمايدهند، اقراركنندگان دروغ يكه پاسخ مطلوب م ياز كسان  يبعض يحت

ـ ا خيده شده يا برگزيد كه آيتواند بگو يك فرد ميكه  يتنها راه .گردند يده ميدهند برگز يخبرخوش پاسخ م . ري
اين ن مطلب را يا (Jennings)نگز يجن. دهد يح انجام ميمس يسيخداوند ع يبرا يين است كه بداند چه كارهايا

ه خواهنـد بـه دهنـد    ينمـ  يگردند، اما همگ يدعوت م يمند شدن از مهمان بهره يبرا يهمگ »كند،  يان ميب گونه
  ». ندينان نمايد، اطميه نمايباشد ته يكه مناسب مهمان يا كه بتواند جامه) بخشنده(

  
  )22-15: 22(ا خدا يصر يبه ق پرداخت )خ

مختلـف   ينـدگ يئـت نما يه 3ها توسط روانه ساختن  و كوشش يها است، ثبت سع فصل پرسش 22 باب
  . به دام انداختن پسر خدا يبرا

ـ ا. ميكنـ  يرا مشاهده مـ  روديانيهو  فريسيانشش ما كو اتين آيدر ا 15-16: 22  ين دو گـروه دشـمنان  ي
راد يـ ح را بـه ا ين بـود كـه مسـ   يهدف آنها ا. متحد شده بودند منجيمشترك از  يبودند كه موقتا با نفرت نيخون

در ان يـ هوديآنها از اخـتالف نظـر   . اندازنديند و به دام بيخطرناك و نهفته وسوسه نما يبا معنا ياسيس يا جمله
مخالفـت خـود را از    ياز آنها با احساسات پرشـور  يبعض. كردند يبردار ضر بهرهيبه ق يو وفادار يرويپ مورد
ـ را برگز يتـر  دگاه قابل تحمـل يان، دين مانند هروديريسا. كردند يابراز م يهوديريغ اتورم شدن به امپريتسل ده ي

  . بودند
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ن ين پرسش سـنگ يسپس پاسخ ا. را ستودند يو، صداقت و شجاعت ياكارانه، پاكينخست آنها ر 17: 22
   » آيا پرداخت خراج به قيصر قانوني است يا خير؟ »محول نمودند،  يرا به عهده و
خـت بلكـه مـتهم بـه     يانگ يبرمـ  يان را بر ضد خود به دشمنينه تنها هرود »ريخ»داد  يپاسخ م يسياگر ع

اگـر  . سـاختند  يوارد مـ  يكـرده و بـه او اتهامـات    ان او را گرفتاريسيفر. ديگرد يان ميه حكومت روميشورش عل
ـ  ياديت زياو حما. گشت يان روبرو ميهوديد يشد ييگرا ياو با روح مل »يبل» :گفت يم  ين مـردم عـاد  يرا كه ب

از وجود او،  يخالص يرهبران برا يها كه تا به آن هنگام مانع كوشش يتيحما -داد يكرده بود از دست م كسب
  . ديگرد يم

دارند نكـوهش   يانداختن و بر بدام يكه سع رياكارانيح آنها را به عنوان يرك و صر يسيع 18-19: 22

پرداخت خـراج بـه حكومـت     يكه از آن برا يا نشان دهند، سكه ديناريسپس از آنها خواست كه به او . نمود
 يا دآور آزاردهنـده ايـ دنـد،  يد يم  سكه يصر را رويان نقش و عنوان قيهوديهر زمان كه . شد يان استفاده ميروم

 يادآوريـ د به آنها ينار بايد. برند يان به سر ميهوديريآنها تحت حكومت و پرداخت خراج به حكومت غ بود كه
هوه وفادار بودند، پرسش پرداخت خـراج بـه   ياگر آنها به . جة گناهان آنها بوديكرد كه اسارت آنها به مردم نت يم
  . ديگرد يچگاه مطرح نميصر هيق

آنها مجبور بودند كه پاسخ  »نقش و نام روي اين سكه از آن كيست؟»: دياز آنها پرس يسيع 20-21: 22

  ».پس مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا»: سپس خداوند به آنان گفت »صريق»دهند، متعلق به 
ـ     يسيدوار بودند كه عيآنها ام. پرسش آنان به خودشان برگشت صـر بـدام   يه قرا بـا سـوال خـراج دادن ب

ـ ا. آنها آشكار نمود يو سپاس از خدا برا يقدردان يو شكست آنها را برا ياو كوتاه. اندازند ار ين مطلـب بسـ  ي
شـان در نظـر   يها يخـدا را بـر زنـدگ    يند، امـا آنهـا ادعـا   يصر را پرداخت نمايات قيآزاردهنده است كه آنها مال

و آنها )  1:3ان يعبران. ( باشد يخدا م ير شخصيان تصويو ب هيستاد كه كامال شبيدر مقابل آنها ا يو كس. نگرفتند
  .دنديورز يگاه به حق او كوتاهيدن جاياز بخش

 يت دارد كـه از حكومـت بشـر   ياو مسـئول . دارد يار دو شـهروند د ايمـان دهد كه  ينشان م يسيپاسخ ع
ـ كنـد و   گوئيان خود بديد در مورد فرمانرواياو نبا. دينما يت مادياطاعت و حما كنـد كـه حكومـت     يا كـار ي

به عنوان مثال شهروند آسـمان، او مسـئول   . كه بر سر قدرت هستند، دعا كند يكسان يد براياو با. شودمنقرض 
  .)29: 5اعمال ( د به خدا باشديه او باياول يد، وفاداريبوجود آ ين او دوتضادياگر ب. باشد ياطاعت از خدا م
از بخـش راجـع بـه خـدا      يا م و تـا انـدازه  يـ د داريـ صـر تاك يق، اكثر ما بر بخش راجع به 21ه يدر نقل آ

  !ان را نكوهش نموديسيآن فر يبرا يسيكه ع يقا همان اشتباهيدق –م يگذر يم
العمـل آنهـا،    تنها عكس. اند دند كه شكست خوردهي، فهمشنيدندپاسخ او را  هنگامي كه فريسيان 22:22

  .بود، و سپس آنجا را ترك نمودند آنها يشگفت
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  )33-23: 22(امت يآنها در مورد ق يان و طرح معمايصدوق )د
ز يخواه آن زمان بودند، كه رسـتاخ يآزاد ياتياله يان علمايكه قبال ذكر شد، صدوق ان گونههم 23-24: 22

شـتر  يب يلـ يشـان خ يها قيآنان از تصد يدر واقع، انكارها. نمودند يوجود فرشتگان و معجزات را انكار م  جسم،
  .بود

عت را يآنان شـر . نزد عيسي آمدندد يكش يز را به سخره ميكه اعتقاد به رستاخ ياز آنان با داستان يگروه
عت، اگـر  ين شـر يطبق ا .)5: 25ه يتثن(نمودند  يادآوري يوه زن با برادر شوهرش را به ويك بيمورد ازدواج  در

ست به منظـور حفـظ نـام    يبا يم برادر ويگذاشت،  يبجا نم كودكينمود و از خود  يفوت م يليك مرد اسرائي

  . كرد يم ازدواج يوه ويماندن ارث خانواده، با ب يل و باقيخانواده در اسرائ
. از بـرادران او ازدواج نمـود   يكيش را از دست داد و با يبود كه شوهر خو يمعما درباره زن 25-28: 22

. ديافت تا به برادر هفـتم رسـ  يمطلب ادامه  نيو ا ن او با برادر سوم ازدواج نمود،يز فوت كرد، بنابرايبرادر دوم ن
. ديـ ات است مطرح گرديامت و حيكه خود ق ير شخصيتحق ين پرسش برايسپس ا. زن فوت نمودت، يدر نها

بنابراين در قيامت و رستاخيز، آن زن همسر كدام يك از هفت برادر خواهد بود؟ زيرا همه ) 11:25وحنـا  ي(
  .او را به زني گرفته بودند

و از  شود يم يامدنيفائق ن يز باعث بروز مشكالتينمودند كه اعتقاد به رستاخ يآنها اساساً مباحثه م 29: 22
پاسـخ داد كـه مشـكل در اصـول      يسـ يع. ز نداشـت يـ ت نيـ ن واقعينبود، بنابرا ين علت كه منطقينظر آنها به ا

  .نداشتند يآگاه اهاي مقدس و قدرت خد نوشتهباشد بلكه در اذهان آنها قرار دارد؛ آنها از  ينم
 يونـدها يچگاه نگفته است كـه پ يه) ليانج(كتاب مقدس . مقدس آگاه نبودند يها نخست، آنها از نوشته

 يغباشند و همگـ يص ميمردان به عنوان مردان و زنان به عنوان زنان قابل تشخ. ابدي يدر آسمان ادامه م ييزناشو
  .باشند يفرشتگان مند مانند ينما يار نميك همسر اختيچيكه ه ن نظرياز ا

سـت كـه   يا قادر نيد، آياگر او قادر بود كه بشر را از خاك خلق نما. ناآگاه بودند قدرت خدادوم، آنها از 
  د؟ يل نماياز جالل تبد ييها زاند و دوباره آنها را به جسميبرخ اند را كه فوت نموده يبه سهولت خاك آن كسان

از يـ ك نيـ ز ياب مقدس ارائه نمود كه نشان دهد كـه رسـتاخ  را از كت يا سپس خداوند مباحثه 30-32: 22
 سخن گفتـه اسـت، امـا    خداي ابراهيم، اسحاق و يعقوبخدا از خود به عنوان  6: 3در خروج . باشد يمطلق م

ن انسـانها  يـ خـدا بـا ا   ».باشد، بلكـه خـداي زنـدگان اسـت     خدا، خداي مردگان نمي»اشاره نمود كه  يسيع
توانـد از   يچگونـه خـدا مـ   . ها به انجام برسـند آنـان جـان سـپردند     ثاقين مينكه اياز ا نمود، اما قبل يهائ ثاقيم

تواند به عهد  يد؟ چگونه او كه نميشان در گور است سخن بگويكه جسمها يسه مرد يشتن به عنوان خدايخو
، به انجام برساند؟ باشند، داده است يكه اكنون جزء مردگان م يرا كه به مردان ييها تواند وعده يخود وفا نكند م

  .زيرستاخ –پاسخ وجود دارد  كيتنها 
  !تعليمات وي درشگفتي شديمو ما از  مردمندارد كه  يتعجب 33: 22
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  )40-34: 22(م يحكم عظ )ذ

آنهـا را خـاموش نمـوده    ) فيـ حر(ان دشـمن  ي، صدوقيسيدند كه عيان شنيسيكه فر يهنگام 34-36: 22
ـ آنهـا كـه    يسـخنگو . داشـته باشـند   يو شنوداست، به نزد او آمدند كه با او گفت   يسـ يل بـود از ع يـ ك وكي

  .بزرگترين حكم شريعت را انتخاب نمايددرخواست نمود كه 
ن حكم يتر مين و عظياستادانه، تعهدات انسان به خدا را به عنوان اول يقيبه طر يسيخداوند ع 37-38: 22

فكر خود محبـت   يجان و با تمام يدل و با تمام يمخود را با تما يخداوند، خدا ». ان نموديب عت مختصراًيشر
 يمعن ن بدانيا) 30: 12مرقس ( »شيقوت خو يو با تمام »ن عبارت افزوده شده است، يدر نوشتة مرقس ا ».نما

دل از : كه قبال اشاره شد ان گونههم. وجودش است يدن به خدا با تمامين تعهد انسان محبت ورزياست كه اول
ـ  يعتي، ذهن از طبياراد يعتيو روان از طب احساس، روح يعتيطب ـ ي، و قـدرت از طب يعقالن سـخن   يجسـم  يعت
  . ديگو يم

ماننـد خـود    محبت نمودن به همسايه خـويش ت دوم بشر يد كه مسئوليافزا يم يسيسپس ع 39-40: 22
 ،يه موسو ابراز محبت نقش: شود يخدا و بشر شامل كل مذهب م يمحبت نمودن برا »: ديگو يبارنز م. باشد يم
همسايه خود را مانند »م، ين سخنان تعمق نمائيد اغلب در مورد ايما با ». بوده است شاگردانو  منجيامبران، يپ

ت مـا  يـ زان از فعاليـ م، و چه مياد خودمان را دوست داريم كه ما چه زين فكر كنيد به ايما با ».خود محبت نما
م كه اگـر مـا، آن   يم تصور كنيكن يد سعيسپس با. ردش نفس خود تمركز دايحول محور مراقبت از خود و آسا

ـ . ميانجام ده آن راد يسپس با. م داشتيخواه يم چه احساسيگان خود نمائيمحبت را نثار همسا  ين رفتـار يچن
باشـند،   ينكار مياند قادر به انجام ا كه دوباره متولد شده يتنها كسان. باشد يم يعيباشد، بلكه ماوراءطب ينم يعيطب

  .نكار را انجام دهديق آنها ايح از طرينها بگذارند مسو سپس ت
  

  )46-41: 22(پسر داود، خداوند داود است  )ر

و احترام بودند، او آنهـا را   يل دچار شگفتيبه وك يسيهنوز از پاسخ ع فريسيان حالي كهدر  41-42: 22

وي پسـر چـه كسـي     كردنـد؟  مسيح چـه فكـري مـي   آنها در مورد  ». ز روبرو ساختيآم كيتحر يمشكل با
   »؟باشد مي

از  يسين عيبنابرا. ح بودنديح است؛ آنها هنوز منتظر مسيهمان مس يسيان اعتقاد نداشتند كه عيسياكثر فر
ي كلـ  به طوراو .) باشد يز مين مطلب نيهر چند كه شامل ا( »ست؟ينظر شما در مورد من چ»د كه يپرس يآنها نم

  . خواهد بود يد پسر چه كسيظهور نما) حيماش(ح يكه مس ينمود كه هنگام يپرسش م
  . خواهد بود داودح از تبار ين بود مسيح آنان ايپاسخ صح
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خداوند بـه خداونـد مـن    »: د، داود گفتينما يرا نقل م 1: 110مزمور  يسيسپس خداوند ع 43-44: 22
ـ  ».به دست راست من بنشين، تا آن هنگام كه دشمنانت را كرسي زير پايت سازم: گفت كـاربرد واژة   نياول

ش يح بـه عنـوان خداونـد خـو    ين داود از مسـ يبنابرا. دينما يح اشاره مين به مسيبه خدا و پدر و دوم »خداوند»
  .ديگو يسخن م

خوانـد   مـي  »خداونـد »بنابراين اگـر داود او را  »: دينما يرا مطرح م يگريسوال د يسياكنون ع 45: 22
هم خدا  يعنيح هم خداوند داود و هم پسر داود ياست كه مسن يپاسخ ا »؟تواند پسر داود باشد چگونه او مي

  . باشد يپسر داود م يخداوند داود؛ و به عنوان انسان، و يبه عنوان خدا، و. باشد يانسان م و هم
ـ پسـر داود از طر  –ح يهمان مسـ  يسينمودند كه ع ير بودند، آنها درك ميپذ ان آموزشيسيفقط اگر فر ق ي

  . باشد يكه از سخنان، كارها و راه و روشش آشكار بود، م گونهان م، و پسر خدا هميمر
 سردرگم شده بودند، پس از يكه از حكمت و يو در حال. ن مطلب عاجز بودندياما آنها از فهم ا 46: 22

 يگريد وهيپس از آن از ش. ا با او رفتار كننديخود با مكر و ر يها ننمودند كه با پرسش يسع يدن سخنان ويشن
  .خشونت: ه نمودندفاداست

  
  )12-1: 23(ز يه سخنان پربار و عملكرد ناچياخطار عل )ز

 علمـاي ديـن و فريسـيان   ه يـ ش عليخو شاگردانت و يبه جمع منجي، بابن يا آياتدر آغاز  1-4: 23

م يتعال يكل به طور. دهند يم ميرا تعل يعت موسيا شري، و اند مسند موسي نشستهن رهبران بر يا. دهد ياخطار م
و عبارت سخنان پربار . باشد ياعتقادات آنها بهتر از رفتار آنان م. ستينان است، اما عملكرد آنها نينها قابل اطمآ
گويند، نگاه داريد و بـه   آنچه به شما مي …»: گفت يسين عيبنابرا. كند يز درباره آنها صدق ميعملكرد ناچ و

  ». آورند دهند، خود به جا نمي ليم ميزيرا آنچه را تع! جا آوريد؛ اما همچون آنان عمل نكنيد
بلنـد   يبـرا  يامـا كمكـ  ) نص قـانون  يافراط يرهاياحتماالً تفس( هاي سنگيني دارند خواستهآنها از مردم 

  .رقابل تحمل نخواهند نموديغ ين بارهاينمودن ا
ا را ببينند، دروني بلكه به اين علت كه مردم آنه) اخالص(آنان قوانين مذهبي را نه به خاطرصداقت  5: 23

چهـارگوش چرمـي كوچـك كـه حـاوي صـفحاتي از        هسـ كي(استفاده آنها از فيالكتري . دهند با دقت انجام مي
باشد كه به طور سنتي، مردان يهودي هنگام دعاي صبحگاهي روزهاي هفتـه روي   هاي مقدس تورات مي نوشته

ه اسرائيل كـه سـخنان وي را بـه عنـوان     منظور خدا با حكم ب. باشد يك نمونة آن مي) ددهن بازوي چپ قرار مي
اين بود كه شريعت بايـد مـداوماً در پـيش روي      بندي بين چشمانشان ببندند، اي روي دستانشان و پيشاني نشانه

آنها اين حكـم روحـاني را    .)18: 11؛ 8: 6؛ تثنيه 16، 9: 13خروج (هاي آنان را هدايت نمايد  آنها باشد، و فعاليت
هاي چرمي قرار  مقدس را در كيسه هاي كتاب هايي از نوشته بخش. ظي و فيزيكي تقليل دادنداللف به معنايي تحت

  . هاي خود بستند داده و آنها را بدور بازوها و پيشاني
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 آمدنـد، در  يم يفوق روحان به نظربزرگ  يها دان هيا آي) ها يالكتريف(ز يآم دن مسخرهيبا پوش زماني كهتا 
 ييزهـا يان حكم نموده بود كه از آويهوديز به يعت نيشر. دادند يبه خود راه نم ينعت نگرايمورد اطاعت از شر

ـ ؛ تثن41-37: 15اعـداد  (شان استفاده كننـد   جامه يها رنگ در گوشه يآب يها سمانيبا ر) ييها منگوله( ) 12: 22هي
از ملـت   يد جـدا يا باآنها بود و آنه يز بودن قوميبه متما يادآوريمشخص به منظور  يها نتين زياستفاده از ا

، يبلنـدتر  ينيتزئ يها ها و شرابه هيده گرفته و با استفاده از حاشيرا ناد يان درس روحانيسيفر .داشتند يگام برم
  . نمودند يخود را ارضاء م

 ها مهمانيپرمنزلت در  يگاههايخود را با تالش به اختصاص دادن جا ينيب آنها حس خودبزرگ 6-8: 23

كردنـد و   ياقناء م سالم و تحنيت در بازاردن يخود را با شن يآنها غرور و خودپسند. دادند يبروز م ها كنيسهو 

  . گشتند يند خشنود ميباشد، خطاب نما يم) »معلم»ا ي »استاد بزرگ» يكه به معن( بيرنكه آنان را يمخصوصاً از ا
 شـود ت حفـظ  يالوه يفقط براد يمشخص كه با يه استفاده از القابيرا بر عل شاگرداننجا يدر ا 9-10: 23
و  وجود دارد معلمك يرا فقط يد زيمشخص است بخوان يكه لقب) معلم/ استاد ( يد رابيما را نبا. دهد يهشدار م

خردمندانـه   ينشـ يوسـتون بـا ب  . باشد يما م يم؛ خدا پدر همگيبخوان پدرد يرا نبا يچ مرديما ه. است مسيحآن 
  : سدينو ين ميچن

را  يحيك مسـ يـ ز سـاختار  يـ سـه چ . باشـد  ين انسان و خدا ميب ياساس يطن مطلب اعالم روابيا
 اصول، يعنيدهد؛  يكه انجام م ييت او، باورها و اعتقاداتش، و كارهايه و شخصيرمايخم. دهد يل ميتشك

، يزنـدگ  –از دارد يـ ز نيـ خـود بـه سـه چ    يت روحـان يـ موجود يانسـان را بـرا  . يتجارب و عملكرد و
. ان نمـوده اسـت  يل در قابل شش واژه بيكه خداوند ما در انج يقا همان مطالبيدق. تيدستورالعمل و هدا

تواند  ينم يچ مرديرا هيد، زيق ننمائيرا به عنوان پدر تصد يچ مرديه … »هستم راستي وحياتمن راه، »
است منصوب  از خطا يكه بر يرا به عنوان معلم يچ مرديد؛ هيا حفظ نمايرا ببخشد و  يروحان يزندگ
رابطه شما با خدا . رديرا در دست بگ يت امور روحانيد كه اداره و هداياجازه نده يچ مرديد، به هيئننما

  .باشد يم يگريكتر از رابطه با هر شخص ديح نزديو مس
چ ياران بـدون وجـود هـ   د ايمـان  يآسـمان تمـام   ين است كـه در پادشـاه  يا منجيواضح سخنان  يمعنا

ـ امـا با . دهد يكسان را شكل مي يك برادري يگريبر د يكيو تفوق ز يمتما يداشتن عنوان يبرا يگاهيجا د بـه  ي
ش، يجناب كشـ يش، عاليافكند؛ جناب كش ينظر شود يافت ميت يحيكه اكنون در عالم مس يقين پرطمطريعناو

. معلم اسـت  يبه معن يونانيبه زبان  »دكتر»ضرر  يواژه به نظر ب يحت. باشند ين، از آندسته ميريزبان سايپدر و م
مثـال،   بـه طـور  . دينما ياشاره م يا دانشگاهيو  يا ، حرفهيعيتا روابط طب ين هشدار آشكارا به روابط روحانيا(
تـا  .) وجود نـدارد  يد منعيخطاب نما »دكتر»پزشك خود را  يماريا بي »پدر»والد خود را  يمطلب كه كودك نيا

د كـه  يـ را جـالل ده  يمستحق آن اسـت و كسـ  د كه يرا احترام نمائ يمورد نظر است كس يروابط خاك كه جاآن
  .)7: 13ان يروم(باشد  يمستحق آن م
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قـاً  يدق يواقعـ  يقت نهفته است كه بزرگين حقيآسمان در ا يپادشاه يانقالب يژگيگر ويبار د 11-12: 23
آن كه در ميان شما از همه بزرگتر است، خدمتگزار  »: گفت يسيع. است كه مردم از آن دارند يمتضاد تصور

زيرا هر كه خود را بزرگ سازد، پست خواهد شد و هر كـه خويشـتن را فـروتن سـازد     . ما خواهد بودش
دانسـتند، پسـت    يان كه خود را بزرگ ميسيفر. در خدمت است يفروتن يواقع يبزرگ ».سرافراز خواهد گرديد

  .ديرسخواهند  ين به بزرگيمع يكه خود را فروتن ساختند در زمان يواقع شاگردان. خواهند شد
  

  )36-13: 23(ان يسيو فر باناتكه يابراز تأسف عل )ژ
ن جمـالت  يا. دهد يو مغرور زمان خود هشدار م ياكاران مذهبيجمله اسف بار به ر 8سپس خداوند در 

افسوس بـر  »سرنوشت آنها كه با اصطالح  ياز تأسف و اندوه است برا ياناتيباشند، بلكه ب ينم »نيلعنت و نفر»
  . اردند يتفاوت »!تو

 يخـوددار  پادشـاهي آنهـا از ورود بـه   . آنهاست يو كارشكن يبر ضد سنگدل تأسفن اظهار ياول 13: 23

اغلـب   يب است كه رهبران مـذهب يار عجيبس. ز ممانعت به عمل آوردندين نيريسا ورودنموده و متهاجمانه از 
ـ  . باشند يض ميك و فعال بشارت فيمخالفان درجه  نـد جـز   ينما يتحمـل مـ   ينديرا بـا خوشـا   يآنها هـر مطلب

ض را بـه  يخواهد كـه خـدا فـ    يض خدا باشد و نميخواهد كه هدف ف ينم يعيبشر طب .را يخبرخوش رستگار
  . ن نشان دهديريسا

و سرپوش نهادن بر  زنان هاي بيوه خانهتصاحب  يبرا –ن اظهار تأسف، نكوهش نمودن آنها يدوم 14: 23

كسان استفاده نمـوده و  ي يا وهيمدرن از ش يها از فرقه يبعض. باشد يم طوالني نمودن دعاهايشانعمل خود با 
منتقـل   »سـا يكل»كنند كه ملـك خـود را بـه     يباشند وادار م يرت ميبص يب ياراند ايمان يزنان مسن را كه گاه وهيب

  . تري را دريافت خواهند نمود محكوميت عظيمبه زهد و تقوا  ين متضاهرانيچن. ندينما
 يهـا  آنهـا بـه محـل   . شود يمنجر م ياست كه به گمراه ياقيه آنها تعصب و اشتيام علن اتهيسوم 15: 23

بـر او،   پيروزيكن پس از ين خود درآورند، ليخدا برگشت داده و بد يرا به سو يروند تا شخص يدور م اريبس

. هاست لط فرقهاق غياس مدرن، تعصب و اشتيك نمونه از قي. سازند يشتر از خود شرور ميب دو برابراو را  آنان
جـه  ياما نت: ابنديك شخص را بيدن به هدفشان يرس يمنزل را به صدا درآورند تا برا 700خواهند درِ  يم يگروه

  ». گردند ين ميتر شان هستند اغلب گمراهين نوكيكه تندروتر يآنان »ند، يگو يد كه ميا دهيشن. شر است يينها
آنهـا  . نكوهش نمـود  يرصادقانه تعمديا استدالل غي، يازب سفطه يچهارم، خداوند آنان را برا 16-22: 23

م دادنـد كـه   يمثال، آنها تعل به طور. اجتناب از انجام تعهدات ابداع نمودند ين از استدالل را برايدروغ يا وهيش
بخـورد ملـزم    طالي معبد قسمبه انجام دادن تعهد ندارد، اما اگر به  ياد كند، اجباري معبد قسمبه  ياگر شخص

 كه قسـم  يآور است، در حال محراب الزام يرو يايآنها گفتند كه قسم به هدا. كه تعهد خود را انجام دهد است
معبـد خانـه   . (شتر از خدا بوديآنها ب ين ارزش طال برايبنابرا. دينما ير نميرا حق يكس يخوردن به محراب خال
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شتر يات بيآنها به ماد. محراب داشتواالتر از  يارزش) مختلف ثروت يها شكل(محراب يه رويو هد)خدا بود
دن يبخشـ  يمحـراب جـا  (دن يعالقه داشتند تا به بخش) هيهد(افت يشتر به دريآنها ب. ت عالقه داشتندياز روحان

  .) بود
. ز آنان را آشكار نموديآم بيطه و استدالل فرسسف راهنماياني نابينابا خطاب نمودن آنان به عنوان  يسيع

 يه رويـ و محراب بود كه به هد. افته بوديشد ارزش خاص  يبه منزلگاه خدا مربوط م ن رو كهيمعبد از ا يطال
طـال ارزش دارد كـه    يدارد كور هستند؛ هنگام يذات يكنند طال ارزش يكه تصور م يكسان. ديبخش يآن ارزش م

ـ  يداده م يجسم يها زهيكه به خاطر انگ ييايهدا. شودجالل خدا استفاده  يفقط برا  باشـند؛  يمـ  ارزش يشوند ب
  .دارند يابد يشوند ارزش يا به نام خداوند داده ميبه خداوند و  ي كهآنهائ

ان بود و آنها ملزم بودند كه تعهـد  يخوردند، خدا در م يان بهر چه قسم ميسين فرين است كه ايت ايواقع
ركننـده  يات، حقتعهـد . زديـ ع از تعهـدات خـود بگر  يوسـ  يهـا  تواند با استدالل يانسان نم. آورند يخود را بجا

اجتنـاب از عمـل بـه تعهـدات      يگونـاگون بـرا   يها متوسل شدن به مهارت. ها وفا نمود د به قوليباشد و با يم
  . ده استيفا يب

هنگـام   علماي دين و فريسـيان . قت استيبدون حق ييه شعائرگراين اظهار تأسف عليپنجم 23-24: 23
 يسـ يع. كردند يار موشكافانه عمل ميدادند؛ به خدا بس يمكه پرورش  يتياهم ياهان بيك دهم از سهم گيم يتقد

ـ  يآنها را برا يزِ اطاعت متهم ننمود، بلكه ويات ناچيت دادن به جزئياهم يآنها را برا و رذالتشـان   يوجـدان  يب
بـا   يسيع. داً نكوهش نموديد، شديآ يان ميت به ميو خلوص ن رحمت، عدالتكه موضوع نشان دادن ي هنگام

را  پشـه ف نمـود كـه آنهـا    يتوصـ  اين گونهباشد، آنها را  يهمتا م يب ييكه از نظر پرمعنا يادب يصنعتاستفاده از 

ـ باشد اغلب به داخل ل يكوچك م يا پشه كه حشره. بلعند يرا فرو م شتركنند اما  يم يصاف ن يريوان شـراب شـ  ي
ـ ياهم ن مطلب كميبه ا مسخره است كه. شود يم يبسته، پشه صاف يدن شراب با دندانهايافتد، با نوشيم ن يت چن

ت ينها يب يان در مورد مطالب جزئيسيفر! دين را بلعيدر فلسط) نجس(وان ناپاك ين حي، اما بزرگترشود يتوجه
 بـه طـور  ، ظلم و طمع ي، نادرستياكاريمانند ر يار بزرگياما نسبت به گناهان بس. دادند يتوجه و عالقه نشان م

  . خود را از دست داده بودندآنها حس تناسب . كور بودند يفاحش
ان مراقـب بودنـد كـه    يسيفر. و متظاهر بودن است ييدر مورد ظاهرگرا تأسفن اظهار يششم 25-26: 23

. يكـامگ دو خو گوئيزورشان آكنده بود از يند اما قلبهايبودن را حفظ نما يو اخالق ياز مذهب يظاهر يشينما
مـان  يق توبـه و ا يند كه از طرينان حاصل نماي، اطميعني، دداخل پياله و بشقاب را پاك سازند يآنها نخست با

ـ . شـود  يآنان مـورد قبـول واقـع مـ     يسپس، فقط آن هنگام است كه رفتار ظاهر. شان پاك شده استيقلبها ن يب
م يخـواه  يكه ما م يزيآن چ يعنيت خود يم بر شخصيخواه يما م. ت ما تفاوت وجود دارديشخص ما و شخص

او خواسـتار  . ميكه ما واقعـاً هسـت   يزيچ –د دارد يخدا بر شخص تأك. ميد نمائيم، تأكيتگران فكر كنند ما هسيد
  )6: 51مزمور . (باشد يقت در درون وجود ميحق
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ـ . سازد يو متظاهر بودن ضربه وارد م ييز بر ظاهرگراين تأسفن اظهار يهفتم 27-28: 23 ن يـ ن ايتفاوت ب
ـ نما يد ميرا نكوهش شد يو عشق به مال اندوز يآزمند ن است كه در ابراز تأسف ششم پنهان نمودنيدو ا د، ي
  . دينما يرا محكوم م قانوني رياكاري و بيپنهان نمودن  يكه هفتم يحال در

 يناخواسته آنها را لمس نموده و از نظر سنت يهوديشدند تا مبادا مردم  يم يدكاريسف قبرهادر آن هنگام 
د، كـه خـارج   ينما يه ميتشب سفيدكاري شده قبرهايان را به يسين و فريد يعلما يسيع. نجس و ناپاك گردند

آنهـا   ين رهبران مذهبيكردند كه ارتباط با ا يمردم فكر م. ند و داخلشان پر از فساد استيآ يزه ميآنها به نظر پاك
  . و رذالت بودند ياكاريرا آنها پر از ريكردند ز يكند، اما در واقع آنها نجاست را تجربه م يس ميرا تقد

 و قتل نفـس  يم به آنها برچسب احترام خارجيتوان ياست كه ما م يه اعماليعل تأسفن يآخر 29-30: 23

 هايشـان  مقبره ريا تعميق با ساختن ياء عهد عتيكردند كه به انب يان تظاهر ميسين و فريد يعلما. ميبگذار يدرون
كـه در كشـتن    گفتند ي، آنها ميادبودي يها ياندر سخنر. گذارند يادبودشان با تاج گل احترام مي ين بناهايو تزئ

  . نمايند تأسي نميبه اجداد خود  پيامبران

بنابراين شما شاهداني هستيد عليه خويشتن كـه شـما فرزنـدان كسـاني     »به آنها گفت،  يسيع 31: 23
ـ آ بـاً از ين عمل شهادت دادنـد؟ تقر ياما آنها چگونه به ا ».هستيد كه پيامبران را به قتل رسانيدند ـ ي ـ ا يه قبل ن ي

نخسـت، آنهـا اعتـراف    . دند جدا كردنـد يامبران را به قتل رسانيكه آنها خود را از پدرانشان كه پ ديآ ين برميچن
از واژه پسران،  يسياما، ع. ختندين ريامبران را به زميآنان بودند، خون پ ينمودند كه پدرانشان، كه آنها پسران تن

 ين گورهايكه آنها مشغول تزئ يدانست كه در حال ياو م. ا استفاده نموده با همان مشخصه) قوم(مردم  يبه معن
ـ احترام بـه پ  يدوم، در هنگام ادا. دنديپروران يامبران بودند، نقشه مرگ او را ميپ  ايـن گونـه  امبران مـرده، آنهـا   ي
ا پسـران پدرانشـان   ب آنهـ يـ ن ترتيو بـد  ». باشند يامبران مرده ميم پيكه ما دوست دار يامبرانيتنها پ »گفتند،  يم

  . بودند
مانـه  يپ يپدران تا حـد  ».هاي گناه پدران خود را لبريز كنيد پس پيمانه»سپس خداوند ما افزود،  32: 23

روانش يـ خداونـد و پ  يسيدن عيبا به قتل رسان به زوديان يسين و فريد يعلما. اء پر كردنديقتل را با كشتن انب
  .ديوحشتناك خواهند رسان يرا كه پدرانشان آغاز نمودند به اوج يعمل تا لبه پر خواهند نمود، و مانه رايآن پ

ـ نما يان ميح خداوند آن سخنان توفنده را بين هنگام مسيدر ا 33: 23 ! زادگـان  اي مـاران، اي افعـي  ». دي
را  ين سخنان كوبنـده و تلخـ  يتواند چن يافته ميا محبت جسم يآ »؟چگونه از مجازات جهنم خواهيد گريخت

ك اصالح يبه عنوان  يسياز ع يدرك عموم. ز باشديد مقدس و صادقانه نيبا يرا محبت واقعيد؟ بله، زياان نميب
د يتواند قاطع باشد، و با يمحبت م. باشد يل نميد انجييباشد، مورد تأ يان، كه تنها احساسش محبت ميز يطلب ب

  .همواره عادالنه باشد
داد نه  ي، را آماج خود قرار مينِ محكوم كننده، رهبران مذهبن سخنايم كه ايد به خاطر آورياما صادقانه با

ان مبشـر بـا دشـمنان    يحياز مسـ  يكه بعض يسا هنگاميكل ييگرا در عصر وحدت. ا ملعون رايالخمر و  مردم دائم
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م، و يتعمـق نمـائ   يسـ يوندند بجا است كه در مـورد مثـال ع  يپ يشان را بهم ميروهايح نيب مسيقسم خورده صل
ئم كه از يرا محبت نما يران كمك نمود و كسانيد به شريا بايآ »م، يهوشافاط را به خاطر آوريو به هيسيسخنان 

  )2: 19خ يتوار-2( »خداوند نفرت دارند؟
ان يسـ ين و فريـ د يح بـه علمـا  يصـر  يلينمود، بلكه خ ينيش بينه تنها مرگ خود را پ يسيع 34-35: 23

را به قتل  مردان با حكمت و علماي دين، انبياء يعنيواهد فرستاد را كه او خ يغامبرانياز پ يگفت كه آنها بعض

 شهر به شـهر انه خواهند خورد و يتاز ها كنيسهختند در يد شدن گريكه از شه ياز كسان يبعض. ديخواهند رسان
ود خـ  يخ شهادت را برايل گناهان متراكم تارياسرائ ين رهبران دنيبنابرا. ت قرار خواهند گرفتيمورد آزار و اذ

ا بـر  يـ زكر …تـا   …ل يـ خته شده است، از خـون هاب ين ريان كه بر زميو همه خون پارسا. انباشته خواهند كرد
 يبنـد  ن كتاب و در طبقهيدر آخر 21-20: 24خ يتوار-2ت قتلش در يكه روا يا كسيزكر. گردن شما خواهد بود

  .)باشد يق نميهد عتسنده كتاب عيا نوين شخص همان زكريو ا. (ل ثبت شده استيان انجيعبران
ح خطاب بـه آنهـا سـخن    يكه مس يا نژاديو  نسلن يگذشته به گردن ا يرهايهمه گناهان و تقص 36: 23

 منجـي خته و بـا مـرگ   يبه هم آم يقيگناهان به طر يب يختة قبلين ريبه زم يكه خونها گوئيباشد،  يگفت م يم
ح خود نفـرت داشـتند و او را بـه    يل از مسيدل يه بك ياز مجازات بر ملت يليس. ده استياز گناه به اوج رس يبر

  .ر خواهد شديخكوب نمودند سرازيتكاران ميب جنايصل
  

  )39-37: 23( ميبر اورشل يسيغ و افسوس عيس اظهار در
خداونـد   يهـا  شامل اظهـار تأسـف   يگريد بابشتر از هر يكه ب بابن يت ايار حائز اهمينكته بس 37: 23

 يشـهر  يد و تلخ، بـرا يشد يها او پس از نكوهش! ابدي يان ميپا يو يها با اشكن است كه يباشد، ا يم يسيع
پـر از   »ميم، اورشـل ياورشـل  يا »تكرار نام شـهر،  . دينما يداً اظهار تأسف ميكه فرصت خود را از دست داد شد

رسـتادة خـدا   را كـه ف ) يرسـوالن ( يامبرانيد و پيرا به قتل رسان پيامبرانم ياورشل. است يان نكردنياحساسات ب
انه و عاشقانه فرزندان آن را نزد خـود  ين شهر را دوست داشت، و اغلب حاميبودند سنگسار نمود، اما خداوند ا

  . خواست نميم ياورشل اما. نمايد هايش را گرد خويش جمع مي مانند مرغي كه جوجه. نمود يم يآور جمع

خانة شما ويران شده به خودتان واگذار  اينك»گفت،  يسين اظهار تأسف، خداوند عيان ايدر پا 38: 23
م و ملـت آن  ينجا منظور معبد است، اما ممكن است شامل شـهر اورشـل  يدر درجه اول ذكر خانه در ا ».شود مي

مـان  يا يل گمراه و بيوجود خواهد داشت كه در طول آن اسرائ يزمان يا ن مرگ و ظهور دومش وقفهيما ب. باشد
  .)دندياران او را دد ايمانفقط  يز ويتاخپس از رس. (دياو را نخواهند د

را به  يل ويار از اسرائد ايمان ياست كه گروه يو آن هنگام. باشد يدوم م يدر انتظار تجل 39ه يآ 39: 23
بـاد او كـه بـه نـام خداونـد       مبارك». باشد يم ين سخنان قطعيرفتن در اين پذيا. رنديپذ يحِ پادشاه ميعنوان مس

  ».ديآ يم
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ـ افـت  يخواهند  يا فرصت دومياند آ دهيح را به قتل رسانيكه مس ين مطلب كه كسانيبه ا يا چ اشارهيه ا ي
بـار  . شـد  يمـ  يكلـ  به طورل يگفت كه شامل ساكنان آن و اسرائ يم سخن مياو در مورد اورشل. ر نشده استيخ
نظـر خواهنـد كـرد     يخواهد بود كه آنها بر و يد زمانيم او را پس از مرگش خواهند ديگر كه ساكنان اورشليد

ا يـ زكر(شـان   گانـه يپسـر   يبرا گوئيكنند كه  يم يسوگوار آن گونهاو  يكه بدنش را سوراخ كردند و برا يكس
  .سر وجود نداردتك پ يبرا يدتر از سوگواريتر و شد ان تلخيهودين مراسم يب در) 10: 12

  
  )25-24 يهاباب(تون يكوه زپادشاه بر خطابه . 13

تون ارائـه  يه مهم بر فراز كوه زين اعالميل كه اين دليبه ا. تون را در بر دارديه كوه زخطاب 25و  24 بابهاي
ش بـه دوران رنـج و عـذاب و ظهـور دوم خداونـد اشـاره       يباشد؛ و از پ يمĤبانه م گوئيشيخطابه كال پ. ديگرد

واضح است كـه  . ودش يل مربوط ميبلكه در درجه اول به ملت اسرائ ياختصاص به طورن خطابه نه يا. دينما يم
و ) 16: 24( ».زنـد يه هسـتند بـه كوههـا بگر   يـ هوديكه در  يد كسانيبگذار»مثال،  به طورباشد؛  ين ميمكان فلسط

 ».در روز سـبت نباشـد   …د كـه فـرار شـما   يـ دعـا كن »مثال،  به طور. باشند يان ميهوديمشخصاً  يت انسانيموقع
كه ما نشان  ان گونههم. ساي، نه كلشود يخدا، تلق يهوديگان ديد برگزيبا) 22: 24(دگان ياشاره به برگز) 20: 24(

  .شود يافت نميخطابه  يها ها و نه در مثل يشگوئينه در پ كيچيسا در هيم داد، كليخواه
  

  )2-1: 24(د نك يم گوئيشيمعبد را پ يرانيو يسيع )الف

ن نظر ين حركت از ايا .شود يآغاز م عيسي خارج شد و معبد را ترك نمودن جمله مهم كه يخطابه با ا
اد يو ما را ب. ت استيار حائز اهميبس) 38: 23(». شود يران و به شما واگذار ميخانه شما و …»ان نمود، ياو ب كه

  .)23: 11 ؛4: 10؛ 3: 9 اليحزق( زداندا يال از ترك نمودن جالل از معبد ميف حزقيتوص
مطالـب   يذهن آنهـا بجـا  . دين نمايا آنان تحسمعبد را ب يمعمار ييباياز خداوند خواستند كه ز شاگردان

اخطـا   يسـ يع. ها جلـب شـده بـود    هيماده به سا يو توجهشان به جا. گذرا اشغال شده بود يبا موضوعات يابد
هـوده  يتـوس ب يت. باقي نخواهد ماندي سنگبر  يسنگ يران خواهد شد كه حتيرنمود كه ساختمان چنان كامل و

. ديانجـام رسـ   ح بـه يمسـ  يشگوئيدند، و پيبه آتش كش آن رااما سربازان او نمود كه معبد را نجات دهد،  يسع
ـ    يينات طاليكه آتش تزئ يهنگام  يافـت و سـربازان بـرا   يان يـ ن سـنگها جر يرا ذوب نمود، فلـز ذوب شـده ب

ـ ا. نموده بود سنگها را دانه دانه كنار زدند يشگوئيبه آنها همانطور كه خداوند ما پ يدسترس در سـال   ين داوري
  .ديم را غارت نمودند انجام گرديتوس اورشليت يان تحت فرماندهيكه روم يهنگام يالديم 70

  
  )14-3: 24(اول رنج و عذاب ه يمن )ب
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و از او سـه   خصوصي نـزد او آمدنـد   به طور شاگردان، به كوه زيتون رسيد يسينكه عيپس از ا 3: 24
  :پرسش نمودند

  ران خواهد شد؟ي؛ چه موقع معبد واتفاق خواهند افتاد چه موقع اين وقايع. 1

 يبرقـرار  ين بـرا يعه قبل از بازگشـت او بـه زمـ   يچه واقعة ماورا طب يعني؛ نشانة آمدن وي چه خواهد بود. 2
  او رخ خواهد داد؟ يپادشاه

ان عصـر را بالدرنـگ اعـالم    يباشكوه او پا يقبل از پادشاه يا چه واقعه يعني؛ نشانة پايان اين عصر چيست. 3
  .)باشند يكسان مين پرسش اساساً ين و سوميدوم(د؟ ينما يم

ن يح بـر زمـ  يدر حول محور عصـر پرشـكوه مسـ    يهودي شاگردانن يم كه افكار ايد به خاطر بسپاريما با
ن مرحلـه از آمـدن او اگـر هـم     يكردند؛ آنها در مورد ا يسا فكر نميكل يح برايآنها دوباره آمدن مس. ديچرخ يم

د و يـ در جالل و قدرت بود تا دشمنان خود را منهـدم نما  يانتظار آنها از آمدن و. بودار كم يداشتند بس ياطالع
  .دينما ييفرمانروا بر جهان

چنان كـه در  (گفتند  يسخن نمان جهان يما روشن باشد كه آنها در مورد پا يد براين مطلب باين ايهمچن
  .گفتند يسخن م) aioun: يوناني( عصران يدرباره پا بلكه) بينيم ها مي بعضي ترجمه

م يمحاصـره اورشـل   منجيرسد كه  يم به نظرآن  يبجا. شود يماً پاسخ داده نمين پرسش آنها مستقيبه اول
دهد بهم  يرخ م يبعد يمشابه كه در روزها يا را با محاصره) 24-20: 21د به لوقا ينگاه كن( يالديم 70در سال 

نامحسـوس و   يبـا بـه شـكل   يم كـه خداونـد تقر  ينمـائ  ي، ما اغلب مشاهده مـ يشگوئيدر مطالعه پ. خته استيآم
  .پردازد يم يبعد ييهنگام و ناتمام به انجام نها ك انجام زودياز  يجيتدر

دوران هفت سال رنـج و   آياتن يا. شود يپاسخ داده م 24 باب 44-4اتيها در آ ن پرسشين و سوميدوم
و . اند ف شدهيتوص 14-4 آياتم در يه سال و نن سياول. دينما يف ميح توصيعذاب را قبل از ظهور پرجالل مس

ـ ارم(عقوب؛ يم و زمان رنج يكه رنج و عذاب عظ ييم نهايسه سال و ن ـ   ) 7: 30ا ي ـ نيسـابقة زم  يزمـان رنـج ب ان ي
  .خواهد بود

خ بشـر وجـود   يدر سراسـر تـار   يمه دوران رنج و عذاب است تا حدين نيكه مشخصه اول يطياكثر شرا
بـه  . ان خواهـد شـد  يدتر نمايار شديبس يم در شكلينمائ يكه راجع به آن بحث م ياندور ياست اما در ط داشته
كـه نثـار    يكن با رنـج و عـذاب  يل) 33: 16وحنا ي. (رنج و عذاب داده شده است سا هستند وعدةيكه در كلي كسان

  .تفاوت دارد شود يكه پسر خدا را انكار نمود م ييايدن
نكـه روز خشـم   يقبـل از ا ) 18-13: 4ان يكيتسـالون  1. (اهد شـد سا از جهان خارج خويم كه كليما معتقد
  .)10: 3؛ مكاشفه 12-1: 2ان يكيتسالون-2؛ 9:5 ؛10: 1ان يكيتسالون 1. (شودخداوند آغاز 
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هاي دروغين بسياري ظاهر خواهند شد كه مردمان بسياري  در خالل نيمه اول دوران جفا، مسيح 4-5: 24
اي بر اين امر باشد، امـا همـه    هاي دروغين در دوران ما شايد مقدمه ن همه فرقهظهور اي. را گمراه خواهند نمود

  .كنند بودن مي مسيحاين رهبران مذهبي دروغين يهودياني خواهند بود كه ادعاي . آن نيست

ملـت   عليهملتي . ديبه گوشتان خواهد رس درباره جنگها خواهيد شنيد و خبر جنگهان يهمچن 6-7: 24
ـ فكـر كـردن بـه ا    .پادشاهي عليه پادشاهي ديگر، و استخواهد خبرديگر  ن مطلـب كـه مـا اكنـون انجـام      ي

ـ   يزيـ سه بـا چ يم با مقايكن يكه ما مشاهده م يزيم آسان است، اما چيكن يها را مشاهده م گوئيشيپ ش يكـه در پ
سـا  يكل يوحـان خدا خلسـه ر  يبند زمان يزير در برنامه يدر واقع، اتفاق بعد. م استيار معتدل و ماليم بسيدار

نكه يپس از ا. ديقبل از آن به انجام نخواهد رس گوئيشيچ پيه) 51:15 – 57ان يقرنت-1؛ 1:14 – 6وحنا ي. (است
ها،  قحطي. سـازند  يط بسرعت خود را ظاهر مين شرايو ا شود يخدا آغاز م گوئيشيد ساعت پيسا خلع گرديكل

 يقحط يواليامروز زنگ خطر ه يحت. خ خواهند دادن ريزم مختلف يها در قسمت ها و اتفاقات مرگبار زلزله
كـه بـه علـت     يين فاجعـه بـا كمبودهـا   ياما ا. رهبران جهان به صدا درآمده است يت برايبه سبب انفجار جمع

  . د خواهد شديد تشديآ يد ميجنگها پد
ضـر رخ  كـه در حـال حا   ييهـا  نه تنها آن زلزلـه . ان را جلب نموده استي، توجه روزافزون جهانها زلزله

 ييهـا  ن رخـدادها ماننـد كـاه   يا يم كه همگيكن يدگر بار ذكر م. ه رخ خواهند داديكه در آت يبلكه آنهائ دهند يم
  . باشند ينم منجيسخنان  يتمام يدن واقعيهستند در دست باد، و به انجام رس

كه  يو آشوب يمانطلوع نابسا. دينما ين دوره را به عنوان سرآغاز اندوه مشخص ميبه وضوح ا 8ه يآ 8: 24
  . ح موجب خواهدشديپادشاه مس ييرا تحت فرمانروا يدينظم جد

را تجربـه خواهنـد    يم شخصـ يعظ يها شياران وفادار در طول دوره رنج و عذاب آزماد ايمان 9-10: 24
 يباشـند رهبـر   يكـه نسـبت بـه او صـادق مـ      يكسان يه تماميد انزجار را عليها مبارزات تلخ و شد ملت. نمود

بلكـه اكثـر آنهـا بـه علـت      ) 9: 13مـرقس  (شوند  يمحاكمه م يو مذهب يمدن يآنها نه تنها در دادگاهها. نندك يم
در طول دوران شـهادت   يا ن محاكمهيكه چن يدر حال. دياجتناب از اظهار توبه و ندامت به شهادت خواهند رس

 يهـود يار د ايمـان  144.000دارد به خاص  يا ن مطلب اشارهيرسد ا يم به نظران اتفاق افتاده است يحيدادن مس
  . باشند ين دوره ميخاص در طول ا يتيمامور يكه دارا

ل و بستگان يه افراد فاميخانواده عل ياعضا. رنديدهند كه مرتد شده تا رنج بكشند و بم يح ميترج بسياري
  .كنند يم مينموده و آنها را به دستان ستمگران ددمنش تسل ينيچ خود سخن
ـ ا. كنند گمراه ميرا  ياريبس بران دروغين بسياري برخاسته و مردمپيام 11: 24 ـ امبران را نبايـ ن پي د بـا  ي

ـ بدو طر. باشند يان خدا ميكنند كه سخنگو يادعا م پيامبران دروغين. اشتباه گرفت 5ه ين آيدروغ يها حيمس ق ي
ت يـ م آنها همواره بشـر را از واقع يافتد؛ و تعال يشه اتفاق نميآنها هم يها گوئيشيپ: ص داديتوان آنها را تشخ يم

باشـد   يمـ  يهـود يمشخصة  يما را كه رنج و عذاب دارا) گفتة(ن جملة يامبران دروغيذكر پ. سازد يخدا دور م
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ن مـا را  يدروغـ  يها سا خطر از طرف معلميوند دارند؛ در كليل پيبا ملت اسرائ پيامبران دروغين. دينما يد مييتأ
  )1: 2پطرس -2. (دينما يد ميتهد

اعمـال  . شـود  يكمتـر و كمتـر آشـكار مـ     يو شرارت، محبـت و عاطفـه بشـر    يختگيبا لگام گس 12: 24
  . شود يم ين مردم عاديز بيآم رمحبتيغ

ـ  يالبته واضح است كه ا ».اما كسي كه تا پايان بماند نجات خواهد يافت» 13: 24  ين مطلب بـه آن معن
و نجـات   يافت؛ رستگاريآنها نجات خواهند  يداريعلت پاانسانها در آن هنگام به  يها ست كه روح و روانين

افـت  يح دريز مسـ يمان به مرگ موقت و رسـتاخ يض خدا كه با اياز ف يا هيدر كتاب مقدس به عنوان عط همواره
 ياند دچار صدمات جسـم  نموده يداريكه پا يكسان يباشد كه تمام ينم ين معنيز بديو ن. شود يم يشده، معرف

 اسـت  يان كلـ يك بين يا) 9ه يآ. (د خواهند شدياران شهد ايماناز  ياريم كه بسيافتياكنون در گردند؛ ما هم ينم
ن خود برگردنـد هنگـام   ينكه از ديند، بدون اينما يرا تحمل م يگر كنند و آزار و ستم يكه مقاومت م يكه كسان

ـ فـرار   يبرا يا لهيد كه ارتداد وسيد تصور نمايچ كس نبايه. ابندي يح نجات ميدوم مس يتجل ـ  ا دسـت ي بـه   يابي
مـان ممكـن اسـت    يحفظ ا ي كهبا وجود. نجات خواهند يافتدارند  يمان واقعيكه ا يتنها كسان. ت استيامن

  . ت مداومت را در بردارديداشته باشد اما همواره خصوص يا ا وقفهيو  افت
اعالم  ها ي همه ملتبه عنوان شهادتي برادر سراسر جهان  بشارت پادشاهين دوره، يدر طول ا 14: 24

ح و ي، خبرخوش آمدن مسبشارت پادشاهيف شد، يتوص 23: 4ه يآ يها ادداشتيكه در  ان گونههم. خواهد شد

انـد در طـول دوران رنـج و     رفتـه يمانشـان پذ يكه او را با ا ين است و كسانيزم يرو پادشاهي اوبرقرار نمودن 
  . دمند خواهند ش هزاره او بهره يعذاب از بركات پادشاه

كه هنوز خبرخوش را  ياريل بسيح به علت وجود قباين مطلب كه مسينشان دادن ا يبرا 14ه ياغلب از آ
ـ ا. شـود  يش بازگردد، استفادة نابجا مـ يخو يسايد به كليتوانست هر آن كه اراده نما ياند، نم دهينشن ن مشـكل  ي

ن يسـ يقدي ن خود نه برايسيبا قد يدن ون مطلب اشاره دارد به آميم كه ايكه ما درك نمائ شود يرفع م يهنگام
ـ آ يها ادداشتيد به ينگاه كن. (ض خداي، نه بشارت فيا بشارت پادشاهيو باز اشاره دارد به خبرخوش . خود ه ي

4 :23(  
سوار . ذكر شده است وجود دارد 11-1: 9 مكاشفه و 14-3آيات كه در  يعين وقايب يزيانگ توازن شگفت

ـ ؛ سوار اسب پرقحطي –اه ي؛ سوار اسب سجنگ –ار اسب سرخ ؛ سومسيح دروغين –د ياسب سف  –ده رنـگ  ي

به  17-12: 6ف شده در مكاشفه يع توصيوقا .ر محراب شهدا هستنديز يها روان. بودند يا مرگ اتفاقات مرگبار
  .دربط دارن 31-19: 24 يف شده در متيع توصيوقا

  
  )28-15: 24(م يرنج و عذاب عظ )پ
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ـ بـا دان  15ه يـ سه آين مطلب را با مقايما ا. ميرس يانه رنج و عذاب ميبه م ن نقطه مايدر ا 15: 24  27: 9ال ي
پرستانه  بت يريم، تصويان دوره سال و نيدر پا يعنين هفته، يانه هفتادمينمود كه در م گوئيشيال پيدان. ميافتيدر

ن بـت مشـمئز كننـده را    يكه ا دشو يانسانها امر م يم و بر تمامي، معبد اورشليعنيشود؛  يدر مكان مقدس برپا م
  .)15: 13مكاشفه (ن كار مجازات مرگ را بدنبال داشت ياز انجام ا يچيسرپ. نديپرستش نما

سخن گفته بود، كـه   »يرانمكروه وي»بنابراين هنگامي كه شما آنچه را كه دانيال نبي از آن به عنوان »
خواهـد   يا بت نشـانه  ييبرپا …) د درك كنديرشنود، بگذا يهر كس م( ». بينيد در مكان مقدس برپا شده، مي

د كـه خداونـد   يـ دقـت كن . م شروع شـده اسـت  يدانند كه رنج و عذاب عظ يكه كالم خدا را م يكسان يبود برا
  . درك نمايد آن را خواند ميرا  گوئيشيكه پ يخواهد كس يم

م هر كـس كـه از   ياورشل در منطقه. ها بگريزند باشند بايد به كوهستان كساني كه در يهوديه مي 16: 24
  . شود يم ييورزد بسرعت شناسا يم نمودن به تمثال خودداريتعظ

خـود را   يـي د همه داراينشسته است، با اش بر بام خانه ياگر مرد. است يت عجله الزامينها 17-19: 24
ي گن مرگ و زنـد يممكن است تفاوت ب شود يملك صرف ميما يآور جمع يكه برا يزمان. ديپشت سر رها نما

. كه آنها را رها كرده بازگردد ييهر جا لباسهاي خودبرگرفتن  يد برايكند نبا يكار م در مزرعهكه  يمرد. باشد

  . ع مشكل استيآنها فرار سر يرا برايز ،رنديگ يقرار م يب خاصيمورد آس شيردهو مادران  آبستنزنان 

ن فصـل رخ ندهـد، و   يـ خطرات سـفر در ا ن بحران در زمستان با يكه ا دعا كنندد ياران باد ايمان 20: 24

كننـد   يتواننـد طـ   يعت مـ يكه آنها براساس شـر  يرا مسافتيدچار نگردند ز روز سبتدعا كنند كه در  نيهمچن
  . باشد ينم يدن آنها از منطقه خطر كافيرهان يسفر روز سبت برا) 29: 16خروج . (محدود است

هد داد كه مانندش از آغـاز جهـان تـاكنون    زيرا در آن زمان چنان مصيب عظيمي روي خوا» 21: 24
ها، كشـتار   ها، قتل عام ييبازجو ين دوره را از تماميف؛ اين توصيا ». روي نداده و هرگز نيز روي نخواهد داد

چ ظلـم و جـور   يتوانست توسط هـ  ينم گوئيشين پيا. كند يخ جدا ميتار يها يكش ها و نسل يان، پاكسازيهودي
  . ديان خواهد رسيح به پايمس ين تجليان شده كه تا دوميبه وضوح ب رايانجام برسد، ز به يقبل

، تـر شـوند   مگـر اينكـه آن روزهـا كوتـاه    د خواهد بود كه يآنقدر شد) بتيمص(رنج و عذاب  22: 24
ن است كه سـه سـال و   يم، كه مشخصه آن ايست كه رنج و عذاب عظين ين بدان معنيماند ا يچكس زنده نميه
آسا ساعات روز  معجزه يد كه خدا به شكلينما ين معنا را القاء مياحتماالً ا. اه خواهد شدكشد، كوت يم طول مين

كـه   يكسـان ( براي برگزيدگان. دينما يدهد، كوتاه م يها رخ م ها و قتل عام نمودن دنيآن اكثر جنگ يرا كه در ط
  .اندازد يق ميزودهنگام را به تعو يكيخداوند تار) اند رفتهيرا پذ يسيع

ـ در ا. باشـد  و پيامبران دروغين مي ها مسيحه يجمدد عل يشامل هشدارها 24و  23 آيات 23-26: 24 ن ي
از . باشـد  يمـ  يسـر ) يمكـان ( يا ح در نقطـه يان و گردش خواهند بود كه مسيدر جر ييها ، گزارشيجو بحران
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باشـند   يح مـ يسـ م يصـادقانه و عاشـقانه در جسـتجو    به طوركه  يبدام انداختن كسان يبرا ييها ن گزارشيچن
 يرا كه در مورد ظهور محل ييها دهد كه گزارش يهشدار م شاگردان ين خداوند به تماميبنابرا. شود ياستفاده م

ـ باشـند؛ ا  يدهند لزومـا از طـرف خـدا نمـ     يانجام م يكه معجزات يكسان يحت. شنوند باور نكنند يم يو سر ن ي
ـ   يداده م يطانيش يرويسان گناهكار نبه ان. داشته باشند يطانيش يتوانند منشائ يمعجزات م را  يشود تـا معجزات
  )10-9: 2 انيكيتسالون-2. (انجام دهد
ك لحظه و كـامالً  يدر  صاعقهمانند . و پرجالل خواهد بود ي، عموميناگهان –ح محرز يمس يتجل 27: 24

  . همگان اتفاق خواهد افتاد يدن برايو قابل د واضح
ـ بگر يتواند از خشم و داور ينم يفساد اخالق گونه هيچ 28: 24 اي باشـد،   زيرا هر كجا كـه الشـه  ». زدي

ه خـدا  يباشند كه عل يت و كل نظم جهان ميحيمرتد، عالم مس يگر يهوديها  الشه ». ها در آنجا گرد آيند عقاب

ح يباشند كه در رابطه با ظاهر شدن مس يخدا م يا الشخورها مشخصه داوري ها عقاب. اند ثاق بستهيح او ميو مس
  .فروافكنده خواهند شد

  
  )31-29: 24( دوم يتجل )ت

. دار خواهند شـد يدر آسمانها پد يزيانگ ها و اغتشاشات وحشت م، آشوبيبت عظيمص يكيبا نزد 29: 24
نخواهد  نورز ين ماهد است ياز نور خورش يز تنها انعكاسينورماه ن جائي كهو از آن. خورشيد تاريك خواهد شد

 يد ضـرور يشـا .خود خارج خواهند شـد  يها از مدارها ارهيخت و سيسمان فرو خواهند رستارگان از آ. فشاند
خواهند  رين تأثيزم يبر آب و هوا، جزر و مد و فصول بر رو يهانيع كيرات وسيين تغيم كه چنينباشد كه ذكركن

  .گذاشت
ـ را در مورد نزد (Velikovsky) يككووسيگذرا از ول ينظر ن و يبـه زمـ   يك جـرم آسـمان  يـ ك شـدن  ي

  . ميخوان ير ميآن را در ز يآمدها يخود و پ ين از محروهايمنحرف نمودن زم
ـ  يآب و هـوا در حـالت  . ن را بـه شـدت تكـان خواهـد داد    يزمـ  يا در آن هنگام زلزله كُـنش و   يب

هـا را فراخواهنـد    اها سراسر قـاره يده و درين را در نورديها زم خصلت در حركت خواهند بود؛ طوفان يب
ـ وانـات در يزه و شـن و ح يخود سنگرگرفت و با   ين بجـا يزمـ  يرا حمـل كـرده و آنهـا را بـر رو     يياي

ها ذوب خواهند شد، آتشفشانها فوران خواهند كرد، مواد  ، صخرهشود يجاد ميد ايشدي حرارت. گذارند يم
ر پوشانند، كوهستانها از دشتها سـ  يرا م يعيوس ير شده و نواحين سرازيزم يو شكافها ها مذاب از ترك

جـاد  يرا ا ياديـ ز يرند و شكافها و گسـلها يگ يگر قرار ميد يكنند و بر سر كوهها يحركت م برآورده و
دهنـد؛   ير مـ ييـ خود را تغ يها بسترها گردند، رودخانه يم يل شده و تهيكسو متمايها به  اچهيدر. كنند يم

رنـد و  يگ يها آتش م جنگل. ندرو ياها فرو مير دريها بهمراه ساكنانشان به ز نياز سرزم يا گسترده ينواح
كـن كـرده، درهـم     شـه يده بودنـد، ر يـ كـه بـر آنهـا روئ    يهائ نين آنها را از زميخشمگ ياهايو در طوفان
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گردنـد، و   يهـا مـ   ابـان يل بـه ب ياها تبديدر. كنند يهم انباشته م يها را بر رو شهيها و ر ند و شاخهيمايپ يم
  )45(.رود ين ميآنها از ب يآبها
ـ بمـا گفتـه نشـده اسـت كـه ا      ».ه نشانه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شدآنگا» 30: 24  نشـانه ن ي

دوم  يتجلـ  آساي ديگـري  معجزهه ستارد يشا. ستاره :ك نشانه در آسمان بوديمراه ه او به ين تجليست؟ اوليچ
. ظر باشـد كـه مـدن   ياست هر منظور نشانهخودش آن  پسر انسانها معتقدند كه  يبعض. ديز اعالم نمايرا ن يو

. تمامي قبايل روي زمـين سـوگواري خواهنـد نمـود    . همگان واضح خواهد بود يبرا شودكه ظاهر  يهنگام
دوازده . )46(خواهند نمود ين سوگواريزم يل روياما نخست از همه قبا. باشد يم يبدون شك علت آن انكار و

او ماننـد   ي، آنهـا بـرا  يآر. راخ كردنـد كه بدنش را سوي سپس آنها بر من نظر كرده بر كس …» –ل يله اسرائيقب
 يرد برايگ يش ماتم ميزاده خو نخست يكه برا يكس كنند، و مانند يم يگر گانه خود، نوحهيپسر  يكه برا يكس

  )10: 12ا يزكر( ». كنند يم يرند و زاريگ ياو ماتم م
 لحظـة  چـه  ».آيد و سپس پسر انسان را خواهند ديد كه با قدرت و جالل عظيم بر ابرهاي آسمان مي»
. و جالل خواهد آمـد  يكه بر او آب دهان افكندند و مصلوبش نمودند به عنوان خداوند زندگ يكس! يباشكوه

روز و فاتح نزول خواهد ير پيبه عنوان ش يبره قربان. هوه ظاهر خواهد شديفروتن و افتاده به عنوان خود  يسيع
آسـمان   يارابـه او ابرهـا  . خداوند خداوندان خواهـد آمـد   ر شده ناصره به عنوان شاه شاهان وينجار تحق. نمود

حـزن و   يآن هزاران سـال نـدا   يش برايدايكه پ يا لحظه. او با قدرت و شكوه شاهانه خواهد آمد. خواهند بود
  . اندوه سر داده است

 نمايـد تـا قـوم برگزيـده     روانه مـي ن يبه سراسر زم را فرشتگانشوي د، يكه نزول نما يهنگام 31: 24
ن آنها جمع خواهند شـد  ياز سراسر كره زم. ن گردهم آورندين فلسطيار را؛ در سرزمد ايمانل يش را، اسرائيخو

  .مند گردند بهره يباشكوه و يند و از پادشاهيآمد بگو ح خود خوشيتا به مس
  

  )35-32: 24( ريمثَل درخت انج )ث
عـت را  ياز طب يروحـان  يخداوند ما درسدگر بار  ».حال، از درخت انجير اين مثل را فرا گيريد» 32: 24

. فهميم كه تابستان نزديك است ميشوند،  يم نازكر سبز و يدرخت انج يها كه شاخه يهنگام. آموزد يبه ما م
ل خفتـه  يصدها سـال اسـرائ   يبرا) 22-18: 21. (كشد ير ميل را به تصوير ملت اسرائيم كه درخت انجيديقبال د

وجـود   يملـ  ياز زنـدگ  يا چ نشـانه يهـ  – ي، نـه كهـانت  ي، نه معبدينيه سرزماز خود داشت، ن يبود، نه حكومت
  . قوم آن در سراسر جهان پخش شده بود. نداشت

از نظـر  . رهيـ ن، حكومت، ارز و تمبر خود و غيبا سرزم يل شد به ملتيل تبدي، اسرائ1948سپس در سال 
ـ   . ا نـدارد خد يبرا يا وهيچ ميه. ثمر است ي، ملت هنوز سرد و خشك و بيروحان م يتـوان  ي، مـ يامـا از نظـر مل
  .هستند نازكآن سبز و  يها م كه شاخهيبگوئ
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نزديـك  ) پايـان (يابيـد كـه آن    و به همين سان، هنگامي كه همه اين چيزها را ببينيد، در مي» 33: 24
خداوند  باشد، بلكه يك بودن آغاز رنج و عذاب مينزد يك ملت نه تنها به معنيل به عنوان يظهور اسرائ »!است

  !ك استيخودش نزد
ك اسـت؟ اگـر مـا هـم     يـ سا چقدر نزديك است، پس خلسة كليسلطنت آنقدر نزد يح براياگر آمدن مس

ـ  يم، بنابراينيب يد قبل از ظهور او در جالل رخ بدهند ميرا كه با ياز حوادث ييها هياكنون سا ن ين چقدر ما بـه اول
  )13:4 – 18ان يكيتسالون-1(م؟ يتر هست كياو نزد يا تجلي او بازگشتمرحلة 

گويم، تا اين همه روي ندهد، اين  آمين به شما مي»ر، افزود، يپس از اشاره به درخت انج يسيع 34: 24
ن بـرود  يزم يح بر رويكه مس يباشد كه هنگام يقوم يتواند به معن ينم »ن نسليا» ».نسل از بين نخواهد رفت

ن منظـور خداونـد مـا از    يبنابرا. اند فتادهيهنوز اتفاق ن 24باب دث اند، اما حوا آنها فوت كرده يستند، همگيز يم
  .دارد ح ممكن وجوديست؟ دو توضيچ »ن نسل يا»گفتن 

ـ كـه آغـاز ا   يهمان نسـل  »: ن استيگر معتقدند كه پندار ايد ياريو گرانت و بسيدابل. اف ن حـوادث را  ي
كه آغـاز   يا كساني(ك ملت يل را به عنوان ياسرائ كه برخاستن يهمان كسان »)47(ديز خواهد ديان را نيند پايب يم

  . سلطنت خواهد آمد يآسمان برا يد كه در ابرهايرا خواهند د يسيخداوندع) ننديب يرنج و عذاب را م
ـ كه ا. ميريد به عنوان نژاد رد نظر بگيرا با »نسل»ن است كه يا يح بعديتوض معتبـر از واژه   يا ن ترجمـه ي

ن يبنـابرا  .)36-35: 23؛ 45: 12 يمت(باشد  يك جنس، نوع و خانواده مياز  ييانسانها ياباشد؛ و به معن يم يوناني
ـ ا يدن تمـام يهود زنده خواهند ماند تا به انجام رسـ ينمود كه نژاد  يم گوئيشيپ اين گونه يسيع ن حـوادث و  ي

  . شدبا يخ ميانه، معجزه تاريرغم آزار و صدومة وحشيبقاء تداوم آنهاؤ عل. ننديمطالب را بب
را بـه   يبود كه و ينژاد »ن نسليا» يسيدر زمان ع. ز وجود داردين يكنم كه پندار افزون ياما من تصور م

ت ثابت خـود را در  يموقع يل ملين بود كه اسرائيا يو گوئيشيكنم كه پ يمن فكر م. نمود يح انكار ميعنوان مس
ان منهـدم خواهنـد شـد و تنهـا     يشورشـ  يمامسپس ت. ادامه خواهد داد يح خود تا آمدن دوم ويمورد انكار مس

  . ند قادرند كه وارد هزاره گردندينما يم يم سلطنت ويش را تسليكه با اراده خود، خو يمسان
 آسمان و زمين زايـل ش اضافه نمود كه يها گوئيشير پيناپذ شكست يژگيد بر ويتاك يبرا يسيع 35: 24

ها و  ن، او به ستارهيدر مورد زوال آسمان و زم. پذيرفت به هيچ وجه زوال نخواهداو  اما سخنانخواهند شد، 
ـ قرنت-2( باشـد  يكه محل اقامت خدا مـ  يد نه به آسمانينما ياشاره م –بر فراز ما  يگنبد آب –جو  يآسمانها ان ي

  .ف شده استيتوص 11: 20و دوباره در مكاشفه  13-10: 3پطرس -2ن در يانحالل آسمان و زم .)2-4: 12
  

  )44-36: 24(ت ناشناخته است روز و ساع )ج

هيچكس آگاه نيست، حتي فرشـتگان آسـمان،   »، يو ين تجليق دوميدق روز و ساعتدر مورد  36: 24
 نيـي كـه زمـان تع   ين زمان و باور كردن كسانيياست در مقابل وسوسه تع ين مطلب هشداريو ا ».جز پدر من
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محـدود   يهستند كه دانشـ  يجاودان يآنها موجودات ستند؛يست كه فرشتگان آگاه نيآور ن ما تعجب يبرا. كنند يم
  . دارند

كردند از روز و ساعت آن آگاه نخواهند بود، اما  يم يح زندگيكه قبل از بازگشت مس يكه كسان يدر حال
مثـال آنهـا    به طـور . داشتند، ممكن است كه سال آن را بدانند ييآشنا گوئيشيكه با پ يرسد كه كسان ينظر م به

ن ي؛ همچنـ 27: 9ال يدان. (تمثال بت د رمعبد خواهد بود يم پس از برقراريبا سه سال و نيكه تقر خواهند دانست
  .)5: 13 ؛14: 12 ؛3-2: 11مكاشفه ؛ 11، 7: 12؛ 25: 7 اليدان ك.ر

بـا  . روزهـاي نـوح  تفاوت خواهند داشت، درسـت ماننـد    يب يدر آن روزها، اكثر مردم حالت 37-39: 24
. د شده اسـت ينجا بر آن تاكيست كه اين يا ن مشخصهيداً تلخ بودند، اما ايل شدياز سقبل  يكه روزها يوجود
روزمره خـود   ي، آنها چنان به زندگيبه عبارت. كردند شوهر ميگرفتند و  يدند، زن ميآشام يخوردند، م يمردم م
در راه است،  يليشد كه س به آنها اخطار داده ي كهبا وجود. خواهند نمود يكه تا ابد زندگ گوئيدادند  يادامه م

ـ ب يشد آنها بدون آمادگ يل جاريكه س يهنگام. ل بودنديضد س گوئيكردند كه  يم يزندگ يقيآنها به طر رون ي
امن ي كشت. شود يح، برقرار ميط هنگام بازگشت مسين شرايقاً هميو دق. بردند يها تنها مكان امن به سر م از خانه

  . رائه خواهد شدح هستند ايكه در مس يتنها به كسان
واگذاشته خواهد  يگرينابود شد، د ياز آنها پس از داور يكيدو مرد در مزرعه خواهند بود؛  40-41: 24

 .كنند يگر جدا ميكدي، آنها را بالدرنگ از دو زن در آسياب مشغول آرد كردن هستند. شودشد كه وارد هزاره 
 حياگذاشـته خواهـد شـد كـه از بركـات سـلطنت مسـ       و يگريرود؛ د ين مياز ب يل داورياز آنها توسط س يكي

ن مرحله ياول يعني يمانان در رابطه با وحدت روحانيا يهشدار به ب ياغلب برا 41و  40 آياتاز . (شودمند  بهره
ترك  يداور يمانان را برايا يب يبرده و همگ »بهشت»اران را به آسمان د ايمان يكه او تمام يح هنگاميمس آمدن

ن نوشته باشد، خواندن متن به ما ياز ا يتواند كاربرد معتبر ين مطلب ميكه ا يدر حال. شود ياده مد استفينما يم
  .)سلطنت ارتباط دارد يح براير آن به آمدن مسيفهماند كه تفس يم

بدانـد كـه    ياگر كس. باشند بيدار و هوشيارد يبا در نظر گرفتن ابهام روز و ساعت، انسانها با 42-44: 24
كـه   يپسر انسان هنگـام . ق آن آگاه نباشدياگر او از ساعت دق يد آماده باشد، حتي، باشود يش تجاوز ما به خانه

  .د همواره آماده باشنديبا ين قوم ويبنابرا. چ وجه انتظارش را ندارند خواهد آمديمردم به ه يها توده
  

  )51-45: 24( دانا و شرور) خدمتكاران(غالمان  مثَل )چ

 چگونـه  )خـادم (غـالم  ك يـ دهـد كـه    ينشـان مـ   يسي، خداوند عبابن يا يانيپا در بخش 45-47: 24
سـت  يبا يغالمان م يتمام. سازد يخود را با رفتارش با در نظر گرفتن بازگشت اربابش ظاهر م يت واقعيشخص

ل يح هسـتند اصـ  يكه اقرار دارنـد كـه غالمـان مسـ     يكسان ياما همگ. دادند يخانه خوراك م يبه موقع به عضا
  . باشند ينم
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افتخار  يدر پادشاه يعيت وسيبا مسئول ين شخصيچن. باشد ياست كه مراقب قوم خدا م يكس غالم دانا

  .حاكم بر تمامي مايملك خود خواهد نمودارباب او را . دينما يكسب م يو سربلند

ـ بازگشـت قر  ياست كه رفتارش با دورنما يظاهر يارد ايمانمعرف  غالم شرور 48-51: 24  الوقـوع  بي

پردازد و با ميگساران مشغول خوردن و  آزار همكاران خود مياو بـه  . ر قرار نخواهد گرفتياربابش تحت تأث
 د، او رايايكه پادشاه ب يهنگام. باشد يآماده نم يپادشاه يدهد كه او برا ينشان م ين رفتاريچن. شود نوشيدن مي

شان را به هم يكنند و دندانها يه ميكه مردم گر ييجا. نمايد جايگاه او را با رياكاران مقرر ميمجازات نموده و 
  .نديسا يم

ـ اما ا. دينما يح پادشاه اشاره مين به عنوان مسيح به زميمس ين مثَل به بازگشت مرئيا  بـه طـور  ن اصـل  ي
باشند، با عداوت خود نسبت بـه   يم يحيكه اذعان دارند كه مس ياكثر كسان. رديگ يدة خلسه را در برميكسان دي

آنهـا   يبـرا . باشـند  يح نمـ يدهند كه آنها در انتظار بازگشت مس يان نشان ميتقوا يخدا و متفق شدنشان با بقوم 
  .است نه بركت يداور يبازگشت به معنا

  
  )13-1: 25(ل ده باكره مث )ح

كـه   ين مثـل را در زمـان  يو آشكارا ا دينما يرجوع م 24باب ، به در آن هنگام يعنين عبارت يا 1-5: 25

ده را در آن هنگام به  پادشاهي آسمان يسيع. دهد يرد قرار ميگ ين را در برمين بازگشت پادشاه به زميح و قبل
و  پنج تن از آنـان دانـا بودنـد   . دينما يه ميتشب باكره كه چراغهاي خود را برداشته و به استقبال داماد رفتند

  . دند، به خواب رفتنديكش يكه انتظار م يدر حال. ن روغن نداشتنديريداشتند؛ سا براي چراغهاي خود روغن

 ند، ويگو ياز اقرار سخن م چراغها. باشند يح در دوره خلسه ميمس يقيحق شاگردانمعرف  داناپنج باكرة 

ـ نـد كـه ام  ينما يهستند كه اقرار مـ  يمعرف كسان نادان يها باكره. باشد يالقدس م روغن معموالً به مثابه روح د ي

ح يمسـ  دامـاد . ندينما يافت نميالقدس را در ن روحيبنابرا. چگاه بازگشت ننمودهيا هرا حفظ نموده ام ائييحيمس

انگر ينما خوابيدندده باكره  يت كه همگين واقعيا .باشد يم يو ين دو تجلير او نماد دوره بياست، پادشاه؛ تاخ
  .ن آنها وجود نداشتيب ين مطلب است كه در ظاهر تفاوتيا

دن او توسط يم كه رسيخواند قبلباب در . آيد داماد ميانداز شد كه  نيطن ييمه شب صدايهنگام ن 6: 25
  . شود يپرصالبت اعالم م ييها نشانه

. خواسـتند آمـاده جلـوه كننـد     يمـ  يهمگ. ها برخاستند و چراغهاي خود را آماده كردند باكره 7-9: 25
دند، اما به آنهـا گفتـه شـد كـه بـه      روغن نمو ين درخواست كميرينادان كه فاقد روغن بودند، از سا يها باكره

بدون  يد رستگاريخر يد، اما كتاب مقدس از صنعت ادبيالقدس را خر توان روح يالبته، نم. روغن بروند خريد
  . دينما يپول و بهاء استفاده م پرداخت
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ند كـه او بـا عـروس    يگو يت مياك و والگيريس يها نسخه. هنگامي كه آنها رفتند داماد آمد 10-12: 25
 با عروس خـود،  يافت عروسياز ض يسيخداوندع. كند يكامال صدق م گوئيشير پين مطلب با تصويا. آمد ودخ
برگـزار   ]27: 5ان يسـ افس[در آسمان پـس از خلسـه    يافت عروسيض(. )13: 3ان يكنيتسالو-1( گردد يسا بازميكل
. خواهنـد رفـت   يافت عروسـ يماندگان وفادار و رنج و عذاب هستند بـا او بـه ضـ    يكه باق ينيسيقد.) شود يم

بـا او بـه   دانـا   يهـا  باكره. باشد يح ميمس ينيزم يو بركت پادشاه يشاد يبرا يانتخاب مناسب يافت عروسيض
ر يـ د يليخي گريهر شخص د يشدن برا يو وارد پادشاه. و در بسته شد. رفتند )يافت عروسيا ضي( عروسي

 يليدل – ، داماد منكر شناختن آنها شدبراي ورود بودندها در جستجوي راهي  باكرهر يكه سا يهنگام. شده بود
  . چگاه دوباره متولد نشده بودنديآشكار كه آنها ه

ـ ؛ زبيدار باشـيد ن بود او گفـت  يا يسيدرس ع 13: 25 . دانـد  ينمـ  يآمـدن او را كسـ   روز و سـاعت را ي
ما ر  يا چراغهايآ. شوددار يدخداوند ممكن است هر لحظه پ گوئيند كه يست نمايز يا به گونه دياران باد ايمان

  از روغن و آماده هستند؟
  

  )30-14: 25( مثَل قنطارها )خ
ن وجـود  يو دروغـ  يكـه خداونـد بـازگردد، غالمـان واقعـ      يآموزد كه هنگام يز مين مثل نيا 14-18: 25

 را غالمـان خـود  ، يطـوالن  يمت بـه سـفر  يچرخد كه قبل از عز يم يداستان حول محور مرد. خواهند داشت

 دو يگـر ي، به دپنج قنطار يكيبه . متفاوت پول بدستشان سپرد يمقدار به فراخور قابليت هر يكفراخواند و 
. ست از آن پول استفاده كرده و سود آن را بـه اربـاب خـود بدهنـد    يبا يآنها م. داد يك قنطار يو به آخر قنطار

 آن راداشـت،   دو قنطـار كـه   يمرد. آوردز به دست يگر نيد پنج قنطارافت كرده بود، يدر پنج قنطاركه  يمرد

  .پنهان كرد آن رازميني را حفر كرده و داشت،  يك قنطاركه  ياما مرد .كرد دو برابرل به يتبد
 .باشـد  يمشكل نمـ  باشد يم ين تجلي، دوره بيح همان ارباب است و سفر طوالنين مطلب كه مسيدرك ا

ـ نده منافع خداونـد غا يستند و مسئول و نمايز يعذاب م دوران رنج و يباشند كه ط يها م يليسه غالم، اسرائ ب ي
  . ت داده شده استيشان مسئوليفردي ها تيباشند به آنها به فراخور قابل يم

ـ ا. هاي آنها رسيدگي نمـود  بازگشت و به حساب ، اربابپس از مدتي طوالني 19-23: 25 ن مطلـب  ي

آفرين، اي خادم نيكـو و امـين؛ در   »: اقع شدندن ويمورد تحس يدو غالم اول. دينما يدوم را مشخص م يتجل
 ».بيا و در شادي ارباب شـريك شـو  . چيزهاي كم امين بودي، من تو را بر چيزهاي بسيار خواهم گماشت

هر . كه مسب كرده بودند، نبود، بلكه براساس كوشش سخت آنها بود يخدمت آنها، براساس مقدار پول شيآزما
ـ ا. كامل استفاده نمودند و صددرصد سود كسـب كـرده بودنـد    وربه طش يت خويك از آنها از قابلي ن مطلـب  ي

  .باشد يم ييحايمس يدر بركات پادشاه يباشد كه پاداش آنها شاد يم ياران واقعد ايمانمعرف 
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غـالم او را بـه   . ش نداشـت ياربـاب خـو   يجز اهانت و عذر و بهانه بـرا  يزيچ يغالم سوم 24-25: 25
جايي كه بذر و از  درود جايي كه نكاشته است ميگفت كه از  يهم كرد، به وبودن مت يرمنطقيو غ سختگيري

. خود را دفن نموده اسـت  قنطاراد ياستدالل كرد كه او به علت ترس ز اين گونهو  كند نپاشيده است جمع مي
  .ندك يش را مشغول نميارباب خو ين افكاريبا چن يليچ غالم اصيمان بود؛ هيا يك بين غالم بدون شك يا

ـ اگـر او ا . متهم به شرارت و تنبلي نموداو را  ارباب 26-27: 25 ن افكـار را در مـورد اربـابش در سـر     ي

ارباب موافق متهم نمودن  26ه يضمنا در آ ؟پول او را به صرافان نداد تا سود پول را بدست آوردداشت چرا 
كه قنطـار   يداشت يل بهتريهستم، دل يبن اربايكه من چن يكن ياگر تصور م »: ديگو يو در عوض م .باشد ياو نم

  ».كند يد بلكه محكوم ميبخشا يسخنان تو، تو را نم. يو معامله كن ياندازيرا به كار ب
 گر مـورد يآورد، مانند آن دو غالم د يگر به دست ميد يك قنطار خود قنطارين مرد با ياگر ا 28-29: 25

ك سوراخ حفر شـده بـود در دل   يش ارائه داد يت در زندگيفعال يكه برا يزياما تنها چ. ديگرد ين واقع ميتحس
ـ ا. داشـت داده شـد   ده قنطاركه  يو به مرد گرفته شداز او  يو قنطار! نيزم  ن مطلـب از قـانون ثابـت عـالم    ي

اما آن كـه نـدارد،   . تا به فراواني داشته باشد. به هر كه دارد بيشتر داده خواهد د »: دينما يم يرويپ يروحان
جـالل خـدا كـار     يكه مشتاق هستند كه برا يكسان يها برا لهيوس ».د نيز از او گرفته خواهد شدهمان كه دار

و بـرعكس، مـا   . كـار كننـد   يو يشتر قادر خواهند بود كه بـرا يشتر كار كنند، بيهر چه ب. ا خواهد شديكنند مه
  . است يآسان ش تنل رفتن پادايتحل. م داديم، از دست خواهيكن يرا كه از آنها استفاده نم ييزهايچ

د يم بايخداوند استفاده كن يخود برا ييم از دارايتوان يد كه اگر ما نمينما ياشاره م 27ه يذكر صرافان در آ
كتـاب مقـدس،    يهـا  ن، انجمـن يتوانند، مبشر ين مورد صرافان ميدر ا. ميم نمائيكه قادرند تسل يبه كسان آن را

م، ينمائ يم يكه ما در آن زندگ ييايدر دن. ره باشنديل و غيانج ييويراد يها ت، برنامهيحيمراكز چاپ مطالب مس
  : د دارديمف يشنهاديرسن پيپ. شود يراكد نگاه داشتن پول قبول نم يبرا يا چ عذر و بهانهيه

باشند ممكن اسـت   يخدمت مستقل و شجاعانه نامناسب م يبرا يپادشاه يروانِ ترسان كه از سو
ملك خـود را در خـدمت اسـتاد و    يا و ماين كه عطايرياست سايو ك تيت خود را به صالحيعدم صالح

ـ مف يايـ ر عطايا سـا يپول و  يا مباشر داراير يك مديممكن است . سا قرار خواهند داد، ربط دهنديكل د ي
توانند بـه او نشـان    يخداوند م »صرافان». و خرد باشد يعمل ي، انرژينگر ندهيمان و آيباشد اما او فاقد ا

 ييسا مرهـون قـدرت وتوانـا   يت كلياز موجود يبخش … ندياستاد سود كسب نما ينه برادهند كه چگو
ـ ن يهمگ يشتابد و با همكار يم يگريسا است كه به كمك نقطه ضعف ديك عضو كلي ن و يكمتـر  يروي

  )49(.ابدي ين قوت ميفتريضع

ش شرور يپر از تشواو با سرنوشت . محروم شد يرون افكنده گشت و از پادشاهيب فايده غالم بي 30: 25
كش ين يقنطار نبود كه او را محكوم نمود، بلكه فقدان كارها يگذار هيسرما يت او براين عدم موفقيا. م شديسه

  .ن نجات بودماين بود كه او فاقد اينشانگر ا
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  )46-31: 25( دينما يم يها را داور پادشاه ملت )د

ح و يمسـ ) مسـند ( يكرسـ  ياز داور آن راد يبا د، كهينما يف ميها را توص ملت ين بخش داوريا 31: 25
البتـه فقـط   . ح، زمان مرور و پـاداش اسـت  يمس) مسند( يكرس يداور. ز دانستيم متمايد عظيتخت سف يداور

 يداور) 10-9: 5ان يقرنت-2؛ 15-11: 3ان يقرنت-1؛ 10: 14ان يروم. (دهد ياران، و پس از خلسه رخ مد ايمان يبرا
اچـه آتـش   يخواهند شـد و بـه در   يمردگان شرور داور. دهد يپس از هزاره رخ م تيد اعظم در ابديتخت سف

  .)15-11: 20مكاشفه (واصل خواهند شد 
ح و ين و پس از آمـدن مسـ  يزم ي، رو)دهد يرا م يهر دو معن يونانيواژه (ان يهوديريا غيها،  ملت يداور

هنگامي كه پسـر انسـان بـا جـالل      » :ميخوان يبه وضوح م 31ه يدهد، در آ ينشستن رخ م يتخت پادشاه به
ح باشد، مكان آن يصح 3ل يوئيمكان آن با  يص ما براياگر تشخ ».آيد، تمامي فرشتگان مقدس با او هستند مي
در دوران  يهودي مسيحها بر طبق رفتارشان با برادران  ملت .)2: 3. (باشد يم ميهوشافات، خارج از اورشلي يواد

ت يـ ن نكته حـائز اهم يتوجه به ا .)46-31: 25 ي؛ مت 14-12، 2-1: 3ل يوئي( تخواهند گش يرنج و عذاب داور
ح بـه  يدو طبقـه اول، كـه مسـ   . حيبـرادران مسـ   و گوسفندها، بزها –نجا ذكر شده است ياست كه سه طبقه در ا

و  يهـود يطبقه سـوم بـرادران   . ستنديز يهستند كه در دوران رنج و عذاب م يانيهوديريند، غينش يآنها م يداور
  . ندينما يم يخوددار يد از انكار نام ويت شديرغم آزار و اذيح هستند كه در دوران رنج و عذاب عليوفادار مس
 سـپس او از . دهـد  گوسفندان را دست راست، اما بزها را دست چپ خود قرار ميپادشاه  33-40: 25

. براي آنها مهيا بوده است گردنـد  بنياد عالمكه از  يپر جالل و پادشاهيد كه وارد ينما يگوسفندان دعوت م

 آببـود بـه او    تشنهكـه   يدادند، هنگام خوراكبود به او  گرسنهكه  ين است كه هنگامينكار ايا يلش برايدال

به مالقاتش شتافتند و  يماري، در هنگام بپوشانيدنداو را  بود برهنهكه  يرفتند، هنگاميبود او را پذ غريبدادند، 

ـ . نددنش رفتيبه د زنداندر   يبـه پادشـاه كوتـاه    ييهـا  ن محبـت يگوسفندان پارسا اقرار نمودند كه در ابراز چن
از  يكـ يدهد كـه در احسـان نمـودن بـه      يح مياو توض. ن نبوده استيزم يرو ياند؛ او در زمان آنها حت دهيورز

ـ بـه مثابـه ا   او انجام شده شاگرداناز  يكي يهر آنچه كه برا. اند احسان نموده يبه و كوچكترين برادرانش ن ي
  .او انجام شده باشد ياست كه برا

آتش ابـدي كـه بـراي ابلـيس و     و به  از وي دور شوندكه  شود يناصالح گفته م يبه بزها 41-45: 25
عقـوب بـه او   يناك زمـان رنـج   مدوران سـه  ين علت كه آنها در طـ ي، به افرشتگان او آماده گشته است بروند

در  يكه كوتاه شود يادآور ميبه آنها  ياند، و دهيچگاه او را ندياورند كه هيبكه آنها عذر  يهنگام. ت ندادندياهم
  . باشد يم يو در نظر نگرفتن و يكوتاه يبه معنا يروان ويمورد پ
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ـ امـا ا . حيات جـاودان گوسفندان به  اما، داخل خواهند شد مجازات جاودانن بزها به يبنابرا 46: 25 ن ي
ا يـ ها همه با هـم   آموزد كه ملت ين نوشته ميرسد كه ا يم به نظرخست ن. شود يباعث بروز دو مشكل م مطلب

د كه گوسـفندان بـه واسـطه    ينما ين برداشت را القاء ميت، اين روايدوم، ا. شوند يا هالك ميگردند  يرستگار م
شكل، ن ميدر مورد اول. گردند يك محكوم مين يابند، و بزها به علت انجام ندادن كارهاي يك نجات مين يكارها

ها  است كه ملت يق مملو از موارديخ عهد عتيتار. ها دارد را با ملت ين رفتاريم كه خدا چنياد داشته باشيب ديبا
؛ 11،13، 9، 6، 3: 1 ؛ عاموس7-6: 25ال ي؛ حزق15-5: 47؛ 19-12: 10ا ياشع( اند به خاطر گناهانشان مجازات شده

 يرمنطقـ يادامـه خواهنـد داد غ   يفر الهـ يك  ها به تجربة ب كه ملتن مطليباور ا. )5-1: 14ا ي؛ زكر10ا ي؛ عوبد6: 4
امد آن خواهند شد، اما اصـول عـدالت   ير پيك ملت درگيتك افراد  ست كه تكين ين بدان معنيالبته ا. باشد ينم

  . شود ياعمال م يو هم براساس فرد يهم براساس مل
 يجمعـ  .ز ترجمـه نمـود  ين »انيهوديريغ»توان  ي، مترجمه شده »ها ملت»ن نوشته يكه در ارا  ethneuواژه 

ـ نما يف مـ يان را توصـ يهوديريغ يفرد ين نوشته، داوريمعتقدند كه ا ـ  . دي ، امـا مشـكل   يو چـه فـرد   يچـه مل
نـدگان  يد اگـر نما يشا. ن وجود دارديدر مقابل خداوند در فلسط يا ن جماعت گستردهيچن ييآ گردهم يچگونگ

  .د باشدين ديم بهتريرياند در نظر بگ گرد هم آمده يداور يرا كه برا يا طبقات فرديها  ملت
. به واسـطه اَعمـال بهـره بـرد     يآموزش رستگار ين نوشته برايتوان از ا ين است كه نمين مشكل ايدوم

ان يافسسـ ( ق اَعمالينه از طر شود يمان كسب ميق اياز طر يد كه رستگاريگو يكسان كتاب مقدس ميشهادت 
اگر . ك را به دنبال داردين يكارها يمان واقعيد كه اينما يد مين آموزش تأكيداً بر ايس اكاما كتاب مقد. )8-9: 2

ن، يبنابرا. امن استيا يافته است و بيچگاه نجات نين است كه شخص هيل بر ايوجود نداشته باشد، دل يكين كار
ـ ابنـد، امـا ا  ي يان نجات نمـ يدهويماندگان  ينمودن به باق يكيان با احسان و نيهوديريم كه غيد درك كنيما با ن ي

  . دينما يو محبت، عشق آنان را به خداوند منعكس مي كين
ـ ان از بنيپارسا يبرا ينخست، گفته شده است كه پادشاه. د ذكر نموديگر را باينجا سه نكته ديدر ا اد و ي

اراده ) 41ه يآ. (بود ا شدهيس و فرشتگانش مهيابل يجهنم برا حالي كهدر ) 46ه يآ. (آغاز جهان آماده شده است
اما اگـر انسـانها از   . نژاد بشر در نظر گرفته نشده بود يابند؛ جهنم در اصل براين است كه انسانها بركت يخدا ا

  . ندينما يرند، لزوماً آنها مرگ را انتخاب ميرا نپذ ياراده زندگ يرو
ه يآ(مجازات جاودان ) 41ه يآ) (»يابد»همان واژه (از آتش جاودان  يسين است كه خداوندعينكته دوم ا

جـاودان را بمـا آموخـت، مجـازات      يكـه زنـدگ   يهمان كسـ . ديگو ي، سخن م)46ه يآ(جاودان  يو زندگ )46
از  يكيرفتن يك استفاده شده است، پذيف هر يتوص يكسان براينكه از واژة يو نظر به ا. ز آموختيجاودان را ن
 يگـر يچ واژه ديباشد، هـ  يابد نم يه ترجمه شده جاودان به معناگر واژ. رت دارنديبا هم مغا يگريآنها بدون د

 يرا بـرا يـ دهـد ز  يمـ  يابد ين واژه معنيم كه ايدان ياما ما م. ديرا القاء نما يوجود ندارد كه معن يونانيدر زبان 
  .)17: 1موتائوس يت-1. ( ت خدا به كار رفته استيت و ابديف از ليتوص



- ��� -  

 يكـ ي يح و قـوم و يد كه مسـ ينما يم يادآورياً به ما يان قويهوديريغ ين است كه داورين نكته ايو آخر
 يهـا  ييتوانـا  يمـا درارا . دهـد  ير قـرار مـ  يرا تحت تأث ير قرار دهد، ويكه آنها را تحت تأث يهستند؛ هر مورد

  .ميباش يو محبت به قوم او م يكيش به او با نشان دادن نينشان دادن محبت و احسان خو يبرا يا گسترده
  

  )27 و 26 هاي باب( مصائب و مرگ پادشاه .14
  )5-1: 26(توطئه قتل عيسي  )الف

ش هشـدار داد كـه   يش از پـ شـاگردان ل بـه  يـ ن انجين بار در اين و آخريچهارم يخداوند ما برا 1-2: 26
ـ   يتنگاتنگ ياعالم او به رابطة زمان .)18: 20؛ 23: 17؛ 21: 16(رسد  يمرگش فرا م و ) فصـح (د پسـح  يـ ن عيكـه ب

رسـد و پسـر    دانيد كه دو روز ديگر، عيد پسح فرا مـي  مي». نمود يوجود داشت، اشاره م يلوب شدن ومص
 يبـره قربـان  .افتيخود را خواهد  يواقع يآن سال پسح معنا ».انسان را تسليم خواهند كرد تا بر صليب شود

  . شود يذبح م به زوديد و يدگذر باالخره رسيع
سـران كاهنـان، علمـاي دينـي، و     نمود،  يراد مين سخنان را ايا يوكه  يدر همان هنگام يحت 3-5: 26

انـه  يآنها در نظر داشـتند كـه مخف  . شنديانديب يا لهيگرد آمده بودند كه ح مشايخ قوم در كاخ كاهن اعظم قيافا

ممكـن  . دانستند ي، محتاطانه نمهنگام برپايي جشنن كار را ياما انجام ا. ر نموده و به قتل برساننديرا دستگ يو

توطئه قتل  يل براياسرائ ين مطلب كه رهبران مذهبيا. ز باشديآم خشونت يه اعدام ويعل مردمالعمل  بود عكس
 باشـند كـه او را شـناخته و بـه     ين كسـان يست جزء اوليبا يآنها م. است يشقدم شدند باور نكردنيح خود پيمس

  .شدند يشگامان رشمنان وياما آنها پ. تخت سلطنت بنشانند
  

  )13-6: 26( ايت عنيدر ب يسين عيدهت )ب
ـ ان، ايـ هودي يت و عهدشـكن ياهم كم شاگردانكار،  انتيان كاهنان خيپس از آمدن از م 6-7: 26 ن واقعـه  ي

هنگامي كه عيسي در خانه شمعون جذامي در بيت عنيا بود، زني به داخـل  . دينما يا ميمغتسم را مه يآرامش
و  يفتگيه او عمـق شـ  يـ گرانبهـا بـودن هد  . روي سـر وي ريخـت  را ار گرانبها ياز عطر بس ظرفيو  خانه آمد

  . افته استيكه در خور او باشد ن يزيان نمود، و بالدرنگ گفت، كه چيب يسياو را به خداوند ع يدلبستگ
ن بود كه زن اسراف ين كار اي، نظرشان راجع به ا)5-4: 12وحنا ي(هودا ياو و مخصوصاً  شاگردان 8-9: 26

  . به فقرا داده شودآن  يا معتقد بودند كه بهتر بود كه بهاآنه. نموده است
 نينه تنها ا. با بوديز نبود بلكه زيآم عمل او اسراف. طرز تفكر غلط آنها را اصالح نمود يسيع 10-12: 26

ـ اما تنها . تون همواره كمك نمود يبه فقرا م. ن بود بلكه كامالً به موقع انجام شديچن خ جهـان  يك بـار در تـار  ي
 يتنهـا بـا نكتـه سـنج     زنك يـ زنگ آن زمان به صدا درآمد و . ن نموديدفن نمودن تده يرا برا منجيتوان  يم
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 افته باشد كـه يست دريبا يش، ميخداوند در مورد مرگ خو گوئيشياو با اعتقاد به پ. مغتنم شمرد آن را يروحان
ز يرسـتاخ . وسـت يبه وقـوع پ  نهان گوهم گوئيشيآن زن حق داشت و پ.گريچ وقت دينك است نه هيآن زمان ا

  .)6-1: 16مرقس ( ند متوقف نمودين نماينش تدهيرا كه در نظر داشتند جسم او را پس از تدف يح آن زنانيمس
بـه راسـتي بـه    »: اش جاودانه نمود ن جملهيز آن زن را با ايآم عمل ساده و محبت يسيخداوند ع 13: 26
جيل موعظه شود، كاري كه اين زن انجام داده است به يـاد  گويم، در تمام جهان، هر جا كه اين ان شما مي

كنـد و در   يدر آن باشد بارگاه آسمان را با عطر خود پـر مـ   يكه پرستش واقع يهر عمل ».او بازگو خواهد شد
  .حك خواهد شد يمحو نشدن يخاطر خداوند به شكل

  
  )16-14: 26( هودايانت يخ )پ

كرده بود، بـا او بـه    يزندگ يسيكه با خداوند ع شاگرداناز  يكي ...سپس يكي از دوازده تن 14-15: 26
 يبـر  يك زنـدگ يده بود، و شاهد معجزة يرا شن يو يهمتا يمات بيده بود، تعليسفر رفته بود، معجزات او را د

، »كـه نـان مـن را خـورد     يكسـ ... )خـالص (من  يدوست آشنا»توانست او را  يم يسيكه ع يكس –گناه بود  از
يهـودا اسـخريوطي نـزد سـران     . ه پسر خدا بلند كرديهمان او بود كه پاشنة خود را عل) 9: 41 مزمور(بخواند 

كاهنان بالدرنگ پول را بـه او  . بفروشد سي سكه نقرهش را در مقابل يو توافق نمود كه استاد خو كاهنان رفت
هـودا  ين نمـود و  يمعون تدهرا در خانه ش يسيكه ع ين آن زنيتضاد ب.شود يكه معادل پانزده دالر م – پرداختند

  . به او داد يهودا ارزش اندكي. قائل شد ييارزش واال منجي يآن زن برا. ر استيار چشمگيبس
ن معاملـه  يـ رون رفـت تـا نقـش خـود را در ا    يـ ده بود بيند يسيكه جز محبت از ع ين كسيبنابرا 16: 26

  .ديفاء نمايوحشتناك و مرگبار ا
  

  )25-17: 26(ن فصح يآخر )ت
شوند،  يافكنده م رونيان بيهوديها از منازل  هيرمايخم يكه تمام يروز، در نخستين روز عيد فطير 17: 26

. آمـاده باشـند   حفصبراي م فرستاد كه يرا به اورشل شاگردانذهن خداودن را مشغول نموده بود كه  يچه افكار
  .اندوهبار خواهد بود يها يژگيو يات شام دارايجزئ يتمام

ن يـي تع خانـه كه گمنام بود فرستاد او آنها را به  خاص يمرد يرا به جستجو شاگردان يسيع 18-20: 26
ـ نما يگران را خنث توطئه  ن منظور بود كه نقشةيد مبهم بودن دستورات به ايشا. نمود يت ميشده هدا بـه هـر   . دي

بـه  . ميبـر  يمـ  يپـ  يارهمكـ  يل آنها برايآنها، و تما يها از افراد، محل يسيكامل ع ينجا ما به آگاهيدر ا حال،
خواهم آيين پسح را بـا شـاگردانم در    ؛ مي»وقت من نزديك است»گويد،  استاد مي»: ديـ دقت كن يو سخنان
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او شـام را  . باشكوه و جـالل كامـل  . شد با متانت روبرو شد يك مياو با مرگش كه نزد ».خانه تو به جاي آورم
  . ار آنان قرار دهدين پسح در اختيآخر ياش را برا انهن مرد گمنام كه خيا يبود برا يچه افتخار. ديتدارك د

. ديخواهند ورز خيانتاز آن دوازده تن به او  يكياعالم نمود كه  يسين صرف شام، عيدر ح 21-24: 26
. را فـرا گرفـت   شـاگردان  ياعتمـاد  يو خودب يدياز اندوه وناام يموج. ار تكان دهنده بوديبس يسيسخن ع نيا
ن يـ هـودا ا يجـز   يكه همگـ  يهنگام »؟خداوندا، آيا آن شخص من هستم»: دندياو پرساز  يگريپس از د يكي

خداونـد  . بـرد  دست خود را با من در كاسه فرو مـي بود كه  يبه آنان گفت، او كس يسيرا نمودند، ع پرسش
از  يا كـه نشـانه  ) 36: 13وحنـا  ي. (هودا داديدر خوراك داخل كاسه فرو برد و به  آن رابرگرفت،  يسپس تكه نان

رخ خواهــد داد  يو يكــه بــرا ينمــود كــه در اتفــاق يادآوريــبــه آنهــا  يو. خــاص بــود يمحبــت و دوســت
كه هرگز  بود بهتر آن مي. تش آزاد نخواهد كرديانتكار را از بار مسئولياما خ. وجود دارد يخاصي ريناپذ مقاومت

جه شخصاً مسـئول عمـل   يكرده بود در نترا انتخاب  منجيهودا عمداً و با خواسته خود فروختن ي. شد زاده نمي
  . خود بود

  .»يبل»پاسخ داد  يسيباشد، ع يا او آن شخص ميد كه آيح پرسيتاً و صريهودا نهايكه  يهنگام 25: 26
  

  )29-26: 26(اولين شام خداوند  )ث
. ودگرفت، خارج شد و زمان شب ب يسيهودا تكه نان را از عينكه يم كه به محض ايديد 30: 13وحنا يدر 

هر چند كـه  . (كه شام خداوند برقرار شد او حضور نداشت يم كه هنگاميكن يم يريگ جهينت اين گونهن ما يبنابرا
  .)وجود دارند يا قابل مالحظه ين نكته اختالف نظرهايدر مورد ا

م برقـرار  ينمـائ  يآنچه را كه ما به آن شام خداوند اطالق مـ  منجين پسح، يآوردن آئ يپس از بجا 26:26
ز حاضر بودنـد؛ امـا   يم يرو) دگذريع(از شام پسح  ينان و شراب و به عنوان بخش يعني يعناصر اصل. اختس
 يو در حال. پاره كرد آن راشكرگزاري و پس از  نان را گرفتنخست او . ديبه آنها بخش يديجد يمعن يسيع

 يهنوز بر رو ينكه بدن ويبه انظر  ».بگيريد، بخوريد، اين بدن من است»گفت،  داد مي شاگردانبه  آن راكه 
  . گفت ياز نان به عنوان نماد بدن خود سخن م يا نبود، واضح است كه او به طور استعاره بيصل

باشـد   يكـه درون آن مـ   يا ان مـاده يب ياز ظرف برا. كند يصدق م جامن مطلب در مورد يهم 27-28: 26

مـان  يپ. بـود  جديـد ) پيمان(خون عهد خود نمـاد   وه تاك بود كه به نوبهيداخل جام عصاره م. شود ياستفاده م
ق و ي، تصدياريبخشش گناهان بس يبرا يخته شدن خون گرانقدر ويض توسط ريد فيد و شرط و جديبدون ق

نجا ذكر شده است كه خـون او  ياما در ا. بود يهمگان كاف يجاد بخشش برايا يبرا يخون و. خواهد شد دييتأ
  . مان دارند مؤثر بوديكه ا يدر زدودن گناهان كسان را فقطيخته شد، زير ياريبس يبرا
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 يروز تـا  عصاره ميوة تاك نخواهد نوشـيد گر با آنها از يادآور شد كه او ديبه آنان  منجيسپس  29: 26
 و بركـات  يرا دارا خواهد بود؛ و از شاد يديجد يژگيدر آن هنگام شراب و. شودن بازيسلطنت به زم يكه برا
  . خواهد گفتسخن  يپدر و يپادشاه

م يران يكه در مورد شام خداوند سخن م يد هنگاميا ما باين است كه آيا شود يكه اغلب مطرح م يپرسش
م يتوان يار كم ميبس يديبا ترد. ميا نشده استفاده كنير شده و يا نداشتن نان و شراب تخميه داشتن و يرماياز خم
ر يـ شـرابها در آن زمـان تخم   يتمـام . (شده استفاده نمودر يه و شراب تخميرمايم كه خداوند از نان بدنخميبگوئ

ـ با.) از گنـاه اسـت   يريه تصـو يرمايخم(ست ين ير شده نوع مرغوبيكه معتقدند كه نان فط يكسان.) شدند يم د ي
ر عناصـر  يـ خـود را درگ  يبـه قـدر  مـا  . كند يز صدق مير شده نين مطلب در مورد شراب تخميدرك كنند كه ا

ـ نما يد مـ يـ پطـرس تأك  .اسـت  يك تراژدين يم و اينيب يرا نم يداوندم كه ذات خيكن يمختلف م ـ  ي  يد كـه معن
. گشـت  يمـا قربـان   يح، بـرة پسـح مـا، بـرا    يرا در واقع مسيز ». ت دارد نه خود نانينان است كه اهم يروحان
ـ    يـ رماية كهنه، نـه بـا خم  يرمايم، نه با خميد جشن را حفظ نمائيائين، بيبنابرا ا نـان  ة خباثـت و شـرارت، بلكـه ب

ة يـ رمايمهم است بلكه خم ست كهية درون نان نيرماين خميا) 8-7: 5ان يقرنت-1( ».ية صداقت و راستيرمايخ يب
  .ت دارديما است كه اهم يزندگ

  
  )35-30: 26(با اعتماد به نفس  شاگردان )ج

-113 ريـ كه احتماالً برگرفتـه از مزام  ســرودي مــذهبيپس از شام خداوند، آن گروه كوچك  30: 26
م خـارج شـده، از نهـر قـدرون عبـور كـرده و از       يسـپس از اورشـل   .را خواندند »ح اعظميتسب» يعنيبود،  118

  .رساندند يتون باال رفته و خود را به باغ جتسمانيز يكوهها يغرب يبيسراش
ـ  شـاگردان اش وفادارانه به  ينيدر سراسر خدمت زم يسيخداوند ع 31: 26 شـان  يش رويش در مـورد راه پ

كـه شـدت    يهنگـام . او را ترك خواهنـد نمـود   شبشان آن  ياكنون او به آنان گفت كه همگ. ار داده بودهشد
نجات جان خود، آنها استاد خود را تـرك   يبرا. خواهد انداخت ينند وحشت آنها را از پايرا بب يطوفان ناگهان
 ».وسـفندان متفـرق خواهنـد شـد    به شبان ضربه بـزن، گ »: ديا به انجام خواهد رسيزكر گوئيشيپ. خواهند نمود

)13 :7(  
و معاشـرت بـا او    ينيهر چنـد كـه آنهـا از همنشـ    . د رها نخواهد كرديآنها را بدون ام يكن ويل 32  : 26

ان مردگـان او آنـان را در   يـ پس از برخاسـتن از م . چگاه آنان را ترك نخواهد نموديه يشرمزده خواهند بود، و
  !زيانگ و شگفت يشگيار همي. مالقات خواهد نمود لجلي

ممكـن   ي كـه نان بخشد كه با وجودياطم يان سخن خداوند آمد تا به ويپطرس با عجله به م 33-34: 26
 »سـه بـار  ... امشـب »چگاه را با يه يسيع. او را ترك نخواهد كرد هيچگاهند، او يرا ترك نما ين ويرياست سا

  . ش را انكار خواهد نمودياستاد خو سه بارشتابزده  شاگردن يبخواند، ا خروسنكه يقبل از ا. ح نموديتصح
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 انكـار امـا او را   مـرد ح خواهـد  يد اذعان داشت كه با مسيورز يش اصرار ميكه بر وفادار پطرس 35: 26

آنها صادق بودند؛ و به گفته خـود  . ن موضوع با هم توافق داشتنديز در مورد اين شاگردانهمگي . نخواهد نمود
  .خود آگاه نبودند يقلبهافقط آنها از . اعتقاد داشتند

  
  )46-36: 26( يرنج و مشقت در جتسمان )چ

ن مقـدس گـام   يابند كـه آگـاه باشـند كـه دارنـد بـر زمـ       يرا در يتوانند ماوقع باغ جتسمان يم يتنها كسان
پرصالبت و محتاطانـه در سـخن گفـتن     يبر نقد و اظهارنظر بر آن را دارد از حس يهر كس كه سع. دارند يبرم

ـ ا يآسـمان  يژگيو »نوشته است،  اين گونهن مورد ينگ در ايك يگا. شود يم برخوردار ن مـاجرا انسـان را بـه    ي
  ».ن اشاره، به آن صدمه برسانديبا كوچكتر يحت يقيكه مبادا بهر طر. اندازد يوحشت م
بـه  ) تـون اسـت  يا چرخشـت ز يتون يبشكه ز يكه به معنا( مانييجتسپس از ورود به  يسيع 36-38: 26

ا يآ. ان باغ برديرا به م پطرس و دو پسر زبديو صبر كنند، سپس  بنشينندگفت كه  شاگردانازده ياز  تن هشت
 يدروغ و مشـقت و  منجـي بـا   يهمـدل  يمختلف بـرا  شاگردانت باشد كه ين واقعيانگر ايتواند ب ين ماجرا ميا

  باشند؟  يم يمختلف يها تيقابل يدارا
روحـش  وحنـا گفـت كـه    يعقـوب و  يدقانه بـه پطـرس،   و صا. اندوهگين و عميقاً مضطرب گشت يو

ـ بدون شك ا. العاده و تا سرحد مرگ اندوهگين است فوق ر يناپـذ  و وصـف  يناگهـان  ين حالـت او دگرگـون  ي
ـ يتوان يما گناهكاران نم. شود يگناهان ما م يكرده بود كه قربان ينيش بياو پ. مقدس او بود روح م كـه  يم درك كن

  .) 21: 5ان يقرنت-2(از گناه، كه گناه ما ساخته شود  يت، آن برّداش يياو چه معنا ين برايا
چكس يهـ . به داخل باغ رفـت  قدري بيشتر جلوترست كه او آن سه را واگذاشت و يآور ن تعجب 39: 26

اي پدر من، اگر ممكن اسـت،   »: او را بخواند يا دعاهايم باشد و يدنش سهيتوانست در رنج كش ينم يگريد
  ».ز من بگذرد؛ هر چند نه به خواست من، بلكه به اراده توبگذار اين جام ا

ـ ما با. نمود انيبرگرداند ب ياو را كه رو يا آرزوياو و  يتين دعا نارضايم كه ايمبادا تصور كن د سـخنان  ي
اكنـون روح و روان مـن مضـطرب اسـت، چـه       »: م كه گفـت يبه خاطر داشته باش 28-27: 12وحنا يرا در  يو

پدر، نام خود را جـالل  . ام دهين ساعت رسين منظور به ايهم يده؟ اما برا يين ساعت رهاياز ام؟ پدر، مرا يبگو
 ييب رهـا ينمود كه از رفتن به صل ي، او درخواست نمبگذرد ياز و جامكه گفت  ين، در دعا هنگاميبنابرا ».ده
  !ب بوديا رفتن به صلين دنيبه ا يرا هدف محض آمدن ويز. ابدي

ك درس يآموزش  يافت پاسخ ادا نشد بلكه برايبه منظور در يعنيبه استفاده شده بود، در دعا از فن خطا
ب شدن من وجود دارد كـه گناهكـاران   يجز به صل يگريپدر من، اگر راه د يا »بالدرنگ گفته بود،  يسيع. بود

كـه خواسـته مـن    خواهم همگان بداننـد   ينك به من بنما، اما در همه حال من ميآن را ا.نديخدانشناس نجات با
  ».چگاه در تضاد با اراده تو نخواهد بوديه
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م كـه  يابي يا ما درمين سكوت گويبا ا. وجود نداشت؛ آسمانها سكوت كرده بودند يپاسخ چه بود؟ پاسخ
مـا و   يگناه كه بـه جـا   يب منجيح، آن يمس ير را برايخدا وجود نداشت كه گناهكاران با تقص يبرا يچ راهيه

  . ديه نمايتوج ما جان سپرد، يبرا
جسمشـان  امـا   مشـتاق روح آنهـا  . آنها را خفته يافـت بازگشت امـا   شاگردان يبه سو يو 40-41: 26

دن ما بهتر يم؛ خوابيم كه آنان را محكوم نمائيكن يم، جرأت نميشيانديب يمان در زندگياگر به دعاها. بود ضعيف
چنـد بـار خداونـد    . ار باشند، سرگردان هستنديهوش دار ويد بيكه با يمان است، اذهان ما هنگاميها از دعا كردن

توانستيد ساعتي با من بيدار بمانيد؟ بيدار باشـيد   آيا نمي»د، يكه به پطرس گفت به ما بگو ان گونهد هميبا يم
  ».و دعا كنيد، مبادا در وسوسه بيافتيد

ـ ب، و دگر بار، براي بار دوم، او از آنجا دور شد و به دعا كردن پرداخت 42: 26 م يان نمـود كـه تسـل   ي
  . دين جرعه خواهد نوشياو از جام رنج و مرگ تا آخر. باشد يارادة پدر م

اما . د، و در حضور آنها دعا نموديآموخت كه دعا كن شاگرداناو به . ش تنها بودياو لزوماً در هنگام دعاها
او در  يگـران را در دعاهـا  يم شـدن د ياو سـه  يشخص او و كارها ييهمتا يب. چگاه به همراه آنان دعا ننموديه

  . ساخت يرممكن ميش غيزندگ
ز او دعا يبار سوم ن يبرا. هنوز خواب بودندآمد، آنها  شاگردانبار دوم نزد  يكه برا يهنگام 43-45: 26

كنيـد؟   آيا هنوز در خوابيد و اسـتراحت مـي   »: و آن هنگام بود كه به آنان گفت. و آنان در خواب بودند كرد
  ».شود و پسر انسان به دست گناهكاران تسليم مي ك استيساعت نزد اينك

انتكـار بـه گـوش    يخ يپاهـا  يصـدا . او از دسـت رفـت   يدار با او در شب زنده يداريفرصت ب 46: 26
  .با دشمن يروبروئ يبلكه برا ينيعقب نش ينه برا ».ميد برويائيب. ديزيبرخ»گفت،  يسيع. ديرس يم

م، و يم، در اندوه او تعمـق نمـائ  يه او را بشنويگر بغض گريكبار ديد يائيم، بينكه باغ را ترك نمائيقبل از ا
  .ميمان از او تشكركنيم قلبهايصم از

  
  )56-47: 26( شود ير ميم و دستگيتسل يسيع يدر جتسمان )ح

 يها ين نابهنجاريآورتر از شگفت يكياز مخلوقات خودش  يكياز گناه توسط  يبر منجيم نمودن يتسل
ح يرقابـل بخشـش او را تشـر   يانـت غ يم اسـاس خ يستيهودا، ما قادر نيت ياز فقدان انسان يجدا. باشد يخ ميتار
  . مينمائ

مسـلح بـه    يهمـراه گروهـ   يهـودا ازده تن بود يبا  در حال سخن گفتنهنوز  يسيكه ع يدر حال 47: 26

مقاومـت   منجـي ود كـه  ده بيچگاه نديرا هيز  هودا نبود؛يمطمئناً حمل سالح نظر . دياز راه رس شمشير و چماق
 يو يريدستگ يخ برايها نماد عزم راسخ سران كاهنان و مشا د اسلحهيشا. متقابل بزند ا دست به حملةيد و ينما

  . چ امكان فرار باشديبدون ه
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را بـه   يبـود و  شـاگردان ر ياز سـا  يسـ يص عيكـه نشـانه تشـخ    يسيبه گونه ع يا هودا با بوسهي 48: 26
  . ده شدين درجه كاربرد آن به ابتذال كشيتر نيمحبت به پائ يد جهاننما. شناساند يم چماقداران
ت يو سپس او را محكم و چند »!سالم، استاد»: شد، گفت يك ميهودا به خداوند نزديكه  يدر حال 49: 26

 ي، واژه عاد48ه ين واژه در آياول. دن استفاده شده استيبوس ين نوشته از دو واژه مختلف برايدر ا. ديبار بوس
كند استفاده شده  يو پشت سرهم را القاء م يشيدن نمايكه بوس يتر ياز واژه قو 49ه ياما در آ. باشد يدن ميبوس

  . است
ـ بدون شك ا »؟اي اي دوست، چرا آمده»د، يناقد و محكوم كننده پرس يبا متانت و لحن عيسي 50: 26 ن ي

ـ ) چماقداران(موج جماعت . گذشتند يع اكنون بسرعت مياما وقا. ديهودا را به آتش كشيپرسش وجود  ش يبه پ
  .ر نمودنديخداوند را بدون درنگ دستگ يسايآمدند و ع
شمشير خود را كشيد و  –آمده است كه پطرس بـود   10: 18وحنا يل يكه در انج شاگرداناز  يكي 51: 26

داده بود؛ و بـدون  البته احتماالً پطرس گوش او را هدف قرار ن. گوش يكي از خدمتكاران كاهن اعظم را بريد
  .دانست يت الهيمش آن راد يقضاوتش بود كه با يفيهدف او به ضع. ك ضربه مهلك بوديشك منظورش زدن 

پطـرس را   ينخسـت و . درخشـد  يتابنـاك مـ   ينجا به طـرز يخداوند در ا يسايع يجالل اخالق 52: 26
 ».با شمشير نيز كشته شود شمشير خود را در نيام كن، زيرا هر كس شمشير بكشد »: نكوهش نموده و گفت

 يكار روحـان ياسلحه در پ يرويمتوسل شدن به ن. شود يكسب نم يبا وسائل نفسان يروزيح، پيمس يدر پادشاه
ـ تاً آنها مغلوب خواهند شد و بگذارير بكشند، نهايشمش يد دشمنانِ پادشاهيبگذار. بتيرا شدن مصيپذ يعني د ي

  . القدس متوسل گردند از روح پر يكه سربازان به دعا و كالم خدا و زندگ
لوقـا  . (را شـفا داد ) اعظـم  كـاهن  خـدمتكار (وس كگوش مـال  يسيم كه عيابي يدرم اين گونهاز دكتر لوقا 

كـه از او نفـرت داشـتند محبـت      يباشد؟ او به كان يض نمياز ف يش باشكوهين نمايا ايآ) 10: 18وحنا ي؛ 51: 22
  . نمود يعطوفت م كه خواهان مرگش بودند يو به كسان ديورز يم

 ف پطـرس قناعـت  ير ضـع يد، به شمشينما يستادگيخواست در برابر جماعت ا يم يسياگر ع 53-54: 26
تـا   36000معادل (د يبنما دوازده لژيون فرشتهش از يفرستادن ب يك لحظه تقاضايتوانست در  ياو م. نمود ينم

م نمـودن،  يكـه تسـل   هاي مقدس نوشته. ديـ گرد يم ينمودن برنامه اله ين كار تنها باعث خنثياما ا). نفر 72000

  . رسيدند بايد به انجام مينمودند،  گوئيشيرا پ يز ويدن و مصلوب شدن و رستاخيرنج كش

مـورد  يآمـدن ب  يو يآنها و در پ ظاهر شدننمود كه با اسلحه  يادآوريبه جماعت  عيسيسپس  55: 26
ح ياو تـرج . ا به غارت اموال بپردازديو  شودونت متوسل ده بودند كه به خشيرا ند يچگاه ويآنان ه. بوده است

را آن هنگـام   يو يتوانستند به آسان يآنها م. آرام باشد كه روزانه در معبد حضور داشته باشد يداده كه معلم يم
ت، يآمده بودنـد؟ از نقطـه نظـر انسـان     ر و چماقينك با شمشيچرا ا. ن كار را نكرده بودندياما ا. ندير نمايدستگ

  . بود يرمنطقيفتار آنها غر
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 دن نقشة مشخص خدا به انجـام يافت كه شرارت انسان فقط با به تحقق رسيدر منجيهر چند كه  56: 26
ـ بـا درك ا  شاگردان ».هاي مقدس پيامبران تحقق يابد اين همه رخ داد تا نوشته». رسـد  يم ن مطلـب كـه راه   ي

ـ  و كم ييترسو .ودند و با وحشت گريختندهمگي او را ترك نماستادشان وجود ندارد،  يبرا ينجات آنـان   يدل
آنـان   يالقدس هنـوز در دلهـا   روح .كند يشتر صدق ميب ين مطلب در مورد ما حتيش بود، و هميرقابل بخشايغ

  .اما در دلها ما ساكن شده است. دساكن نشده بو
  

  )68-57: 26(افا يدر مقابل ق يسيع )خ
ـ : ند وجود داشـت خداو يسايع يبرا يدو محاكمه اصل 57: 26 در مقابـل رهبـران    يك محاكمـه مـذهب  ي

دهد كـه هـر    يل نشان ميچهار انج يها نوشته يبررس. يان روميدر مقابل فرمانروا يك محاكمه مدني، و يهودي
افا، يرا نزد پدرزن ق يسيان نخست عيهوديوحنا آمده است كه در محاكمه يدر نوشته . محاكمه سه مرحله داشت

اعضـاي شـوراي   و . شـود  يآغاز م قيافا، كاهن اعظمبا مرحله دوم محاكمه در خانه  يه متنوشت. آناس، بردند
اما . ة خود را آماده سازنديدهند كه دفاع ين اجازه را ميمعموالً به متهمان ا. در آنجا گرد آمده بودند دادگاه يهود
ق يتابزده عمل نمودند و بهر طراو ش يكه مستاصل شده بودند درمورد به زندان افكندن و دادرس يرهبران مذهب

  .)8: 53اء ياشع. (نديك محاكمه عادالنه محروم نمايرا از  ينمودند كه و يممكن سع
ـ دادند نها يل ميهود را تشكي يكه دادگاه عال و مشايخ كاتبانان، يان، صدوقيسيدر آن شب خاص، فر ت ي

ا يـ ست هنگام شـب و  يبا يآنها نم. جام دادندنمودند، ان يد عمل ميكه تحت آن با ينيرا نسبت به قوان يتوجه يب
ست كه به شاهدها رشوه دهند كه آنها شهادت دروغ يبا يآنها نم. داشتند يبرپا م يا جلسه يهودي يديهر ع يط

، در Hewn Stoneون سـتون  يـ و اگر جلسه آنان در سـالن ه . شوددر شب انجام  ستيبا يحكم اعدام نم. دهند
خالص شدن از شر  يان برايهودياق دستگاه حاكمة ياشت. شد يم آنان برقرار نمشد، حك يصحن معبد برگزار نم

  .ر پا بگذارنديز زيش را نيعت خويآنان را وادار كرد كه شر يحت يسيع
نده دادسـتان را  يئت منصفه و هم نمايهود ظاهرا هم نقش هي يدادگاه عال. س قضاوت بوديافا رئيق 58: 26

نامتجـانس را   يبـ ين دادگـاه ترك يـ ن اسـت كـه ا  يم ايم بگوئيتوان ين باره ميدرا كه يزينمود، حداقل چ يفاء ميا
در و از فاصـله دور   نشسته بـود ك ناظر بود كه با نگهبانـان  يز ين پطرسو . هم متهم بود يسيع. داد يل ميتشك

  . انتظار پايان دادرسي بود

اگـر آنهـا   . ب دهنـد يرا ترت يسيشهادت دروغ عليه عاد توانستند يبا مشكل ز يهوديرهبران  59-61: 26
اثبـات   يبـرا  يشـواهد  يده بودند و در جسـتجو يبه انجام رسان يخود را در مراحل دادرس يقبل يها تيمسئول

ف شده از سـخنان  ينامفهوم و تحر يگزارش دو شاهد دروغينت، يدر نها. بودند يتر م بودند موفق يو يگناهيب
) 21-19: 2وحنـا  ي( ». د و من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشتيكن رانين معبد را ويا»: را ارائه دادند يسيع

 آن رام را منهـدم نمـوده و دوبـاره    يد نموده بود كه معبد واقع در اورشليتهد يبراساس شهادت آن شاهدان، و
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ـ ان از ايهودي. نموده بود گوئيشيز خود را پيدر واقع او مرگ و رستاخ. دينما يم يبازساز بـه   يو گوئيشـ ين پي
  . استفاده نموده بودند يدن ويبه قتل رسان يبرا يعنوان مستمسك

ـ ماننـد   »: ار نمـوده بـود  يـ خداوند سـكوت اخت  يساين اتهامات عيوارد نمودن ا يدر ط 62-63: 26 ك ي
كاهن اعظم كه ) 7: 53اء ياشع( ». ن او لب به سخن نگشودين خود ساكت است، بنابرايدر مقابل پشم چ گوسفند

 ياز پاسخ دادن خـوددار  منجيد؛ اما يبگو ين شده بود او را تحت فشار قرار داد كه سخنيخشمگ از سكوت او
آيا تو مسـيح پسـر    گوئيدهم كه به ما ب به خداي زنده سوگندت مي»: گفت يسپس كاهن اعظم به و. نمود

دهـد،   يمـ كه كـاهن اعظـم بـه او قسـم      يد كه هنگامينما يرا ملزم م يهوديك ي يعت موسيشر »خدا هستي؟
  .)1: 5ان يالو(شهادت بدهد 

 ». درست اسـت  گوئي كه تو مي ان گونههم»: عت بود پاسخ داديع شريمط يهوديك يكه  يسيع 64: 26

گويم كه  هر چند كه من به شما مي»: ش اظهار داشتيتر از پ يبودن خود را قو يبودند و اله يحيسپس او مس
در اصل  ».آيد دست راست قدرت نشسته، بر ابرهاي آسمان مياز اين پس پسر انسان را خواهيد ديد كه به 

پنهان شـده اسـت،    يجالل من در جسم بشر. يكه تو گفت ان گونهح هستم، پسر خدا، هميمن مس»: گفت يم او
 رسد كـه  يفرا م ياما روز. دينيب يحقارت م يشما مرا در روزها. باشم ير انسانها ميمانند سا يدر ظاهر من انسان

باشـم و در دسـت راسـت او     يكسـان مـ  يد كه از هر لحاظ بـا خـدا   يد ديافته خواهيان من را جالل يهوديشما 
  ».ميآ يآسمان فرودم يام، و بر ابرها نشسته

كه شما است در حال جمع بـه كـار بـرده    ي و سوم ير دوميضما. افا اشاره دارديبه ق تور يضم 64ه يدر آ
ح، يهستند كه در زمان ظهور پـرجالل مسـ   ييها يليندگان اسرائينماكه  يانيهوديد به ينما يشده است و اشاره م

   .كردند يم يداند كه پسر خدا است، زندگ يكه آشكارا م يكس
 »شـتن را پسـر خـدا نخواهـد    يچگاه خويه يسيكه ع شود ياظهار م اين گونه يگاه »:سدينو يم يسكنل »

  ».باشد يمخورد كه كمتر از پسر خدا ن ياو قسم م) 64ه يدر آ(نجا يدرا
ال اشاره نمـوده  يدان ييحايمس گوئيشيبه پ يحيتلو به طور يسيع. ن نكته را درك كرديافا ايق 65-67: 26

ـ را مانند پسر انسان د يستم و شخصيشب نگر يايدر رو »: بود او نـزد  ! آمـد  يآسـمان مـ   يدم، كـه بـا ابرهـا   ي
دانسـت كـه    يكنـد كـه او مـ    ياعظم ثابت مـ  العمل كاهن عكس ».آوردند يد و او را به حضور ويام رسياال ميقد
كـه   يا د، نشـانه يـ ش را دريخو يكاهن جامةاو ). 5:18وحنا يد به ينگاه كن. (با خدا را دارد يبرابر يادعا يسيع

ـ انگ سخنان فتنـه . ن نموده است و كفر گفته استيبود كه شاهد به مقدسات توه نياز ا يحاك ز او خطـاب بـه   ي
 »آنهـا را پرسـش نمـود، شـورا پاسـخ داد،       يكه رأ يو هنگام. گناهكار وانمود كردرا  يسيهود عي يدادگاه عال

  ».سزايش مرگ است
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افـت،  يان يـ ن مرحله محاكمه با ضربه زدن و آب دهان انداختن به متهم توسط حقوقدانان پايدوم 68: 26
خـود   يها و ضارب استفاده نموده مسيحخواستند كه از قدرت خود به عنوان  ين و تمسخر از ويسپس با توه

  .ن بوديآور و ننگ بود بلكه شرم يينه تها فاقد قضا يكل دادخواه. دينما ييرا شناسا
  

  )75-69: 26( ديگر يم يد و به تلخينما يرا انكار م يسيپطرس ع )د

بيرون در صحن حيـاط  كه  يدر حال. ده بودين ساعت زندگش پطرس اكنون فرا رسيكتريتار 69-72: 26
داً و فـوراً  يشـد  يو. باشد يم يسياران عياز  يكيك شد و او را متهم نمود كه يبه او نزد يوانزن ج نشسته بود

خواسـت نظـرات    يد مـ يرفت، شا در ورودي يو به سو »گوئي دانم كه تو چه مي من نمي»انكار نموده گفت، 

اسـت كـه همـراه     يكسبه طور آشكار اعالم نمود كه او  دختر ديگرياما آنجا . ديرا به خود جلب ننما يشتريب

  . استاد او بود »آن مرد». شناسد يرا نم آن مرداد كرد كه ين بار او قسم يا. بوده است عيساي ناصري

شكي نيست كه تو هم يكـي  »ش آمده و گفتند، يستاده بودند پيكه آنجا ا يجمع اندكي بعد 73-74: 26
ن بـار او بـا قسـم خـوردن و لعنـت كـردن       يا. نبود يگر كافيانكار ساده د ».ات پيداست از آنها هستي از لهجه

  . خروس بانگ زددر آن زمان پر از اضطراب  »شناسم من اين مرد را نمي». د نمودييخود را تأي ها گفته
. ز رسوخ كـرد يه بلكه به قلب پطرس نيآشنا نه تنها به آرامش و سكوت آن ساعات اول يآن صدا 75: 26

خـارج  ش را از دست داده بود، سخنان خداوند را به خـاطر آورد و  يكه غرور و اعتماد به نفس خو شاگردآن 
  . شد و به تلخي گريست

ـ يـ در اناج. ل در مورد تعداد زمان انكارها وجـود دارد يدر اناج يظاهر يرسد كه تضاد يبه نظر م ، يل مت
مـن را   قبـل از آنكـه خـروس بخوانـد، تـو سـه بـار       »د، يـ گو يمـ  يسيت شده كه عيروا اين گونهوحنا يلوقا و 

شده  گوئيشيپ اين گونهل مرقس يدر انج). 38: 13وحنا ي؛ 34: 22لوقا  ك.رز ي؛ ن34: 26 يمت( ».نمود يانكارخواه
  .)30: 14مرقس ( »نمود يتو سه بار من را انكار خواه قبل از آنكه خروس دو بار بانگ بزند، …»است، 

. خوانـد  يكه صبح زود م يخروسشب و  يكه در ط يك خروس وجود داشت، خروسيش از ياحتماالً ب
ـ ) 1ح را در مقابـل  ياو مس. شود يافت ميل حداقل شش انكار مختلف توسط پطرس يو احتماالً در اناج ك زن ي

؛ )70-69: 14؛ مــرقس 72-71: 26 يمتــ( يگــريزن جــوان د) 2؛ )68-66: 14؛ مــرقس 70-69: 26 يمتــ(جــوان 
مـرد  ) 5) 58: 22لوقـا  (ك مرد ي) 4؛ )70-69: 14؛ مرقس 74-73: 26 يمت(ستاده بودند يك او ايكه نزد يجمع )3
 ين مرد آخريم كه ايما معتقد. انكار نمود) 27-26: 18وحنا ي(خدمتكار كاهن اعظم ) 6؛ )60-59: 22لوقا (گر يد

راد نكـرده  يا را ين سخنانين چنيريسا »دم؟يند يا من تو را در باغ با ويآ »را او گفت، ين تفاوت دارد زيريبا سا
  .بودند
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  )2-1: 27( )هودي يعال يشورا( سانهدريندر مقابل  يمحاكمه صبحگاه )ذ
ـ انجـام گرد  صـبح هـود و  ي يعال يدر برابر شورا ين مرحله محاكمه مذهبيسوم  يچ مـورد دعـو  يهـ . دي

سـت قبـل از   يبا يمـ . نكه متهم تبرئه شده باشـد ي، مگر اشودكه آغاز شده بود كامل  يست در همان روزيبا ينم
ن علت است كه يبه ا يريگ مين تصميا». بگذرد يان دادرسيك شب از جري شودصادر  يمتهم حكم يبرا نكهيا

د يرسـ  ين مورد به نظر ميدر ا ». وجود داشته باشد يو يدنظر برايرحم نمودن به متهم و تجد يبراي وقت كاف
هـر چنـد، نظـر بـه     . ورنـد به عمل آ يريجلوگ يمصمم بودند كه از بروز هر نوع حس ترمح يكه رهبران مذهب

خـود   يدر صبح برقرار نمودنـد تـا بـه دادرسـ     يا ان جلسه»رمعمول بود آيمحاكمات انجام شده درشب غ نكهيا
  .ببخشند ياعتبار قانون

م ينيب ينجا مين ما در ايبنابرا. فر اعدام را نداشتنديت انجام دادن كيصالح يهودين روم رهبران يتحت قوان
انزجـار آنهـا بـه هـر      ي كهبا وجود. برند يم پنطيوس پيالس فرمانرواي روميا به نزد ر يسيكه آنها باشتاب ع

انزجـار   يارضـا  ين قـدرت بـرا  يـ خواسـتند از ا  يد بود، امـا آنهـا مـ   يشد، شد يها مربوط م يكه به روم يزيچ
  .سرسخت را با هم متحد نموده بود ، دشمنانيسيبا ع يمخالفت و دشمن. كنند »استفاده»ي دتريشد

  
  )10-3: 27( هودايو مرگ  يمانيپش )ر

كاهنان اعظـم ومشـايخ   ، متوجه گناه خود گشته بود بـه  يهودا كه با تسليم نمودن خون بيگناه 3-4: 27
 يش چنان مشتاقانه با آنها همكاريپ يانتكار مهجور كه ساعاتين خيا. شنهاد نمود كه پول را برگشت دهديپ قوم

. انـت اسـت  يخ يها از پاداش يكين يا. نمود ين امر داشته باشد خودداريادر  يشترينكه نقش بياز ا نموده بود
ـ كـه ا  يراتيتـأث  ياو كه برا. شود يارانه نبود كه منجر به رستگاركزيپره يا ن توبهي، اما اپشيمان گشتهودا ي  ني

 منجي ورا به عنـوان خداوند  يناصـر يسـايـل نـداشت كه عيداشت متأسف بود، اما هنـوز تما يانت بر ويخ
  .ديـق نمايتصد

توانسـتد داخـل    يكه فقط كاهنـان مـ   هاي نقره را داخل معبد محلي سكه يديت نااميهودا در نهاي 5: 27
 ايـن گونـه  مـا   1:18ت بـا اعمـال رسـوالن    يـ ن روايـ سـه ا يبا مقا. نمود يشوند پرت كرد خارج شد و خودكش

ا شـاخة درخـت شكسـت، و    يو طناب پاره شد و ز كرد يآو حلق يم كه او خود را به درختينمائ يم يريگ جهينت
  . ختيرون ريش بيسقوط نمود و امعا به پرتگاه يبدن و

 بهاي خونل كه ين دليمعبد به ا خزانه دربودند از نهادن آن پول  »يروحان«ار يكه بس كاهنان اعظم 6: 27
ح به آنهـا پرداختـه   يدن مسل دايتحو يرا آن پول را برايا گناهكار محسوب شدند زهنمودند و آن يبود خوددار

رون جام را پـاك نمودنـد،   يكه خداوند گفته بود، آنها ب ان گونهت بود همياهم يآنها ب ين مطلب براياما ا. بودند
  . انت و قتل بوديب، خياما داخل جام پر از فر
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پاك را دفـن  گانه و نايان بيهوديريبتوان غ جائي كهدند، يرا خر يگر آنها با آن پول مزرعه كوزه 7-10: 27
 نيابانها را با خون رنگـ ين آنها هجوم خواهند آورد و خيبه سرزم يهوديريدانستند كه چند نفر غ ينمود، آنها نم
  . ديمعروف گرد مزرعه خونآن ملت گناهكار به  ين براياز آن پس آن زم. خواهند نمود

گـر اسـتفاده    ك كـوزه يامله با د و معيخر يا را كه آن پول دفن برايزكر گوئيشيكاهنان اعظم ناخواسته پ
 »گـر  كوزه» يبرا »نهيگنج»تحت عنوان  يگريا، نوشته دينكه، نوشته زكريب ايعج. خواهد شد، به انجام رساندند

  ) د نظر شدهينسخه استاندارد تجد Revised Standard Version (RSV)د به ينگاه كن. ()13-12: 11زكريا ( دارد
را  يگـر ينوشـته د  گوئيشينموده بودند اما پ ياخالق منعزانه معبد كاهنان گذاشتن خون بهاء را در خ

  )ه كتاب مقدسيروزانه اتحاد يها ادداشتي. (به انجام رساندند يگر در ازاء مزرعه و با دادن پول به كوزه
ا يـ در كتـاب زكر  گوئيشين پيكه واضح است كه ا يدهد، در حال ينسبت م ارميارا به  گوئيشين پيا يمت

 يشـمار يكه در تعداد ب يامبر بر طبق نظام كهنيرا آن پيدهد ز يا نسبت ميت را به ارمياحتماالً او روا .آمده است
شـامل شصـت و سـه جلـد كتـاب       يا مجموعه: لمودت(ي لمودها در ت و مرسوم برگرفته از سنت يعبر يها از دست نوشته

ـ پ حفظ شده است، در رأس فهرست ).قيعت مات عهديل تعلير و تفضيهود به صورت تفسي يو مدن ين شرعيقوان يحاو  يامبراني
را به كل  ر نامشيكتاب مزام جائي كه 44: 24در لوقا  يا استفاده مشابه. كه او از آن استفاده نموده است قرار دارد

  .شود يمشاهده م  دهد، يان ميعت عبرانيبخش سوم شر

  
  )14-11: 27( طساليدر مقابل پ يسين ظاهر شدن عينخست )ز

. دندكررا محاكمه  ين اساس ويو بر هم بود يمذهب يسيه عيان عليهودي يت واقعيو شكا يتينارضاه يپا
ـ از ا يبا آگـاه . بر دادگاه روم نداشت يريتأث ياما اتهامات مذهب را در برابـر   يكـه آنهـا و   ين مطلـب هنگـام  ي

 يديبود كه تهد يك انقالبياو ) 1 .)2: 23لوقا (بر او وارد ساختند  يه ويعل ياسيقرار دادند سه اتهام س پيالطس
ت و رونـق  ين موفقيات نپردازند، بنابراينمود كه مال يق ميمردم را تشو يو) 2. رفت يبه شمار م ياتورامپر يبرا

 اتورگاه امپرين قدرت و جايباشد، بنابرا ياو ادعا نموده بود كه پادشاه م) 3. برد يل ميج تحليرا به تدر ياتورامپر
  . دنمو يد ميرا تهد

 پـيالطس . دهـد  ين اتهام او را مورد مؤاخذه قـرار مـ  يدر مورد سوم پيالطسم كه يخوان يم يمتانجيل در 
از ناسزا و افترا از طرف  يموج ين پاسخ ويا. پاسخ مثبت داد يسي، عباشد پادشاه يهوديان ميا او يد كه آيپرس

 يبـرا  يحتـ  يتـ يچ اهميگشت؛ او هـ  جببسيار متعاز سكوت متهم  پيالطس. را به دنبال داشتي هوديرهبران 
ـ را ند يتا آن هنگام كس ياحتماالً وال. نداد يآنها قائل نشد و پاسخ از اتهامات يكي ده بـود كـه تحـت چنـان     ي

  .ديار نمايسكوت اخت يحمالت
  

  )26-15: 27(ا باراباس؟ ي يسيع )ژ
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اد كـردن يـك زنـداني    آزان را بـا  يـ هودي، يد فصح مرسوم بود كه حكمرانان روميهنگام ع 15-18: 27
ان و شـورش و قتـل بـود    يبود كه جرمش طغ يهوديط باراباس ياز متهمان واجد شرا يكي. نديرام نماآ يهودي

ـ  در ان، احتماالً اويه حكومت روميعل يشورش فرديبه عنوان ) 15:7مرقس ( ت يـ وطنـان خـود از محبوب  ن هميب
 آنهـا بـا    نـد، يرا انتخاب نما يكيو باراباس  يسين عيببه آنها گفت  پيالطسكه  ين هنگاميبنابرا. برخوردار بود

 يتوسط كاهنان اعظم كـه همگـ   يعموم يكه رأچرا ؛ نشدمتعجب  يوال. را انتخاب كردند يجار و جنجال دوم
  . بوددند شكل گرفته يورز يحسادت م يسيبه ع

او شـوهرش را  . ديمتوقف گرد پيالطس همسر ياز سو يآور غاميموقتاً توسط پ يان دادخواهيجر 19: 27

مضـطرب   خـواب را او يـ د؛ زيـ ت از خـود را اتخـاذ نما  ياست سلب مسئوليس يسيب نمود كه در مورد عيترغ

  . ده بوديد عيسيدرباره ي ا كننده

با هـم مشـورت    يسيو مرگ ع باراباس يآزاد يخ برايدر پشت صحنه، كاهنان اعظم و مشا 20-23: 27
قاتل را  يك را خواستارند، آنها آزاديكدام يد آزاديدگربار از مردم پرس پيالطسكه  ين هنگاميبنابرا. نمودند يم

پس با عيسي كـه مسـيح   « ديخود گرفتار آمده بود پرسـ ) يميتصم يب( يعزم يكه در دام ب پيالطس. اد زدنديفر
قابـل درك   يوال يكه برا يشدند، موضع يك صدا خواستار مصلوب شدن ويآنها  »؟چه كنم شود خوانده مي

دعوت نمـودن آنـان بـه آرامـش و      ياما برا ؟مرتكب شده بود يتيچه جنا يم؟ ويچرا او را مصلوب نمائ. دنبو
آنـان   يادهـا يو فر بل كنترل اوضاع را به دسـت گرفتنـد  رقايو غ يت عصبير شده بود؛ جمعيد يليدن خيشياند
   »!مصلوبش كن« :انداز شد نيطن

ن در مقابـل  يبنـابرا . ن بوديدر حال تكو يدند و شورشر بويناپذ افت كه مردم سازشيدر پيالطس 24: 27

چگـاه گنـاه   ياما آب ه. متهم اعالم نمود خونختن يخود را از ر يگناهيو ب. دستانش را شستت يدگان جمعيد
  . دينما يخ تبرئه نمين عدالت تاريتر مهم يدر اجرا يرا به علت نافرجام پيالطس

گران گناه نبودند و قبول نمودند كه آن گناه به گردن آنـان  خود شده بودند نيت كه از خود بيجمع 25: 27
به  يهودين يرنشيفق يها ل از محلهياز آن هنگام به بعد قوم اسرائ »!خون او برگردن ما و فرزندان ما باد«: باشد
دن بـار  يده شدند و از بـدوش كشـ  يگاز كش يبه اطاقها يايكار اح ي، از اردوگاههايجمع كشتار دسته يها محل

 عقـوب، آن هفـت سـال رنـج و    يآنها هنوز با زمان رنـج  . برند يح انكار شدة خود رنج مياه سهناك خون مسگن
انكـار شـده    يساين تا آنها عين نفريا. ف شده است، روبرو هستنديتوص 19-6 و مكاشفه 24 يكه در مت يعذاب

  . خواهد ماند يند، باقيق ننمايح پادشاه تصديرا به عنوان مس
، و از آن هنگام تا به حال روح باراباس جهـان  باراباس را آزاد نمودبه درخواست مردم  پيالطس 26: 27
 كـه  ان گونـه سپس، همـ . شود يكند؛ پادشاه پارسا انكار م يقاتل هنوز سلطنت م. الشعاع قرار داده است را تحت

ه شده بود به يآن تعبز و برنده در يكه فلزات ت ين بزرگيشالق چرم. زدند تازيانهمرسوم بود شخص محكوم را 
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 ياز خـون را جـار   ييبارهـا يشـكافت و جو  يرا مـ  يزد و با هـر ضـربه گوشـت بـدن و     يانه ميتاز يپشت و
بـه   مصـلوب شـدن   يرا بـرا  يسـ ينكـه ع يآمد جز ا يسست عنصر برنم ياز دست وال ياكنون كار. ساخت يم

  .ل دهديسربازان تحو
  

  )31-27: 27( كنند يرا استهزاء م يسيسربازان ع )س
كه . تمامي افراد نظامي را گرد او جمع نمودندبرده و  يقصر وال را به سربازان والي عيسي 27-28: 27

خالق، حافظ و نگهدارنده جهـان  ! ن ماجرا خارج از تصور استيآمد ا يپ. شدند ياحتماالً بالغ بر چند صد نفر م
ارزش خـود او بودنـد در رنـج     يهكار و بكه مخلوقات گنا يف سربازان ظالم و پستيرقابل توصيغ يحرمت ياز ب
امـا آن  . ه خرقـة پادشـاهان  يشـب  يا ، خرقهاي ارغواني بر او پوشانيدند آنها عيسي را عريان كرده و خرقه. بود

فكـر   اين گونـه من خوش دارم ) 18: 1اء ياشع(نشانه گناه است،  ينكه ارغوانينظر به ا. ما دارد يبرا ياميپ خرقه
خدا بر مـن قـرار    يينهاده شده است، باشد كه خرقة پارسا يسيناهان من است كه بر عر گيكنم كه خرقه، تصو

  .)21: 5ان يقرنت-2(رد يگ
 اما در وراء ملعبه قرار دادن مبتذل آنها،. فرو كردند بر سرش آن راو  تاجي از خار بافتندآنها  29-30: 27

 آنهـا او را بـه  . مياز جالل بر سـر داشـته باشـ    يتاجم ياز خار بر سر داشت تا ما بتوان يم كه او تاجيابي يما درم
  . مينمائ يگناهكاران پرستش م منجيرا به عنوان  يعنوان پادشاه گناه استهزاء نمودند؛ ما و

دانسـتند كـه    يآنهـا نمـ  . باشـد  يم يو يسلطنت يكه به سخره چوبدست ين معنيبد. دادند چوبيآنها به او 
خ ياكنون آن دست بـا اثـر زخـم مـ    . كند ياست كه بر جهان حكومت م يآن چوب را نگاه داشته، دست كه يدست

  .سلطنت و سلطه بر جهان را در دست دارد يچوبدست
ن عمل خود بسنده ننموده و به يتنها به ا و. خواندند پادشاه يهوديانزانو زدند و او را  در مقابل ويآنها 

چوب را از دست وي گرفته و ، سـپس  فكندندآب دهان استه است يكه تا به حال ز يصورت تنها انسان كامل
  . با آن بر سرش ضربه زدند

كـه   يد كسـ يرا او را در نظر آوريز». نگفت يو سخن. ن اعمال آنها را تحمل نموديصبورانه همه ا يسيع
 ». ديه خود تحمل نمود، مبادا كه در روح خـود خسـته و دلسـرد شـو    يرا از گناهكاران عل ييها چنان خصومت

  )3: 12ان يعبران(
هاي خودش را به او پوشاندند و او را به سـوي محـل مصـلوب شـدنش      جامهان آنهـا  يدر پا 31: 27

  .هدايت كردند

  
  )44-32: 27(مصلوب نمودن پادشاه  )ش
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سـپس سـربازان   ) 17: 19وحنـا  ي. (خود را حمل نمـود  صليباز راه را خودش  يخداوند ما بخش 32: 27
 يبعضـ . حمـل كنـد   يو يرا وادار نمودنـد كـه آن را بـرا   ) يشمال يقايافر روان، درياز ق(به نام شمعون  يمرد

ن اسـت كـه او از موهبـت    ياما امر مهم ا. پوست بود اهيند كه سيگو يگر ميد يو برخ يهوديك يمعتقدند كه او 
  . ب برخوردار شديز حمل صليانگ شگفت

ه ين منطقـه شـب  يد ايشا. است noinark يوناني آنترجمه  وجمجمه  يبه معن يرامآ يا جلجتا واژه 33: 27
  . آن مكان نامعلوم است. ده شده استينام اين گونهبود  ماعدا يبرا ين علت كه مكانيا به ايك جمجمه باشد ي

كـه بـه    زردآبختـه بـه   يآم شـراب تـرش   يخ بكشند، سربازان به ويرا به م يسينكه عيقبل از ا 34: 27
او  يبـرا . نمـود  يدن آن خـوددار ياز نوشـ  يسـ يع. تعارف كردنددهند،  يتكار به عنوان مخدر مين جنايمحكوم

  . ديتحمل نما ين دادن درديا تسكيو  يف حسيها را بدون تضع داشت كه كل بار گناهان انسان ضرورت
ي ج رويمه ياو به داستانها. دينما يف ميح را، ساده و بدون احساس توصيمصلوب شدن مس يمت 35: 27

ـ متوسل نشـده اسـت و فكـر خـود را بـه جزئ      يسيروزنامه نو ياحساسا به سبك ياورده است و ين  زيات نـاچ ي
ت يكن تا ابـد يل. سپس آنها وي را مصلوب نمودند: دينما يان ميت را بيساده واقع يلياو خ. دينما يمعطوف نم

  .ديتوان به اعماق آن سخنان رس ينم
جامة  يبرا ... و... دو را تقسيم كردنهاي ا جامه، سربازان شده گوئيشيپ 18: 22كه در مزمور  ان گونههم

 يكـامل  يتنها زنـدگ «د، يگو يم (Denney) يدن. بود يو ينيملك زميما ين تماميو ا. قرعه انداختند يدرز و يب
د از يپوشـ  يمـ  كه ييز جز لباسهايچ چينبود و ه يزيكه مالك چاست  يو ين جهان وجود داشته زندگيكه در ا

  ».خود بجا نگذاشت
خ ينكـه تـار  ياز ا يچ دركيآنها ظاهراً ه. ر بودنديمردان كوچك و حق يايندگان دنيسربازان نما نيا 36: 27

را  يزدنـد و و  يو زانـو مـ   نشسـتند  به نگهباني او نمـي اگر آنها آگاه بودند، . بود، نداشتند يريگ در حال شكل
  . نمودند يپرستش م
قالـب  . اسـت عيسـي پادشـاه يهوديـان     ايـن  :ح نصب كردنـد يمس باالي سرن عنوان را يآنها ا 37: 27

پادشـاه  «د يگو يمرقس م. )52(گر تفاوت دارديكديل با يدر چهار انج يتا حد يسيسر ع ينوشتة باال يبند جمله
 »انيـ هودي، پادشـاه  يناصـر  يسـا يع«: وحنـا ي؛ و )38: 23( »انيـ هودين است پادشاه يا»« :؛ لوقا)26: 15( »انيهودي
 يان كنـد، امـا تنهـا ادعـا    يت را بيباشد كه واقع يا د جملهينمودند كه عنوان نباكاهنان اعظم اعتراض  )19:19(

بـه زبـان    –قت در برابر چشمان همگان وجود داشـت  ينظر آنها را رد نمود؛ حق پيالطساما . محض متهم باشد
  )22-19: 19وحنا ي( يونانين و ي، التيعبر

نكـرده   گوئيشـ يسال قبل پ 700اء يا اشعيده شد، آقرار دا دو سارقاز گناه خدا در كنار  يپسر بر 38: 27
ن نموده و ناسـزا  يتوه ين به ويسارق ينخست هر دو) 12: 53(او جزء خطاكاران به شمار خواهد آمد؟  بود كه
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 نـده او بـا  يافت؛ در چند ساعت آياز آنها توبه نمود و درست به موقع نجات  يكياما ) 44ه يآ. (كردند يو نثار
  .)43-42: 23لوقا ( اهد بودخو فردوسح در يمس

 رهگـذران . كنـد  يز آشـكار مـ  يـ د؛ انحراف بشر را نينما يب، محبت خدا را آشكار مياگر صل 39-40: 27
تو كه معبد را ويران نمودي و در «: نديدهد استهزاء نما يگوسفندانش جان م يرا كه برا يستادند تا چوپانيا يم

 ين زبان منطقـ يا ».اگر پسر خدا هستي، از صليب فرود بيا! هبرپا نمودي، خودت را نجات بد آن راسه روز 
ـ يا يـ ب فـرود ب ياز صل«. باشد يز مين يخواهيزادآن زبان يا ».مياوريمان بيم تا اينيباشد تا بب«. است يمانيا يب  يعن

او از آنها ادعا نمودند كه اگـر  «ام بوت گفته است، يليو ».م آورديمان خواهيب پاك كن ما ايصل يجرم را از رو
  ».ماند يب باقيرا او بر صليم زيمان داريما ا«: آوردند يمان مين آمده بود آنها ايب پائيصل

ـ فر يراراديغ يديآنها با د. آواز شدند خ قوم با جمع هميو مشا ينيد يكاهنان اعظم، علما 41-44: 27  ادي
 بـه  آن راشخند بود؛ مـا  يطعنه و ر منظور آنها ».تواند خود را نجات دهد ديگران را نجات داد؛ اما نمي»زدند، 

  : مينمائ يم يش تلقيحمد و ستا يبرا يمذهب يعنوان سرود
  شتن را نجات نتوان داديخو
  ديب مردن را برگزيصل يرو

  تا رحمتش گناهكاران تباه شده را نجات بخشد
  داد يد خون ميح پسر خدا بايمس يار

  ابندي ييتا گناهكاران از گناه رها
  نيدليآلبرت م

 ميشتن هسـت ينجات خو يكه در جستجو يلما در حا. دينما يز صدق ميخداوند و ما ن يز در زندگين نيا
  .ميگران را نجات دهيم ديتوان ينم

را  يو يل بـودن، ادعـا  يپادشاه اسـرائ  يرا برا يو يبودن، ادعا منجي يرا برا يو يادعا يرهبران مذهب
بـا   يرهبـران مـذهب  . وسـتند يپ ن بـه آنهـا  يلعـن و نفـر   ن بـه يسـارق  يحت. پسر خدا بودن به سخره گرفتند يبرا

  .ان زدن به خداوند خود متحد شدندتكاران در بهتيجنا
  

  )50-45: 27(سه ساعت ظلمت  )ص
كه اكنون بـا   يزيسه با چيكه او از دست انسانها متحمل شد در مقا ييها يحرمت يرنجها و ب يتمام 45: 27

 ظلمت نه تنها بـر سراسـر  ) بعدازظهر 3( تا ساعت نهم) ظهر( از ساعت ششم. بود يگشت جزئ يآن روبرو م
و  لعـن  يآن ساعات بودكه و يو در ط. ه افكنده بوديز ساين ين بلكه بر جسم و روان مقدس وين فلسطيسرزم

ـ از جهنم كـه مـا ال   يا در آن سه ساعت، فشرده. ر گناهان ما را تحمل نموديناپذ فين توصينفر م و يق آن بـود ي
ـ يب يمـبهم مـ   يلـ ين ماجرا را تنها به صـورت خ يما ا. ما خالصه شد يخطاها يه تماميخشم خدا عل م و درك ين
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ـ  يما فقط م. باشد يه گناه از توان ما خارج ميمنصفانة خدا عل يادعاها يبه تمام گوئيت جوابياهم  م كـه در يدان
بود بـه   يانسانها ضرور يگاررست يه نمود، و هر آنچه را كه برايون را تسويآن سه ساعت او بها را پرداخت، د

  . ديان رسانيپا
مـن، چـرا مـرا     يمـن، خـدا   يخـدا «، آورد با صداي بلند فريـاد بـر  بعدازظهر،  3ساعت  حدود 46: 27

 ».يكن يل سلطنت ميحات اسرائيكه بر تسب ي، ايتو قدوس …«، شود يافت مي 22:3مور زپاسخ در م »؟يواگذاشت
خداونـد   يسايع. ديمجازات نما آن راد يبرعكس او با. رديده بگيه را نادتواند گنا يرا خدا قدوس است، او نميز

كـه خـدا بـه عنـوان داور و      يهنگـام . ر همه گناهان ما را به گردن گرفـت ياز گناه بود، اما او تقص يبر خودش
و  .ديد، از پسر محبت خود دست كشـ يگناه د ين بيگزيست و گناهان ما را به گردن آن جاين نگري، به پائيقاض

ده اسـت،  ينام »ليم عمانوئيتياد يفر«با يالعاده ز نگ فوقيآنچه را كه خانم براون يسيبود كه از قلب ع ييجدا نيا
  . برآمد

  ش كنديش جدايتوانست از جوهره خو يترك شده بود، خدا م
  ن پسر پارسا و خدا بوديكن گناهان آدم بيل
  آنها را پاك نمود يسيع
  عمانوئل جهان را تكان دادم يتياد يبار، فر كيفقط،  يآر
  ».من، من ترك شده هستم يخدا«ادش بدون پژواك و مجرد به آسمانها صعود نمود يفر

  اليزابت بارت براونينگ
نزديـك وي ايسـتاده    ي كهكساناز  ي، بعض »...يايلي، ايل«: اد برآورديفر يسيكه ع يهنگام 47-48: 27

 بـود اسـتهزاء   قصدشـان تنهـا  ا ي را با هم اشتباه گرفتند يآنها اساما ينكه آيا. خواند الياس را ميگفتند او  بودند

س شده بود بـه لبـان   يخ شراب ترشبر سر آن بود و با  اسفنجيرا كه  يبلند چوباز آنها  يكي. ستيروشن ن
 يبـرا  ين كار ترحم نبود بلكه عمليم كه مقصود از ايابي يدر م 21: 69از مزمور  يريگ جهيبا نت. ك نمودينزد يو

  . افزودن رنج بود
هـود بـر او مقّـرر    يرا كه سـنت   ياس نقشيا الينند كه آين بود كه منتظر مانده ببيا يبرداشت همگ 49: 27

. ده بـود ياس فرا نرسياما هنوز زمان آمدن ال. ريا خيد يبود به انجام خواهد رسان عادالننموده بود و آن كمك به 
  . بود دهيفرا رس يسيبلكه زمان مرگ ع) 5: 4 يمالك(

ـ فر. دگر بار با صداي بلند فرياد بركشيد، روح خـود را تسـليم نمـود   كه او  يهنگام 50: 27  بلنـد اد ي

 او روحـش را تسـليم نمـود   قت كه ين حقيا. ن مطلب است كه او با قدرت جان سپرد، نه با ضعفينشانگر ا
. انتخاب نمود اين گونه خودرا يمرد ز م؛ اويريد بميرا كه بايم زيريم يما م. سازديز مين متمايريرا از سا يمرگ و

ل يرد، بلكه من، به ميگ يچكس آن را از من نميه. نهم تا آن را بازستانم يمن جان خود را م«ا او نگفته بود كه يآ
  ؟)18-17: 10وحنا ي( »ار دارم آن را بازستانميار دارم آن را بدهم و اختيمن اخت. دهم يم خود آن را
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  بنا كننده كائنات
  ن ساز انسان باشد؛ يان نفرتاانس

  عتش را،يشر يگزاف داد دعو ييبها
  سشيشكل گرفته از سر انگشتان قد يها و شاخه

  . ش شديشانيتاج خار پ
  كه دستانش را سوراخ كرد ييخهايدل خاك، م يگاههايپنهان كرده بود در مخف

  بدنش شد يپايسر برآورد، كه چل ياش، درخت صنعت شده يو از عمق جنگلها
  . ده بودين آفريزم ين جان باخت كه بااليچوب يبير صلاو ب

  داشت ين جايمع يد رو گرفته به فرمان او در مداريخورش
  . ختين ريكه خون گرانقدرش را به زم يا زهيو ن

  دگار بود، يگداخته آتش افر
  . ها، دستان او بود حفركننده گورش در دل صخره

  شود يظاهر م ش كه بر آنير پادشاهياوست سر يگاه ازليو جا
  . ش را نداشته باشديارويستادن رويتاب ا يچ زانوئيند تا هينش يش ميشانينو بر پ ياما شكوه

  تيپ. ودبلي. فا  
  

  )54-51: 27(ده يپردة در )ض
توسـط  . ساخت يمعبد را جدا م يكه دو اطاق اصل يني، پرده بافته شده و سنگيدر هنگام مرگ و 51: 27

ـ  يحـائل  پـرده تا آن زمان آن . ده شديدر ئيناز باال تا پا ينامرئ يدست ن اشـخاص بـه جـزؤ كـاهن اعظـم و      يب
م مقدس يحر يتوانست وارد بخش درون يك مرد ميتنها . خدا سكونت داشت، بود جائي كهن مكان يتر مقدس

  . شودم مقدس ين حريك روز در سال وارد ايتوانست  ي، و او تنها مشود
به مـرگ   يم جسم ويشكافتن آن تقد. بود يسيآن پرده معرف جسم عم كه يآموز يان ما مياز كتاب عبران

تازه و زنده كـه او بـه مـا     ي، از راهيسيشجاعت ورود به مكان اقدس به واسطه خون ع«. كشد ير ميرا به تصو
اران د ايمانن يتر اكنون فروتن .)20-19: 10ان يعبران( »ديز گرديان پرده كه همان بدن اوست جايوقف نمود، از م

ـ اما بگذار. شودح در هر زمان وارد حضور خدا يتوانند با دعا و تسب يم  نيـ م كـه ا يچگـاه فرامـوش ننمـائ   يد هي
  . يسيخون ع يد به بهايما فراهم گرد يبرا يمت گزافيموهبت به ق

 يكـه نـوع   گـوئي . جـاد نمـود  يعت ايز در طبيرا ن يآور شگفت يها يرات و دگرگونييمرگ پسر خدا تغ
كـرد   به دو نصف تقسيمرا  هاي عظيم صخره يا زلزله. جان و خالق آنها وجود داشت يت بن مخلوقايبي همدل

  . گورهاي بسياري را گشودو 
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م يو بـداخل اورشـل   برخاستند يسـ يع بعد از رستاخيزن گورها يد كه ساكنان اياما توجه نمائ 52-53: 27

ا بـا  يـ ن برخاسته دوباره جان سپردند يسين قديا ايد كه آيگو يكتاب مقدس نم. رفته و بر بسياري ظاهر گشتند
  .خداوند به آسمان رفتند يسايع

پسـر خـدا    يسيو نفراتش را متقاعد نمود كه ع يروم فرمانده سربازانعت يب طبيعج يها لرزش 54: 27
  . بود

ن يا به ايبود، و  منجيح خداوند و يمس يسيكامل بود كه ع يا اعترافيچه بود؟ آ فرمانده سربازانمنظورِ 
دارد به ستم صالبت  يا البته اشاره. ميستين مورد مطمئن نيانسان بود؟ ما در ا يمطلب اذعان نمودند كه او ماورا

 كه بـا  يارتباط داشت، و نه به مرگ كسان يسيبه مرگ ع يعت به نحويطب يها ين مطلب كه دگرگونيدرك ا و
  .مصلوب شدند يو

  
  )56-55: 27( مانيزنان با ا )ط

 تـا  جليلكه وفادارانه در خدمت خداوند بودند و تمام راه را از  زنانيشده است از  ياصنجا ذكر خيدر ا

اخـالص و  . آنجا بودند يو سالومه همسر زبد مريم، مادر يعقوب و يوشا، مريم مجدليه. با او بودندم ياورشل
 يمذكـر بـرا  شاگردانكه  يآنان هنگامـ. باشد ين زنان و عشـق و محبت آنان سرآمد ميز ايآم شهامت يفـداكار

  !ماندند يح باقيح دادند كنار مسينجات جان خود فرار را بر قرار ترج
  

  )61-57: 27(وسف يدر آرامگاه  يخاكسپار )ظ
م يبا تصم يو. هود بودي يدادگاه عال ياز اعضا يكيبود  يوسف كه مردي ثروتمند اهل رامه 57-58: 27

پنهـان بـود،    شاگردك ياگر تا آن لحظه او ) 51: 23لوقا . (نبود موافق پيالطسبه  يسيل دادن عيتحو يشورا برا

اجـازه خواسـت كـه خداونـد      يو از و رفت پيالطسنزد شجاعانه به  يو. اط را به دست باد سپردياكنون احت
هـود در  يدادگـاه   ياز اعضـا  يكيرا يان را تجسم نمود زيهوديو خشم  پيالطسد تعجب يبا. ديدفن نما خود را

را دفن نمود بـه   يسيكه بدن ع يوسف هنگامي. نمود يدفن آن مصلوب شده پافشار ير عزم خود براب عام مالء
 يرا از سازمان يابد و ين عمل او برايا. دفن نمود يو مذهب ي، اجتماعيش را از نظر اقتصاديخو يواقع يمعنا
  . د جدا ساختيخداوند را به قتل رسان يسايكه ع

پارچـة كتـاني پـاكي    ح را در يمسـ  جسدداد و او عاشقانه  يوسفا به ن اجازه ريا پيالطس 59-60: 27
 گور تازه خـود را در  جسد مسيحسپس . ن نموديتده آن راپارچه  يال و با قرار دادن مواد معطر در البه پيچيد

اب بـود و در  يكـه بـه شـكل سـنگ آسـ      سنگ بزرگيبا  قبردهانه . حفر شده بود نهاد اي محكم در صخرهكه 
  . لبه قرار گرفت و مسدود گشت يز در سنگ حفر شده بود بر رويكه آن ني ا هيحاش
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 ن نمودنـد و بعـد از مـردنش بـا    يـي ران تعيو قبر او را با شـر «نموده بود كه  گوئيشياء پيش، اشعيقرنها پ
بـا  نكه يافكنند تا ايوم بنه را به درة يدشمنانش بدون شك در نظر داشتند كه جسد و) 9: 53اء ياشع( »دولتمندان

وسف را واسـطه قـرار   ياما خدا نقشه آنها را باطل نمود و . ا توسط روباهان خورده شوديها سوزانده شود  زباله
  . شود ياء دفن ميكه او با اغن شودنان حاصل يداد تا اطم
در و وشـا آنجـا ماندنـد    يعقوب و يو مادر  مريم مجدليهوسف آنجا را ترك نمود، ينكه يپس از ا 61: 27

  .دار بودند شب زنده قبرمقابل 
  

  )66-62: 27(محافظت شده  قبر )ع

روز بعد كاهنان اعظـم  . شود، و روز مصلوب شدن بود يخوانده م روز تهيهن روز فصح، ياول 62-64: 27
 پيالطسزد را به خاطر آوردند و نزد يخ يرا كه گفته بود دوباره برم يسيآنان سخنان ع. ان معذب بودنديسيو فر

 يسـ يع شـاگردان آنها ادعا نمودند كه . دينما يرا نگهبان قبرنگهبان مخصوص نمودند تا  يقاضات يرفته و از و
درصـدد   جهيام نموده است و در نتيق يند كه ويجاد نماين تصور را ايخواستند ا يم قبراز  يدن جسد ويبا دزد

 تـر  ين نيرنـگ از اولـي وخـيم   آخرافتد، يب ين اتفاقيآنها در هراس بودند كه اگر چن. ن امر بودنديممانعت از ا
ح و پسـر خـدا بـودن خواهـد     يمس يبرا يو يتر از ادعا ميوخ يز ويدر مورد رستاخخواهد بود، يعني گزارش 

  . بود
ـ دان يد و هـر قـدر كـه خـود مـ     يـ د، برويك نگهبان داريشما «جواب داد،  پيالطس 65-66: 27 را  قبـر د ي

. ن شده اسـت يين كار تعيا يقبال برا يك نگهبان روميت كه اس ين معنين پاسخ احتماالً بديا ». ديحفاظت نمائ
ن يين منظور تعيا يبرا يمن اكنون نگهبان. شود يشما انجام م يتقاضا«د كه يرا القاء نما ين معنيممكن است ا اي
هـر قـدر كـه خـود     «ش بـود،  يدر لحن صدا يا هين جمله را ادا كرد كنايا پيالطسكه  يا هنگاميآ ». مينما يم

 يرا مهـر و مـوم كـرده و نگهبانـان     قبرسنگ . خود را نمودند ي؟ آنها كمال سع».را حفاظت نمائيد قبرنيد دا مي
  : ديگو يآنگر م. نداشت يز سودين يمنين اصول ايت بهتريمستقر نمودند، اما رعا قبرك ينزد

دن و مسـتقر  را با مهر و موم نمو قبردر نظر گرفته بودند كه  يكه دشمنان و يا رانهيشگياقدامات پ
 يمـدرك  آن شرور و ارائه يها تنها منجر به باطل شدن نقشه) 64-62(ند يرقابل نفوذ نماينمودن نگهبان غ

  .ديپادشاه گرد يدال بر رستگار يقطع
  

  )28باب ( پادشاه پيروزي. 15
  )10-1: 28( و خداوند برخاسته يقبر خال )الف
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زلزلـة  دن بـه آنجـا   يبه محض رسـ . رفتند ديدن قبر برايم يدو مرروز يكشنبه دم  دهيقبل از سپ 1-4: 28
. زد و بـر روي آن نشسـت   كنـار قبـر  سنگ را از دهانـه  ، از آسمان فرود آمد... اي فرشته. عظيمي رخ داد

  .هوش شدنديبه وحشت افتاده بودند باي نوراني  اين موجود درخشان ملبس به جامهكه از  رومينگهبانان 

كـه آنهـا در    كسـي  .هراسـان باشـند   يزيـ د از چيـ د كـه نبا ين خاطر بخشـ ناياطم به زنانفرشته  5-6: 28

بيائيد و جائي را كه خداوند آرميـده بـود   «. برخاسته استكه وعده داده بـود،   ان گونهش بودند هميجستجو
كـه او   ببيننـد زنـان   تـا  ، بلكهرودرون ين منظور كه خداوند بيبود، نه به ا شده دهيانغلط يسنگ به كنار ».ببينيد

  .استبرخاسته 
 وي شـاگردان  را بـه  ن خبـر باشـكوه  يابروند و  درنگ بيسپس فرشته زنان را مأمور نمود تا  7-10: 28

هنگامي كه آنان در راه بودنـد تـا ايـن    . مالقات خواهد نمود جليلخداوند دوباره زنده شده و آنها را در . دهند

آنهـا بـه   . پرسي نمـود ايشان احوال اب »باشيد شاد«تن خبر را به شاگردان بدهند، عيسي بر آنها ظاهر شد و با گف

 ياطالع دهند كـه و  شاگردانرا مأمور نمود كه به  هاسپس شخصاً آن. افتادند و او را پرستش نمودند يو پاهاي

  .ديخواهد د جليلرا در  آنان
  

  )15-11: 28( ند تا شهادت دروغ بدهندشو يع ميسربازان تطم )ب

ـ نزد كاهنان اعظم رفتـه مـاوقع را تعر    آنهابعضي از  وش آمدند،ه ازان بهربسنكه يبه محض ا 11: 28 ف ي
  !بود يقبر خال! ت خود شكست خورده بودنديآنها در مأمور. نمودند

 يخصوصـ  يا خ قوم جلسهيكاهنان و مشا. ستيسخت ن مذهبيتصور هول و هراس رهبران  12-13: 28
عاجز شـدند بـه سـربازان رشـوه      يكه از هر ترفند يهنگام .ندينما يخود را بررس يتا راهكارها تشكيل دادند

جسـد   شـاگردان ، خفته بودندكه سـربازان   ين مضمون كه هنگاميبد ،ب بسازنديو عج ياليخ يدادند تا داستان

  . ربودندرا  يسيع
صـورتي  از چه رو سربازان خفته بودنـد در  . ز استياز آنكه پاسخگو باشد سوال برانگ شيف بين توصيا

دار نمودن آنهـا از  يتوانستند آن سنگ را بدون ب شاگردانبدهند؟ چگونه  يار باشند و نگهبانيست هوشيبا يم كه
سربازان هم زمان خوابشان برده بود؟ اگر آنها خـواب بودنـد، چگونـه     يخود حركت دهند؟ چگونه تمام يجا

آن  تاد ش ميه آنها رشوه داده د بيداشت چرا با ميجسد را ربودند؟ اگر آن داستان صحت  شاگرداندند كه يفهم
نـد  كردايـن  صرف  به آن اهميت و حساسيت را ند، چرا وقته بودجسد را ربود شاگردانند؟ اگر يبازگو نما را

  .)7-6: 20وحنا ي؛ 12: 24لوقا (و دستمال سر را تا كنند؟  نمايندكه كفن را از جسد جدا 



- �
� -  

خودشـان  باعـث مجرميـت   را نقـل كننـد كـه     يتانداس تا شده بود رشوه دادهسربازان به در واقع  14: 28
ن رهبـران  يبنـابرا . مـرگ بـود   انجام وظيفـه نگهبـاني  دن هنگام يخواب در قانون امپراتوري روم، مجازات. شد مي

  .كنند مي يانيبرسد آنها پادرم گوش واليه بن داستان يقول بدهند كه اگر ا بودندمجبور  يهودي
د يك دروغ بايت از يحما ي، براحقيقت مؤيد خود است حالي كهر كه د گرفت ياد ميهود ي يدادگاه عال

  .هاي بيشماري گفت غدرو
و . رايـج اسـت  ان يـ هوديريغ همچنـين  و بسـياري از يهوديـان   ميـان در  تا به امروز افسانهن يا 15: 28

  :دنك ياشاره م ديگر ت به دو افسانهيمسالبر يو. شكل گرفته است زين يگريد هاي افسانه
چنـد لحظـه بـه    . رفته بودند يگريد قبر اشتباه سر كه زنان بهشود  هر چيز اين گونه تصور مي قبل از -1

ـ يزتريعز قبرا امكان دارد يآ. ديكن ن موضوع فكريا ن بعـدازظهر جمعـه و صـبح شـنبه اشـتباه      ين كس خود را ب
در آنجا  يگريد قبرچ يبود و ه يو ينبود، بلكه باغ خصوص اي وسف رامهي قبرستان؟ به عالوه، آن محل بگيريد

ـ زنان بـا د  فرض كنيمو  ز در آنجا وجود داشتندين يگريد يهام قبريكنمحال تصور فرض به حال . نبود  يگاندي
ن مطلب در مورد زنان صدق يد ايشا. دنديرس يگريد قبر اشتباهاً سرپر از اشك در آن محل سرگردان بودند و 

همـان   سرز يان هم نبودند نيكه گر يريگيدو ماه ،وحنايو  پطرس شمعونمانند  جدي و مصمم ياما مردان كند،
كه  ين هنگاميرفتند؟ اما عالوه بر ا يگريد قبربه اشتباهاً ز يآنها ن ديكن يا فكر ميآ. افتندي يخال آن رارفتند و  قبر

د و يائيه است، بست، او برخاستينجا نياو ا«آنجا بود كه گفت،  يا افتند، فرشتهي يخال آن رادند و يرس قبرآنها به 
 نكنيـد رفته بود؟ اما فراموش  يگريد قبرز به يد فرشته نيكن يفكر م ايآ ».دينيرا كه خداوند سرنهاده بود بب يمحل

  !مهمل و نامعقول است يا هيفرض يكين يا. اند ان نمودهيتر ب شرفتهيها را پ هين فرضيزهوش ايكه مردان ت
مرطوب به هـوش   قبردر آن  يهوش شد و به نحوي، بلكه بنمرد يسيكه ع باورندن يبر ا برخي ديگر -2

. غلطانده بودند قبردهانه  را كه با مهر حكومت روم الك و مهر شده بود بر يآنان سنگ بزرگ. و خارج شد آمد
خـود   يبود و محكم در جـا  قبر يرا كه درست اندازه دهانه ورود يسنگ قبرقادر نبود كه از داخل  يچ انسانيه

. خارج نشد قبراز دست داده بود از  ياديف كه خون زيك معلول ضعياو مانند . بود به عقب برانداستوار شده 
او . باشـد  يخ ميقاً اثبات شده در تاريقت دقيك حقيخداوند  يسايز عيباشد، رستاخ يم ين سادگيت به هميواقع
ـ به ا. دادش نشان شاگردانمسلم و محرز، زنده به  يمصائبش با مدارك يشتن را پس از طيخو ن مـوارد خـاص   ي

  :ديروانش ظاهر نمود فكر كنيكه او خود را به پ يهنگام
  .)11-9: 16مرقس (ه يم مجدليبه مر -1
  .)10-8: 28 يمت( به زنان -2
  .)34: 24لوقا (به پطرس  -3
  ).32-13: 24لوقا ( ساودر جاده عم شاگردانبه دو نفر از  -4
  .)25-19: 20وحنا ي( جز توما شاگردانبه همه  -5
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  .)31-26: 20وحنا ي(توما  شاگردان از جملهبه همه  -6
  .)21وحنا ي( ليجل يايكنار در در شاگردانتن از  7به  -7
  .)7: 15ان يقرنت-1( ارد ايمان 500ش از يبه ب -8
  .)7: 15ان يقرنت-1(عقوب يبه  -9

  .)12-3: 1اعمال (تون يكوه ز يرو شاگردانبه  -10
ز خداونـد  يرسـتاخ  يخيگـواه تـار    ت ما،يحيمان مسير ايرناپذيي، ثابت و تغياديم بنيعظ ياز سنگها يكي

 يتيمـوقع  را مـا يز. ميمان خود بجنگيا يم و برايم قد برافرازيتوان ينجا من و شما ميدر ا. باشد يح ميمس يسايع
  .رقابل اثبات استيانكار نمود اما بطالنش غ آن راشد  يم. شود ينم يم كه نفيدار

  
  )20-16: 28( بزرگت يمأمور )پ

ـ و ا. ديـ ش ظـاهر گرد شـاگردان گمنام بر  يبرخاسته در كوهستان يسايخداوند ع جليلدر  16-17: 28 ن ي
ثــاق يد ميــچــه تجد. ثبــت شــده اســت 6: 15ان يــقرنت-1و  18-15: 16اســت كــه در مــرقس  يهمــان ظهــور

او در مقابل . ست نموديا او زريست خواهند نمود زيآنها ز. ديابد محو گرد يبرا يو يها عذاب! يزيانگ شگفت
 يهـا  هيآنها خداوند زنده و با محبت را پرستش نمودند، هر چند سا. ستاده بوديافته خود ايآنها در جسم جالل 

  . مانده بود يباق يشك هنوز در اذهان برخ
البتـه از  . تمامي قدرت در آسمان و زمين به او سپرده شده استخ نمود كه يسپس خداوند تشر 18: 28

د يـ در مورد قدرت به عنوان صدر خلقـت جد  ينجا ويكن در ايل. قدرت را دارا بود يك نظر، او همواره تمامي
كـه خـدا بـه او عطـا      يكسان ين قدرت بود كه به تماميا يزش او داراياز هنگام مرگ و رستاخ. راند يسخن م

مخلوقـات بـوده    يزادة تمـام  خسـت قـدرت ن  ياو همواره دارا .)2: 17وحنا ي(د يعطا نما يابد يكرده بود زندگ
. ان مردگان را دارا بـود يزاده از م را به انجام رسانده بود، او قدرت نخست يكار رستگار ياما اكنون كه و. است

  .)18، 15: 1ان يكولس( »و تفوق خواهد داشت يبرتر يزها ويچ يدر تمام«
 يبرا »مستمر يفرمانها«شامل ت بزرگ را كه يد، مأموريبه عنوان صدر خلقت جد يسپس و 19-20: 28

اعالم  باشد، يم ين رد نمودن پادشاه و ظهور دوم ويزمان ب يعني يمرحلة حال پادشاه ياران در طد ايمان يتمام
  . نمود

  : شنهاديت شامل سه فرمان است، نه پيمأمور
و دگـر   يونفرض نمـودن دگرگـ   يهيبد ين مطلب به معنيا ».پس برويد و تمامي قومها را شاگرد سازيد« -1

ن از هـر  يريند كه ساين حاصل نمايقيست يبا يم شاگردانبا بشارت دادن خبرخوش . باشد يجهان نم يشيك
  . گردند منجيروان يا پيشاگردان و  يله، قوم و زبانيملت، قب
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باشـد كـه    يح مـ يامبران مسـ يت بر عهده پين مسئوليا .ديد دهيتعم »القدس آنان را به نام پدر، پسر و روح« -2
ان يحياران، مسـ د ايماند يدر تعم. نديد نمايتأك شود د اطاعتيكه با ياموزند و بر آن به مثابه فرمانيد را بيتعم

ند كه خدا پدر ينما يآنها اذعان م. ندينما يم ييشناسا يگانه اله ش را با سهيخو) يبه شكل عموم(عام  در مالء
رو و ياست كه در آنان ساكن است به آنان ن يصالقدس شخ آنان، و روح منجيخداوند و  يمس يسايآنان، ع

پـدر، پسـر و    يعنـ يكن سه شـخص  يا جوهره، لي نامك ي. مفرد است يا واژه 19ه يدر آ نام. دهد يم ميتعل
  . القدس روح

ـ مأمور ».ام به جا آورند به آنان تعليم دهيد كه هر آنچه به شما فرمان داده« -3 بشـارت دادن اسـت    يت وراي
خـود   يپاهـا  ير مذهب داده و سپس به حال خود رها گردند تـا بـر رو  ييتغ ينان به سادگست كه آين يكاف
جـوهرة  . نـد يانـد اطاعـت نما   د آمدهيح كه در عهد جديمس يد آموزش داد كه از فرمانهايبه آنان با. ستنديبا

الم بـه  محـض از كـ   يو فرمـانبردار  يمنظم و اصول يها ه شدن به استاد است، و با آموزشيبودن شب شاگرد
  . ديآ يدست م

آنها تنها و بدون كمك . حضور خواهد داشت عصران يش تا پايخو شاگردانوعده داد كه با  منجيسپس 
  .مند خواهند شد پسر خدا بهره يشان آنها از همراهيخدمت و سرها يدر تمام. نخواهند بود

 ؛تمامي قدرت: ديه است دقت كنت به كار برده شديكه در رابطه با مأمور »همه«ا ي »يتمام«به چهار واژه 

  .هميشه؛ تمامي چيزها ؛ها تمامي ملت
باً پس يتقر. ابدي يان ميحس آرامش از طرف خداوند پرجالل ما پا يت و القايل با مأمورين انجين ايبنابرا

 ت هنوزيمأمور. باشد يو همان كاربرد م ياسب و وابستگتن، همان يهمان استوار يست قرن سخنان او داراياز ب
  م؟يده يانجام م ين فرمان او كارياطاعت از آخر يا ما برايآ. كامل نشده است

  


