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  مقدمه
  “اين كتاب دنيباتريز”

  رنست رنانا
  

  ميان كتب مقدس در منحصر به فردجايگاه ) الف

با .  باشد شكاكي انسانجانباز اگر ز است، مخصوصا ين برانگيار تحسيبستوصيفي “ اين كتاب دنيباتريز”
 ين قادر است شاهكار الهاميب  نكتهدار ايمانكدام . ل لوقا استي از انجي منتقد فرانسويابين جمله ارزيحال ا نيا
 نگاشتن كالم ي را براي است كه خدا ويهوديريسنده غي لوقا تنها نواحتماالً ر سئوال ببرد؟يس را زي نوليانج

 ي روميونانيوارثان فرهنگ  ين كتاب براين سئوال باشد كه چرا ايتواند جواب ا مين امر يد و ايخود برگز
  .جذاب است
 يسيسته خداوند عيم چنان كه شايتوانست مي، چه بسا ننبودب ي طبي منحصر به فرد لوقايها فتااگر ظر

 يل محبت خداوندمان و ارمغان نجات او نه تنها براين انجيا. مير به عمل آوري تقدياست از خدمات و
د يران و قشر مطرود جامعه را مورد تاكي به فقي حت،، توجه خاص او به افرادها انسان تمام يان بلكه برايهودي

 1ان در لوقا يحيمس“ هي اوليسرودها” از يي الگوهاذكر( بر پرستش ياريد بسيتاك لوقا چنين هم. قرار داده است
  .گذارد  ميالقدس روح، دعا و )2و 

  

  نويسنده) ب

 داشتگر رسوالن ي با دي دقيقو مصاحبت با پولس ي مدت درازيدوستهمراهي و  ،اش طبابت بود ه و حرفهيلوقا كه اهل انطاك
 . گذاشته استي ما به جاي كه نگاشت براي جان در دو كتابيده بود همچون دارو كري كه گردآور رايو تمام مطالب

 (Historia Ecclesiastica)“ تاريخ كليسا”خود  در كتاب مشهور (Eusebius)اوزبيوس  كه شواهد بيروني
 ي لوقا است كه با سنت جهانبه دستل سوم ي انجشنگار بر شاهديكند  ميذكر عبارات فوق از جمله در 

 مدافعانگر يد. داند ميل سوم را لوقا يسنده انجي نو، از پدران اوليه كليسا،وسرنائيا. ه مطابقت دارديول اتيحيمس
ه ي كلمنت اسكندر،(Hegesippus) پوسيد، هگسين شهيوست ژ)ل سوم استيسنده انجينكه لوقا نويا(ه ين نظريا

عنوان تنها به  لوقا ،بدعتگزاران مشهور بود كه يكي از ونيدر نسخه فشرده و خالصه مارس .ان هستنديو ترتول
ل سوم را ي انج،تشكيل شده پراكنده قطعات  كه ازيموراتور فهرست.  شده استيرفته شده معرفيل پذيانج
  .نامد مي“ لوقاانجيل ”

 اعمال”  يعني و در واقع در كتاب دومزدل خود دست يست كه به نگارش ادامه انج ااي هسنديلوقا تنها نو
 يها  آنها را قسمتاً اصطالحئي كهها قسمت. شود  ميسنده كتاب كه لوقا است به وضوح ذكرينونام  “رسوالن

 ،1 :27 ،15 :21 ،6-5 :20 ،10 :16 (شود ميز در بطن ماجرا ظاهر يسنده ني هستند كه نومتوني ،ندا هدي نام“ما”



كه تنها لوقا شود  الً روشن ميكام با استفاده از روش حذف و اضافه). 11 :4 تائوسمويت-2 ك.ر ،16 :28
به لوس و سبك نگارش يوفئكتاب به تهر دو م ياز تقد.  مورد اشاره تطبيق نمايديها  تمام زمانبا توانست مي

  .سنده نگاشته استي نوكيلوقا و اعمال را انجيل  است كه وضوح پيدا
 ،)14 :4كول (شمرد  مي برتبار يهوديان يحياز مسجدا او را نام نامد و  مي “بيب حبيطب” لوقا را ،پولس
اعمال به كتاب لوقا و انجيل . د كرده استي در عهدجديهودير يسنده غيل به تنها نويكه او را تبدموضوعي 

  .حجم بيشتري دارند از تمام رساالت پولس ييتنها
اصطالحات (واژگان فهرست . گردد مي ييساي و سنت كلبيرونيمستندات باعث تقويت  درونيشواهد 

 نه ،ختهي فرهيوناني، به اضافه سبك ) استتر قي دقديجد عهدسندگان يگر نوي در آن نسبت به ديوط به پزشكمرب
 كامالً يهوديم ي كه با مفاهيبلكه شخص خته است،ي فرهيحيب مسيك طبيسنده آن يكند كه نو ميتنها ثابت 

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

  تاريخ نگارش) ج

 نگارش آن را ي برخحالي كه در ، لوقا دهه شصت قرن اول است انجيل نگارشيخ براين تاريتر  محتمل
ير  گروه اخ كهتا حدودي به خاطر اين استن ي او، كنند فرض مي)  قرن دومياحتي( 85- 75 يها ن ساليب

ران ي ويالدي م70م در سال ي شهر اورشل.هستندم ياورشل دقيق ويراني براي پيشگوئيح ي مسمنكر توانائي
  .شده باشدخ ثبت يش از آن تاري پبايست مي خداوند ييشگوين پيد، بنابرايگرد

نكه اعمال ي ا، و با توجه بهگاشته شدهش از اعمال نيپ  لوقا انجيلهمه اتفاق نظر دارند كهتقريباً   كهجااز آن
چنانچه .  لوقا مدنظر قرار دادي برا راش از آني پيخيد تاري با،ابدي ميان ي با پولس در روم پايالدي م63در سال 

ون نر بزرگ روم كه يسوز توان باور نمود كه آتش تاريخ نگارش لوقا را بعد از اين دوران بدانيم، به سختي مي
د يو شهادت پطرس و پولس از د)  م64(ان يحي متعاقب آن بر مسيان نهاد و جفايحيگناه آن را به گردن مس

ح ي م صح62-61 يها ن سالي بيخياد تارين رو به احتمال زياز ا. سا پنهان مانده باشدي كلنگار خين تارياول
  .است
  

  موضوعپيش زمينه و ) د

نواقص   اما بدون، زنانات مردان وين خصوصي با بهتريشخص،  بودندي اله كامالًيها به دنبال انسان يوناني
 كه در عين قدرتمندي سرشار از ترحم و رأفت كند مي ي را پسر انسان معرفيسيلوقا ع.  آنانيها يو كاست
  .بر همه چيز سايه انداخته استت او يانسان. است

د به يشا.  و ترحم او بارها ذكر شده استيدرد همگر اشاره كرده ويل ديش از اناجيب او يلوقا به دعاها



ل يبه انج چنين همل لوقا يانج.  برخوردار هستندبلنديگاه يجاچنان ل است كه زنان و كودكان از ين دليمه
 دهنده نجاتبه عنوان  يسي و خداوند عشود مي بشارت دادهز ي نها ل به امتينجا انجيدر ا.  معروف استيبشارت

 را يق شاگرديم طريتوان مي . استيردشاگطريق  يل راهنماين انجينكه ايو سرانجام ا. گردد مي يجهان معرف
 است كه ما به يژگين همان ويا. مينيبروانش بيت پيات آن را در تربي و جزئميي خداوندمان دنبال نمايدر زندگ

 يزندگ عناصر الزم به جهت تمام ،ن انسان كاملي اي ما در زندگ.ميا هر خود مدنظر قرار داديطور خاص در تفس
خواند،  ميفرا كه ما را بدان ي او راهيهمتا  بي در سخنانچنين هم. افتيم ي را خواهها انسان تمام يل براا هديا
  .ميابي ميب را ي راه صليعني

 همه  تاخواند ميفرام كه ما را يشنو مي را دهنده نجات ي صدا،ميپرداز ميل لوقا ي كه به مطالعه انجيهنگام
 يشتر به ژرفنايهر چه ب.  استيز معرفت روحان ااسي اسياطاعت جزئ. ميي نمايروي از او پكردهز را ترك يچ
  .شود مي بر ما آشكارتر  خدام، مفهوم كالميابي مي دست بن تجاريا

  

  انجيل لوقا طرح كلي

   )4-1 :1(هدف و روش لوقا  :مقدمه. 1
   )52 :2-5 :1( پيشگام اوظهور پسر انسان و . 2
  )30 :4-1 :3(  خدمتي پسر انسان برايآمادگ. 3
   )26 :5-31 :4( رساند  اقتدار خود را به اثبات مي انسانپسر. 4
   )49 :6-27 :5( كند  خدمت خود را تشريح ميپسر انسان. 5
  )50 :9-1 :7( دهد  خدمت خود را گسترش ميپسر انسان. 6
   )54 :11-51 :9(  با پسر انسانها ش مخالفتيافزا. 7
  )16-12 يها باب(م يم و شفا در راه اورشليتعل.. 8
   )27 :19-1 :17(دهد  ميم ي پسر انسان شاگردان خود را تعل.9
   )38 :21-28 :19( ميپسر انسان در اورشل .10
   )33-22 يها باب( رنج و مرگ پسر انسان. 11
  )24باب (  پسر انسانيروزي پ.12
  

  تفسير

  )4-1 :1(  هدف و روش لوقا:مقدمه. 1
ل به ي كه در نگاشتن انجي او ابتدا اطالعات و منابع.كند  ميي معرفنگار خيل خود را تاريلوقا در مقدمه انج

ع ثبت شده و ي وقا:بع دارد دو منيدگاه انسانياو از د. دينما ميف يكار برده و روش نگارش خود را توص



  .حي مسيع زندگي وقاشاهدان عيني از ي شفاهيها گزارش
 ي دست خود را دراز كردند به سوياري كه بسآن جهتاز  :كند ميع ثبت شده اشاره ي به وقا1ه يآ 1 :1

 ممكن است . بودنديسندگان چه كسانين نويم كه ايدان ي ما نم...ديد ما به اتمام رس كه نزيف آن اموريلأت
 يالهامها  نوشتهغير از اين دو، ديگر كه دانيم  به روشني مي اما ،سندگان باشندين نوي و مرقس هم در زمره ايمت

  ).وحنا موخرتر بوده استيخ نگارش يتار(اند  نبوده
و آن را  كه در ابتدا نظارگان و خادمان كالم بودند يآنان ي شفاهيها گر لوقا از گزارشي دياز سو 2 :1

 كه ي بوده اما با آن كسانيسي عيكند كه شاهد زندگ ميلوقا خود ادعا ن.  استفاده كرده استدنديبه ما رسان

. نامد مي ارگان و خادمان كالمنظاهان خداوند را او همر. استح بودند مصاحبت داشته ي مسي زندگينيشاهد ع

ل خود از او يز در انجيوحنا ني كه همان گونهكند،  مياد يح ي مسيها  از ناميكي به عنوان كالمنجا از ياو در ا
قت يحقن ي ا.دهنده منادي آن بود  كه يحيي تعميد ابتدا در اينجا يعني ابتداي دوران مسيحي.اد كرده استين يچن

 بر انكار الهام يليتواند دل ميجسته، ن دول خود سي نگارش انجي برايات ثبت شده و شفاهيكه لوقا از حكا
ب منابع خود ي او را در انتخاب و ترتالقدس روحن معناست كه يبلكه تنها بد.  نوشته او شمرده شودشفاهي
  .ت نموده استيهدا

  :دارد مياظهار   استوارت.مز اسيج
 تفكر و استعداد ييالهام نزول جادو... ستندي نمعافق يخ دقيق تاري از لزوم تحقيسندگان الهاميكند كه نو مي ثابت لوقا كامالً
ست كه ين ني الهام ا.كند ميان ي بي انساني تفكر و استعدادهايري بلكه خدا اراده خود را با به كارگ،ستي خدا نياز سو
او را  ت كردهيت او را تقويود، بلكه شخصل شير خدا تبدين تحري او به ماشده انگاشته شده ويسنده ناديت محترم نويشخص
  .سازد ميل به شاهد زنده خدا يتبد

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

 كه ي او برطبق هدف.زيوس عزليئوفي تيسم ايب به تو بنوي رفته به ترتي در پدقت به از ابتدادم كه همه را يد
البته . ار راسخ بوديل بسي عزم او در نگارش انجي از نظر انسان.دميز مصلحت چنان دي من ن،ديگو ميداشت تنها 

  .خته بوديآم دري انساني با رايبيز به طرز عجي نيم كه الزام الهيدان ميز يما ن
 دنبال كرده و سپس آنها را دقت را به زي چهمهع ي وقايز از ابتدايش از هر چيلوقا بر طبق روش خود، پ

.  ما استدهنده نجات يع زندگيق از مجموعه وقاي و دقيق علميجه تالش او تحقينت. ب نگاشته استيبه ترت
 نامربوط ي اعتبار نداشته و از نظر روحانيخي كه از نظر تار رايعيلوقا صحت منابع خود را آزموده، تمام وقا

 يهنگام.  ما قرار داردس كه امروز در دستري به شكل، نموده استيآور ود را جمعه حذف و سپس منابع خبود
ل ين انجيع ايوقا. ستي در آن نيب زمانيت ترتي به منزله رعااًن امر صرفيسم، اي بنوبيبه ترتد يگو ميكه لوقا 
ز در آن ي نيمي و تعليب روحاني بلكه ترت،ندا هند، نگاشته نشدا ه كه رخ داديب زماني بر اساس ترتهمه كامالً

 اگر .يب زمانيند تا ترتا هم شدي تنظيم اخالقيگر آنها بر اساس موضوع و تعالي ديدخالت داشته است، به عبارت



لقب  . به او شده استيكمال تعجب اشاره اندك است، اما در لوسيتئوف ،كتاب اعمالل و ين انجيچه مخاطب ا

 او احتماالً.  استدوست خدا  اسم اويمعنا.  بوده استيمت از مقامات حكويكين معناست كه او يبد زيعز
  . تابعه روم داشته استيها  در دولتيرسم يتي بوده كه مقام و مسئوليحيمس

 كه در يد تا صحت تمام اموريئه نمالوس ارايبه تئوف را عيوقاروايت مكتوب ن بود كه يهدف لوقا ا 4 :1
 يام مكتوب او را از اشتباهات ناشين پيا. ش مسلم شوديبرا آموخته بود يسي و خدمت خداوند عيمورد زندگ

  .داشت ميع در امان نگاه ي وقايان شفاهياز ب
 .دهد مي نگارش كتاب به دست يط انساني آموزنده از شرااما هر چند كوتاه يا نهيزم شيپ 4-1ات يآ
كند اما در  مي ذكر ناًمينجا مستقين موضوع را در اياو ا. ل خود را نوشته استيم كه لوقا با الهام انجيدان مي

  .  ترجمه كرداز باالتوان  ميز ين  كه آن را،)3ه يآ(كند  ميان يه آن را در لفافه بيالبدا عبارت من
  

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

  منادي تولد ماعال) الف

 هيروديس كه يآنها به هنگام. كند مي آغاز دهنده تعميد ييحين ي والديت خود را با معرفيلوقا روا 5-6 :1

  . سو بودي از نسل عي و به عبارتياو ادوم. ستنديز ميبود، ه يهوديپادشاه  ،ر ظالميكب

 كه خوانده شده ي از همان كسانيكي بود، ايفرقه ابكاهن و از ) آورد مياد ي خداوند به يبه معنا( ايزكر
 ياريدر آن زمان كاهنان بس. ديم خدمت نمايكل اورشلي در هي از سبت تا سبت بعديعني دو بار يبود تا سال
  . قداس بخور بسوزاننداال شان در قدسي در طول زندگيك بارشد تا تنها  ميبشان ين افتخار نصيبودند كه ا

ان سرسپرده يهودياو و شوهرش از .  بودهارون كهانتيز از نسل خانواده ين)  قسم خدايبه معنا( صاباتيال
 ،البته.  و چه در بجا آوردن مراسميكردند، چه از نظر اخالق مي عمل قيعت عهد يها  به نوشتهبودند، كه صادقانه

 كه در كالم گفته شده ينينكه آئيا ايده و ي گذراني قرباناًكردند، مطمئن مي كه گناه يگناه نبودند، اما هنگام  بيآنها
  .آوردند ميبود را بجا 
 ب علتي طبيلوقا. آمد ميان ننگ به شمار يهودي امر در نزد ني كه ا، نداشتند“يفرزند”ن زوج يا 7 :1
شكل را دو منه سال بودند، يريقت كه آنها هر دو دين حقيو ا. كند ميصابات ذكر ي آنها را نازا بودن اليفرزند بي

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

ق ي از زمان دقاًقي دقيد كه كسيآ ميبه نظر ن. كردند ميكل جمع شده و عبادت يرون هيقوم ب. انتخاب شد
 .ه باشدوزاندن بخور اطالع داشتس

شود و با پرستش خدا توسط قوم  ميكل آغاز يل با عبادت قوم در هين انجيا ميار جالب است كه بدانيبس



و كار خداوند شان در شخص يد كه چگونه دعاهايگو ميه به ما ين دو آي اني بيها باب. ابدي ميان يكل پايدر ه
  . پاسخ داده شديسيع

.  مناسب استي مكاشفه الهيط برايبرند، زمان و شرا مي كاهن و قوم در دعا بسر هنگامي كه 11-14 :1
ا ابتدا يزكر-يت الهيگاه لطف و عنايجا.  ظاهر گشتيستاده بر ويفرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ا

 به او يزياما فرشته با اخبار شگفت انگ. ده بودي نديا ه تاكنون فرشتيك از همقطاران وي چيه: ترسان گشت
 ينكه براياو عالوه بر ا. )هوهيض يا في لطف( ييحيد، به نام يي خواهد زايصابات پسريال. دينان بخشياطم
 .سرور خواهد بودمايه ز ي نياري بسيبرا آورد، مي به ارمغان ي و شادين خود خوشيوالد
ز يش از هر چياو پ). ت داردي كه اهماي يتنها بزرگ(ن كودك در حضور خداوند بزرگ خواهد بود يا 15 :1

ساخته شده از ( يركسو م) ساخته شده از انگور( او شراب ، خود به خدا بزرگ استيبه خاطر وقف شخص
 .دينخواهد نوش) گندم

 از شكم مادر ي خواهد بود، حتالقدس روح بزرگ خواهدبود، او پر از ين روحاينكه او در پريدوم ا
 بود تا يافته بود، بلكه روح خدا از همان ابتدا در وي از همان بدو تولد نجات ييحيست ين بدان معنا نيا(خود

 ).ح آماده سازديندا دهنده مس يعني خدمت خاص خود ياو را برا
 ي را به سواسرائيل بنيار از ياو بس. ح، بزرگ خواهد بودي مسينكه او در مقام مناديسوم ا 16-17 :1

 كه خواست تا قوم يا خواهد بود، همان نبيليخدمت او همانند خدمت ا. ديشان خواهد برگرداني ايخداوند خدا
 (G. Coleman Luck)  كلمن الك.ي كه جهمان گونه .ح با خدا بازگردانديگناهان به رابطه صحرا با توبه از 

  :سازد مي نشان خاطر
 يها  دلچنين هماو . ندي فرزندان خودتوجه نماياط را وادار خواهد نمود تا به امور روحانياحت  بينيموعظه او والد

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

و . ر خداوند آماده سازد ظهويان جهان برايان را از مدار ايمان از ي آن بود تا گروهيگر او در پيان ديبه ب
  . ما باشديار ارزشمند براي بسيمتتواند خد مين يا

 به ما 16ه يآ. ان شده استي ب17-16ات يح در آيت مسيم الوهيرمستقيد كه چگونه به طور غيتوجه نمائ
ه ما  ب17ه يسپس آ. ديشان خواهد برگرداني اي خداوند خداي را به سواسرائيل بني از ياري بسييحيد كه يگو مي
كه بر  كند؟ واضح است مي اشاره ي به چه كس“يو”ر يضم. دي خواهد خرامي ويش روي پييحيد كه يگو مي
پس . ميشناس مي “يسيع” را ندا دهنده ييحيكه ما  ن سبب استيو به هم. يه قبلي در آ“شانيخداوند خدا”
  . خدا استيسيار روشن است عيجه بسينت

اآوردن يدن  بهيچه او و چه همسرش برا. ن وعده محال آمديته ا پا به سن گذاشيايدر نظر زكر 18 :1
  .انگر شك محبوس در دل او بوديو بز اي سئوال حزن انگ.ربودنديفرزند، پ
 او را اًگر چه غالب. به سئوال او پاسخ گفت)  در خدايقو( لي خود به عنوان جبرائيفرشته با معرف 19 :1

 يا هستد و فرشتيا مي كه در حضور خدا يا هتنها از او به عنوان فرشت مقدس كتابدانند، اما در  ميصدرالمالئك 



  .)21 :9، 16 :8 اليدان( شده است يآورد معرف ميغام ي انسان پي خدا برايكه از سو
هرگاه .  سخن گفتن نداشتيارايا شك نموده بود، تا به هنگام والدت نوزاد ي زكرئي كهاز آنجا 20 :1
 ياعتقاد  بي.توانند شهادت دهند و نه سرود بخوانند ميشوند، نه  مي كالم خدا گرفتار ان در دام شك بهدار ايمان
 بسته همان گونه نشود يمان در پرستش و شهادت جاري كه چشمه اي و تا هنگام،دوزد مي را به هم ها لب
  .ماند مي

 يليد خيسوزان ميكه بخور  ي كاهناً غالب، چرا كهدنديكش ميصبرانه انتظار   بي قوم،كليخارج از ه 21-22 :1
 بردند كه يسپس قوم پ. رون آمد، با اشارات دست با آنها سخن گفتينكه بيا پس از اي زكر.گشت ميزودتر باز 
  .ده استي دييايدر قدس رو
همان د، به خانه بازگشت، و يكل به انجام رسانيف خود را در هينكه مجموعه وظاي كاهن پس از ا23 :1
  .دي كرده بود نتوانست سخن بگوييوشگي كه فرشته پگونه
 و با خود شاد بود كه ،صابات حامله شد، به مدت پنج ماه در خانه پنهان ماندي كه اليهنگام 24-25 :1

  .  را از او برداردييافته تا ننگ نازايسته يخداوند او را شا
    

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

 يم نامزد مرديمر. ل ظاهر گشتي جليكرد در نواح مي يم كه در شهر ناصره زندگي به نام مريا هنبار بر باكريا
  تاج و تخت داود را بهيش نبود اما حقوق قانوني بي اگر چه نجاري كه حتيوسف از تبار داود بود، كسيبه نام 
 مشابه يقت تنها با حكميدر حق. ار معتبرتر بودي بسي از عقد امروزي حتي در آن دوران نامزد.برد ميارث 
   .شد آن را شكست ميطالق 
د يدو نكته را با.  به او داشتي كه خداوند نظر خاصيخواند، كس ميده ي نعمت رسيم را ايفرشته مر 28 :1
او  )2 ت گفتيد و نه او را دعا نمود تنها او را تحيم را نپرستيرفرشته م )1 :مينجا مورد توجه قرار دهيدر ا

  “.يمبارك هست” بلكه ، است“ضيپر از ف”م ينگفت كه مر
 .ستيت فرشته مضطرب گشت و در شگفت بود كه مقصود او چيم از تحيداست كه مريپ 29-30 :1

  .ح موعود باشديدر مسده تا مايرگزكرد، سپس به او گفت كه خدا او را ب فرشته ترس او را آرام
  :ديي گرفته توجه نماين اعالن جايت كه در ايق پر اهمين حقايبه ا 31-33 :1

  . دي زائي خواهي پسر،حامله شده: حي مسيت واقعيانسان
  . دي نامي خواهيسياو را ع: دهنده نجاتت و خدمت او در مقام يالوه
  .ت و چه در كاري چه در شخص،او بزرگ خواهد بود:  اويبزرگ
  .  شودي مسميبه پسر حضرت اعل: ت او به عنوان پسر خديهو



ح بودن ين امر مسيا. خداوند خدا تخت پدرش را به او عطا خواهد فرمود: نسبت دادن تخت داود به او
  . كند مي را ثابت يو

ت ينها  خواهد كرد و سلطنت او رايعقوب تا به ابد پادشاهياو بر خاندان  : اوي و جهاني ابديپادشاه
  . خواهد بودن

 33و  ب32ات ي آحالي كهح اشاره دارند، در يه مسيالف به ظهور اول32و  31ات يمبرهن است كه آ
   . او در مقام شاه شاهان و رب االربابي است از بازگشت ثانويفيتوص
 چگونه او.  شكينه از رو  بود وي شگفتي از رو“شود؟ مين چگونه يا”م يسئوال مر 34-35 :1
 راجع يح فراواني نداشت؟ گرچه فرشته توضيا ه رابطيچ فردي با هحالي كهآورد در  اي به دنيندتوانست فرز مي
 بر او خواهد آمد القدس روح.  بودالقدس روحن معجزه يا.  بود“تولد از باكره”پاسخ  دهد اما مين موضوع نيبه ا

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

 درباره يرينظ ينجا عبارت بي پس در ا“.جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد از آن”
نجا نهفته ي كه در ايان رازيزبان از ب. شود مي خواهد بود كه در جسم آشكار يي خدا،ميپسر مر. ميتجسم دار
  . قاصر است
صابات در ماه ششم ينكه اليسازد، ا ميش او را بر او فاش ي خو،صاباتيسپس فرشته اخبار ال 36-37 :1
  “.ستي محال نيچ امرينزد خدا ه”د كه يبخش مينان يم اطمين معجزه به مريا.  كه نازا بوديسهمان ك ،است
  .و رفتاه از نزد سپس فرشت. العاده خدا نمود  هدف فوقيم اجراي خود را تسل،يم با فروتنيمر 38 :1
  

   )45-39 :1(صابات ي الازم يمرديدار ) پ
 ئي كه از رسوايريد به خاطر جلوگيشا. رود ميصابات يدار اليم به ديد كه چرا مريگو ميكالم ن 39-40 :1

ت ي درست باشد پس تحين فرضياگر چن. ع شده بوديت او در ناصره شايناخواسته به خاطر آشكار شدن وضع
  .  چندان خواهد داشتو دي ما ارزشي او برايبانصابات و مهريال

ز ي واكنش اسرارآم، طفل در رحم او به حركت درآمد،ديم را شني مريصابات صداينكه اليبه محض ا 41 :1
 يشد، به عبارت  پرالقدس روحصابات از يال. نديايا بينكه به دنيش از ايحا پيو خودجوش ندا دهنده نسبت به مس

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

  ).67ه يآ(ا يزكر
 است ي روحانيحات و سرودهاير، تسبي پر از روح سخن گفتن به مزامي زندگيها  از نشانهيكي
 يد موجب شگفتي نبايباب بعددو سرود در ز ين باب و نيافتن سه سرود در اين رو يز اا). 19-18 :5 انيافسس(



 كه در واقع از سطر اول آنها گرفته اند ن شناخته شدهين سرودها با نام التي چهار سرود از ايبه طور كل. ما شود
متبارك )3(، ]Magnificat ]1: 46-55 )تمجيد (ميش مريستا )2 (،]45-42 :1[  اليصاباتتيتح) 1( :شده است

) 5( و ،]14:2[ Gloria in Excelcis Deoخدا را در اعلي عليين جالل باد ) 4(، ]Benedictus ]1:68-79باد 
  .]Nunc Dimittis ]2: 29-32  الحال مرا رخصت ده

 نيد و بدي نام“مادر خداوند من”م را يگفت مر ميصابات كه با الهام خاص روح خدا سخن ي ال42-45 
 در دل ي و خوشيتوان شاد ميشود، تنها  ميافت ني از حسادت در دل او يچ آثاريه. ت گفتيتح ه به اوليوس
دن ييان زنان مبارك بود چرا كه افتخار زايم در ميمر. نكه آن طفل خداوند او خواهد بودي از ايافت، شادياو 
مقدس  كتاب.  بوددهنده نجاتند و را او خداويثمره رحم او مبارك خواهد بود ز. ده بوديب او گرديح نصيمس
  . نامد مي ن“مادر خدا”م را يچگاه مريه

ن آموزه ين امر ايتوان از ا مي ناين حالاما با . ز خدا استي نيسي عيي بود، و از سويسيگرچه او مادر ع
خ ير تار محدود بود كه ديم مخلوقي مرحالي كه از ابتدا بود در يسيع. كه خدا مادر داردرا استخراج كرد پوچ 
 از اً خود كه ظاهري درونيصابات شاديال.  بوديسي عي او تنها مادر جسم. نهادي پا به صحنه هستيشخصم

مان او ي ا.وستي او به تحقق خواهد پيآرزو.  آمده بود را به زبان آوردبه وجودجنبش طفل در رحم خود در او 
  . گشت ميد طبق وعده خدا مولود يفرزند او با. هوده نبوديب

  

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

 يتمام”. )48ه يا(د كه او گفت يي توجه نما.)49-46ات يآ( كند مي او انجام داده شكر ي كه برايخاطر كار
 كه مبارك يد، بلكه كسو شيست كه بركات از او جاري ني او شخص“. خواندطبقات مرا خوشحال خواهند

ز يكند او ن مين امر ثابت يكند، كه ا ي مي خود معرفدهنده نجاتاو خدا را به عنوان . خواهد بود) خوشحال(
  .گناهكار بوده است

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

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

او هنوز ازدواج . بات ماند، به خانه خود در ناصره بازگشتصاينكه حدود سه ماه با اليم پس از ايمر 56 :1
كرد، ي مياما خدا از او جانبدار. گرفت ميگان قرار ي همساي نبود كه او مورد سوظن و افترايديترد. نكرده بود
  . ديتوانست صبر نما ميپس او 
  



  )66-57 :1( مناديتولد ) ث
.  كردنديو دوستان او شاد شانيخو.  بزاديپسر ،ديصابات رسي زمان وضع حمل الهنگامي كه 57-61 :1

 ياما هنگام. ا نام بنهندين است كه او را زكريقي كه طفل را ختنه كردند، گمان بردند كه يدر روز هشتم هنگام
ن يله آنها چنيچ كس در قبيدند، چرا كه هي متعجب گردي بنهند، همگييحي گفت كه نام او را به آنها كه مادرش

  .  نداشتينام
دهد كه او  مين امر نشان يا(ا اشاره كردند يند پس به زكري را اتخاذ نمايي نهايآنها خواستند را 62-63 :1

  . همه متعجب شدند.  بودييحيان داد نام طفل ي به بحث پايا ه او با خواستن تخت.)نه تنها الل بلكه كر هم بود
دوباره قوت  “ييحي”نوشتن نام  ا به محضيدند زكريكه د د چراي دو چندان گردان آنياما شگفت 64-66 :1

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

  )80-67 :1( ييحيا درباره ينبوت زكر )ج
 يگشته سرود شكرگزار پر القدس روح آزاد شده بود، از يمانيا بي سست يا از بندهايحال كه زكر 67 :1
  .ان نموديز بود به الهام روح بيه نيامار پري بسقيعت عهد از يكه به سبب ذكر عباراترا  يحيار فصيبس

 از ي، حاكييحي ،ه والدت پسرشافت كيا دري زكر.كنم مي كه انجام داده شكر ي كاريخدا را برا 68-69 :1
مان بدو يا.  انجام شده برشمرديش از آنكه رخ دهد، عمليح را پياو ظهور مس. حا استيك بودن ظهور مسينزد

.  قرار دادييشان فداي اي از قوم خود تفقد نموده، برادهنده نجاتد خدا با فرستادن يده بود تا بگويقوت بخش
كردند را در   ميني كه سر پادشاه را بدان تدهي روغنمعموالً(افراشته بود هوه شاخ نجات را در خانه داود بري

نكه يا اي.  نجات از نسل پادشاه داود است“شاه” ي به معنانجا احتماالًين شاخ در اي بنابرا.)داشتند ميشاخ نگاه 
   . است“ قدرتمنددهنده نجات” به منزله اين صورت از قدرت باشد كه در ي نماديشاد

.  كرده بودندييشگويح را از بدو عالم پي ظهور مس،ايانب. كنم مي تحقق نبوت شكر يخدا را برا 70-71 :1
  .  از دشمنان و حفاظت در برابر دشمنان استيي رهاييشگوين پيدر واقع ا
ن وعده با يا. م بسته بودي با ابراهيخدا عهد بالشرط. كنم مي به عهدش شكر ي وفايخدا را برا 72-75 :1
 ي كه او به ارمغان آورد هم درونينجات. افتيح است تحقق ي مسيسيم كه نامش خداوند عيت ابراهيظهور ذر
خوف   بينكه او راي اي به معنايافتند و دروني مي ييرها نكه از دست دشمنانشي ايعني يرونيب. يرونيبود و هم ب

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

 به نام ي سپس اشارات.ض خدا هستنديهر دو ف. ورزد ميد ي و مفهوم سرود تاكييحين ير بيبه ارتباط چشمگ
  .افته استي 73و  72ات يصابات در آيا و الي زكر،يحيي



   )72 هيآ(رحمت موعود  - ييحي
   )72ه يآ( اشتناد ديبه  - ايزكر
   )73ه يآ( سوگند - صاباتيال

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

 را ها  كه دل خوانده خواهد شدي حضرت اعلي نب،ييحي .دهنده نجات ي، منادييحي خدمت 76-77 :1
نجا باز شاهد يدر ا. نمود ميزش گناهان به قوم اعالن رق آمينجات را از طر ه، ورود خداوند آماده ساختيبرا
 ي نبيمالك.  نسبت داده شده استيسي به عديجد عهد در ،قيعت عهدهوه در يم كه اشارت به ين موضوع هستيا
ح ي مسي را برا آمد تا راهييحيم كه يدان ميما . سازد ميا يهوه مهي ي راه را برايام آوري نموده بود كه پييشگويپ
  . هوه استي يسين است كه عياستنتاج واضح و مبرهن ا. ا سازديمه

اكنون به . برد ميا در ظلمت بسر يدن  بود كهها قرن. ه شده استي به طلوع روز شبيسيظهور ع 78-79 :1
 كه يافت، كسي مي يح تجلين روز در شخص مسيا. شد مي مرز شب و روز شكسته ، ماي رحمت خداياحشا
نمود  ميت ي هدايق سالمتيل را به طري اسرائيها يده، پاي كه در ظلمت و ظل موت ساكن بودند، تابيانيهوديبر 
  .)2 :4 يمالك ك.ر(

گشت و  مي يابد كه طفل نمو كرده در جسم و روح قوي ميان يك عبارت ساده پاين باب تنها با يا 80 :1
  .برد مي ابان بسريل در بيتا روز ظهور خود به عامه قوم اسرائ

  

   )7-1 :2( تولد پسر انسان )چ

 در كل ي، به عبارت كننديسينو  صادر نمود كه تمام ربع مسكون را اسميصر فرمانياوغسطس ق 1-3 :2
ه بود ي سوريوس والينيري كه كي ابتدا هنگاميسينو ن اسمي ا.رفتيپذ مي صورت يد سرشماري او بايامپراتور

  .ر سئوال بوديوس زينيريل لوقا به خاطر اشاره به كيه صحت انج بود كياري بسيها سال. رفتيصورت پذ
دگاه يصر از دياوغسطس ق.  گذاشته است صحه بر روايت لوقاير باستاشناسيات اخي كشفاين حالاما با 
 يهودير ي غيامپراتوردگاه خدا ياما از د .دي ثابت نمايوناني-ي خود را بر جهان روميخواست برتر ميخود 

  .)1 :21 امثال ك.ر( بود ي انجام نقشه الهي برايا هليروم تنها وس
م حضور يح در اورشليم درست در زمان تولد مسيوسف و مريفرمان اوغسطس باعث شد كه  4-7 :2

دند، شهر يلحم رس بيتل به ي از جلهنگامي كه .)2 :5كا يم(ابد ي كالم خدا تحقق ييشگويله پيوس نيابند، تا بدي
 استقبال ين امر چگونگيا. ك اصطبل بوديابند، يتوانستند در آنجا اقامت  مي كه يكانتنها م. ار شلوغ بوديبس

م پسر ين زوج اهل ناصره در آنجا حاضر شدند، مري كه ايهنگام. دهد مي را نشان دهنده نجات از ها انسان
  . ديده در آخور خوابانيچيپس او را در قنداقه پ. ديين خود را زاينخست



چقدر . ديگرد اره ماي پست وارد سي تنها و در فقر و در اصطبليجسم كودكن رو خدا در ياز ا
  :كند ميان ين بين صحنه را چني اييباي به زداربي. ز استيانگ شگفت

  .  سرنهادن نداشتير جاي مسي تماميب، و در طيانش صليآغاز راهش آخور بود و پا

  

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

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

 كه غرق در كار روزانه خود به ي عامياه انسانن ينكه ابتدا چشم چنيست، ايم ني از مفاهيياي ما دنيقت براين حقيا ايآ
ف هر چقدر هم كه يگاه انجام وظاي از آن است كه جاين موضوع حاكيز ايش از هر چيد؟ پيجالل خداوند موعود آشنا گرد

 هستند كه ييها انسانن ين معنا است كه چنيو در وهله بعد بد. شود ميده يا ديست كه در آن رو ايي اما جا،پست باشد
 ي به زوداند وليكن  دل كودكانه خود را فراموش نكرده واند هشه خود ساختي پيق را در زندگياده و عم سينداريد

  . ملكوت بر آن گشوده خواهد شديها دروازه

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

ن كودك ي متولد شد، اي كودكلحم بيتنكه امروز در يا.  بودها ع قومي جميم براي عظيبشارت خوش
ابتدا او .  نهفته استيات ماجرا درس خداشناسينجا و در جزئيدر ا! ح خداوند باشد، بودي كه مسيا دهنده نجات
 يحايمسح شده خدا و مس. ح استيپس او مس. كند ميان يرا ب ن مفهومي است، كه نام او ادهنده نجاتك ي

  .  است كه در جسم خود را ظاهر كرده استيي او خداوند خدا،نكهيسرانجام ا. لياسرائ
ده يچي قنداقه پنكه طفل دريابتدا ا.  فرشتگان دو عالمت به آنها دادند؟شناختند ميشبانان چگونه او را  12 :2
ن ي اما فرشتگان اعالم كرده بودند كه ا.ده بودنديده است را ديچي در قنداقه په كي هم طفل آنها قبالًاًنيقي. است

ده يده شده است نديچيكه در قنداقه پ يخداوند را همچون طفل كوچك يتا بدان لحظه كس. طفل خداوند است
ن مكان ي را در چنيد بود كه شبانان كودكيبع. ده خواهد بوديبانن بود كه او در آخور خواين عالمت ايدوم. بود
 يهنگام.  را متحمل شديحرمت  بينيا چنين دنيات و جالل به هنگام ورود به ايخداوند ح. ده باشندي ديبيعج

خ ي كوچك پا به تاريروزمند، بلكه در جسم نوزاديم خالق و حافظ جهان نه در جامه قهرمان پيكن ميكه تصور 
  . قت تجسم استين حقي ايآر. ميمان ميت نهاد، مبهوت يبشر

 حاضر شده خدا را ي آسمانلشكر از يفوج.  و شعف آسمان پاره شديض شادغدر همان حال ب 13-14 :2
م كه مفهوم كامل يشناس يم )نيي عليجالل بر خدا در اعل ( امروزه سرود آنها را به ناماًغالب .خواندند ميح يتسب

ان ي و در مين سالمتين جالل و بر زميي علي خدا در اعلي و خدمت او براي زندگ.رديگ مير بر تولد نوزاد را د
  . رندي او را با خوش بپذئي كهها انسان يد برايا شاي ، خواهد بوديمردم رضامند



م و يلحم رفتند و مر بيت ينكه فرشتگان به آسمان رفتند شبانان شتابان به سويبه محض ا 15-19 :2
ان نمودند، و يدار فرشتگان را به طور كامل بي آنان شرح واقعه د.افتنديده ي را در آخور خوابانيسيوسف و عي
گذشت داشت،  ميتر از آنچه يقي عميم در كياما مر. دين در اصطبل گرديحد حاضر  بيين امر موجب شگفتيا

  . شد ميداشت و در دل خود بر آنها متفكر  مين سخنان را نگاه ياو همه ا
 نزدنمودند  ميد خدا ي تمجحالي كهده بودند و در يده و شني كه ديشبانان سرمست از همه آن امور 20 :2
  .  خود بازگشتنديها گله
  

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

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

  .  بنامنديسيوسف گفته بود كه او را عيم و يشتر فرشته به مريپ
 ك.ر(. رفتي انجام پذيسيلد عن واقعه چهل روز پس از تويا. م مربوط استير مريرسم دوم به عمل تطه -2

 ي قربانيز برايا كبوتر نيك فاخته ي و ي سوختني را به جهت قربانيا هن بري والد معموالً.)4-1 :12الو 
-6 :12ان يالو(م كنند ي تقد“ا دو جوجه كبوتريك جفت فاخته ي”ران مجاز بودند ياما فق. كردند ميم يتقد
ح در آن ي است كه مسي از فقريلكه تنها دو جوجه كبوتر حاكاورد، بي نيا هم بريقت كه مرين حقيا. )8

  . مولود شد
در اصل، خدا مقرر فرموده بود كه نخست زادگان پسر به . م بوديكل اورشلي در هيسي عيرسم سوم، معرف -3

 ي را براي بعد، او سبط الوي چند.)2 :13خروج (دادند  ميد طبقه كاهنان را شكل يابند، آنها باياو تعلق 
ن فرزند اجازه داده شد تا با پرداخت پنج سكه ي سپس به والد.)2-1 :28خروج (خدمت كهانت جدا نمود 

 خداوند يسي بود كه آنها به هنگام وقف عين همان كاريا.  كنند“خريدباز”ا ي “فديه”نقره فرزند خود را 
  .ام دادندانج
  

   )35-25 :2(ح زنده است يدن مسي ديشمعون برا )د
 القدس روحاز . ديكش ميسحا را يهود بود كه انتظار ظهور ميت خدا ترس ي از بقيكيمعون ش 26 ،25 :2
سر خداوند با ترسندگان ”. ا نخواهد رفتيند از دنيا مسح شده را نبيح خداوند يده بود كه تا مسي رسيبدو وح
 با يزيارتباط اسرارآمكنند  ميوك ل كه در مشاركت آرام و متفكرانه با خدا سي كسان.)14 :25مزمور ( “اوست
  .  دارندي الهتمعرف
كل يز وارد هيكردند، شمعون ن ميم ي او را به خدا تقديسين عي كه والديدرست در همان روز 27-28 :2



د، و سرود ي را در آغوش خود كشيسياو ع.  موعود استحين همان مسيافت كه ايدر روح يياو به راهنما. شد
  . ساختي زبان خود جارربرا  (Nunc Dimitts) “رخصت ده خداوند يالحال ا” يماندن اديبه 

. ي به سالمتيده مي خداوند، الحال بنده خود را رخصت ي ا:ن شرح استي سرود بدييبار معنا 29-32 :2
تو او . دهنده موعود  در نجات،ي كه خود وعده دادهمان گونه .ده استي دادن نوزيچشمان من نجات تو را در ا

 ي خواهد بود كه كشف حجاب براياو نور.  فراهم آوردها انسان طبقات ي تماميت را برا تا نجايرا فرستاد
شمعون . )ي ويظهور ثانو(درخشد  ميل ي قوم تو اسرائي و در جالل برا،)ه اويظهور اول( خواهد كرد ها امت

  . عذاب مرگ رخت بر بسته بود. گر آماده مردن بودي ديسيدن عيپس از د
همان كند،  ميوسف و مادرش به دقت تمام از آموزه تولد از باكره محافظت يح ي صحانيلوقا با ب 33 :2
  .ن آمده استيت نسخ چني از اكثريروي با پ كينگ جيمزترجمه  كه درگونه
 سپس با كالم نبوت ،ن كودك را بركت دادهي خدا والدي ساختن شكرگزاريشمعون پس از جار 34-35 :2
  . م سخن گفتيبا مر

   :ل چهار قسمت استنبوت او شام
  كه مبتكر، ناتوبه كار وي كسان.لياسرائ از فرزندان ياري افتادن و برخاستن بسي برا،ن طفل قرار داده شدهيا. 1

 كه خود را فروتن سازند، از گناهانشان توبه كرد و يكسان. مان بودند افتاده مجازات خواهند شديا بي
   .افتيركت خواهند رند برخواهند خواست و بي را بپذيسيخداوند ع

 خاص نهفته يح مفهوميدر شخص مس.  كه به خالف آن خواهند گفتيتي آين طفل قرار داده شده برايا. 2
ن سبب عداوت تلخ دل بشر را به ي و به هم،كرد مي را طرد ين گناه و ناپاكي زميحضور او بر رو. بود

  . همراه خواهد داشت
 را كه به هنگام مصلوب كردن پسرش ينجا اندوهي شمعون در ا. فرو خواهد رفتيريز شمشيدر قلب تو ن. 3

  .)25 :19وحنا ي( كرد ييشگويپ گرفت، ميفرام را يدل مر
 خود واكنش نشان دهنده نجات كه نسبت به يشخص به هر شكل.  مكشوف شودياريتا افكار قلوب بس.... 4

  . او استيات و عواطف درونيدهد، همان منعكس كننده ن
  . رديگ ميبر  ر را دري سنگ پلكان و شمش، همچون سنگ محك، سنگ لغزشيميد شمعون مفاهن سرويبنابرا
  

   )39-36 :2( هي نبيحنا) ذ

او از  .حا بوديل بود كه به انتظار ظهور مسيت وفادار اسرائيز همچون شمعون از بقيه ني نبيحنا 36-37 :2
 م توسط حكومت آشور به . ق721 در سال  كهي از ده سبطيكي ) مبارك، شادمانيبه معنا(ر بود يسبط اش

 خود را با شوهر بسر برده بود، يداشت، و هفت سال از زندگ ميش از صد سال يد بيحنا با. اسارت برده شدند
 را از يد مكاشفات الهيه را داشت، بدون ترديك نبياو كه مقام . وه مانده بوديو به مدت هشتاد و چهار سال ب



كل ي در هياو در خدمت خود در عبادات جمع. كرد مياو را خدمت   خدايگوافت و همچون سخني ميخدا 
  . كهولت سن مانع از خدمت به خدا نشده بود. وفادار بود و شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول بود

ز يگفت حنا ن ميم سخن يو شمعون با مر شد، ميم ي به خداوند تقديسيكه ع يا هدرست همان لحظ 38 :2
 كه وعده داده شده بود شكر نمود سپس درباره يا دهنده نجاتاو خدا را به خاطر . ن جمع ملحق شديه اب
  .م به انتظار نجات بودند تكلم نمودي كه در اورشلي به تمام وفادارانيسيع

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

   )52-40 :2( يسي عينوجوان) ر
 ي او نمو كرده و به روح قوي از نظر جسم:ح شده استين تشري چن)يسيع(ن طفل ي ايعيرشد طب 40 :2
 يو كاركردن را ط  كردني باز، صحبت كردن،، راه رفتنيكيزي همچون رشد فيعياو تمام مراحل طب. گشت مي
او .  او از حكمت پر شدياز نظر ذهن. دي ما را درك نمايتواند هر مرحله از زندگ مين سبب هم او يبه هم. نمود

.  بوديض خدا بر وي ف،ياز نظر روحان. ز آموختي را نيل زندگي اعداد و تمام دانش در مسا، زبانينه تنها الفبا
 دعا وقت گذاشت و از ياو كالم را مطالعه نمود، برا.  سلوك نمودالقدس روحاو در مشاركت با خدا و اتكا بر 
   .انجام اراده پدرش خشنود بود

 كه خداوندمان يهنگام. شود مي واجب يعت بر وي شري در سن دوازده سالگيهوديك پسر ي 41-44 :2
اما . م بجا آوردنديز اورشلد فصح اي انجام رسم عيارت ساالنه خود را برايدوازده ساله بود، خانواده او ز

م ي كه ندانيتا هنگام. ستي همراه قافله نيسيگشتند، متوجه نشدند كه ع ميل باز ي جلي كه به سويهنگام
. رسد ميب به نظر يمان عجين موضوع براي، ااند هار بزرگ سفر كرديك كاروان بسي به همراه يسيخانواده ع

  . ديآ مي خود يها  همراه هم سن و سال بهيسيست كه آنها گمان بردند كه عي نيديترد
مان سهل است كه يم كه چقدر برايد به خاطر داشته باشيم، باييم را سرزنش نمايوسف و مرينكه يش از ايپ
 كه هنوز مي داري گناهاني در زندگحالي كهم، دري را به همراه داريسين گمان كه عيم، با ايروزه برو كيبه سفر 

به  دي دوباره با او، باي ارتباطي برقراريبرا. شود ميرتباط ما با او ن گناهان مانع اي و اميا به آنها اعتراف نكرده
  . ميي و سپس اعتراف نموده از گناهان خود توبه نما،م كه مشاركت ما با او گسسته شده استي بازگردييهمانجا
 ،ان معلمان نشستهيدر م كه افتنديكل ي را در هيسيم بازگشتند و عيشان به اورشلين پريوالد 45-47 :2
ا با ي  نخبه باشدينكه او فرزندي دال بر ايچ نشانينجا هيدر ا. كرد يمشان سئوال يشنود و از ا ميشان را يسخنان ا

 از معلمان ي در آرامش و فروتنيعي طبي بلكه او همچون كودك،مينيب مي نديبزرگان خود بحث و مجادله نما
 شده بود، چرا كه مردم از فهم و يد كه از او سئواالتيآ مين بريچن كالم ي از محتوايحت. آموخت ميخود 
  .ر شده بودندي او متحيها جواب



ار از او بزرگتر ي كه بسي با هوش و ذكاوت در مباحث آنانيسيدند عيد مينكه ين او از اي والدي حت48 :2
.  و خشم خود را بروز داد مادرش با سرزنش او، اضطراباين حالبا . زده شدند د شگفتيجو ميبودند شركت 

  نش نگران او هستند؟يدانست كه والد مي نيسيا عيآ
ن موضوع است كه او چقدر از يانگر اي ب،ل استين انجيثبت سخنان او در ا ني كه اولعيسي پاسخ 49 :2
د، يكرد مياز بهر چه مرا طلب ” كامل دارد، ي خود، آگاهي رسالت الهچنين همت خود به عنوان پسر خدا و يهو

امور پدر ” گفت يسي اما ع“پدرت و من” :م گفتي مر“؟خود باشمد من در امور پدر يد كه بايا همگر ندانست
  .)من( “خود
ك پسر ي ي براين مقاميادعا كردن چن. دندي را نفهميز ويسخن اسرارآم ن اويدر آن هنگام والد 50 :2

  !نمود مي ير عاديار غيدوازده ساله بس
 ين عبارت حسن اخالقيدر ا. توانستند به ناصره بازگردند ميافتند، پس يگر را يكديا  آنه، به هر حال51 :2
ك يگاه خود به عنوان ي جااين حالا بود، اما با ي گرچه او خالق دن“.بود ميشان يع اياو مط”م، يني را ببيسيع

ن امور را ي اي اوقات تماميام در تم،اما مادر او.  به خود گرفته بوديهودين خانواده فروتن يع را در ايفرزند مط
  . داشت ميدر خاطر خود نگاه 

   :ده شده استير كشي خداوندمان به تصويعي و رشد طبيقيت حقيگر انساني دي بار52 :2
  در حكمت  -  اويرشد ذهن -1
  قامت  -  اويرشد جسم -2
   نزد خدا يدر رضامند -  اويرشد روحان -3
  . نزد مردم يترق -  اويرشد اجتماع -4

 ينكه از هجده سال زندگيت لوقا بدون اينجا روايدر ا.  او در هر جنبه از رشد خود كامل بوداًمسلم
ن يا. پردازد مي يكباره به واقعه بعديد به يك نجار بود، سخن گوي كه پسر ي هنگام، در ناصرهيسيخداوند ع
. ت استيان مردم حائز اهمي در ماز به صبر و ارزش كاري ن،يآموزد كه چقدر آموزش و آمادگ مي به ما ها سال
 يكسان. دارد ميم برحذر ي وارد خدمت شويپس از تولد روحانماً ينكه مستقين موضوع ما را از وسوسه به ايا

نده خود ي و شهادت آي نشده باشد در زندگي سپريعي به طور طبي تا بزرگسالي آنها، از كودكيكه رشد روحان
   .شكل مواجه خواهند شدمبا 

  

  )30 :4-1 :3(  خدمتي پسر انسان برايگآماد- 3

   )20-1 :3( كند مي آماده يسي عيندا دهنده راه را برا) الف

ك ي- كه بر مسند قدرت بودند ياسي و سي بود، با نام بردن رهبران مذهبنگار خي لوقا كه خود تار1-2 :3
. سازد مي ما روشن ي را براييحيسال آغاز خدمت  -س كهنهيك و دو رئرتراي و سه تيك والي ،)قيصر( امپراتور



قت كه ين حقيا. ديگو ميل سخن ي بر اسرائها گر ملتين دي چنگال آهنيالينجا از استي در اياسيذكر حاكمان س
ز به مانند ي نيل از نظر مذهبي از آن است كه ملت اسرائي حاك،ل وجود داشتيس كهنه در اسرائيتنها دو رئ
 بزرگ بودند، اما در ي خود مردانياين مردان از نظر دنيگر چه ا. بردند مي بسر ي خود در ناتوانياسيت سيوضع

د، ي سخن گوها انسان كه او خواست با ين رو هنگامياز ا. شدند مي ظالم و شرور قلمداد ينظر خدا آنان مردان
  . ابان نازل كرديا در بي زكرپسر ييحيغام خود را به يده انگاشت و پيسه را ناديكاخ و كن
كه ن نقاط بود يدر ا. حا سفر كردي اريكي تا نزد رود اردن و احتماالًي حواليز بالفاصله به تمامي نييحي 3 :3
 چنين هم. ح آماده شوندي ورود مسي تا مورد عفو قرار گرفته برا،خواندرا به توبه از گناهان خود فرا لياو اسرائ

ن بود، ي راستيك نبي ييحي.  آنهايقي بر توبه حق باشدي ظاهريابند، تا آن نشانيد يخواند تا تعماو مردم را فرا
  . خواند ميفرا ي روحانيايداد، و مردمان را بر اح ميه گناه ندا ي مجسم كه بر عليريضم
 يا  ندا كنندهي او صدا.ده استيبه ثبت رس 5-3 :40 اي است كه در اشعين خدمت او تحقق نبوتيبنابرا 4 :3
حاصل و اندوهبار بود   بييلتمل همچون ياسرائ. ابان بودي بي از نظر روحانن زمانيل در اي اسرائ.ابان استيدر ب
در .  ورود خداوند آماده شونديگرفت تا برا مي شكل يد در آنها تحول اخالقيبا.  نداشتيا ه خدا ثمريكه برا

دادند،  ميب ي ورود او ترتي براي رود، مقدمات مفصليد مكانيخواست به بازد مي يآن روزها هرگاه كه پادشاه
ن يا. ساختند ميم ي ممكن بود مستقئي كهر ورود او را تا آنجاي را هموار ساخته و مسها شاهراهي كه به طور
 نبود، ي تحت الفظي به معناها  راهي البته مقصود او باز ساز،خواست مي از مردم ييحي كه  استيهمان كار

   .يسيرش عي پذي مردم برايها بلكه آماده ساختن دل
   :ف شده استين توصيح چنير ورود مسيتاث 5 :3

افته و شادمان ي نموده و خود را فروتن سازند، نجات يقي كه توبه حقيكسان-  انباشته خواهد شديهر واد
  . ديخواهندگرد

ان كه متكبر و خودخواه بودند، يسي همچون كاتبان و فرييها انسان- دي پست خواهد گرديهر كوه و تل
  .ديپست خواهند گرد

  .  اصالح خواهد شد،رانيگ همچون باجيبكارانيت فريشخص- دي راست خواهد گرديكجهر 
  .  رام و اصالح خواهند شد،كه خشن و تند خو هستند گرانيسربازان و د- راه ناهموار صاف خواهد شد

ا ب. دينجات خدا را خواهند د -ها ان و چه امتيهوديچه - بشرين خواهد بود كه تمامي ايئجه نهايو نت 6 :3
 ي كه بارياما هنگام. رفتندي به ارمغان آورده شد، گر چه همه آن را نپذها انسان تمام يه او نجات برايظهور اول

ل يسپس تمام اسرائ. دي خود خواهد رسييه به تحقق نهاين آيگردد ا مي سلطنت خود باز ي برقراريگر برايد
  .  پرجالل او شركت خواهند نمودان در بركات پادشاهيهودير ي غچنين همافت، و ينجات خواهد 

 يبرخ. اند هامدي برد كه همه از سر اخالص ني آمدند، او پييحيد نزد ي تعمي براي كه جماعتيهنگام 7 :3
زادگان  ي آنها را افعييحي هستند كه ينان همان كسانيا. نكه تشنه عدالت باشنديبدون ا. كردند ميفقط تظاهر 



 ييحين نبود كه ي ا“د؟يزينده بگريكه شما را نشان داد كه از غضب آ”ل ن سئواي مقصود از ا..كند  ميخطاب
  . نديخواستند به گناهان خود اعتراف نما مي  بود كهي بلكه مخاطب او كسان،ن كرده استيز چنيخود ن
 يعتوبه واق. شد ميده ي آنها دي در زندگيقيد ثمرات توبه حقيكردند، با مي ي با خدا زندگاًاگر آنها واقع 8 :3

 ين كافي پس هم،م پدرشان استيپنداشتند كه چون ابراه مين يد چنيآنها نبا. سته به همراه دارديثمرات شا
 انجام اهداف خود يخدا برا. ستيل بر خدا پرست بودن شخص ني خداشناس دليها انسان ارتباط با ،است

. زانديم برانگي ابراهي فرزندان برا، رود اردنيها توانست از سنگ مياو  م محدود نبوديفقط به فرزندان ابراه
 آنها را يض الهي از فيا هتوانست با معجز مي باشد كه خدا يانيهوديري از غيرينجا تصوي در اها  سنگاحتماالً
م به يت ابراهيذر.  است كه رخ داديزي همان چاًقين دقيو ا. م سازدي وفادار همچون ابراهياندار ايمانل به يتبد

 خود شناختند و از دهنده نجات او را خداوند ياريان بسيهودير ياما غ. رفتيرا نپذ خداح يك ملت مسيعنوان 
  . م شدندي ابراهيت روحانيل به ذرين رو تبديا

 را ها انسانت توبه يح واقعيقت است كه ورود مسين حقين از اي نماديشه درختان عبارتيشه بر ريت 9 :3
  .  خود ندارند به مرگ محكوم خواهند شد كه ثمرات توبه را دريافراد. محك خواهد زد
، “شهيت” ،"ندهيغضب آ”، “ زادگانيافع” :بودند  برانيريشد همچون شمش مي صادر ييحي كه از دهان يعبارات و سخنان

دند و سخنان  آنها معلمان بزرگ اخالق بو:چگاه نرم زبان نبودندي خداوند هياي انب“.شود ميدر آتش افكنده ” ،“شود ميده يبر”
  .)ه كتب مقدسهي روزانه اتحاديها ادداشتي( كرد مي مردم را خرد ،ديآ مي دشمنان فرود ي كه بر خودهاينيآنها همچون تبر ز

ت توبه خود را يخواستند تا واقع مي ي عمليي راه كارهاييحيدند از يد ميمردم كه خود را محكوم  10 :3
  . ندياثبات نما
ت خود را ثابت يدهد تا بتوانند خلوص ن ميشخص به آنها نشان  ميها ات روشين آي در اييحي 11-14 :3
گان خودرا يران ثابت كنند كه همسايشان با فقي و غذاها ك شدن لباسيد با شري آنها بايبه طور كل. ندينما

  . همچون نفس خود دوست دارند
ن عمل يدم بدنام بودند، اان مري آنها در مئي كهاز آنجا.  صادق باشندد در معامالت خود كامالًيران بايباجگ
  .  دهديتوانست بر صداقت آنها گواه ميآنها 

: ع است اجتناب ورزنديان شايان نظاميكند از سه گناه كه در م مي به سربازان سفارش ييحي ،سرانجام
 بلكه ،افتندي مي نجات نين اعمالي با انجام ندادن چنها انسانم ي مهم است كه بدان.خواهي زياده افترا و ،ييزورگو

  .  صداقت دل آنها با خدا استي ظاهرييها نها همه نشانهيا
 هم ي مدتيتوانست حداقل برا ميچرا كه او . ار قابل توجه استينجا بسي در اييحي يفروتن :الف 15-16 :3

نكار خود در ي اياما او به جا.  گرد خود جمع كندياريروان بسيد و پي نمايح موعود معرفيكه شده خود را مس
 يسيد عيتعم حالي كه است، در يكيزي و فيرونيد او بيدهد كه تعم مياو شرح . سازد ميح فروتن يبل مسمقا
   .ديح را باز نماين مسياقت ندارد بند نعلي لي او اعتراف نمود كه حت. استي و روحانيباطن
ب ك خدمت دو جانبه محسوين خود يا.  و آتش خواهد بودالقدس روحح به يد مسيتعم 17-ب16 :3



در روز  آنچه است از يا هن وعديداد و ا ميد ي تعمالقدس روحان را با دار ايمانز يش از هر چياو پ. شد مي
اما در مرحله دوم او به آتش . ابندي ميد يح تعميان در بدن مسدار ايمان كه يرسد، هنگام ميكاست به تحقق يپنط
  . دهد ميد يتعم

 كه غربال يخداوند همچون شخص. است يد داوريان تعمد آتش هميد كه تعميآ مين بري چن17ه ياز آ
ن خرمنكوب ي كاه بر جانب زم،كند مي كه او گندم را در هوا غربال يهنگام. ده شده استير كشيكند به تصو مي

  . دشو مي سوزانده و يسپس جمع آور. دشو ميپراكنده 
د روح و ي او هم به تعم،گفت ميخن س مانانيا  بيان ودار ايمان ختهي با جماعت در هم آمييحي كه يهنگام
د يان درباره تعمدار ايمان هرگاه كه فقط با اين حالبا . )نجاي در انيز و 11 :3 يمت(د آتش اشاره كرد يهم به تعم
 طعم يقي حقدار ايمانچ يه. )8 :1مرقس ( گفت ميد آتش سخن نيگر از تعمي د)5 :1مرقس ( گفت ميسخن 
  . ديد آتش را نخواهد چشيتعم
ات ين آي در ا،ن اويبنابرا. دي نماف معطويسي به عييحيشود تا توجه را از  مياكنون لوقا آماده  18-20 :3
 در .كند مي به او نيا هس اشاريرودي شدن او توسط هي را خالصه نموده و تا به زندانييحيمانده خدمت يباق

 به خاطر رابطه نامشروع با زن برادر س رايرودياو ه.  داديجده ماه بعد روي حدود هييحي شدن يواقع زندان
  . رانه خود را به اوج رساندي در زندان اعمال شرييحيس با حبس كردن يروديسپس ه. خ نموديخود توب
  

  ) 22-21 :3(  خدمتي براي و آمادگيسيد عيتعم )ب
د يتعماو با . رديگ ميت به خود ي پراهميگاهي جايسيشود، خداوند ع مي از صحنه محو ييحي همچنان كه

  . كند مي آغاز ي سالگي خود را در سن سيومافتن در رود اردن خدمت عمي
  . خورد مي به چشم يسيد عي در واقعه تعميار جالبينكات بس

   .)ب22ه يآ( پدر ،)22ه يآ( القدس روح ،)21ه يآ( يسيع :شوند ميافت ينجا يث در اي سه شخص تثلهر. 1
 ين موضوع در راستايا. )21ه يآ(د دعا نمود ي به هنگام تعميسيه عككند  ميرا ثبت قت ين حقيتنها لوقا ا. 2

دعا . ده استي پدر وابسته است ثبت گردي به خداي به عنوان پسر انسان كه حتيسي عيهدف لوقا در معرف
 خود ينجا و در بدو خدمت عمومياو در ا. ل استين انجيم غالب در اي از مفاهيكي خداوندمان يدر زندگ
ش از ياو پ. )16 :5(آمدند دعا كرد  ميگرفت و مردم به دنبال او  مي كه شهرت يو به هنگاما. دعا نمود

 و در اوج يپيليه فيصريش از واقعه قي او پ.)12 :6( كرد يدعا سپر  را دريانتخاب شاگردان خود، شب كامل
شاگردان خود دعا او در حضور . )28 :9(ئت دعا كرد يل هي او بركوه تبد.)18 :9(م دعا نمود يخدمت تعل
 پطرس كه عقب نشسته ياو برا. )9-1 :11(ند ين امر موجب شد تا در باب دعا به صحبت بنشينمود، و ا

  .)44-41 :22( دعا كرد يمانياو در باغ جتس. )32 :22(بود دعا كرد 
. فت كه خدا از آسمان در مورد خدمت پسر محبوب خود سخن گ استيا ه از آن سه مرتبيكي يسيد عيتعم. 3



 دو “.خشنودم” ن بوديب در ناصره را تحت نظر داشت و نظر او ايع  بيين زندگي سال بود كه خدا ايس
مه ي خي بر بنايشنهاد پطرس مبني به هنگام پيكي ، سخن گفتي كه خدا از آسمان به طور علنيگريمرتبه د

نند ي را ببييحيمده خواستند تا لپس آيف د نزانيوناني كه ي هنگاميگري و د)35 :9لوقا (ئت يل هيبر كوه تبد
  ).28-20 :12 وحناي(
  

  . )38-23 :3(  با انسان شدنيسي عي آمادگ)پ
 ، انسان استاً واقعيسي اگر ع.دهد مي او را شرح نامه نسبنكه به خدمت خداوند بپردازد، يش از ايلوقا پ
ن ين باورند كه اي بر ااًعموم.  بودكند كه او از نسل آدم مي ثابت نامه نسبن يا. د از نسل آدم باشديپس او با
 پسر يسيد عيگو مي ن23ه يد كه آيتوجه داشته باش. كند ميم دنبال يق مريح را از طري مسد اجدانامه نسب
 )23ه يآ( ي، پس هالد درست باشين نظري اگر چن“.يوسف بن هالي پسر )حسب گمان خلق(”وسف، بلكه ي

  .م استي پدر مر،وسفيپدر زن 
  :م استي خداوند از نسل مرنامه نسبن يل اعتقاد دارند كه ايل ذيبنا به دالغالب محققان 

  )16-2 :1( نگاشته شده است يل متيوسف در انجي مبرهن است كه نسل  كامالً-1
ه ين قضي عكس اي در متحالي كهوسف دارد، در ي نسبت به يم چهره بارزتريل لوقا، مريه انجي اولي در بابها-2

  . صادق است
ن موضوع علت عدم ذكر ي ذكر كنند و اي نسبيوندهايان مرسوم نبود كه نام زنان را در مورد پيهوديان يم در -3

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

   . داماد استينجا به معناي پسر در ا، احتماالً بوديوسف پسر هاليد يگو ميوسف را آورد، بلكه ي يهال
  آمده استنامه نسب در يش از تمام اساميپ) تيكسره مالكبه شكل ( (tou) في حرف تعر،يدر زبان اصل -5

وسف تنها به خاطر ين امر است كه نام ي اياي گون استثنا كامالًيا. وسف استي و آن نام يكير از يغ
   . گرفته استي جانامه نسبن يم بود كه در ايازدواجش با مر

  : ستي از لطف ني نكات آن خاليكن توجه به برخيم، لي بپردازنامه نسبات يست كه به جزئي نيازيگرچه ن
 از يسي ع،يل متيدر انج. )31ه يآ(م از نسل داود و از پسر او ناتان است يدهد كه مر مين فهرست نشان يا -1

 يخداوند به عنوان فرزند قانون. شد مي محسوب دخت داو تاج و تيمان وارث حقوق قانونيق سليطر
 يسياما اگر ع. سازد مي او را محقق ي پادشاهيشگي بر تداوم هميوسف آن قسمت از عهد خدا با داود مبني

ن بود تا يگرفت، چرا كه فرمان خدا ا مير ا بود قراينكي كه بر ير لعنتيد زيشد، با ميوسف ي يفرزند واقع
م، آن ي مري به عنوان پسر واقعيسيع). 30 :22ا يارم(اب نشوند يآن پادشاه شرور كامت ي از ذريك هيچ

. سازد ميت او تا به ابد بر تخت او سلطنت خواهند نمود، را محقق ينكه ذري بر ايقسمت از عهد با داود مبن



  . داد ميا بود قرار نينكي كه بر ير لعنتي او را ز،ق ناتانينسل او از طر
د كه خدا او را خلق نموده يگو مي ه به ماين آين اي بنابرا.)38ه يآ(ف شده است يوان پسر خدا توص آدم به عن-2

  . است
 ي نبود كه مدعيگريگر شخص ديد.  خداوند ختم شديسيحا به عير ظهور مسيپر واضح است كه خط س. 3

  .  تاج و تخت داود باشديمشروع و قانون
  

  )13 :4( يسي عيابان و آمادگيتجربه در ب )ت
ه و در مورد ي آ اين پر نباشد، اما درالقدس روحست كه او از ي خداوندمان ني از زندگيا هچ لحظي ه1 :4

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

 ئي كهكرد، جا مي از اردن مراجعت يسي كه عي هنگام. ساكن استي است و كالم خدا در وينفس خال گناهان
  .  مردهياي دريهودا، در امتداد كرانه باختري ي به صحرااحتماالً، ابان برديافته بود، روح او را به بيد يتعم
 . نخورديزي كه خداوندمان چياميا، نمود ميس او را تجربه يت چهل روز ابلدر آنجا بود كه مد 2-3 :4

 در ها ن وسوسهيدر واقع ا. ه وسوسه نموديس او را از سه ناحين چهل روز ابليان ايم در پايدان مي كه همان گونه
د يرسنه گرد با عبارت گيسي عيقيت حقي انسان.ميكل در اورشليكوه و ه، ابانيب-سه مكان گوناگون رخ دادند

د با استفاده از ين گفت كه خداوندمان بايطان چنيش. ن موضوع هدف وسوسه اول بوديا. منعكس شده است
 ين عمل در خود عملين وسوسه در آن بود كه ايظرافت ا. دي جسم خود را ارضا نماي خود گرسنگيقدرت اله

د بر طبق اراده پدر عمل يست بود، او با نادري عمليسي عيطان براياما انجام آن در اطاعت از ش. شروع بودم
  . كرد مي
تر از اطاعت از كالم خدا مهم. )3 :8ه يتثن(ستاد ي با نقل كردن از كتب مقدس در برابر وسوسه ايسيع 4 :4
 به قوت يا ه اگر واژيحت” ،گفته است (Darby) يدارب . به دل راه نداديدياو ترد.  بوديل جسماني ميارضا

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

طان يد كه شي نپائيريد.  نشان داديسي به عيا ه ممالك جهان را در لحظيس تمامي ابل،در وسوسه دوم 5-7 :4
طان ين موضوع كه شيا. ن جهان راي اشنهاد نكرد بلكه ممالكياو تنها جهان را پ. شنهاد كرديداشت را پ آنچههر 

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

 يزيطان چيپس ش. )15 :11مكاشفه (شود  “ح اوينت خداوند ما و مسسلط” يروز “ن جهانيسلطنت ا”است كه 
  .  از آن او خواهد شديشنهاد كرد كه باالخره روزيح پيرا به مس



در . داد ميب رخ يد واقعه صلي ابتدا با. وجود نداشتيانبريچ ميدن به تخت سلطنت هي رسياما برا
توانست از  مياو ن. ديد ميد رنج يدن به جالل باي قبل از رسيسين آمده بود كه خداوند عي خدا ايها وعده
كرد و مهم نبود كه  ميس را پرستش ني او ابليطيچ شرايتحت ه.  كه حق او بود برسديق نادرست به فرجاميطر

  .  دربرداشتيازيآن كار چه امت
نها خدا را پرستش و د تي را نقل نمود تا نشان دهد كه او در مقام انسان با13 :6 هين رو، خداوند تثنياز ا 8 :4

  . عبادت كند
ر يكل برد و بدو گفت كه خود را به زيم و بر كنگره هي را به اورشليسيطان عي در وسوسه سوم ش9-11 :4
ن يطان قصد داشت تا با ايح را حفظ خواهد كرد؟ شي وعده نداده كه او مس12-11 :91ا خدا در مزمور يآ. اندازد

 كرده بود كه ييشگويز پي نيمالك. نمايد يح معرفي خود را مسيساسش احيك نمايوسوسه باعث شود او با 
 بود تا به عنوان يسي عي براينجا فرصت مناسبيپس ا. )1 :3 يمالك(كل خود خواهد آمد يهان به هگح نايمس

  . دي نماير جلجلتا را طينكه مسيد، بدون اي كسب نمايا هرهاننده موعود نام و آواز
 آزمودن خدا 16 :6ه يتثن. ستادين بار در مقابل وسوسه اي سوميبرامقدس  كتابن  با بازگو نموديسي ع12 :4

  . را منع كرده است
ها به ي وسوسه در گرفتارمعموالً.  جدا شديسي از عير روح طرد شده بود، تا مدتيس كه با شمشيابل 13 :4

  . ز را بر وفق مراد استي كه همه چيند تا به هنگاميآ ميسراغ آدم 
   :د بدانها پرداختيز در مورد وسوسه وجود دارند كه باي نيگرياگون دنكات گون

ن امر يل اي دل،اند ه دوم و سوم برعكس نوشته شديها وسوسه.  فرق داردي در لوقا با متها ب وسوسهيترت. 1
  . ستيشخص نم
 پرستش ،طاني از شاطاعت.  به آن اشتباه بوديابيكو بود، اما روش دستيجه آن ني نت7در مورد هر سه وسوسه . 2

  . ستيز درست ني آزمودن خدا ن. اشتباه استيشه عمليگر هميا هر مخلوق دياو و 
ب يآنها به ترت . وسوسه دوم درباره جان و وسوسه سوم درباره روح، است)جسم(وسوسه اول در مورد بدن . 3

  . اند ه پرداختي شهوت چشم و غرور زندگان،به شهوت جسم
 عالقه به قدرت و ،يالت جسماني تما،د انسان استيالت شدي سه تا از تما،وسوسهن سه ي ايمحور اساس. 4

ح وسوسه شدند تا راه سهل و آسان را يخ بارها شاگردان مسي در طول تار. عالقه به كسب شهرت،ييدارا
  . ندي كسب نمايعيگاه رفيسا جايا باشند و در كلي در دنيتا به دنبال مقام شاخص، نندي خود برگزيبرا
 از يا هر جامي را در زها ن سبب وسوسهي سود جست و به هميطان از زبان مذهبيدر هر سه وسوسه، ش. 5

  ).11-10ات يآ( از كالم خدا نقل كرد ياو حت .و اعتبار پنهان كردحرمت 
  :سازد مين موضوع خاطر نشان ي درباره ايمز استوارت به درستيج

 خود گناه يشود كه وسوسه به خود ميك سو، ثابت ياز . سازد  مير ما روشنار مهم را بي نكته بسوت وسوسه ديمطالعه روا
 ،دي تجربه د وديچون خود عذاب كش” :سازد ميبر ما آشكار   رايسينده عيت سخن شاگرد آين روايگر، اي ديياز سو. ستين



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

 يمعن  بيزيت گناه كردن را نداشت پس وسوسه او ني قابليسيند اگر عيگو ميم كه ينوش مي يهر از چند گاه
ح هرگز صفات ي مسيسيخداوند ع. تواند گناه كند مي و خدا ن، خدا استيسيع ن است كهيقت ايحق. بود
نشده بود ت او از او جدا ين مستور بود، اما الوهي زميش بر رويت او در طول زندگيالوه. ت را رها نكرديالوه

ت گناه كردن را نداشت اما به عنوان انسان يند كه خدا فعليگو مين ي چنيبرخ. ن شوديتوانست چن مي نو اصوالً
توانست در آن  ميتوان تصور كرد كه او  مي او هم خدا و هم انسان بود، و ناين حالبا . ت در او بودين قابليا

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

  

   )30-14 :4( او ي و آمادگيسيم دادن عيتعل )ث
ه يهودين مدت خداوند در يدر طول ا.  فاصله وجود دارديك سالحدود  14 و 13ات ين آيب 14-15 :4
  . ن برهه از زمان ثبت شده استيخدمت او در ا 5-2وحنا يتنها در . كرد ميخدمت 
د، آوازه او ي خود را آغاز نماين سال خدمت عموميل برگشت تا دومي به قوت روح به جليسي كه عيهنگام
 مورد يعيداد، به طرز وس ميم يلان تعيهوديس ي كه او در كناهمان گونه.  منتشر شده بودي آن نواحيدر تمام

  . گرفت مياستقبال مردم قرار 
رفت، به  ميسه ي به طور مرتب در روز سبت به كن، اشي شهر دوران كودك، در ناصرهيسيع 16-21 :4
گر است كه او به طور مرتب آنها را يم دو موضوع ديخوان ميز ي كه در متن كالم نهمان گونه  هر شنبهيعبارت
 او عادت شده بود يگران برايم دادن به دي و تعل.)39 :22لوقا (كرد  مي او به طور مرتب دعا .داد ميانجام 
خادم .  برخاستقيعت عهد تالوت از يسه رفته بود براي به كنئي كهن روزهاي از هميكياو در . )1 :10مرقس (
 كه اكنون آن قسمت را به خداوند طومار را. ا نوشته شده بودي داد كه بر آن نبوت اشعي به ويسه طوماريكن
 از خدمت يفين عبارت توصيشه ايهم.  را قرائت نمود2ه ي از آيميك و نيه ي باز كرد و آ،ميشناس مي 61ا ياشع
 در واقع به “، شما تمام شدين نوشته در گوشهايامروز ا” : گفتيسي كه عيهنگام. شود ميح قلمداد يمس

  .ل استيرائ اسيحايگفت كه او مس مين شكل ممكن يتر واضح
 يارياو آمد تا بامشكالت بس. ديي در متن است توجه نمايحيح كه به طور تلوي خدمت مسيبه مفهوم انقالب
  : ر بشر شده بود دست و پنجه نرم كنديبانگيخ گريكه در طول تار

  . ران را بشارت دهميفق- فقر
  . شكسته دالن را شفا بخشم -اندوه
  .  كنم موعظهيران را به رستگارياس -اسارت
  .  موعظه كنميينايكوران را به ب -رنج



  .دگان را آزاد سازميكوب -يطردشدگ
 از ي انبوهيد براي جديطلوع دوران-ده خداوند موعظه كندي او آمد تا از سال پسند،كوتاه سخن آنكه
  ما را عذابئي كه باشد بر تمام مرضهاياو خود را فدا كرد تا مرهم. دگان جهانيبت ديدردمندان و مص

  . آنها جواب استيح براي مس،ي باشند و چه روحاني ما جسميچه مرضها. دهند مي
 “.ده خداوند موعظه كنمياز سال پسند...”ان داد ين عبارت قرائت خود را پايم او با ايار مهم است كه بدانيبس
ن بود كه سال يح ايمسه ي هدف ظهور اول“. ماي انتقام خداروزو ...” .افزودي بدان نيزيا چيگر از كالم اشعياو د
اما .  روز نجات استي برايا هدي زمان پسند،ض استين عصر، كه عصر فيا. دينما ده خداوند را موعظهيپسند
د كه از زمان ييتوجه نما. د، روز انتقام خدا را اعالم خواهد كردين جهان آين بار به اي دومي كه او برايهنگام
  .  شده استي انتقام روز معرفاد شده است، و زمانيده به نام سال يپسند
كردند و همه محو  مياد ي يآنها از او به خوب. ر او قرار گرفته بودندي مشخص است كه مردم تحت تاث22 :4

م شده ين بالغ و حكيچن وسف نجار،ي بود كه پسر ي شگفتي بسي آنها جايبرا. ز او شده بودنديض آميسخنان ف
  . است
 او را يقيت و ارزش حقيچ كس قدر هويه. ستيق نيت او چندان عميدانست كه محبوب مي خداوند 23 :4
 از خود بجا يار خودشان بود كه در كفرناحوم اعمال خوبي از كودكان شهر و ديكيدر نظر آنها، او . دانست مين

ن مثل در يا “!ب خود را شفا بدهي طبيا” دانست كه آنها به او خواهند گفت ميش ي از پيحت او. گذاشته بود
گران را معالجه يحال كه د.  خود كني برايكن ميگران ي ديهر آنچه برا” ،ن معنا بوديان عامه مردم بديم
 ي كه در پين موضوع در عبارتيا. كند مي فرق ي آن اندكينجا معنياما در ا “.ز شفا دهي، پس خود را نيكن مي

 به ،“ش بنمايز در وطن خوينجا نير شد، ام كه در كفرناحوم از تو صاديا هديآنچه شن” :آمده شرح داده شده است
ز انجام يكند در ناصره ن ميگر ي ديز بود كه آنچه در جايرآمين سخن تحقي ايسي عيبرا. گر، در ناصرهي ديعبارت

  .  آنان در امان بمانديدهد، تا از استهزا
افراد بزرگ در وطن  : به آنها پاسخ گفت،يق در روابط انسانيار عميك اصل بسيان يخداوند با ب 24-27 :4
ا خدا يل انبين دو واقعه قوم اسرائيدر ا. كند مي را ذكر قيعت عهدسپس او دو واقعه از . ت ندارنديش محبوبيخو
ل واقع شده بود، ي در اسرائيمي عظي كه قحطيهنگام. ن سبب به نزد امتها فرستاده شدنديرفتند و به هميرا نپذ
ون فرستاده ي در صيوه زنيد ب نزاما او-ار بودنديفرستاده نشد، گرچه بس يهوديوه زنان ي از بيك هيچاس نزد يال
.  از آنان فرستاده نشديك هيچاو به نزد  كنيل بودند، ليشع بسا ابرصان در اسرائيوگرچه در زمان خدمت ال. شد

 يسيان عر سخنيد تاثيائيب. ه فرستاده شدي به نام نعمان فرمانده لشكر سوريهوديري غياما در عوض نزد شخص
ن طبقات يرتري را از حق)انيامذج( و ابرصان) امتها(ان يهودير يآنها زنان، غ. مييان را تصور نمايهوديبر اذهان 
او !  داديجا مانيا  بيانيهودي اين سه گروه را باالتر ازاما خداوند در سخنان خود . شمردند مياجتماع بر

 نه تنها شهر ناصره بلكه ، معجزات اورغم علي. شود مي رگر تكراي بار دقيعت عهدخ يد كه تاريخواست بگو مي



  .گردد ميان باز يهودير يشع به نزد غيا و اليليسپس او به مانند ا. ل او را طرد خواهند كرديملت اسرائ
شد  مي خوش نشان داده يان رويهوديري هرگاه كه به غ. بردند كه او چه گفتي پاًقي مردم ناصره دق28 :4

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

ست كه ي نيديترد. كنندر افيز  او را بهيخواستند بر قله كوه-رون كردنديمردم او را از شهر ب 29-30 :4
 به طرز يسي وارث ملكوت كرده باشد، اما عي جهت براندازيك آنان تالشيطان خواست با تحريش

 او را يدشمنان او قدرت نداشتند كه جلو. ان جماعت گذشت و آن شهر را ترك نمودي از مييآسا معجزه
  .  بازنگشتهگر به ناصريم او ديدان مي كه همان گونه. رنديبگ

  

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

   )37-31 :4( ثيقدرت بر روح خب )الف
ار پر قدرت يم او بسي بردند كه تعالين شهر پيمردم ا. ان ناصره به سود كفرناحوم تمام شديز 31-34 :4
  خداوند راي سبت در زندگيك نمونه از روزهاي 41-31ات ي آ.ز بوديب آميز و ترغيب آميسخنان او تاد. است
سه رفت و يابتدا او به كن. وها و امراض باشدي حاكم بر ديآمد كه و مين برياز سخنان او چن. كنند ميف يتوص

ن يرود، و ا مير به كار يف ارواح شري توصي براث معموالًيصفت خب. ث دارديو خبيد كه دي را ديدر آنجا مرد
ن عبارت ي در ايوزدگيت ديواقع. ساختند ميلوث ان خود را مي قربانيبدان معنا است كه آنها ناپاك بوده و زندگ

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

ز پس يو ني د“.يرون آي بيخاموش باش و از و”و داد، ي دو قسمت به آن د مشتمل بري دستوريسيع 35 :4
  . رون رفتي رساند از وجود او بيبينكه به او آسين كرد، اما بدون اين چني زمياز افكندن مرد بر رو

ث از او اطاعت كند؟ ي بود كه باعث شد روح خبيسي در سخنان عيزيچه چ! ر شدندي مردم متح36-37 :4
ست كه ي ني شگفتي چندان جا؟گفت مي در او وجود داشت كه او از آن سخن يا هقوت ناشناختچه قدرت و 

  ! دي منتشر گردي از آن حواليشهرت او در هر موضع
به . دهد مي انجام ي كه او درقلمرو روحانيست از معجزات مشابهيري تصويسي عيكيزيتمام معجزات ف
   :زندآمو ميل در لوقا به ما يعنوان مثال معجزات ذ
-)39-38 :4(  تب مادر زن پطرسيشفا. ها گني از قباحت و ناپاكييرها-)37-31 :4( اخراج ارواح ناپاك

اس كه ي و يافتن از طردشدگيبهبود -)16-12 :5( ي جذاميشفا . از گناهي ناشي و سستيافتن از نا آرامي يآرام
  .)19-1 :17 ك.رنيز (.  از گناه استيناش

  .  در خدمت به خدا استي از گناه و ناتواني كه ناشي از فلجي آزاد)26-17 :5(مفلوج 



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

ه را ان نهادي شاگردانش سر به طغي كه در زندگيح قادر است طوفاني مس،)25-22 :8( آرام ساختن طوفان
  . ديمهار نما
 را از جامعه متمدن طرد ها انسانشود و  مي گناه موجب خشونت و جنون ،)32-26 :8( لجئون ،وزدهيد
 او را لمس نمود ي كه دامن ردايزن.  تقدس و مشاركت را دارد،يخداوند در خود ضوابط اخالق. كند مي
  . آورد مي يدي گناه با خود فقر و ناام،)43-48 :8(

ن ي توسط شاگردان خود ايسيع. از دارديات ني گناهكار به نان حياي دن،)17-10 :9( نفر 5000ه غذا دادن ب
  . اج آنان را رفع نمودياحت

  .حيشفابخش مس  و قدرت، و خشونت گناهيرحم  بي،)الف 43-37 :9(وزده يپسر د
بود كامل  بهيسيسازد، اما لمس ع مي  و فلجيگناه منحن، )17-10 :13( ف داشتي كه روح ضعيزن
  . بخشد مي

  . نديآفر مي اندوه و خطر ،ي گناه ناراحت،)ورم مفاصل( يشخص مستسق
تولد تازه با چشمان باز . بندد مي يق ابدي حقاي را به سوها انسانگناه چشم ، )43-35 :18( كور يگدا
  . رديپذ ميصورت 
  

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

ع بلكه كامل هم بود، چرا كه او قادر بود يمعالجه نه تنها سر. ل شدي تب از او زا،ب دادي تب را نهيسينكه عيا
ف و يشود او را ضع ميل ي زايد از كسي كه تب شدي هنگاممعموالً.  بپردازدييراي و پذيزد و به خدمتگذاريبرخ

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

   )41-40 :4( وهايقدرت بر امراض و د )پ
شدند، آنها شمار  ميز از فشار رخوت و كار نكردن آزاد يد، مردم نيرس مي سبت به انتها همچنان كه 40 :4
 بود ياو هركس كه مبتال به مرض. امده بوديهوده نيچكس بيه.  آوردنديو را نزد ها وزدهين و دي از معلولياريبس

مان هستند، يكنند شفادهندگان ا مي كه ادعا ي از اشخاصياريامروزه بس. رون كرديز بيوها را نيرا شفا داد و د
  . شان را شفا دادي از ايكي هر يسيع. ندينما مين شده محدود ييش تعيمعجزات خود را به اشخاص از پ

وها را ياما او شهادت د. ح پسر خدا استي مسيسيدانستند كه ع ميشدند  مي اخراج ئي كهوهايد 41 :4



قت ين حقي اعالم ايح است، اما خدا برايدانستند كه او مس  ميآنها. شدند  ميد خاموشيآنها با. رفتيپذ مين
  . داشتياشخاص و ابزار بهتر

  

  )44-42: 4( اريقدرت در موعظه س) ت
نكه او ي او آمدند تا اير در جستجوي كثيگروه.  كفرناحوم رفتيران در حوالي وي به مكانيسي، عروز بعد

... گري ديد در شهرهايشان را خاطر نشان ساخت كه او باياما او ا.  را از رفتن باز داشتنديآنها و. افتنديرا 
. داد ميش ملكوت خدا را بشارت گر رفته خبرخويسه دي به كنيا هسين رو او از كنياز ا. ز كار كنديل نيجل
 كه ياو بر كسان. كردند ميد توبه يآنها با اما ابتدا. خواست كه بر آنها سلطنت كند مياو .  خود پادشاه بوديسيع

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

  

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

م يدار آنچه و يياگر تمام دارا. م به جماعت استفاده نمودي تعلي برايخداوند از زورق پطرس همچون منبر. 1
  . ز بوده و او به ما پاداش خواهد داديار شگفت انگيحوه استفاده او از آنها بسم، ني بسپاردهنده نجاترا به 

گران تمام ينكه پطرس و ديالبته پس از ا- فراوان وجود داردي ماهيي در چه جااًقياو به پطرس گفت كه دق. 2
. اند ه كرد تجمعها يداند كه در كجا ماه مي مطلق يخداوند دانا .افته بودندي نيزيشب را رنج برده و چ

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

جه آن كه دام آنها از يك نجار را به گوش سپرد، و نتي مجرب بود، اما اندرز يريگيپطرس گرچه خود ماه .3
  و اطاعت،يريم پذي تعل،ين مساله ارزش فروتني ا“.م انداختيرا خواهبه حكم تو، دام ”.. .د پرگشت،يص
  . سازد ميچون و چرا را بر ما روشن  بي
د ين رو باي از ا.د پر شدي از صيشان تا به حد گسستگي ايق بود كه دامهاي عميآبها(اچه يانه دريتنها در م. 4

ق، ي عميمان سرشار است از آبهايا. مي كنايم كامل جزر و مد دريآغوش ساحل را رها كرده و خود را تسل
  . سازند مير يدها را كثي صي هستند كه تورهاها ني هم. اندوه و شكست، رنجچنين همو 
ح سكان ي كه مسي خدمت.)7-6ات يآ( آنها غرق شوند يها ك بود كه گسسته شود و زورقيشان نزديدام ا .5

. ند هستندين مشكالت چقدر خوشاياما ا-خورد مي بر يت آن را در دست دارد به مشكالت فراوانيهدا
  . آورند مير را به لرزه در يگي كه دل ماهيمشكالت

ا هم يدر مورد اشع. جاد كردي اياقتيل  بي ازيدي در پطرس احساس شديسير از جالل خداوند عين تصويا .6



  . نگرند مي اش ييباي كه پادشاه را در كمال زي در مورد تمام كسانچنين هم ،)5 :6(ن بود يچن
 به حالي كهدر . كار روزانه خود مشغول بوده اد مردم شود كه او بيخواند تا صفرا پطرس را ي هنگاميسيع. 7

 از ته دل .با تمام قدرتتان. ديد بكنيآ ميت كند، هرچه از دستتان بر ي شما را هدايد كه كسين هستيانتظار ا
ئي ها انسانز يكند، خدا ن ميت ير حال حركت را هدا دي كشت، كه سكانهمان گونه. دي خداوند كار كنيبرا
  . كند ميت ي در حركتند را هداكه
 را زنده ها انسان” ، كلمهي واقعيا به معنيد كند، ي مردم را صيريگي ماهيح پطرس را خواند تا بجايمس. 8

ت ي ابديح براي مسيبرا يم جانيني كه بباند هسه شديهمتا مقا  بين افتخاريانوسها با ايان اقي تمام ماه“.سازد
  !د شده استيص
 ي زندگي كارين روزهاي از بهتريكي خود را به كنار ساحل آوردند و در يوحنا زورقهايو  عقوبي ،پطرس. 9

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

  )16-12: 5(جذام قدرت بر  )ج
ار يبس  مورد او،يدگاه انساني از د. پر از برص بوديكند كه او مرد مي طور خاص ذكر ب بهي طبيلوقا 12 :5

د ي بع“.ي مرا طاهر سازيتوان مي” : او گفت.ار قابل توجه بودي بسين جذاميمان ايا. د كننده بوديحاد و نا ام
. نان كامل داشتي اطم به قدرت خداونداين حالاما با . هم گفته باشديگرين جمله را به شخص دياست كه او ا

بلكه او همچون . ن كار شك نداشتيح در انجام ايل مسي در واقع او به م“ياگر خواه” : كه او گفتيوقت
شته باشد، بلكه خود را به آغوش رحمت و افتن داي شفا يبرا ينكه حقيح آمد، بدون اي نزد مسيمند حاجت

  .ض خداوند افكنديف
ز يرآمي تحقي و از نظر اجتماع، نجسي خطرناك، از نظر مذهبيزشك از نظر پيك جذامي لمس نمودن 13 :5

 را در ي از شفا و سالمتيالنياما در عوض س. شد مي آلوده نيچ نجاستي به هدهنده نجاتاما . شد ميمحسوب 
 كامل آن يد شفاييتصور نما. ل شدي برص از او زااًفور:  نبوديجيمعالجه او تدر.  ساختي جاريبدن جذام
   !ش به چه معنا بوده استيك لحظه برايد در يتاج و ناام محيجذام
 مشتاق را به يخواست كه جماعت مي ندهنده نجات. چ كس را خبر ندهدي او را قدغن كرد كه هيسيع 14 :5

 فرمود يخداوند به آن جذام  بلكه، شكل دهد كه از او پادشاه بسازندينكه جنبش مردميا ايد و يخود جذب نما
ه از يات هدي تمام جزئ)4 :14ان يالو(م كند ي فرموده بود را تقدي كه موسيا هيد و هدي كاهن بنمارفته خود را به

افته ي شفا اًا او واقعي را مالحظه كند تا مشخص شود كه آين بود كه جذاميفه كاهن ايوظ. گفت ميح سخن يمس
ن كاهن يا. ا نهيافته يشفا  يصتوانست اعالم كند كه شخ ميتوانست شفا دهد، فقط او  ميكاهن ن. ا نهياست 
 ببرد باالخره يشد كه او پ مين كار باعث ير بود، اينظ  بيدهين ايا. ده بودي را نديا ه طاهر شديكنون جذامتا
 دل آنها را كور يمانيا  بيشد، اما مي ي شهادتان تمام كاهنيد براين معجزه بايا. است ظهور كرده  موعودحيمس



   .ساخته بود
 نشود، اخبار به سرعت منتشر شد، و ينكه معجزه علني بر اي مبنيسي عيها هيالف توصبرخ 15-16 :5
 ما دهنده نجات.  عزلت جستها رانهينكه دعا كند به وي اي برايسيافتن نزد او آمدند، عي شفايار براي بسيگروه
گر از يز ديش از هر چيبكند،  مي ي را پسر انسان معرفيسي كه ع،لين انجيسته است كه ايار شايبس. بود مرد دعا
   .ش سخن گفته استي اودر زندگيدعا
  
  قدرت بر فلج )چ

در . شدند مي تر ز روز به روز متخاصميان و فقها نيسيشد، فر ميح منتشر ي خبر خدمت مسهمچنان كه 17 :5
قوت . دندل گرد هم آمده بويابند در جلي بيه او اتهامين هدف مشخص كه بر عليم كه آنها با اينجا شاهد هستيا

ط در تمام يشه قدرت شفا دادن را داشت، اما شراي هميسيدر واقع ع. شد ميشان صادر ي اي شفايخداوند برا
 انجام دهد يمي مردمانش نتوانست اعمال عظيمانيا  بياوقات مساعد نبود به عنوان مثال، او در ناصره به علت

  .)58 :13 يمت(
آنها، به . داد آوردند ميم ي در آن تعليسي كه عيا ه نزد خانيچهار نفر شخص مفلوج را بر بستر 18-19 :5

 يسپس برخ.  بر پشت بام رفتنديروني بيها از پله ن روياورند، از اي مردم نتوانستند او را به خانه بيسبب انبوه
  . ن گذاردندي سقف را از جا درآورده و سقف را گشودند و مرد مفلوج را پائياز سفالها
 ،داد مي به نزد او تالش از خود نشان ي آوردن انسان دردمندين حد براي كه تا بديماني ا بهيسيع 20-21 :5

 يا” : گفتيل، به ويمان آن چهار نفر به اضافه آن مرد علي ايد، به عبارتيشان را ديمان ايچون او ا. توجه نمود
آنها . ختيان را برانگيسيبان و فرشد كات ميافت نير آن ين عبارت كه تاكنون نظي ا“.ده شديمرد، گناهان تو آمرز

 خدا يسيند كه عيعان نماذخواستند ا ميآنها كه ن. امرزديتوانست گناهان را ب مي جز خدا نيدانستند كه كس مي
  .  او اعتراض كردنديياست، به كفرگو

ابتدا او از . ده بودي گناهان آن مرد را بخشاًقتيد كه او حقيخداوند در ادامه خواست بدانها ثابت نما 22-23 :5
به  “؟ز و بخرامينكه برخيا گفتن اي “ده شديگناهان تو آمرز” نكهي گفتن ا، استتر ا سهليآنها سئوال نمود كه آ

ر ي چرا كه از نظر انسان هر دو غ، استيگريك معنا گفتن هر دو جمله سهل است، اما انجام هر دو موضوع دي
 واقع ين امريرا اگر چني ز، استتر سهل ده شدي تو آمرزگناهان ن است كه گفتنينكته مهم در ا. ممكن است

ا يم آيني پس سهل است كه بب“ز و بخراميبرخ”د يياگر بگو. ان كرديتوان آن را ب مي نيگريشده است، جور د
   .ا نهيافته است يمار شفا يب

 يسي ع،نيبرابنا. آوردند ميمان ني پس ا،ده شدهينند كه گناهان آن مرد بخشيتوانستند بب ميان نيسيفر
او به . ده بوديآن مرد را بخش  گناهاناًقتينكه بر آنها ثابت شود كه او حقينند، تا اي ظاهر كرد تا بتوانند ببيا همعجز

  .ديمفلوج قدرت راه رفتن بخش



 بر ،پسر انسان  لقب“ن هستي زميدن گناهان بر روي انسان را استطاعت آمرزرد كه پسيتا بدان” 24 :5
 را يسيع “پسر انسان” ،ن لقبيم، اما ايك معنا، ما همه پسران انسان هستيبه . د دارديداوند تاكت كامل خيانسان

ف ي موافق خدا توصين لقب او را انسانيا. كند مي كرده است جدا ي كه تاكنون زندگيگرياز هر انسان د
 يدادكس مي و جان ،ختير ميد، خون خود را يكش مي كه رنج يكس.  كامل استي كه از نظر اخالقيكند، كس مي
  . ا بدو داده شده بودياست بر دنيكه ر
 برخاست، بستر كوچك خود را برداشت، و خدا را حمدكنان به يسي مرد مفلوج با اطاعت از سخن ع25 :5
  .  خانه روانه شديسو
مودند كه د نمودند، اعتراف نيز خدا را تمجيرت فرو رفته بودند، و آنها ني كه آن جماعت در حاًقتيحق 26 :5

  . نمود  كه آن را ثابتيا ه بخشش و معجزيعنيدند، يب دي عجيزهايدر آن روز چ
  

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

  )28-27 :5( يدعوت از الو) الف

 يهوديگر هموطنان ي دي از سوين افراديچن. كرد مي دولت روم كار ير بود كه براي باجگيهوديك ي يالو
 هنگامي كه يروز.  در كارشانيانصاف  بي با روم، بلكه به خاطريطرود بودند، نه تنها به خاطر همكارخود م
ز با سرعت ي نيالو.  كنديروي از كنار او گذشت و او را خواند تا او را پيسي مشغول كار خود بود، عيالو
م ين تصمي كه ايمياقب عظبه عو.  روانه شديز را ترك كرده، برخاست و در عقب وي، همه چيزيرت انگيح
  .  او بوديروي دعوت و پين بهايا. ل شدين انجيسنده اولي نو،يا متي ،يالو. دي داشت فكر كنيدر پ
  

  )32-29 :5( خواند ميفراپسر انسان گناهكاران را  چرا )ب

خواست به  مياو .  بزرگ سه هدف داشتيافتيب دادن ضي با ترتيشده است كه الو ن گفتهيچن 29-30 :5
خواست دوستان خود را به  مي و او ،د خودي جدي باشد بر حاميان مردم گواهيخداوند احترام بگذارد، تا در م

ران و ي با باجگيسيع. خوردند ميران غذا نيچگاه در جمع باجگيان هيهوديغالب . دينما مي ي معرفيسيع
داد كه باعث بدنام  مي انجام نيارا كي در گناهان آنها معاشرت نداشت، و يسيالبته ع. گناهكاران غذا خورد
  . كرد ميخ و بركت دادن استفاده يم، توبين مناسبات در امر تعليشدن او شود، بلكه از ا

 معاشرت داشت انتقاد ،ه ننگ جامعهين افراد منفور ماينكه با اي به خاطر ايسيان از عيسيشان و فريكاتبان ا
  . كردند
.  هماهنگ بودن جهان كامالًياز آمدن به ااو با هدف وي  عمل شان گفت كهي در جواب ايسيع 31 :5

  . ضاني ندارند، بلكه مرياجيتندرستان به پزشك احت



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

 در . آمده بودندين اشخاصي چني برادهنده نجات. ابندياز دارند تا از گناهان خود نجات ينكه نيبردند و ا
خواستند به گناهان خود  مين اما. ازمند نجات بودنديران نيز به مانند باجگيآنها ن. ان عادل نبودنديسيقت، فريحق

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

  

   )35-33 :5( علت روزه نگرفتن شاگردان) پ
 دهنده تعميد ييحيشاگردان .  راجع به رسم روزه سئوال كننديسين بود كه از عيان ايسي فرينقشه بعد 33 :5
. آوردند مي را بجا ي گوناگوني مذهبيها هان روزيسيروان فريو پ. كردند مي يرويد را پ خوي زاهدانه آقايزندگ

   چرا؟. كردند مين ني چنيسياما شاگردان ع
. است، آنها روزه نگاه دارند  او با آنهاهنگامي كه ندارد تا يليخداوند در جواب آنها گفت كه دل 34-35 :5
شود، به  ميشان گرفته ي او از اهنگامي كه. سازد مين ي عجيسوگوارو   روزه گرفتن را با ماتميسينجا عيدر ا
  .داشت تا اندوه خود را نشان دهند آنها روزه خواهند ، و مرگي در سخت،يعبارت
  

   )39-36 :5( ديمثل از دوران جده س) ت
ه است و د آغاز شدي جديا هن موضوع است كه دوريم دهنده ايشود كه تعل ميان يدر ادامه سه مثل ب 36 :5
  .ختيتوان در هم آم ميد را با كهنه نينكه جديا

ض ي جامه نو دوره فحالي كهد، در يگو مي سخن )يعتيشر( يا دوره قانوني در مثل اول، جامه كهنه از نظام
 يا ه وصل.انجامد ميض به تباه شدن هر دو يعت و فيختن شريهرگونه تالش در به هم آم. كشد مير يرا به تصو

ست، چه در ظاهر و چه يسازد، و در خور آن كهنه هم ن ميو گرفته شود جامه نو را خراب كه از جامه ن
ت را به يحي مسكند كه مي ني كاريسيع” :كند ميان ين بين مورد چني در اي به خوبيدارب .ي ج.استقامت

سان  عدالت خدا و اراده ان،عتيض و شريكن فيعت در خور هم هستند، ليجسم و شر. ت وصله بزنديهودي
  “.زنديآم ميچگاه با هم در نيه

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

 نگاه داشتن يهود براين و سنن و مراسم منسوخ ي فرام،اشكال .شود يمخته يشود و شراب ر ميمشك پاره 
توان در روش نامتعارف آن چهار مرد  ميشراب نو را . ار سخت بودنديد بسي نشاط و قوت دوران جد،يشاد

شراب كهنه . دي دياق الويتوان در طراوت و اشت ميآن را .  مشاهده كرديسيدرآوردن مرد مفلوج به نزد ع



   .انيسياحساس فر  بيي و ظاهر پرستي از خمودگست ايريتصو
او . د بخواهدي شراب جد،دهيست كه چون شراب كهنه را نوشي نيكند كه كس ميان يمثل سوم ب 39 :5
هود به عوض ي انسان در ترك كهنه به عوض نو، يعي طبيليم  بين موضوعي ا“كهنه بهتر است”ديگو مي
د يگو مي ي كه داربهمان گونه .كشد مير يار را به تصويض بس اندك به عو،ضيعوض فعت به ي شر،تيحيمس
گر هرگز اصل تازه و قدرت ملكوت را يره خو گرفت، دي و غيان اجدادي اد،ي كه با رسوم نظام انسانيانسان”
  “.خواهد مين

  

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

. گذشتند ميان كشت زارها ي از مي خداوند و شاگردان و،نين سبت پس از اولي اول، سبت اول:شده است
توانستند به  ميان نيسي فر.خوردند مي ،دهي آن را به كف دست خود ماليها دند، دانهي گندم چيشاگردان كم
ن بود يانتقاد آنها بر سر ا .)25 :23ه يتثن(ن اجازه را داده بود يعت اي چرا كه شر،دن گندم منازعه كننديخاطر چ

 دانه را عمل دنيدن گندم را عمل حصاد و مالي اوقات چيآنها گاه. كنند مين كار را يكه چرا در روز سبت ا
  . دندينام مي يخرمن كوب
چگاه ين بود كه حكم سبت هيكند، ا مي داود را در آن ذكر ي از زندگيا هپاسخ خداوند كه واقع 3-5 :6
كردند گرسنه  ميش در راه بازگشت بودند و فرار ي كه داود و رفقايهنگام.  را منع نكرده استي ضروريعمل
.  تقدسه را گرفته بخوردند، كه رسم بر آن بود كه فقط كاهنان از آن بخورندآنها به خانه خدا درآمده نان. شدند
شد كوركورانه از حكم نان  مين. پادشاه طردشده بود. ل گناه بوديان اسرائيدر م. ل شدي داود استثنا قايخدا برا

  . ديكش مي ي پادشاه خدا گرسنگحالي كهتقدمه اطاعت كرد در 
 آنها را يدادند گرسنگ ميح يان ترجيسيفر. ح و شاگردانش گرسنه بودنديمس. ز مشابه آن بودين واقعه نيا
در وهله اول او . ز هستياما پسر انسان مالك روز سبت ن. دن گندم در روز سبت نباشندينند، اما شاهد چيبب

ر ي درست آن را تفسي روحانيتوانست معنا ميچ كس بهتر از خود او نيعت را عطا كرده بود، و هيخود شر
  .  نجات دهد)درك غلط(ر يكرده آن را از سوتعب

ان با يسيكاتبان و فر. گفت مي معجزه آسا سخن يا ه رخ داد از معالجيگريسبت د  واقعه دوم كه در6-8 :6
 كه دستش خشك يد در روز سبت مردينند شايداشتند تا بب مي يسيقصد و غرض و با دقت تمام چشم بر ع

مان به ي اي برايل خوبيدانستند، دل مي كه از او يزيبه تجربه گذشته خود و آن چآنها با توجه  .بود را شفا دهد
سه يان جماعت حاضر در كنيابتدا او از آن مرد خواست تا در م. د نكرديخداوند آنها را ناام. شفا دادن او داشتند

  . داد معطوف ساخت ميرخ  آنچه يج توجه همگان را به سوين عمل مهيا. ستديبا



آنها اگر . يا بدي كردن ييكويد كه در روز سبت كدام رواست، ني از منتقدان خود پرسيسي عسپس 9 :6
 كردن ي كرد، و بديگفتند درست آن است كه در روز سبت خوب ميد يخواستند جواب درست بدهند، با مي
 كردن ياگر بد. شد ميكو محسوب ي ني آن مرد عملي كند پس شفاييكوياگر درست آن بود كه ن. ستيز نيجا

  . شكستند مي سبت را يسيز نبود، پس آنها با توطئه بر قتل خداوند عيدر روز سبت جا
 اش ه به مرد گفت كه دست راست خشك شديسيسپس ع. ده نشدي شنيچ پاسخي دشمنان هياز سو 10 :6

م صادر  قدرت الزيسي با فرمان ع).كند كه دست راست او خشك بود ميب ذكر ي طبيتنها لوقا(. را دراز كند
  .  گشتسالمگر ينكه مرد اطاعت نمود، دستش مثل دست ديده به محض ايگرد
.  را به خاطر شكستن سبت محكوم كننديسيخواستند ع ميآنها . و كاتبان از خشم پرگشتند انيسي فر11 :6

  باشد دري و خواري از زبوني كه حاكيچ عمليه.  مرد بودي كرد فقط چند كالم سخن و شفايسيهر آنچه ع
خدا سبت را به صالح انسان مقرر  “. كنندريدستگ” دند كه چگونه او رايچ  مي آنان توطئهاين حالبا . كار نبود
  .كند مي را منع ني و نه كار واجبيريشود كه سبت نه عمل خ مي، روشن گردد درك يهرگاه به درست. كرده بود
  

   )19-12 :6( يانتخاب دوازده حوار )ج
ن موضوع چقدر يا.  در عبادت بسر برد را كامالًيكه شاگردان را انتخاب كند شبنيش از اي پيسي ع12 :6
ن شب يل است كه ايسنده انجيلوقا تنها نو. كند مي ما و مستقل عمل كردن از خدا را نكوهش يزدگ شتاب

   .كند  ميعبادت را ذكر
  : بودندن شرح يع شاگردان انتخاب كرد بديان حلقه وسي كه از ميدوازده نفر 13-16 :6
  . ن رسوالني از مشهورتريكيونا و يدند، پسر يز ناميشمعون كه او را پطرس ن .1
  .  بود كه پطرس را با خداوند آشنا كردياسي او همان اندر.اسيبرادرش اندر. 2
ئت يل هيوحنا به كوه تبدين را داشت كه با پطرس و ي است كه افتخار اي او همان كس.يعقوب پسر زبدي .3

  . پاس اول كشته شديس آغريروديوسط هاو ت. رفت
 يل و رساالتي بود كه انجييوحناين همان يا. دي نام“پسران رعد”وحنا را يعقوب و ي يسي ع.يوحنا پسر زبدي. 4

   .كه به نام خودش است و كتاب مكاشفه را نگاشت
پ مبشر در كتاب اعمال يلي با فد او رايالبته نبا.  آشنا كرديسيل را با عي كه نتنائيدا، كسيص بيتپس، اهل يليف. 5

   .اشتباه گرفت
  .  ذكر شده استينام او فقط در فهرست دوازده حوار. شناسند ميل يگر نتنائي را با نام دي واًبرتولما، عموم. 6
  .ل اول را نگاشتياو انج. ز معروف استي ني به نام الوچنين هم ،ري باجگ،يمت. 7
 خداوند ند باور نخواهدي مسلم نبي بود كه گفت تا مدركياو همان شخص. ده شده استينام توأم نيز توما كه .8

  .ام كرده استيق



س كشته شد يروديكه توسط ه يعقوب، پسر زبدي باشد كه پس از يد همان كسي او با.يعقوب بن حلقي. 9
  . م بوده استي اورشليساي در كليتيعهده دار مسئول

   . از او گفته شده استي مقدس، اندكيها ان نوشتهيدر م. وري شمعون معروف به غ.10
ن باورند كه همان ي بر ااً غالب،عقوب را نگاشته استي است كه رساله ي همان كس احتماالً.عقوبيهودا پسر ي. 11
  ).18 :3  مرقس؛3 :10 يمت(  باشدي معروف به تد،يلب
 است كه ي اوصاف تنها رسولنيهودا باشد، و با ايوت در يرود كه او اهل قر مي گمان .يوطي اسخريهوداي .12

  . دي نام“پسر هالكت” او را يسيم كننده خداوند كه عيسلت. ل نبودياهل جل
.  از بشر بودنديا هآنها معرف نمون.  نبودندبرجسته يي با عقل و خرد و تواناييها انسان شاگردان يهمگ

 آنها را دهنده نجات كه ي هنگامتماالًاح.  بوديسي كه آنها را بزرگ كرده بود رابطه و تعهد آنها نسبت به عيزيچ
 در خود ياق را در زندگين شور و اشتيشتري است كه انسان بي زمانيجوان. ست ساله بودندي بيد جوانانيبرگز
شتر ياو ب. او تنها دوازده شاگرد انتخاب نمود.  داردي را به خوبير بوده و تحمل سختيم پذيكند و تعل ميحس 
توانست آنها را اعزام نموده و  ميده بود، ي بخشيياو كه بدانها قدرت و توانا. تيمت توجه داشت تا كيفيبه ك

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

د داشته باشند، ي بايسي كه شاگردان خداوند عيت و رفتاريص از نمونه شخيا هن باب به خالصيمانده ايباق
  . افته استياختصاص 
 ي كوه بر رويموعظه باال. )7 :5 يمت( ستندي كوه نيد همان موعظه بااليآ مي كه به دنبال يسخنان 17-19 :6

، يداشت و نه وارا ها خوشا به حالدر خود فقط   كوهيموعظه باال.  هموارين سخنان بر جايكوه گفته شد، اما ا
  . د وجود داردي تاك و، طول گفتارها ز در واژهي نيگرياختالفات د.  آن را در خود داردين سخنان هر دوياما ا

او خلوص . شود و هم به شاگردان ميار داده ي بسي پرزحمت هم به گروهيغام شاگرديد كه پييتوجه نما
ح ابتدا يمس”: ن گفته استين باره چني در ايه شخص كهمان گونه. پرده سخن گفتن آزمود  بيت آنها را باين

  “.كند مي سپس غربال  ودساز ميجمع 
هود يريهود و چه غي چه ،يدون در شمال غربيم در جنوب، و از صور و صيه و اورشليهوديمردم از تمام 

 كنند فشار نكه او را لمسي اي برا)د معذب بودندي كه از ارواح پليكسان( وزدگانيضان و ديمر. آمده بودند
  . رددگ ميدانستند كه قدرت شفا از او صادر  ميآوردند، آنها  مي

ب يم كه او در راه صلياد داشته باشيبه .  استي چقدر انقالبدهنده نجاتم يم تعاليار مهم است كه بدانيبس
د به ي باخبر خوش نجات. نمود ميخواست و به آسمان صعود  ميشد و در روز سوم بر  ميمرد، دفن  مياو . بود

شد؟  ميا بشارت داده يچگونه به دن.  داشتيام بستگين پيدن اي به شنها انساننجات . شد ميتشر نا ميتمام دن
 ي براي، سرگرميي منابع غذا،اري بسيدادند، منابع مال ميم سامان ي عظيا ارتشين دنيش ايرهبران مصلحت اند



  . كردند ميا ي مهيه بشر، و روابط حسنه اجتماعيروح
  

  )26-20 :6( هابه حال يوا ها وخوشا به حال )چ

ن يتوان با ا ميا يآ. ده اعزام كردي گرسنه و جفا د،ري دوازده شاگرد انتخاب كرد و آنها را فقيسي ع20 :6
 و چهار “خوشا به حال” با چهار دهنده نجات !شود مي نيگريچ راه دي و با ه،يا بشارت داد؟ آريت به دنيوضع
 خوشا به حالران بلكه ي فقخوشا به حال او نگفت “.ني مساكي شما اخوشا به حال” .كرد آغاز “به حال يوا”

 ينجا از فقري در ايسيع. شود ميشتر لعنت محسوب ي بلكه ب،ستيالنفسه بركت ن يفقر ف. دير هستيشما كه فق
 يليا داليو بت ي، مصي كه به خاطر تنبلياو از كسان. شود ميبر شخص عارض  د كه به خاطر اويگو ميسخن 

د كه هدفمندانه فقر را يگو مي سخن يبلكه او از كسان. ديگو ميكه خودشان مسبب آن هستند سخن ن
م كه تنها روش معقول يبر مي ي پ،ميشياند مين مساله يابه  يو وقت. گران بشناسانندي تا نجات را به داند هديبرگز

د ثروتمند شدن يبه ام مردم. شدند ميندان اعزام د كه شاگردان همچون ثروتميتصور نمائ. ن استيو مناسب هم
آمد، فقط به  مي هم ياگر كس. توانستند به آنها نقره و طال وعده دهند يشاگردان نم. آمدند ميح ي مسي لوازير

 بر خداوند و اثبات يدائم اگر شاگردان ثروتمند بودند، آنها بركت اعتماد چنين هم.  بوديخاطر بركت روحان
 حاضر ارضا يازهاي است كه با مرتفع شدن نيملكوت خدا از آن كسان. دادند ميا از دست  او ريوفادار
  . سپارند ميش از آن را به خداوند يبي كه شوند به طور مي
 كه از يميل عظين سخن خيگر منظور از اي دي بار“.ديا ه شما كه اكنون گرسنخوشا به حال” 21 :6
 يح است كه آگاهانه انكار نفس را در زندگي مسيسيد شاگردان عبلكه مقصو. ستيبرند ن ميه رنج يتعذءسو
 يي كه با غذايكسان. ي روحانيازهاي و چه ني جسميازهاين دهند، چه ني بشر را تسكيازهاي تا ناند هديبرگز

ن انكار يتمام ا. ل محروم سازنديگران را از انجي خود ديهاياده روينكه با زيند تا ايآ ميساده و ارزان كنار 
  . نده پاداش خواهد داشتي در آها نفس
اند  افتهي كه نجات نيست، اندوه كسانيالنفسه مبارك ن ي في هر اندوه“.دياني شما كه الحال گرخوشا به حال”
ختن ياشك ر. شوند ميخته يد كه به خاطر او ريگو مي سخن يي از اشكهايسينجا عيدر ا.  ندارديا هديچ فايه
 در آن شكل گرفته ئي كهها يسا و جدائيت نابسامان كلي وضعي برائي كه اشكها. بشر گمراه و تباه شدهيبرا
كارند  ميبا اشكها ي كه آنان. شود ميح متحمل ي مسيسي خدمت به خداوند عي كه برايهر اندوه. شود ميخته ير

   .با ترنم درو خواهند نمود
 را از خود جدا سازند و دشنام دهند و شما. .رندياز شما نفرت گ.. . كه مردمي شما وقتخوشا به حال” 22 :6

. ستيبرند ن ميا حماقت خود رنج ي كه از گناهان و ي كسانين بركت براي ا“.رون كنندير بينام شما را مثل شر
  . اند ه و بدانها افترا زداند هر، طرد و سرزنش شديح تحقي به مسي است كه به خاطر وفاداريبلكه از آن كسان

 ي به خودئي كهزهايچ. شود ميافت ي “ه خاطر پسر انسانب”هادر عبارت شا به حالخون يد درك مفهوم ايكل



زه ياما انگ. شوند ميل به بركت ي او تحمل شوند تبدي كه مشتاقانه برايشوند، هنگام ميخود لعنت محسوب 
  . ارزش خواهند بود ها بي ين قربانيتر  وگرنه از جان گذشته، باشديسيد محبت به عيبا

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

 ي كه از خودگذشتگي شخص،كند ميف ي خدا توصتآل را در ملكو دهي شخص اخوشا به حالن چهار يا
  .كند مي يت و با تحمل زندگي با جد،هيرايپ بي ،كند مي
. ح هستنديد مسين افراد در جامعه جديتر ارزش  بيانگريها نمابه حال يگر، چهار واي ديياما، از سو 24 :6
 “ دولتمندان،يشما ا بر يوا” !شوند مين محسوب ي امروز بزرگترياين اشخاص در دني تاسف است كه ايجا
مان ي از خبرخوش نجات توسط ائي كهها انساندهند، و  مي جان يزانه هزاران انسان از گرسنگ روئي كهايدر دن
 كه وسوسه يانيحيمس. شود مي محسوب يري خطي مساله اخالقيح محروم هستند، ثروت اندوزيبه مس
ست به دقت بر  بهتر ا،كنند مي يياحتكار و صرفه جو  روز مبادايا براياندوزند و ين بيشوند تا گنجها بر زم مي
 ين واي ااًضمن.  ظلم استياي دنيستن براي زين كار به معنايانجام ا. ندي تفكر نمايسين سخنان خداوند عيا

 ي شما اخوشا به حال”گفت  20ه ي كه خداوند در آيكند هنگام مي دولتمندان به طور قطع ثابت به حال
 بر شما از يوا”د يز باي ن24ه ي آرتاين صور ي در غ.نان در روح نبوده استي مقصودش مسك“نيمساك

 كه در به كار گرفتن يثروتمندان و كسان. ستينجا مورد بحث نين مفهوم در اي باشد، و ا“دولتمندان در روح
، اند هافت كردين اكنون دري تنها پاداش خود را هماند هديگران قصور ورزي دي ساختن ابديثروت خود در راه غن

  . خود در عصر حاضريها سته خودخواهانه خوايارضايعني 
مت غذا ي گران قي هستند كه در رستورانهاياندار ايمانن قشر همان ي ا“.رشدگاني سي بر شما ايوا” 25 :6
 قوم خدا يز برايچ چيه”ن است يشعار آنها ا. دهند ميرسدنم پس ن مي كه نوبت به آنها يخورند، هنگام مي

 كه به شاگردان وفادار و از ي روز،يرسنه خواهند بود، به عبارتنده گيد آنها در آيگو مي خداوند “!ستيخوب ن
  . شود ميجان گذشته پاداش عطا 

ح، ي متداوم از تفريا هشان چرخي است كه زندگي كساني براين واي ا“.دي بر شما كه االن خندانيوا”
خلق شده و  ي و سرگرمي بازي براي زندگيياعمال آنها آنچنان است كه گو.  استيي و لذت جويسرگرم

 كه اكنون خندان هستند يآنان. اعتنا هستند  بيح دورندي مسيسي كه از عيت اندوه بار كسانينسبت به وضع
ه ينگرند ماتم و گر مي خود ي خودخواهانه و فقر روحاني افراط كار، از دست رفتهي كه به فرصتهايهنگام

  . خواهند كرد
نكه ي است از ايمئنطرا كه آن نشانه ميز  چرا؟“.ن كننديحسع مردم شما را تي كه جمي بر شما وقتيوا” 26 :6
. ل رنجاندن خدا نشناسان استي ذات انج.ديكن ميغام خدا را وفادارانه اعالم نيا پي ديكن ميست نيات زيدر ح
 مردم سخنان ي هستند كه براقيعت عهدا كذبه در يكند همان همسفران انب مين يا آنها را تحسيدني كه آنان



شتر دوست دارند مورد پسند مردم ين افراد بيا. استي باب دل مردم دنئي كهزهاي همان چ،نديگو مي نديخوشا
  . نكه خدا از آنها خشنود باشديباشند تا ا
  

  )38-27 :6( محبت ، پسر انسانپنهانسالح ) ح

 .محبت سالح-دارد ميحات خدا پرده بر يز تسلي از راز سالح اسرارآميسياكنون خداوند ع الف 27-29 :6
د، يگو مي كه او از محبت سخن ي هنگام،اين حالبا . ا خواهد بودين سالحها در بشارت دني از موثرتريكين يا

 يتنها كسان.  استيعيك محبت فوق طبين يا. ستيدهد ن مي كه از نام آن به دست يمقصودش احساس انسان
را به نمايش بگذارند، اما براي كساني كه از  آن را درك نمايند يا آن توانند مي اند هكه از سر نو مولود گشت

 ين آن محبتيك قاتل فرزندان خود را دوست دارد، اما اي. رممكن استي غ كامالًالقدس محرومند حضور روح
 يعي طبي فقط مستلزم زندگياول.  استي است، اما آن محبت الهين محبت انسانيا. ستيد نيگو ميح يكه مس

 يشود، دوم مي است كه به احساس مربوط ي موضوعاً عمدتياول. از داردي نين روحاي فقط به زندگياست، دوم
 تواند دوست خود را محبت كند، اما محبت كردن دشمنان قدرت مي يهر كس. شود مير به اراده مربوط تشيب

ر  كه از شما متنفيكسان  كردن بهييكوي ني به معنا، استديجد عهد (agape) و آن محبت. طلبد مي يعيفوق طب
شه و هر زمان ينه دارند، و همي كه از شما كي كساني لعن كنندگان، دعا كردن برايدن برايهستند، بركت طلب

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

 خود را دوست دارند، ما دشمنان خود را يران رفقاگي دحالي كهدر . ت استيحي مسن شكل آن الزمهيتر قيمحبت به عم
گران فقط به افراد ي دحالي كهد، در يايكسان فرود بينكه باران و شعاع آفتاب بر عادالن و ناعادالن به يم، ايدوست بدار

م، با يرير نپذير تاثي از شر،ميار بكشيم، رنج بسي و منفور خدمت كني معموليها انسانكنند، ما به  ميند و جذاب خدمت يخوشا
 مي نورزيچگاه كوتاهيم، و هيز را متحمل شويم و همه چيدوار باشيم، اميمان داشته باشيم، ايم، متقبل شوي كنيقت شاديحق
  .ميم آن را بدست آوريتوان مي ما خودمان ن. استالقدس روحن محبت ثمره ي و ا،ن محبت استيا

 ين اصل در جنگهايا. كند ميجنگد غلبه  ميرو به عقب  كه ي بر كسا معموالًي دن.تسر اينظ  بيين محبتيچن
 را با محبت پاسخ ي كه هر بديداند با شخص مين اصل ني اما ا.رود مي و اصل مقابله به مثل به كار يجنگل
  . شوند مي برآشفته و مختل  در برابر آن كامالًيوي دنيگر رفتارهايد. دهد چه كند مي
. ستيگردان ني روياز واقعيچ نيمحبت از ه. دهد ميز ي، محبت قبا را نهرگاه كه ردا را بدزدند 31-ب29 :6
ن ي محبت اييقانون طال. گردد ميا اموال باز يپرسد كه آ ميگر محبت ني كه اموال را ناعادالنه بدزدند، ديهنگام

  . مي خود داري برايزيافت چيم كه به هنگام دري رفتار كنيو دقت گران با همان محبتياست كه با د
 معمول آن قدر است، و يعين رفتار طبيا. نديتوانند محبان خود را محبت نما ميافتگان ينجات ن 32-34 :6

افت سود وام يد دري به اميبانكها و موسسات اعتبار. افتگان نداردي نجات نياي بر دنيريچ تاثياست كه ه
  .  نداردياجي به آن احتي روحانياما زندگ. دهند مي



د يم و بدون امييم، احسان نمايد دشمنانمان را محبت نمائي گفته است كه ما بااً مكرريسين عيبنابرا 35 :6
البته كه . سازد ميگران جدا ي را از ديان است و پسران حضرت اعليحين رفتار خاص مسيا. ميعوض، قرض ده

ح به ي مسيسيفتن عرين رفتار فقط با پذيسازد، چرا كه ا مي ي را پسران حضرت اعلها انسانست كه ي نين راهيا
 خودشان را يقيان حقدار ايمان است كه ين راهياما ا. )12 :1 وحناي(سر است ي مدهنده نجاتعنوان خداوند و 

او با . ف شده استي توص35-27 اتينحوه رفتار خدا با ما در آ. دهند ميا نشان يهمچون پسران خدا به دن
م، وجه شباهت خود با خانواده مان را يكن ميمانند او رفتار  كه ما به يهنگام. ناسپاسان و بدكاران مهربان است

  . ميا هم كه ما از خدا مولود گشتيده ميما نشان . ميساز ميظاهر 
م انتقام يخواه مينكه هرگاه يا اي  هر گاه كه در حدود قدرت ما استن است كهي ايم بودن به معنايرح 36 :6
او از ما . و كردف كه حق ما بود عيشان داد چرا كه ما را از مجازاتپدر ما رحمت خود را به ما ن. ميم ببخشيريبگ
  . ميگران را ببخشيخواهد كه د مي
 : گفتيسيع .كند ميكند و محبت محكوم ن ميمحبت حكم ن: دهد ميز است كه محبت انجام نيدو چ 37 :6
ما درون قلب . ميم حكم كن مرديها زهيانگ د برينبا  ما،زيش از هر چيپ “.د تا بر شما حكم نشوديحكم مكن”

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

  . كند مي يتخط از قانون محبت جو بي منتقد و عيهروح
گران يا ديم كه آيد اغلب قضاوت كنيما با.  حكم كننديد در موضوعات مشخصيان بايحي مساين حالبا 
د در خانه و يبا. )14 :6ان يقرنت-2( م شناختيوغ ناموافق را نخواهيچگاه ي هستند، واگرنه هيقيان حقيحيمس

ر سئوال برده ي را زها زهيد انگيد، ما نباياوت كنن خوب و بد قضينكه بيجان كالم ا. جماعتها بر گناه حكم شود
  . ميت كنيا ترور شخصي

گر ياما به نظر د. سازد ميدن وابسته ياق به بخشين حكم بخشش را به اشتي ا“.ديده شويد تا آمرزيعفو كن”
ده يبخشم، ما آزادانه و بالشرط يريپذ ميمان يح را با اي مسهنگامي كهم دهند كه ين تعليچنمقدس  كتابمتون 
ن است كه ما از دو نوع بخشش يح آن ايم؟ توضي را با هم وفق بدهين تضاد ظاهريم ايتوان ميچگونه . ميا هشد

 كه به خداوند ي داور آن را به هر كسي است كه خداي همانييبخشش قضا .ي و پدرييقضا-ميگوئ ميسخن 
ح پرداخت شده است و ي توسط مس گناهانين معنا است كه جزايبد. كند ميمان دارد عطا يح اي مسيسيع

  . د و شرط استيق  بين بخششيا.  آن را بپردازديد بهايمان دارد نباي كه بدان ايگناهكار
 بدو عطا ي پدر به هنگام اعتراف فرزندش به گناه و توبه وي است كه خداي آن بخششيبخشش پدر

خدا به .  به كفاره گناه ندارديربطچ ي مشاركت در خانواده خدا است، و هيايجه احين بخشش نتيا. كند مي
كند، و  مين عمل نياو چن. تواند ما را ببخشد ميم نيستيگران نيدن دي كه ما راغب به بخشيعنوان پدر هنگام

 سخن ي در سخنان خود از بخشش پدريسيع.  هستند مشاركت داشته باشداين چنين كه يتواند با كسان مين



  “.يده شويزتا آمر”د يگو مي كه يد، هنگاميگو مي
 خدمت يحيخدمت مس. )25 :5 يانافسس؛ 16 :3 وحناي ك.ر(كند  ميدن ظاهر ي خداوند خود را در بخش38 :6
ن مفهوم ير ايتصو. دهند، سخاوتمندانه بدانها داده خواهد شد مي كه سخاوتمندانه ي كسان. استيا هنيپر هز
ن ي را بر زمها ن دانهيشتر ايهر چه ب. زدير مينه بها داين جياو در ا. ار در دامن خود استي بسيبهاي با جيشخص

او . ز شده استيولبر دهي افشرده و جنبانيكويمانه نيپاداش او پ.  خواهد بودتر ميحصاد او عظ. منتشر سازد
 يك اصل ثابت در زندگين يا. ابدي مي  دامن خوديبهاي در جتر،  دقيقبه عبارت  وپاداش خود را در دامن خود

 كه يا هماني به همان پيعنيگردد،  ميم كرد، به عبارت عمل ما به خود ما بر ي درو خواه بكاريماست كه هرگونه
ر يناپذ  وصفي با ارزشي روحانيم گنجهايا بكارين دني را در اتاياگر ماد. موده خواهد شديمان پيبرام، يمائيبپ

 داد، و هر چه ي از دست خواهيند اگر نگاه داريگو مين گفته درست است كه ي اچنين هم. م كرديدرو خواه
  .  آوردي به دست خواهيبده
  

  )45-39 :6( اكار كوريمثل ر )خ
اكنون او هشدار . م داد كه خدمت شاگردان خدمت دادن استين تعليشي در قسمت پيسيع خداوند 39 :6
اند كور را تو ميكور ن.  آنها محدود استيت روحانيگران به وضعيزان بركت رساندن آنها به ديدهد كه م مي

ت به باگر نس. ميم بدهيتوان ميم ني نداريزي كه چي هنگام. خواهند افتاديا ه آنها در حفري هر دو، كندييراهنما
 ياگر در زندگ. مي را در موضوعات مربوط به كالم كمك كنيم كسيتوان ميم، نيق مسلم كالم خدا كور باشيحقا
  . ا هم نقاط ضعف وجود خواهد داشت شاگردان ميدر زندگ وجود داشته باشد، مطمئناً ي ما نقاط ضعفيروحان
چ كس ي ه“.مثل استاد خود بود. كن هر كه كامل شده باشديست ليش بهتر نيشاگرد از معلم خو” 40 :6
خود كسب كرده است به شاگردان خود  آنچهتواند فراتر از  مياو ن .داند آموزش بدهد ميتواند آنچه را كه ن مين
 كه استاد بدان ياما مرحله رشد. نديآ ميشتر به شباهت او در يز بيآموزد، آنها ن ميشتر به آنها يهرچه ب. اموزديب
ك دانش ي. تواند شاگردان را بدان سو سوق دهد مي است كه او ي شاگردان مرحله باالتريل شده است براينا

 استاد بر يم و زندگي در تعليهرگونه نقص و كاست. ديشود كه به شباهت استاد خود درآ مي كامل يآموز هنگام
توان از شاگردان انتظار  ميرسد، ن ميان ي كه آموزش به پايرگذار خواهد بود، و هنگامي شاگردان تاثيزندگ

  . نديداشت كه از استاد خود سبقت جو
 يروز. ده شده استير كشي بارزتر در مثل خار و چوب به تصوي به شكليقت مهم حتين حقيا 41-42 :6
ن بلند ي را از زميزي باد پركاه ريوزش ناگهان. گذرد ميكوبند  مي را ها  دانهئي كهن خرمن كوب جاي از زميمرد

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



ن ين مثل آموخت ايتوان از ا مي كه يدرس آشكار. كند ميند چه كار يتواند كه بب ميرا نيبه آن مرد كمك كند، ز
 حالي كهد در ي شاگردان خود وجود دارد سخن گوي در زندگئي كهها بيتواند از ع مين ك معلمياست كه 

گران يم به ديخواه مي اگر .نديب ميرا ن  خود دارد، و آنهاين شكل ممكن در زندگيوب را به بدتريخود همان ع
 خود را ،بي طبيا” گفت واگر نه به ما خواهند.  آنها باشدي برايا هد الگو و نموني خود ما بايم، زندگيكمك كن
  “!شفا ده
 چه ،آورد ميوه يك درخت مي. ش استيها وهيبرد درخت و م مي كه خداوند به كار يمثل چهارم 43-45 :6
در . ميم بر درخت قضاوت كنيتوان مي ها وهيت ميفي نوع و كيما از رو . به نوع آن دارديبستگ كو و چه بد،ين

برد  مي بسر ي در سالمتي پاك است و از نظر روحاني از نظر اخالق كهيانسان. ن استيز چني نيمورد شاگرد
 ناپاك است تنها  كه اصوالًيگر انساني دياز سو. اورديگران بركت بي دينه خوب دل خود برايتواند از خز مي
د كه خدمت شاگردان يگو مين موضوع سخن ي خداوند از ا،45-39ات ين در آيبنابرا. آورد ميرون يز بد بيچ
 خدمت آنها با يي ثمره نها.تر از تمام سخنان و اعمال آنها استهستند مهم آنچه. ت باشدي خدمت شخصديبا
  رقم خواهد خورد ) خود هستند آنچه(  آنهايت واقعيهو
  

   )49-46 :6( خواهد ميخداوند اطاعت  )د
 واژه خداوند در “د؟يآور ميم بعمل نيگو ميد و آنچه ييگو ميچون است كه مرا خداوندا خداوندا ” 46 :6
 آنچهد هر يم و باينكه ما به او تعلق داري ما قدرت كامل دارد، اينكه او بر زندگي ايعني ، آقا استينجا به معنايا
م اما از او اطاعت ي كه او را خداوند بنام استيا هن موضوع تضاد احمقاني كه ايبه راست. ميد انجام دهيگو مياو 
او  آنچهاگر به . ز در خود داردي اطاعت را نيقيمان حقيمحبت و ا. ستي نيو كاف ايفقط اقرار به خداوند. مينكن
  . ميمان داريم و نه بدو ايكن ميم، نه او را محبت يد عمل نكنيگو مي

  . ديينما ميكن در من سلوك نيد ليخوان مي “راه” شما مرا
  د يكن مي نيكن در من زندگيد ليخوان مي “اتيح”شما مرا 
  د يكن ميكن از من اطاعت نيد ليخوان مي “آقا”شما مرا 
  .ديكنم، مرا سرزنش مكن ميختان ياگر توب
  ديشو مير نيكن از من سيد ليخوان مي “نان ”شما مرا
  ديآور ميمان نيكن به من ايد ليخوان مي “قتيحق”شما مرا 
  . ديينما ميكن مرا خدمت نيد ليخوان مي “خداوند”شما مرا 
  .ديرزنش مكن مرا س،كنم ميختان ياگر توب

 (Geofefry O’Hara) هاراو ايجفر

ما . د ورزديقت مهم تاكين حقيشتر بر اي تا هر چه ب،كند ميف يخداوند داستان دو بنا را توص 47-49 :6



آورد  ميمان ي است كه ايانگر شخصيم مرد دانا بييگو ميم، ما يبر  ميل به كارين داستان را در مورد انجي امعموالً
ن كاربرد يالبته ا. كند و گمشده است ميح را رد ي است كه مسيز همان شخصي، مرد نادان نابدي ميو نجات 
ز در آن وجود ي نيتر قي عميافت كه معنايم يخواهييم درر نماياق متن تفسي است اما اگر داستان را در سيمعتبر
  . دارد

 آورد مي و آنها را بجا )ميلتع( شنود مي سخنان او را ،)نجات(د يآ ميح ي است كه نزد مسيمرد دانا كس
ن باب مطرح يت كه در ايحي مسي اصول شاگردي خود را بر مبناي است كه زندگياو همان شخص). اطاعت(

الب به خانه ي كه طوفان و سيهنگام. شود مي محسوب ي زندگيح بنايق صحين طريا. كند مي بنا ،شده است
  . م اويح و تعالي بر مسيعني ،نا شده استماند چرا كه بر سنگ ب مي آن پابرجا ،آورند ميهجوم 

 او .)يناطاعت(ورزد  مي يم كوتاهيتعال  ازيروي اما در پ،)ميتعل( شنود مي است كه يمرد نادان آن شخص
 يرويا پين دني ايكند، و در واقع از اصول نفسان مين است بنا يدر نظر خود بهتر آنچه ي خود را بر مبنايزندگ
 ند جان او در امايشا. زدير  مياد است فرويبن  بيرسند، خانه او كه مي از راه ي زندگينها كه توفايهنگام. كند مي

  . رود ميش از دست يكن زندگيبماند ل
ن يا چني دن.همه به خاطر پسر انسان-نديب مي كه ماتم دارد و جفا ،ر و گرسنه استيمرد دانا همان انسان فق

  .خواند ميدانا  او را يسي اما ع.پندارد مي را نادان يشخص
ش مضحك است، و نزد يكند و زندگ مي مفصل برپا يها  است كه جشنيمرد نادان همان شخص ثروتمند

  7 لوقا .خواند مي او را نادان يسياما ع. نامد مي را دانا يا وي دن.همه محبوب است
  

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

   )10-1 :7( يوزباشي غالم يشفا )الف
در . د آن جماعت را ترك كرده وارد كفرناحوم شديان رسانينكه سخنان خود را به پاي پس از ايسيع 1-3 :7

 . درخواست كمك كننديوزباشي يهوديري غالم غيهود گرد او جمع شدند، آنها آمده بودند تا برايخ يآنجا مشا
 يا هسي آنها كني براجائي كهت داشت، تا آنيان محبوبيهودي به طور خاص نزد يوزباشين يرسد كه ا ميبه نظر 

   .)43-1 :10  اعمال؛47 :23 لوقا(اد شده است ي ي به خوبديجد عهدز به مانند تمام افسران ياز او ن. ساخته بود
 كه آن يهنگام. دي به غالم خود توجه نماي با مهربانيوزباشين يد كه به مانند اي را ديتوان ارباب ميبه ندرت 
  كهتا آنجا.  خواهش كنند كه او را شفا دهديسيهود خواست تا از عيخ ي از مشايوزباشيشد، ض يغالم مر
  . دي بركت طلبيسيك غالم از عي ي است كه براي تنها كسيمن افسر رويم ايدان مي
مان ي ايسيآنها به ع. ديرس ميب به نظر يار غري بسيتين موقعيخ قوم قرار گرفتن در چني مشايبرا 4-7 :7
 يوزباشي آنها در مورد .ندي آيسي عيسو ازي سبب شد به هنگام نيوزباشي آنها با ي دوستاين حالند، اما با نداشت

 انسان آن قدر” ي به عبارت“،ستميق نيال” د، گفتي را ديسي عيوزباشي كه ياما هنگام. گفتند كه او مستحق است



   “.ستمي نيمهم
خ را يابتدا او مشا. خ را فرستادينجا در لوقا، او مشايا.  رفتيسي نزد عاًمي مستقيوزباشي، يت متيطبق روا

  .  رفتيسيفرستاد، سپس او خود نزد ع
 و .دي به خانه او درآيسيق آن ندانست كه عياو خود را ال. ار جالب توجه استي بسيوزباشيمان ي و افروتني

نكه يتوانست بدون ا مي يسيه عمان داشت كياما او ا. دي آيسي نزد عاًق دانست كه خود شخصينه او خود را ال
  . راند ميرون ي او مرض را بي از سويسخن. ز شفا دهدي داشته باشد نيكيزيحضور ف
او در . داند ميت ي و مسئول)حكم(  از قدرتييزهاين گفت كه او چي در ادامه سخنان خود چنيوزباشي 8 :7
ن يعالوه بر ا. كرد  ميو اوامر دولت را اجرار حكم دولت روم بود ياو خود ز.  داشتيا هنه تجربه ارزندين زميا

  بر مرض بهيسيدانست كه قدرت ع  مياو. ع اوامر او بودندي مطاًر دست خود داشت كه دائمي زيانياو لشكر
  .مانند قدرت دولت روم بر او و قدرت او بر گماشتگان خود بود

 نبود كه يل كسيدر اسرائ. دينما تعجب يهودير ي غيوزباشيمان ي از ايسي تعجب نبود كه عيجا 9-10 :7
. پاداش نخواهد بود  بييميمان عظين ايچگاه چنيه. اعتراف كرده باشد ح رايت مطلق مسين جسورانه حاكميچن
  . افتنديح ي صح بازگشتند، آن غالم را كامالًيوزباشي كه آنان به خانه يهنگام

او . ديآ مي ر از آن دو به شمايكين واقعه يو ابار تعجب نمود   دويسيم كه عينيب ميل يبه هنگام مطالعه اناج
مرقس (ل تعجب نمود ي اسرائيمانيا  بيگر ازي ديزده شد، و از سو  شگفتيهوديري غيوزباشين يمان اياز ا
6: 6.(  

  

  )17-11 :7( وه زنيزنده كردن پسر ب )ب

شد،  ميك ينزد به شهر يسي كه عيهنگام.  كفرناحوم بودي در جنوب غربين شهر كوچكينائ 11-15 :7
.  بوديوه زنيپسر بگانه ي ي براين عزاداريا. نديآ ميرون ي از شهر بيد كه جهت خاكسپاري از مردم را ديگروه

ع ييتا تش-شد لمس نمود مي را كه در آن جسد حمل ي تابوتيسيع-كس سوخت  بي آن مادريدل خداوند برا
 و او راست ،كر آن جوان بازگشتيات به پياصله حبالف .زديو به آن جوان گفت كه برخ-ديجنازه را متوقف نما

   . بر مرض قدرت داشت پسر را به مادرش سپردچنين هم كه بر مرگ و ي سپس تنها كس.بنشست
.  زنده گشته بوديا ه را مشاهده كرده بودند، مرديميار عظيآنها معجزه بس. گرفتفراخوف مردم را  16-17 :7
 كه ياما هنگام.  خدا فرستاده شده استي بزرگ است كه از سوي ايب نيسيمان آوردند كه خداوند عيآنها ا
ن يبلكه چن.  خدا بود، خوديسيد هنوز درك نكرده بودند كه عي شا“خدا از قوم خود تفقد نموده است” :گفتند
عجزه ن مي خبر ا،كند ميان آنها كار ي در ميرانساني غيقينكه خدا به طري است از ايافته بودند كه معجزه نشانيدر

  . ع آن مرزو بوم منتشر شديدر جم
وه زن، دختر ي پسر ب،كند مي را ثبت يسي توسط ع“تك فرزند”  سهي زندگيايب احي طبيكتاب لوقا



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

  )23-18 :7(د ساز مي مطمئن خود را بار ديگر مناديپسر انسان  )پ

 يوس، در ساحل غربي كه در زندان قصر مكاردهنده تعميد ييحي ش به گويسياخبار معجزات ع 18-20 :7
حا بود، پس چرا او قدرت خود را به كار نگرفت تا ي همان مساً واقعيسياگر ع. دي رس گرفتار بود مردهيايدر
 فرستاد تا از يسي دو نفر از شاگردان خود را نزد عييحين رو ي از ا؟ بخشدييس رهايرودي را از دست هييحي

رسد كه  ميب به نظر ي ما عجي برا. باشنديگرينكه منتظر ديا اي ،ح استي همان مساًا او واقعيد كه آاو بپرسن
 از اندك ها انسانن يم كه بهتريد به خاطر داشته باشياما با.  سئوال بودييحي ي برايسيحا بودن عي مسيحت

  .  منجر شوديد ذهني شديتواند به فشارها ميز ي جسم نيها مشقت. برند ميمان رنج ي ايلغزشها
 كرده بودند ييشگويا پيدهد كه انب مي را انجام ين موضوع كه او همان معجزاتي ايادآوري با يسيع 21-23 :7
پس به عنوان ختم كالم به  .)1 :61، 6و  5 :35 اياشع(  پاسخ گفتييحيح انجام خواهد داد به سئوال يكه مس
 ييحي يخ برايتوان به مثابه توب مين سخن را ي ا“.رد كه در من لغزش نخوي كسخوشا به حال”  گفتييحي

رد و خود را آنچنانكه مردم انتظار داشتند ي نتوانسته بود عنان قدرت را به دست گيسينكه عي از اييحيبرشمرد، 
  . مان خود را ترك نكندي دانست تا اييحي ي برايتوان آن را هشدار مياما . آشكار سازد، لغزش خورده بود

 :ديگو مين ي چن(C. G. Moore)ر جي مو. سي
ش دهد و آن را به كار ي شواهد قدرت خود را افزايسينكه عيمان است تا اي ساعت ايشتر به معناي من بيهمان ساعت برا

 ،يپنداشت مي است كه تو ي و همان كس،او قدرت تام دارد، يآر” :نديگو ميگردند و  مي باز ييحيوران آ ماي پهنگامي كه.. .نبندد
ت يمان تقوي ا،يفيچ توصي نه ه،طلبد  مييض افزوني في به راست“... نگفتيرون آورد سخنينكه تو را از زندان بي او از ااما
   .ن استي تمام ماجرا ا“. كه لغزش نخوردي كسخوشا به حال”ام ين پي و پس ا،ماند مي زندان همچنان بسته ي درها،شود مي

  

   )29-24 :7( دكن مين ي خود را تحسمناديپسر انسان ) ت
. نمود مين يان جماعت تنها او را تحسي اما در م،گفت مي ي سخنانييحي در خلوت به يسيگرچه ع 24 :7
ك شخص فرصت يا ي آ؟ را داشتنديزيانتظار چه چ، بردند ميك اردن هجوم ي نزدي كه مردم به صحرايهنگام

 است كه از يا ينكه او نيم كند به ا را متهييحيتوانست  ميچ كس ني ه؟شهامت  بي مزاجي دمدم،طلب سست
   .باد در جنبش است

 ين شخصير، چنيند؟ خيش را ببي غرق در تجمل و آسا، خوش لباس،اشي عيا توقع داشتند شخصيآ 25 :7
 ي و رضامنفعت ي براذت برده قصر ليها ياشين است كه از عيزند و به دنبال ا مين پرسه ي سالطيدر قصرها
   .گران در ارتباط باشديوسته با ديخاطر خود پ

نمود و مهم نبود  مي زنده را اعالن ي كه كالم خدايمجسم وجدان- رفته بودنديي ايدن نبي ديآنها برا 26 :7



   . هم بزرگتر بودي كه او از نبي به راست. را بپردازديين راه چه بهايكه در ا
 از يسيع.  كنديگران معرفيه را به دم را داشت كه پادشاين افتخار عظياو خود موضوع نبوت بود، و ا 27 :7
 ييباير زيي را وعده داده است، اما او در نقل خود، تغييحي ظهور قيعت عهدنقل كرد تا نشان دهد كه  1 :3 يمالك

ق ي او طر،نك، من رسول خود را خواهم فرستاديا” ميخوان مين ي چن1 :3 يدر مالك. ر انجام داده استيدر ضما
 يش روينك من رسول خود را پيا”ن نقل كرد، يه را چنين آي ايسي اما ع“.اهد ساختا خوي من مهيش رويرا پ
  .ل به تو شدير من تبديضم “.ا سازديش تو مهيفرستم تا راه تو را پ ميتو 

  :ن شرح داده استير را چنيين تغيا (gadet)گادت 
در . هوهي يعنيت بودند، يك شخصيشد هر دو  ميده اد راه آمي بايش از وي كه پيفرستاد و كس مي كه يا، شخصيدگاه انبياز د
 يزيدانست و تما مي نيكيچگاه خود را با پدر يگفت، ه مي كه از خود سخن يسياما ع. ن استيز چني من نيش روي پيمالك

 تو يش روين رو مقصود از پي از هم،ديگو مي سخن يسيهوه از عيد، بلكه يگو مينجا از خود سخن نيهوه در اي .الزم بود
  هوه است؟ يح همان ظهور ي، ظهور مسيسي عچنين هما و يدگاه انبي بنا بر د،م كهيريد بپذيچرا با. ن استيمه

 بزرگتر يي ايد كه از اوالد زنان نبيگو ميد ين كرده و به تاكي را تحسييحي در ادامه سخنان خود يسيع 28 :7
 كه به عنوان يگاهيلكه به خاطر جاست بيت او ني به خاطر شخصين برتريا. ستي ندهنده تعميد ييحياز 

اما .  بزرگ بودنديي شهرت و پارسا،ز بودند كه به مانند او در تعصبي نيگري ديها انسان. ح دارديندادهنده مس
ن حال خداوند به يبا ا.  نداشتيينه همتاين زمي در اييحي.  از آنها افتخار اعالن ظهور پادشاه را نداشتيك هيچ

 از ي شدن از بركات ملكوت حتمند بهره.  بزرگتر استييحين از ي ملكوت خدا كوچكترگفته خود افزود كه در
   .ح هم بزرگتر استي مسيش روياعالن ملكوت خدا پ

 شد را ييحي كه از موعظه ي او استقبال.داد مي هنوز به سخنان خود ادامه يسي ع29ه ي در آاحتماالً 29 :7
 توبه نموده و در ،رانيكردند، مانند باجگ ميكه به گناه خود اعتراف  يران قوم و گناهكايتمام. كند مي يادآوري

ي  بردند كه خدائيپ، يعني د كردندي و عمل به آن خدا را تمجييحيغام يمان به پيآنها با ا. افتنديد ياردن تعمرود 
 . است)يدسمق( ي عادليند خدايح بر آنها سلطنت كند توبه نماينكه مسيش از ايل پيخواهد قوم اسرائ ميكه 

تواند خدا را  ميچ كس نيست، هي نن عادل ساختيدهد كه به معنا مي به وضوح نشان د كردنيكاربرد واژه تمج
  .كو استي خدا نيها خواسته بلكه بدان معنا است كه احكام و. عادل سازد
  

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

 آنها يسيع. ر ممكن بودي هستند غين اشخاصي كه رهبرانش چنيا هقت خوشنود ساختن طبقي در حق.رد نمودند
 شركت يخواستند در جشن عروس ميآنها نه . كند ميه ي هستند، تشبي كه در بازارها مشغول بازيرا به اطفال

 ي خدا چه نوع خدمتمهم نبود كه.  سركش و خودسر بودند،ثبات  بي، آنها گمراه،يد و نه در مراسم عزادارنيجو
، يگيرايپ  بي ازيي الگودهنده تعميد ييحي. كردند مي اعتراض يدهد، آنها به هر خدمت ميان آنها انجام يدر م



پسر . دنديوزده ناميو از آن خرده گرفته او را دن الگو را نخواستند يآنها ا.  آنها بودي انكار نفس برا وييساپار
 يكي كه بهر آمرزش آمده بود ي خود را با كساني به عبارت،ديران و گناهكاران خورد و آشاميانسان با باجگ

ا ي يا جشن عزاداريروزه .  بودند، و او را پرخور و باده پرست خواندنديان ناراضيسي اما هنوز فر.دانست
  !چ كس آنها را خشنود نساختيز و هيچ چيه-يسيا عي ييحي ،يعروس
  :دهد مين اندرز ي چنليرا
ن راستا وقت تلف ي محال و هرگونه تالش در اين امريچن. مي را خشنود سازيهر شخصكه م ين باشيد به دنبال ايگر نبايما د

اگر . ديخواهد بگو ميا هرچه يه دنم كيم، و بگذاريم خشنود باشيرو ميح راه ي مسينكه در اثر قدمهايد از ايما با. كردن است
. ميا سخنان بدسرشت آن را خاموش سازيم ي كنيا را راضيم دنيتوان ميچگاه نيم، هي خود عمل كنيها م برطبق خواستهيبخواه
تا روزي كه حتي يكي از شاگردان استاد بر روي  و. پس از خداوند مبارك اوس و ند كردييجو بي عدهنده تعميد ييحيابتدا از 
   .گيري ادامه خواهد داشت جوئي و خرده ين باشد اين عيبزم

 دهنده نجاتانگر خود ينجا نمايحكمت در ا “.شود ميع فرزندان خود مصدق ياما حكمت از جم” 35 :7
 اگر چه توده مردم او را يحت. رفتند همان فرزندان حكمت هستنديت كوچك شاگردان كه او را پذياقل. است
   .كنند مي از سخنان او دفاع ي تقدس و فداكار، سرشار از محبتي او با زندگيقيحقروان ي پيول. رفتندينپذ
  

   )39-36 :7( گناهكاردهنده به دست زني  تدهين نجات) ج

 توسط يعني از فرزندانش يكيم كه توسط يش رو داري را پي از حكمتيريتصو  مايداد بعديدر رو 36 :7
به صراحت در  (Dr. H. C Woodering) نگيوودر .ي س.اچ كتردهمان طور كه . شود ميق يتصد گناهكار يزن
ند، او ي نمايح قدردانيد تا از مسي را متقاعد نمايتواند رهبران مذهب مي كه خدا نيهنگام” :ديگو ين مورد ميا

 يد او از روي خواست كه با او غذا خورد، شايسي از عيسي شمعون فر“.رديگ ين امر به كار مي را در اها فاحشه
   .ن كار كردي عداوت ايد از رويا شاي و ينجكاوك

ت كه او ين رواي بود، ايم او چه كسيدان ميما ن.  در آن اتاق ظاهر شدي زمان زن گناهكارندر هما 37-38 :7
د و شفاف از عطر را با ي سفيا هشيش ن زني ا. استيمقدس ز فاقد هرگونه پشتوانه كتابيه است نيم مجدليمر

 نزد زنز بود، يك ميه داده و سرش نزديمكت تكي مشغول غذا خوردن بود به نحالي كه در يسيع. خود آورد
د، و به كرات آنها را ي سرخود خشكاني و آنها را به مو، او را به اشك خود شستيهاي پا.ستاديش ايهايپا
كار ساخت  را آشي آن زن گناه وي پرستش و قربان.ن نمودي را تدهي ويهاي گرانبها پاي سپس با عطر.ديبوس
  .شد ميافت ني هم در او ي نكته مثبتيكه حت
ان خود را از يسيد به مانند فريز بايا نيپنداشت كه انب مياو . كرد مي فرق دگاه شمعون كامالًيد 39 :7

ك يداد كه  ميد اجازه يد كه نبايرس ميجه ين نتيد به اي بود باي نباً واقعيسياگر ع. گناهكاران جدا سازند
  .كند محبت ي به وچنيناين گناهكار 
  



  )50-40 :7( مثل دو بدهكار) چ
خداوند . دي به او بگويزيدر كمال ادب از شمعون اجازه خواست تا چ  فكر او را خواند، ويسيع 40-43 :7

چون .  پنج دالريگريو د  پنجاه دالر بدهكار بوديكي. ان كرديبا مهارت تمام داستان طلبكار و دو بدهكار را ب
د كه ي از شمعون پرسيسين هنگام عيدر ا. دينها نتوانستند قرض خود را ادا كنند، او هر دو را بخش از آيك هيچ
گمان ” پاسخ داد ي به درستيسي مرد فر.شتر محبت خواهد نموديوام دهنده خود را ب ك از دوبدهكاريكدام
ح در واقع خود را محكوم ين مسن امر و در ادامه سخناي او با اذعان كردن ا“.ديادتر بخشيكنم آنكه او را ز مي
  . كرد
 از يسيدر مقابل فر. قه نكرديح مضاي كه خداوند وارد خانه شد آن زن از محبت به مسيا هاز لحظ 44-47 :7

 يد، روي او را بشويوا نداشت، به عنوان مثال پاهار آداب و رسوم معمول را ي كرد، و حتييراي پذياو به سرد
ن ين بود كه آن زن در خود اي ا،لشيدل ن بود؟يچرا چن. ش به او روغن دهدن سري تدهياو را ببوسد و برا

 يكرد كه گناهكار بزرگ مي احساس ن شمعون اصالًحالي كهده شود، در ياده بخشيد زيرت را داشت كه بايبص
   “.دينما ميافت، محبت كمتر يكن آنكه آمرزش كمتر يل” .است

چگاه به گناه يد نمود كه شمعون هي نبود بلكه او تاكيبزرگ گناهكار يسين نبود كه آن فري ايسيمقصود ع
ار يكرد، خداوند را همچون آن فاحشه محبت بس مين ياگر چن. ده نشديم خود اعتراف نكرد و بخشيعظ
م يتوان ميهمه ما . مي شومند م از بخشش بزرگ بهرهيتوان ميهمه ما . مي هستيهمه ما گناهكاران بزرگ. نمود مي

  . مييشدت محبت نماخداوند را به 
ح ياو به خاطر محبتش به مس. ده شدي آشكارا به آن زن اعالم كرد كه گناهانش آمرزيسيسپس ع 48 :7
 يسيع. ده شديار بخشيرا كه بسيار محبت نمود زياو بس. ده نشد، بلكه محبت او حاصل بخشش او بوديبخش
   . اعالن نمود رايگران آمرزش گناهان ويمت شمرد و در نظر دين فرصت را غنيا

عت دل يطب. ر سئوال بردندي ز را آمرزش گناهانيعنيح ي مسين ادعايگر مهمانان در دل خود ايد 49-50 :7
 روانه يتواند به سالمت ميمانش او را نجات داده و يد كه اينان بخشي بدان زن اطميسياما ع. ض متنفر استياز ف
ت ي حاصل از معصيها كنند عقده مي يآنها سع. م آن قاصرندكه روانپزشكان هم از انجا  استيا هن مساليا. شود
  . ه كننديدهد به شخص هد مي يسي كه ع راي و سالمتيد شادنتوان ميچگاه ني اما ه،نديح نمايرا تشر

 يان در دفاع از عادت ويحي از مسي باعث شده كه برخيسيآن فر رفتار خداوندمان در خوردن بر سر سفره
ن هشدار يچن لي را.راهه بروند بي بهها ياشيحات آنان و افراط در عي شركت در تفر،ندر معاشرت با گناهكارا

   :دهد مي
ز به همراه ي را ن“كار پدر” او. اد دارندي به يز به خوبين واقعه را نيكنند رفتار خداوندمان در ا مي ي استداللاين چنين كه يكسان

 به يقي گناهان و راز محبت حقياو ذات بخشش مجان.  شهادت داديسيره گناه فياو بر عل.  برده بوديسيخود بر سر سفره فر
 معاشرت يعنيده ين عقي كه از ايانيحياگر مس. ان نموديمان را آشكارا بياو ذات بخشش ا. ح كردي تشريسي آن فريخود را برا

 ،كنند ميد او سخن گفته و رفتار نند، و به ماننيب مي خود روح خداوند مان را يها كنند در خانه مي يمانان طرفداريا  بيبا



مان يا  بيانيز آشنايح بر سر ميمان خود به مانند مسيا  بيانيز آشنايا آنان بر سر مياما آ. ن عادت رفتار كننديد بر طبق هميبگذار
 ي است كه خود آنها جوابش را به خوبين سئوالي ا؟نديگو ميز شمعون رفتار كرده و سخن يح بر سرميخود به مانند مس

  .ننددا مي

  

  )3-1 :8( كردند مي را خدمت يسي كه عيزنان) ح
 و خدمت خداوندمان را در خود ي از زندگيع اندكيل تنها وقايم اناجياد داشته باشيخوب است كه به 

ار ساده به ي بسينجا عبارتيدر ا. گر را حذف كرديار دين موضوعات را انتخاب كرد، اما بسي االقدس روح. دارند
 او حالي كهدر . ل خدمت كردندي از جلي ودهي به همراه شاگردان خود در هر شهريسي كه عديگو ميما 

  وافته بودند از نظر غذاي كه توسط او بركت يست كه زنانيد نيداد، بع ميخبرخوش ملكوت خدا را بشارت 
  . كردند ميمسكن به او خدمت 
 اسم و رسم دار از ييباورند كه او بانو ني بر اي برخ.هيم معروف به مجدلي بود به نام مريبه عنوان مثال زن

ونا بود كه شوهرش ناظر ي به نام يزن. و آزاد شده بودي از هفت ديبي او به طرز عج،در هر صورت. مجدل بود
محبت آنها نسبت به خداوند مان از . ز بودندي نيگريار ديو زنان بس. گر بودي ديكيسوسن . س بوديروديه

ن فكر يتر به اشدند كم ميك يح شري كه اموال خود را با مسيآنها به هنگام. ديثبت گردنظرها پنهان نماند و 
   .ان بخواننديحي آنها را مسيهمان نوازي سخاوت و مي بعديكردند كه در تمام دورانها مي

 و يست كه چه مرئي قلمرو نيملكوت خدا به معنا. موضوع خدمت خداوند خبرخوش ملكوت خدا بود
اساساً كند، اما مقصود  مي استفاده “ملكوت آسمان” از واژه يمت. شود ميت خدا اعالن يآنجا حاكم در يچه نامرئ

نكه يا اي) 17 :4دان (كند  مي يان حكمراني آدم بر ممالك متعالخداي كه است ين معني بداً صرف، استيكي
  ) 26 :4دان ( كنند مي ي حكمرانهاآسمان

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

لوقا (  نموديل معرفيرائ او خود را پادشاه اس.نمود  اعالميسين خبرخوش ملكوت بود كه عي ا).21 :17
23: 3(.   
  . )15 :19 وحناي ؛14 :19 لوقا( شود ميل رد ي ملت اسرائيم كه ملكوت خدا از سوينيب ميسپس . 3
ت او در يح پادشاه هم اكنون حضور ندارد اما حاكميمس. )11 :13 يمت(ك راز است يامروزه ملكوت خدا . 4

 يك معنا ملكوت خدا امروزه شامل تمام كسانيبه . شود مين اعتراف ي زمي بر روها انسان از يقلب برخ
ن جنبه از اعتراف يا. اند هاورديمان ني اي اگر چه به طور واقعيرند، حتيپذ مي را ات خدياست كه حاكم

 يريگي در تور ماهي ماه،)30-24 :13 يمت(  گندم و كركاس،)15-4 :8لوقا ( در مثل برزگر و دانه يظاهر



مان ي است كه اي آن تنها شامل آنانتر حي و صحتر قياما ملكوت به شكل عم. شود ميه دي د)50-47 :13 يمت(
 ك.ر. (ه استي قضيت درونين جنبه واقعي ا.)3 :3وحنا ي( اند هنو مولود گشت ا از سري )3 :18 يمت( اند هآورد
  ).2-1 :3 ي مت مندرج درجدول

 به مدت هزار سال به عنوان يسيشود و خداوند ع مين برقرار ي زمي آن بر رويقي ملكوت به شكل حقيروز .5
  .)4 :20 ؛16 :19 ؛15 :11مكا (االرباب حكومت خواهد نمود  شاه شاهان و رب

ح ي مسيسي ع مادهنده نجات خداوند و ي است كه ما آن را ملكوت جاودانيزيمرحله آخر همان چ. 6
  .ت استين ملكوت در ابديا )11: 1س پطر 2(م يشناس مي
  

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

دهد كه چگونه ما كالم  مي شكل ين هشدار جدي اي را برايو اصل. قتيرنده اقرار است و هم حقيهم دربرگ
 كه يت كسانيمسئول. ستي نيا ه چندان ساد كه وعظ شده و آموختن آن كاريدن كالميشن. ميشنو ميخدا را 
 يا هنكه اطاعت را مساليا اياعتنا باشند،   بيغام كالمياگر نسبت به پ. شود ميشتر يشنوند نسبت به قبل ب مي
 قرار ييده و اطاعت كنند، خود را در جاياما اگر شن. تمام خواهد شد ن كارشان به ضرر آنهاي بدانند، ايارياخت
  آن راو سپس ار گفتي بسي گروهي برا ران مثلياعيسي . افتي از خدا درخواهند يشتريبدهند كه نور  مي
  .ح داد شرش شاگردانرايب

  جهينت      نيانواع زم
  . شده و مرغان هوا آن را خوردندلمايتوسط انسان پا -1      كناره راه -1
  . نداشتيرا كه رطوبتيد زيخشك گرد -2       سنگالخ-2
  .نمو كرده خفه شد با خارها -3       خارها-3
  .د و هر دانه صد چندان ثمر آوردي روئ-4    كوين ني زم-4

 كه كالم يگر هنگاميبه عبارت د. ان داديكالم خود را پا “هر كه گوش شنوا دارد بشنود” خداوند با عبارت
  . ر ثمر باشدرد تا پيكو قرار گين نيد در زميدانه با. ديريپذ ميد كه چگونه آن را يد مراقب باشيشنو ميخدا را 
ن پاسخ داد كه اسرار ي چنيسي خداوند ع،دندين مثل را پرسي اي كه شاگردان او معنايهنگام 9-10 :8

استطاعت فهم  . شاگردان در توكل و اطاعت راغب بودندجائي كهاز آن. كند مي درك نيملكوت خدا را هر كس
بدو محبت ي كه ان نمود تا آناني امثال بق را در قالبي از حقاياري آگاهانه بسيسيع. ح بدانها عطا شديمس
به عنوان . دنديشنندند و ي آنها ند،ك معنايبه  .ده درك نكننديو شن ننديسته نبي تا نگر، ندارند درك نكننديقيحق
آنها  .ن مثل را درك نكردندي اتر قي عمي اما معنا، از برزگر و دانه سخن گفتيسيدانستند كه ع مي آنها ،مثال
  .  نبردنديا هچ بهريدند هي كه شني بود و از كالم پر خار و خس،كار ناتوبه شان سخت،ي دلهاافتند كهيندر



رفته يدند، پذيشن مي را كه يميشتر تعليآنها پ. ر كردين مثل را تفسيخداوند تنها به شاگردان خود ا 11-15 :8
قت يگر حقي به عبارت د،ت اس كالم خدا، شرح داد كه تخميسيع. شتر به آنها عطا شدين سبب بيودند، به همب

  .حيم خود مسيتعل، خدا
.  ماندي آنان باقيكالم در سطح زندگ.  و كم ژرفايار سطحيدند، اما بسيشنوندگان كنار راه كالم خدا را شن

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

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

  .كنند ميمان خود را ترك يرسد، آنها ا ميفرا مشكالت هنگامي كه. ستي نيا هشين سطح ريا
توانند در  مي كه نيآورند، اما هنگام مي طاقت ي به خوبي مدت كوتاهيخاردار در ظاهر برا نيشنوندگان زم

 روزگار، دولت و لذات يها شهياند. ستنديل ني اصياندار ايماندهند كه  ميستند نشان يادامه راه ثابت قدم با
  . شود مي پژمرده  و كالم خفه شدهكند مي بر آنها غلبه يزندگ
آنها نه تنها كالم را . كو استيشان راست و نيكشد كه دلها مير ي را به تصويقين حقادار ايمانكو ين نيزم
 را يحي مسيقيت حقي شخص،بودهع ير و مطيپذ ميآنها تعل.  آنها را شكل دهدي زندگاند هرفتند بلكه اجازه داديپذ

  . آورند مي خدا ثمر ي برادهند و در خود رشد مي
  :كند ميان ين بي موجز چنين قسمت را در كالميغام ايپي دارب

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

  . شود ميجاد يشتر ايرش بي پذيبرا يشتري بيشود، فضا ميمن 

  

  )18-16 :8( شنوند مي كه يت كسانيمسئول) د
به هر حال . ن ارتباط داشته باشدن چندايشين قسمت با سخنان پيرسد كه ا ميك نگاه به نظر نيبا  16 :8
م خود بر يت تعالي هنوز دارد بر اهمدهنده نجات. ان گرفته استيل متداوم افكار جرين است كه سيقت ايحق

 ير ظرفيد آن را زي را افروخته است و نبايكند كه چراغ ميه ي تشبياو خود را به مرد. ورزد ميد يشاگردان تاك
م اصول ملكوت خدا به يدر تعلوي . نندي را ببي روشنه گذارد تا هميچراغداند، بلكه بر ي پنهان نمايا تختي

  كردند؟  ميد با آن چراغ چه يآنها با . را روشن كرده بوديچراغشاگردان، 
مانه ين ظرف پي ا33 :11 و لوقا 21 :4مرقس  15 :5 يدر مت.  بپوشاننديد آن را با ظرفيز، آنها نبايش از هرچيپ
ن مقصود از پنهان يبنابرا. شد مي تجارت محسوب ياي در دنيريمانه واحد اندازه گيگمان پ ي ب.ده شده استينام

 يها ر هجوم مشغلهيش زين باشد كه شخص اجازه دهد شهادت زندگيتواند ا ميمانه ير پينمودن چراغ به ز



 را بر كسب و كار تيحيگر مسي ديمانه قرار دهند، به عبارتي پيبهتر آن است كه چراغ را رو.  محو شوديزندگ
  . رنديل به كار گيام انجي انتشار پي برايخود اعمال كنند و تجارت را همچون منبر

. و افراط است يش، رفاه، كاهليتخت نماد آسا. ديرتخت پنهان نمايد چراغ را زيك شاگرد نباينكه يدوم ا
د يگر او باي ديبه عبارت. ار دهده قري پايد چراغ را رويشاگرد با! شوند ميل مانع درخشش نور من عوايچقدر ا
  . نندينكه همه آن را ببي كند و آن را بشارت دهد تا ايقت زندگيبا حق
گران يغام به دين پي ايا سستيد كه اگر به خاطر كسب و كار و ين را بگويخواهد ا مي 17 هيبه نظر آ 17 :8

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

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

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

ا با ي و ي كنجكاويا از روي و يتوجه  بيگران باي د:دادندفرامان و اطاعت گوش ي مشتاق به درك و آماده ايشاگردان با ذهن
 را هم كه به گمان خود ي عطا شد، اما گروه دوم از همان معرفتتر  افزونيدادند، به گروه اول معرفتفرامخالفت كامل گوش 
  . ب ماندندينص  بيكسب كرده بودند

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

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

   (R.C. Trench)  ترنچ.يس. ر
  

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

 يوندهاي با او بسته به پيقين بود كه رابطه حقيپاسخ خداوند ا. ك شونديتوانستند به او نزديآنها نمازدحام خلق 
داند كه به  مي خانواده خود ي را اعضاياو آن كسان.  دارديست، بلكه به اطاعت از كالم خدا بستگي نيعيطب

 يچ ازدحاميه. كنند ميآن اطاعت چون و چرا از   بيرند ويپذ مي آن را يكنند، با فروتن ميكالم او توجه 
  . او شوديتواند مانع مالقات خانواده روحان مين

  



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

  . رديپذ يو هستند، تنها انسان آن را نمع كالم اينها مطي همه ا.دهد ميمرگ نشان 
ن حال يبا ا. سازند مي را دشوار يانوريرند، و كار دريگ ميل را دربري جلياين به سرعت دري سهمگيتوفانها

  . ا را نابود كندي دندهنده نجات بوده تا يد تالشي داشته است، شايطانيب علت شين طوفان عجيد ايشا
 است بر يده بود گواهيقت كه او خوابين حقي در خواب بود، ايسي ع كه توفان آغاز شديهنگام 23 :8
ت ي است بر الوهين گواهيو ا ب داد توفان به خواب فرو رفت،ي نهيسي كه عيو هنگام.  اويقيت حقيانسان

  . مطلق او
و با ا. شان ابراز كردند ي ترس و اضطراب خود را به خاطر سالمت،دار كردهي را بدهنده نجاتشاگردان  24 :8

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

ار دي نبود كه او را بيازيشدند ن ميد نگران يآنها نبا “؟مان شما كجا استيا” :دياو از شاگردان پرس 25 :8
 خود ست در كامآسمانها در آن ساكن ان و يانوسها و زمي كه ارباب اقرا يست كشتي قادر نيچ موجيه”. كنند

  “.فرو برد
نكه عناصر يآنها از ا.  ناقص بوديسيدرك آنها از ع. دندو نبرده بي خود پيشاگردان هنوز به دامنه قدرت آقا

 اً غالب،ي زندگيدر توفانها. مي نداريچ تفاوتيبا شاگردان هز يما ن. ع او هستند متعجب شده بودنديز مطيعت نيطب
. ميشو ميش قدرت او شگفت زده يد، از نمايآ مي كه خداوند به كمك ما يسپس هنگام. كند مياس برما غلبه ي

  .مي به او توكل نكردم كه چرا كامالًيو در تعجب
  
  انيوزده جدري ديشفا )ز

در آنجا . ان بودنديه جدريدند، در واقع در ناحيه ساحل رس و شاگردانش بيسي كه عيهنگام 26-27 :8
 يكيمرقس و لوقا تنها از  حالي كهكند، در  ميوزده را ذكر ي دو نفر ديتم .وزده بوديدند كه دي را ديشخص
ا يز وجود داشته است، ي واقعه متماون امر است كه ديانگر اي ب احتماالًي ظاهريرتهاين مغايا. نديگو ميسخن 

 يوزدگين مورد خاص ديا. دگان ارائه كرده استنسيگر نوي را نسبت به ديت كاملتريسنده روايك نوي نكهيا
  .  كنديد، و در قبرها زندگي جوياجتماع دور از ، رخت خود را درآوردهيباعث شده بود كه قربان

ث بود ين روح خبالبته كه آ . نداشته باشدي از او خواهش نمود كه با او كار،دي را ديسيچون ع 28-29 :8
  .زد ميكه از دهان آن مرد مفلوك حرف 

 كه در يعيبلكه موجودات فوق طب.  نبودند)يروان( راتيوها فقط تاثين ديا. ت استيك واقعي يوزدگيد
شدند كه انسان  ميوها باعث ين ديا. گرفتند ميشدند، افكار، سخنان و رفتار او را در تسلط خود  ميانسان ساكن 



رها را ي زنج،داد ميد به آن مرد دست ي بود كه هرگاه تشنج شدين خشونت تا به حديد ا خشن شونكامالً
ست كه يند نيچندان خوشا.  او را با آنها بسته بودند تا مانع فرار او به صحرا شودئي كهرهايگسست، زنج مي
  .)13 :5 مرقس ك.ر( د بود تا حدود دو هزار خوك را نابود كنين مرد بودند كافي در ائي كهوهاين ديم هميبدان
ن يا. ر خود داشتنديوها او را در تسخياز د) ونيلژ( ينام آن مرد لجئون بود چرا كه گروه بزرگ 30-31 :8
نكه يتوانند از سرنوشت خود فرار كنند، و ا ميدانستند كه ن ميآنها . شناختند مي ي تعالي را پسر خدايسيوها عيد
 از او يعنيق افتد، ياما آنها از او خواستند كه مجازاتشان به تعو. ردرون خواهد كي آنها را از آن شخص بيسيع

  .ه رونديك باره به هاويد كه به يشان را نفرمايخواهش كردند كه ا
 كه در مجاورت ياريشدند اجازه خواستند تا داخل گله گراز بس مي كه از آن مرد خارج يهنگام 32-33 :8
ا جسته و ي به دريجه آن شد كه گرازها با شتاب از بلندي داده شد، و نتن اجازه بدانهايا. دند شونديچر ميكوه 

د گفت كه اگر ي بااين حالبا . شود ميگران انتقاد يامروزه از خداوند به خاطر نابود ساختن اموال د .خفه شدند
د ارزش يبا ،يهوديريا غي بودند يهوديو چه .  نجس و نامشروع داشتنديا هشي بودند، آنها پيهوديگرازبانان 

   .دانستند ميشتر يك انسان را از دوهزار گراز بي
دند كه ي جمع شدند، دي كه جماعت بزرگي هنگام.ه منتشر شدين خبر به سرعت در آن ناحيا 34-39 :8
 مضطرب گشتند كه از آن قدران يجدراهالي .  سالمت عقل و ادب به او بازگشته استوزده سابق كامالًيهمان د
 ،دهنده نجاتدند تا به يشياند مي خود يشتر به گرازهايآنها ب. شان روانه شوديند كه از نزد ا خواهش نموديسيع
  .كردند تا به جان خود مي خود فكر يخوكها شتر بهيب

  : گرفته استيا هجين نتين مورد چنيا دري دارب
نه  كه يشيند، آساش خود هستيد كه آنها را رها كند، آنها به دنبال آسانكن مي التماس يسيان از عيجهان
خواست در كنار او .. .افتي كه شفا يمرد! زند ميحضور و قدرت خدا آن را بر هم  ، بلكهدي از ارواح پللشكري
  . ده بوديه ظهور رسدر او به منص باشد كه يض و قدرتي فبر يتا شاهد.. .دي اما خداوند او را بازگردان،باشد

) 37-31 :7 مرقس( دن او آمدندي به دين جماعتين كرد، چنديس ديكاپولي از ديسي كه عي بعد هنگاميچند
  افت؟ ي باشد كه شفا يا هوزديجه شهادت وفادارانه همان دي نتتواند  مين عمليا ايآ

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

 چشم به راه او گري دي آنجا جماعت. بازگشتيل به كرانه باختري جلياي از راه دريسيع 40-42 :8
د چرا كه دختر دوازده يكش ميدن او را يس كهنه كه با اضطراب انتظار ديروس رئياي اًمخصوص. داشتند مي
اما خلق بر او ازدحام . ديدرنگ به خانه او آ  بياو به اصرار از او التماس كرد كه . مشرف به موت بوداش هسال
  . شدند مي او يشرويكردند، و مانع پ مي
. وس وجود داشت، كه به مدت دوازده سال به استحاضه مبتال بودي كمرو و مايت زنيان جمعي مدر 43 :8



 يا هجيد كه او تمام پس انداز و آنچه را كه داشت صرف اطبا نموده بود اما نتيافزا ميز ين را نيب اي طبيلوقا
  )!شد مي بدتر هم ي فراتر رفته و افزوده كه او حتي اندكيمرقس حت(نگرفته بود 

تواند او را شفا دهد، پس راه خود  مي است كه ي قدرتيسين احساس كرده بود كه در عياو چن 45و  44 :8
ا لبه جامه كه يه ي او را لمس نمود، حاشياو خم شده، دامن ردا.  گشوديسيت به سمت عيان جمعيرا از م

 خونريزي قطع شد در ساعت .)12 :22تث  ؛39-38 :15اعد (. داد ميان را شكل يهودي لباس ي رداينيقسمت پائ
 : گفتيسي مانع فرار او شد، عيسي سئوال عاكند، ام  نمود كه به سرعت فرارياو سع. افتي شفا و كامالً

 مردم ، استيرمنطقي غين پرسشيگر شاگردان گمان كردند كه اي پطرس و د“ست كه مرا لمس نمود؟يك”
  !نمودند ميرانده او را لمس گران را پس يآوردند، و د مي  از اطراف فشارياريبس
ن مورد ي در اي كه شخصهمان گونه. گران فرق داردين لمس با ازدحام ديافته بود كه اي دريسياما ع 46 :8

 او را لمس نموده بود، ،مانيدانست كه ا مي يسيع “.كند ميمان لمس يكن اي ل،كند ميجسم ازدحام ” :گفته است
.  از او صادر گشتي او درك كرد كه قوت. كه زن را شفا داديقدرت، د از او صادر شيچرا كه احساس كرد قدرت

 صرف يقوت.  ارزش شفا داشتيسي عيست كه از قدرت او كاسته شد، بلكه براين موضوع بدان معنا نيالبته ا
  .شده بود
را  گفت كه به چه سبب او ي از پوزش خواهي حاكي افتاد و با لحنينزد و.... .زانرل ...آن زن 47-48 :8

ش يمان او را ستاي ايسيع  او باعث شدياعتراف علن .رخ داده بود آنچه پر از امتنان از يلمس نمود و شهادت
نكه ي و بدون ايسيچ كس بدون اطالع عيتاكنون ه.  خود را به او پاداش دهديان جماعت سالمتيكند و در م

ت شود آشكارا ينان نجات تقويكه در اطمنيچ كس بدون اي هيحت. مان او را لمس نكرده بوديابد با ايب يبركت
  . اعتراف نكرده بود

 از يا ه بود تا فرستادي را نگرفت، اما همان كافيسي وقت عآن قدر  آن زن مبتال به استحاضهيشفا 49 :8
مان داشتند كه يا آنها. گر استاد را زحمت ندهنديروس مرده، و دياياورد كه دختر ير را بن خبيس كهنه ايخانه رئ
  . مان زنده شدن او را نداشتندي ايابد، ولي مي شفا ا و
دبخش پاسخ يز و اميب آمي بخش، ترغي تسلياو با سخنان. كرد مي رها ني به آسانيسي عاين حال با 50 :8
  “.افتيمان آور و بس كه شفا خواهد ي ا،ترسان مباش”گفت 
ن دختر وارد آن خانه يوحنا و والدي عقوب وي ،تنها با پطرس د،ي به خانه رسيسينكه عيبه محض ا 51-53 :8
ستند چرا كه او نمرده، بلكه يون باز اي به آنها گفت از ناله و شيسي اما ع،نده بودس سر دادأيه يهمه گر. شد

  . ن داشتند دختر مرده استيقي باعث شد كه او را استهزا كنند، چرا كه يسيع ن سخني ا.خفته است
ن باورند كه ي همچون اغما فرو رفته بود، غالب مفسران بر ايقيبه خواب عمنكه يا اي مرده بود، اًا او واقعيآ

 منظورش يعني ،ز گفته كه او در خواب استيعازر ني در مورد اليسيسازند كه ع مي آنها خاطر نشان .او مرده بود
او  .مرده بود ناًد كه آن دختر واقعيگو مي (Sir Robert Anderson)  رابرت اندرسونسر. كه مرده است ن بوديا



 :آورد مين استدالل يچن
ن ي ا48ه ي است در آي كه او به كار برد همان كلماتيعبارت. افتي گفت كه آن دختر شفا خواهد يسيع -1
 در مورد زنده شدن مرده ديجد عهدچگاه در ين عبارت هيا. امتيان نمود، آنجا كه مقصود شفا بود و نه قيباب ب

  .به كار نرفته است
  .  خواب او به كار برديگر براي ديا هعازر واژي مورد ال دريسيع. 2
خواهد  مي نمرده است او نگفت كه اًدانست او واقع مي كه يسيمردم گمان كردند كه او مرده است، اماع. 3

  . او را زنده كند
گران يد. خواب است  درو گفت كه ايسي ع.ك شخص استيد موضوع بر سر باورداشتن يگو مياندرسون 

  . دانند او مرده است مي گمان بودند كه نيبر ا
نكه دختر ي پس از ايسيع.  برخاستاًاو فور “زي دختر برخيا”  به آن دختر گفتيسيبه هر حال ع 54-56 :8

 به شهرت، شور و شوق يا هاو عالق.  را با خبر نسازندين معجزه كسينش سپرد بدانها گفت كه از ايرا به والد
   .اساس مردم نداشت  بييوا كنجكايدار جامعه و يناپا
ن ي و اعزام دوازده شاگرد سرآغاز سوم9باب . رسد ميان ي به پايسي عين سال خدمت عمومينسان دوميبد

  .سال خدمت او است
  

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

ز ي ني قابل توجهيما تفاوتهااست، ا 15-1 :10 ي مانند اعزام دوازده شاگرد در متاًقين واقعه دقيا 1-2 :9
 ، امراضيند، و عالوه بر شفاوان بريهوديشود تنها نزد  مي به شاگردان گفته يبه عنوان مثال، در مت. وجود دارد
علت نبوده است، اما علت آن بر ما روشن   بي لوقاتر  است كه نسخه خالصهيهيبد .ز زنده سازنديمردگان را ن

ز يگران نين قوت و قدرت را به ديجام معجزات قدرت و قوت داشت، بلكه او ا انيخداوند نه تنها برا. ستين
 ئي كهدر جا.  حق استفاده از آن استي قدرت به معنا. استييرو و تواناي نيقوت به معنا. كرد ميعطا 
كرد  ميد يغام شاگردان را تائيم و معجزات پي نشده بود، عاليهنوز به صورت مكتوب گردآورمقدس  كتاب
ل يا شفا هنوز هم در امر بشارت انجينكه آي شفا دهد، اما اييتواند به شكل معجزه آسا مي خدا .)4-3 :2 عبر(

  . ز استي سئوال برانگاًنيقيكاربرد دارد 
آنها .  را كه خداوند به آنها آموخته بود به كار ببندندين فرصت را داشتند تا اصولياكنون شاگردان ا 3-5 :9
ار ساده يد بسي آنها با.ا پولي نه غذا، ،كردند نه توشه دان مي خود به او توكل ي جسمانيازهاي رفع نيد برايبا
د يو نه به ام. ماندند ميشدند،  ميرفته ي كه پذيا هن خانيد در اولي آنها با.ينه عصا و نه جامه اضاف. ستنديز مي
رفته ي كه پذياميد بر پيد و نبايكش  ميازاد به درياقامت آنها نبا.  را جستجو كنندي مكانتر  آسودهيافتن منزلگاهي
  .  شوديشان شهادتيا فشانند تا بريز بي خود را نيهاي بلكه بدانها گفته شد تا خاك پا،دنديورز ميشد اصرار  مين



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

  . حكومت بر توبه كاران
 كه تحت حكومت يك چهارم اراضياو بر . ه بوديريل و بيترارك جلي ت،پاسيس انتيرودين هنگام هيدر ا 7 :9
 ييحيخاطره . د آوردي در ذهنش پديوجدان او سئواالتد كه ي نپائيري د.كرد مي ر بود سلطنتي هرود كب،پدرش
 خاموش ييحيپروا را با گردن زدن   بيين صدايس ايروديه. داشت مي هنوز او را مغشوش نگاه دهنده تعميد

 فكر ييحي به اًس دائميرودي باعث شده بود تا هيچه كس.  او بودير قدرت زندگيساخته بود، اما هنوز در تسخ
  .  از مردگان برخاسته استييحيع شده بود كه ين شاي چنيان برخيكند؟ در م
 يادآوري نمود با يس سعيروديه.  استقيعت عهد ياي از انبيكيا ياس يگران گمان كردند كه او اليد 8-9 :9
به هر .  در او بودياما هنوز ترس. ان دهدي را از تنش جدا كرده به اضطراب خود پاييحيگران كه او سر يدبه 

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

 يس كه حتيرودي باعث شده بود كه ه، گمنام از ناصرهي نجار،يسي خداوند ع! پر از روحيك زندگيقدرت 
  ! ديريدست كم نگ پر است القدس روح كه از  راير شخصيچگاه تاثيه. ده بود به خود بلرزدياو را ند
.  بازگو كردنديسي به خداوند عاًميت خود را مستقيج ماموري كه رسوالن مراجعت كردند، نتايهنگام 10 :9
 كردن خدمات حسادت و يبارها شده است كه علن.  باشديحين مسي تمام خادمي براي خوبين خط مشيد ايشا
  استي امر،حرص و ولع ما به آمار و ارقام”كه دارد  مياظهار   كمپل مورگان.يو ج .جاد كرده استيا تفرقه

  “.ستين) خدا(  از روحكه ي جسمانخود محور و
ن برهه ي در اظاهراً.  برد)يريگيخانه ماه( دايص بيت در مجاورت يا هرانيخداوندمان شاگردان را برداشته به و

 ما يق آن براي محل دق. شرق دريگريل و دي جلياي دري در كناره غربيكي، هدا وجود داشتيص بيتاز زمان دو 
   .ناشناخته است

 از مردم به سرعت جمع يگروه. رفت ميش از دست ي آسايا هد به لحظيد كه اميكش ميچندان طول ن 11 :9
 مشغله آن قدرچگاه ي او ه.دانست مين امر را مزاحمت نياو ا. شه در دسترس بودي هميسيخداوند ع. شدند

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

  
  )17-12 :9( غذا دادن به پنج هزار نفر) ص

ت يك وضعي! تنداج داشي غذا احتياري مردم بس.قرار شدند  بي شاگرد شامگاه، دوازدهفرارسيدنبا  12 :9
 !ك استي ما نزدين مساله به دلهايچقدر ا. دين رو از خداوند خواستند كه مردم را مرخص نماياز ا. نديناخوشا



گران ي اما چقدر سهل است كه در مورد د“...ميبفرما كه با تو آ” :مييگو ميمانند پطرس، به خاطر خودمان ما ه
  “.آنها را مرخص فرما” :مييبگو
چرا . نديه نماي خود غذا تهي به دهات اطراف بفرستد تا براران جماعت يخواست كه ا يم نيسيع 13 :9

د يرا بگذ؟شان بودند اعتنا نكنند يكي كه در نزدي و به آن كسان كننديد از خدمت به مردم شانه خاليشاگردان با
 و فراموش كرده بودند دارند يآنها اعتراض نموده گفتند كه تنها پنج نان و دو ماه. شاگردان مردم را غذا دهند

  .  خداوند دارنديسي را در عي خود منابع نامحدوديكيكه در نزد
.  به اضافه زنان و كودكان را بنشانندياو فقط از شاگردان خواست تا آن جماعت پنج هزار نفر 14-17 :9

. ع نمودنديان مردم توزيمز آن را در يو آنها ن.  كرد و نان را پاره نمود و به شاگردان خود داديسپس شكرگزار
 نسبت يشتري بيد، غذايان رسي كه خوردن غذا به پايقت، هنگاميدر حق.  بودياري بسي هر شخص غذايبرا

كنند  مي ي كه سعيكسان.  از شاگردانيكي ي ماند، هر سبد برايز باقيدوازده سبد پر از نان ن.  مانديبه ابتدا باق
  كنند مياه يفحات كاغذ را س، فقط ص.ه كنندي توجيمعجزات را به نحو

پنج هزار نفر . ت استيار حائز اهميا را دارند بسيت بشارت به دني كه مسئولي شاگردانين واقعه برايا
ان ناتوان هستند، كه در يحي از مسيريشاگردان تصو. ت گم شده است كه گرسنه نان خدا هستنديانگر انسانينما

شما ” ح كهين فرمان مسيا. م شونديگران سهينچه را كه دارند با دلند آي در دست ندارند، اما مايظاهر منابع
 آنچهم كه اگر ياموزين بين واقعه چنيم از ايتوان مي .ت بزرگ استي ماموريي تنها بازگو“ديشان را غذا دهيا
سنه  گري از نظر روحانئي كهها انسانن برابر كرده تا توده يتواند آن را چند ميم، او ي بدهيسيم را به عيدار

همه ( !ي همان لوازم ورزش،ي همان پس انداز بانك،مهي با بينده نگريهمان حلقه الماس، همان آ. هستند بخورند
ل صرف كرد، به عنوان مثال يات انجيتوان در راه ادب مينها را يهمه ا) ل كرديل تبديات انجيتوان به ادب مينها را يا
  .  ابد پرستندگان بره خدا خواهند بودز تا بهيآنها ن  و،شود ميجه آن نجات جانها ينت

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

  
  )22-18 :9( اعتراف بزرگ پطرس) ض

 يسي اعتراف بزرگ پطرس در مورد ع،)غذا دادن به پنج هزار نفر(م ين معجزه عظيبالفاصله پس از ا 18 :9
 چشمان شاگردان را گشود تا جالل خداوند يا معجزه پنج نان و دو ماهيآ. ميش رو داري را پيپيليه فيصريدر ق
 به دهنده نجاتم ي را نقطه عطف خدمت تعليپيليه فيصرين واقعه در قي ااًنند؟ غالبي مسح شده خدا را بب،يسيع

ست و در آنها يدادتا بدانند او ك مين سو سوق ي آنها را بدييباين لحظه او با شكيتا بد. دانند ميهمراه شاگردان 
ن لحظه قاطعانه به يل آمده بود، و از اي اكنون او به آن هدف نا.توانست انجام دهد مي يق آنها چه كاريو از طر
 به همراه شاگردان خوددعا يسيچگاه ثبت نشده كه عي ه. دعا كرديي در تنهايسيع. كند ميب حركت ي صليسو



 ي اما دعا،م داد كه چگونه دعا كنندي آنها دعا كرد، و در حضور آنها دعا كردو به آنها تعلياو برا. كرده است
د كه مردم او را كه ي خود او از شاگردان پرسين اوقات دعاي از هميكيدر  .ز بودي او از شاگردان متمايشخص
   .نددان مي
 ياس، حتيگران گفتند الي ددهنده تعميد ييحي گفتند ي برخ، را مطرح كردنديد گوناگوني آنها عقا19-20 :9
د، پطرس با ي كه از شاگردان پرسي اما هنگام. كه برخاسته استقيعت عهد ياي از انبيكيگر گفتند ي ديبرخ
   . استح خداينان اعتراف نمود كه مسياطم
   :ميكن مي ل نقلير كرده كه ما آن را به تفصيبا تفسي زآن قدر را هيپيليه فيرصيواقعه قمز استوارت يج

را در هر يز.  در هر صورت جوابش چندان مشكل نبود“؟دانند ميمردم مرا كه ” : عام آغاز كردياو با سئوال
ت و عايهرگونه شا. ان مردم وجود داشتي ميفراوان ديعقا. گفتند مي سخن يسي مردم از عيگوشه و كنار

 ييحيكردند كه او  مي گمان يبرخ.  بودي بر سر هر زبانيسيع.  را پر ساخته بودي آن حوالي فضايباور
گر ي ديبرخ. سازد مياس را در خاطرشان زنده يگفتند او ال مي ي برخ. است است كه از قبر برخاستهدهنده تعميد
گانه بود، مردم همه يح بيت مسيج با هويد رايقا عحالي كه در ،ي به عبارت.گفتند ميا سخن يگر انبيا ديا ياز ارم
   .گاه قهرمانان را داشتيان مردم روزگار خود جاي او در م. است اتفاق نظر داشتندينكه او شخص بزرگيدر ا

. ح بر سر زبانهاستيگر مسي دي بار.شود ميگر تكرار ي ديخ باريز تاريم اكنون نييارزش آن را دارد كه بگو
ق مردم نسبت به او ي در عقاياريو تنوع بس. ديآ ميان يح از او سخن به مي مسيساهاي كلامروزه در اجتماعات

مرد عمل   او را(Bruce Barton) بروس بارتون .دنگر مي شاعر  چون رايسيع (Papini)پاپيني . وجود دارد
 ي براي حرفينيد در راست ئي كهها انسان. نديب مياو را عارف  (Middleton Murry)ي دلتون موريم. نديب مي

 لياستوارت مان ج. نديستا مي ي رهبران اخالقين و سرور جاودانيسي را همچون سرمشق قديسيگفتن دارند ع
(Jhon Stuart mill) ت از يل فضلي تبدي برايافتن راهيمان يا  بيكي يز براي اكنون نيحت :ن گفته استيچن

 ما يح زندگينكه تالش كند آنگونه كه مسي جز ا است بس دشواريت كاريني است به عيبه صورت انتزاع آنچه
دند يا نامي ارم،ايلي، اييحيح كه او را ي زمان مسيها انسان به مانند ،مردمان امروز . كنديل كرد خود زندگيرا تبد

 از يسياما ع. ن استيسان تمام اعصار برتريان قهرمانان و قدي در ميسين مورد اتفاق نظر دارند كه عيهمه در ا
ن معنا بود كه او ين گفته آنان بدي اما ا.ا استيا و ارميلي، اييحيگفتند كه او  ميمردم .  نبوديناخت راضن شيا
ان و همقطاران خود داشت باز ينيشيان پي اگر او مقام اول را در مينكه حتي ايعني.  از همان مجموعه بوديكي

ح در يست كه مسي نيزين آنچياست كه ا اما مبرهن ،ازان خود مقام اول را داشتتر ان هميهم تنها در م
نكه مخالف او باشند، اما بر طبق يا اي هم نظر باشند، يسي عيممكن است مردم با ادعا.  ادعا كردديجد عهد
  استي ادعا كرد كه شخصيسيع. ستي هم نيا ههچ شك و شبي هيافت كه جايتوان در  ميحي خود مسيادعا
  ).6 :14 ؛30 :10وحنا ي ؛35 :24 ؛27 :11 ؛17 :10ه عنوان مثال مت ب(گانه يب و يرق  بي،همتا  بير،ينظ بي
ن موضوع يچ كس را از ايشان را قدغن فرمود كه هي خداوند ا، پطرسيخيپس از اعتراف تار 21-22 :9



ك آگاه ينده نزدي آنها را از آدهنده نجاتسپس . شد ميب ي صلي او به سويشروي مانع پيزيد چي نبا،اطالع دهند
شد و روز سوم بر  ميد كشته يكردند، او با ميل او را رد ي اسرائيد و رهبران مذهبيد ميد زحمت ياو با. نمود
شد كه تنها انسان  مي گفته ين عبارات از دهان كسيم كه ايفراموش نكن.  بهت آور بودين اعالني ا.خواست مي

. ن سخنان را به زبان آورده بوديل اي اسرائيحايمس. سته استين زي زميگناه است كه تاكنون بر رو  بيعادل و
 كامل، ي از آن است كه زندگين سخنان حاكيا. شدند مي آشكار يآنها كالم خدا بودند كه در جسم انسان

 و ،بي و چه در راه صليعي مرگ چه به صورت طب،ي در اطاعت از خدا رنج، طردشدگياب و زندگي كاميزندگ
  . گران شده استي دي است كه فداين زندگيا. ارد است را به همراه ديات دوباره كه ابديح

 جنگجو يمردم به دنبال رهبر. ح بوديج در مورد نقش مسي نقطه مخالف تصورات رااًقين موضوع دقيالبته ا
 كه خود اعتراف كرده همان گونهاما اگر . خوردند ميكه ين مساله يشاگردان از ا. بودند كه دشمن را نابود كند

اگر او مسح شده خدا بود، پس . د و دلسرد شوندي نداشت كه نااميليح خدا بود، پس دلي مساً واقعيسيبودند، ع
د، در هر صورت برگ برنده در دست آنها يآ ميا شاگردان يمهم نبود كه چه بر سر او . ماند ميهدف او ناكام ن

  . مسلم بوديت آنها امري و حقانيروزيپ. بود
  
   )27-23 :9( بيدعوت به برداشتن صل) ط

ن ين امر بديا.  از خود خوانديرويبه پرا نده را به دست داد، شاگردان ي از آييحال كه خداوند دورنما 23 :9
ا ي مشتاقانه از هرگونه حق انتخاب يعنيانكار نفس . ب خود را بردارنديمعنا بود كه خود را انكار كرده صل

. ميري خود بپذيرا در هر قسمت از زندگ او ي صرف نظر كرده و خداوندينده زندگي آي برايزير برنامه
   :ل را دربرداردين امر خود مشكالت ذيا.  خودماني او براي انتخاب آگاهانه روش زندگيعنيب يبرداشتن صل

  م ي كه آنها را دوست داري كسانيمخالفت از سو -
   يش زندگين و آسايترك خانه و خانواده و سرزم-ايمالمت دن -
  اعتماد كامل به خدا -
   القدس روحت ياطاعت از هدا -
  . مردم نامانوس استي كه برايغامياعالن پ -
   يي در تنهايريمس -
  . ي رهبران مذهبيافته از سويحمالت سازمان  -
  زحمت به خاطر عدالت  -
  ييآبرو تهمت و بي -
  گران ي دي خود برايفدا كردن زندگ -
  خود  ا ويمردن نسبت به دن -



 يو سرانجام به معنا! ديآ ميز به شمار ياست ن) يواقع(ات ي كه خود حيندگنها درك مفهوم زياما همه ا
 كه در آن ي از زندگيزيما به طور غر.  استي پاداش ابدي به معناييو از سو.  است)يزندگ(علت وجود 

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

  . رود مي هم انتظار نيست و از كسي نين قائده مستثنيكس از ا
و همان روال  ي خودپسند،ي خود را با همان خودخواهيش دارد تا زندگي انسان گرايعيبه طور طب 24 :9
 زمان حال، با افروختن يستن براي با ز،ش و رفاهيدن در تجمالت و آسايما با آرم. ات دهد روزمره، نجيعاد
الت خود رفتار ي و تماها  بر طبق خواسته،ت كاذبي امنيا هافت ذريا در قبال دريمان به دنين استعدادهايبهتر
ق ي عمي و خوشي زندگيقي، هدف حقيم، به عبارتيده مي خود را از دست ي، زندگين روشياما با چن. ميكن مي
 از دهنده نجات خود را به خاطر يگر، زندگي ديياز سو! م دادي كه ثمره آن است را از دست خواهيروحان

ز ملكوت خدا و يش از هرچيم، اگر پي خودخواهانه خود را به دست باد بسپاريها زهياگر انگ. م داديدست خواه
 ياما زندگ. پندارند ميوانه يا ما را ديم، مردم دنييم او نمايتسلچون و چرا   بيم، اگر خود رايعدالت او را بطلب

 وجود يق درونيت عمي مقدس و رضاي خوش،ي شاداي ين زندگي در چن.زيستن با ترك همه چي زيعني يواقع
   .توان آن را وصف نمود ميدارد كه ن
تواند شخص  ميل به ثروت يافت كه ميگفت، در مي با آن دوازده شاگرد سخن دهنده نجات  كهيهنگام 25 :9

ا مالك يد، يا هد طال و نقره تمام جهان را اندوختيفرض كن”ن رو او گفت، ياز ا. م كامل بار دارديرا از تسل
د ي داشته باشد و فرض كني كه ارزش ماديزيهر چ د،ي باشيا سهام دار بزرگيد، ي باشياري و اموال بسياراض

 يك برايد، كدامي را گم كني زندگيقيزها، هدف حقين چي كسب ايمه خود براي سراسين تالشهايكه در راه ا
د يد بود، سپس آن را تا به ابد از دست خواهيزها خواهين چي مالك اي مدت كوتاهي برا؟شما بهتر خواهد بود

   “.دي را از دست بدهي زندگي پول و ثروت فاني خواهد بود كه به خاطر مقداريا همعامله احمقان. داد
 كامالً.  استيدارد ترس و شرمسار ميح باز ي كه شخص را از تعهد كامل به مسيگر از موانعيد يكي 26 :9

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

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

م به هنگام يشو مي كه اكنون به خاطر او متحمل يا سرزنشي عار د كه هريگو مين يده چنيد وزي تاك)مالئكه
  . سه شده استيكنند مقا مي كه او را انكار يعار كسان  كه بايت خواهد بود، جالليظهور او در جالل كم اهم

كند كه  مي ييشگوياو اكنون پ. دهد مي را شكل يالل خود نقطه اتصال به مطالب بعدجح به ياشاره مس 27 :9
تحقق سخنان او در . ديش از مرگ خود ملكوت خدا را خواهند دي كه آنجا حاضر هستند پي از شاگردانيبعض



 يآنها بر رو. وحنا بودنديعقوب و ي ،آن شاگردان پطرس. شود ميافت ي ،اتيل هي واقعه كوه تبد،36-28ات يآ
ن خواهد بود را به چشم يزم ي ملكوت خود بر روي به هنگام برقراريسيخداوند ع آنچه از ييآن كوه دورنما

   :ن نوشته استين واقعه در رساله دوم خود چنير ايپطرس تحت تاث. دنديخود د
م، يح شما را اعالم داري مسيسيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عي نرفتي جعلي افسانهايرا كه در پيز

  به اويياي از جالل كبري كه آوازينگامافت هي پدر اكرام و جالل يرا از خدايز. ميده بودي او را دييايبلكه كبر
م، ي در كوه مقدس بودي كه با وين آواز را ما زماني و ا“. خشنودميب من كه از وين است پسر حبيا”د كه يرس
  .)18-16 :1(م كه از آسمان آورده شد يديشن

ب الوقوع خود ير و مرگ قياو ابتدا از رنج، طردشدگ. ديين عبارات توجه نمايم خداوند در ايبه ادامه تعل
اكنون .  كننديروي خود او را پيسپس شاگردان را خواند تا با انكار نفس و قبول رنج و وقف زندگ. سخن گفت

در پس . د كرديد، با من سلطنت خواهي اگر با من رنج بكش!دياد نبرياما از ” :ديگو مي در ادامه سخنان خود
  “.ديا هداخت كه پر دارديي به بهايپاداش بستگ. ب جالل استيصل
  
  )36-28 :9( ات پسر انسانيل هيتبد) ظ

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

نكه ي ا،زيقت اعجاب برانگيك حقي .ر كردييكرد، چهره او تغ مي كه خداوند دعا يگامهن. ديآ ميحدس به شمار 
 تابناك ي چهره او با تشعشع. چهره شخص استيكيكند،  ميجاد ير ايي دعا در آنها تغئي كهزهايان چيدر م
ن واقعه جالل او را ي كه در باال گفته شد، اهمان گونه. ديتاب مي يا هره كنندي خيديو لباس او با سف د،يدرخش مي

 در جسم ين بود، جالل او به طور عادي زمينجا روي كه او اي هنگام.ديكش مير يبه تصواش  ندهيدر ملكوت آ
 جالل او به ،اما به هنگام سلطنتش. كرد مي ي زندگي و همچون غالمينجا در فروتنياو ا. ده بودي او پوشيانسان

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

 را نه در يسي ع.ميش رو داريتر پاس كمينده را به مقي برجسته ملكوت آيهايژگي تمام و،اتيل هيما در تبد 
افته مشاهده يت جالل يوضع را در يموس. مينيب مي بلكه در لباس جالل يجامه ژنده خفت و سرافكندگ

ا را مشاهده يليا. افته و از مرگ گذشته به ملكوت داخل شده استي كه تولد تازه يانگر شخصيم، بيكن مي
 گشته وارد ملكوت شدنل ي كه با تبديا هافتيخص نجات شانگر يب. ده شده استيم كه با جالل پوشانيكن مي
 كه به هنگام يليانگر اسرائي ب،اند هافتيهستند كه جالل نوحنا يعقوب و ي پطرس، يسه شاگرد به نامها. است

 پس از ئي كهانگر ملتهاي كوه هستند كه بيت هم پاي از جمعيانبوه. برند ميسلطنت هزار ساله در جسم بسر 
  .  ملكوت بدان داخل خواهند شديبرقرار



م واقع شود، گفتگو يورشل در ايست به زوديبا مي در مورد رحلت او كه يسياس با عي و الي موس30-31 :9
د كه مرگ تنها ي توجه كنچنين هم. شود ميك واقعه سخن گفته يد كه از مرگ او به عنوان يتوجه نمائ. كردند مي
  .گري به مكان ديمت از مكاني بلكه عزي است نه توقف زندگ)خروج: اللفظي تحت(رحلت ك ي

  :ديگو مي نين مورد چنيدر ا ليرااسقف . دداد در خواب بودنين رويشاگردان به هنگام وقوع ا 32-33 :9
 ي از جالل در خواب بودند، در عذابي كه به هنگام وقوع چشم اندازين شاگردانيم كه هميتوجه داشته باش

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

  . ابديل ي ما تبديم ساختار جسمينكه به آسمان داخل شويش از ايد پيبا
نكه فرصت مقدس را حفظ كند، ي ايپطرس برا. دنديح را دي جالل مسشاندار شده، انوار درخيپس ب

ده او بر ياما ا. ايلي اي برايكي و ي موسي برايكي، يسي به افتخار عيكيارند، بان برپا ديشنهاد كرد سه سايپ
  . رت بدون معرفت استوار بوديغ

ب او است، و به آنها ي پسر حبيسيگفت ع مي خدا از ابر برآمد و آنها را در برگرفت، كه يصدا 34-36 :9
. د شدنديا ناپديلي و ايد، موسيان رسيبه پانكه آن صدا يبه محض ا. نديا اطاعت نمايكفت كه او را بشنوند  مي
او . ز افضل خواهد بودين واقعه خواهد بود، او در همه چيز به مانند هميملكوت ن. ستاده بودي تنها آنجا ايسيع

  . جالل خود را قسمت نخواهد كرد
  .ردندگران صحبت نكيع با ديگرفته بود كه در مورد آن وقافرا شاگردان را يقيبت عميچنان ترس و ه

  
  )الف43-37 :9(وزده ي ديشفا پسر) ع

 از يشه لحظاتيهم.  محتاج بازگشتنديها انسان و شاگردان روز بعد از كوه جالل به دشت يسيع 37-39 :9
از . سازد مي از مشقت و كار روزانه تعادل را برقرار يا ه هست، اما خدا با دوري در زندگيشور وشعف روحان

 التماس نمود كه به پسر يسيرون آمده، از عيشان خاطر بي پريتقبال نمودند پدر كه او را اسيان آن گروهيم
 آن پدر در خود داشت يريپس چه اندوه وصف ناپذ.  او بوديگانه پسر و تنها دلخوشياو . وزده او كمك كنديد

 رخنكه هشدار دهند ي بدون اها ن تشنجيا.  شده استيوزدگي از دير ناشيد پسرش در تسخيد ميچرا كه 
 هراس يو تنها پس از تقال و تالشهايآن د. آمد ميرون يزد و پس كف از دهانش ب مياد ي آن پسر فر.دادند مي
   .كرد ميشد و او را كوفته و فشرده رها  مي پسر از او جدا يز از سويانگ
ا شاگردان چر.  آنها قدرت آن را نداشتندي كمك نزد شاگردان رفته بود ولي بران پدر آشفته قبالًي ا40 :9

پنداشتند بدون  ميد آنها يشا.  شده بودنديا هد آنها در خدمت خود حرفيقادر نبودند به او كمك كنند؟ شا
ت ياهم  بيزها راي چيليد خيشا.  خدمت پر از روح خود حساب كننديتوانند رو مي يممارست روحان

  . پنداشتند مي



 را در آن ينكه شخص خاصيد او بدون ايگردن منظره رقت بار محزون يدن اي از ديسيخداوند ع 41 :9
 همه يا به طور كلي مردم، پدر ،د مقصود او شاگرداني شا“.روش مان كجيا  بي فرقهيا” :جمع خطاب كند گفت

 بشر ناتوان يازهاي برابر نراو توكل كنند اما د تينها  بيتوانستند بر قدرت مينكه ي ارغم عليآنها همه . آنها بود
  “.اورينجا بيپسر خود را ا” : سپس به آن پدر گفت؟كرد ميبود و آنها را تحمل  ميد با آنها ي باي كاو تا به. بودند
اما . ن افكندي او را به زميو او را گرفته و به سختي د،آمد مي يسي آن پسر نزد عهنگامي كه  الف42-43 :9
شد نه  ميشرفت او ي كه مانع پ مردم بوديمانيا  بي،س قرار نگرفتيش قدرت روح ابلير نماي تحت تاثيسيع

. ر شدنديمردم همه متح. د، و به پدرش سپردي طفل را شفا بخش،رون كردهيث را بياو آن روح خب. ويقدرت د
  .دندي خدا را دي انجام داده است و در آن معجزه بزرگيا هافتند كه خدا معجزيآنها در
  
  .)45-ب43 :9( كند مي ييشگويام خود را پيق پسر انسان مرگ و) غ

 ملت ينكه تماميدادند استاد آنها به انجام معجزات ادامه دهد تا ا ميح يد شاگردان ترجي شا44-ب43 :9
ن اشتباه باز دارد باز ينكه ذهن آنها را از اي ايخداوند برا. اد زده او را بعنوان پادشاه خود اعالم كننديل فرياسرائ

  .  به دست مردم كشته شوديعنيم شود، ي مردم تسليدستهاد به ي نمود كه پسر انسان بايادآوريهم به آنها 
 را در ذهن داشتند كه يمين باور قدين خاطر كه ايتنها به ا ؟ را درك نكردندييشگوين پيچرا آنها ا 45 :9
 آن قدرد آنها يام. شد ميح شكست محسوب يطبق افكار و باور آنها مرگ مس. ك قهرمان محبوب استي يمايس
قت را از ين خدا نبود كه حقيا. ده مخالف آن را در سر بپرورانندي هم عقيا ه لحظي نبودند حت بود كه قادريقو

ئي  گو،ح آن را بپرسنديدند كه توضي ترسيحت. خواستند باور كنند ميآنها پنهان نگاه داشته بود، بلكه خود آنها ن
  !ان شودي ترسشان ع،دنديترس مي كه

  
  )48-46 :9( در ملكوت يقي حقيبزرگ) ف

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

 را نزد خود آورد و گفت يطفل كوچك ،هدانست آن سئوال آنها را آشفته ساخت مي كه يسيع 47-48 :9
ن سئوال ي با ايرسد كه سخن او ارتباط مي به نظر ن،در نگاه اول.  را به نام او قبول كنديهركس كه طفل كوچك
 آن يي به نظر ارتباط معنا،ستياما اگر چه آشكار ن. ، داشته باشدتانشان بزرگتر اسي در ميشاگردان كه چه كس

ده يا آنها را نادي كه دني به كسان، است، به ناتوانانها نيمحبت كردن به كوچكتر ر ديقي حقي بزرگ:ن باشديچن
 “ همان بزرگ خواهد بود،ع شما كوچكتر باشديهر كه از جم” : گفتيسي عهنگامي كهن يبنابرا. انگاشته است
ا ي و ،ت هستنديهما  بي،اند هر شدي كه تحقياندار ايمانسازند تا دست  مي بود كه خود را فروتن يمقصودش كسان

  . رندياز نظرها پنهان هستند را بگ



 است كه خود را همچون ين شخص در ملكوت آسمان كسيخداوند گفته است كه بزرگتر 4 :18 يدر مت
ان فرزندان خدا ي در مها ني دانستن خود با كوچكتريكيل لوقا موضوع بر سر ينجا در انجيا.  فروتن سازديطفل
  .م داد خود انجادهنده نجات كه ي مهم است، همان كاريتندر هر دو مورد، فرو. است
  
  )50-49 :9( كند مي را منع ييگرا پسر انسان فرقه) ق

كشد كه خداوند از شاگردان خود خواست تا از آن اجتناب  مير ي را به تصوين واقعه رفتاريبه نظر ا 49 :9
آنها آن شخص را منع نمودند به . كند ميراج وها را اخي ديسيافته بودند كه به نام عي را يآنها شخص. ورزند
ند را به نام او و از فرزندان خدايخواستند فرزند ميگر، ني ديبه عبارت. روان آنها نبودي از پيكينكه يخاطر ا
.  خارج شده استي از شخصيويكه د. شدند ميد خوشحال يآنها با. نگ نظر بودندتآنها متعصب و . رنديبپذ

اما همان . كند حسادت ورزند ميو خارج يشتر از آنها دي كه بيبت به شخص و گروهچگاه نسيد هيآنها نبا
  . ي كردن قدرت و اقتدار روحاني در برابر انحصار،ستاديا مي خودخواهانه خود يها د در برابر خواستهيشاگرد با
 به ئي كهجا تا آن“.ست با شماستيرا هر كه ضد شما نيد زياو را ممانعت مكن” : به او گفتيسيع 50 :9

. ستند، بر ضد او هستنديح ني با مسها انساناگر .  وجود ندارديطرف  بيانهيشود، م ميح مربوط يشخص و كار مس
 :ديگو مي (A. L. Williams) امزيليو. ال. اي ديآ ميان ي به ميحي كه سخن از خدمت مسيهنگام اما

دهند، به طور  مي انجام يح هر كاريه نام مسگران بياد داشته باشند هرگاه كه ديد به يان پرتالش بايحيمس
چ جامعه يه.  را در برداشتيع و دور از دسترسيقت وسيپاسخ استاد حق... .ش ببرنديد هدف او را پي بايكل
و وفادارانه از  باشد كه از استفاده درست اي ي قدرت الهي مدعاً هر چند هم مقدس قادر نخواهد بود صرفينيزم

 .نام او جدا باشد
  

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

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

دانست  مي چنين هماو . ن امر واقف بودي به اياو به خوب. شد ميك ي به آسمان نزديسيزمان صعود ع 51 :9
در آنجا به انتظارش  آنچهم و هر ي اورشلي راسخ به سوين رو با عزمين قرار دارد، از اين بيز در ايب نيكه صل

  . بود حركت كرد
مردم .  نشان ندادي خوشير او بود نسبت به پسر خدا رويان كه بر سر مسي از بالد سامريكي 52-53 :9
ران ين سامينها بيگذشته از ا. رفتن او داشتندي نپذي برايل كافين رو دلي از ا،م استيدانستند كه او عازم اورشل مي
 آنها ي طلبانه و غرور افراطييدگاه جدايتعصب، روح كوته نظر، د.  وجود داشتيديرت شدان نفيهوديو 

  . رنديباعث شده بود كه خداوند جالل را نپذ
. ..شنهاد كردند آتشين شده بودند كه پيادبانه آنها خشمگ  بين عملي از اآن قدروحنا يعقوب و ي 54-56 :9



ه بود تا جان مردم را هالك دامياو ن. درنگ آنها را سرزنش كرد  بييسيع.  آنها را نابود سازددهياز آسمان بار
ض يد في آنها باويژگي.  ماي خدايده خداوند بود، و نه روز انتقام براين سال پسنديا. سازد بلكه تا نجات دهد
  .ييباشد و نه انتقام جو

  
  )62-57 :9( يموانع شاگرد) ب

نه  خالصاي بر سر راه شاگرديم كه سه مانع اصليشو ميد آشنا ات با سه به اصطالح شاگرين آيما در ا 57 :9
رود  مي را هر جا كه او يسيخواهد ع مينان داشت كه ي به خود اطمن شخص كامالًياول. كشند مير يرا به تصو
 او اعتماد به. ن راه داوطلب شدي در اين امر خوانده شود، بلكه با شتابزدگياو صبر نكرد كه در ا. ديمتابعت نما
  .  نداشتيپرداخت اطالع ميد ي بائي كهاق نابجا داشت و از بهاينفس و اشت
 در ،اين حالبا .  داشته باشدي با خواسته آن شخص ارتباطيسيرسد كه پاسخ ع ميك نگاه به نظر نيبا  58 :9

ه معنا  متابعت از من به چيدان ميا يآ”، گفت مي در جواب او يسيع. ك وجود دارديار نزدي بسيواقع ارتباط
ن يزم.  ندارم كه آن را از آن خود دانميا ه خانيمن حت. يش و رفاه زندگي ترك آسايعني از من يروياست؟ پ

ش يت و آسايو مرغان هوا از نظر برخوردار بودن از امن روباهان. ش مرا فراهم آورديل آسايتواند وسا مين
 از دست ي اگر به معناي، حتيي مرا متابعت نمايل هستيا باز هم مايآ.  دارنديت بهتري نسبت به من وضعيعيطب

 ،ستي سر نهادن نيم پسر انسان را جايخوان مي كه ي هنگام“؟ باشد كه حق مسلم شما استييزهايدادن چ
دلتان .  ندارديازياو به ترحم شما ن” :دارد مين اظهار ي از مفسران چنيكي. ديآ مي او به رحم ي دلمان براييگو
ا ي بلند دنيخواند تا به مكانها مي شما را يسي عييد، از سوي داريا ه چرا كه اگر خان،آيدبه رحم  خودتان يبرا
م ين فرض كنيم چنيتوان مي و تنها ميشنو ميگر درباره آن مرد ني ما د“.شود ميد خانه شما مانع رفتن شما يبرو

  . دهد از پسر خدا از دست بيروي پي را به بهايش و رفاه زندگيل نبود آسايكه او ما
 يد ابتدا كارياو مشتاق بود كه همراه او برود، اما با. دي از او را شنيروي به پيسيشخص دوم دعوت ع 59 :9

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

ت ي با هم ضدي به طور كل،“اول من”  و“خداوند” يها واژه. ت قرار داديالت خود را در اولوي و تماها خواسته
در خانه منتظر مرگ او بود،  نكه پسريا ايچه پدر او مرده بود و . ميي از آنها را انتخاب نمايكيد يدارند، ما تنها با

ل ئالبته احترام قا. دي سبقت جويسي بر دعوت عيگريز ديكرد، او اجازه داده بود تا چ مي نيچ فرقيوضوع هم
 كه هر ي اما هنگا،ستهي بجا و شا استي كه در حال مرگ است امريا پدري  كه فوت كردهي شخصيشدن برا
د ي شا، داشتيگريار دن شخص كي ا.د گناه استيد، بدون ترديح سبقت جوي بر مسيگريز ديا هر چيشخص 
  .داشت مي خالصانه دور نگاه ير شاگردين امر او را از مسي و ا... شغل، حرفه،مييبگو
 اما تو برو. بگذار مردگان خود را دفن كنند” خ كرد،ي او را توبين سخن تفكر دو سوگرايخداوند با ا 60 :9



ردگان در جسم را دفن كند، اما او تواند م مي كه در روح مرده است ي شخص“.و به ملكوت خدا موعظه كن
ان انجام يحيافتگان هم به مانند مسي نجات ئي كهد به كارهايشاگردان نبا. ديل را موعظه نمايتواند انج مين
 يتواند خود را از هدف اصل ميد كه نينان حاصل نمايد اطمي بادار ايمان  شخص.ت ببخشنديدهند اولو مي
  . ن استي زميح بر رويشبرد هدف مسي او پيكار اصل.  خود دور نگاه دارديزندگ
ح متابعت يخواست از مس مي خود شاگرد بود، مانند آن شخص اول بود كه نن شخص كه به گمايسوم 61 :9
 اش هخواست با خانواد مياو ابتدا . همانند شخص دوم بود “اول من.. .خداوندا” ن تناقض كهيان اياو با ب. دينما

 اگر بر اطاعت كامل و ي احترامات معمول زندگيسته بود، اما حتيو معقول و شا اين تقاضايا. ديوداع نما
  . درنگ مقدم باشد اشتباه خواهند بوديب

د به پشت سر خود يگر نباينكه دست خود را به شخم زدن دراز كرد، دي بدو گفت به محض ايسيع 62 :9
 نه از عناصر سست زمان و نه از احساسات حيروان مسيپ. سته ملكوت خدا نخواهد بودينگاه كند، و اگر نه شا

د آنها ي باشند، نبايو قانون ال خانواده و فرزندان هر چقدر هم كه مشروعي، فكر و خاند هز ساخته شديال انگيخ
ست، ي نجات ن“باشند ميسته ملكوت خدا نيشا”  او باز دارند، مقصود از عبارتيز برا يرا از ترك كامل همه چ
 .ميا ه كه بدان داخل گشتيست بلكه خدمت در ملكوتي مساله بر سر ورود به ملكوت ناصالً. بلكه خدمت است

 را كسب يستگين شايمان به او اي با ا. استيسي ورود به ملكوت در شخص و كار خدا و عي ما برايستگيشا
   .ميكن مي

   :اند هده شدير كشين اشخاص به تصويم كه در اي داريپس ما سه مانع مهم بر سر راه شاگرد
   يرفاه ماد .1
  ا كاريشغل . 2
  خانواده و دوستان . 3
د در مرحله دوم يها با يادارف و وها ي تمام دلبستگ. بر قلبمان سلطنت كنديبيچ رقيد بدون وجود هي بايسيع
  .رنديقرار گ
  
  )16-1 :10(اعزام هفتاد نفر ) پ

شباهت داد يرو نيا. كند ميرا اعزام ل است كه خداوند هفتاد شاگرد ين تنها واقعه در اناجيا 1-12 :10
 ي شمالي در آنجا شاگردان به نواح،اين حالبا .  دارد10 باب يل متيت دوازده شاگرد در انجيبه ماموراري يبس

 ي كه خداوند از آن به سويري جنوب و به مسين هفتاد نفر به سوينجا اي در احالي كهشوند، در  مياعزام 
ه يصري سفر خداوند از قيت آن بود كه راه را براين ماموريبه نظر هدف از ا. دشون ميرفت اعزام  ميم ياورشل
ه سپس بازگشت به يريق بي جنوب از طري و به سو، در امتداد اردن،ل و سامرهيق جلي از طر،پس به شماليليف

  . ق آماده سازديم از طرياورشل



 يارين مردان بسين خداوند به اي فراملاين حا بود، با يت آن هفتاد تن گذرا و موقتيگرچه خدمت و مامور
  .  كاربرد دارديان در هر عصريحي مسيرد كه در زندگيگ مي را در برياز اصول زندگ

   :ن شكل خالصه نموديتوان بد مين اصول را ي از ايبرخ
 ، دو سه شاهديبه گواه”. سازد ميا ي را مهين امر شهادت كافي ا.)1ه يآ( جفت فرستاد ،او آنها را جفت -1

  ).1 :13 انيقرنت-2( “.هر سخن ثابت خواهد شد
از از يشه نيهم). 2ه يآ(د يرون نماين بي حصاد زمي براها شه دعا كند كه او عملهيد هميخادم خداوند با .2

. ميز مشتاق به رفتن باشيد خود ني باها  عملهي مبرهن است كه ما به هنگام دعا برا.شتر استي بها تعداد عمله
  .)3ه يآ(د ي برو،)2ه يآ( ديدرخواست كند كه يتوجه كن
دفاع   بيان گرگانيدر ظاهر آنها به مانند بره در م. )3ه يآ( متخاصم اعزام شدند يطي به محيسيشاگردان ع. 3
  .  كشته شوندينند و حتي كند، بلكه جفا ببييرايا شاهانه از آنها پذيتوان انتظار داشت كه دن مين. بودند
سه و توشه دان و كفشها با يك” .) الف4ه يآ( در سر پرورانده شود يش شخصير آساد اجازه داد فكينبا. 4

مقصود از . ديگو ميره غذا سخن يدان از ذخ توشه. ديگو مي سخن ي مالياندازها سه از پسي ك“.ديخود برمدار
 سخن يرهر سه از فق. كند ميشتر را فراهم ي بي كه راحتيا كفشي باشد، يتواند كفش اضاف ميها هم  كفش
   .)10 :6 تيانقرن-2(سازد  مي ي را غنياريز دارد و بسي ندارد، اما همه چيزيند كه گرچه چيگو مي
 هاي پرسي احوالد وقت خود را بر سر يح نباين مسي خادم.) ب4ه يآ( “دييچ كس را در راه سالم منمايه”. 5
، نمايندرفتار  يكي ادب و ندر عيند يا بحالي كهدر . ندين مرسوم بود تلف نماي كه آن زمان در مشرق زميسنت
  . ستير ني تاخي براي وقت.هودهيند تا سخنان بيل نمايد وقت خود را صرف اعالن پرجالل انجيبا

ه آنها را با يات اولياگر تح. )6-5ات يآ(رفتند يپذ ميد ي خوش از آنها استقبال شد بايجا كه با روح هر. 6
  اوستيها يژگي از وي است كه سالمتياو انسان. السالم خواهد بود زبان ابنيرفتند، سپس آن مي خوش پذيرو
 آنها به يد شوند، سالمتيد نااميرفتند، آنها نباياگر شاگردان را نپذ. رديپذ مي را يغام سالمتي است كه پيو كس
  .دافت خواهند نمويگران آن را دريهوده نبوده بلكه دي عمل آنها بيبه عبارت. شود مي خودشان راجع يسو
د از خانه به خانه يشا). 7ه يآ(كردند  مي كردند توقف ييراي كه از آنها پذيا هن خانيد در اوليشاگردان با .7

د ساده و ي باحالي كه هستند، در تر  باشكوهييراين به نظر برسند كه به دنبال پذيشد چن ميرفتن باعث 
  . ستنديز ميقدرشناس 
ه يآ( دهند به دل راه يديترد گذاشتند ميشان يش روي پئي كهغذا و يدني آشام به نسبتبايست نميآنها . 8
  . از خود بخورندين خداوند حق داشتند به حد نيآنها به عنوان خادم). 7

 اگر .)9-8ات يآ(ه او يا برعليا هواخواه خداوند بودند و يز به مانند اشخاص يشهرها و روستاها ن. 9
ل را يرفتند، و بركات انجيپذ مي آنها رايهمان نوازيآنجا موعظه كرده، مد يرفت، شاگردان بايغام را پذي پيا همنطق
راد يشان اينكه از غذايش آنها گذارند بخورند، نه ايد آنچه پيح باين مسيخادم. آوردند مي آنها به ارمغان يبرا



غام ي پ كهئيشهرها. ستي آنها ني زندگينكه غذا موضوع اصليو سرانجام ا. گرفته باعث رنجش اهل خانه شوند
ار ي پادشاه به آنها بسچنين هم. افتيمار و گناهكارش شفا خواهند يشه ساكنان بيرند، هميپذ ميخداوند را 

  ). 9ه يآ(ك است ينزد
-10ات يآ(دن دوباره آن محروم خواهند شدياز شنيرد و سپس از امتيل را نپذي انجيممكن است شهر. 10
ل يد انجي نباها انسان. ده خواهد شدين بار شني آخريل برايغام انجيد كه پي خواهد رسي در نقشه خدا زمان.)12

 كه  استيرفته نشود، نوري كه پذينور. رند، چرا كه ممكن است تا به ابد از آنها گرفته شودي بگيرا به باز
 يند داورريپذ ميشود و آن را ن ميل به آنها داده يغام انجيدن پي افتخار شنئي كهشهرها و روستاها. شود ميانكار 
   .شتر خواهد بوديت هم بيشتر باشد مسئولياز بيهر چه امت. دوم خواهند داشتس از شهر يتر ار سختيبس

از يگر امتي ديل را كه نسبت به شهرهاين سخنان را گفت، سه شهر جلي ايسينكه عيپس از ا 13-14 :10
م يآنها تعال. ود مشاهده كرده بودند خيابانهاين شهرها معجزات او را در خيا. اد آوردي داشتند به يباالتر

دا يص بيتن و ي كه او در خورزياگر معجزات.  او را طرد كردند كامالًاين حالبا . ده بودنديارزشمند او را شن
جائي از آن. رفتند مي فرو يقي به توبه عمي ساحلين شهرهايشد، ا ميم ظاهر يدون قديانجام داد در صور و ص

 خواهد تر دون هم سختي از صور و صي بر آنها حتي نكردند، داوريي اعتنايسيعل به اعمال ي جلي شهرهاكه
ق يتوان محل دق مي كه امروزه ناند هديران گرديدا آنچنان ويص بيتن و ي خورز،ن است كهي ايخيقت تاريحق. بود

  . آنها را باز شناخت
 كه داشت يازيشهر به خاطر امتن يا. دي به ناصره رفت، كفرناحوم موطن او گرديسينكه عيپس از ا 15 :10

ن رو ياز ا. ر شمرد و فرصت را از دست دادين چهره شهر خود را حقياما او بارزتر. سر به آسمان افراشته بود
  .  تا به جهنم سرنگون خواهد شديدر روز داور
تن آنها به مثابه رفينپذ. ان رساندي هستند سخنان خود را به پاي ويها نكه آنها فرستادهيان اي با بيسيع 16 :10
 .  پدر بوديرفتن خدايرفتن او به مثابه نپذي و نپذ،ح بوديرفتن مسينپذ
  :كند مير ين تفسين موضوع را چني اليرا
  از اول رايغام انجي كه پيخادم وفادار و گناه آن كسان أن عمل در باب شيچ سخنيد هيشا جديد عهددر 

ستند، بلكه آن ين سخن دوازده رسول نيم كه مخاطب ايد داشته باشايد به يبا. ن نباشدي از اتر رند راسخيپذ مين
ا ي و ،رفتن فرستادهينپذ”دارد  مين اظهار ي چناسكات. دانيم  نمييزيهفتاد شاگرد كه از نام و عاقبت آنها چ

ن شاگرد ي كه اين به كسي سپرده است، و توهيت را به وين ماموري است كه اين به پادشاهي، توهير ويتحق
رفته و ي كه آنها را نپذيح بودند، و كساني مسيها ندهي ونماها رسوالن و هفتاد شاگرد فرستاده. نده اوستينما
  “.اند هر كرديرفته و تحقيقت او را نپذير نمودند در حقيتحق
  
  ) 24-17 :10( بازگشت هفتاد تن) ت



وها هم ي ديف گفتند كه حتت خود برگشتند، با شور وشعينكه آن هفتاد نفر از ماموريپس از ا 17-18 :10
 معنا باشد كه او نيابتدا ممكن است بد. توان به دو منظور برداشت كرد مي را يسيپاسخ ع. كردند مياطاعت آنها 

براون و  (Fausset) فاوست، (Jamieson) سونيجم. ديطان از آسمان را دي شييت آنها سقوط نهايموفقدر 
(Brown) اند هر كردين تعبيسخن او را چن:  
وها به ي شما از اطاعت دحالي كه آن را مشاهده كردم، در يروزيت به دنبال شما آمدم و پين ماموريمن در ا

 ينير آتشيطان همچون تيدگان من گشوده شد، شي در برابر دتر  باشكوهيد، چشم اندازينام من متعجب بود
  .ده شديطان از آسمان ديسقوط ش! ن افكنده شديزم ناگهان از آسمان به

رون خواهند يل و فرشتگانش او را از آسمان بيكائيم. ز ادامه خواهد داشتينده ني تا به آناطين سقوط شيا
ن واقع ي زميح بر رويش از سلطنت پرجالل مسيپ و بتين امر به هنگام دوره مصيا. )9-7 :12ش يدايپ(افكند 

  .خواهد شد
ن ي او چنييگو. ميدر برابر غرور بپندار ين است كه آن را هشداري ايسير ممكن از سخنان عين تفسيدوم
-دياما به خاطر داشته باش. كنند ميوها اطاعت شما ي ديرا حتيد زي خودسر هست شما كامالً،يآر” :د كهيگو مي

. رون افكنده شودي غرور بود كه باعث شد از آسمان ب)طانيش(فر يجه سقوط لوسينت. غرور سرچشمه گناه است
  “.ديديجتناب ورزن خطر ايدكه شما از اينيبب

ت خود در برابر يآنها در مامور. ده بودير قوت بخشي شريروهايخداوند به شاگردان خود در برابر ن 19 :10
  . ن موضوع صادق است كه همه آنها در حفاظت هستندين خدا ايدر مورد تمام خادم. حمالت مصون بودند

د از نجات خود شادمان يشتر بايكردند، بلكه ب مي يد به خاطر قدرت داشتن بر ارواح شادياما آنها نبا 20 :10
قت كه ين حقيكند، اما ا ميد يآنها را تهد يا هركاني خطرات زيحيت در خدمت مسيبه هنگام موفق. شدند مي
بهتر آن است كه به . مي است كه به خدا و پسرش دارينياد آور دي ما ي ما در آسمان مرقوم است براينامها

  . ميي نمايمان به ارمغان آورده شادير اض بي كه فيخاطر نجات
 پدر را به ،ست و در روح وجد نمودهيروان خود نگري كه توده مردم او را از خود راندند، به پيسيع 21 :10

گان و آنها نخب. دمندان جهان نبودندان و خريآن هفتا د نفر از دانا. ش سپاس گفتيهمتا  بيخاطر حكمت
مان سرسپرده بودند كه اطاعت ي با ايآنها كودكان! ش نبودندي بي بلكه كودكان.دانشمندان روزگار خود نبودند

غرور چشم آنها را . رك و دانشمند بودنديم، زي حكي سعادت خود به اندازه كافينخبگان برا. كردند ميمحض 
 يريتواند به طرز چشمگ ميخدا توسط كودكان است كه .  فرزند محبوب خدا بسته بوديقي ارزش حقيبه سو
ت زود هنگام آن هفتاد تن كه ي موفقيده بود، و براي كه پدر به او بخشيخداوندمان به خاطر تمام كسان. كار كند
  . طان بود خدا را سپاس گفتي شي بر سقوط ابديدينو

خدا تمام جهان . نين و چه در اعماق زميز را به پسر سپرده بود، چه در آسمان و زميپدر همه چ 22 :10
 نهفته است يدر تجسم راز. ست جز پدريشناسد كه پسر ك ميچ كس نيه. سرش قرار داده بودراتحت قدرت پ



نكه خدا چگونه توانسته است در جسم انسان ساكن گردد، يا. تواند آن را درك كند ميچ كس جز پدر نيكه ه
هد بر او ر از پسر و هر كه پسر بخوايست، غيداند كه پدر ك مي نيكس. فراتر از فهم و درك مخلوق است

  .مكشوف سازد
 كه به او يرانيفان، و بر حقيشناسد، و پسر او را بر ضع مي او را پسر كامالً. ز فراتر از فهم بشر استيخدا ن

 كه يا هگانيپسر . اند هدي، پدر را داند هدي كه پسر را ديآنان). 29-26 :1 قرن 1(مكشوف ساخته است  مان دارنديا
  ).18 :1وحنا ي(ظاهر كرد در آغوش پدر است، همان او را 

 حل يكند تا گره از معما مي تالش يسازد، اما آنگاه كه انسان مي پدر را آشكار ،پسر”: ديگو مي (Kelly) يكل
   “.شوند مي ذهنش از هم گسسته يها شه رشتهيد، هميح بگشاي جالل مسينشدن
رش يگر نظيكنند كه د يم ي زندگيي خداوند در خلوت به شاگردان خود گفت كه در روزها23-24 :10
خداوند . دنديد، اما ندنحا را بنگري ظهور مسيخواستند روزها مي قيعت عهدا و پادشاهان يانب. شود ميافت ني
 حي مسيعني چشم به انتظارش بودند، قيعت عهد ياي است كه انبيكند كه همان شخص مينجا ادعا ي در ايسيع

  .م او را بشنوندينند و تعاليل را ببيد اسرائيزات امن افتخار را داشتند تا معجيشاگردان ا. موعود
  
  )37-25 :10( كوي نيه و سامريفق) ث

او . ن سوال را مطرح نكردي خبره بود صادقانه ايعت موسيم شرينه تعاليه كه در زمي آن فقاحتماالً 25 :10
 در يسيع. عت را رد كنديد گمان كرد كه خداوند شريشا. ديازمايب داده او را بي را فردهنده نجات داشت يسع

  . دانست مينكه خود را سزاوار آن يا اي بود يافتني او دست ي برايات جاودانيش نبود، و حي بينظر او استاد
ه، فروتن و صبور بود، ياگر آن فق. زها را مدنظر قرار دادين چيخداوند در پاسخ خود تمام ا 26-28 :10
.  تورات معطوف نمودي توجه او را به سويسيط، عين شرايت اتح. گفت مي به او پاسخ تر حي صردهنده نجات

د، و ين شكل ممكن محبت نمايتر يخواست تا خداوند را به عال ميد؟ آن از انسان يطلب مي را يزيتورات چه چ
  . ست خواهد نمودين كند زي به او گفت كه اگر چنيسيع. ه خود را مثل نفس خوديهمسا

ده فرمان . داد ميم يعت را تعليسد كه خداوند نجات توسط حفظ احكام شرر مين به نظر ي چن،در نگاه اول
فه يوظ. تا گناه را بشناساندست، بلكه يعت نجات از گناه نيهدف شر.  عطا شده بود كه گناهكار بودندقوميبه 
  .ن است كه به انسان نشان دهد كه چقدر گناهكار استيعت ايشر
ه خود را مثل نفس خود يد و همسايتمام دل خود محبت نمابا رممكن است كه انسان گناهكار خدا را يغ

 يازيگر به نجات نين كار را از بدو تولد تا به هنگام مرگ خود انجام دهد، ديتوانست ا مياگر . دوست بدارد
ات جاودان در ين بود و نه حي زمي بر روي طوالني او عمري جزايبلكه حت. گر گم شده نبودياو د. نداشت
 ي گناهكاراني تنها برايات ابديح. داد ميات خود ادامه يست، او به حيز مي كه او بدون گناه يهنگامتا . آسمان

  . كننديض خدا آنها را نجات داده اعتراف مينكه فياست كه به گم شده بودن خود و ا



آن عت بر ياگر اشاره به شر.  مشروط بود كامالً“ستي زين بكن كه خواهيچن”، يسين سخن عين ايبنابرا
 پس من گم شده ناتوان ،خواهد مي كه خدا از ما  استيزين همان چياگر ا”گفت،  مي او ،گذاشت مير يه تاثيفق

  “!ض خود مرا نجات دهيبا ف. سپارميمن خود را به محبت و رحمت تو م. د هستميو ناام
 او را يسك كرد؟ مين يد چنيچرا با. ن موضوع خواست خود را عادل شماردي گفتن اياو بجا 29 :10

ه يهمسا”د ياو پرس. او به خطا كار بودن خود آگاه بود و دل او با غرور به مقاومت برخاست. محكوم نكرده بود
  . زدي بود تا از گرفتار شدن بگرين سئوال او ترفندي ا“ست؟يمن ك
 ي براداستان اتيجزئ. ف كرديكو را تعري ني در پاسخ به آن سئوال داستان سامريسيخداوند ع 30-35 :10
كاهن . حا افتاده بوديم مرده بر سر راه اري ن)يهوديك ين يقيب به يقر( راهزنان يقربان. ار آشنا هستنديما بس
 اگردند يترس ميا ي در كار باشد، يا هسيدند كه دسيترس ميد ي از كمك به او سرباز زدند، شاي و الويهودي

ت، او كه فات منفور بود كه به كمك او شيك سامريها تن. رنديتوقف كنند، آنها هم مورد حمله راهزنان قرار گ
ه يهمسا. دي او تدارك الزم را دي حفظ سالمتي برا، بردهييو او را به كاروانسرا. ديه را به او رساني اوليها كمك
  . ازمند بودي نيهوديك ي، يسامر
ه نفر ثابت كردند كه ن سيك از اي كدام .دير خود را پرسيز ناپذي سئوال گردهنده نجات سپس 36-37 :10
رفت و همچنان  ميد يه باي پس آن فق.بله البته.  آنكه بر او رحمت كرداً مسلم؟ه آن شخص ناتوان هستنديهمسا
 او باشد، پس يه واقعيتواند همسا مي يهوديك ي ثابت كرد كه با رحمت رساندن به يك سامرياگر ”. كرد مي
  “.ه هستندي همساها انسانهمه 

عت در كمك رساندن به گناهكار ي شري از عجز و ناتوانيري تصويست كه در كاهن و الويچندان دشوار ن
 اما قدرت انجام ،“ه خود را همچون نفس خود محبت نمايهمسا”م، تورات امر كرده بود ييمرده را مشاهده نما

م كه ي بپنداريسيكو را همان خداوند عي نيست كه سامري چندان دشوار نچنين همن كار را عطا نكرده بود و يا
كاهنان . ديشيت اندين و آسمان و تا به ابدي كامل در زميري تدبينزد ما آمد، ما را از گناهانمان نجات داد، و برا

  . كند ميد نيچگاه ما را نااميكو هي نيكنند اما سامر ميد يان ما را نااميو الو
شود كه  مين سئوال آغاز ين داستان با ايا.ميم مشاهده كنيتوان مي را ي ناگهانيرييكو تغي نيدر داستان سامر

  .رسد ميان ي به پا“ي؟دان ميه خود ي را همسايچه كس”ن سئوال كه ي اما با طرح ا“؟ستيه تو كيهمسا”
  
  ) 42-38 :10( م و مرتايمر) ج

-38 :10( كند ميافتن بركت نگاه ي ياكنون خداوند به كالم خدا و دعا به عنوان دو ابزار مهم برا 38-41 :10
11: 54(.  

همان ي از مييراي مرتا به خاطر تدارك و پذحالي كهد در يشن مي نشسته كالم او را يسي عيهايم نزد پايمر
از خداوند خواست خواهر خود را به خاطر عدم كمك رساندن به او سرزنش  مرتا. بود ميباشكوه مضطرب 



  ! نمودتاب بودنش سرزنش  بي مرتا را به خاطري به نرميسيد، اما عينما
 ييممكن است خدمت به خاطر غرور و خودستا. شمارد ميخداوند ما عالقه را بر خدمت مغتنم  42 :10
. سي. ب خوب كه گرفته نخواهد شدي آن نص،ستنديز الزم نيك چي خود آن به خودي ها مشغله. دار شود خدشه

 ليم تبديرا از مرتا به مر واهد ماخ ميخداوند ”: كند مير ين تفسين موضوع را چنيا (C. A. Coates)اي كوتس 
  “.ل كنديگان تبديبه همسا هانيخواهد ما را از فق مي كه او همان گونهد، ينما

  :سدينو مين يچن (Charles R. Erdman) چارلز اردمان
ن يه ما اياز اوليداند كه ن مي اما ،ل استيم ارزش قاينيب مي او تدارك يبرا آنچه ي خداوند براحالي كهدر 
م بود، و ين و پرمحبت خواهيمت. مان آرامي سپس در كارها،مياموزي او نشسته اراده او را بيهايكه نزد پااست 

ح ي مسيهايگر او بر پاي ديا ه در صحنهنگامي كهد، يم خواهد رسينكه خدمت ما به كمال خدمت مريسرانجام ا
  .را پرساخته است ايمرهم نهاد كه هنوز هم عطر خوش آن دن

  
  )4-1 :11( گردان شايدعا) چ

  . دهد ميآن را پوشش  21 :10-1 :9 وحناياست كه  اي ي محدوده زمان11و  10 ين بابهايب
ن موضوع با يا.  خداوند مان استيگر از اشارات مكرر لوقا به دعا در زندگي ديا هن عبارات اشاريا 1 :11

.  است مطابقت داردي پدر متكيشه به خدايح به عنوان پسر انسان كه همي مسيهدف لوقا كه همانا معرف
 او به دعا يدن دعايآنها با شن.  و مهم استيقي حقيرويك ني يسي عيافته بودند كه دعا در زندگيشاگردان در
او نگفت . م دهدي از شاگردانش از او خواست كه دعا كردن را به آنها تعليكينسان يو بد. ب شدنديكردن ترغ

ن درخواست او هم ي ااين حال با “.م دهيدعا كردن را به ما تعل” بلكه “ميم ده كه چگونه دعا كنيبه ما تعل”
  . گرفت ميقت و هم روش را در بريحق

 معروف خداوند در ي با دعايكند تا حد ميه ينجا به شاگردان اراي در ايسي خداوند عئي كهالگو 2 :11
  . ستنديت نياهم  بيز آنها ايك هيچ . دارنديين تفاوتها همه هدف و معنايا.  تفاوت دارديل متيانج
ك ين رابطه نزديا.  خداوند به شاگردان خود آموخت كه خدا را پدر ما خطاب كنند،زيش از هر چيب

د خدا را پدر يان بادار ايمان است كه اكنون ين بدان معنيا. گانه استي بقيعت عهدان دار ايمان ي برايخانوادگ
اق دل يانگر اشتين امر بيا. د مقدس خوانده شوديخدا بام كه نام يآموز ميسپس . ز برشمرندي عزيآسمان
ملكوت ” ،ن خواهش كهي در ا.ده شود استيم شود، مقدس خوانده شده و پرستيد تكرينكه او باي بر ادار ايمان
ح بر ي و در شخص مس،دهير را درهم كوبي شريروهاي خدا نيم كه به زوديكن مي را مشاهده ي آن روز،“ديايتو ب
  .  اراده او چنانكه در آسمان است كرده خواهد شدجائي كه سلطنت خواهد كرد، ني زميتمام
ازها و يآموزند كه ن مي حال ، ابتدا ملكوت خدا و عدالت او را بطلبنداند هدرخواست كنندگان كه آموخت 3 :11
ن آورده  به زبا،ي و چه جسماني چه روحان، به غذايشگياز همين. ندي خود را مطرح نماي شخصيها خواسته



  .ميز خوب بداني باشد، و او را منشا هر چيد روز به روز به او متكي ما بايزندگ. شود مي
قت استوار است كه ما روح بخشنده ين حقي كه بر ا،ميش رو داري بخشش گناهان راپيسپس دعا برا 4 :11
آن بخشش . ستياه نن موضوع به مثابه بخشش مجازات گنيمبرهن است كه ا. ميا هگران روشن ساختيرا بر د
نجا ما با بخشش ياما در ا. شود ميمان حاصل ي و تنها با ا،ح بر جلجتا استوار استي عمل كامل مسيبر مبنا

اگر او در . نگرد ميم خدا همچون فرزندانش به ما يافتينكه نجات يپس از ا. مي سروكار داريپدرانه و دولت
م ي كه شكسته و فروتن نشده و با او مشاركت نداشته باشيابد، تا هنگاميگذشت و سخت دل ب  بييقلبمان روح
  . يرد تا روابط انسانيگ ميشتر از مشاركت با خدا نشات ين بخشش بيا. ه خواهد كرديما را تنب
م كه خدا يدان ميما . انگر مشكالت استي نماي برخي برا“اورديش ميو ما را در آزما” ن خواهش كهيا
ان امواج مشكالت و ي از ميدهد كه در زندگ مياما او به ما اجازه . كند مي را به گناه وسوسه نيچگاه كسيه

اد داشته ين را به يد همواره ايرسد كه با مينجا به نظر ينها همه به صالح ما هستند ايم، و ايات مجبور نمائيتجرب
 اگر يحت، ميفتيناه بم كه نگذارد كه در گيد از خداوند بخواهيما با. م كه استعداد گناه كردن در ما هستيباش

ل به گناه به طور همزمان بر ما يم كه مبادا فرصت گناه كردن و تمايد دعا كنيبا. ميل به انجام آن باشيخود ما
 مقاومت در برابر وسوسه اعتماد ي خود براييم بر توانايتوان ميد كه ما نيگو ميدعا صادقانه به ما . واقع شود

  .ابدي  مير خاتمهياز شر يي رهايدعا با درخواست برا. ميكن
  
   )13-5 :11( دو مثل در دعا) ح

كند تا عالقه خدا به پاسخ به  مي را مطرح يخداوند در ادامه سخنانش در باب دعا، مثال 5-8 :11
. ديآ مي اش ه نصف شب به خانيهماني است كه ميداستان در مورد مرد.  فرزندانش را نشان دهديدرخواستها

ده و سه قرص يه رفته و درب خانه او را كوبين رو نزد همساياز ا.  در دسترس نداشتي كافيمتاسفانه او غذا
اين اما با . ه در ابتدا از مزاحمت او ناراحت شد و به خود زحمت برخاستن نداديآن همسا. نان از او خواست

  . از داشت به او داديزبان مضطرب برخاست و آنچه را كه نين مي ممتد اي به سبب سروصداحال
ست كه خدا از ين بدان معنا نيا. مي اجتناب ورزي قطعيهايريم گين مثال از تصميد در كاربرد ايما با
افتن جواب دعا مصر يست كه تنها راه ين مفهوم ني بدچنين همو . ده خاطر شودي مصرانه ما رنجيدرخواستها
  . بودن است

ل يپس چقدر خدا ما. كندي كمك مي به و به خاطر سماجت دوستشيآموزد كه اگر انسان مين مثال به ما يا
  . اد فرزندانش را بشنودياست كه فر
 اوقات يگاه“ ...و بكوب... بطلب... بخواه”.ميوس گرديمان مايد از دعاهايم كه نباياموزيم بيتوان مي 9 :11

  . دهد ميسخ  مكرر پاي از در خواستهاير موارد او پياما در سا. دهد ميمان پاسخ يخدا همان بار اول به دعاها
   :دهد مي ما پاسخ يخدا به دعا



  آنگاه كه دلها سست است 
  .دي به آنها خواهد بخش،طلبند ميان دار ايمان آنچهاو هر 
  .اموزدي بتر قي عمينانيد اطميمان باياما ا
  .اموزد كه به سكوت خدا اعتماد ورزديب

  ن را خواهد دادي بهتر،او كه نامش محبت است
  دار نخواهد بودي سخت كوهها پايوارهاي، و دستارگان محو خواهد شد

  ش راست يها  و وعده،قت استياما خدا حق
  .او قوت ماست

M. G. P.  
دن تا يدن و از طلبيدهد از خواهش كردن تا طلب ميم يسماجت را به ما تعل ن مثال درجات گوناگونيبه نظر ا

  .دنيكوب
افت و هر كه بكوبد باز كرده ي خواهد ،ر كه بطلبد ه،ابدي ،آموزد كه هر كه سئوال كند مين مثل يا 10 :11

ا يد و يم به ما خواهد بخشيشه آنچه را كه از او بخواهي خدا هم،ماني دعاهاي برا استيا هن وعدي ا.خواهد شد
ن معناست كه خواسته ما به صالح ما يبد.  باشديمان منفياگر جواب دعا. نكه بهتر از آن را به ما خواهد داديا
  .مان بهتر خواهد بوديرفته نشدن خواسته ما براين حالت پذيدر ا پس ،ستين

م به ما سنگ يب نداده و هرگاه از او نان بخواهيچگاه ما را فريآموزد كه خدا ه مين مثل به ما يا 11-12 :11
هرگاه كه از خدا غذا . ار به سنگ شباهت داشتيك گرد و مسطح و بسيدر آن روزگار نان به شكل ك. دهد مين
اگر از او . دهد مي نباشد ني كه خوردنيزيچگاه خواسته ما را به باد تمسخر نگرفته و به ما چيم او هيواهبخ
 ياگر از او تخم مرغ.  ما شودي كه باعث تباهيزي چي او به ما مار نخواهد داد، به عبارت،مي بخواهيماه
  . ما به همراه داشته باشد يد براي كه درد شديزي چيم، او به عقرب نخواهد داد، به عبارتيبخواه
داند كه چگونه  مي او .دهد مي ني بديايهدا شودلآ يعت گناهطب  حتي با وجوديك پدر انساني 13 :11
 را به هر كه از او القدس روحل است ي ما مايادتر پدر آسمانيچند مرتبه ز. كو را به اوالد خود بدهدي نيزهايچ

  ماي كه او برايا هيم هديار مهم است كه بدانيبس” :ديگو مي (J. G. Bellet)  بلت.ي ج.يج .سئوال كند ببخشد
 “. را به ما ببخشدالقدس روحل است كه يار مايم، و بسياز داري به آن ناًدي است كه شديزيند همان چيگز ميبر

عا د دي ما امروزه نبا.)39 :7 وحناي( عطا نشده بود القدس روحگفت هنوز  مين سخنان را ي ايسي كه عيهنگام
افتن تولد تازه يرا او به هنگام يت به ما عطا شده و در ما ساكن شود، زيك شخصي به عنوان القدس روحم كه يكن

  .)14-13 :1افسس  ؛ ب9 :8روم (گردد  ميساكن  در ما
م كه از يد دعا كني ما با.ميي دعا نماالقدس روحدريافت  يگر براي ديشكلبه م كه ياز داري ناًاما مسلم

  . ما را پر سازد حيد و قدرت او در تمام خدماتمان به مسيت نمايم، تا او ما را هدايابيم ي تعلالقدس روح
 را بطلبند، در واقع او به قدرت القدس روحم داد كه ي به شاگردان تعليسي عهنگامي كه مسلم است كه كامالً



ند، همان ي نماي زندگي از شاگرديگري ديبا الگو ساخت تا مطابق ميكرد كه آنها را قدر  مي اشاره القدس روح
شها و يپنداشتند كه عبور از آزما مين ين لحظه شاگردان چنيتا بد. م داده بودين تعليشي پي در بابهائي كهالگو
ح ين فكر صحيالبته ا. رسد مير ممكن به نظر ي غي با قوت خودشان چقدر سخت و حتيات شاگرديتجرب
 يسيپس ع.  خود ادامه دهديحي مسيسازد به زندگ ميرا قادر  است كه شخص ي همان قدرتالقدس روح. است
   . قدرت را به طالبان آن عطا كندنيكشد كه مشتاق است ا مير ي را به تصوييخدا

بلكه او را عطا خواهد كرد،  القدس روح آن نوشته نشده كه خدا 13ه ي در آي،وناني يدر متن اصل
خاطر نشان  (H. B. Swete) تيسو.  بي. پروفسور اچ. ديخواهد بخشرا ) فيبدون حرف تعر (“القدس روح”

 كه حرف يدر واقع به شخص خود او اشاره دارد، اما هنگام ف وجود دارد،يتعر  كه حرفيساخته است هنگام
 ،ن عبارتين رو در اياز ا. كند مي ما اشاره يا عملكرد او براي او ياي به عطاالقدس روح ، وجود ندارديفيتعر

شتر با ين موضوع چقدر بيا.  ماي خدمات او در زندگيست، بلكه براي نالقدس روح شخص يمقصود دعا برا
كو را ي نيزهاياده پدر شما كه در آسمان است چيچقدر ز...” :شود مي بر ما اثبات 11 :7 يعبارت مشابه آن در مت

   “!ديكنند خواهد بخش مي كه از او سئوال يبه آنان
  
  )26-14 :11( دهد مي به منتقدان خود پاسخ يسيع) خ

ان مردم ي در مي خود را گنگ كرده بود، جنب و جوشي كه قربانيويرون كردن دي با بيسيع 14-16 :11
ن مخالفت به دو يا. گران آشكارا به مخالفت با خداوند پرداختندي مردم تعجب نمودند، دحالي كهدر . د آورديپد

. كند ميرون يوها بيس ديوها را با قدرت بعلزبول، رئينكه دي او را متهم نمودند به ايبعض. شكل عمده بود
ن عمل او بتواند آن اتهام را باطل يپنداشتند كه ا مين يد چني آنجام دهد، شاي آسمانيتيگران خواستند كه او آيد
  . دينما

 26-17 اتيكند چون بعزبول در او ساكن است در آ ميرون يوها را بين اتهام كه او ديپاسخ ا 17-18 :11
 ،زيش از هر چي پ. پاسخ گفته شده استي آسمانيتي آي درخواست آن اشخاص برا29ه يدر آ. شود ميافت ي

 كه بر يا ه كه بر خالف خود منقسم شود تباه گردد و خانيهر مملكت.  نمودياد آوري به آنها يسيخداوند ع
طان داشت با يطان بود، پس شي در دست شيوها ابزاريرون كردن دياگر او در ب. خانه منقسم شود منهدم گردد

ار مضحك به ير بر ضد خود باشد و مانع اهداف خود شود بسينكه شري تصور ايحت. ديجنگ  ميردستان خوديز
  . رسد مينظر 
. كنند ميرون يث را بيز ارواح خبيكند كه هم وطنان آنها ن مي يدآور ايسپس خداوند به مخالفان خود  19 :11
ز با همان قدرت ين معنا است كه آنها ني بداًن امر لزوميكرد، پس ا مين كار را يطان اي با قدرت شيسياگر ع
 چگونه ييو از سو. نديق نماين موضوع را تصديخواستند كه ا ميان نيهوديمسلم است كه . كردند ميعمل 
ن ي پس ا.طانيوها هم از خداست و هم از شيرون كردن دي قدرت ب؟ندي را رد نماين استدالل قويتوانستند ا مي



طان ي با قدرت شيسي اگر ع.طاني از آنها بود، محال بود كه هم از خدا باشد و هم از شيكي يقدرت از سو
 به مثابه يسيپس محكوم كردن ع.  بودنديز بر همان قدرت متكي نيهودي يرهايعمل نموده بود، پس جن گ

  .محكوم كردن آنها بود
 از انگشت يسيمنظور ع. كرد ميرون يوها را بي خدا د به انگشتيسين است كه عيه درست ايتوج 20 :11

 وها را اخراجيكن هرگاه من به روح خدا ديل”م يخوان مين ي چن،)28 :12( يل متيخدا چه بود؟ در واقعه انج
م كه انگشت خدا يي نمايريجه گين نتيم چنيتوان مي پس “.ده استينه ملكوت خدا بر شما رسيهر آ. كنم مي

نكه ملكوت ي بود بر ايكرد گواه ميرون يوها را با قدرت خدا بي ديسيقت كه عين حقي ا.همان روح خدا است
 آنجا حاضر بود، يسي عدقت كه خداونين حقيو ا. ملكوت در شخص پادشاه آمده بود. خدا بر آن نسل آمده بود

خدا بر صحنه قت كه حاكم مسح شده ين حقي بود بر ايل مبرهنيد، دليرسان مي را به ظهور ين معجزاتيو چن
  . خ ظاهر شده استيتار

ن خود ي بالمنازع بر سرزميا ه بود كه سلطيا هديطان مرد زورآور سالح پوشي ش،ن لحظهيتا بد 21-22 :11
اموال او محفوظ است، به .  نبود كه با او مبارزه كنديوزدگان در چنگال او بودند، و كسيد. ده بوديگستران
طان ي كه از شيسيخداوند ع. نداشت كه با حكومت او به مقابله بپردازدن قدرت را يچ كس ايگر هي ديعبارت

  . م كردي گرفت و اموال او را تقسي اسلحه او را از و، آمده و بر او غلبه كرده،زورآورتر بود
ن يع بدون موضيا. رون كرده استيث را بي ارواح خبيسيگر نتوانستند انكار كنند كه عي ديسيمخالفان ع
  .ات استين آي اين موضوع اصليافتند و اي ييش همه رهايها يطان مغلوب شده و قربانيمعنا است كه ش

كند،  مي كه با او جمع ني و آن كس، برخالف او است،ستي كه با او ني افزود كسيسي سپس ع23 :11
 “. استا بر سر راهيا انسان همراه است ي”،ديگو مين ين مورد چني در اي كه شخصهمان گونه. سازد ميپراكنده 

ح باشد، ي اگر موضوع بر سر شخص و كار مس.ميشتر سخن گفتي پي كم50 :9ه يه و آين آين ايدر مورد تضاد ب
 كه موضوع بر سر ياما هنگام. ست مخالف او استيح ني كه با مسيشخص.  وجود ندارديطرف  بيانهيپس م

ه اول موضوع يدر آ. واهند بودستند پس موافق آنها خيح نين مسي كه مخالف خادميح است، كسانيخدمت مس
   .ه دوم بر سر خدمتي و در آ،بر سر نجات است

 را متهم يسي آنها ع.كوبد ميرسد كه خداوند تمام استدالالت مخالفان خود را در هم  مي به نظر 24-26 :11
 ييها ريوزدگي از ديكند كه به تازگ ميه ي تشبي ملت آنها را به شخصيسي حال ع.و زده استينمودند كه د

ر روح بت يل در تسخي ملت اسرائ،ش از دوران اسارتيپ.  داده استيخ آنها روين موضوع در تاريا. افته استي
 يم بت پرستيان تسليهوديگر ي داد، و از آن زمان دير خالصياز روح شر  بودند اما اسارت آنها رايپرست
ن ياز ا. ردي عنان آنها را به دست گيسيخداوند عرفتنند كه يخانه آنها جاروب كرده و آراسته بود، اما نپذ. نشدند
رتر از خود را برداشته به خانه ي شر،گريد هفت روح دي، روح پلهندي آي نمود كه در روزهاييشگوي پيسيرو ع

ان در يهودي ي كها يپرست  به شكل مخوف بت استيا هن موضوع اشاريا. گردد ميداخل شده و در آنجا ساكن 



 و مجازات )43 :5 وحناي(ح همان خدا است يرند، آنها اعتراف خواهند كرد كه ضد مسيذپ ميم ي عظيدوران جفا
  .اند ههود تاكنون آن را تجربه نكرديم است كه ملت ي عظآن قدرن گناه يا

ت توبه و يگر از عدم كفاي ديي از سو،لي اسرائيخ ملي به تار استيا هن مثل اشاريك سو اي از حالي كهدر 
ح ي مسيسيست، بلكه خداوند عي ني كافيتنها دگرگون. ديگو مي سخن ي شخصي در زندگيا تحول و دگرگوني
 ي گناهان شرم آورتري شخص به سوي زندگدر غير اين صورت. رفته شودي و قلب شخص پذيد در زندگيبا

  .  گشوده خواهد شد،ز مرتكب نشده استي در گذشته نيكه حت
  
  )28 ،27 :11( مي از مرتر خوشبخت )د

 ئي كهها  كه تو را حمل كرد و پستاني آن رحمخوشا به حال” : آمد و گفتيسيت نزد عيان جمعيز م ايزن
 بلكه از آن ، مادرش مبارك است،مي او انكار ننمود كه مر.ت استيار حائز اهمي پاسخ خداوند ما بس“!يديمك

ز يم باكره ني مريگر، حتي ديرتبه عبا.  آن استعمل بهدن كالم خدا و ي از آن شنتر هم فراتر رفته گفت كه مهم
شتر از ي بيارزش روابط روحان. نكه مادر او باشديافت تا اي مي يشتري از او بركت بيرويح و پيمان به مسيبا ا

   . استيپرستند كاف ميم را يمر  كهي خاموش كردن كسانين موضوع برايهم.  استيعيروابط طب
  
  )32-29 :11( يونس نبيت يآ) ذ

 اكنون او با . طلب نمودندي آسمانيتي از او آد ودن را وسوسه كريسي خداوند عي برخ،16ه يدر آ 29 :11
هود زمان يز در مورد نسل يش از هر چي او پ.ديگو ميبدانها پاسخ  ري شريا هن اشخاص به فرقينسبت دادن ا
ده ي را شنيسيع نانآنها سخ. شان بودي برايار بزرگياز بسيان آنها امتي حضور پسر خدا در م.گفت ميخود سخن 

 يكردند كه اگر حت مياكنون وانمود . شدند مي نياما هنوز هم راض. ده بودنديو معجزات او را به چشم خود د
گر ين بود كه دي پاسخ خداوند ا.مان خواهند آوردينند، بدو اي در آسمان ببيعيك كار خارق العاده و فوق طبي
  . يونس نبيت ي به آنها عطا نخواهد شد جز آيتيآ

ونس پس از سه شبانه روز ماندن در شكم ي كه همان گونه. كرد ميام خود از مردگان اشاره ياو به ق 30 :11
به . ام نموديز پس از سه شبانه روز ماندن در قبر از مردگان قي نيسيافت، خداوند عي ييا رهاينهنگ از در

نوا ي اهل نيونس براي. ام او خواهد بودي قني زمين معجزه در خدمت او بر رويتر ن و قاطعيگر، آخري ديعبارت
 كه حداقل به ي بزرگ پا نهاد، او همچون شخصيهوديرين شهر غي موعظه به ايونس براي كه يهنگام. ت شديآ

  . ام كرده است وارد آنجا شدين از مردگان قيشكل نماد
مان را يرد تا حكمت سلسفر ك را اي ي بود، مسافت طوالنيهودير ي ملكه صبا كه غ،ملكه جنوب 31-32 :11
كرد، چقدر  مي يشد كه در زمان خداوند زندگ ميب او ين افتخار نصياگر ا. ديك معجزه هم ندي ياو حت. بشنود

م يدن اعمال عظي كه افتخار ديريه مردم شري بر علين رو او در روز داوري از ا!رفتيپذ ميمشتاقانه او را 



مان بر يونس، و بزرگتر از سلي بزرگتر از يكس. ستاديرفتند، خواهد ايد اما او را نپذيبشان گردي نصيسيخداوند ع
ل در برابر ي اما مردم اسرائ،ونس توبه كردندينوا به موعظه ي مردم نحالي كهدر . ستاده بوديخ بشر ايصحنه تار

   .ونس توبه ننمودنديموعظه بزرگتر از 
 يسياما ع. دهد مي نسبت ي عبريها را به افسانهونس را به باد تمسخر گرفته و آن ي امروز داستان يماني ايب
ند يگو مي كه يكسان. مان سخن گفتي كه از سلهمان گونه ، دانستيخي و تاريقيت حقيشخص كيونس را ي

 كه بتوان حس نمود استوار يمان بر شواهديا. مان خواهند آورد سخت در اشتباهندينند اي ببيا هاگر معجز
ام كند، ي هم از مردگان قي اگر كسياورد، حتيمان ني به كالم خدا اي اگر انسان.ست، بلكه بر كالم زنده خداين
دن يست بلكه ديمان نين ايا. ستيند ني خدا خوشايت برايدن آي طلبيعنيدگاه ين ديا. مان نخواهد آورديا

 ي خواهمان آور و سپسيا”د يگو مي اما خدا “.مان خواهم آوردينم پس ايبگذار بب”د يگو ميمان يا  بي،است
  “.ديد

  
  )36-33 :11(  مثل چراغ فروزان)ر

اما .  وجود ندارديا ه رابطيات قبليات و آين آيان ايم كه ميپنداربن ي در نگاه اول ممكن است چن33 :11
 شنوندگان خود را خاطر نشان يسيع. ميابي ميان آنها ي ميوند اساسيك پي ،ميكن مي ي بررستر قي كه دقيهنگام

 چراغدان ياو آن را بر رو. گذارد مي نيا همانير پيا زين و يرزمي را در زيراغ روشنچ كس چيساخت كه ه
  . ديخواهند داخل شوند فراهم نما مي كه ي كساني برايده شود و نور كافيگذارد، تا د مي

ت و كار خداوند ي او در شخص. است كه چراغ را افروخته استي خدا كس:ن استيات چنين آيكاربرد ا
 خدا يگر مشكل از سويند، ديب ميرا ن  نورياگر كس. ا فراهم آورده استي دني را برايدرخشان، نور يسيع
مان خود را اشاعه يد ايگفت كه شاگردان او بودند و با مي سخن يت آناني از مسئول8 در باب يسيع. ستين
 مخالفان خود را آشكار يمانيا  بي او33 :11نجا و در يا. ندي پنهان نماير ظرفينكه آن را زيدادند و نه ا مي
   .طلبند مي يا هگران معجزين شدن در حضور دي طمع و ترس از شرمگي كه از رويسازد، كسان مي

 جسد نور يدر قلمرو جسم، چشم به تمام.  ناپاك آنها داشتيها زهيشه در انگي آنها ريمانيا  بي34 :11
 كور باشد يمار باشد به عبارتياما اگر چشم ب. نديتواند نور را بب مياگر چشم سالم باشد، پس شخص . بخشد مي

  . تواند داخل شود ميپس نور ن
 همان يسيا عيبداند كه آ  صداقت بخواهدياگر شخص از رو. ن استيت چنيز وضعي نيدر قلمرو روحان

  او ناپاك باشد، اگر او نخواهديها زهياگر انگ  اما. روشن خواهد ساختي پس خدا آن را بر و،ح خدا استيمس
 يقيگران هراسان باشد، پس چشمان او بر ارزش حقيدست از طمع بردارد، اگر او همچنان از سخنان د

  . بسته شده استدهنده نجات
اما .  دارندياريكردند در خود نور بس ميآنها گمان . پنداشتند ميم يار حكي خود را بسيسيمخاطبان ع 35 :11



.  كه در آنها بود در واقع نور نبود بلكه ظلمت بوديكه نورقت آگاه ساخت ين حقي آنها را از ايسيخداوند ع
  .  شديسيدن آنها به عي مانع رسيحكمت كاذب و برتر

گذارد  مي، نور جهان باز يسي در برابر ع داشته باشد، وجود خود را كامالًي پاكيها زهي كه انگيشخص 36 :11
 جسم او در ئي كه خواهد شد، گويح نوراني او توسط مسي روحانيزندگ. شود مي ي در او جاريو نور روحان

  . درخشد مي قرار گرفته و يمعرض نور چراغ
  
  )41-37 :11( يروني و بي درونيپاك) ز

ش از ينكه او پياز ازبانش يرفت، مي شام را پذيان برايسي از فريكي دعوت يسي عهنگامي كه 37-40 :11
 و توجه به ظاهر نكوهش ياكاريو را به خاطر ر افكار او را خواند و ايسيع. چاشت دست نشست تعجب نمود

زكار يار پرهيان در ظاهر بسيسيفر. ست بلكه درون آنياله چندان مهم نيرون پي بي به آنها گفت پاكيسيع. نمود
ز ساخته يرون انسان را ساخته باطن او را ني بئي كههمان خدا.  اما درونشان از حرص و خباثت پر بود،بودند

-1( “نگرد مينگرد و خداوند به دل  ميرا كه انسان به ظاهر يز” ،هد كه باطن ما پاك باشدخوا مياست، و او 
  ).7 :16 ليسموئ
 آنچهزبان خود گفت ابتدا از ين رو او به ميان چقدر طمع كارند، از ايسين فريافت ايخداوند در 41 :11

  او طاهريز برايد، پس همه چيرون آيگران سرفراز بي محبت به دين امتحان اصلياگر او از ا. داشت صدقه دهد
  :ديگو مي (H. A. Ironside)اي آيرونسايد . اچ .خواهد گشت

به خود  يت رسوم ظاهريشد، رعايانديگران بياز ديسازد تا به ن ميآنگاه كه محبت خدا قلب انسان را پر  
دهد كه  ميانگارد، نشان  ميده يادازمندان را نيران و نياندوزد و فق مي خود ي برااًدائمآنكه . رديگ ميخود ارزش 

  .ستي ساكن نيمحبت خدا در و
  :ديگو مين ي ناشناس چنيا هسندينو

 آنچه .)37ه يآ(ان شد يان و فقها بيسيه فري بر عليسيز آن فريبر سر م 52-39ات يداللحن در آيسخنان شد
د ابراز ي كه باي هنگام،ندنشي  ميقتي نسبت به حقي وفاداربه جايم، اغلب ينام مي “اخالق خوش”ما آن را 
را بر هم  يهماني بهتر آن است كه م.ميم، خاموش هستييد سخن گوي كه بايم، هنگاميزن ميم لبخند ي كنيتينارضا
  . مانمان به خدا از دست برودينكه ايم تا ايزن

  
  )42-42 :11( شوند ميخ يان توبيسيفر) س

كردند، همچون  ميق عمل يار دقيعت بسيات شرين جزئيآنها در مورد كوچكتر. اكار بودنديان ريسيفر 42 :11
راندند و در  ميران را از خود يآنها فق.  نداشتندي اما به روابط خود با خدا و انسان توجهيك از سبزيدادن ده 

 يك از نعناع و سراب و هر قسم سبزيخداوند آنها را به خاطر داده ده . ده بودنديمحبت به خدا قصور ورز



 يف مهم زندگيرت داشته و وظاي كوچك غيزهاين چيد در مورد اي بلكه تنها بدانها گفت نبانكوهش ننمود،
 غفلت يكردند اما از تنه اصل مي توجه ها آنها به شاخه. ده انگارندي محبت خدا را ناد،يهمچون دادرس

  . توجه بودند  بيديد ميخدا  آنچهن بودند، اما نسبت به يدند بهتريد ميگران يد آنچهآنها در . دنديورز مي
 داشته باشند، و در بازارها توجه يس مقام شاخصيندو در كنايآنها دوست داشتند خود را مطرح نما 43 :11

  . ز بودي بلكه غرور نياكارين گناه آنها نه تنها ريبنابرا. نديهمه را به خود جلب نما
 را ي هر كس كه قبريبرطبق تورات موس. كند ميسه ينشان مقا  بييبا قبرها سرانجام خداوند آنها را 44 :11
 را يدانست كه قبر مي اگر او در آن لحظه ني حت،)16 :19 اعد(نمود به مدت هفت روز نجس بود  ميلمس 

 بر يد نشانياما با.  هستنديماني با اي رهبران مذهبييكردند كه گو مي رفتار يا هان به گونيسيفر. لمس كرده است
 يآنها مانند قبرها. سازد مي آنها را نجس ،انيسيم هشدار دهد كه تماس با فرمرد كردند تا به ميخود حمل 

  .سازند مي و غرور آلوده ياكاريگران را به ري و فساد هستند و دي پر از ناپاك،پنهان
  

   )52-45 :11( انتقاد از فقها) ش

 اين حالبا . داشتند يي دست توانايعت موسير شريح و تفسي بودند كه در تشريفقها همان كاتبان 45 :11
 از يكي. كردند ميگفتند عمل ن مي آنچهآنها خودشان به .  كنندييگران را راهنماين بود كه ديمهارت آنها فقط ا

ز يعت را ني معلمان شر،انيسي را حس كرد و به او گفت كه او با انتقاد از فريسيغ برنده سخنان عيفقها ت
  . كند ميسرزنش 
ز آنها يش از هر چيپ. مت شمرده و گناهان فقها را به باد انتقاد گرفتيا غنن فرصت ريخداوند ا 46 :11
همان . كردند ميغ ين بارها دري حمل اين كمك براي از كوچكتريگذاشتند، اما حت مي گران بر مردم يبارها
آنها  ي كه برايآنها به خاطر نكوهش مردم بدنام بودند، همان مردم” ،ن مورد گفته استيدر ا ي كه كلگونه
ت يت اهمين آنها ساخته شده به دست انسان بود، و در واقعيشدند، كه غالب رسوم و قوان ميل ي قايمنزلت
  “. نداشتنديچندان
ن ي قدر مسلم ا،البته. ندينما ميد يا را تمجيكردند كه انب ميآنها تظاهر . اكار بودندين ريفقها و قاتل 47-48 :11

 اً ظاهرحالي كهدر . افته بودي را دريگريد زي چيسياما خداوند ع. ا استق آنهي بر احترام عميعمل آنها گواه
در . كردند مي آنها را دنبال يقت ردپايدر حق  اما،كردند ميكشتند جدا  ا راي خود كه انبيهودي دخود را از اجدا
 يعني خدا، ين نبي مرگ بزرگتريگر درصدد توطئه براي ديي از سو،ساختند ميا مقابر ي انبي كه برايا ههمان لحظ

  . مان خدا ادامه خواهند داديا و رسوالن با ايو به كشتن انب. بودند) يسيع(خود خداوند 
نجا از ياو در ا.  خود حكمت خدا است،يسيد كه عيم دي خواه،34 :23 ي با مت49ه يسه آيبا مقا 49 :11

ن عبارت را از يا ي او در مت“.فرستم ميا و رسوالن يشان انبي ايبه سو” كند كه مين نقل يحكمت خدا چن
 قرن 1 ك.رنيز (. كند ميان يكند، بلكه آن را همچون سخن خود ب مي نقل نيگريا از هر منبع دي و قيعت عهد



 مردم يا و رسوالن براي خداوند وعده داد كه انبيسي ع).شود مياد ي به عنوان حكمت يسي از عجائي كه 30 :1
  . ا و رسوالن را خواهند كشت و بر آنها جفا خواهند كردينبطبقه خود خواهد فرستاد، و همانها ا

ل ي خون هابيعني، قيعت عهدن ثبت آن در يا خدا را از آن طبقه خواهد گرفت، از اولياو خون انب 50-51 :11
خ ي كتاب دوم توار.)21 :24  قرن2(كل كشته شد يه ان مذبح ويا كه در مي خون زكريعنيداد ين رويتا آخر
دان ي شهيا تماميل و زكري با ذكر هابيسين رو خداوند عياز ا.  بوديهودي قيعت عهد ي از كتابهان كتابيآخر
دانست كه همان نسل  مي يگفت به خوب مين سخنان را ي كه او ايهنگام. دهد مي يف جاين طي را در اقيعت عهد
 مردان خدا را به اوج  گذشته قوم برينسان تمام جفاهايب خواهند كشت، و بدي صلي او را بر رو)طبقه(

  .  گذشته بر آنها باشدي دورانهايرا او را كشتند تا خون تمامين بود زي چن،بله .خواهند رساند
د، چرا كه ينما مي سرزنش اند هد معرفت را برداشتينكه كلي فقها را به خاطر ايسيسرانجام خداوند ع 52 :11

رش يدر ظاهر به كالم خدا وفادار بودند، اما سرسختانه از پذگرچه آنها . دارند ميمردم را از كالم خدا دور نگاه 
ح ي به نزد مسانگريو مانع آمدن د. دنديورز مي كرده بود امتناع ييشگوي كه كالم خدا در مورد او پيشخص
  . رنديگران او را بپذيخواستند كه د مي نييخواستند و از سو ميآنها خود، او را ن. نددش مي
  

  )54-53 :11( انيسيرواكنش كاتبان و ف) ص

و منتظر . ختنديآنها با او به شدت در آو. ن شدنديح خداوند خشمگيان از سخنان صريسي كاتبان و فراًمسلم
 به زبان آورد كه يا ه نمودند تا او نكتي سعيقيآنها به هر طر. بودند تا با سخنانش او را در دام گرفتار سازند

ت آنها واقف ي بر شخصيسين مهم است كه چقدر عيانگر اين عمل آنها بيا. نديبتوانند او را به مرگ محكوم نما
  . بود
  

  )16-12 يها باب( ميم و شفا در راه اورشليتعل-8

  )12-1 :12( قيهشدار و تشو) الف

 اًغالب.  از خلق جمع شده بودند نفركرد هزاران ميكاتبان را محكوم  ان ويسي فريسي عحالي كهدر  1 :12
 يست كه طبق انتقادهاي نيديكند، اما ترد مي خود جلب ي را به سويرد جماعتيگ مي در  كهيا بحثيمشاجره 

 يدگاهيتوان در مورد گناه د ميگرچه ن. اكار طرد شده بودندي ري رهبران مذهبين مردم از سوي ايسيرانه عيدل
قت يحق. واند عادل باشدت ميدهد كه او  ميد را ين نوين موضوع به دل انسان ايكن اي ل،ر اتخاذ كرديسازش ناپذ

 “.اط كننديان احتيسيه فرير ماياز خم” خطاب به شاگردان خود هشدار داد، يسيع .كند ميشه خود را ثابت يهم
زند، آن  مي است كه نقاب به چهره ياكار شخصير.  استياكاري از ريريا تصويه نماد ير ماياو شرح داد كه خم

 هستند اما ي كامليها انسانكردند كه  مين تظاهر يان چنيسي فر.ار متفاوت استي كه ظاهرش با باطنش بسيكس
  .  بودندياكاريقت آنها استاد ريدر حق



 انجام يكيدر تار آنچهد، هرچه نهفته بودند آشكار خواهد شد، و هر يخواهد رسفرا يروز افشاگر 2-3 :12
  .ده خواهد شدي ديي در روشنااند هداد

غام يتاكنون، پ. گرديدروز خواهد ي پيقت هم روزي حق،ال خواهد شد بر ميير و دوروي كه تزوهمان گونه
ح را يل مسينكه اسرائياما پس از ا .شد مي اعالن ي و تنها خطاب به شنوندگان محدودي مخفيشاگردان تا حد
ش رفته و خبرخوش را به همه ي با شجاعت پيسيد در نام خداوند عي آمد، شاگردان باالقدس روحطرد كرد و 
 ،شاني كه صدايكسان” ،دارد مين اظهار يچن گادت. خواهد شدكرده  ندا ها بر پشت بامسپس . كردند مياعالن 
   “.ا خواهند شديشنوند، معلمان دن ميشان را ي صدايعده محدود و تنها محافل و  ندارديا هشنوند
دان خود هشدار ، به شاگر“ دوستان منيا” ز همچونيب آمي با سخنان دلگرم كنند ه و ترغيسيع 4-5 :12
ت در سر تا سر يحيغام مسياعالن پ.  ارزشمند خود ترسان نباشندي از شاگرديطيچ شرايدهد كه تحت ه مي
 يعني دارد، ي آنها حد و مرزي براياما جفا و سخت.  شاگردان وفادار به همراه دارديو مرگ را برا ا، جفايدن
خدا جفا . ن بترسنديد از اي آنها نبا. استي جسمانن حد مرگيو ا. توانند جفا برسانند مي يان تا حديسيفر

ن رو شاگردان ياز ا. ه خواهد كردي در جهنم است تنبي كه همان مرگ ابدتر ني بس سنگي را با مجازاتكنندگان
  . انساناز دند و نه يترس ميد از خدا يبا

قه دارد از توجه و  خدا چقدر به حفاظت شاگردان خود عال دهدنكه نشانيا ي برايسيخداوند ع 6-7 :12
در . شوند ميك فلس فروخته يم كه دو گنجشگ به يخوان مي 29 :10 يدر مت. ديگو ميدقت پدر به گنجشكان 

گر هرگاه كه چهار گنجشك يبه عبارت د. شوند ميم كه پنچ گنجشك به دو فلس فروخته يآموز مينجا يا
ن ي اي حتاين حالو با  .افت كرديرگان ديز به صورت رايگر نيك گنجشك ديتوان  مي شوند يداريخر

اگر خدا به آن گنجشك .  ندارد در نظر خدا فراموش نشده استيچگونه ارزش تجاريگنجشك كوچك كه ه
 يهاي او مو!كشند ميل پسرش زحمت ي انجي است كه برايشتر او مراقب كسانيكند، چقدر ب ميكوچك توجه 

  . سر آنها را شمرده است
ش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد يز پيردان خود گفت هر كه به او اقرار كند او ن با شاگدهنده نجات 8 :12
رفتن او به عنوان ياقرار كردن به او به منزله پذ. ديگو ميخن س يقيان حقدار ايماناو از تمام  نجايدر ا. كرد

  .  استدهنده نجاتخداوند و 
 ظاهراًدر نگاه اول . گان خدا انكار كرده خواهد شدكنند نزد فرشت ميش مردم انكار ي كه او را پيكسان 9 :12
كنند و از اقرار كردن به  ميح را رد ي است كه مسيه شامل تمام كسانين آي ااًكند، اما مسلم ميان اشاره يسيفربه 

   “.شناسم ميهرگز شما را ن” :در آن روز او خواهد گفت. او عار دارند
 وجود ي تفاوتالقدس روحان انتقاد از او و كفر به يح داد كه م به شاگردان خود شردهنده نجاتسپس  10 :12
اما كفر . اورنديمان بيشوند البته اگر توبه نموده و ا ميده يند آمرزي كه برخالف پسر انسان سخن گويكسان .دارد
ناه ن گيست؟ اين گناه چيا) 32-22 :12 يمت ك.ر(ن بود يان ايسيگناه فر.  استيبخشودننا گناه القدس روحبه 



ن معجزات را ي تمام ايسيرا عي بود زالقدس روحن كفر به يا. ري به شريسي نسبت دادن معجزات خداوند عيعني
. ر استين است كه گفته شود روح قدوس خدا، شرين امر به منزله اين رو اياز ا.  انجام دادالقدس روحدر نام 

  . د شدده نخواهي بخشيا هچ دورين گناه نه در عصر حاضر و نه در هيا
شان رو به يت روحانينكه وضعي از ايشود، اگر چه برخ مي نين گناهيچگاه مرتكب چني هيقي حقدار ايمان

 گناه يافت روحان. كشند مي عذاب اًدائم و اند ه مرتكب شدين گناهيافول نهاده در هراسند كه مبادا چن
ن يقت كه شخص نسبت به اين حقيا. تواند به مشاركت با خدا بازگردد مي ين شخصيچن. ستي نينابخشودن

  .  نشده استيه نابخشودنانكه او مرتكب گني است بر اي دارد، خود گواهيمساله دغدغه فكر
 را دهنده نجات بارها يممكن است شخص. ستي نيز گناه نابخشودنيمان نيا  بيكي يح از سويرفتن مسينپذ
گر فرصت يرد دي بميمانيا  بيالبته اگر او در. اورديمان بي خداوند بازگردد و اي بعد به سويد، اما چنديطرد نما

 ي كه خداوندمان آن را نابخشودنياما گناه.  خواهد شديپس گناه او نابخشودن. مان آوردن نخواهد داشتيا
وها انجام يس دينكه او معجزاتش را با قدرت بعلزبول، رئيان باگفتن ايسي كه فر استينامد همان گناه مي
   .دهد مرتكب شدند مي

 يازي به آنها گفت كه نيسيخداوند ع.  محاكمه نزد حكام ببرنديد نبود كه شاگردان را براي بع11-12 :12
از بر دهان آنها خواهد ي سخن درست را به هنگام نالقدس روح. ندين كنند كه چه بگويشتر تمريست پين

 را يل و بشارت كالم خدا وقتيانجش از موعظه يد پين خداوند نبايست كه خادمين بدان معنا نيالبته ا. گذاشت
 يا هه وعدين آي ا،اين حالبا ! مي خود برشماريبلن تي برايا هن عبارت را بهانيد اينبا. به دعا و مطالعه بپردازند

 القدس روحشوند به طور خاص از  ميح محاكمه ي كه به خاطر مسينكه كساني بر اي خداوند مبني از سواست
 ي قوم خدا كه در لحظات بحراني تماميست برايا ه وعديه به طور كلين آي اييو از سو. افتيمدد خواهند 

  . ندي خواهد شد، البته اگر در روح سلوك نماي سخنان مناسب بر دهان آنها جاريزندگ
  
   )21-13 :12( هشدار در مورد طمع) ب

برادرش بر  ان او وياز خداوند خواست مشاجره مرون آمده ي جماعت ب ميان ازي مرد،ن هنگاميدر ا 13 :12
. ارنديشان بسي، خو استيا هت نامياغلب گفته شده است كه هر جا وص. دي را حل و فصل نمايسر ارث پدر

نكه او طمع يا ايد كه او از حق خود محروم شده يگو ميكالم خدا به ما ن. رسد مين به نظر يز چنينجا نيدر ا
  . دايافت نمي سهم خود درزش ايداشت ب
 يدگيراث رسيارث و م مي همچون تقسيامده تا به امور جزئيدرنگ پاسخ داد كه او ن  بيدهنده نجات 14 :12
خواست خدمت بزرگ و پرجالل  مياو ن. ا نجات مردان و زنان گناهكار بودين دنيا ههدف او از آمدن ب. دينما

ن ي انجام اي براي قدرت قانون دولتي او از سو،نيعالوه بر ا(. ز بپردازديارث ناچ ميخود را رها كرده و به تقس
  ).اعتبار بود  بي اويرا. كار نداشت



ن شرارتها در دل يمت شمرد تا شنوندگان خود را در برابر مكارترين فرصت را غنياما خداوند ا 15 :12
در  ها كششن يتر ي از قويكي و ثروت يي به دارايل ارضانشدنيم. انسان كه به طمع معروف است هشدار دهد

.  خود را گم كنديزندگ شود كه انسان هدف ميل باعث ين مي ااين حالو با . شود مي محسوب يطول زندگ
  :سازد مينشان  خاطر يلرم  كههمان گونه “ستيات او از اموالش نياد شود، حي زيچه اموال كس اگر”

 كه مردم ي موضوع،ترسيم نمود است كه خداوندمان آن را خطوط قرمزي از همان يكين موضوع يا
ار سخن گفت، اما مردم اغلب از ثروت يح از خطر ثروت بسيمس.  ندارنديوزگار ما چندان بدان توجهر
ر يا هشتم از ده فرمان را زي فرمان ششم ياگر انسان. شود مي گناه محسوب نگر طمع عمالًيامروز د. ترسند مين

ر پا گذارد ي، اما اگر فرمان دهم را زدانند يه ننگ جامعه مي او را مادرنگ به او برچسب مجرم زده  بيپا گذارد،
شه تمام ي به ثروت ريد دلبستگيگو ميبه ما مقدس  كتاب. رنداشم مي مبتكرباهوش و  ياو را فقط انسان

ن ثروت ي ايعنيگذارد،  مي “يدلبستگ”  واژهي رويد فراوانيكند تاك مين عبارت را نقل يشرارتهاست، اما هركه ا
  .شود  مي به آن سبب شرارتي، بلكه تنها دلبستگشه تمام شرارتهاستيست كه رين

ن ي چنها انسان.  اموال اوستيادتي انسان به زيپندارد كه ارزش زندگ مين ي، شخص چنتر حي صريانيبه ب
رسد  مين به نظر يپس چن. افتي واالتر دست خواهند ياندوزند به مقاميشتر ثروت بيكنند كه هرچه ب ميتصور 
چرا كه . ن وجود نداردي از اتر  بزرگياما اشتباه. سنجد مي شان يرا با پس انداز بانك ها انسانا ارزش يكه دن

  . دارد آنچهت اوست نه به يارزش انسان به هو
 ي زندگي و امالك موضوع اصلييقت كه داراين حقي از ا استيمثل دولتمند نادان تصور 16-18 :12
ار بغرنج مواجه شده ي بسيصول فراوان داده بود با مشكلنكه امالكش محين كشاورز دولتمند به خاطر ايا. ستين
 به ذهنش يا هديناگهان ا. ش پر بودنديلوهايتمام انبارها و س. ن همه محصول چه كنديدانست كه با ا مياو ن. بود

اگر او تنها . خود را خراب كرده و بزرگتر بنا كنديم گرفت انبارها ياو تصم. مشكل او حل شد. خطور كرد
 چه گرسنگان ،ر كنديد تا گرسنگان را سيبخش ميانداخت و اموال خود را  ميازمندان اطراف خود يه ن بينگاه
 گفته سنت آمبروز. ابدي يي ساخت و ساز رهاهاي توانست از بار مخارج و دغدغه مي ي،جسمان  و چهيروحان
   “.دار خواهند مانديه تا به ابد پا هستند كييدهان كودكان انبارها  ووه زناني بيها  خانه،ازمندانيآغوش ن” :است
به روح كبرو . د خود را ساخت، خواست به استراحت بپردازدي جدينكه انبارهاياو به محض ا 19 :12

ن شده بود ي تاماش هنديگر آيد.  جان خود، خود، حاصل خود، اموال خوديانبارها: ديي او توجه نمايخودخواه
  .  بپردازديو شادار آمد و به اكل و شرب يخواست كه بيو م

ن كار او ي خودش است، در واقع به ضد خدا برخاست و ايز براي كه پنداشت همه چياما هنگام 20-21 :12
اش را از دست  يو تمام دارائرن ياز ا.  گفت كه همان شب خواهد مرديخدا به و .دي او انجاميبه هالكت ابد

 اًمطمئن. انجامديش به مرگ بيها  است كه نقشهيشخص نادان كس. ديگر رسي ديداشت به شخص آنچههر . داد
اگر ” ،ميد از خود بپرسي شا“؟ از آن كه خواهد بود،يا هآنگاه آنچه اندوخت” دي پرسيخدا از و. ن مرد نادان بوديا



م تا ي پس بهتر آن است كه امروز آنها را وقف خدا كن“؟ اموالمان از آن كه خواهد بود،ح امروز بازگردديمس
 ينسان برايم، و بديره كنيم اكنون آنها را در آسمان ذخيتوان مي ما !س آن را به چنگ آورديم فردا ابليرنكه بگذايا

  .مييم، و از جسم فساد را درو نماييم آنها را در راه جسم صرف نمايتوان مينكه يا اي. ميخدا دولتمند باش
  
   )34-22 :12( ماني در برابر اينگران) پ

 به دست آوردن ي براين است كه دغدغه و نگراني ايحي مسين خطرها در زندگير از بزرگتيكي 22-23 :12
م يشو ميزها ين چين مخارج اي سرگرم تامآن قدرما . شود مي شخص ين هدف در زندگيتر غذا و پوشاك ارجح

گر امور يد بر ديح باين است كه هدف مسي بر اديجد عهدد يتاك. ميكن ميگر كار خداوند را فراموش يكه د
حتاج امروز خود كار ي مايد برايما با. رنديدوم قرار گ د در درجهيخوراك و پوشاك با. مان مقدم باشديزندگ
   . استاين چنينمان ي در ايزندگ. مييم به او توكل نمايپرداز مي به خدمت خدا حالي كهو سپس در . ميكن

ن نبود كه دست يقصود او اد، ميشه مكني خوراك و پوشاك اندي خداوند گفت كه برايسي كه عيهنگام
ايمان مسيحي به هيچ وجه مشوق .  خود مهيا شوديم تا خوراك و پوشاك به خوديني دست گذاشته و بنشيرو

حتاج ي ماج ون مخاري تامتالش براي به دست آوردن پول به جهت كه در منظور وي آن بود! تنبلي نيست
دن يز خوردن و پوشينها همه چيگذشته از ا. مان اهميت يابديش از اندازه براين امر بيم كه ايد بگذاري نبا،يزندگ
م و تمام ين هستي زميران پادشاه بر روينكه ما سفيز وجود دارد و آن ايتر از آن نست بلكه موضوع مهمين

 يسيدن عي شناسانيعنيفه پرجالل ين وظيه ايد در ساي خود باي فراهم نمودن اسباب راحتيمان برايتالشها
  .ح باشديمس

 ي خودرا در تكاپويزند آنها زندگ  ميدادن توجه خدا به مخلوقاتش كالغ را مثال  نشاني برا يسيع 24 :12
 يبلكه آنها لحظه به لحظه با توكل به خدا زندگ. كنند مينده خود صرف نين آيا تامي به دست آوردن غذا و

 اجتناب از كار ي برايا افته و بهانهيم يد تعميكنند و نه حصاد نبا ميقت كه آنها نه زراعت ين حقيا. كنند مي
 يز با توكل به او زندگيداند و اگر ما ن مياز مخلوقات خود را ين معنا است كه خدا نيبلكه تنها بد. شود كردن
 مخلوقات خود را يشتر غذايپروراند، پس چقدر ب مياگر خدا كالغمان را . سازد ميمان را برآورده يازهايم نيكن

 كالغها نه انبار .ض خود نجات داده و آنها را خوانده تا خادم ا وباشندي كه آنها را با فينكند، كسا ميفراهم 
لو ي خود را صرف ساختن انبار و سيپس چرا ما زندگ. دينما مين يلو، اما خدا هر روز آنها را تاميدارند و نه س

  م؟يكن
 يسين جمله عي ا“؟ديمت خود افزا بر قايست از شما كه به فكر بتواند ذراعيك”د ي پرسيسيع 25-26 :12
همچون (م حماقت است ي كه از انجام آن ناتوان هستي اموري و اضطراب برايآموزد كه دل نگران ميبه ما 
 را “قامت خود”عبارت (. ديافزايا بر طول عمر خود بيتواند به قامت خود و  مين دنيشيچكس با انديه. )ندهيآ
د تمام يائيم؟ بلكه بينده خود باشين است چرا نگران آيپس اگر چن. )ودز ترجمه نمي ن“طول عمر خود” توان مي



  .مينده خود را به دست او بسپاريم، و آييح نمايقوت و وقت خود را صرف خدمت مس
 فراهم يار براي و تالش بسيد تا نشان دهد كه سعيگو مي چمن سخن ي از سوسنهايسيسپس ع 27-28 :12

آنها نه .  استيق سرخ وحشي همان شقانجا احتماالًيز سوسنها در امقصود ا. كردن پوشاك حماقت است
 يمان با همه جاللش با آنها برابري سليبا هستند كه حتي زآن قدر اين حالسند، با ير ميد و نه نكش ميزحمت 

از يبه نا او ي آ،ديغ ننمايشوند در ميشكفند و فردا پژمرده  مي امروز ئي كه را از گلهاييباياگر خدا ز. كند مين
م، ي به دست آوريشتريم تا اموال بي در تالشاًدائمم و ي هر گاه نگران و افسرده هست؟شدياند ميفرزندان خود ن
ست ي نيازيگر نيم دي خود را به خدا بسپاريهايياگر وقت و توانا. ميگذار ميمان اندك خود صحه يدر واقع بر ا

  . ا ساخته استي ما مهي برام كه خدا قبالًيي نما صرفييزهاي به دست آوردن چي خود را در تكاپويزندگ
 يازه ساده زندگاند هم تا چيتوان ميقت كه ما ين حقيا.  روزانه ما اندك استيازهاي كه نيبه راست 29-31 :12
 و چرا ؟ دارديگاه مهمي ما جايپس چرا خوراك و پوشاك در زندگ. ز استي و شگفت انگيار عاليم بسيكن

 جهان كه خدا را يامتها. اند هافتي است كه نجات ني كسانيق زندگين طري ا؟مينده باشي نگران آ،مضطرب شده
ن امور ي آنان هميط زندگيهسته و مح.  پوشاك و تجمالت هستند، خوراكي در پاًدائمدانند  ميپدر خود ن
او . ندي نمايش خود سپرين آساي تاميدر تقال خواهد كه فرزندانش وقت خود را مياما خدا هرگز ن. است
 را كه با تمام وجود خود را به او بسپارند بركت خواهد ين دارد، و وعده داده است كساني زمي بر رويهدف
 چقدر اسفناك است كه عمرمان .ميا برهنه بمانيم او نخواهد گذاشت كه ما گرسنه و ياگر ملكوت او را بطلب. داد
 شده است كه با ي سپرييزهايبدست آوردن آن چ يمان برايم كه غالب اوقات زندگيابيان برسد و دريبه پا

   !ن شده بوديمان تضمي برايط به مقصد خانه آسمانيفراهم شدن بل
 خصمانه فرستاده شده يايدادند كه به دن ميل يدفاع را تشك  بي از گوسفندانيشاگردان گله كوچك 32 :12
ن ياما هم. دياشتند كه بتوان به چشم آن را دت و دفاع از خود ندي حماي برايچ ابزاري كه آنها هيبه راست. بودند

 .ن سلطنت خواهند كردي زمي به همراه او بر تمامي روز.ح وارث ملكوت بودنديگروه آشفته از جوانان با مس
 را ين مقام باشكوهيرا اگر پدر چنيب نمود كه ترسان مباشند، زين موضوع آنها را ترغيخداوند با توجه به ا

  . باشند ن راه مضطربي نبود كه در ايازيگر نيته بود، د آنها در نظر گرفيبرا
ند، ي نمايزير  وقت خود برنامهياندوزند و براي خود بي و ثروت برايينكه داراي ايآنها بجا 33-34 :12
ت خود ي ابدي آسمان و براين راه آنها برايدر ا. نديتوانستند ثروت خود را وقف كار خداوند نمايم
 در برابر دزدان و  كامالًي آسمانيگنجها. دين ثروت را از آنها بربايتوانست ا ميز نيان نيگذر سال. اندوختند مي
 يچوقت از آن بهره نخواهي هين است كه اگر بدان اعتماد نداشته باشي ايويمشكل گنج دن.  مصون استيتباه
 اگر “.باشد ميا ز در آنجي خزانه شما است، دل شما نئي كهجا” : گفتيسين علت است كه عيبه هم. افتي

  .م داشتينخواه ير وابستگي پذيگر به اموال تباهي د،مياندوزينده بي آيثروت خود را برا
  



  )40-35 :12( اريمثل غالم هش) ت

 ي انتظار برادر اًدائمد ي بلكه با،كردند مي خود به خداوند توكل يازهايد در مورد نيشاگردان نه تنها با
ن، يدر مشرق زم.  بودهشان افروختي و چراغها،د بستهي آنها بايكمرها. كردند ميست يبازگشت دوباره او ز

. ا بدودي قدم زده و يبستند تا جامه بلند و گشاد را بسته تا شخص بتواند به راحت مي به دور كمر خود يكمربند
د يه با از شهادت اوست كيد انجام شود و چراغ افروخته نشانيكند كه با مي يتيكمربسته شده سخن از مامور

  . حفظ شود
 ئي كهكردند، گو مي يشان را به انتظار بازگشت خداوند سپريد لحظه به لحظه زندگيشاگردان با 36 :12

  :ديگو مي يكل. كند مي مراجعت يخداوند از عروس
 كه خداوند در يا هد لحظيگو  مي كه مثلهمان گونه تا ،ا آزاد بودندي دنيها د از هر مشغله و دغدغهيآنها با

 آنان به ي دلها. حاضر شدني درنگ برايا اندكي خاطر يچ آشفتگيند، بدون هيدرنگ آن را بگشا  بيكوبد، ميرا 
 كوبد و آنها مياو در را . ند، آنها به انتظار او هستندينما مي آنها او را محبت ، به انتظار خداوندشان،انتظار اوست

  . نديگشا ميدرنگ آن را  بي
كند  مي مراجعت ي كه از عروسيات داستان در مورد شخصيد جزئينده، نبايمورد آها در يشگوئيبا توجه به پ

ا ي بره، و ينجا ذكر شده است را با شام عروسي در ائي كه يد عروسيما نبا. رديد فراوان قرار گيمورد تاك
ك يواست خ مين داستان فقط يان ايخداوند با ب. مي بدانيكيان دار ايمانبازگشت آن مرد را با ربوده شدن 

ب يم، و مقصود داستان ترتين است كه آماده بازگشت او باشيقت ايم دهد، و آن حقيقت ساده را به ما تعليحق
   .ستيح نيع بازگشت مسيوقا

 تا اند هدار هستند، و آمادي او بيگردد، غالمان ا و مشتاقانه برا مي باز ي كه آن مرد از عروسيهنگام 37 :12
چرا . كند مير ي آنها را غافلگيشود كه حت مي غالمانش خشنود ي از آمادگآن قدراو . فرمان او وارد عمل شوند

قت تكان ي حقاًن واقعيا. و آنها را خدمت خواهد كرد نشاند ميز ي آنها را بر سرم، به كمر خود بستهيكه او شال
 فروتن شده در خانه يگر با مهرباني ديا شد بارين دنيرفت و وارد اي است كه او كه صورت غالم پذيا هدهند
وعده در  ني را بزرگتر37ه ي آيمانمتعهد آل محقق (Bengel) بنگل.  قوم خود را خدمت خواهد كرديآسمان

   .داند ميتمام سخنان خدا 
مه شب يو پاس سوم از ن. مه شب ادامه داشتيشد و تا ن ميپاس دوم از شب از ساعت نه شب آغاز  38 :12

گردد، چرا كه  مي صاحب خانه باز يمهم نبود كه در چه ساعت. افتي مي خاتمه آغاز و در ساعت سه صبح
  . غالمانش منتظر او بودند

 اش هكند كه به خان مي اشاره يا هخان دهد و به صاحب مير يير داستان را تغينجا تصويخداوند در ا 39-40 :12
. ديآ مي ي كه دزد در چه ساعتتوان حدس زد مي ن اصالً.زنند ميشود نقب  مي كه حفاظت نيا هدر همان لحظ
ن يتوان آموخت ا ميات ين آي كه از ايدرس. ندن نقب زاش هگذاشت كه به خان مي ن،دانست ميخانه  اگر صاحب



  . ديآ مي يداند كه چه روز و چه ساعت ميچ كس نيح نامعلوم است، هياست كه آمدن مس
 همه را از دست ،اند هن گنجها پنهان كردي زمي كه بر رويندار ايمان كه او بازگردد، آندسته از يهنگام

ا يا ثروت خود را رها كرده ي يحيك مسي”ن مورد گفته است ي در اي كه شخصهمان گونهخواهند داد، چرا كه 
 يم فروخت و گنجهايم خواهيم، آنچه را كه داريح هستي به انتظار بازگشت مساً اگر واقع“.رود ميبه دنبال آن 

 .رسد ي دست دزدان بدان نمئي كهم جايوزاند ميخود را در آسمان 
  
  )48-41 :12( افو  بين و غالمانيغالمان ام) ث

 پاسخ . همهيا براي شاگردان بود ين مثل او برايا ايد كه آيح پرسين هنگام پطرس از مسي در ا41-42 :12
ن و دانا ي ناظر ام.دكنند ناظران خدا هستن مي است كه ادعا ي تمام كسانين داستان براين بود كه ايخداوند ا
ت ناظر در يعمده مسئول. دهد ميشود و بدانها آذوقه  مي خود گماشته ي است كه بر اهل خانه مواليهمان كس

 و به شاگردان ،ان شده استي چارچوب كل متن بين موضوع در راستايا. نجا در قبال مردم است و نه امواليا
   .اتيدت دارند و نه مايمردم هستند كه اهمن يا. دهد مي و طمع هشدار ييگرا يدر برابر ماد
 ي را وقف سعادت روحاندنش با تمام وجود خويند كه خادمي و بببيايد خداوند هنگامي كه 43-44 :12

ح در يد همان سلطنت با مسين پاداش شايا.  به آنها پاداش خواهد دادي، با خشنوداند همردان و زنان كرد
  ).4-1 :5  پطر1( سلطنت هزار ساله او باشد

 خوراك دادن ياو بجا. مان استيا  بيقتيكند، اما درحق ميح كار ي مسيكند برا مي كه اعتراف يغالم 45 :12
 يا هن موضوع اشاري ااحتماالً( .كند مي ي سپريي خود با لذت جوي از آنها سواستفاده كرده و زندگ،به قوم خدا

  .)انيسي به فراست
عبارت . انتكاران مجازات خواهد شديگر خي خواهد ساخت، او با د او را فاشيايآمدن خداوند ر 46 :12
  .كرد ز ترجمهي ن“ مجازات كردنيبه سخت”توان  مي را “دوپاره كردن”

ن است كه هر ي و آن اصل ا.كنند ميان ي را در مورد تمام خدمات بي اساسياصل 48 و 47ات يآ 47-48 :12
ان مقدار پاداش در دار ايمان ي برا. استتر نيز سنگيتش نيل برخوردار باشد، مسئويشترياز بيچه شخص از امت
مقدس  كتاب كه اراده خدا در يكسان.  شدت مجازات در جهنم استيمانان به معنايا  بييبرا. آسمان است

اده ي مطالبه زياده شود، از ويا زط كه عيبه هر كس. شان آشكار شده است موظف به اطاعت از آن هستنديبرا
 تر شان مجازات خواهند شد، اما مجازاتشان سبكيم كه كمتر به آنها عطا شده به خاطر خطاها هيكسان. گردد

  .خواهد بود
  
  ) 53-49 :12( حيه مسي ظهور اوليامدهايپ) ج

ابتدا .  نخواهد داشتين در ابتدا صلح و آرامش در پيدانست كه آمدن او بر زم مي يسيخداوند ع 49 :12



امد، بلكه ين ني زمين آتش بر رويالبته او به قصد افروختن ا. شود مي يزيخونر جفا و ، نزاع،ها يباعث جدائ
 ي در طول خدمت او بر روي بسياريها يشاني و پراختالفاتگرچه . ا عواقب آمدن او بودنديامدها ينها پيا
ند  خداو.آشكار نمود انسان چهره خود را يقي باطن حق كهب بوديواقعه صلتنها در د، اما روي دان يزم
  .ه او شعله ور گردديها بر علي آتش جفا و سختيد رخ دهد و او منتظر بود كه به زودينها بايدانست كه همه ا مي

د او به هنگام مرگ او در ي تعم استيا هن سخن او اشاريا. افتي ميد ي بود كه بايدياما او را تعم 50 :12
 رنج و ،يننگ و خوار. ان رسانديشده را به پارفت تا كار نجات بشر گم  ميب ي صليد بر روياو با .جلجلتا

  . ساخت مين امر او را مضطرب ي او بود، و اطاعت ايمرگ همه اراده پدر برا
ن رو به شاگردان خود يآورد و از ا مين ني بر زميدانست كه آمدنش در آن هنگام سالمت مياو  51-53 :12

ورود . شاوندان آنها را طرد خواهند نمودي خوينخواهند كرد و حت يرويا از او پيهشدار داد كه مردم دن
 ين ذات تباه شده بشر جاي ااًواقع.  در آن خانواده خواهد شدييك خانواده پنج نفره باعث جدايت به يحيمس
بند و بار باشد اما در   بي ويدهند فرزندشان الابال ميح ي ترجاًمان غالبيا  بيشاونداني تعجب دارد كه خويبس

امد يح نينكه مسي است بر اين عبارات گواهي ا!ح نداشته باشدي مسيسيمچون شاگرد خداوند ع هياجتماع مقام
  . كند“يه واحد برادرعجام” كيل به يتبد) را با خدانشناسان خداشناسان( بشر را يتا تمام
  
  )59-54 :12( ها زمانم ئعال) چ

د او از يگو ميه آن جماعت سخن  بدهنده نجاتاكنون .  شاگردان بودندي قبليها هيمخاطب آ 54-55 :12
نند ي آسمان ببي را در كرانه غربيدانستند كه اگر ابر مي آب و هوا سخن گفت آنها ينيش بيمهارت آنها در پ

ن موضوع فهم و شعور ي در مورد اآن قدرمردم .  را خواهند داشتي باراني، انتظار هوا)ترانهي مدياي دريسو(
  . خواستند كه بفهمند مي آنها ن.و شعور آنها بوداما موضوع فراتر از فهم . داشتند
 برخوردار يعي گرچه آنها از عقل و شعور طب. استيگري داستان جور د،يدر مورد امور روحان 56 :12
. ستاده بوديان آنها اين آمده و در مي زميپسر خدا بر رو.  نبرده بودنديخ بشر پي اما به فرمان مهم در تار.بودند

 ي هوش و ذكاوت برايآنها به قدر كاف. دانستند ميدار را نياما زمان د. ن و در دسترس نبوديتاكنون ملكوت چن
  . دادند ميب ين رو خود را فريخواستند كه بفهمند و از ا مين مساله داشتند، اما نيدرك ا
لح  خود صيو با مدع بردند، به سرعت رفته مي يستند پيز مي كه در آن يت روزياگر به اهم 57-59 :12
 مقصود از  سرهنگ و احتماالً،ي قاض، حاكم،يمدع- به كار رفته استينجا چهار واژه قانونيدر ا. كردند مي
داد كه  ميكرد و به آنها فرصت  ميزد، از آنها خواهش  ميان آنها قدم يدر آن هنگام خدا در م.  خدا استيهمگ

 يد در مقابل خدا به عنوان قاضيرفتند، بايپذ ي اگر نم.آوردند ميمان يا ود توبه نموده و به ايآنها با. ندينجات با
 آنها گناهكار شناخته شده و به خاطر.  وجود خواهد داشتيت آنها ادله كافي محكوميبرا. دنستاديا ميآنها 
 و تا فلس آخر ي، همان مجازات ابديآنها به زندان افكنده خواهند شد، به عبارت. شدند ميشان محكوم  يمانيا بي



را هرگز قادر نخواهند بود كه يرون نخواهند آمد، زينكه هرگز بي ايعني-رون نخواهند آمدي نكنند از آنجا برا ادا
   .ندين بزرگ را ادا نماين ديا

د با توبه از گناهنان ي سپس با.ابنديد دريبرند را با  مي كه در آن بسريگفت كه زمان مي به آن يسين رو عياز ا
  . نمودند ميل خدا با او مصالحه  در مقابيم و سرسپردگيو تسل
  
  )5-1 :13( ت توبهياهم) ح

نكه يبردند، و با هشدار خداوند به ا  مي كه در آن بسريان در درك زمانيهوديباب دوازده با قصور  1-3 :13
د، و ده مين موضوع را ادامه يزده ايابد باب سي ميان ينكه تا به ابد مجازات شوند پايا اي و ،نديد توبه نمايا باي

. ل استين باب اسرائي مخاطب اي است اما به طور كليشود مربوط به اشخاص خاص ميان ي كه بيگرچه اصول
م آمده ي عبادت به اورشلي بود كه برايانيلي كشتار جلياول. دهند ميل يالوگ را تشكين دي اساس ايدو فاجعه مل

 يگري اطالعات د. خود بكشنديها يم قرباني تقدهودا، دستور داد كه آنها را در حاليالطس، فرماندار يپ. بودند
 يل زندگي بودند كه در جليانيهودين فاجعه يان ايم كه قربانيكن ميما فرض . ن فاجعه وجود ندارديدر مورد ا

 مرتكب شده بودند و يان گناه وحشتناكيلين جلي ااًكردند كه حتم مين تصور يم چنيان اورشليهودي. كردند مي
ان يهوديح نمود و به ي خداوند اشتباه آنها را تصح،اين حالبا .  خدا از آنها بودير ناخشنود بيمرگ آنها گواه

  .  هالك خواهند شدچنين هم آنها يند همگي كه توبه ننمايهشدار داد تا هنگام
 يگريز ديچ. زش برج در سلوام كه باعث جان باختن هجده نفر شديگر مربوط است به ريفاجعه د 4-5 :13
. مين بدانيشتر از ايست كه بي نيازي خوشبختانه ن.نجا ثبت شده استيم جز آنچه در ايدان مياجعه نن فياز ا

بلكه .  برشمردي بر شرارت آشكار برخيبت را داورين مصيد ايد قرار داد كه نباين نكته را مورد تاكيخداوند ا
 دچار ين سرنوشتي به چن،توبه نكنندم كه اگر يل قلمداد كني به تمام ملت اسرائيد آن را به مثابه هشداريبا

  .افتيم تحقق يتوس به اورشليو با حمله ت يالدي م70ن هالكت در سال يو ا. خواهند شد
  
  ) 9-6 :13( ثمر  بيريمثل درخت انج) خ

ست كه يچندان دشوار ن.  او داردي تنگاتنگ با سخنان قبلير ارتباطيسخنان خداوند در مورد مثل درخت انج
 يا، خدا بر درخت در پي در دنيبه عبارت.  كه در تاكستان خدا غرس شده است،ميل بدانياسرائ ر رايدرخت انج

ن درخت ي گفت كه سه سال است كه از ا) خداونديسيع(ن رو به باغبانان ياز ا. افتي نيزيوه گشت اما چيم
مفهوم . خداوندمان استن عبارت سه سال خدمت ير اين تفسيتر  ساده..ابدي مي نيزيطلبد اما چ ميوه ير ميانج
وه بدهد يخواست م مي اگر ،اوردير وقت داده شد تا با ر بي به درخت انجين است كه به اندازه كافين عبارات ايا
 .وه نخواهد آورديگر مي است كه دياورد پس منطقيوه نين سه سال مياگر در طول ا. آورد ميد تاكنون ثمر يبا

.  ندارديچ منفعتيكند و ه مين اشغال ي در زمي اضافيآن تنها جا. ديبرثمر بودن درخت آن را   بيخدا به خاطر



اگر در . ز به آن فرصت داده شوديگر نيك سال دير شفاعت كرد، و درخواست نمود ي درخت انجيباغبان برا
ه سال نكيپس از ا.  كه رخ داد استيا هن همان واقعيو ا. ديتوان آن را بر مياورد، سپس يان سال باز هم ثمر نيپا

د يران گرديتخت آن ويجه پايدر نت.  را مصلوب نموديسيل خداوند عيآغاز شد اسرائ) حياز خدمت مس(چهارم 
  . و مردمش پراكنده شدند

 :دهد مين شرح ين عبارات را چنيا (G. H. Lang)  النگ. اچ.يج
 ي بار“.قطع كن را آن” : اين استب اوي و فرمان مه،دانست ميپسر خدا فكر پدر خود، مالك تاكستان را 

 جالل و حمد خدا ي عدالت را براييها وهي ميا شخصياگر ملت و . ز كردندي را لبريل كاسه صبرالهيگر اسرائيد
 و احترام به ي خشنوديانسان برا.  برخوردار شدن از محبت و توجه خدا ندارندي برايليگر دلياورند ديبار ن

 د پس چرا مرگ مجازات گناهش نباشدكن ميق سلوك نين طري ا كه او دري اما هنگامكند، ميست يخالق خود ز
  ؟از از او سلب نشودين افتخار و امتيو چرا ا
  
  )17-10 :13( شده بود ي كه بدنش منحني زنيشفا) د
ده يسه ديس كنيت رئينجا و در شخصي در ايسيل در مورد خداوند عي اسرائيدگاه واقعيد 10-13 :13
ن زن مدت يا.  را شفا داده استي اعتراض كرد كه چرا در روز سبت زندهدهن نجاتن شخص به يا. شود مي

. ستديده بود كه قادر نبود هرگز راست باي خمآن قدراو . برد مي ستون فقرات خود رنج يهجده سال از انحنا
د و  گذاري خود را بر وينكه از خداوند بخواهند، او كالم شفابخش را از دهان خود صادر كرد و دستهايبدون ا
  . دي او را راست گردانيانحنا
ند، و يايافتن بي شفا يد در شش روز اول هفته برايت به مردم گفت كه آنها بايسه با عصبانيس كنيرئ 14 :13

 اگر مردم در شش روز يحت.  نداشتي اما به مشكالت مردم توجه،او در مذهب تبحر داشت. نه در روز هفتم
كرد، اما  ميد يعت تاكي شري نكات تخصصياو رو. ديت به آنها كمك نماتوانس ميآمدند او ن مياول هفته هم 

 يش فرقيگر براي ستون فقرات دچار بود، دياگر او هجده سال به انحنا.  نداشتيدر قلب خود مهر و محبت
   !ابدي شفا يكرد كه در چه روز مين

 نمود كه يادآوري به آنها او.  را مالمت نموديگران رهبران مذهبي او و دياكاريخداوند ر 15-16 :13
. دهد مي به دل راه نيديراب نمودن آنها ترديس ا االغ در روز سبت به جهتي از آنها در باز كردن گاو يك هيچ

ن زن كه ي ايح با شفايا مسيدهند، آ مي از خود نشان ين توجهيزبان بسته چن واناتياگر آنها در روز سبت به ح
 يهوديسازد كه او نه تنها  مي بر ما روشن “ميدختر ابراه” شده بود؟ عبارت يم بود مرتكب اشتباهيدختر ابراه
 يما از قسمتها.  ستون فقرات دچار ساخته بوديطان او را به انحنايش. مان بودي و زن ايقي حقدار ايمانك يبلكه 

وب را يدن ا بيجوشها.  استيطانيجه اعمال شيها نتيماري بيم كه برخيابيم در يتوان ميمقدس  كتابمختلف 
 اين حالبا . او ضربه بزند خواست به ميطان بود كه يام آور شيخار در جسم پولس پ.  آوردبه وجودطان يش



 ها ن رنجها و مرضيو خداوند بر تمام ا. ن كنديان چندار ايمانر اجازه ندارد كه بدون اجازه خداوند با يشر
   .ت دارديحاكم
را معجزه ياما غالب مردم شاد شدند ز. دنديان خداوند خجل گردن سخني از ايمخالفان خداوند همگ 17 :13
  .ده بود و آنها بر آن واقف بودند انجام شيبزرگ
  
  )21-18 :13( ملكوت يمثلها) ذ

 به )يپادشاه(ند كه ملكوت ين تصور نماين معجزه اعجاب آور چنيدن ايممكن بود مردم باد 18-19 :13
ان دو مثل در مورد ملكوت خدا ذهن آنها را از اشتباه باز داشت، يا ب خداوند بيسي برقرار خواهد شد، عيزود
ن واقع يش از بازگشت او به زمي پادشاه و پنان مثلها به آنها گفت كه ملكوت خدا پس از طرد شدياو با ب

ز اعتراف محض را يت و ني كه واقع،كشند مير يت را به تصويحي رشد و گسترش مسها ن مثليا. خواهد شد
  ).3-1 :8 به حات مربوطيتوض ك.ر(شود  يمشامل 
 كه يهنگام.  استها ن دانهيزتري از ريكيكند كه  ميه ي تشبيز ملكوت خدا را به دانه خردليش از هر چياو پ

ن دانه ي گفت ايسي كه عين رو هنگامياز ا. د و نه درختيآ ميد ي از آن پديا هشود بوت مين دانه كاشته يا
 بزرگ است كه آن قدرآن بوته . اندازه آن است  بي ويعيرطبي مقصودش رشد غ،كند ميد ي توليدرخت بزرگ

 يت در ابتدا سرآغازيحين است كه مسينجا ايقت در اي حق.كنند ميانه درست يش آشيها مرغان هوا در شاخه
 يتيحيافته و به مسيج و اشاعه يابد، تروي مي كه رشد ياما هنگام.  همچون دانه خردل دارد،ر و كوچكيحق
كنند طرفدار خداوند ي است كه اعتراف ميت شامل تمام كسانيحيمس. ميشناس ميشود كه ما اكنون  مي يليتبد

 كه يا پرندگانيا كركسها هستند و يمرغان هوا . هستند، چه تجربه تولد تازه را داشته باشند و چه نداشته باشند
ل به يت تبديحيكشند كه مس مير يت را به تصوقين حقير هستند و اي از شرييآنها نمادها. حكم طعمه را دارند

  .ت انواع گوناگون فساد و گناه شده اسي برايمكان امن
مانه آرد قرار ي آنها را در سه پيكند كه زن ميه ي تشبيا هير ماين مثل ملكوت خدا را به خميدوم 20-21 :13
م ين است كه تعالينجا مقصود ايا. ستر بوده اينماد شرمقدس  كتابشه در يه هميرمايم كه خميما معتقد. دهد مي
 دارد يا هانيقدرت موذ ست اماي نيطانير شيم شرين تعليا.  پاك قوم خدا گنجانده شده استي در غذايطانيش

  .ابدي ميكه به سرعت گسترش 
  
  )30-22 :13(  آسمانيدر تنگ به سو) ر

د كه ي پرسيت از وين جمعاي از ميكرد، شخص ميم حركت ي اورشلي به سويسي كه عيهنگام 22-23 :13
  . رسد مي به نظر ي كنجكاويهوده و از روي بي در ابتدا به نظر پرسش؟نديا كم هستند كه نجات بايآ

 كه سئوال كرد گفت كه ياو به آن شخص. ح پاسخ دادين پرسش كنجكاوانه را با فرمان صريخداوند ا 24 :13



د تا از در تنگ ي از گفتن جد و جهد كنيسيمقصود ع. شود ميا از در تنگ داخل يد كه آينان حاصل نماياطم
ض خدا و ينجات با ف-نجا تولد تازهيدر تنگ در ا. د تالش كرديافتن باي نجات ين بود كه برايد ايداخل شو
 .شود ميد كه از در تنگ داخل ينان حاصل نمايساخت كه اطم  مي آن مرد را آگاهيسي ع.مان استيتوسط ا

ن موضوع بدان يا .شود مي چرا كه در ناگهان بسته ،“د كرد و نخواهند توانست طلب دخول خواهنياريبس”
 با قدرت و جالل سلطنت يسي كه عيل داخل شوند، بلكه در روزيخواهند از در تبد ميست كه آنها ي نيمعن
 ستيض كه اكنون در آن زيروز ف. ر شده استيار ديگر بسيخواهند، اما د ميكند اجازه ورود به ملكوت  مي
  . ديان خواهد رسي به پايم روزيكن مي

ه شده است ي تشبيهود به كسانيپس امت . صاحب خانه برخواهد خاست و در را خواهد بست 25-27 :13
او خواسته آنان را اجابت نخواهد كرد چرا كه . ديكنند كه در را بگشا ميكوبند و از خداوند التماس  مي كه در را

ك با او يو مصاحبت نزد يكنند كه دوست مين لحظه آنها اعتراض كرده و وانمود يدر ا. شناسد ميهرگز آنها را ن
   .افتيآنها بدكاران بودند و اجازه ورود نخواهند . ن جمالت قرار نخواهد گرفتير اياما او تحت تاث. داشتند
 است يمانيپشه نشانه ي آنها به همراه خواهد داشت، گريه و فشار دندان را برايرفتن او گرينپذ 28-30 :13

 از آن است كه درد و رنج جهنم دل انسان ين امر حاكيا. ديگو ميد از خدا سخن يو فشار دندان از نفرت شد
. ديا را در ملكوت خدا خواهند ديع انبيعقوب و جميم و اسحاق و يمان ابراهيا  بيانيلياسرائ. دهد مير نييرا تغ

رون افكنده ي اما ب،عقوب بودنديم و اسحاق و يز نسل ابراهآنها انتظار داشتند كه خود آنجا باشند چرا كه ا
 يح سفر خواهند نمود تا از بركات عالي نور ملكوت مسيان از گوشه و كنار جهان به سويهوديريغ. خواهند شد

حالي ت داشتند طرد خواهند شد، در يان كه در نقشه خدا ارجحيهودي از يارين رو بسياز ا. او برخوردار گردند
  .وردار خواهند شدح برخياز بركات سلطنت هزار ساله مس. ستندينگر ميده سگ به آنها يان كه به ديهوديري غكه

  
  رسند ميم به قتل يا در اورشليانب )ز

ان آمده و به يسيچند نفر از فر. س بوديرودي هيي تحت فرمانروايح در اراضين هنگام مسي در ااًظاهر 31 :13
ان به يسيرسد كه فر ميد به نظر ي بعكامالً. س قصد قتل او را داشتيروديرا هيد زاو هشدار دادند كه از آنجا برو

س هم دست شده توطئه كرده بودند او را بترسانند تا به يروديد با هيشا.  بوده باشنديسي و جان عيفكر سالمت
  . شد مير ي دستگي به احتمال قوجائي كهزد، يم بگرياورشل
 از يا هن امر توطئيافت كه ايبلكه او در. اورديشكنجه و آزار خم به ابرو ند به ي خداوند ما از تهد32 :13
ن ي درك اي برخيبرا.  را به آن دوباره برسانندياميان گفت كه برگردند و پيسيس است و به فريرودي هيسو
 واژه روباه يدر متن زبان اصل(د دشوار است يك روباه مونث ناميس را يرودي هيسيقت كه خداوند عيحق

ر به عنوان يدن شرياست كه ناممقدس  كتاب از يه تخطين آيكنند كه ا مين تصور يآنها چن. )صورت مونث دارد
. قت مسلم استيست، بلكه حقير نينجا مقصود شري ااين حالبا ). 28 :22خروج (كند  ميحاكم مردم را منع 



 مانده ياو در چند روز باق.  استش ماندهي از كارهاين بود كه هنوز قسمتي فرستاد ايسي كه عياميموضوع پ
 خدمت ياني روز پايسپس در روز سوم، به عبارت. ديضان را صحت خواهد بخشيرون كرده و مريوها را بيد

چ يه. ف خود باز نخواهد داشتيز او را از انجام وظايچ چيه. ديان خواهد رسانين را به پاي زميخود بر رو
   .بدايتوانست بر او غلبه  مين ني بر زميقدرت
ن خصلت از يا. م محفوظ بودي شهر اورشلياز براين امتيا. شد ميل كشته يد در جلين نباي عالوه بر ا33 :13
ان خدا را به يش كشتن سخنگويم كمابياورشل.  را به قتل برساندي تعالين خدايم بود كه خادميآن اورشل

ز ي ن“م كشته شوديرون از اورشلي بيبمحال است ن” اني از بيسيو هدف خداوند ع. انحصار خود درآورده بود
  . ن بوديهم

 كه قاتل يشهر. ستين شهر شرور محزون كشته بر آن گريق در مورد ايان حقاي پس از بيسيع 34-35 :13
 او خواست مردمان بارچند . شود مي واقع يسيكند حال مورد ترحم ع ميآوران خدا را سنگسار  اميا است و پيانب

 مشكل بر سر. اما آنها نخواستند.. .رد جمع كنديگ مي خود ير بالهايش را زي خويها هشهر را چنانكه مرغ جوج
 از اسارت را يآنها دوران طوالن. شود مينشان خراب گذاشته يكل و سرزمي ه، شهر،جهيدر نت.  آنها بوديلجباز
 “ديآ مي نام خداوند مبارك است او كه به” ندي كه توبه نكرده و نگويقت تا هنگاميدر حق.  خواهند نموديسپر

  .  پس قوم او در روز قدرت و سلطنت او خواهند خواست!ديخداوند را نخواهند د
  

  )6-1-14( )يآب آوردگ( شخص مبتال به استسقا يشفا) س

ن يالبته ا.  دعوت نموداش هان خداوند را به صرف غذا به خانيسي فري از روسايكيدر روز سبت  1-3 :14
.  در پسر خداييافتن خطاي ي براي رهبران مذهبي بود از سويبود، بلكه تالشت ني خلوص نيدعوت از رو

 تورم بود كه ي او مبتال به نوع،يبرد، به عبارت مي رنج )يآب آلودگ(د كه از مرض استسقا ي را دي شخصيسيع
ا در روز يآز كه يه آمين سئوال كناي با ادهنده نجات. ديآ ميد ي بدن پديدر اثر جمع شدن آب در بافت سلولها

  .گذرد ميداند در ذهن مخالفانش چه  ميز است نشان داد كه يسبت شفا دادن جا
ند، يكن قادر نبودند پاسخ خود را اثبات نمايست، ليز نيل بودند كه پاسخ دهند جايشتر مايگرچه ب 4-6 :14
ن كار لطف و رحمت يا يسيدر نظر ع.  آن مرد را شفا داد و رها كرديسين عيبنابرا. ن رو ساكت ماندندياز ا

ان يهودي  سپس رو به.)17 :5 وحناي( در روز سبت يستد، حتيا مياز عمل باز ن چگاهي هيخدا بود، محبت اله
رون ي آن را باً افتد، مطمئنيواناتشان در روز سبت در چاهي از حيكي نمود كه اگر يادآوريكرد و به آنها 
اما در مورد .  داشتيشان ارزش ماليوانات براي چرا كه ح.كردند ميغ نين كار دريآنها از انجام ا. خواهند آورد

اگر چه آنها . كردند مي كمك به او سرزنش ي را برايسيكردند و خداوند ع مي ني توجهيانسان رنجور آنها حت
  . هم شدندتر نيم كه آنها خشمگي عاجز ماندند اما ما مطمئن هستيسياز جواب ع
  



  )11-7 :14(همان جاه طلب يمثل م) ش

ده بود كه در تالش بودند تا ي را ديهماناني ميسي به هنگام ورود به خانه آن فريسيست كه خداوند عيد نيبع
همان يز ميقت كه او خود نين حقيا.  واال بودندي بارز و مقاميگاهيآنها به دنبال جا. ار كننديصدر مجلس را اخت

چون به .  هشدار دادين شكل از خودخواهي برابر ااو به آنها در. بود او را از صراحت و عدالت باز نداشت
 خود ي كه مقام واال را برايهنگام. نشستند و نه در صدر مجلس مين مجلس يد پائيصرف غذا دعوت شدند با

 در مقابل اًقتياگر خود را حق.  نزول كرده و باعث خجالت ما شودتر  دون مرتبهيم ممكن است به مقاميخواه مي
م داد كه بهتر ين تعلي چنيسيع.  برتر استيم رفت و آن به سويك سو خواهيآنگاه تنها به م، يخدا فروتن ساز
م و سپس آن را از دست يي واال كسب نماينكه در ابتدا مقاميم تا ايشرفت كني برتر پي مقاميآن است به سو

هر . دا او را برافراشت او خود را فروتن ساخت و خ.)8-5 :2 يف( بود ي زنده از فروتنيا هاو خود نمون. ميبده
  . شتن را فرود آرد، سرافراز گردديكه خو
  

  )14-12 :14(گذارد  مي كه خدا به آنها احترام يهمانانيم) ص

 يپ ن موضوعيدرنگ به ا  بييسيع.  دعوت كرده بوديهماني را به ميان مقامات محليسيس فري گمان رئيب
مت شمرده و ين فرصت را غنين رو اياز ا. اند هركت نجست شيهمانين ميد كه مردم محروم جامعه در اياو د. برد
توانند محبت ما را  ميم كه نيي را محبت نمايد كسانينكه ما بايان نمود ايت را بيحين اصول مسي از بزرگتريكي

 تا عوض ،كنند ميگان دولتمند خود را دعوت يا همساي شاني خو، دوستان، مردم جامعهمعموالً. نديجبران نما
 و ،ران، لنگانيرا محبت كردن به فقيز. پسندد مينگونه عمل كردن را ني اي روحانيزندگ. ابندي خود را بن كاريا

كنند  مي محبت هن اقشار جامعي كه به اي كساني برايخداوند پاداشخاص.  استيعيرطبي غشالن و كوران كامالً
كن خدا خود به ما وعده ي بدهند، لهمانان استطاعت آن را ندارند كه عوض ما راين ميگرچه ا. در نظر دارد

 يبه عنوان استدالل برامقدس  كتابه در ين آي اچنين هم. امت عادالن به ما پاداش خواهد داديدهد كه در ق مي
ن ن واقعه به هنگام ربوده شديا.  استيقيان حقدار ايمانامت تمام يرود و شامل ق ميامت اول به كار يق
امت يگر قي ديبه عبارت. م رخ خواهد داديبت عظيان دوران مصيم پس از پايا معتقدز آنگونه كه ميان و ندار ايمان 

  . محقق خواهد شدهحلن مريست بلكه در چندي نيك واقعه آنياول 
  

  )24-15 :14( افت بزرگيمثل ض) ض

 است كه شخص در ي بر سر سفره نشسته بود گفت كه چقدر عاليسي كه با عيهماناني از ميكي 15-18 :14
 قرار داد ميم ي تعليسي كه خداوند عير اصول رفتاري او تحت تاثاحتماالً. ك گردديت ملكوت خدا شربركا

به هر حال، خداوند در جواب او . ان كرديشد آن را بيندين سخن بينكه راجع به ايد بدون ايا شاي گرفته بود
 يارين است كه بسيبار ا فقت تاسي است، اما حقيار عاليخوردن در ملكوت خدا بس گفت درست است كه غذا



او خدا را همچون . آورند مي يهمانيامدن خود به مي ني احمقانه برايها شوند بهانه مي كه دعوت ياز آن كسان
 كه غذا آماده يهنگام.  را دعوت نمودياريهمانان بسينمود و مپا  برم ي عظيافتيد كه ضير كشي به تصويشخص
 ما ين موضوع براي ا.ز حاضر استيان را اطالع دهد كه همه چشدگ  او از غالم خود خواست تا دعوت،شد
ل يانج ام دعوتيان رساند و پي نقشه نجات را بر جلجتا به پايسيقت بزرگ است كه خداوند عين حقيادآور اي

 خواهد برود ميده و ي خريا هشدگان بهانه آورد كه مزرع  از دعوتيكي. ابدي ميه كار انجام شده او انتشار يبر پا
ن دعوت يات بر اي به مادياما باز هم دلبستگ. ده بوديد مزرعه آن را دي است كه او قبل از خريعيطب. ندين را ببآ

  .  بودتر مندانه ارجح سخاوت
 است كه ي از كسانيرياو تصو. ديازمايرفت كه آنها را ب ميده بود و ي پنج جفت گاو خريگريد 19-20 :14
ن سبب ي گرفته است و از ايشخص سوم گفت زن. دانند مي خدا مقدم  حرفه و تجارت خود را بر دعوت،شغل
  . شوند ميل يرش دعوت انجي اغلب مانع پذي و اجتماعيروابط خانوادگ. ديايتواند ب مين

 و فرستاد، آقا او را به شهر دهرفته نشي خود را خبر داد كه دعوت او پذي كه آن غالم آقايهنگام 21-23 :14
را  كدام خال چي ه،ضي فهمو  عتي طبهم” گفته است بنگل. ن و كوران را دعوت نمودران و لنگان و شاليفق
ل را ي كه آنان انجيهنگام. هود باشدي از رهبران قوم يريتصون دعوت شده يست كه اوليد ني بع“.پسندند مين
 گفتند، اما خانه كين دعوت لبي از آنان به اياريبس. م دعوت به عمل آوردي خدا از مردم شهر اورشل،رفتندينپذ

بدون . اوردي و مرزها برود و مردم را به الحاح بها ش گفت به راهين رو آقا به غالم خوياز ا.  بوديهنوز خال
 كه يهمان كار( شدند ميبازو آورده  د به زوريآنها نبا. انيهودير يل از غيست از دعوت انجيرين تصويد ايترد
د با محبت آنها را قانع كرد و به خانه آقا آورد تا يبا. ه قوت استدالل، بلكه ب)خ انجام داديت در طول تاريحيمس

  . پر شود
 ،در ابتدا دعوت شده بودندي كه را آناني نبود، زيازيه نيهمانان اوليگر به حضور مين رو دياز ا 24 :14
  . امدندين

  
  )35-25 :14( ي شاگرديبها) ط

ن استقبال گسترده به وجد يغالب رهبران از چن. رفتند مي يسير به دنبال خداوند عي كثياكنون جمع 25 :14
 همراه او يچ عشق و عالقه قلبي و بدون هي كنجكاوي نبود كه از روياما خداوند به دنبال افراد. نديآ مي
 الزم شد در راه ي كنند، و حتي او زندگي براي بود كه مشتاق بودند با عشق و فداكارياو به دنبال كسان. نديآ مي

 يسيبارها ع. دي آن جماعت را غربال نمايط دشوار شاگرديان شراين رو او خواست با بيو از ا.  سپارنداو جان
ن همان يا. نكه آنها به دنبال او آمدند، او آنها را غربال نمودي خود جذب كرد، اما پس از ايح مردم را به سويمس
   .دهد مينجا رخ ي است كه در ايزيچ

د ي باشند، بايقيخواهند شاگرد حقيآمدند گفت كه اگر م مي او ي كه در پيه كسانز در بيش از هر چيپ 26 :14



 زن و اوالد و ،د از پدر، مادرين نبود كه شخص بايگر دوست بدارند، البته منظور او ايش از هر كس دياو را ب
 ي خانوادگيوندهايت به پيد بگذارد كه اهميك شاگرد نباي .)37 :10 ي متك.ر(. برادران و خواهران متنفر باشد

  . ر اطاعت كامل از خداوند باز داردياو را از مس
نه . شود ميافت ي “زي جان خود را نيحت” در عبارت ين شرط شاگردين قسمت اوليقت، دشوارتريدر حق
 يبه جا! ميز دشمن بدانيد جان خود را نيم، بلكه بايشاوندان خود را از او كمتر دوست بداريد خويتنها ما با

 به حال ما يم هر عملمان چه نفعينينكه ببي ايبه جا. ح محور باشديد مسي ما خود محور باشد، باي زندگنكهيا
 و يش شخصيتوجه به آسا. ح و جالل او داردي بر مسيريم كه اعمالمان چه تاثيد به دقت بسنجيدارد، با
سخنان . ميگران قرار دهيح و شناساندن او به ديفه بزرگ جالل دادن مسيد پس از وظي خود را بايسالمت
ش از خانواده و يم، بيگران دوست نداشته باشيش از دياو گفت كه اگر او را ب.  همه كامل هستنددهنده نجات

  .  وجود ندارديگرياس ديمق. ميم شاگرد او باشيتوان ميجان خود، ن
ب يصل. دي نمايرويب خود را بردارد و او را پيد صلي بايقيك شاگرد حقيم داد كه يسپس او تعل 27 :14

 مرگ است كه ي و حتيي تنها، رنج،ست، بلكه راه قبول ننگي ني روانيا عذاب روحي و يضعف جسمان
تواند  ميشخص . كنند ميب را حمل نيان صلدار ايمانهمه . كند ميح انتخاب يشخص داوطلبانه به خاطر مس

ز به مانند يم، ما نيكن ميح ترك يه خاطر مسز را بياما هرگاه كه همه چ.  باشد و از آن اجتناب ورزديح اسميمس
. ن استيب ايصل. م نمودي را تجربه خواهيطاني شين بود همان مخالفتهاي زمي كه بر رويپسر خدا هنگام

ن بود ي زمي كه بر رويح هنگاميز به مانند مسين بدان معنا است كه ما نيا. ح بروديد از عقب مسيشاگرد با
  . مخالفت گناهكاران و  وسوسه،ي خفت و خوار،، جفايا انكار نفس، فروتن همراه بيك زندگيم يست كنيز

 از يرويش از پيپ)  از اويروي پيبها(ان دو مثل بر لزوم برآورد خرج ي با بيسيسپس خداوند ع 28-30 :14
 كه يشخص. ه نموديك جنگ تشبي و سپس به يك پروژه ساختماني را به يحي مسياو زندگ. د نمودياو تاك
 تمام كردن آن ندارد، ي براياگر به اندازه كاف. كند مي دارد اول نشسته و خرج آن را برآورد ي برجيناقصد ب

ند تمسخر يد، پس هر كه او را بيد كار را متوقف نمايادش نهاده شد باي كه بنيو اگر نه هنگام. ادامه نخواهد داد
. ن استيز چني در مورد شاگردان ن“.ساند نتوانست به انجامش ر، شروع كردهين شخص عمارتيا” ،ديكنان گو
ح ترك ي مسي خود را برايا قادر هستند با تمام وجود زندگي آن را بسنجند، بسنجند كه آيد بهايآنها ابتدا با

گران ين شود دياگر چن.  و باشكوه داشته باشند، و سپس ناكام بمانندي توفانيواگر نه ممكن است شروع. ندينما
 جز يزي چيان نه چندان جديحي مسيا برايدن. كنند مي خفت بار مسخره ياني و پاي توفانياو را به خاطر شروع

  . سرزنش ندارد
د به دقت يشتر از او هستند بايش بيرويرود كه ن ميگر ي دي مقابله با پادشاهي كه برايپادشاه 31-32 :14

ا به يابد كه آي مي در يخوباو به . ريا خي اندك خود قوت شكست دشمن را دارند يروهايا نيبسنجد كه آ
ز ي نيحي مسي شاگرديو زندگ. م خواهند شدي تسلينكه به طور اسفناكيا ايافت ي دست خواهند ي قطعيروزيپ



  .  وجود ندارديگرياس ديچ مقيه. ن استيچن
 كهكند  ميان يه به صراحت بين آيا. باشدمقدس  كتاب در تمام ها هين آيتر  از گمناميكي 33ه يد آيشا 33 :14
ن ير بار ايتوان از ز مي ن“.تواند شاگرد من شود مي ترك نكند، ن راملك خودي از شما كه تمام مايكيهر ”

د يد او بايگو مي بلكه ،ز باشديد طالب ترك همه چيد كه شخص بايگو ميه به ما نين آيا.  كرديسخنان شانه خال
چ ين كار به هيدانست كه ا مياو . ميينما مين ي خداوند را تحسيسين سخنان عي اي ما برا.ز را ترك كنديهمه چ
 او ارزش يا براي در دنيگريز ديشتر از هر چيخواهد كه ب مي ياو مردان و زنان. ستي ممكن نيگري ديقيطر
ز را به ي است كه همه چيكند همان كس مي ي كه به خودش خوبيشخص” :ديگو مين يل چنيرا. ل شونديقا

كند، و يا حمل مين دنيب را در اي چند سال صليكند، فقط برا مين معامله را ي او بهتر.كند ميك تر حيخاطر مس
خواهد، ثروت خود  مي خود ي را براها ني كه بهترياما آن كس. آورد مي را به دست يات ابدينده حي آيايدر دن
و . ود خواهد بي در آخرت در جالل غن، استيض غني كه اكنون در فيشخص. ز به گور فرو خواهد برديرا ن

چگاه آن را از دست نخواهد داد و آن يشود كه ه مي يزيح مالك چيمان به مسيبهتر از همه آن است كه او با ا
   “.چگاه از او گرفته نخواهد شديكو است كه هيب نينص

 وقف ي و سرسپردگي خود را با فداكاري كه زندگيشخص. ك شاگرد استي از يرينمك تصو 34-35 :14
 ي امروزينمكها. اما در ادامه سخن از نمك فاسد است. ش باشديد سالم و در خور ستاياخداوند نموده است ب

. ز وجود داشتي ني ناخالصيرياما در آن زمان همراه نمك مقاد. شوند چرا كه نمك خالص هستند ميفاسد ن
.  نداشتي ارزشگري مانده دين باقياما ا.  مانده آن در ظرف بماندين ممكن بود نمك فاسد گردد و باقيبنابرا
  . شد ميخته يد دور رين استفاده كرد و باي زميشد از آن به عنوان كود برا مي نيگر حتيد

ك يشاگرد . شكند مي عهد خود را ي دارد، اما پس از اندكي است كه شروع درخشانير شاگردين تصويا
ما درباره نمك .  نخواهد آمدگر او به كاريد، دي دارد، اگر او در انجام آن ناتوان آي زندگي برايل اصليدل
چ گاه رخ نخواهد ي هين امريزد، چنير ميرون يد كه خدا آن را بيگو ميه نين آي ا“.زندير ميرونش يب”م يخوان مي
 را شروع كرد و نتوانست آن را ي ساختماني كه بناي، آنها شهادت كسي به عبارت“زندير ميرونش يب”بلكه . داد
  :سدينو مين يچني كل. ارندگذ ميرپا يبرساند، ز انيبه پا

ت خود را كه ي كه نمك تنها خاصيهنگام. سازد مي ناكام را بر ما روشن يانينجا خطر شروع خوب و پايدر ا
چ يگر به هي د؟ارزش خواهد بود  بيا به اندازه آني در دنيزيگر چه چيبه خاطر آن ارزش دارد از دست دهد، د

ا يسته اهداف دنياو شا. ن استيز چني ناند هح بازماندي مسيرويز پ كه ايدر مورد شاگردان . نخواهد آمديكار
ا دارد، اما ي دنيهاي وارد شدن به گناهان و پوچي برايارياو معرفت و نور بس. ست، اما خدا را ترك كرده استين

نمك بدون طعم مورد سرزنش و . د ندارديح حفظ نمايقت كه او را در راه مسيض و حقي فيچگونه شادياو ه
  .  قرار خواهد گرفتياورد

ن يا. ان دادي را پاي سخنان خود در مورد شاگرد“آنكه گوش شنوا دارد بشنود”ن عبارت ي با ايسيخداوند ع



 مشتاق ياما اگر شخص.  ندارديط دشوار شاگرديدن شراي شني براياقيچ كس اشتين معنا است كه هيعبارت بد
  . دي نمايرويد بشنود و پيست، پس او بايمهم ن يشبرا آن ي است، و بهايسي از خداوند عيرويبه پ

ز را در يدم شد؟ من همه چيز عايح ترك كردم، و چه چي مسيز را برايمن همه چ”ن گفته است ي كالوجان
 ز استي ورود به ملكوت آسمان ناچيبها” :دارد مياظهار  (Henry Drummand)  درومنديهنر “.افتمي حيمس

  “.شود ميز تمام يمت همه چيانه آن به قياما آبونمان سال
  
   )7-1 :15( مثل گوسفند گمشده) ظ

 يگران را كه در ظاهر گناهكار بودند به سويران و دي باجگ14ح در باب يم مسيبه نظر خدمت تعل 1-2 :15
 از آنها اعتراف كردند كه حق با ياريبس كني گناهان آنها را مالمت نمود، ليسيگرچه ع. خود جذب نمود

هرگاه .  اعتراف نمودند كه او خداوند استيقيو با توبه حق. ح خود رامحكوم كردنديم سو با مسآنها ه. اوست
رفت و به آنها كمك  ميان آنها يافت كه مشتاق به اعتراف گناهان خود بودند، او به مي مي ي مردميسيكه ع
   .داد مي كرده و بركتشان يروحان
كند دلخور  ميشان آشكار بود معاشرت ان كه گناهياندما مرب يسيقت كه عين حقيان و كاتبان از ايسيفر
ن كار انتقاد ي به خاطر ايسي نداشتند و از عي و اجتماعين مبروصان اخالقي از ايچ دل خوشيآنها ه. شدند مي
 “.خورد ميشان يرد و با ايپذ مين شخص، گناهكاران را يا” را به او نسبت دادند كه ين رو تهمتياز ا. كردند مي
ن كار يقت ايدر حق ن كار سزاوار سرزنش است، امايكردند كه ا ميآنها گمان . تهمت آنها درست بودالبته 

  !ن جهان بودي هدف او از آمدن به اي در راستايسيخداوند ع
ات گوسفند گمشده، سكه گمشده و پسر گمشده را ين اتهام آنها بود كه حكاي در پاسخ به ايسيخداوند ع

شده  ت تباهيچگاه حاضر نبودند وضعي كه ه،ان و كاتبان بودنديسي خود فراًميات مستقين حكايهدف ا. ان كرديب
شده بودند اما فروشان و گناهكاران گم مي آنها هم همچون ،قتيدر حق. نديخود را در حضور خدا اقرار نما

ند يب مي كه ين است كه خدا هنگامي انن سه داستاينكته مهم در ا. زدند ميرفتن آن سرباز يقاطعانه از پذ
 آن قدر كه يشياكاران جزم اندي از رحالي كهرد در يپذ ميت را ي و رضايقي حقيكنند شاد ميگناهكاران توبه 
  . ت خاطر ندارديند رضايت گناه آلود و فالكت بار خود اعتراف نمايخواهندبه وضع ميمغرورند كه ن

ان و كاتبان يسيانگر فري نه گوسفند ب وودن. شود مي ي در نماد شبان معرفيسي ع خداوندنجاي در ا3-4 :15
  . دكنن مي كه به گناه خود اعتراف يانا گناهكاريران ي از باجگ استيا هگوسفند گمشده نمون. هستند
نه در ( از گوسفندانش گم شده است، آن نود و نه را در صحرا گذاشته يكيكه  برد مي ي كه شبان پيهنگام
ن سفر شامل نزول او بر يشود، ا مي به خداوندمان مربوط جائي كهابد، تا آني بو به دنبال آن رفته تا آن را) آغل
 )گوسفند( “نود و نه”سرود  چقدر عبارات. شود مي رنج و مرگ او ، طردشدن او، خدمت اوي سالها،ني زميرو
   :با هستنديز



  داند  ي نميا هافتيچ نجات يه
  اي آن دريژرفا

  و ضاللت آن شب را 
  گذر كرد كه خداوند از آن 

  .ديافت، رسي گوسفند گمشده خود را ئي كهتا به آنجا
  Elizabeth C. Clephaneكلفين . اليزابت سي

ن عبارت بر ما ي ا.گردد ميافت آن را بر دوش خود گذارده به خانه باز يرا  شبان كه گوسفند خود 5 :15
گر يان دي كه در مي هنگامكه قبالًافت ي با شبان را يكيت و نزديميسازد كه آن گوسفند افتخار صم ميروشن 

  . برخوردار نبوديازين امتيگوسفندان بود از چن
ن موضوع يا.  كنندي شاداش ه نجات گوسفند گمشديد تا با او برايگان را طلبيشبان دوستان و همسا 6 :15
  . ك گناهكار استي به خاطر توبه دهنده نجات ي از شاديحاك
د به سبب ينما مي در آسمان رخ ي خوش:ار پرواضح استيآموزد بس ميت به ما ين حكاي كه ايدرس 7 :15
. دهد مي رخ ني شاداند ه نبرديت تباه شده خود پي كه به وضعي آن نود و نه گناهكاريك گناهكار، اما برايتوبه 
افتن ينجات  ي گناهكارند و براها انسانهمه . از به توبه ندارندي از افراد نيست كه برخين معنا ني بداً واقع7ه يآ
اج به توبه يكنند احت مي كه به خود نگاه يد كه تا هنگامينما ميف ي را توصيه اشخاصين آيا. نديد توبه نمايبا

  .ندارند
  
  )10-8 :15(مثل سكه گمشده ) ع

. ديجو مي كه با چراغ كالم خدا گمشده را ، استالقدس روحانگر ي نمان داستان است احتماالًي كه در ايزن
خواهد  مي است كه ي از شخصيك درهم گمشده حاكي حالي كهد، در يگو مي ناتوبه كاران سخن نه درهم از
 يك شيسكه .  گوسفند به اراده خود آواره گشته بوديت قبليدر روا. د كه از خدا دور شده استياعتراف نما

  . ود مرده استاو در گناهان خ. ك گناهكار باشديروح   بيتيد ببانگر وضعين رو شايجان است و از ا بي
گان خود را جمع يسپس دوستان و همسا. ابديدهد تا آن سكه را ب ميت به تفحص خود ادامه ق داآن زن ب

 كه يا ه نسبت به آن نه سكيشتري بيش شاديافت براي كه او آن را يا هسكه گمشد. رنديكند تا با او جشن گ مي
ت ي كه خود را فروتن ساخته و به وضعيگناهكار. ن استيز چنيخدا ن. هرگز گم نشده بودند به همراه آورد

از خود يچگاه به ني كه هيخدا از كسان. آورد مي به ارمغان ي دل خود شاديد براينما ميتباه شده خود اعتراف 
  . افتي نخواهد ي و سرورين شادي چناند ه نبردي توبه پيبرا
  
   )32-11 :15( ت پسر گمشدهيحكا) غ



پسر كوچك . ده شده كه دو پسر داشتير كشي به تصويا همچون شخصنجي پدر در ايخدا 11-16 :15
پسر بزرگتر . انيسي از كاتبان و فر استيري پسر بزرگتر تصوحالي كه از گناهكار توبه كار است، در يا هنمون
. ز معروف استياش نيپسر كوچك به پسر ع. اند هافتي از فرزندان خلق شده خدا است كه البته نجات نيا هنمون
ن پسر از يا. كند ميهوده تلف يكند، و پول خود را ب مي تمام خرج يفكر  بي است كه باياش كسي شخص عكي

توانست به انتظار مرگ پدرش  مياو ن. ديم گرفت كه آنجا را ترك نماي اش خسته شده و تصميخانه پدر
.  به آنها داديا به درستك ريپدر سهم هر .  ارث خود را زودتر از موعد طلب نمودميزان ن رويند، از ايبنش
 گناه يد كوچ كرده و در آنجا ساكن شد و ثروت خود را در راه لذتهاي بعيد كه پسر كوچكتر به ملكيي نپايريد

ن رخ داد، و او خود ي در آن سرزمي سختيد خشكساليان رسي به پااش هينكه سرمايبه محض ا. آلود تلف نمود
 كه در نزد غالب ي شغل،ن بود كه به گرازها غذا دهديت بكند اتوانس مي كه يتنها كار. افتي دست يرا ته
. ديكرد، بر آنها حسادت ورز ميخوردندنگاه  مي خرنوب ئي كه كه او به گرازهايهنگام. ند نبوديان خوشايهودي

 كه به هنگام ي تمام دوستان.كرد مي نيچ كس به او كمكي به نظر ه،شتر از او بخورنديتوانستند ب ميآنها 
  . د شده بودندي او در كنارش بودند اكنون ناپديها يجولخر
او .  به ذهنش خطور كندي آن باعث شد فكر.. به همراه داشتي او بركتي برايبه نظر خشكسال 17-19 :15
حالي  خوردن داشتند، در ي براي كافيآنها غذا. كنند مي ي از او زندگتر اد آورد كه مزدوران پدرش راحتيبه 
م ياو تصم.  انجام دهديم گرفت كارين موضوع فكر كرد، تصمي كه به ايهنگام. شد مي هالك ي او از گرسنگكه

گر ياو دانست كه د. د و از او بخشش بطلبدي به گناه خود اعتراف نما،گرفت كه با ندامت نزد پدر خود رفته
  . ش كار كندي براست كه پسر او خوانده شود، و در نظر داشت از او بخواهد كه همچون مزدوريسته آن نيشا

او دوان دوان آمده او را در آغوش خود . ده ترحم نموديده بود كه پدرش او را ديهنوز به خانه نرس 20 :15
. برد مي خدا به كار ي برايكه شتاب را به خوبمقدس  كتاب كه در  استيين تنها جايد ايشا. دي بوس،دهيكش

  :كشد مير يت را به تصوين حكاي ايبه درست استوارت
د، و نه ياينش به خانه بيست كه فرزند شرمگيده است، او منتظر نير كشي با شهامت خدا را به تصويسيع
ن و ژنده پوش و برآشفته است يدود تا او را كه شرمگ مي بلكه ،ديد شان و مقام خود را حفظ نمايآ مي او يوقت

ع يه و جالل پرشكوه بخشش را وسره ساختيكباره رنگ گناه را تي به “پدر” نام. رديدر آغوش باز خود گ
  . گرداند مي

كن يل. ش كار كنديد همچون غالم برايپسر نزد پدر اعتراف كرد و خواست كه از او تقاضا نما 21-24 :15
ش و با يهاين بر پاي بر دستش و نعليجامه را در بر او كنند، و انگشترن يبهترپدر به غالمان خود دستور داد كه 

 به مناسبت بازگشت پسرش كه يمي جشن عظچنين هم.  خود ادامه دهديسر به حرفهان كار نگذاشت كه پيا
ن مورد ي در ايشخص. ده بودياو در نزد پدرش مرده بود و اكنون زنده گرد. ب داديافت شد ترتيگم شده بود و 
 آن را ي زماناو. اوردي دور به دست نينهايپسر جوان به دنبال اوقات خوش بود، اما آنرا در سرزم”، گفته است



 ، كردن شروع نمودنديد گفته شده است كه آنها به شاديبه تاك “.د به خانه پدرش بازگرددي برد بايافت كه پي
   .ن منوال استيز وضع به هميدر مورد نجات گناهكار ن. افتي اني آنها پايچگاه ثبت نشده است كه شادياما ه
د ي پرسيد، او از غالمي را شنيكوبي جشن و پايدا كه پسر بزرگ از مزرعه بازگشت صيهنگام 25-27 :15

 در پوست خود ي گفت كه برادرش به خانه بازگشته است و پدرش از شادي غالم به و.ماجرا از چه قرار است
  . گنجد مين

 .يج. دي پدر شركت جوياو نخواست كه در شاد. خشم و حسادت پسر بزرگ را فرو گرفت 28-30 :15
توانند بدان داخل  ميشان و حق به جانبان ني خدا است، جزم اندي شادئي كهجا” : است گفتهي به خوبي دارب.ان

  “؟ به حال من داردي گناهكار خوب است، عدالتم چه سودياگر خدا برا. شوند
ت گفت كه ي و با شكوه و شكا،رفتي او نپذ،دي كه پدرش از او التماس نمود تا در جشن شركت جويهنگام

 چه ،د به او داده نشيا ه بزغاليحت.  نداده استيت و اطاعت وفادارانه به او پاداشپدر هرگز به خاطر خدم
 تلف نمود، ها نكه ثروت پدر را با فاحشهياش او پس از اي كه پسر عياو گفت هنگام. يبرسد به گوساله پروار

   “.برادرم”و نه  “تن پسريا”د كه او گفت ييتوجه نما. غ نكرديز دري او ني جشن برايي از برپايبازگشت او حت
 و سرور رخ خواهد داد، در يدا شود شادي پيا ه از آن است كه هرگاه گم شديپاسخ پدر حاك 31-32 :15
  .  نداردي جشن و شادي برايليچ دلير هي مصالحه ناپذ، ناسپاس،ي پسر خودراحالي كه

ناهكاران لطف و بخشش نشان نكه خدا به گيآنها از ا. ان استيسيا از كاتبان و فري گويريپسر بزرگتر تصو
، و اند ه نكرديچي، از احكام او سرپاند هآنها به گمان خود خدا را وفادارانه خدمت كرد. دهد متنفر بودند مي
 و گناهكار و ياكاران مذهبين بود كه آنها ريقت امر ايحق. اند هافت نكردين كارها پاداش دريچگاه به خاطر ايه

 را پس از ينكه او بركتينند كه چقدر از خدا دورند و ايرا كور ساخته بود تا نبغرور چشمان آنها . مجرم بودند
ند، دل پدر يخواستند كه توبه نموده و به گناهانشان اعتراف نما مياگر آنها . غ نداشته بوديگر از آنها دري ديبركت
   .شدند ميار ي و سرور بسيز باعث شاديو آنها ن. شد ميشاد 
  
   )13-1 :16( ركيت مباشر زيحكا) ف

د اذعان كرد كه يبا. دهد مي رو به شاگردان خود كرده و به آنها درس نظارت يسياكنون خداوند ع 1-2 :16
ن است كه در ظاهر به يت اين حكاي ايعلت دشوار. ل لوقا استين موضوعات در انجين عبارات از دشوارتريا

 .ستين نيافت كه موضوع ايم ي درخواه حالاينبا . كند ميش ي ناظر خائن را ستايب كاريرسد فر مينظر 
گر ي ديت اموال شخصيري است كه مديناظر شخص.  از خود خداستيرين داستان تصويشخص دولتمند در ا

ن ناظر متهم به يا. ز به نوبه خود ناظر استين داستان هر شاگرد خداوند نيبا توجه به ا. شود ميبدو سپرده 
افت كه به ياو نزد كارفرما احضار شد تا حساب باز پس دهد، و در.  خود استيه كارفرماياختالس سرما

  .  از شغل خود بركنار خواهد شديزود



ر ي هم پيياما از سو. شدياندي بيا هنده خود چاري آيد برايافت كه باي فكر كرد و دريناظر لحظات 3-6 :16
 پس چگونه ).ش عار نبوديبرا يش عار بود گرچه دزدي برايي كار كردن نداشت و هم گدايارايشده بود و 

ابد كه به ي خود بي برايتوانست دوستان ميد كه ي كشيا ه او نقش؟ن كندي خود را تاميت اجتماعيتوانست امن مي
 دي خود رفت و از او پرسيان كارفرماي از مشتريكياو نزد  :ن بودينقشه او ا. رندياز دست او را بگيهنگام ن

 ناظر به او گفت پنجاه رطل بپردازد و حساب ،ار گفت صدر طل روغن كه بدهكيهنگام. چقدر بدهكار است
  . ه خواهد شدياو تسو
ه يل بپردازد و تا حساب او را تسويناظر به او گفت هشتاد ك. ل گندم بدهكار بوديگر صدكي ديمشتر 7 :16
  . دينما

ن ي آفراش هر كار عاقالنش ناظر خائن را به خاطي كه آقا استين قسمت داستان آنجائيتر تكان دهنده 8 :16
 به ما نشان يه بعديآ. عمل ناظر منصفانه نبود ؟ن شوديانت تحسين خيد به خاطر ايچرا شخص با. گفت
. او محتاطانه عمل كرده بود. شينده نگرين نشد، بلكه به خاطر آيش تحسيب كاريدهد كه ناظر به خاطر فر مي

ن يدر مورد كاربرد ا. نده كردي پاداش آياو منفعت حال را فدا. ديشي انديري آن تدبيست، و براينده نگرياو به آ
.  بلكه در آسمان است،ستين ني زميخدا بر رو نده فرزنديم، چرا كه آيق باشيار دقيد بسي ما بايات در زندگيآ

 خواهد داشت، شخص ي دوستانيد در دوران بازنشستگينان حاصل نماينكه اطمي اي كه ناظر براهمان گونه
د به هنگام ورود به آسمان او ينان حاصل نمايد كه اطمي استفاده نماي خود به نحويد از اموال آقايز باي نيحيمس

  . رفتي خوش خواهند پذيرا با رو
د كه يگو ميه به ما ين آيا “. هستندتر  نور عاقلپسرانش از ين جهان در طبقه خوي اپسران”خداوند گفت 
 ي كه برايقيان حقدار ايمان هستند از تر ميار حكيا بسين دنينده خود در اين آي تاميمانان برايا  بيخدانشناسان و
  . اندوزند ميها  آسمان گنج
گر امكانات خود را يد ثروت و دينكه ما باي ايعني. ميابي بي خود دوستاني برايانصاف  بيد از ماليما با 9 :16
كه م يگران بنا كنيت با ديمي و صمي دوستيرا بيادين نحو بنيبد م ويريح به كار گي مسيد جانها برايدر راه ص
 :ن موضوع را روشن ساخته استي ا(Pierson) رسونيپ .دار بمانديتا به ابد پا

 ها انسانم جان يرمستقيت به طور غيد كتاب مقدس، كتب و جزوات و در نهايتوان در راه خر ميثروت را 
 ييزهايل به چي خواهد ماند، و تبدي تا به ابد باقنماي است براير و آني كه فناپذيزين رو چياز ا. صرف نمود

تواند تمام  مياو .  دالر پول دارد100 يشخص. ميبه عنوان مثال فرض كن.  خواهد شدي و ابدي، روحانيرماديغ
 يش باقي برايزيچ چي آن شب هين صورت فردايد، كه در اي صرف نمايهمانيك ميا يافت يك ضيآن را در 
ك دالر يهر كدام مت يبه قمقدس  كتابد ي خريم او پول خود را برايگر، فرض كنيد يياز سو. نخواهد ماند
ن كار عاقالنه ياو با ا. دي نمايداريخر تواند با مقدار پول خود صد نسخه از كالم خدا را مياو . اختصاص دهد

 يبلكه جانهاقدس م كتاب البته نه ، به محصول خواهند نشستي روزها ن دانهيكارد، و ا ميخود بذر ملكوت را 



ابد كه به هنگام افتادنها، او را تا ي مي خود يبرا اي ي او دوستان جاودان،نهايگذشته از ا. ار ثمر خواهند آورديبس
  . ت برخواهند افراشتي ابدي مرزهايبه فراسو
 يانمان در بركت جاوديهايمانه دار ائي حكيه گذاريم با سرمايتوان ميما . ن استيم خداوند ما ايپس تعل

م، ي آسمان قدم نهاديها م كه هرگاه به دروازهيينان حاصل نمايم اطميتوان ميما . ميك گرديمردان و زنان شر
 ما ياي دعاها و هداي هستند كه با قربانينها همان كسانيرفت و اي خوش خواهند پذيار ما را با روي بسيگروه
نجا ي كه ما را به اي هستيتو همان كس”خواهند گفت ما  ن افراد با كمال امتنان و تشكر بهيا. اند هافتينجات 

   “.يدعوت كرد
  :دارد مي اظهار يدارب

گر مباشر خدا بود، كه بر تاكستان ي ديز به مفهوم و به شكليل ني و اسرائ،به طور كل انسان مباشر خدا است
ن امور ي در همه الياما اسرائ.  عهدها و عبارت به دست او سپرده شد،ها  وعده،عتيخدا گماشته شد و شر
. انت كار استي خشود نشان داد كه كامالً ميسته يده مباشر به او نگريانسان كه بد. امانت خود را تلف نمود

ن به انسان سپرده شده بود و ي زمي كه بر رويض خود آن امانتيد و باقدرت فيآ مي خدا ؟د چه بكندياكنون او با
ا به ين دني در ائي كهزهايچ. دكن مي يوه آسمانيل به ميرفته و تبد گيكرد را از و ميانسان از آن سواستفاده 

 بر ضد خدا است، بلكه ا به كار رود، چرا كه كامالًين دني در اييجو  لذتيد برايدست انسان سپرده شده نبا
م، بلكه ياش بيزيم كه اكنون مالك چين باشيد به دنبال ايما نبا. نده از آنها استفاده كرديد با در نظر داشتن آيبا
ل به يبهتر آن است كه تمام اموالتان را تبد. ميشياندينده بي آي برايريح از اموال خود تدبيد با استفاده صحيبا

ن رو اكنون انسان ياز ا. نجا تباه شده استيانسان در ا. مينكه اكنون ثروتمند باشيم تا اينده كني آي برايدوست
   . كه از سمت خود عزل شده است استيمباشر
ز يم، سپس در اداره امور بزرگتر نين باشي كه به ما سپرده شده است اميزياگر در نظارت بر اندك چ 10 :16
ن ي كه خدا به او سپرده امي كه در استفاده از پوليگر، شخصي ديياز سو. )يگنج روحان(م بود ين خواهيام
  . د فرار گرفته استييژه اندك مورد تات بودن پول در واياهم  بي.ن نخواهد بوديست در امور بزرگتر هم امين

 ي به ويقين نباشد محال است كه مال حقي خداوند امي برايانصاف  بي كه در استفاده از ماليكس 11 :16
اما اگر گناه وارد . ستي نيز بدي چاً البته اساس.ده شده استي ناميانصاف  بينجا ماليثروت در ا. سپرده شود
ر از ي غي اهدافي براتاًرا خصليانصاف است ز  بي به پول و ثروت باشد و پوليازيد نبود كه نيشد بع ميجهان ن

 اما ، استيدار و فانيارزش پول ناپا.  در تضاد هستنديقينجا پول با مال حقيدر ا. رود ميجالل خدا به كار 
  .  استي ثابت و ابديق روحانيارزش حقا
 زمان، ،م، ماليدار آنچهما هر . شود ميل يقاز يو مال خاص شما تما يگريمال دبين  12ه يآ 12 :16

مال ماست اشاره دارد  آنچه. مي خداوند به كار ببرينها را برايد اياستعدادها همه متعلق به خداوند هستند، و با
اگر در مال او . شود ميدمان ينده عاي آيا و زندگين دنيح در اي كه به خاطر خدمت وفادارانه به مسيبه پاداش



  تواند مال خاص خودمان را به ما دهد؟ ميم، چگونه او يا هن نبوديام
اگر پول و ثروت بر ما غلبه . اي مال دني كرد هم براي خدا زندگيرممكن است كه هم براي غ كامال13ً :16
ن يوقف ا  خود راين تالشهايد بهتري اندوختن ثروت بايبرا. مييم خداوند را خدمت نمايتوان ميافته است، ني

د و ي با ترديموضوع بر سر وفادار. ميدزد مي از آن خدا ست را يبه طور قانون آنچهن راه يو در ا. ميكار كن
ز در يهر جا كه گنج ما باشد، دل ما ن. ستندي نيمات نسبيتصم. اند هخته شدي در هم آمها زهيانگ.  استيدودل

رممكن ي در واقع غ.ميكن مي م ما مونا را خدمتي كسب ثروت، ما در واقع داريبا تالش كردن برا. آنجاست
الت ي ما تعطيخواهد عصرها ميز ما را يمونا همه چم.  خدا را خدمت كرد و هم پول راك آن همياست كه در 
  . ميد به خدا اختصاص دهي كه باي زمانيآخر هفته و حت

  
  )18-14 :16( ان آزمنديسيفر) ق

 راه كسب ثروت يزگاري به گمان آنها بر پره.بودندز ياكار بلكه طمع كار نيان نه تنها مغرور و ريسيفر 14 :16
 جالل خدا يخدمت آنها نه در راستا. ده بودندي فرد برگزيك حرفه پردرآمد براي را به عنوان يآنها مذهب. بود

 مي تعليسيدند خداوند عي كه شنيهنگام.  خودشان بودي كسب ثروت براي بلكه برا،گانشانيو كمك به همسا
 آنها يپول برا.  او را استهزا نمودند،اندوزندي خود را در آسمان بيده و گنجهاي دست كشدهد كه از ثروت مي

  .  آنها نبوديز مانع ثروت اندوزيچ چيه.  خدا بوديها  از وعدهتر ملموس
بردند كه در نظر مردم عادل  ميآنها گمان . نمودند مي ين و روحاني متديان در ظاهر اشخاصيسيفر 15 :16
روش . خورد ميخدا گول ظاهر آنها را ن. دي طمعكار آنها را دي خدا دلها،بندهين ظاهر فريراير زاما د. هستند
آنها خود را موفق . در نظر خدا مكروه بود ،)18 :49 مزمور(كردند  مين يگران آن را تحسي آنها كه ديزندگ
از  آنها ،اما در نظر خدا، ه بودندل دادي خود تشكيار براي با درآمد و سود بسيك حرفه مذهبي راي ز،انگاشتند مي
اما در  ،ندينما  ميهوه را محبتيكردند كه   مياعترافبه زبان آنها  . بودندپيشه  زناكار و خيانتي روحانلحاظ
  .مونا بودم آنها يخداقت يحق

 يارتباط ي و بعديات قبليرسد كه با آ  مي در نگاه اول به نظر.مشكل است 18-16 اتيدرك آ 16 :16
م يتوا ن  مياست انيسيفر يانتكاري و خيطمع كار 16 م كه مضمون بابيادآوري اگر به اين حال با .ه باشدنداشت
  به جايعت و مراسم آن را به درستيكردند شر  مي كه افتخاري همان كسان.ميي آن را درك نمايبه راخت
   .ان داشتيسيح فر با رويعت تضاد آشكاري روح شر،اكاران آزمند نبودندي جز ريزي چ،آوردند مي

 دهنده تعميد ييحي آغاز شد و به ي كه از موسيا هدور ن عبارتي خداوند با ا. بودييحيا تا به ي تورات و انب
ظهور پا   راسخي با عزمدهنده تعميد ييحي .د آغاز شده بودي جديا ه اما اكنون دور.ف نموديختم شد را توص
 . بر آنها سلطنت خواهد كرديسي خداوند ع،ديگفت اگر توبه نمائ م او به مرد.ل را اعالن نموديدشاه عادل اسرائ

   .ان مردم به همراه داشتي گسترده در مي واكنش، بشارت شاگردان،بشارت او



د يگو ميك يغام لبين پي به ااًقتين معناست كه هر كس كه حقي بد،“شود ميهر كس به جد و جهد داخل آن ”
ان بر سر راهشان يسي كه فريران و گناهكاران از موانعين مثال باجگبه عنوا. آورد مي ملكوت هجوم يبه سو

د يبا. پرداختند ميات به مبارزه ي به مادي در دل خود با دلبستگيگران به سختيو د. گذاشته بودند عبور نمودند
   .كردند ميبر تعصب غلبه 

 از يا هتوان نقط مي. ستي نيق اخالقياد حقايد به مثابه كنار گذاشتن بنياما شروع دوران جد 17-18 :16
  . سه نموديمقا “گ” ا سركش حرفي “ت” از حرف يا هتورات را با نقط

 عتيد شريتوان ميشما ن” :برند، اما خداوند به آنها گفت  ميكردند كه در ملكوت خدا بسر ميان گمان يسيفر
چه ”دند كه يپرس ميد آنها ي شا“.دي در ملكوت خدا داريگاهيد كه جاييده انگاشته و ادعا نماير خدا را نادينظ بي

چگاه كهنه نخواهد ي كه هي سپس خداوند به قانون ازدواج به عنوان قانون“م؟يا هر پا گذاشتي را زيقانون اخالق
 يو هر كه زن مطلقه مرد.  بودي را نكاح كند زانيگري كه زن خود را طالق دهد و ديهر مرد. شد اشاره كرد
 مرتكب شده يان از نظر روحانيسي بود كه فريزي همان چاًقين دقيا.  بوديز زانيش در آورد نيرا به نكاح خو

 كسب ثروت يوانه وار برايان به خدا پشت كرده و ديسياما اكنون فر.  بسته بوديهود عهديخدا با قوم . بودند
  . آنها باشدي روحانيه در لفافه اشاره به زناين آيد ايو شا. كردند ميتقال 
  
   )31-19 :16( عازريتمند و ال ثرويماجرا )ك

 مرگ و آخرت دو شخص ،ي زندگانيخداوند سخنان خود در مورد نظارت بر اموال را با ماجرا 19-21 :16
 از ياريرا بسيم زييگو مين را يا. ان نكردين ماجرا را در قالب مثل بيد توجه داشت خداوند ايبا. ان برديبه پا

  . آورند ميل و برهان ي خطرناك خود دليرهاي تفسي بران داستان را مثل انگاشته ويمنتقدان ا
نام و نشان به خاطر ثروتش نبود كه به عالم اموات   بين شخص دولتمنديد اذعان داشت كه ايدر ابتدا با
اما . شوند مياوردن به او محكوم يمان نيبه خاطر ا ها انسانمان به خداوند است، و ي ا، نجاتيمبنا. محكوم شد

گذاشتند،  مي او خانه كه او را بر درگاه كثيف و زخمي يري خود نسبت به فقيتوجه  بيتمند بان شخص دوليا
 يش و راحتي آسا،توانست در تجمل مي بود، او نياگر محبت خدا در و.  ندارديقيمان حقينشان داد كه ا

 ياگر او از دلبستگ. كرد مي يي نان گدايا هافتن پاري ي برااش ه بردرگاه خاناش هي همساحالي كه در ، كنديزندگ
  . شد مي وارد ملكوت اًستاد، مطمئنيا ميبه ثروت باز 
ات جان خود به خداوند توكل  نجي او برا.افتير بودنش نجات نيز به خاطر فقيعازر نيگر الي ديياز سو
  .نمود

 به دقت امندن مي)  ثروتمندين برايواژه الت( Dives  او رايت مرد ثروتمند كه گاهيد به شخصيياياكنون ب
او . ذي لذي سرشار بود از انواع غذاهااش هكرد و سفر مين لباس را به تن ين، و فاخرتريتر او تنها گران. ميبنگر
د و به يورز مياو به خدا محبت ن. ديد مي خود تدارك ي لذت و خوشگذرانيكرد، و برا مي ي خود زندگيبرا



  .  نداشتيگان خود توجهيهمسا
 بدبخت بود كه او را هر روز بر درگاه خانه مرد ثروتمند يك گداياو .  مخالف او بود نقطهاًقيعازر دقيال
 سگان ناپاك زبان يف شد و حتي نحي بر بدن خود داشت و از شدت گرسنگياري بسيگذاشتند، او زخمها مي

  . شدند ميدند و مزاحم او يمال مي او يبر زخمها
 سئوال ين موضوع جاي اياري بسيبرا. م بردنديه آغوش ابراهر مرد، فرشتگان او را بي كه فقي هنگام22 :16

 شك ي برايليچ دلي ه،اين حالبا . كنند ميان به آسمان شركت دار ايمانا فرشتگان در انتقال روح ياست كه آ
 هم ندارد كه يليكنند، و دل ميان خدمت دار ايمانن به ي زميفرشتگان بر رو. ن عبارات وجود ندارديكردن به ا
 ي برا. استيگاه سعادت و خوشبختين از جاي نماديم عبارتيآغوش ابراه. ز به او خدمت نكننديز مرگ نپس ا
م كه آغوش يپندار مين يما چن. ر بودي وصف ناپذيم به مثابه سعادتي شدن از مشاركت با ابراهمند  بهره،انيهودي

ش ي ارضااًدائم كه يهمان جسد- كردند كه آن دولتمند مرد، جسد او را دفنيهنگام. م همان آسمان استيابراه
  . صرف نمودياريكرد، و در راهش پول بس مي

در زبان  (Hades) رفت  به عالم امواتي وجدان اوا به عبارتيجان او . ن تمام ماجرا نبودياما ا 23-24 :16
ن واژه را ي اقيعت عهددر دوره . روح پس از مرگ استجايگاه كه  به زبان عبري عتيق  در عهد(Sheol)يوناني و 

در . بردند ميكردند به كار  ميافتگان پس از مرگ به آنجا عروج يافتگان و نجات ني كه نجات يدن محلي ناميبرا
م كه مرد ينخوا ميرا ي ز،كنند به كار رفته شده است ميافتگان عروج ي كه نجات ي محلين واژه براينجا ايا

  . دولتمند معذب بود
چرا كه . ب و تكان دهنده بوديار عجيه شخص دولتمند به عالم اموات رفت بسن موضوع كي شاگردان ايبرا
 كه از او اطاعت يانيليخداوند به اسرائ.  از لطف و رحمت خدا استي آموخته بودند كه ثروت نشانقيعت عهداز 
خداوند  ثروتمند به عالم اموات برود؟ يهوديك يپس چگونه ممكن بود . داد مي يويكردند وعده سعادت دن مي
ن رو، ثروت نشان ياز ا. د آغاز شده استي جديا ه دورييحي اعالن كرده بود كه با بشارت تر شي پي كميسيع

 ،شتر داده شودي كه بيبه هر كس.  در نظارت استيش امانتداري آزماي براي محكميثروت سنگ. ستيبركت ن
  . ز از او خواسته خواهد شديشتر نيب

امت يه كه جان انسان پس از مرگ تا روز قين نظريكند، ا ميرا ثابت  “ر روحدن ديخواب”  باطل بودن23ه يآ
م كه مرد ينيب ميدر واقع . ار استيز روح انسان آگاه و هوشيكند كه پس از مرگ ن ميه ثابت ين آيا. خوابد مي

 ياو حت. ديدعازر را در آغوشش يم را از دور و اليابراه ...او.  دارديثروتمند پس از مرگ چقدر هوش و آگاه
 ،م و از او ترحم طلب نمودهي پدر من ابراهياد برآورده گفت اياو فر. م ارتباط برقرار كنديقادر بود با ابراه
 پرسش دارد كه ي بسين خود جايالبته ا. ورده و زبان او را خنك سازدآ آب يا هعازر قطرياستدعا نمود كه ال
 يريجه گين نتيم چنيتوان مي ما تنها .كند مي نار را حس  و عذاب ازي كه از بدن جدا شده تشنگيچگونه روح

  . ت ندارديست كه در دو رنج واقعين بدان معنا ني به كار گرفته شده است، اما اينجا لفظ استعاريم كه در ايينما



 او بود و نه يقت است كه او از نسل جسمانين حقي اياين امر گوي ا.م او را فرزند خطاب كرديابراه 25 :16
 چنين هم. زكار او در گذشته آگاه نمودي پر تجمل و راحت و ناپرهي او را از زندگاين جد اعالي قوم،. يحانرو

ن برعكس ي زمي رويها يعدالت بي. اكنون، پس از مرگ ورق برگشته است. اد او آورديعازر را به يفقر و رنج ال
  . شده است
كنند، و هرگاه  مين يي ما را تعي سرنوشت ابدين زندگي ما در ايم كه انتخابهايآموز مينجا يما در ا 26 :16

ان محل سكونت نجات ي ميچ گذرگاهيه. ر داديي توان سرنوشت را تغ ميگر نيد، ديكه مرگ به سراغ ما آ
  . افتگان و لعن شدگان وجود نداردي

د رود تا آنها خواست نزد پنج برادر خو مياو . آن مرد ثروتمند تازه پس از مرگ مبشر شده بود 27-31 :16
 بودند متون مقدس يهوديكه  ن پنج برادر،ين بود كه ايم ايپاسخ ابراه. را از ورود به آن مكان عذاب آگاه سازد

م را يمرد ثروتمند سخن ابراه.  استي آگاه ساختن آنها كافين براي را در دسترس دارند و همقيعت عهد
ن يم آخري ابراهاين حالبا .  آنها توبه خواهند نموداًمطمئنشان رود، ي از مردگان نزد ايو گفت اگر كس. رفتينپذ

اعتنا نكنند، مقدس  كتاباگر مردم به . توان كرد مي نيگر كارياو گفت اگر كالم خدا را نشنوند د. سخن را گفت
 يسي در مورد خود عقطعن امر به طور يا. مان نخواهند آورديز ايشان رود ني كه از مردگان نزد ايبه سخن كس

  .  اما انسان هنوز آن را باور ندارد،او از مردگان برخاسته است. ديح خداوند به اثبات رسيسم
ماند اما روح او به آسمان و  ميرد، جسد او در قبر يم مي يدار ايمان كه يم هنگاميابي مي در ديجد عهدما از 
ماند، اما  ميز در قبر يرد، جسد او نيم  مييمانيا  بي شخصهنگامي كه. )23 :1 ي ف،8 :5 قرن 2(رود  ميح ينزد مس

  . عالم اموات محل درد و عذاب است، اويبرا. رود مي روح او به عالم اموات
-1(وست ي و به جان و روح آنها خواهد پهام كرديشوند، بدن آنها از قبر قيان ربوده مدار ايمان كه يهنگام
 ،د، بدني در برابر تخت بزرگ سفير روز داورد. ح تا به ابد ساكن خواهند بودي سپس با مس.)18-13 :4 تسا

اچه آتش مكان عذاب ي سپس آنها به در.)13-12 :20مكاشفه (وست يز به هم خواهد پيمانان نيا  بيروح و جان
  .  افكنده خواهند شد،يابد

ان يكنند پا مي ي ثروت زندگي كه برايان و تمام كسانيسيك هشدار خطرناك به فري با 16نسان باب يو بد
در نكه ي كند تا ايي نان گداين برايبهتر آن است كه انسان بر زم. كنند مين يز با روح خود چنيآنها ن. ابدي يم

  .د آب باشيدر پ اموات عالم
  

  )27 :19-1 :17( دهد ميم يپسر انسان به شاگردان خود تعل .9

  )2-1 :17( م درباره خطر لغزشيتعل) الف

د كه لوقا يآ مين يبه نظر چن. ن مطرح شده در باب قبل باشديامز ادامه مضين باب نيست كه ايمعلوم ن
ح در باب خطر ين مسيد سخنان آغازي شااين حالبا . را در كنار هم گذاشته استيموضوعات پراكنده گوناگون



 يش و تجمالت و راحتي در آسايزندگ.  باشديگران ادامه داستان مرد ثروتمند در باب قبليلغزش دادن د
روان خداوند يم پي و خطرناك است كه باعث شويپس چقدر جد. باشدگران ي ديگ لغزش براتواند سن مي
  .  آورندي رويپرست  و پولييگرا ي به ماديسيع

 ييگراي ماديممكن است كودكان لغزش خورده و به سو.  قلمداد كردي كليتوان اصل مين اصل را ي ا،البته
 ي لغزش خورده و سرابهايميآنها با هر تعل. زش خورند لغي ممكن است در گناهان جنسيحت. ابنديش يگرا
دارد، همان  مي از وقف و تقدس باز ،مان سادهي كه آنها را از راه ايزيهرچ. پندارند ميم كالم خدا يابان را تعليب

  . سنگ لغزش آنها است
ن ياما ا. ر استيا واقف بود گفت وجود لغزشها اجتناب ناپذيت بشر در دنيخداوند كه بر ذات و وضع

 بر گردن يابيبود كه سنگ آس ميبهتر . شوند نخواهد كاست ميگران ي كه موجب لغزش ديموضوع از گناه كسان
ح و ين لحن صريكه به نظر ا. ا غرق شونديا افكنده شوند تا در اعماق دريخته شود و در درين اشخاص آويا
  . اردز اشاره دي نيت ابدي بلكه به محكومي نه تنها به مرگ جسمانيجد

ش از كودكان ي مقصود او بد، احتماالًيگو مين كودكان سخن ي از ايكي از لغزش يسي كه خداوند عيهنگام
  .كند ميز اشاره ي ناند همان آوردي كه تازه ايرسد كه او به شاگردان ميبه نظر . بوده است
  
  )4-3 :17(  بخشندهياز به روحيدرباره ن) ب

ز وجود دارد، ينه در دل نيبلكه خطر پنهان كردن ك. ران وجود نداردگي تنها خطر لغزش ديحي مسيدر زندگ
 طلب بخشش نزد ما آمده را ي مرتكب شده است و برايي كه نسبت به ما خطايم شخصينكه نخواهي ايعني

ل يه ذين موضوع روي در مورد اديجد عهد. پردازد مينجا بدان ي است كه خداوند در ايزين همان چيا. ميببخش
   :دهد مي ميرا تعل
 را با تمام وجود ببخشد يد شخص خاطيند، او ابتدا باي ببيگر بدي ديحيك مسي از يحيك مسياگر -1
  . كند مي آزاد ي و غرض ورزين عمل او روح او را از آزردگيا. )32 :4 يانافسس(

گر توبه ا. )15 :18 ي متنيز، 3ه يآ(د ي را نسبت به كارش الزام نمايد در خلوت شخص خاطيپس او با. 2
د كه توبه نموده ي مرتكب آن گناه شد و با زهم بگواً اگر مكرري حت.ده شده استيد به او گفت كه بخشيكند با
  .)4ه يآ(د يد او را بخشياست با
ا دو شاهد يك يد ي انجام شده بايي كه در حقش خطاي موثر واقع نشد، پس آن شخصياگر الزام شخص. 3
 نكرد ييسا هم اعتناياگر به كل. سا مطرح شوديد موضوع در كلي توجه نكرد، بااگر باز هم. )16 :18 مت(اورد يب
  . )17 :18 يمت(به رفتار كرد يد با او چون غريبا

 يايم، بلكه هدف احيير نمايا تحقيب ي را تادي كه شخص خاطستين ني ايه انضباطيا تنبيخ و يهدف از توب
د يما نبا. د در روح محبت انجام شوديها با خي تمام توب.مشاركت او با خداوند و برادران و خواهرانش است



ن علت است كه يبه هم. م كه توبه كرده استيريد بپذيما با.  نباشدي اگر توبه شخص واقعيم حتيقضاوت كن
د توبه ي برگشته به تو گو، هفت مرتبهي هفت كرت به تو گناه كند و در روزيهرگاه در روز” :ديگو مي يسيع
ست كه چند بار يكند، مهم ن مي است كه خدا با ما رفتار ي پر محبتيقين به همان طري ا“.ببخش او را ،كنم مي
را  ن و عادل است تا گناهان ماي او ام،مياگر به گناهان خود اعتراف كن”م كه ينان داريرا اطمي ز،ميكن ميخطا 
  .)9 :1 وي 1( “ پاك سازديامرزد و ما را از هر ناراستيب

  
  )6-5 :7( مانيدرباره ا) پ

 ي ول،رممكنيم غيي رسوالن اگر نگويك روز برايگران در يدن دي هفت بار بخشيعنين موضوع يا 5 :17
ن رو از خداوند خواستند كه ي ناتوان هستند از اين محبتي انجام چنيآنها احساس كردند كه برا. مشكل بود

  . اد كنديمانشان را زيا
 چنين همو . ت آنيفيست بلكه كيمان نيت ايكم ساله بر سرن بود كه مي از اي پاسخ خداوند حاك6 :17

 ماست كه مانع از بخشش برادرانمان يين غرور و خودستايا. مان نبود بلكه به كار گرفتن آنيموضوع كسب ا
ك درخت ي به اندازه دانه خردل بتواند يمانياگر ا. شه كنده شده و دور انداخته شوديد از ريغرور با. شود مي

 كه مانع بخشش برادرمان ي و لجاجتيتواند ما را بر سخت مي تر  راحتيلي خ،ا افكندياز جا كنده و به درافراغ را 
  .روز گردانديشود پ مي
  
  )10-7 :17( درباره غالمان پر منفعت )ت

 و يشه كنده شده و فروتنيد از ري باييخودستا.  غرور نداردي برايا هزيح انگي مسيقيغالم حق 7-9 :17
ن غالم تمام طول روز يا. ميريگ مين غالم ي است كه ما در داستان اين همان درسيا. ن آن شوديزگيگذشت جا

د، اربابش به او يآ ميك روز كار دشوار از صحرا ي كه پس يوقت.  مشغول بوديا شبانيرا به شخم زدن و 
فقط پس از . اورديو شام را بش بند خود را بسته يدهد پ ميبلكه به او دستور . ني شام بنشيا برايد كه بيگو مين

از غالم . كند مين كارها از او تشكر نيارباب به خاطر انجام ا.  خود را بخوردين كار اجازه دارد كه غذايانجام ا
  . فه اول او اطاعت كرده استينها غالم متعلق به ارباب بوده و وظيو گذشته از ا. ن انتظار داشتيد چنيبا

 با . جان و جسمشان،روح ،آنها به او تعلق دارند. ح هستندي مسيسيوند عز غالم خدايشاگردان ن 10 :17
ن رو ياز ا.  كه او انجام داد را جبران كنندي با اعمال خود كارندتوانست ميچوقت ني آنها ه،توجه به واقعه جلجلتا

كردند كه  مياذعان د هنوز ي به آنها گفته شده بود انجام دادند، باديجد عهددر   راآنچهنكه شاگردان يپس از ا
  . اند هستند و آنچه بر آنها واجب بود بجا آورديش ني بيمنفعت  بيغالم

  :غالم پنج نشان دارد (Roy Hession)طبق ديدگاه روي هسيون 
  .  به او دهندينكه دستمزدي بدون ا، به او بسپارندي كاريگري پس از ديكيد منتظر باشد ياو با -1 



  .  نداردينتظار تشكر و قدردانن كار اي انجام اي او برا-2
  . د ارباب خود را خودخواه بداندين كارها، نباي پس از انجام تمام ا-3
  . ستيش ني بيمنفعت  بيد كه غالميد اعتراف نماي او با-4
 يزيشود، اما چ مين كارها را متحمل ي تمام اي و بردبارين راه با فروتنيد اذعان دارد گرچه در اي او با-5
  .ام نداده استخود را انجفه يجز وظ
  
  )19-11 :17( ي ده جذاميشفا) ث

ت ده ين امر در روايا .كند مي ديك شاگرد را تهدي يست كه زندگيگريگناه ناسپاس بودن خطر د 11 :17
م سفر ي اورشليل به سويانه سامره و جلي از ميسيم كه عيخوان ميدر كالم . ده شده استير كشي به تصويجذام
  . كرد مي

ت اسفناك يآنها به خاطر وضع. دندي ده شخص ابرص او را د،...شد مي داخل يا هيچون به قر 12-14 :17
او به .  از او التماس نمودند كه آنها را شفا دهد،اد سردادهي فريا ه بلكه از فاصل،امدنديك او ني نزد،شانيماريب

ن بدان معنا است كه هرگاه آنها نزد يا. دادمان آنها را يله پاداش اينوسيند و بديآنها گفت خود را به كاهن بنما
ن شده بود تا يي نداشت كه آنها را شفا بخشد، بلكه او تعيكاهن قدرت. افتيكاهن برسند از برص شفا خواهند 

 محل سكونت كاهن حركت كردند، و چون يآنها در اطاعت از كالم خدا به سو. ديطاهر شدن آنها را اعالن نما
  .  طاهر گشتندييه آسا به طور معجز،رفتند مي

.  از آن ده نفر بازگشته و خداوند را شكر نموديكيافتن داشتند اما تنها يمان شفا يهمه آنها ا 15-18 :17
 با  كه اصالًيانيهودير و خوار يگان حقي از همان همسايكي از اهل سامره بود، يكين يم ايجالب است كه بدان
 يقي در مكان حقيعني- از پرستشيقي حقيريتصو- در افتاديه رو بيسيش قدم عياو پ. آنها ارتباط نداشتند

به يك غريك نفر و آن هم يقت ندارد كه آن ده نفر طاهر گشتند، اما تنها يا حقيد كه آي پرسيسي ع.پرستش
  . ديد نماي از آنها بازنگشت تا خدا را تمجيك هيچ ؟آن نه نفر كجا بودند. د نموديبرگشته و خدا را تمج

 تنها آن ده “.مانت تو را نجات داده استيبرخاسته برو كه ا” : گفتي برگشته و به آن سامريسيع 19 :17
ه يآ(كند  مي به بازگشتن ما نگاه يسيع. ح خواهند شدي مسيقي كه قلب شكرگزار دارند وارث گنج حقيدرصد
 ي حاك“جات داده استمانت تو را نيا”.  كه با حمد و سپاس همراه است)16ه يآ( ما يو به تشكرات قلب. )15

ك نفر از گناهان ي آن يعنيك دهم از آنها ي آن نه نفر از برص خود طاهر گشتند، حالي كهاز آن است كه در 
  ).18 و 17 لوقا( !افتيز نجات يخود ن
  
  )37-20 :17( درباره آمدن ملكوت خدا )ج

نكه يا اي ملكوت مطرح كردند ن سئوال را در مورديان صادقانه ايسيا فرين موضوع كه آيدرك ا 20-21 :17



 بزرگ يك پادشاهي يد برقراريم كه آنها به اميدان مياما .  دشوار استيح را داشتند كميقصد استهزا نمودن مس
.  به همراه داشته باشدييها  و نشانهياسين امر اغتشاشات بزرگ سيآنها انتظار داشتند كه ا. و قدرتمند بودند

  خدايي فرمانروا، حداقل در حال حاضر،نكهي ايعني “ديآ ميوت خدا با مراقبت نملك” ، به آنها گفتدهنده نجات
ست كه ي و گذرا نيني زم،تي قابل رو)يپادشاه(ك ملكوت يچرا كه آن . ديآ مي ني قدرت ظاهريها با نشانه

داوند ان آنها بود، البته مقصود خي ما گفت ملكوت خدا در مي بلكه منج.الن جاستفا يالن فبتوان گفت در 
 ي برايياكار جايان ريسين فريان است، چرا كه در قلب ايسي فري ملكوت خدا در دلهااًن نبود كه واقعي ايسيع
او پادشاه عادل . ن آنها برقرار خواهد شدين بود كه ملكوت خدا در بي بلكه مقصود او ا.ح پادشاه نبوديمس
 . به همه نشان داده بودي پادشاهيت خود را برايل بود و معجزات خود را به ظهور رسانده بود و صالحياسرائ
 يين رو، ملكوت خدا بر آنها آشكار شد اما به آن اعتنايو از ا. رش او نداشتندي به پذيا هان عالقيسياما فر
   .نكردند
 شاگردان خود ملكوت ياما برا. ان گفت كه ملكوت خدا هم اكنون آمده استيسي رو به فريسيع 22 :17

اما او .  اوي به هنگام بازگشت ثانويعنيوست شرح داد، ينده به تحقق خواهد پي كه در آيا هاقعخدا را همچون و
د كه شاگردان يآ مي ياميا. شد مي او واقع يه و ظهور ثانويان ظهور اولي سخن گفت كه ميا هدر ابتدا از دور

گر، شاگردان آرزو ي ديبارتبه ع. ديد دننند اما نخواهي پسر را ببي از روزهايآرزو خواهند داشت كه روز
ن با او يريده و از مشاركت شين بود را دي زمي را كه او در كنار آنها بر رويي از روزهايكيخواهند داشت تا 

م خود باز خواهد ي است كه او با قدرت و جالل عظي زمانييشگويك معنا پيآن روزها به .  گردندمند بهره
  . گشت
ح آمده ين برخواهند خواست و حكام اعالن خواهند نمود كه مسيغان درويحي از مسياريبس 23-24 :17
رعد و (ح همچون برق ي مسي ظهور ثانو.ن را بخورندي دروغين هشدارهايب ايد فريروان او نباياما پ. است
گر آن امتداد يك گوشه آسمان تا به گوشه دير قابل اجتناب خواهد بود كه شعاعش از يت و غي قابل رو)برق

  . خواهد داشت
د يع رخ دهد او خود باين وقاينكه ايش از اي به شاگردان خود گفت كه پيسيگر خداوند عي ديبار 25 :17

  . ن فرقه مطرود شوديند و از ايار بيزحمات بس
 خواهد يامي ايم داد كه به زوديگر به موضوع بازگشت خود پرداخته و تعلي ديخداوند بار 26-27 :17
دند و زن و شوهر ينوش ميخوردند،  ميمردم . ام نوح رخ خواهد داديمچون ا هيع باشكوهين وقايد كه ايرس
ن ي آنها در ايخطا.  و از اعمال مشروع انسان هستنديعي طب بلكه كامالً،البته اعمال آنها اشتباه نبود. گرفتند مي

 پس از .دادند مياص  اختصي به ويكردند و نه زمان ميستند و نه به خدا فكر يز مين امور ي هميبود كه تنها برا
ح ي مسين رو بازگشت ثانوياز ا.  شدند، طوفان آمده همه را هالك ساختي داخل كشتاش هنكه نوح و خانواديا

  . رند به همراه خواهد داشتيپذ ميرحمت او را ني كه  آناني را برايداور



در آن هنگام تمدن . ندك ميه ي خود را به زمان لوط تشبيام بازگشت ثانويگر خداوند اي ديبار 28-30 :17
فروختند و به زراعت و  ميدند و يخر ميدند، بلكه يآشام ميخوردند و  ميشرفت كرده بود، مردم نه تنها ي پيكم

افته ي از صلح و سعادت اما بدون خدا دست يي طاليا هانسان با تالش خود به دور. بودند ميعمارت مشغول 
د و يرون آمدند، آتش و گوگرد از آسمان باريش از سدوم ب همسرش و دختران، كه لوطيدر همان روز .بود

 كه يكسان. كه پسر انسان ظاهر شودين منوال خواهد بود در روزي برهم.همه آن شهر شرور را هالك ساخت
   .ديش خود باشد هالك خواهند گردي خود و به دنبال آسايازهاي نيسرگرم تجارت و ارضا

اگر او بر .  انسان را به مخاطره خواهد انداختيات زندگيبه ماد يكه دلبستگ دي خواهد رسيروز 31 :17
اگر در صحرا باشد، به .  نجات دهداش هود را از خانگر تالش نخواهد نمود كه اموال خيپشت بام خود باشد، د
  . زدي است بگرير غضب داوري كه زيد از مكانياو با. خانه برنخواهد گشت

قت كه او ين حقين امر با ايا.  مانديا ترك كرد، اما دل او در شهر باقگرچه زن لوط به اجبار شهر ر 32 :17
 خدا ،جهيدر نت. دوم از او خارج نشده بودسدوم بود، اما ساو خارج از . به پشت سربرگشت آشكار شده است

  .  از نمك كرديا هل به مجسمياو را تبد
خود و بخواهد جان خود را برهاند،  ي خود باشد و نه سالمت روحاني هركه نگران سالمت جسمان33 :17

بت و رنج ين در دوران مصي به خداوند اي به خاطر وفاداريگر اگر شخصي ديياز سو. آن را هالك خواهد كرد
  . قت آن را تا به ابد زنده نگاه خواهد داشتي در حق،جان خود را هالك كند

 برداشته يكي، اند هديك تخت خوابير دو نفر كه ب. هاييظهور خداوند همراه خواهد شد با جدا 34-36 :17
ك يدو زن كه در . ح خواهد شدي مسي است وارد پادشاهدار ايمان كه يگريو د.  خواهد شديشده و بر او داور
 كه ،يگري گرفتار خواهد شد، ديمان است برداشته شده و به طوفان غضب الهيا  بي كهيكي ،جا دستاس كنند
  .  گرددمند  بهرهيسيبركات سلطنت خداوند ع رها خواهد شد تا از ،فرزند خداست

 ي او مصادف خواهد بود با داوري برده بودند كه ظهور ثانوي پدهنده نجاتشاگردان از سخنان  37 :17
پاسخ .  واقع خواهد شدين داوريدند كه كجا اين او از خداوند پرسياز ا.  مرتدييايبت بار از آسمان بر دنيمص
ب الوقوع ي قري از داوريكركس نماد.  باشد، آنجا كركسان جمع خواهند شديا هشن بود كه هر جا كه الياو ا
ه خدا فرود يان بر علي و طغياعتقاد  بي بر هر شكل ازين معنا است كه داوريح بدين رو پاسخ مسياز ا. است

  . ست كه كجا باشديخواهد آمد و مهم ن
ش از يپ. ش رو خواهند داشتيبت و جفا پي به شاگردان هشدار داده بود كه مص17 در باب يسيخداوند ع

 دهنده نجاتا، ين قضاي اي براي آمادگيدر راستا.  را پشت سر نهنديات سختيد تجربيظهور پرجالل او، آنها با
ك ير و يك باج گي ،يسيك فري ،وه زنيك بي ،يات بعديما در آ. دهد مي به آنها يشتريمات بيدر مورد دعا تعل

  .مينيب مي گدا را در حال دعا كردن
  



  ) 8-1 :18(  سمجوه زني بمثل )چ

ن مساله در مورد همه يا. دي نورزيشه دعا كرد و كاهليد هميبا ميآموزد كه  ميبه ما  وه زنيت بيحكا 1 :18
 در يي رهايت دعا كردن در حضور خدا براين حكاياما مفهوم خاص ا.  و همه نوع دعا صادق استها انسان

 يه و ظهور ثانوين ظهور اولي و خسته كننده بي بدون وقفه در دوره طوالنيا، دعان دعيا. ش استيمواقع آزما
  . ح استيمس

 از انسان يد و نه باكيترس ميكشد كه نه از خدا  مير يانصاف را به تصو  بييت داورين حكايا 2-3 :18
وه ين بيا. ميدان مين را ن بود كه ما نام آيت و آزار دشمني بود كه مورد اذيوه زني در آن شهر بچنين هم. داشت
 يين رفتار ناعادالنه رهايد از شر اينكه شايخواست كه او را داد دهد، تا ا مي ش آن داور آمده و از اوي پاًدائمزن 
  . ابدي

شد او را  ميقت كه در حق او ظلم ين حقيوه زن قرار نگرفت، اي آن بير صحت ادعايداور تحت تاث 4-5 :18
اصرار و . ن كار شدي از او باعث اهيخوادر داد و تداوم او يبلكه پافشار.  نكرد از اويوادار به طرفدار

  . سماجت او باعث شد كه آن داور به داد او برسد
وه زن يك بيانصاف تنها به خاطر سماجت   بيك داوريسپس خداوند به شاگردان خود گفت اگر  6-7 :18

 يا هد اشارينجا شايدگان در ايبرگز. ديگان خود خواهد رسديشتر خدا به داد برگزيد، چقدر بي نماياو را دادرس
ان مظلوم در تمام دار ايمان به تمام يا هتوان آن را اشار مي اما ،ميبت عظيان در دوران مصيهوديت يباشد به بق

  . اعصار برشمرد
روان او يپ كه بر يگر انسان را تحمل نخواهد كرد و تمام كسانيد كه روح او دي خواهد رسياما روز 8 :18
ا يد، آيكن چون پسر انسان آيل” ن سئواليت را با اي حكايسيخداوند ع. رسانند را مجازات خواهد نمود ميجفا 
ن يانگر اي بيياما از سو. وه زن داشتي است كه آن بيمانين همان اي ا احتماالً“؟افتين خواهد يمان را بر زميا
د ين اثنا، ما بايدر ا. ت وفادار به او وجود دارديك بقي تنها گردد، مي كه خداوند باز يقت است كه به هنگاميحق

  .آورد مياد بري روز نزد خدا فر وم كه شبيرا داشته باش مانيآن نوع ا
  
  )14-9 :18( ري و باجگيسي فرمثل )ح

ر و يگران را حقي كه ديداشتند كه عادل بودند، كسان مي بودند كه بر خود اعتماد يت مردمين حكايمخاطب ا
 ي باقيديچ شك و تردي هين كار خود جايد،و با اي ناميسي شخص اول را فردهنده نجات. شمردند ميت پس

قت او ي درحقيكرد، ول مي در ظاهر دعا يسيگرچه آن فر. كند مي از مردم اشاره ير خاصشنگذاشت كه او به ق
ار ينكه خود را با معي اياو به جا. ديبال مي خود ي و مذهبي اخالقيتهايبلكه او به موفق. كرد ميبا خدا صحبت ن

نكه يسه كرده و از ايابد كه چقدر گناهكار است، خود را با افراد جامعه مقايسه كند و دريو نمونه كامل خدا مقا
كه پر از است  دل او يقيت حقيعر من نشان دهنده وضيتكرار فراوان ضم. كرد مياز آنها بهتر است حس غرور 



  . بوديخودپسندو غرور 
 برده بود در مقابل خدا ي كامل خود پياقتيل  بياو كه به.  بوديسي نقطه مخالف فراًقير دقي باج گ13 :18
نه ي آسمان بلند كند، بلكه به سياو نخواست چشمان خود را به سو. ن فروتن شدياو همچون خاك زم. ستاديا

ان ي در ميخود را گناهكاراو  “.ا بر من گناهكار ترحم فرمايخدا” :خود زده و از خدا بخشش طلب نمود
  . ز در مقابل خداي پست و ناچيار برنشمرد، بلكه همچون گناهكاريگناهكاران بس

 . توبه مقبول خدا است،ي شنوندگان خود را خاطرنشان ساخت كه روح فروتنيسيخداوند ع 14 :18
خدا فروتن را . رفتر بود كه عادل كرده شده به خانه خود ين باجگي ا،ديگو ميظاهر به ما  آنچهبرخالف 

  .گرداند ميافرازند پست  مي را كه خود را بريافرازد، اما او آنان ميبر
  
  )17-15 :18(  و كودكانيسيع )خ

 ورود به ملكوت خدا الزم است كه همچون ي براين واقعه صحه گذار عبارات قبل است، به عبارتيا
. شان را بركت دهدير اطفال آنها دست گذارد و انكه او بي جمع شدند تا ايسيمادران گرد ع. كودكان فروتن شد

شان را سرزنش ي ايسياما ع. جاد كردند ناراحت شدندي ايسي كه آنها در وقت عي از مزاحمتيسيشاگردان ع
ن سئوال ي پاسخ ا16ه ي آ“.نهاستي مثل ايملكوت خدا برا” : را نزد خود خواند، و گفتها  بچهينمود و به نرم
 )ملكوت(ن است كه آنها به آسمان ي پاسخ ا“رود؟ ميرد پس از مرگ به كجا يم مي يهرگاه كودك”است كه 

   “.نهاستي مثل ايملكوت خدا برا” : گفتيخداوند به روشن. رونديم
قت ياوت باشد، اما حقفممكن است سن كودكان مت. ابنديند نجات نتوا ين مين آغازيكودكان در همان سن

كه  د به او اجازه داديد باياي بيسيخواهد نزد ع ميند، هر كس كه ست چقدر كوچك هستين است كه مهم نيا
  . ب كرديمانش ترغيد و او را در ايايب

از دارند تا همچون يز نيابند، بلكه بزرگساالن ني برسند تا نجات يست كه كودكان به سن بزرگسالي نيازين
  . ساده داشته و فروتن شوند تا وارد ملكوت خدا شونديمانيكودكان ا
 

 )30-18 :18( جوان ثروتمند )د

. ردي بپذيخواهد ملكوت خدا را همچون كودك ميكشند كه ن مير ي را به تصوين عبارات مرديا 18-19 :18
د كند تا يد كه چه بايكو خطاب كرده و از او پرسي خداوند آمده او را استاد نيسي از روسا نزد عيكي يروز

كو خطاب يز از او سئوال نمود كه چرا او را استاد نياز هرچش ي پدهنده نجات.  گردديات جاودانيوارث ح
خواست خدا بودن خود را انكار  ميخداوند ن. كوستي او را خاطر نشان ساخت كه تنها خدا نيسيع. نمود
 را اصوالًيبود، ز ميد خدا يكو بود، پس او باياگر او ن. ن امر آگاه سازديس را بر ايد، بلكه قصد داشت آن رئينما
  . كوستيخدا نفقط 



چ يم كه هيدان ميما .  گردم پرداختيات جاوداني به سئوال دوم كه چه كنم تا وارث حيسيسپس ع 20 :18
ه خداست كه ي هديات ابديح. توان آن را با اعمال خوب كسب نمود ميتوان وارث ملكوت شود، و ن ميكس ن
تواند با نگاه داشتن  ميد كه او ياست بگوخو ي با اشاره به ده فرمان نميسيع. شود ميح عطا ي مسيسيتوسط ع

خداوند . ديعت گناهكار بودن آن مرد را ثابت نمايخواست با استفاده از شر ميبلكه او . ابديده فرمان نجات 
  . گر بود را بازگو نموديكدي با ها انسان پنج فرمان لوح دوم كه درباره رابطه يسيع

را كه او با تكبر اذعان داشت كه از يهش آگاه نساخته بود، ز را به گنايعت آن شخصي شراًظاهر 21-23 :18
محبت به -ك فرمان را انجام نداده استي بدو گفت هنوز يسيع. ن احكام را نگاه داشته استيت ايطفول
م يان فقرا تقسي اموال خود را فروخته و ميد تمامين را نگاه داشته بود، پس باين فرامي ااً اگر او واقع.هيهمسا
 ياو با غرور و خودخواه.  را چون نفس خود دوست نداشتاش هين بود كه او همسايقت اياما حق. كرد مي
 ،ن سخنانيدن اي ثابت شد كه او با شنين امر هنگاميا. گران در دلش نبودي نسبت به ديكرد، و محبت مي يزندگ

  . را كه دولت فراوان داشتي ز،محزون گشت
 درباره دشوار بودن ورود دولتمندان به ملكوت خدا سخن ،داخت به او نظر انيسي كه عيهنگام 24 :18
  .  نداشته باشدين است كه انسان دولتمند باشد اما محبت و اعتماد به كسيمشكل ا. گفت
م يتوان ميچگونه . سازد ميمانان مطرح يا  بيزيان و نيحيز در ذهن مسيش آمين عبارات سئواالت تشويا
گران يم و ديگذران مي يرفاه زندگان ش وي ما در آساحالي كهم در يينما مي ه خود را محبتيم كه همسايبگوئ

   ؟ح هستنديل مسيتشنه انج
.  در ملكوت خدايرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمنديز” : گفتيسيع 25 :18

رند كه سوراخ سوزن نام دا مي اظهار يبرخ.  انجام شده استيشمار  بييرهايحات و تفسيه توضين آيدر مورد ا
  .تواند از آن گذر كند مي زانوان خود يك شهر است، و شتر تنها به رويوار يار كوچك در ديك دروازه بسي

 از يا ه سخن خداوند را در هاليمعنا برد وي را به كار ميب واژه خاص سوزن جراحي طبي لوقا،اين حالبا 
دخول دولتمند . رممكن استيگذشتن شتر از سوراخ سوزن غ كه همان گونهگر، يبه سخن د. برد ميابهام فرو 

توانند با تالش خود  ميم تنها ثروتمندان نيكند كه بگوئ ميالبته فقط بسنده ن. رممكن استيز غيدر ملكوت خدا ن
ن ي ايمعنا. كند مين موضوع هم در مورد ثروتمندان و هم در مورد فقرا صدق يوارد ملكوت شوند، بلكه ا

ن خود و نجات جان يش بيهاي انسان باشد و بگذارد دارائي كه ثروت ملكه زندگيست كه تا هنگامن ايعبارت ا
قت يحق. اورديمان بيتواند ا مي او ن،تواند همچون شخص ثروتمند وارد ملكوت شود ميخود حائل شود او ن

د در يابند ابتدا باي يمهم نجات ي كه  دشوار است، و آنهائين است كه نجات ثروتمندان كمين داستان ايساده ا
  . حضور خدا فروتن شوند

تواند نجات  ميكردند، متعجب گشتند كه پس كه  مين امور تفكر ي كه شاگردان درباره ايهنگام 26-27 :18
دا يهود نجات پي اگر دولتمندان .)8-1 :28ه يتثن( از بركت خدا بودند يشه نشانيدر نظر آنها ثروتمندان هم. ابدي



در نزد مردم محال است را انجام  آنچهتواند  مي خداوند در پاسخ گفت خدا ؟تواند مي يه كسكنند، پس چ مين
 به طال باز دارد و محبت يتواند شخص طمع كار و مال دوست را از دلبستگ ميگر، خدا ي ديانيبه ب. دهد
  .  استيض الهيك معجزه از فين يا. دين آن نمايگزي را جايقيحق

 خود يغالم از آقا. آورد ميد يز در ذهن فرزند خدا پديش آمي سئواالت تشون قسمتي كل ا،گري ديبار
ست يسته نيشا.  گناهكار را نجات بخشدي خود را رها نمود تا جانهاي دولت آسمانيسي خداوند ع،ستيباالتر ن
د ما ي باحيح، محبت به مسيك بودن بازگشت مسيارزش جانها، نزد. مير بود ما ثروتمند باشي او فقئي كهايدر دن

  . مييشبرد كار خداوند وقف نماي پيم را برايد تا هر چه داريرا الزام نما
 نمود كه شاگردان خانه و خانواده خود را ترك كرده و يادآوري كه پطرس به خداوند يهنگام 28-30 :18
د داشت و ن عالم پاداش خواهي فداكارانه هم در اين زندگيكنند، خداوند در جواب گفت كه چن مي او يرويپ

ن ي بد) رايات جاودانينده حيو در عالم آ( 30ه ي آيقسمت بعد. افتي را خواهد يات جاودانينكه حيهم ا
 هرچه ن شدمند  به بهره استيا هد، بلكه اشاريآ ميز به دست ي با ترك همه چيات جاودانيست كه حي نيمعن
 كه  استيتحقق كامل زندگ ين به معناي ا.نتر در ملكوت آسما زون افي به اضافه پاداش،شتر از جالل آسمانيب

  . كاملي زندگ،ي به عبارت،شود ميبه هنگام تولد تازه به شخص داده 
  
   )34-31 :18( كند مي ييشگويام خود را پيگر مرگ و قي دي باريسيع )ذ

ساخت نده آگاه يع آيات وقاين بار آن دوازده را برداشته و آنها را از جزئي سوميخداوند برا 31-33 :18
 يد الهياو با د.  نمودييشگوي پاند ه نوشتقيعت عهدا در يانب آنچهبه عنوان تحقق  او رنج خود را. )44، 22 :9 ك.ر(

عام ا در مأليود نكه او در خلوت كشته شياحتمال ا. م خواهد شدي نبوت نمود كه او به امتها تسليخود، به آرام
 يحرمت  بي استهزا وين گفته بودند كه بر ويم نمودن او چنيورد تسلا در مياما انب. شتر بوديار بي بسگرددسنگسار 
 اما در روز ،د شكنجه شده و كشته شودياو با. ن شوديد چنين رو باياندازند، و از ا مي ي آب دهان بر و،كرده

  . سوم خواهد برخاست
  .  كرده بودييشگوي پدانست و آن را مي از قبل ي كه او به خوب استيا ه آشكار كننده فاجعي بعديها باب
بر او  .)1 :23-47 :19(كنند  ميم يپسر انسان را به امتها تسل. )45 :19-35 :18(م يرو ميم ينك به اورشليا

در روز سوم خواهد ). 56-33 :23( او را خواهند كشت). 32-1 :23( . كرده خواهد شديحرمت  بياستهزا و
  .)12-1 :24( برخاست
.  داشته شديشان مخفين سخنان از ايمفهوم ا. دندين امور نفهمي از ايزين چدر كمال تعجب شاگردا 34 :18
 :ن باشديلش ايد دليد، اما شاينما ميمان دشوار ي برايدند كمين سخنان را نفهمين موضوع كه چرا آنها ايدرك ا

 سلطنت ي، و به زوددي آزاد نمانايموغ روير يكرد تا آنها را از ز مي را جستجو يوي دنيا دهنده نجاتاذهان آنها 
  . ميكن ميد مقاومت يآ ميش پنداشته ما جور در ني كه با تصورات پيقتي و در برابر حق،خود را برقرار سازد



  
  )43-35 :18(  كوري گدايشفا )ر

ن واقعه يد ايگو ميلوقا به ما . ه را ترك كرده بوديريگر بي با گذشتن از اردن ديسيخداوند ع 35-37 :18
حا رخ داده ين واقعه به هنگام ترك كردن اريدارند كه ا مي و مرقس اظهار يمت.  داده استحا رخيك ارينزد
  . )46 :10  مرقس؛29 :20 يمت(است 
ك كور در يدارند كه تنها  ميد كه دو مرد كور بودند، اما لوقا و مرقس هر دو اظهار يافزا مي چنين هم يمت

 اشاره يمي و مرقس هر دو به شهر قدي متحالي كهكند در  ميه  اشاريدياحتمال دارد لوقا به شهر جد. آنجا بود
ر درست يتفس. ن مكان رخ داده باشديش از دو بار در اينا كردن كور بي ممكن است معجزه بچنين هم. كنند مي

  . شتر خواهد شديمان بي براي ظاهريها م تناقضيشتر بدانيم كه هر چه بينان داري ما اطم،هر چه كه باشد
او از .  خطاب نمود“ پسر داوديا” چرا كه او را ،ح استي همان مسيسي برد كه عي كور پين گداآ 38 :18

  .: را به او بازگردانديينايگر بي ديد، به عبارتيخداوند خواست كه بر او ترحم نما
 يسيند، او با سماجت تمام نزد خداوند عي نمودند آن گدا را ساكت نماي سعينكه برخي ارغم علي 39 :18
  .  به آن توجه نموديسي عحالي كهكردند، در  مي مردم به آن گدا اعتنا ن.زد مياد يرف

د يوشع فرمان داد كه خورشي” :ديگو مين يرت چنيدر كمال بص يدارب. ستادي ايسين رو عياز ا 40-41 :18
باز  از حركت ي كوري گدايد، ماه و آسمان براينجا خداوند خورشيان آسمان متوقف شود، اما ايدر م
مكث و  او بدون. خواهد ميد كه چه ي پرسي از ويسي ع. آوردندي آن كور را نزد ويسيبا فرمان ع “.ستديا مي

  .مان بوديح و پر از اي صر، او كوتاهيدعا. نا شودي پاسخ داد تا بي بافيبدون كل
افت ي ييناي تنها باونه.. افتي ييناي خواسته او را اجابت فرمود و در ساعت آن مرد بيسيسپس ع 42-43 :18

 با ها  ناممكنيد برايم كه بايآموز مين واقعه يما از ا. كرد ميد ي خداوند روانه شد خدا را تمجيبلكه در پ
همان . ميدار ميم يشتر تكري باشد، خدا را بتر ميمانمان عظيهرچه ا. ميمان داشته باشيجسارت تمام به خدا ا

   :ديگو مي كه شاعر گونه
  درگاه پادشاه  به ييآ مي كه يا

   ها  سرشار از دعاها، خواستهيبا دل
  شمار است   بيتيها گرچه خواسته

  ار است يض و قدرتش بسيك فيل
  وتنيجان ن
  
  )10-1 :19(  زكاتوبه و بازگشت )ز

 ، آنچه نزد مردم محال است،ان شده استي ب27 :18 كه در لوقا يقتي از حق استيريمان آوردن زكا تصويا



اما .  ثروتمند وارد ملكوت خدا شودي محال بود كه شخصاً ثروتمند بود و غالبي زكا مرد،تنزد خدا ممكن اس
  . ان جان او و خدا حائل شودي و نگذاشت كه ثروت او م، فروتن ساختدهنده نجاتزكا خود را در مقابل 

 يحا شد و زكيم وارد ارين خود به اورشلي رخ داد كه خداوند در سفر سوم و آخرين واقعه زمانيا 1-5 :19
ران بود، اما يس باجگيگرچه او رئ.  بودي كنجكاوين خواسته او از رويست كه اي نيديند، ترديخواست او را بب

دانست كه  مي او ،چرا كه او كوتاه قد بود.  نامتعارف انجام دهدي عمليسيدن عي دي او عار نبود كه برايبرا
 برآمد، درست در يده بر درخت افراغيش دويپس پ. نديب را بيسي عيكثرت خلق نخواهد گذاشت كه او به خوب

و . ده انگاشته نشدي نادبودمان ي ا او كه حاكي ازن عمليا. ح در آن به سخن گفتن مشغول بودي كه مسيريمس
د او خود را ياير بيدرنگ به ز  بي خواست كهياو از زك. دي را ديسته زكيك شد، باال نگري به او نزديسيچون ع
   .كند مي دعوت يا ه خود را به خانيسي است كه عين تنها مورديا. ر دعوت نموديجگبه خانه با
م زمان يتوان مي اًبيما تقر. رفتي خداوند را پذي او گفته بود عمل نمود، و به خرمهمچنان كه يزك 6 :19
  . مين لحظه برشماريمان آوردن او را هميا

 رفته يهماني گناهكار به ميرا كه او در خانه شخصت گشودند چي دست به گله و شكايسيمخالفان ع 7 :19
 ييها ن خانهيد به چني ما قدم نهاده بود چرا بايايند كه او به دنيقت را درك نماين حقيتوانستند ا ميآنها ن. بود

  ! روانه شود
د خواه مي گفت كه دهنده نجاتاو به . جاد كرده بودير اي آن باجگين در زندگيادي بنيريينجات تغ 8 :19
 ياو حت) ستاند مي امكان داشت از فقرا پول جائي كهن لحظه تا آنيتا بد(. ملك خود را به فقرا دهدينصف ما

عت گفته بود ي از آنچه شرين حتيا.  گرفته بود به آنها بازگرداندنگرايبه ناحق از د آنچهحاضر شد چهار برابر 
دهد كه اكنون محبت بر زكا تسلط دارد در  مي امر نشان ني ا.)7 :5 مالاع ؛5 :6 ويانال ؛7-4 :22 خروج( شتر داديب

د ي تردي گرفته باشد كمي را به ناحق از كسيزي چينكه زكيا.  در گذشته طمع بر او غلبه داشتحالي كه
  .ز استيبرانگ

 “اگر”  او واژه“...ام هه نمودبكه به اشتباه مطال و از آنجا” :ن ترجمه نموده استي را چن8ه يآ (Wuest)وست 
  . برد ميرا به كار ن
ده و نجات خود را منوط به ي خود مباهات ورزي به حس مردم دوستي زكييرسد كه گو مين به نظر يچن
 تازه او در يگفت كه زندگ مين عمل خود ي او در واقع با ا.ستين موضوع نياما مساله بر سر ا. داند مين امر يا
خواست ثروت خود  مي از نجات خدا ياطر احترام و قدرداند، و به خيح باعث شده تا گذشته را جبران نمايمس

  . ديگانش وقف نمايرا در راه جالل دادن خدا و بركت رساندن به همسا
 شخص را از جبران ،نجات. درباره جبران گذشته استمقدس  كتاب در تاين آيتر ي از قويكي 8ه يآ
د پس از تولد تازه يته پرداخت نشده با گذشي در زندگئي كهقرضها.  گذشته خود معاف نكرده استيخطاها

نكه شخص فرزند خدا يكند پس از ا ميجاب يض خدا اي ف،ده شدهي دزديش از نجات پولياعاده شود و اگر پ



  .ده گرددن پول به آن شخص اعايد ايگرد
خاطر  به يزك. م بوديرا او پسر ابراهيدا شد، زي پي به صراحت اعالم نمود كه نجات در خانه زكيسيع 9 :19
 شخص يعيت طبيش از رضاي بيزيگر چنجا بياني در ا“ميپسر ابراه” عبارت. افتيزاده بود نجات ن يهودينكه يا

م بدان عمل ي را به خداوند داشت كه سالها قبل ابراهيماني همان اين عبارت بدان معناست كه زكياست، ا
ن اعمال او يا. )8ه يآ( امديد ني پديخانه زكر و اعاده اموال به فقرا در يبه خاطر عمل خ  نجاتچنين هم. نمود
  . توان آنها را علت نجات برشمرد مير نجات بودند و نيتاث

پسر ” : گناهكار در آمده است گفتين اتهام مخالفان كه چرا او به خانه شخصي در پاسخ به ايسي ع10 :19
 ي تحقق همان هدفي آوردن زكماني ا،گري دي به سخن“.د و نجات بخشديانسان آمده است تا گمشده را بجو

  . ن جهان گذاشتيح به خاطر آن پا به ايبود كه مس
  

  )27-11 :19(  ده قنطارمثل )س

د در يبا ميروان او گمان بردند كه ملكوت خدا ي از پياري بس،مي به اورشلدهنده نجاتك شدن يبا نزد 11 :19
او روشن ساخت كه . د باطل آگاه ساختين اميت ده قنطار آنها را از اياما او در حكا. همان زمان ظهور كند

  . نديد او را خدمت نماين دوره شاگردان باي باشد تا در ايا هه او وقفيه و ظهور ثانويان ظهور اوليد ميبا
س او را يروديه. افتيخ حكومت اركالئوس يتوان در تار ميف را يت شخص شرير حكاينظ 12-13 :19
د حكم انتصاب خود را ين رو او به روم رفت تا تائياز ا. رفتنديو را نپذن خود اعالن نمود اما مردم ايجانش
  .  غالمان خود پاداش داد و دشمنانش را نابود كرديرد، او پس از بازگشت به تماميبگ

 است كه يف است كه به آسمان رفته و منتظر زماني شري خود همان شخصيسي خداوند ع،تين حكايدر ا
او به .  هستنديسي از شاگردان عيا هنمون آن ده غالم. ن برقرار سازدي زميا بر رومراجعت كند و ملكوت خود ر

ن خداوند از يخادم.  كه او بازگردديك قنطار سپرد تا با آن تجارت كنند تا زمانيك از شاگردان خود يهر 
 يآنها در برخ، )30-14 :25 يدر مت ت قنطارهايحكا ك.ر(  برخوردار هستندي گوناگونيتهاياستعدادها و قابل

ست كه قنطار ي نيديترد. ز دعا كردني و ن،ح به جهاني مسيل معرفيها مشترك بودند همچون بشارت انجيتوانائ
   .ديگو مي ن موضوع سخنياز ا

مت او از آن ي پس از عزيرفتند، بلكه حتيآنها نه تنها اورا نپذ. هود هستنديانگر ملت يت بياهل وال 14 :19
د به ين عمل آنها شاي ا“.ن شخص بر ما سلطنت كنديم ايخواه مين” :او فرستاده گفتندان در عقب يلچيشهر، ا
  .دان باشديگر شهيفان و ديح همچون استين مسيانگر برخورد آنها با خادمي نماينوع

شان ي كه به ايسپس با كسان. گردد مي باز د ملكوت خوي برقراريكه برا مينيب مينجا خداوند را يدر ا 15 :19
  . ه حساب خواهد كرديپرده بود تسونقد س

 كه به آنها يك بسته به نوع خدمتيح هر يكنند در برابر تخت مس مي ين عصر زندگي كه در اياندار ايمان



ت يبق. ان رخ خواهد داددار ايمانن واقعه در آسمان و پس از ربوده شدن يا.  حساب پس خواهد دادسپرده شده
ح مورد ي مسيح را حفظ خواهند نمود پس از ظهور ثانويم شهادت مسيبت عظيهود كه در دوران مصيوفادار 
  . ن عبارات مورد نظر استياست كه در ا اي ين به نظر همان داوريا.  قرار خواهند گرفتينيبازب

دانست كه  مياو . ز سود كرده بوديگر ني كه به او سپرده شده بود، ده قنطار ديك قنطاريغالم اول از  16 :19
  .  خود استفاده كرده بودين شكل ممكن به نفع آقاي و از آن به بهتر)“قنطار تو”(باشد  مي آن او نن پول ازيا

 ين موضوع كه حتيادآور اي ،ين بوديز كم اميد نموده به او گفت كه بر چيارباب غالم خود را تمج 17 :19
ن بود كه برده شهر حاكم ياپاداش او . ميستيش ني بيمنفعت  بين تالش و كوشش باز هم غالمانيپس از بهتر

زان يح در ملكوت است، مي، سلطنت با مساند ه كه در خدمت او وفادار مانديروشن است پاداش كسان .شود
  .  آنها به خدمت استيحكومت آنها بسته به وقف و سرسپردگ

 بر پنج شهر يپاداش او حكمران.  كه به او سپرده بودند پنچ قنطار سود كرديگر از قنطاري غالم د18-19 :19
  . بود

 يا ه به دقت در پارچحالي كهاو قنطار را در .  خود آمدي به حضور آقايغالم سوم با شرمندگ 20-21 :19
ن كارش ارباب يچرا؟ او به خاطر ا. اورده بودي به دست نيزيك قنطار چياو از آن . نگاه داشته بود بازگرداند
 انتظار سود و منفعت يا هني است و بدون صرف هزييواو گفت كه اربابش مرد تندخ. خود را مقصر دانست

 لذا حداقل ، استين شخصيچنپنداشت كه اربابش  مياگر او . ن سخنان خود را محكوم نمودي با اواما ا. دارد
  . دش شودي عاي بسپارد تا حداقل سودصرافان كه بدو سپرده بود به  رايتوانست قنطار مي

 بلكه ،ديق نمايخواست عمل او را تصد ي نمثروتمند زيرك  با نقل كردن سخنان آنيسيع 22 :19
 اما اگر او .كرد ميش را محكوم ي خود آقايخواست دل گناهكار آن غالم را نشان دهد كه به خاطر سست مي
  . ديتوانست مطابق با آن عمل نما ميمان داشت ي به سخنان خود ايحت

به آن را نكه يا ايم، ييز را وقف كار خداوند نماي چد همهين باشد كه باي چن23ه يهوم آف به نظر م23 :19
  . ح استفاده كنديگر سپرده تا او از اموالمان در راه مسي ديشخص
د و به صاحب ده قنطار يرين بود كه قنطار را از او بگي غالم سوم ايبراثروتمند حكم شخص  24-26 :19
ن يگر اگر در اندك امي ديياز سو. گرفته خواهند شدم، از ما يجوئن خداوند سود يمان برايهاصتاگر از فر. ديبده
م ي نخواهيم كمبوديريد در خدمت او به كار گي كه بايلين در وسايش از ايگر بيد كه ديم، خدا خواهد ديباش

ك ين ي داده شد كه خود ده قنطار داشت، اما ايد كه قنطار به شخصيآ مي به نظر ناعادالنه يدر نظر برخ. داشت
ند يل او را دوست بدارند و به او خدمت نماد كه با جان و ي است كه به كساني روحانيزندگاصل ثابت در 

 در كسب منفعت از فرصتها به ضرر همه تمام يناكام.  سپرده خواهد شديشتر و بهتري بيشه فرصتهايهم
  . خواهد شد

 مساله اً ظاهر.ر نشده است او ذكي برايگرينجا مجازات دي را از دست داد، اما در اياريغالم سوم پاداش بس



  . ستينجا مورد بحث نينجات در ا
 شده و همه به مرگ ينجا دشمنان معرفيف حاكم آنها باشد در اي كه نخواستند آن شخص شريكسان 27 :19

  . ح را رد كردي كه مسي بود از سرنوشت امتي تلخييشگوين پيا. محكوم شدند
  

  )38 :21-28 :19( ميپسر انسان در اورشل -10

   )40-28 :19( روزمندانهيورود پ) الف

تون كه به ي كوه زي شرقيبي به سراشيسيع. دن او بوديب كشيش از به صليكشنبه پياكنون  28-34 :19
 يا هيدو نفر از شاگردان خود را به قر.. .ديا رسيعن بيت و يناج بيتك يچون نزد. ديشد رس ميم ختم ياورشل

نكه يافته و ايوان را ي به آنها گفت كه كجا آن حاًقي او دق.اورندي بيه االغم كري ورودش به اورشليفرستاد تا برا
 مالكان كره االغ بازگو نمودند، به يت خود را براينكه شاگردان ماموري سپس از ا.صاحب آن چه خواهند گفت

ده بودند يند گردح بهرمي از بركات خدمت مسد آنها قبالًيشا. ند خرسند شدندي بر آن بنشيسينكه عينظر آنها از ا
  .ندي نمايارياز او را يشنهاد كرده بودند كه به هنگام نيو به او پ
 كوه ي كه او از جانب غربيهنگام.  درست كردنديني خداوند زميشاگردان از رخت خود برا 35-38 :19
ك ي همه روان اويسپس پ. گستردند مي خود را در راه يها  جامهياريكرد بس ميم حركت ي اورشليتون به سويز

آنها او را همچون . ده بودندي كه از او ديصدا به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع كردند، به سبب همه قوات
. ن استيي علي درآسمان و جالل در اعليدادند كه ثمرات ظهور او سالمت ميم نمودند، و شعار يپادشاه خدا تكر

 نخواهد ين سالمتي در زم“.نيدر زم” و نه “ در آسمانيمتسال”گفتند  مياد سر داده يار مهم است كه آنها فريبس
ب جلجتا يح بر صليب الوقوع مسياما با مرگ قر. كشتند مي طرد شده و او را ي شاهزاده سالمتيرا به زوديبود ز

  .  در آسمان رخ خواهد داديو صعود او به آسمان سالمت
آنها به . دارند سخت برآشفتند ميم يح را تكريسن راه ميدند همگان در ايد مينكه يان از ايسيفر 39-40 :19
. ر استي اجتناب ناپذين استقبالي در جواب گفت چنيسياما ع. ديب نماي گفتند كه شاگردان خود را نهيسيع

 از يخ نمود كه حتيان را توبيسين رو او فري از ا!آمدند ميكردند، سنگها به صدا در  مين كار را نياگر شاگردان ا
  .  هستندتر  و سختتر احساس  بيانج  بييسنگها 
  
  )44-41 :19(د يگر ميم يپسر انسان بر اورشل) ب

 خود را از يين شهر كه فرصت طالي در وصف ايا هيم، مرثيك شدن به اورشلي با نزديسيع 41-42 :19
به همراه  آنها ي براين امر سالمتيرفتند، ايپذ ميح ياگر مردم تنها او را به عنوان مس. دست داده بود سرود

م گرفته بودند كه با يآنها تصم. ر شده بوديگر دياكنون د.  استيافتند كه او منشا سالمتياما آنها در ن. داشت مي
نند، يخواستند او را بب مي نئي كهاز آنجا.  چشمانشان كور شده بود،رفتن اوي چرا كه با نپذ.پسر خدا چه كنند



  . ننديتوانستند او را بب مين نيش از ايگر بيد
 .W. H) ت توماسيفي كه گرهمان گونه. ميي تفكر نمادهنده نجات ي بر اشكهايسته است لحظاتيشا

Griffith Thomas) او به گناهان يها نگاهها و  ختني نشسته و راز اشك ريسي عيهايد نزد پاييايب” :گفته است 
   “.مييز بر آنها بگري تا ما ن،مياموزيو اندوه شهر را ب

نكه چگونه يا، دهد ميطس را به دست ي تتوسط منحصر به فرد از محاصره شهر يريتصو يسي ع43-44 :19
 و كوچك و بزرگ را قتل عام نموده و ه ساكنان آن را در دام انداخت،اطه كردهح شهر را اي روميفرمانروا

اقع خواهد شد نها همه ويو ا. دار نخواهد ماندي پاي بر سنگيسنگ.  آن را هموار خواهد نموديوارها و بناهايد
چ ي آنها در برنامه خود ه ون شهر آمده بوديخداوند با ارمغان نجات به ا. تانسام تفقد خود را نديرا كه ايز
  .  او نداشتندي براييجا
  
  )46-45 :19( دومين پاكسازي معبد) پ

ا بود، به حال كه خدمتش رو به انته). 17-14 :2 وحناي( ر كرده بوديكل را تطهي در بدو خدمت خود هيسيع
. رون نموديل ساخته بودند از آنجا بي را كه خانه عبادت را به مغازه دزدان تبديصحن مقدس داخل شد كسان

ه آلوده شده يرماين خميت به ايحيامروزه مس.  وارد كار خدا شودين خطر وجود دارد كه منفعت پرستيشه ايهم
نها در نام ي و همه ا، كسب سود و درآمديرت برا بشا،ي ماليها زهي انگ،ييسايبازارها و اجتماعات كل :است
  . شود  ميح انجاميمس

تالش هرگونه  .)11 :7 مياار ؛7 :56 عيااش( كند مينقل مقدس  كتابن عمل خود از يت از اي حمايح برايمس
  . ردي كالم خدا صورت گيد بر مبنايسا باي اصالح كليدر راستا
  
  )48-47 :19(كل يم در هيتعل) ت

كل بلكه در محوطه آن كه مردم اجازه داشتند به ي البته نه در ه،داد ميم يكل تعليز در صحن ه هر رويسيع
 مردم محو معجزات يند، اما تمامي بودند تا او را هالك نمايا ه به دنبال بهانيرهبران مذهب. آن داخل شوند

ان به قصد هالك كردن يسي فر كاتبان و، كهنهيد، و روسايرس ميفرا آن ساعت ي اما به زود، شده بودنديناصر
   . آمده است6: 22-1: 20 ن روز خدمت اوست دريع روز بعد كه آخريشدند، شرح وقا مياو با هم متحد 

  
  )8-1 :20( يسيسئوال درباره اقتدار ع) ث

كند، و رهبران  ميكل خبرخوش را اعالن يه هيخ در ساين معلم تاري بزرگتر! استيريعجب تصو 1-2 :20
 يالت رسمياو تحص. ستاخ بودگك نجار ي يسيدر نظر آنها ع. برند مير سئوال يز شرمانه اقتدار او را  بيلياسرائ

 يتيچه صالح او. ي رسميك مقام مذهبي ي از سويا هك داشت و نه نامينگذرانده بود، و نه مدارج آكادم



  !واستند بدانندخ مي آنها ؟كل را داده بودير هيگران و تطهيم به دي بدو قدرت تعلي چه كس؟داشت
گفتند، به جواب  مي پاسخ ي به پرسش آنان جواب داد، اگر آنها به درستي با طرح سئواليسيع 3-8 :20

 آنها در ي؟ك قدرت انساني ينكه فقط از سويا اي از خدا بود، و ييحيد يا تعميآ. دنديرس ميز يسئوال خود ن
نمود، پس چرا توبه ننموده و به  مي موعظه يمسح اله با ييحينمودند كه  مياگر اقرار .  گرفتار شده بوديدام
ك واعظ دوره گرد بود، آنگاه خشم ي تنها ييحيگفتند كه  مي اما اگر ؟اوردنديمان ني كه او اعالن نمود ايحيمس

م كه يدان ميما ن” :ن رو گفتندياز ا. پنداشتند مي خدا ي را نبييحي ي چرا كه همگ،افروخت ميهمگان بر آنها بر 
م كه با قدرت چه يگو مي من هم ن،ن صورتي در ا،خوب” : گفتيسي ع“.افته بودين قدرت را ي از كجا اييحي
 هم ييحي كه از ير سئوال ببرند، پس چرا اقتدار كسي را زييحيتوانستند قدرت  مي اگر ن“.دهم ميم ي تعليكس

ن است كه يم كالم خدا اير تعل ديدهد كه عامل ضرور مين عبارت نشان ي ا؟ر سئوال بردنديبزرگتر بود را ز
 افتخارات و ، كه به درجاتيتواند بر كسان مين عطا را داشته باشد ي هر كس كه ا. پر باشدالقدس روحم از يتعل

  . ديبالند غلبه نما مي خود يمقام انسان
 همه دي كه شايمين سئواالت قدي ا" ؟ شما را منصوب نموده استيچه كس ؟ديا هان را از كجا گرفتت پلميد
 از مقابل ي كه حتي واعظان موفقيستگيشا. ز متداول استي باشد، هنوز ني حسادت و خودخواهياز رو
ر سئوال يشه زيا اعتبار حكم انتصاب آنها همي و اند ه عبور نكرديين مكانهايا چنيات و ي الهيها دانشكده
   .رود مي
  
  )18-9 :20( شرير يت باغبانهايحكا) ج

 است كه يخدا شخص. شود ميت شرح داده يگر در حكاي ديل باريا بر امت اسرائ اندوه دل خد9-12 :20 
او غالمان .  سپرد)7-1 :5 اياشع ك.ر ؛ليرهبران ملت اسرائ( غرس كرد و آن را به باغبانان )لياسرائ( يتاكستان

 خدا بودند، همچون ياين غالمان همان انبي ا.وه باغ خود به آنها بسپارنديخود را نزد باغبانان فرستاد تا از م
 يك به نحويل هر ياما حاكمان اسرائ. مان دعوت كردنديل را به توبه و اي كه اسرائدهنده تعميد ييحيا و ياشع
  . دنديا جفا رسانيبر انب
البته گرچه خدا ( .د كه او را احترام خواهند نمودين اميب خود را فرستاد با اي سرانجام خدا پسر حب13 :20
 آنها .سازد ميز يا متمايگر انبيح خود را از تمام ديد كه مسيي توجه نما).ح را طرد خواهند نموديدانست كه مس مي

 آنها ،ز از سر راه بردارنديباغبانان مثل گذشته خواستند تا وارث را ن 14 :. و او پسر است،غالمان بودند
 خود ي آنها مقام مذهب“.آن ما گرددراث از ي تا م،م قوم را به انحصار خود درآوردندي و تعليخواستند رهبر مي

خواست البته به گمان  ميت بر نب با آنها به رقايگر قدرتي د،كشتند مياگر او را . كردند ميم ني تسليسيرا به ع
  .خود
 پس ،دي خود پرسيهودي از شنوندگان يسين لحظه عيدر ا.  كشتند،رون افكندهي در حال او را از باغ ب14 :20



و اخ جواب دادند يس كاهنان و مشايم كه رئيخوان مي ي در مت؟غبانان ظالم چه خواهد كردن بايصاحب باغ با ا
نجا خود خداوند پاسخ يدر ا. )41 :21 يمت(ن مطلب خود را محكوم نمودند يان ايآنها را خواهد كشت و با ب

 عبارت بدان معنا است ني ا“.گران خواهد سپردياو خواهد آمد و باغبانان را هالك كرده و باغ را به د”دهد  مي
گران ي داحتماالً. بخشد ميگران ين افتخار را به ديح را طرد كردند نابود شده و خدا اي كه مسيانيهوديكه 
. ن سخن عقب نشستنديان با ايهودي. آورند ميمان يام آخر اي كه در ايليا اسرائيان و يهوديري به غ استيا هاشار

ح ي مس، آن سنگيهوديمعماران . د نمودي را تائييشگوين پي ا22 :118 مزمور خداوند با نقل “.حاشا” :آنها گفتند
 كه يه خواهد گذاشت، سنگياما خدا او را سر زاو.  او نداشتندي براييآنها در برنامه خود جا. را رد كردند

  . گاه را به او عطا نمودين جاين و واالترين كار برتري و با ا، استيوجودش الزم و ضرور
شود به  مين گذاشته ي زمي كه رويه او در سنگيظهور اول. ح استيانگر دو بازگشت مسي ب18ه يآ 18 :20
 و خوار بودن آن لغزش خوردند، و با رد كردن او خرد ي به خاطر فروتنها انسان ،ده شده استير كشيتصو
  . شدند

  .  نرم خواهد كردمانان رايا  بيم كه سنگ از آسمان فرود خواهد آمد ويخوان ميه يدر قسمت دوم آ
  
   )26-19 :20( صر و به خداي به قمالياتپرداخت ) ح

زه به دام ين رو انگي از ا،ديگو ميشان سخن ي درباره ايسيافتند كه عيس كاهنان و كاتبان دري رئ19-20 :20
شنوند كه  از او بيآنها جاسوسان فرستادند تا سخن. ن رو مراقب او بودنديشتر شد و از ايانداختن او در آنها ب
د نمودند كه به خدا ين جاسوسان ابتدا او را تمجيا.  بسپارندي رومير نموده به دست واليبتوانند او را دستگ

  . ديصر سخن گويه قيد كه او به علين اميهراسد به ا مي نيادار است و از انسانفو
 يسياگر ع. ر بدهدصيه به قيز است كه جزي جايهوديك ي يا برايدند كه آي سپس از او پرس21-22 :20
 ،گفت بله مياگر . سپردند مي ي محاكمه به مقامات روميانت محكوم كرده و براي او را به خ،گفت نه مي

  . آورد مين موضوع به خشم ي را به خاطر ا)انيهودي از ياريو گروه بس(س يروديطرفداران ه
ن يا. نار هم نداشتيك دي يخود حت او ، خواستينارياو از آنها د.  بردين توطئه پي به ايسيع 23-24 :20
ك قدرت يانگر اسارت آنها در چنگال يكردند ب مي استفاده ها ن سكهينار داشتند و از ايقت كه آنها ديحق
  . صري آنها در جواب گفتند از آن ق“؟ستين سكه را كيصورت و رقم ا” :دي پرسيسيع.  بوديهوديريغ

د و مال يصر رد كنيصر را به قيپس مال ق” ،ديموش گردانن فرمان آنها را خاي با ايسيسپس ع 25-26 :20
 .نكه نفع خدا را طالب باشنديدند تا ايشياند ميصر يشتر به منافع قيد كه آنها بيرس مي به نظر “.خدا را به خدا

ا باشد، اما مخلوقات از آن خدا يد سكه از آن دنيبگذار. ديصر تعلق دارد و شما متعلق به خدا هستيپول به ق”
ز يو ن. ده انگاردي را نادي زندگيل اساسي اما مسا، بپردازديل كوچك زندگي سهل است كه انسان به مسا“.اشندب
   .مياز آن خداست را به او نده آنچهم اما ي خود را بپردازيار سهل است كه قرضهايبس



  
   )44-27 :20( امتي قيان و معمايصدوق )خ

ان با طرح ي از صدوقي برخ، ناكام مانديسيدام انداختن ع در به ياسي طرح سئوال س كهجااز آن 27 :20
 خواستند يار افراطي بسيرين رو با تصوي از ا، مردگان بودندقيامت ازآنها منكر ..  نزد او آمدندياتي الهيسئوال
  . امت را مسخره جلوه دهنديآموزه ق
وه برادر خود يه مرد مجرد با ب مقرر كرده است كي نمودند كه تورات موسيادآوري يسيآنها به ع 28-32 :20

بر طبق داستان . )5 :25ه يتثن(د ينكه اموال او را حفظ نمايل محو نشود و هم ايد تا هم نامش از اسرائيازدواج نما
سپس او . اوالد بود  بي مرد، او هنوززين برادر نيفتم كه هيهنگام. ب با هفت برادر ازدواج نمودي به ترتي زن،آنها
. خواستند بدانند مي بود كه آنها يزين همان چي ا“؟شان خواهد بوديك از اي زن كدام ،امتير قپس د”. ز بمردين

  .رك بودنديار زي بسيجواب  بين سئواليآنها به گمان خود با طرح چن
 و در آسمان تداوم نخواهد ، استين زندگي تنها متعلق به ايي پاسخ داد كه ارتباط زناشويسيع 34 :20
 ييگر را در آسمان نخواهد شناخت بلكه رابطه آنها بر مبنايكدين نبود كه همسرا ن يد او االبته مقصو. افتي
  . گر استوار خواهد بوديد

ست كه هر شخص مستحق ين ني ا، هستند“دن به آن عالمي كه مستحق رسيآنان” مقصود از عبارت 35 :20
 .ح استي مسيسي خداوند عيستگيشاتوانند داشته باشند  مي گناهكاران اي كه يستگيتنها شا.آسمان است
ح ي در مسئي كهها ييكويدهند و تمام ن ميح شهادت يكنند، بر مس مي هستند كه برخود قضاوت يمستحقان كسان

ن عبارت به طور يا .كند ميان اشاره دار ايمانامت يامت از مردگان تنها به قيعبارت ق. كنند مياست را از آن خود 
امت همگان از مردگان يباور ق. )يونانيبرگرفته از عبارت (ان مردگان است ين از م برخاستي به معنايتحت الفظ

  . شود ميافت نيمقدس  كتابك زمان واحد در يافته در يافته و نجات نياعم از نجات 
 ها انسانگر مرگ نخواهد بود و يد. ف شده استي توص36ه يشتر در آيت پس از مرگ بي وضعيبرتر 36 :20

ز يان اكنون ندار ايمانالبته .  آنها در مقام پسران خدا ظاهر خواهند شدچنين همو . اهند بودمثل فرشتگان خو
آنها در آسمان آشكارا در مقام فرزندان خدا ظاهر خواهند .  نداردين امر جنبه ظاهريفرزندان خدا هستند، اما ا

را يم بود زياهر شود، مانند او خواهم كه چون او ظيدان مي”. ن امر استيامت اول تحقق ايشراكت آنها در ق. شد
 ي آنگاه شما هم با و، است ظاهر شوديح كه زندگيچون مس”. )2 :3حنا وي-1( “ديم دياورا چنانكه هست خواه
  . )4 :3 كول( “د شديدر جالل ظاهر خواه

 ،ميبراه اي خداوند را خداي موسئي كه جا،كند مياشاره  6 :3 به خروج ،امتي اثبات قي برايسيع 37-38 :20
 مردگان يخدا، خدا) 1( بردند كه  ميي پ،كردند مي تفكر يان لحظاتيحال اگر صدوق .ديعقوب ناميو  اسحاق

د آنها را زنده يپس خدا با .عقوب همه مرده بودنديو   اسحاق،ميابراه )2( . زندگان استيست بلكه خداين
امت يزنده قئي ت خدا به عنوان خداي ماه“.تمهس” بلكه “...بودم مي ابراهيمن خدا” خداوند نگفت. ديگردان مي



  . كند ميجاب يرا ا
افته بود، يان ني هنوز پايسياما سخنان ع. د نمودندي را تائين استدالل قوير اي از كاتبان ناگزيبرخ 39-44 :20
 بر اًان عمدتيهودي. ديح را خداوند خود نامي داود مس1 :110 در مزمور .گر او به كالم خدا توسل جستي ديبار
ك زمان واحد هم خداوند يتوانست در  ميچگونه او . ح پسر داود است اتفاق نظر داشتنديده كه مسين عقيا

 در عين حال هماو .  خداوند خود پاسخ آن سئوال بوديسي ع؟گر پسر داود باشديدئي داود باشد و هم از سو
   .قت بسته بودندين حقيخود را بر ااما همه آنها چشمان .  خالق داود و همپسر انسان از نسل داود بود

  
   )47-45 :20( هشدار به كاتبان) د

زكار جلوه يده خود را پرهيآنها لباس دراز پوش.  به مردم در برابر كاتبان هشدار دادي به طور علنيسيسپس ع
آنها در .  باشندزيگران متماي خاص از ديكنند با القاب مي كه از بازارها عبور ي آنها دوست داشتند هنگام.دادند مي
دفاع   بيوه زنانياما پس انداز ب. ن بودند كه صدر مجلس را به خود اختصاص دهندي ايافتها در پيس و ضيكنا
 به شدت هر ياكارين ريا. كردندي مي شرارت خود را از نظرها مخفي طوالنيو با نمازها. بردند ميغما يرا به 
  . شتر مجازات خواهد شديچه ب
  
  )4-1 :21( وه زنيه بيهد )ذ

وه زن را ين دولتمندان و آن بي تضاد ب،انداخت ميالمال  بيت فلس در ور كه دي فقيوه زنيدن بي با ديسيع
شتر يع آنها بيدر نظر خدا او از جم.ه نمودي را هديوه زن تماميآن ب  اما،ه دادندي هديآنها مقدار .مشاهده نمود

ه آن در نظر خودشان يهد. ه كردياج خود هديوه زن از احتيما آن با. اختنداند هي خود هديادتيآنها از ز. ه داديهد
 شود را به گودال ميه ي هديازين  بي از سرئي كهخدا طال” .ش را انداختيشت خوي معيز بود، اما او تماميناچ
   “زند ميت را بر آن ي ابدي كه به خون آغشته است را برافراشته و مهر طالي اما مس،انتها خواهد انداخت بي
  
  )11-5 :21( نده جهانيآ )ر

 در كوه يسي به خطابه عين عبارت شباهتيگرچه ا.  استيرينظ  بييتشكل دهنده خطابه نبوت 33-5ات يآ
م كه ياد آوريد به يگر باي ديبار. ستي همان خطابه ناًنين عبارات عياما ا. دارند 25 و 24 هاي  بابيتون در متيز

  .  دارنديف در پ بس ژريل مفهوميان اناجي ميتفاوتها
 كه منجر به يعي و وقايالدي م70م در سال ي اورشليراني از واًم كه خداوند مكرريابي مين خطابه دريدر ا
 و ي او به زوديهاييشگويپ-كند مين خطابه به دو دوره اشاره يا ايگو. ديگو ميشوند سخن  مي ه اويظهور ثانو
م واقع يبت عظيان دوران مصيآن در پائي امل و نها اما تحقق ك،وستيطس به تحقق خواهد پيت در سلطنت
  . خواهد شد



   : نموديم بندين تقسين خطابه را چنيتوان ا مي
  )6-5 اتيآ( كند ميئي شگويم را پي اورشلي خرابيسيع -1
  )7ه يآ( پرسند مين امور را ي شاگردان زمان وقوع ا-2
  )11-8 اتيآ( دهد ميدست ه خود به يش از ظهور ثانويع پي از وقاي كليري تصويسي ع-3
  .)24-12 اتيآ( كشد مير يم و دوره پس از آن را به تصوي سپس سقوط اورشل-4

ه نمود تا به انتظار يروان خود توصي و به پ،ه خود سخن گفتيش از ظهور ثانوي پيها  او از نشانه،سرانجام
  .)26-25ات يآ(  كننديبازگشت او زندگ

 به آنها يسيع. نمودند مين يس را تحسيروديكل هيجلوه و شكوه و ه از مردم ي بعضحالي كهدر  5-6 :21
 بر يد كه سنگيخواهد رسئي روزها. دي توجه آنها را به خود جلب نماي ظاهريزهايد چيهشدار داد كه نبا

  .  نخواهد ماندي باقيسنگ
ع شده و عالمت ن امور واقي اين امور كنجكاو شده، خواستند بدانند كه كيدرنگ شاگردان در ا  بي7 :21
  . م بودي اورشليست كه سئوال آنها درباره نابودي نيدي ترد؟ستيك شدن آن چينزد

 يش از برقراري كه پي هنگام،است مربوط به زمان آخر دهنده نجاترسد كه پاسخ  ميبه نظر  8-11 :21
نگها و شورشها  ج،نيعات دروغي شا،ني دروغيها حيدر آن زمان مس. گردد ميران يكل ويگر هيملكوت بار د

ز رخ خواهد نمود، ي نيعيب طبي مهيايان ملل جنگ درخواهد گرفت، بلكه بالينه تنها م. د خواهد آمديپد
  .و عالمت بزرگ از آسمان باها و وحشتها و و ي قحط،ها زلزله
  
  )19-12 :21( ش از انتهايدوره پ) ز

قبل ”  عبارت12ه يمشخصه آ. ف نمودي را توصزمان آخرع قبل از ين وقايشي در عبارات پيسيع 12-15 :21
بت يح و دوران مصيان خطابه مسيرنده زمان ميدر برگ 14-12 اتيم آين رو ما معتقدي از ا. است“...ن همهياز ا
ن و حكام شده و به زندان افكنده يم سالطي جفا رسانده و تسلار شده و بر آنهيشاگردانش دستگ. م استيعظ

ن امور يقت خداوند بر ايشد، اما در حق مي آنها شكست و فاجعه محسوب ين امر برايبه نظر ا. خواهند شد
در همان . دنديد مي تدارك دفاع از خود تر شيد پيآنها نبا.  جالل خود سازدي برايتسلط داشت تا آنها را شهادت

   .زديند تعجب دشمنان را برانگيگو  ميآنچه تا ،نمود مي خاص عطا ي خدا به آنها حكمتيلحظه بحران
م خواهند يان را تسليحيمان مسيا  بيشاني خو،انت رخ خواهد دادي نفاق و خها ان خانوادهيدر م 16-18 :21

 از شما را به يبعض” 16ه يان آيم اًد، ظاهريح به قتل خواهند رسي به مسي به خاطر وفاداري بعضينمود، و حت
ن عبارات يمفهوم ا.  وجود داردي تضاد“داز سر شما گم نخواهد شئي لكن مو” 18ه ي و آ،“ديقتل خواهند رسان

آنها .  آنها كامل خواهد بودي اما حفاظت روحان،شوند ميد يح شهي به خاطر مسين است كه گرچه برخيچن
   .ديخواهند مرد اما روحشان هالك نخواهد گرد



ست كه انكار ينن معنا ي و بد،ستنديا ميح ي مسي تمام براييباي است كه با شكيانگر كساني نما19 هيآ 19 :21
.  شده وفادار خواهند ماندئي كه به هر بهااند هافتي نجات اً كه واقعيكسان. مان شخص را نشان دهديت اياو واقع
   “.دييل نمايات را تحصيبه صبر خود ح” :نمودان ي بتوان  نيز مينيه را چنين آيا ترجمه
  

  ميسرنوشت اورشل) س

ن واقعه آن خواهد بود كه ينشانه ا. پردازد مي 70ر سال م دي اورشلياكنون خداوند به وضوح به خراب
ك نشانه وقوع يتنها -يالديم 70سال -هيان اوليحي مسيبرا. م را محاصره خواهند نمودي اورشلي روميلشكرها
م به لشكرها محاصره شده يد كه اورشلينيچون ب” :داد ميبا را خبر ي زيكل سنگ نمايم و انهدام هي اورشليخراب

ن يدن ايم بود، و آنها با دي اورشلي از نابوديك نشانه قطعين ي ا“.ده استي آن رسيد كه خرابياه بداناست، آنگ
 كه شهر را يد كه با وجود لشكرين استدالل نماي چنيمانيا  بييد شخص از رويشا. ختنديگر ميد ينشانه با

 يه رومدچرا كه فرمان. گردد مينچگاه ساقط ير ممكن خواهد بود، اما كالم خدا هي فرار غ،محاصره كرده است
ن همان يا. مان فرصت فرار داشتنديان با ايهودين رو ياز ا.  به عقب راندي مدت كوتاهيان خود را برايلشكر
  .پناه بردند و در آنجا جانشان در امان ماند  به نام پاليدادند و به مكان كه آنها انجام  استيكار
د به خاطر رد كردن پسر خدا ين شهر بايا.  خواهد شديبه نابود بازگشتن به شهر منجر ي برايهر تالش 

 بسر خواهند برد، آنها از غضب خدا بر يتر ت نامطلوبيرده در وضعيزنان ش آبستن و زنان. شد ميمجازات 
نها يگر سرزمي كشته خواهند شد و بازماندگان به دياريبس. هود در امان نخواهد مانديل و قوم ين اسرائي زميرو
  . سارت برده خواهند شدبه ا

ن شهر از آن ينكه ايم است، اي اورشلي درباره شهر باستانيريل دهنده نبوت چشمگيتشك 24ه يقسمت دوم آ
ست كه يالبته بدان معنا ن.  امتها به انجام رسدي زمانهاهنگامي كه تا ،زمان تحت تسلط امتها قرار خواهد گرفت

 تحت اًدائمن شهر يرند، بلكه ايتوانست زمام امور را به دست گد ن هم نخواهي مدت كوتاهي برايان حتيهودي
  .  امتها به انجام رسديزمانها نكهي تا ا،هجوم و مداخله امتها قرار خواهد گرفت

  . ل شده استيز قاي امتها تماي و زمانها، امتهاي پر،)جهان( امتها يان دولتمندي مديجد عهد
ل ي كه اكنون امتها دارند و اسرائيا هژيگاه وي به جا استيا ه اشار)12 :11 روم( ،)جهان(  امتهايدولتمند -1
  . اند ه خدا طرد شدي از سواًموقت
 يهوديري عروس غهنگامي كه ،داران ايمان به زمان ربوده شدن  استيا ه اشار)25 :11روم (  امتهاي پر-2
   .ن ربوده خواهند شدي زميل از رويح كامل شده و با از سر گرفته شدن ارتباط خدا با اسرائيمس
ي كه الد آغاز شده و تا زماني قبل از م521 در واقع از اسارت بابل در سال )24 :21 لوقا(  امتهايزمانها -3
  . افتي  نخواهند داشت ادامه خواهديم تسلط و دخالتيگر بر شهر اورشليامتها د

 مرتد اني جول امپراتور. بوديهوديري غيم تحت تسلط قدرتهاي اورشلدهنده، نجاتش از خطابه يقرنها پ



ان را يهودين رو ياز ا. اعتبار سازد  بين نبوت خداوند آن رايخواست تا با باطل ساختن ا ) م.ق 331-363(
. كردند مي حمل ي ارغوانيها  را با پارچهها آنها مشتاقانه به كار پرداختند، و زباله. كل نموديب به ساختن هيترغ
آمد آنها  ميرون ين بي آتش كه از دل زميها  به همراه زبانهيمين لرزه عظيدند، زم كه مشغول كار بويهنگام اما

   .كردند ميكل را فراموش يد پروژه ساخت هيآنها با. را متوقف ساخت
  

  )28-25 :21( يظهور ثانو )ش

ح ي مسيش از ظهور ثانوي كه همه پ.ني زميع بر رويعت و فجاي طبيهاي است از ناآراميفيات توصين آيا
ت ي قابل رويد خواهد آمد كه به راحتيماه و ستارگان پد.. .دي خورشي بر روييهايناآرام. رخ خواهند داد
ز از مدار ين نين شود كه زميد منجر به اين امر شايا.  از مدار خود خارج خواهند شدياجسام آسمان. خواهد بود

 را اجساميمه را فراخواهد گرفت زوحشت ه.  خواهد شدين جاري زميل و وتوفان بر رويس. خود خارج شود
   :د خواهد بودي مومنان امياما برا. ن به هم برخورد خواهند كردي زميكي در نزديآسمان

ن ي ايو چون ابتدا. ديآ ميم ي سوار شده با قوت و جالل عظيد كه بر ابريآنگاه پسر انسان را خواهند د
  . ك استي شما نزديكه خالص هتد از آن جي خود را بلند كنيزها بشود، راست شده سرهايچ

  
  )33-29 :21( ر درختانير و سايدرخت انج) ص

ر ير و ساي شكوفه دادن درخت انج،دهد ميك شدن بازگشت او را نشان ي كه نزديگرينشانه د 29-31 :21
ات تازه ين درخت در آخرالزمان بر حي ا،ل استي از ملت اسرائيياير گوير تصويدرخت انج. درختان است

 ي بار1948 در سال ي و آوارگيل پس از قرنها پراكندگين موضوع كه ملت اسرائيپس ا. خواهد داد يگواه
ت ي از اهمي خال،رفته شده استي از جامعه ملل پذيافته و اكنون به عنوان عضويگر استقالل خود را باز يد
   .ستين

 يان دولتهايد در مي جدي دولتهاييدآي و پدييگرا ير ملي از رشد چشمگيتواند نماد مير درختان يسا
  . ح استي ملكوت پرجالل مسي از برقراريميع عالين وقايا. ا باشديشرفته دنيپ

 “ن فرقهيا”اما مقصود او از . ن فرقه نخواهد گذشتين امور واقع نشود ايع اي گفت كه تا جميسيع 32 :21
  چه بود؟ 
م به ي اورشليع با خرابين وقاي و همه ا،ديگو ميپندارند كه او از نسل زمان خود سخن  مين ي چنيبرخ. 1
   .ه استبازنگشتدر ابر م يبا قدرت و جالل عظهنوز ح يرا مسين باشد زيتواند چن مي اما ن.وسته استيتحقق پ
 ي زندگها ن نشانهي است كه در زمان وقوع اي به مردم استيا هاشار “ن فرقهيا” ن باورند كهيگران برايد. 2
تمام . ديز خواهند ديح را نيكنند بازگشت مس مي يع زندگين وقايدن ايمان به ديا كه با يكنند، و كسان مي
   .ر ممكن استيك تفسين يا. وستيع خواهد پك نسل به وقوي شده همه در ينيش بي كه پيعيوقا



. ت و آزار نمودنديح را اذي كه مسيانيهودي باشد به يا ه اشار“ن فرقهيا” ن است كهير ممكن ايگر تفسيد. 3
ات خود ادامه خواهند يكن نابود نشده و به حيشوند ل ميهود گرچه پراكنده يگفت كه نژاد  ميح ي واقع مسدر

ز ير دوم و نيد تفسيشا. ر نخواهد كردييهود پس از گذشت قرنها تغيدگاه او نسبت به قوم ي ديداد، و به عبارت
  . ح باشندير سوم صحيتفس
 خداوند يهاييش گوياما پ.  آنين به شكل فعليز زميشد، و نل خواهند يجو و ستارگان آسمان زا 33 :21
  . وستي همه به تحقق خواهند پيسيع

  
  )38-34 :21( ب به انتظار و دعايترغ )ض

 كنند، چرا يوي دنيها شهيدن و اندي آشام،د خود را سرگرم خوردنيشاگردان او نبا، ن اثنايدر ا 34-35 :21
 آنان يشگيگاه همين جايبرند زم مي كه گمان يع كساني جمين او براآمد.  خواهد بوديكه بازگشت او ناگهان

  . ن خواهد بودياست چن
 ياين كار خود را از دنين رو آنها با اياز ا. نديدار بوده و دعا نمايد در هر وقت بي بايقيشاگردان حق 36 :21

در حضور پسر انسان  كه يدن خشم خدا جدا ساخته و خود را در زمره كسانيخدانشناس كه محكوم به چش
   .شمارند ميستاد بريخواهند ا
 او در ،برد ميتون بسر يز داد، اما شبها را در كوهيم ميكل تعليخداوند هر روزه در محوطه ه 37-38 :21
  . شناختند تا از كالم او بشنوند مي يهر بامداد قوم نزد و.  نداشتيا ه خود ساخته بود خانئي كهايدن

  

  )23 و 22 يبابها( سانپسر ان مرگ و رنج -11

  )2-1 :22( يسيتوطئه كشتن ع )الف

 دارد كه با فصح آغاز شده و به مدت هفت روز كه در آن نان يا هنجا اشاره به دورير در ايد فطيع 1 :22
 يهودين ماه سال ي اول،سانين روز از ما ني جشن فصح در چهاردهم.ابدي ميشود، ادامه  مي خورده نيريفط

ه اول ير موسوم بود، اما در آيد فطيكم به عيست و يز پانزدهم ماه به مدت هفت روز تا روز با. شد ميبرگزار 
 نبود كه رابطه يازيان بودند نيهوديل لوقا در درجه اول ياگر مخاطب انج. شود مين نام تمام جشن را شامل يا
  . دير و فصح را ذكر نمايد فطين عيب

 بردند ي را به قتل رسانند، اما پيسي چگونه خداوند عهدند كيچ ميه  توطئاًدائم كهنه و كاتبان يروسا 2 :22
 از ياريدانستند كه بس مي دند ويترس ميرا از قوم ين كار را انجام دهند، زيد به دور از غوغا و آشوب ايكه با

  .ل هستندي ارزش قاي ويمردم برا
  
   )6-3 :22( هودايانت يخ) ب



ن عبارت در يا. ح داخل گشتي از دوازده شاگرد مسيكي ،يوطي به اسخري مسميهودايطان در يش 3 :22
ما .  به او داديز فصح تكه ناني بر سر ميسي كه عي هنگام،ان شده استيب 27ه ي آ13وحنا در باب يل يانج
د لوقا ينكه تاكيا اي در او انجام شده است و ين عمل در مراحل گوناگونيم كه ايريجه بگين نتيم چنيتوان مي
  . قت است تا زمان انجام آنين حقي ايشتر رويب

كل ي كهنه و سرداران سپاه كه در واقع فرماندهان گارد حفاظت از هيهودا با روسايبه هر حال  4-6 :22
 بتواند يچگونه شورش و ناآراميده بود تا بدون هي كشيا هاو به دقت نقش. ان بودند به مذاكره نشستيهودي
 ي به ويرش واقع شد،و با او عهد بستند كه نقدي مورد پذ آنها كامالًيون نقشه از سيا. م كندي را تسليسيع

ات يدرصدد فراهم كردن جزئ هوداي پس . پاره نقرهي سيم به بهايخوان ميل يگر اناجي كه در دهمان گونه-دهند
  .انتكارانه خود برآمدينقشه خ
  
  )13-7 :22(  فصحي برايآمادگ )پ

ن روز از ير نوزدهميد فطي روز عمعموالً.  وجود داردياريمشكالت بسات ين آيدر مورد زمان وقوع ا 7 :22
م يخوان مينجا ياما در ا. شد ميان كنار گذاشته يهوديه از خانه يرماي خميد تمام نانهايسان بود كه در آن بايماه ن
 .سان باشديد روز چهاردهم نيصورت با نيست فصح را ذبح كنند، كه در ايبا مي بود كه يروز

 قرار فاده فصح مورد استيم برايد در تقويگو ميگر محققان يبه اتفاق د (Leon Morris) سيمورلئون 
م كه يما معتقد. كردند ميگران از آن استفاده ي و ديسي كه عيمي تقويگري و ديم رسمي تقويكي ،گرفت مي
  . ابدي مي ادامه 53ه ينجا آغاز شده و تا به آيع پنجشنبه آخر در ايوقا

ات ياو تمام جزئ. وحنا را فرستاد تا مقدمات جشن شام فصح را آماده سازنديداوند پطرس و خ 8-10 :22
 آب به آنها ي با سبوي كه داخل شهر شوند شخصيهنگام. شان بازگو نموديشان سپرده بود را براي كه به ايامور
 آب را حمل ير زنان سبون شهي در ا نامتعارف بود، معموالًيزين چي چن معموالًي شرقي در شهرها.خورد ميبر
ت ي مشتاق را به محل مشاركت با خداوند هداي است كه جانهاالقدس روح از ييباير زين مرد تصويا. كردند مي
  . كند مي

دانست كه صاحب  مي چنين همدانست، بلكه او  مير آن مرد را يت و مسيخداوند نه تنها موقع 11-13 :22
ن شخص يد ايشا. ار او وشاگردانش قرار دهدي را در اختاش هوش خانل است باالخانه بزرگ و مفري مايا هخان

ان مهمانخانه و باالخانه بزرگ و مفروش يم. شناخته و خود و اموالش را وقف او نموده بود ميخداوند را 
. كردند، فراهم نمود مي نسبت به آنچه شاگردان تصور يزبان سخاوتمند امكانات بهتريم.  وجود دارديتفاوت
 نجا او ازيدر ا . نبوديي جا)Kataluma: يوناني(خانه  مهمان او در يلحم متولد شد برا بيت در يسيع  كهيهنگام

، ا بهتر از آن به آنها داده شدباشند، ام) Kataluma :يوناني(اي  هخان شاگردان خود خواست به دنبال مهمان
  . بزرگ و مفروشيا هباالخان



  .اگردان فصح را آماده كردند بود، پس شي وييشگوي برطبق پ چيزهمه
  
  )18-14 :22( شام آخر )ت

د فصح را جشن يب عيع  بي از مصر و مرگ توسط خون برهيياد بود رهايان به يهودي قرنها يبرا 14 :22
ن امور ين بار فصح را نگاه دارد، تمام اي آخري با دوازده رسول بنشست تا برادهنده نجاتو آنگاه كه  .گرفتند مي

مان ي كه به او اي نجات تمام كساني خونش برايكه به زود.  فصح بوديقياو بره حق. شمان او بوددر برابر چ
  . خته خواهد شديداشته باشند ر

دنش يش از زحمت ديپ  او داشت،ير برايق و وصف ناپذيار عمي بسي مفهوميياستثنا ن فصحيا 15-16 :22
ن يگر از اي ملكوت پرجالل خود دين و برقراريه زمو او تا بازگشت خود ب.  آن داشتيت براينها  بياقياشت

ن كالم روشنگر يا. د او بودياق شدي از شور و اشتيحاك “ت داشتمينها  بياقياشت” عبارت .فصح نخواهد خورد
  . ندي مشاركت ما در شام فصح تامل نمايح براياق وافر مسيخواند تا بر اشت مي تمام اعصار را داران ايمان
 شكر نمود ، از مراسم فصح در دست خود گرفتياله شراب را به عنوان قسمتي كه او پيهنگام 17-18 :22
گر يوه مو ديد، از ميايد كه تا ملكوت خدا ني نمايادآوريگر به آنها ي ديم نمود، تا باريان شاگردان تقسيو م

  .ابدي ميان ي پا18ه يشرح فصح با آ .دينخواهد نوش
  
   )23-19 :22( ن شام خداوندياول )ث

ادبود مقدس را بنا نهاد تا ين ي ايسيخداوند ع. ن فصح درست پس از شام خداوند شديآخر 19-20 :22
 است از ياول از همه او به آنها نان را داد، كه نماد. اد آورندي مرگ او را به ي بعديروانش در طول قرنهايپ
خته يب جلجتا ري اوست كه بر صليپربهاانگر خون ي بييباياله به زيسپس پ. شود مي آنها داده ين او كه برابد

 ين امر به معنايا. شوديخته مي خاصان او ري بود در خونش كه برايديجد عهد ،الهي او پيبرا. خواهد شد
تحقق كامل عهد . شود ميد ييل بسته بود اما اكنون با خون او تاي است كه او ابتدا با ملت اسرائيديجد عهد
 داران ايمانن خواهد بود، اما ما به عنوان ي زميح بر روي مسيسيوندمان ع ملكوت خداين برقراري در حديجد
   .مييم هم اكنون آن را تجربه نمايتوان مي

م نشده ي هنوز بدن او تقد.و خون اوست  از بدنيا نماديست كه نان و شراب نمونه و ي نيديچ تردي هيجا
 به يين نمادها به طرز معجزه آسايم كه اييواوه است كه بگين رو ياز ا. خته نشده بوديز ريبود و خونش ن

دانستندكه او از  مين رو شاگردان يهود از خوردن خون منع شده بودند، از ايقوم . افته استيل يت تبديواقع
  .  از خون او بوديا ه كه نمونيزيد، بلكه از آنچيگو مي كلمه سخن نيخون به معنا
 ار روشنيز بسين 13وحنا ي در ،اين حالبا .  حاضر بودهودا در شام آخري روشن است كه كامالً 21 :22
ش از ين امر پي اجائي كهاز آن. ح گرفت اتاق را ترك كردينكه آن لقمه را از مسيهودا پس از ايم كه يخوان مي



م نان و شراب در آنجا يهودا به هنگام تقسيقت ين باورند كه در حقي بر اياريآغاز شام خداوند رخ داد، بس
  . ته استحضور نداش
ن رو ياز ا. م نموديت خاطر او را تسليهودا با رضاي اما ، مقدر شده بوديسيرنجها و مرگ خداوند ع 22 :22
 دار ايمانكن او ي از آن دوازده بود، ليكيهودا يگرچه  “.م كندي كه او را تسلي بر آن كسيوا”  گفتيسيع
  .  نبوديقيحق

ك از يدانستند كه كدام  ميدهد آنها ن ميبه خود را نشان د شاگردان نسبت ي و ترديشگفت 23ه يآ 23 :22
  . خواهند شدين عمل پستيشان مرتكب چنيا

  
  )30-24 :22( به خدمت كردن است يقي حقيبزرگ )ج

 پس از شام خداوند شاگردان در ي لحظاتي كه حت. زشت از قلب انسان استيريات تصوين آيا 24-25 :22
 به آنها خاطر نشان ساخت كه يسي خداوند ع!شان بزرگتر است نزاع كردندي اك ازينكه كدام يان خود بر سر ايم

كنند  مي كه بر امتها حكومت ينيدر نظرهمگان سالط.  مخالف تصور انسان استاًقي دقيدر نظر او مفهوم بزرگ
كه در ك لقب بود، چرا ين تنها ي اما ا.شوند مي نعمت خوانده يقت آنها ولي در حق، هستندي بزرگيها انسان
 با ت آنها كامالًي اما شخص،كردند ميشوا را برخود حمل يآنها نام پ. ش نبودندي بيت آنها حكام مستبديواقع

   .نامشان در تضاد بود
د مثل يخواهند با مي ي كه بزرگيكند، كسان مي صدق ندهنده نجاتروان ين امر در مورد پياما ا 26 :22

 يده انقالبين عقيا .نديگران را خدمت نمايد چون خادم دين باشند بايخواهند برتري كه ميو كسان. كوچكتر باشد
گران را متحول ي نسبت به دي برترچنين هم كهنساالن نسبت به جوانان و يج در مورد بزرگيرسوم و تفكرات را

  . ساخت
مانند  يسيعاما خداوند .  بودندتر زبانان ارجحيهمانان نسبت به مي مدر نظر مردم آن روزگان معموالً 27 :22
  . رندينه از او سرمشق گين زميد در ايكنند با مي يروي كه از او پي تمام كسان،ا گذاشتين دني پا به اها انسانغالم 
 ينكه در امتحانهايدهد كه شاگردان خود را به خاطر ا مي خداوند را نشان يه لطف و بزرگين آيا 28-30 :22

 او يد كه همگي نخواهد پائيريو د. كردند مي قبل با هم نزاع يتا لحظاتآنها . دينما مين ياو با او بسر بردند تحس
دانست كه آنها در دل خود او را دوست دارند و به  مي يسي عاين حالاما با . ختيرا ترك كرده خواهند گر
ت او ح و سلطنين خواهد بود كه به هنگام بازگشت مسيپاداش آنها ا .اند ه را متحمل گشتها خاطر نام او مالمت

نان ي كه پدر با اطمهمان گونه.  خواهند كرديل داوريها نشسته بر دوزاده سبط اسرائين بر كرسي زميبر رو
د سلطنت يل جديح بر اسرائيز به همراه مسيح وعده داده بود، به طور قطع شاگردان نيخاطر ملكوت را به مس

  .دخواهند نمو
  



  )34-31 :22(كند  مي ييشگوي انكار پطرس را پيسيع )چ

انت ين خياول. ميرس مين واقعه تلخ ين و آخري بشر به سوميها يمانيا  بيخيك از تارياكنون در سه باب تار
  . و اكنون ترس پطرس.  خودخواهانه شاگردان بوديها زهيدوم انگ. هودا بودي

. ستح به شاگردان متزلزل خود اي دل مسي از محبت و نرمي شمعون حاكي ا، شمعونيتكرار ا 31-32 :22
گران مخاطب ينده دي پطرس را به عنوان نمايسيع. طان خواست تا تمام شاگردان را همچون گندم غربال كنديش
عبارت فوق   تو دعا كردميبرا( .مانش تلف نشودي پطرس دعا كرد تا ايكن خداوند برايل. ساخت خود
ست ي نجات نين بازگشت به معنايا. ديد برادران خود را استوار نماياو پس از بازگشتش با).  استيا هالعاد

  .  پس از لغزش شخص اشاره دارديايبلكه به اح
 در زندان و در موت يح حتي از مسيروي پي خود را براي كاذب آمادگيپطرس با اعتماد به نفس 33-34 :22

 هرگز ش از طلوع صبح، سه بار خداوند را انكار كرده خواهد گفت كهيس به او گفت كه او پياما ع. اعالم كرد
   !شناسد مياو را ن

نكه خروس دوبار بانگ زد پطرس سه يش از ايد پيگو ميم كه خداوند يخوان مي 30 :14ل مرقس يدر انج
نكه يش از اي خداوند گفته است پ38 :13 وحناي ،34 :22 لوقا، 34 :26 يدر مت. مرتبه او را انكار خواهد كرد

ن ي از چنين سادگيتوان به ايد اذعان كرد كه نميبا. د كرد پطرس سه مرتبه او را انكار خواه،خروس بانگ زد
.  به هنگام صبحيگري به هنگام شب و ديكي ،زد مي بانگ يك بارش از ي خروس باحتماالً. ديچشم پوش يتضاد
ن ي در مقابل ايسياو ع. اند ه پطرس را ثبت نموديل حداقل شش بار انكارهايد توجه داشت اناجي باچنين هم

   : نموداشخاص انكار
  )68-66 :14  مرقس،70-69 :26 يمت( زكيكن. 1
  )72-71 :26 يمت( گري ديزيكن. 2
   )71-70 :14  مرقس،74-73 :26 يمت( ني حاضر.3
  )58 :22 لوقا( يگريد .4
  )60-59 :22لوقا (گر ي ديكي. 5
   ).27-26 :18وحنا ي(س كهنه ي از غالمان رئيكي. 6

  “؟دميمرگ من تو را با او در باغ ند” : او گفتراي است زيگرين مرد شخص دي ااحتماالً
  
  )38-35 :22( فرمان اعزام )ح

 ي برايحتاج ضروريما. سه و توشه دان و كفش اعزام نموده بوديك  بيشتر خداوند شاگردان راي پيكم 35 :22
ز محتاج يچ چيكردند كه به ه ميد اعتراف يآنها با. ن امر بر آنها ثابت شده بوديو در واقع ا.  بوديآنها كاف

  . ستندين



د يآنها با. شدند ميد از خدمت ي جديا هكرد، و آنها وارد مرحل مي آنها را ترك ي به زوديسياما ع 36 :22
آنها اكنون . شندياندي بيري خود تدبي كنونيازهاي ني و الزم بود برا،شدند مي خطر را متحمل ،ي گرسنگ،فقر
. دند جامه خود را فروخته و آن را بخري ندارند بايري و اگر شمش برداشتهيا چمدانيسه، توشه دان و يد كيبا

ر به ين نبود كه از شمشي بخرند چه بود؟ مسلم است كه مقصود او ايريد شمشينكه شاگردان بايمقصود خدا از ا
به عنوان . شد مي او محسوب تعليم از ين امر تخطيا.  در مقابل مردم استفاده شوديك سالح تهاجميعنوان 
   :ل او گفتمثا
 وحناي( “كردند ميبود، خدام من جنگ  مين جهان ي من از اياگر پادشاه. ستين جهان ني من از ايپادشاه”
18: 36(.  
  )52 :26 يمت( “ر هالك گردديرد، به شمشير گيهر كه شمش”
  )44 :5 يمت( “دييدشمنان خود را محبت نما”
 تيان قرن2 ك.رنيز  )39 :5 يمت( “ او بگردانيبه سوز ي را نيگريهر كه به رخساره راست تو تپانچه زند، د”
10: 4(  

  . ر چه بودي از شمشيسيپس مقصود ع
). 17 :6 سيانافس( ر روح اشاره كرده است كه همانا كالم خداستين باورند كه او به شمشي بر ايبرخ .1
  . ر شوندي تفسيهوم روحانفد با ميز باي توشه دان و جامه ن،سهي ممكن است اما كيرين تفسيچن
 4 :13 اني او با اشاره به روم:است ك حكومت سازمان يافتهير به مفهوم حفاظت يد شمشيگو مي يامزليو. 2

  . استيسازد مقصود قدرت قاض ميخاطر نشان 
 يمترسد  به نظر مي اما . تهاجمير دفاع در برابر دشمنان است و نه برايد هدف از شمشيگو مي النگ. 3
  .ي اهداف دفاعي برايكند حت مير را منع ياستفاده از شمش 39 :5

 يرين تفسيچن. شد مي استفاده يوانات وحشي دفاع از حير تنها براين باورند كه از شمشي بر ايبرخ. 4
  .ممكن است
ر باخود يسه پول، توشه دان و شمشيد اكنون كيدهد كه چرا الزم بود شاگردان با ميشرح  37 هيآ 37 :22
 ييشگوي او مطابق با پيبه زود. ساخت مي روزانه آنان را برآورده يازهاي با آنها بود، و نتاكنون خداوند. بردارند
گر او با گناهكاران ي ديد، به عبارتيرس ميهرچه در خصوص او بود به انقضا . كرد ميآنها را ترك  12 :53ا ياشع

  . افتيان خواهد ين پاي زميمحسوب خواهد شد و خدمتش بر رو
ن دو ينكه اير نزد او آوردند، به گمان ايآنها دو شمش. قصود خداوند را درك نكردندشاگردان م 38 :22
به سخنان آنها  “ استيكاف”  باگفتنيسيخداوند ع.  خواهد بودينده كافي مواجه با مشكالت آير برايشمش
ش دشمنان در جهت رها خواهند توانست تالين شمشيپنداشتند كه با استفاده از ا مين ي آنها چناًظاهر. ان داديپا

  ! در تضاد بودح كامالًين با تفكر مسيا. ح را ناكام بگذارنديكشتن مس



  
  )46-39 :22( يمانيرنج در جتس )خ

رفت، و  مي دعا به آنجا ي برااً غالبيسيع. تون واقع شده بودي كوه زيب غربي در شيمانيباغ جتس 39 :22
  . امر واقف بودندن يز شامل آنها بود بر اي خائن نيهودايشاگردان كه 

.  باغ عازم شدنديافتن شام خداوند باالخانه را ترك كرده به سويان ي و شاگردان پس از پايسي ع40 :22
 كه يا ه وسوسشان گفت كه دعا كنند تا مبادا در امتحان افتند، احتماالًي بديسيدند، عي كه به آنجا رسيهنگام

  . آوردند ميح او وارد ي ترك خدا و مسيرا بود كه دشمنان بييح بود، فشار و جفايمدنظر مس
 او ي دعا.دت دعا كيي به تنهاتارفت  ي باغي شاگردان خود را ترك كرده و به سويسيسپس ع 41-42 :22
 خواسته او انجام اراده خدا بود، و نه اراده اين حالب او نشود، با ياله نصين پين بود كه اگر پدر بخواهد، ايا

 نجات گناهكاران وجود دارد، يب براير از راه صليگر غي اگر راه د:ن مفهوم استيدن دعا بي ما ايبرا. خود
  .  نبوديگريرا راه دي ز،آسمان خاموش بود. اكنون آن را آشكار ساز

ه يعمل فد.  از عمل كفاره شدن او باشدي جزئيمانيح در باغ جتسي مسيم كه رنجهايستين باور نيما بر ا
در آنجا . داد مي از جلجتا خبر يمانياما جتس. ديب به انجام رسي صليبر رو يكيشدن در طول سه ساعت تار
  . ن رنجها را متحمل شوديتر  خداوند اسفناكيسيبود كه گناهان ما باعث شد ع

 از يا هفرشت.  مشهود است او همراه شد كامالًيها بتيت كامل او در رنج او كه با مصي انسان43-44 :22
قت كه عرق او نقل قطرات خون ين حقين واقعه و ايتنها لوقا ا. نمود ميت يو را تقو ا،آسمان بر او ظاهر شده

   .ق را به خود جلب نموده استيب دقي توجه طبين نكته جزئيا. دينما مي را ثبت ،بود
 يتفاوت  بييافت، نه از روي آنها را در خواب ، نزد شاگردان خود بازگشتيسي كه عيهنگام 45-46 :22

را لحظه يگر به آنها اصرار نمود كه برخاسته و دعا كنند، زي ديبار . از اندوه و خوني ناشيبلكه از خستگ
  .نديح را انكار نماي در راه بود، و وسوسه خواهند شد كه در مقابل قدرتها مسيبحران
  
  )53-47 :22( يسي عيريم و دستگيتسل )د

 يريخ كهنه و سرداران سپاه به جهت دستگيشا از روسا و ميهودا به همراه گروهي ،ن هنگاميدر ا 47-48 :22
. ساخت مي گران مشخصيان دي را در ميسي عيا هد با بوسي بايم كنند ه طبق نقشه قبليتسل. دندياز راه رس
  :دارد مياظهار  استوارت
ز رون ايهودا بيتواند انجام دهد،  مي كه انسان يالتذ و رين حد پستي آخر،دهد مين امر اوج نفرت را نشان يا
   .ك بوسهي بلكه تنها به ،ا خنجري يلي س،نه با ضربه. م نمودي خود را تسليباغ آقا
   “ي؟كن ميم يا به بوسه پسر انسان را تسليهودا آي يا” دي با اندوه فراوان پرسيسيع
 از آنها به نام يكيقت يدر حق. ن رو آماده حمله بودنديشود و از ا ميدند كه چه يشاگردان د 49-51 :22



 او را به خاطر استفاده از ابزار يسيع. س كهنه را از تن جدا كردي برداشته گوش راست غالم رئيري شمشپطرس
د به ين شده خدا باييش تعيده بود، و اهداف از پيرسفراساعت او . خ نمودي توبي جنگ روحاني برايجسمان
  . فا داد با محبت فراوان گوش آن غالم را لمس نمود و او را شيسي ع.وستيپ ميتحقق 
 يا ه او به گونيري دستگيد كه چرا برايهود و سرداران از آنها پرسي خطاب به رهبران يسيع 52-53 :22
 نكردند او را ي اما سع،داد ميم نيكل تعليا او هر روزه در هيآ.  استيك دزد فراري او يي، كه گواند هرون آمديب

اكنون حدود . ن ساعت آنها و قدرت ظلمت بودي ا،دانست مي اما او پاسخ را خود ؟ندير نمايدر آنجا دستگ
  .  شب پنج شنبه بوديها مهين

. افايسپس در حضور ق. ابتدا در حضور حنا.  خداوندمان سه مرحله داشتيرسد كه محاكمه مذهب ميبه نظر 
ه عروز جمبامداد  5 يال 1ان ساعت ي م65ه يع تا آين وقاي ااحتماالً. ن احضار شدينهدراو سرانجام در مقابل س

  .رخ داده باشد
  
   )62-54 :22( ه تلخ اويانكار پطرس و گر )ذ

او در داخل . آمد ميس كهنه آوردند، پطرس از دور از عقب ي رئي كه خداوند را به سرايهنگام 54-57 :22
د ست و ادعا نموي به پطرس نگريزكيكن. كردند بود ميان خود را با آتش گرم ويان اي كه در ميان كسانياط ميح

  . شناسد مي انكار كرد كه او را يپطرس به طرز تاسف بار.  استيسيروان عي از پيكيكه او 
 يسيروان عي از پيكي پطرس برد و او را يگر انگشت اتهام به سوي دي شخص،دي نپائيريد 58-62 :22
 برد كه يگر پي ديك ساعت بعد شخصي اًنيتخم. اتهام را انكار نمود نيگر پطرس اي ديبار.  خوانديناصر
. ن مرد را هم منكر شدي از اي اندك شناختيپطرس حت.  از شاگردان خداوند استيكيز ي و نيليك جليپطرس 
 به ،دهيك، خداوند رو گردانيلحظات تار نيدر ا.  بر انكار او بوديديين هنگام بانگ خروس مهر تاياما در ا

سه بار او را انكار خواهد كرد را به خاطر ش از بانگ خروس ي پئي كهشگوين پي و پطرس ا،پطرس نظر افكند
  .ديرون رفته و زار زار بگرين نگاه پسر خدا به پطرس باعث شد تا او بيا. آورد
  
  )65-63 :22( كنند مي را استهزا يسيسربازان ع )ر

 .كل مقدس گماشته شده بودندي بودند كه بر هيانير نموده بودند در واقع از سپاهي را دستگيسي كه عيكسان
نكه چشمان او يآنها پس از ا. انه زدندي را استهزا كرده او را تازيسي خانه مقدس خدا عين حافظان ظاهريحال ا

 آنها ئي كهن تمام كارهايالبته ا.  سئوال نمودند كه بگو كه تو را زديش زدند، سپس از ويرا بستند طپانچه بر رو
  .ديه خود را متحمل گردين بر علت گناهكاراي ضدييباي با شكيسيانجام دادند نبود، اما ع

  
  )71-66 :22( نينهدراصبح روزمحاكمه در حضور س )ز



 ياعضا. ن بردندينهدراا سيمجلس خود   را بهيسيخ عي، مشا) بامداد6 تا 5( ده دميبه هنگام سپ 66-69 :22
گفت كه  در جواب يسي ع.ح استيا او مسيدند كه آي از او با صراحت پرس)ي عالي يهودشورا (نينهدراس

 كه اكنون با ياما او آنها را آگاه ساخت كس. رفتنديپذ ميقت را نين حقي آنها ا.ده استيفا  بين مورديبحث در ا
  ). 1 :110ر و مزمك.ر(  به طرف راست قوت خدا خواهد نشستيستاده است روزي در مقابل آنها ايفروتن
.  مشخص بودمقصود آنها كامالً. خداستا او پسر يدند كه آيسپس آنها به صراحت از او پرس 70-71 :22
مرقس  ك.ر( “د كه من هستمييگو ميشما ” پاسخ داد يسيخداوند ع.  آنها، پسر خدا برابر بود با خود خدايبرا
او با خدا برابر است را  ن كفر را كهيا تاكنون از او ايآ. از داشتندي بود كه آنها بدان نيزين همان چيا. )62 :14
اما . طبق قانون آنها، مجازات كفر مرگ بود.  وجود داشتياما مشكل. نبود يازيگر به شهادت ني د؟ده بودندينشن

د ين رو باياز ا. نديان را به مرگ محكوم نمايها قرار داشتند و لذا قادر نبودند زندانيطره قدرت روميآنها در س
 ن روياز ا. ند نبودي چندان خوشايي همچون كفرگوي او اتهامات مذهبيبردند و اما برا ميالطس ي را نزد پيسيع

  .كردند مي اقامه ياسيد اتهامات سيآنها با
  
  )7-1 :23(الطس ي در حضور پيسيع )ژ

 ي فرماندار روم،الطسي نزد پيرمذهبي به سرعت به محكمه غ،نينهدرا پس از حضور در سيسيع 1-2 :23
اول از همه او را متهم نمودند كه مردم . ندآورد  مي بر او واردياسي سه تهمت سياكنون رهبران مذهب. برده شد
ه دادن به ي مردم را از جز،نكهيدوم ا. كند مي به دولت روم را از آنها سلب يكند و در واقع وفادار ميرا گمراه 

  . خواند مينكه او را متهم كردند كه خود را پادشاه يو سرانجام ا. دينما ميصر منع يق
الطس او ياما پ. هود هست، جواب او مثبت بوديا او پادشاه يد كه آيپرسالطس از او ي كه پيهنگام 3-7 :23
، رو به ) الف38-33 :18 وحناي( يسي با عي خصوصيياو پس از گفتگو.  روم برنشمرديامپراتور بر يديرا تهد
 يسيشتر سماجت كردند و عياما خلق ب. ابدي مي نيبيچ عيت حاضر كرده گفت در او هيو جمعاهنان  كيروسا
الطس نام يچون پ. م داده استين را تعليم اير تا به اورشليل حقيشوراند و از جل مي متهم نمودند كه مردم را را
ن رو يس بود، و از ايروديل در حوزه هي جل.افته استي خود ي برايزيد كه راه گريشيد، با خود انديل را شنيجل
ز يس نيروديه. س فرستاديرودي را نزد هيسيعن ماجرا نشود و ير اين درگيش از ايگر بيالطس خواست كه ديپ

  . برديم بسر ميام در اورشلين ايدر ا
 بود كه يپاسيآنت. م قتل عام نمودي كه نوزادان را در اورشلير بود، همان كسيپاس فرزند هرود كبيهرودآنت

 يسيرودي همان هنيا. ح او را با زن برادرش محكوم كرده بودي را كشت، چرا كه او رابطه وقدهنده تعميد ييحي
  .دينام “آن روباه” او را 32 :13 در لوقا يسيبود كه ع
  

  )12-8 :23(س يروديه زيرآميسئوال تحق )س



ده بود، يار شنيح را بسياو شهرت مس. ار شاد بوديد بسيد ميدر مقابل خود   رايسينكه عيس از ايروديه 8 :23
   .ندي از او بيا هبود كه معجز مي بود مترصد يديو مدت مد
ت يشكا. كرد ميافت ني دريد، او جوابيس چقدر از نجا ت دهنده پرسيرودي مهم نبود كه ه9-11 :23
ن بود كه بگذارد يتوانست بكند ا ميس يرودي كه هيتمام كار.  لب نگشوديسيان شدت گرفت، اما عيهودي

هزا نموده و او را نزد دن لباس فاخر بر او او را استي رفتار كرده و با پوشانيسيسربازانش به خشونت با ع
  .  باز فرستدسالطيپ

آنها . ل شدي تبدي بود، اما اكنون عداوت آنها به دوستيالطس عداوتيس و پيروديان هيقبل از آن م 12 :23
  . متحد شده بودنديسيه خداوند عيبر عل هر دو
س يكه ابل  است تاسفي بسيان جايحيمس يبرا” :ديگو مين واقعه ي در ماتم ا(Theophylact)الكت يتئوف

 انجام كار خوب با يتوانند برا مي نيان حتيحي مسحالي كهسازد، در  مي اهداف خود متحد يافراد شرور را برا
  “.ندي برقرار نمايگر دوستيكدي

  
  )25-13 :23(گناه اما محكوم   بي،الطسي پيرا )ش

را انجام دهد، اكنون خود را در  خود كار درست يالطس كه نتوانسته بود با تبرئه نمودن زندانيپ 13-17 :23
 يچ گواهيس و نه او هيرودي آنها شرح داد كه نه هي قوم را نزد خود خوانده و براياو رهبران مذهب. ديد ميدام 

ن رو دستور داد كه او ي از ا“.چ عمل مستوجب قتل از او صادر نشده استيه”. افتندي نيسيانت در عيدال بر خ
  :سازد ميخاطر نشان  ارتاستو. شالق زده رها كنندرا 

 از ترس يف و حاكي ضعين تالشيا. ر استيه ناپذي نامعقول و توج كامالًين مصالحه تاسف باري چن،البته
اما . دي نمايخواهد خلق را راض ميگر ي ديي خدمت كند اما از سويسيخواهد به ع ميك سو يانسان است كه از 

  . رندي را نپذين رايچ وجه اين به هياهنان خشمگست كه كي نيو تعجب چكدام را انجام نداد،ياو ه
ك يخواستند، او  مي برنابا را ي و آزاديسيآنها مرگ ع. ن شدندي كهنه خشمگيحاكمان و روسا 18-23 :23

 نمود ي سعيالطس با ناتوانيگر پي ديبار. مجرم بدنام بود كه به خاطر شورش و قتل در زندان افكنده شده بود
مهم نبود كه او چه . كرد مي وادار ينيت او را به عقب نشيرحمانه جمع  بيد، اما خواستهيخداوند را تبرئه نما

  . خواستند مي آنها مرگ پسر خدا را ،ديگو مي
. كند ميت مردم او را محكوم ي رضايگناه خوانده بود، اما اكنون برا  بي رايسي عسالطياگرچه پ 24-25 :23
  .ق آزاد نمود خليگر او برنابا را براي دييو از سو
  

  )32-26 :23(پسر انسان در راه جلجتا  )ص

 به نام ي سربازان مرد،بير محل وقوع تصليدر مس. روز جمعه بود  بامداد9 ساعت اًبياكنون تقر 26 :23



رسد كه  ميم، اما به نظر يدان مياد نين مرد زيدرباره ا. ديب را حمل نمايمجبور ساختند تا صل  رايروانيشمعون ق
  . )21 :15مرقس ( شدند ميان شناخته شده محسوب يحي از مسيو پسر و داًبعد

ان جماعت را دختران ي زنان ميسيع. ستنديگر مي او ي برايسي از مردم دلسوز به دنبال عيگروه 27-30 :23
 يالدي م70 كه درسال ياو به خراب.  خوديه كنند، بلكه براي او گريد برايم خواند و به آنها گفت كه نباياورشل
م خواهد بود كه نازادگان كه تاكنون ي عظآن قدررنج و عذاب آن روزها . كرد ميشد، اشاره  ميم واقع يبر اورشل
طس چنان خواهد يورش تيوحشت و هراس .  به طور خاص خوشبخت خوانده خواهند شد،شدند مير يتحق

  . ديهان نمابود كه مردان آرزو خواهند كرد كه كوهها بر آنها افتد، و تلها آنها را پن
ن كارها را به چوب تر كردند، به چوب يرا اگر ايز” ،ز افزودين سخن را ني ايسيسپس خداوند ع 31 :23

ن شرم و يها چنياگر روم. مان درخت خشكيا  بيلي بود، و اسرائتر  او خود درخت“خشك چه خواهد شد؟
ب خدا يظار قاتالن گناهكار پسر حب در انتيگناه خدا عارض كردند، پس چه مجازات سخت  بي را بر پسريرنج
   ؟است
ز به اعدام محكوم يگر كه خطا كار بودندنيكردند دو نفر د مي حركت يسي كه با عيتيان جمعيدر م 32 :23

  .شده بودند
  

  )38-33 :23( يسيمصلوب شدن ع )ض

جمجمه د شكل آن مكان به ي شا“.جمجمه” ين به معنايواژه الت( محل اعدام جلجتا نام داشت 33 :23
ن نام معروف شده بود، چرا كه جمجمه ي محل مرگ و كشتار بود به ائي كهد از آنجايا شايشباهت داشت و 

كالم . ان توجه استي شايسيدن عيب كشيف به صليسكوت كالم خدا در توص.  از مرگ استي نمادمعموالً
سخنان  گري دي بار“. مصلوب كردنداو را در آنجا” ،ك عبارت سادهيتنها . پردازد ميات ماجرا نيچندان به جزئ
 :سازد ميخاطر نشان  استوارت

ن ياما چن.  فراتر از باور انسان بود كامالًيتين وضعيار دشوار بود، اما مردن آن هم با چنيح بسيباور مرگ مس
 از يا هلها ل كرده و باي آن را تبد،دهينت بخشي به آن ز)بي صليحت(ح لمس نمود يهر آنچه را كه مس. شد
 يب بر جاي صليم را بر روي عظيم كه او چه ژرفنايچگاه فراموش نكني اما ه،ديپوشان مي و شكوه آن را ييبايز

  . گذاشت
  اموز مرا يآن ب
  ب را ي آن صليژرفنا

  كه مرد اندوه و رنج بر آن 
  و مردن ختن خونيمحكوم است به ر

 (Lucy A. Bennett) بنت .يلوس



ك در دو يب خطاكاران هر يان قرار داشت، و صلي در ميسيب عيب بر جلجتا بود، صليآن روز سه صل
   “.از خطاكارن محسوب شد” :بود 12 :53 اين تحقق اشعيا. طرف
را كه ي ز،امرزينها را بي ا،پدر”اد زد يب فري صلي از رويحد و حصر  بيو رحمت  با محبتيسيع 34 :23
مورگان در مورد محبت !  شديالن خشم الهيسن دعا مانع يداند كه ا مي ي چه كس“.كنند ميدانند چه  مين

   :ديگو مين ي چندهنده نجات
. د بودرنجاندن مي كه او را يل به انتقام گرفتن از كساني تماي و نه خشم و نه حتي نه آزردگيسيدر جان ع

 ين برادانم كه تنها مكا ميشنوم،  مي را يسين سخن عياما هرگاه ا. كنند مين ي مشت گره كرده را تحسها انسان
 بدون درز او ي ردايم كردند و برايان خود تقسي او را ميها سپس سربازان جامه. مشت گره كرده جهنم است

  . قرعه افكندند
ح و ي مسگفتند كه اگر او واقعاً ميكردندو به او  ميستاده او را استهزا يب ايبزرگان در مقابل صل 35-58 :23
ز از او يدادند و آنها ن ميكردند و آمده او را سركه  ميز اورا استهزا ي نانيسپاه. ده خدا است خود را برهانديبرگز
  . ب نوشتندي صلي بر بااليا هرنامي تقصچنين هم. خواستند كه خود را نجات دهد مي

  هودين است پادشاه يا

  :ميكن مينقل گر از استوارت يبار د
 ي و عبران)يروم(ن ي و التيونانيزبان، ر نامه به سه ين تقصيم كه ايقت غافل شوين حقيم از ايتوان مين

نان حاصل شود تمام افراد حاضر در ين خاطر به سه زبان نوشته شد كه اطميست كه به اي نيديترد. نوشته شد
 خداوند خود دانسته ي از سلطنت جهاني آن را نماديح همواره و به درستي مسيسايآنجا را بخوانند، اماكل

.  بودي اساسي مفهوميك از آنها حاويا نوشته شد، هر يامه به سه زبان برتر دنرنين تقصي اجائي كهاز آن. است
ن زبان قانون يالت !طه پادشاه بودين حي در ايسيكرد كه ع مين لوح ثابت ي زبان فرهنگ و دانش بود، كه ايوناني

 و در آنجا هم : شده استي زبان مذهب وحي عبران!نه پادشاه بودين زمي در ايسي باز هم ع. بوديو كشوردار
 “ سرش بودي روياري بسيها تاج” بي صلي پس از جان سپردن در باالين رو حتي از ا! پادشاه بوديسيع
  .)12 :19 مكاشفه(

  
  )43-39 :23( دو دزد )ط

.  را ناسزا گفتنديسيد كه در ابتدا دزدان عيگو مين واقعه به ما يل در مورد ايگر اناجيات ديروا 39-41 :23
او .  صورت گرفتي از آنها تحوليكياما در دل  داد؟ ميبود پس چرا آنها و خود را نجات نح ياگر او مس

 آنها به خاطر ينها هر دوياما گذشته از ا. ح سرزنش كردي به مسيحرمت  بيگر او را به خاطريخطاب به دزد د
 يانيب مي بر صلن شخصياما ا. ن مجازات حق آنها بوديا. شدند مي كه مرتكب شده بودند مجازات يميجرا
  . جا نكرده بود  بيچ كاريه



ن باز ي زمي ملكوت بر روي برقراري كه براي از خداوند خواست تا هنگاميسيآن دزد خطاب به ع 42 :23
 از مردگان يسيمان آورد كه عيدزد در حال مرگ ا.  قابل توجه بوديمانين ايچن. اد آورديگردد او را به  مي

  . ا سلطنت خواهد نموديدنخاست و سرانجام بر برخواهد 
فردوس همان . ديگر را خواهند ديكدي در فردوس يمان او به او وعده داد كه روزي به خاطر ايسيع 43 :23

 !ي امروز چه سرعت، است كه خدا در آن ساكن استي مكاني و به معنا)4، 2 :12 قرن 2(. آسمان سوم است
   !يمي عظيچه خوشبخت-در فردوس !يچه مشاركت-بامن
سازد كه شرط  ميقت را بر ما آشكار ين حقين داستان اي ا:سدينو مي (Charles R. Erdman)اردمن ارلز چ

كند كه  ميه اعالن ين آيا. ز در خود داردي نيگري مهم ديها اميه پين آي ااين حالبا . مان استينجات توبه و ا
در .. . شركت جسته بوددر شام خداونافته بود، و نه ديد يآن دزد نه تعم. ستين مقدس نيينجات بسته به آ

 حاكمان و سربازان به يشخندهاي و رها هيان كنايقت او با شجاعت در حضور آن جماعت متخاصم و در ميحق
ن يقيشتر يه بين آيو با ا. افتي نجات يچ مراسم رسمي او بدون هاين حالمان خود اعتراف نمود، اما با يا

جان انسان ” ز مبرهن است كهيو ن.. . نداردي شخص بستگيكويم كه نجات به اعمال نيينما ميحاصل 
 وجود “يبرزخ” ز مبرهن است كهيو ن. ر شخص آگاه استيخوابد اما ضم مي جسم پس از مرگ “.خوابد مين

د اذعان داشت يگر باي ديبار. شود ميدرنگ مبارك   بي گناه آلود و شرم آوريك زندگيدزد نادم پس از . ندارد
م كه ييد توجه نمايو سرانجام با. افتي نجات يكي اما تنها ،دو دزد در آنجا بودند. ستي ني جهان،كه نجات

 كه به آن يا هكنه وعد. شوديافت ميح ي با مسي فراتر از مرگ است در مشاركت شخصي كه حتيت شاديماه
ن يبر بستن از ا كه رخت ،نان مبارك ماستين اطمي ا“. بوديبا من خواه” :ن استيدزد در حال مرگ داده شد ا

  . ن جهان استيار بهتر از بودن در اي است كه بس“حيبودن با مس”جهان به منزله 
ب يشما در كدام طرف صل.  به جهنميگري به آسمان رود و ديح ممكن است شخصي مسيسياز جانب ع

  د؟يقرار دار
  
  )49-44 :23( سه ساعت ظلمت )ظ

ن را فرو ي آن سرزمي بعدازظهر تمام3ظهر تا ساعت  از يعني ظلمت از ساعت ششم تا ساعت نهم 44 :23
آنها نور را رد .  بوديا هل نشاني ملت اسرائين برايا). دهد مي را ي هر دو معنيوناني واژه ،نيا زميو (گرفت 

  . كردند، و اكنون خدا آنها را كور ساخت
 يح راهي مسيسي خداوند عقت است كه مرگين حقيانگر اين امر بيا. ان شكافته شديپرده قدس از م 45 :23
  ).22-20 :10 عبرا( رند باز كرديمان بپذي كه با اي تمام كسانيرا برا
ب ي صلي كفاره گناهان ما را در جسم خود و بر رويسين سه ساعت بود كه عيدر طول ا 46-47 :23

م ي خود را تسلي و به اراده خود زندگ،ردپان او روح خود را به دستان خدا، پدرش سيو در پا. ديمتحمل گرد



 ،قتيدر حق” :د كرده گفتين صحنه فرو رفته بود كه خدا را تمجيرت اي چنان در حي روميوزباشيك ي. نمود
  “!ن مرد صالح بوديا

 بر جماعت حاضر در آنجا گذاشت كه اندوه و دلشوره بر آنان غلبه يقير عمين صحنه چنان تاثيا 48-49 :23
ن صحنه سرنوشت يا... ل او را متابعت كرده بودندي كه از جليامل زنان، شيسيروان وفادار عي از پيبرخ. كرد

  .كردند ميا را مشاهده يخ دنيساز در تار
  
  )56-50 :23( وسفي در قبر يسين عيتدف )ع

 ي از شورايگرچه او عضو.  بوديسي خداوند عيوسف از شاگردان پنهانين لحظه يتا بد 50-54 :23
الطس رفت و از او خواست يوسف با شجاعت نزد پي.  موافق نبوديسيدر مورد ع آنها ين بود، اما با راينهدراس
ن يآن هنگام ساعت ب. سته او را دفن كنندين آورده و به طور شاييب پاي را از صليسيتواند جسد ع ميا او يكه آ
د و يچي كتان پ در،ن آوردهييدرنگ آن را پا  بيوسفين اجازه را صادر كرد و يالطس ايبعداز ظهر بود پ 6 ي ال3

ن واقعه در روز ي ا.در آن دفن نشده بود گذاشت چ كس تاكنونيده شده بود و هي كه از سنگ تراشيدر قبر
ان يهوديم كه سبت يد به خاطر آوريشد با ميك يد سبت نزديگو مي كه كالم يهنگام. ه رخ دادي روز ته،جمعه

  . شود مياز غروب روز جمعه آغاز 
دند كه جسد چگونه در قبر يوسف رفته و ديل آمده بودند به دنبال ي كه از جليزنان وفادار 56 -55 :23

داشتند به عطر  ميا ساختند تا برگشته جسد او را كه دوست يات مهي حنوط و عطر،پس برگشته. گذاشته شد
 به ، او را تاين عمل ويا. ز دفن نموديك معنا خود را ني، به يسيوسف با دفن كردن جسد عي. خوشبو سازند
ت يهودي از يگر جزئياو نه تنها د. د جدا ساختيب كشيات و جالل را به صلي كه خداوند حيابد از ملت

كشنبه يزنان با اطاعت از فرمان سبت . دهد ميه آن شهادت ير او از آن جدا شده و بر علينخواهد بود، بلكه ضم
  .را آرام گرفتند

  

  )24باب (  پسر انسانيروزيپ .12

   )12-1 :24( ير قبر خالزنان بر س) الف

 درست كرده يسي جسد عي را كه براي حنوط، قبر حركت نمودهيكشنبه به سويسپس در صبح روز  1 :24
دانستند كه سنگ  ميا ني آ؟ح را داشتنديدن جسد مسيشود كه آنها انتظار د مياما چگونه . بودند با خود بردند

ار يم كه او را بسيدان مي ما فقط .ميدان ميسئواالت را نن ي جواب ا؟ده شده بودي بر دهانه قبر غلطانيميعظ
  . سپارد مي يدن به هدف است را به دست فراموشي كه بر سر راه رسي محبت مشكالتيدوست داشتند، و گاه
 است كه به جد ي كسانيام كرده برايخداوند ق. )6ه يآ( ار داشتيو پاداش بس )1ه يآ(دار بوده يمحبت آنها ب
  ).17 :8امثال ( طلبندو جهد او را ب



نكه داخل قبر شدند، يبه محض ا. دنديده ديسنگ را از سرقبر غلطان. دندي كه سر قبر رسيهنگام 2-10 :24
حالي در . رت آنان هم دشوار استي تصور بهت و حي حت.ستي خود ني در جايسيدند كه جسد خداوند عيد
، در لباس درخشنده )12 :20وحنا ي ك.ر(  دو فرشتهكردند، مي ين موضوع را در ذهن خود حالجي آنها هنوز اكه

 همان گونهاو . ده بوديفا  بي زنده است، گشتن قبريسيدند كه عينان بخشيدر مقابل آنان ظاهر شده به آنها اطم
 به آنها نگفته بود كه الزم است پسر انسان به دست ا قبالًيآ. خاست ميد بريل به آنها وعده داده بود بايكه در جل
پس تمام سخنان او را . )33 :18 ؛22 :9لوقا ( ؟زديم شده و مصلوب گردد و در روز سوم برخيم گناهكار تسلمرد

ان يان مناديدر م. ازده نفر رساندندين اخبار را به گوش آن يدرنگ به شهر برگشته و ا  بي آنها..به خاطر آوردند
   .خوردند يمبه چشم  عقوبيم مادر يونا و مريه، يم مجدليام خداوند مريق

 !يباورنكردن. ماند مي كهن يها ن امر همچون افسانهيا. شاگردان سخنان زنان را باور نكردند 11-12 :24
 قبر رفت و كفن را تنها ي سواًخود شخص نكه پطرسيتا ا-پنداشتند مي بود كه آنها يزين همان چي ا!يواه

ا آنها باز شده يد كه آيگو ميكالم ن. دنديچيپ مي به دور جسد ي بود كه آنرا به سختيا هكفن پارچ. ديگذاشته د
رسد كه  مين به نظر يچن. ميريده دوم را بپذي مانده بودند، اما بهتر آن است كه عقيا به شكل بدن باقيبودند، و 
 مانده بود ثابت يقت كه كفن باقين حقيا.  مانده باشديله باقي آن همچون پ،رون آمدن خداوند از كفنيپس از ب
رون آوردن جسد از بدن ي چرا كه دزدان وقت خود را صرف ب،ده نشده استيد كه جسد او دزدينما مي
  ن ماجراها چه بود؟يابد، مفهوم اين راز را بيپطرس به خانه بازگشت اما هنوز در تالش بود جواب ا. كنند مين

  
  )35-13 :24( در راه عموآس )ب

 يزي چيگريت ديوپاس نام داشت، ما از هويد، كل كه در راه عموآس بودني از دو شاگردانيكي 13 :24
م يتوان مياما. گر خود لوقا بوديد آن شاگرد ديگو مي هست كه يتيروا. وپاس بوديد او همسركليم شايدان مين

حالي به هر حال، آن دو شاگرد در . )33ه ي آك.ر(ح نبوده است يه مسيازده شاگرد اوليم كه او از يمطمئن باش
ر پرتاب دور بود در حركت بودند با اندوه و تاسف ي عموآس كه به مسافت شصت تي سوم بهي از اورشلكه

  .كردند ميگر بازگو يكدي ين خداوند را برايمرگ و تدف
ام كرده بود اما ي او خداوند ق،ك آنها آمدي نزديا هبيرفتند، شخص غر ميش ي كه پهمان گونهآنها  14-18 :24

 يوپاس با تعجب گفت كه حتيكل. گفتند مي سخن يزيد كه راجع به چه چي از آنها پرسيسي ع.او را نشناختند
   .ز مطلع استيم از آنچه واقع شد ني در اورشليا هبيغر

 آنها از همان “؟ افتاده استيچه اتفاق” :ختيشتر برانگي آنها را بيگر شگفتي دي با سئواليسيع 19-24 :24
. دندده شدن او را بازگو كريب كشيو سپس محاكمه و به صل ،ش نمودندي اشاره كرده او را ستايسيابتدا به ع
در واقع . ستيگر در قبرش نين خبر كه جسد او ديد بربادرفته خود سخن گفتند، و سپس از ايآنها از ام

  . ده بودند كه او زنده شده استينان بخشيفرشتگان به زنان اطم



 بود ي همان راهاًقين دقي نبرده بودند كه ايپ آنها را سرزنش نمود، چرا كه ي به نرميسي سپس ع25-27 :24
. افتي ميد جالل يد و سپس بايكش ميد رنج ي اول او با. كرده بودندييشگويح پي در مورد مسقيعت عهدا يكه انب

ح ي مسيعني كه به او يا ادامه داد و تمام متونيش آغاز نمود و سپس با كتب انبيدايخداوند سخنان خود را از پ
م كه در آن يز مشتاقيبود، و اكنون ما نمقدس  كتاب از يك مطالعه عالين امر يا. ودند را شرح داداشاره كرده ب
م يتوان ميز يم دهد، پس ما ني را كه به ما تعلالقدس روحز يم، و ني را دارقيعت عهد اما ما همان !ميروز با او بود
  . مييح را در تمام كتب درك نماياخبار مس
آنها همسفر خود را دعوت نمودند تا شب . شدند ميك يشان نزديها  شاگردان به خانهگرياكنون د 28-29 :24

 او ،خواهد به سفر خود ادامه دهد مي يي رفتار كرد كه گوي خداوند طور،در ابتدا. دي نمايرا با آنها سپر
   !افتندي يمي چه پاداش عظ،اما آنها اصرار نمودند كه با آنها باشد. ديل نمايخواست خود را تحم مين

  . زبان را گرفتي ميهمان جاي صرف شام نشستند، مي كه برايهنگام 30-31 :24
ح ي است كه مسيزين همان چيا. ل به خانه خدا شدي و خانه تبد،دين مقدس گرديل به آئي روزانه تبديغذا

خانه خود را به آن دو شاگرد در . رفته خواهند شديرند، پذي كه او را بپذيكسان. دهد ميهر جا كه رود انجام 
  ). ه متون مقدسي روزانه اتحاديها نوشته(د يگشا مي او باز كردند، و اكنون او چشمان آنها را يرو

خها را در يا آنها اثر ميآ. ن بار شناختندي اولي نان را پاره كرد و به آنها داد، او را برايسينكه عيبه محض ا
با .  باز شد تا او را بشناسندييانشان به طرز معجزه آسام كه چشميدان ميده بودند؟ ما تنها ي او نديدستها

  . ب شديشان غاي از ايسيشناختن آنها، ع
نمود و كتب را بجهت آنها   مي كه او با آنها تكلميست هنگامي نيتعجب. سپس از همان راه برگشتند 32 :24
  . ام كرده بوديح قي مسيسيد عو همراه آنها در سفر خداون معلم. سوخت ميكرد دلشان در درونشان ن مير يتفس
ازده و يآن  ئي كهم بازگشتند، جاي اورشلي به سو،نكه شب را در عموآس بمانندي اي آنها به جا33 :24
ه يان ساختن گروه اولي نماي جامع برايا هنجا واژي در ا“ازدهي”. افتنديگران را كه با هم جمع شده بودند يد

به ما  24 :20 وحناي كه همان گونهازده نفر حاضر نبودند، يتمام آن قت يدر حق.  استاهودير از يشاگردان، غ
  . ن واژه به صورت اسم جمع به كار رفته استيد، اما ايگو مي

گران برسانند، شاگردان يز را به گوش دين خبر مسرت آمينكه شاگردان عموآس بتوانند ايش از ايپ 34 :24
  .  برخاسته و به شمعون ظاهر شده استاًقتيق اعالن نمودند كه خداوند حيم با شادمانياورشل
 به خانه ما ،را او همراه ما بوديز، ميدان مي ،يآر”ند يسپس نوبت آن دو شاگرد از عموآس بود كه بگو 35 :24

  “.دن نان خود را بر ما آشكار ساختآمد و با پاره كر
  
  )43-36 :24(ازده شاگرد ي ظاهر شدن بر )پ

 بود ين همان بدنيا.  ملموس از گوشت و استخوان استي و بدني واقعيسيعام بدن خداوند يق 36-41 :24



 ي هنگامي حت.افتهين بدن جالل ي با ايسيع. گر مرگ بر آن غلبه نداشتيافته بود و ديل يكه دفن شد، اما تبد
  ).19 :20وحنا ي(توانست وارد خانه شود  ميكه درها بسته بود 

دند كه گفت يدند، سپس شنيشاگردان او را د. نبه انجام دادكشي در شب يسي بود كه عين همان كاريا
 يها  كه او نشانهيتنها هنگام. اند هدي ديكردند كه روح ميگرفته بود، گمان فرا ترس آنها را “.سالم بر شما باد”

  .مان آوردندين امر اي به ا،ش به آنها نشان داديهاي خود را در دستها و پايرنجها
  
  )49-44 :24( ذهن روشن )ت

 او ..ام و صعود او ستيان قي مي در فاصله زماندهنده نجاتم ي از تعاليات شرح مختصرين آيا 44-47 :24
د به انجام يق درباره او باي عهدعتيا به آنها نگفته بود كه تمام نبوتهايآ. ام او تحقق سخنان اوستيگفت كه ق

گر يكديآنها در كنار . شدند مي محسوب قيعت عهد يا و زبور سه قسمت اساسي و صحف انبيرسد؟ تورات موس
   ؟ح چه بودندي در مورد مسقيعت عهد ي نبوتهاي موضوع اصل.دادند ميل ي را تشكقيعت عهدكل 
  )9-1 :53ا ي اشع،21-1 :22مزمور ( كشدبحمت زد ياو با -1
  )2 :6  هو،17 :1ونس ي ،10 :16مز ( زديد در روز سوم از مردگان برخياو با -2
  .  موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او كرده شود،م شروع كردهياز اورشل. 3
ق باز است، قبر يسرشار از حقا  بين بايقت ايدر حق. شان را روشن كرد تا تمام كتب را بفهمندي ذهن ايسيع
 ،)35ه يآ(  گشودهي لبها،)32ه يآ( كالم روشن ،)31 هيآ( چشمان گشوده ،)29ه يآ(  خانه باز،)12ه يآ( گشاده

  . )51 هيآ( آسمان گشوده ،)45ه يآ(ذهن روشن 
اما . رفتند ميش ين خبر پرجالل پيان ايد همچون مناديآنها با .ح بودنديام مسيشاگردان شاهد ق 49، 48 :24
وت د با قي سپس با.كاستي در روز پنطالقدس روح ي برايدند، به عبارتيكش مي موعود پدر انتظار يد برايابتدا با
، 3 :44 اي همچون اشعقيعت عهد از ياتيپدر در آ. ام كرده شهادت دهنديح قي آراسته شوند تا بر مسي از اعلياله
  . را وعده داده بودالقدس روحنزول  28 :2 ليوئي ،27 :36 اليحزق
  
  )53-50 :24( صعود پسر انسان )ث

 ي در جانب شرق،ايعن بيت خود را به او شاگردان .ام او رخ داديح چهل روز پس از قيصعود مس 50-51 :24
 آسمان ين كار به سوياو در حال انجام ا. شان را بركت دادي خود را بلند كرده، اي و دستهاتون برديكوه ز

  . باالبرده شد
نده در يآنها در ده روز آ. م بازگشتندي اورشليم به سوي عظيشاگردان او را پرستش كرده با خوش 52-53 :24
ح موعود يكل انتظار مسي كه در هي وفادارداران ايمانل لوقا با ي انج.گفتند ميحمد و سپاس را  كل مانده خدايه
 آنها پاسخ گفت و ينكه به دعاهاي اي كه خدا در همان مكان برايان وفاداردار ايمانو با . دند آغاز شديكش ميرا 



ارنست  است كه ين نقطه اوج كتابيو ا. ديان رسيگفتند به پا ميل كرد و حمد و سپاس ينجات را تكم نقشه
  نيآم .ا خوانده استين كتاب دنيباتريآن را ز رنان
  


