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  مقدمه
 از مطالب تحت انقياد تفكّرات  بزرگاي  قدرتي كه با آن مجموعهنيز  ومفهوماز نظر عظمت «

،  استيخي تارمضمون ي كه داراعهدجديدا ي عهدعتيق در يا چ نوشتهيه ،عظيم درآمده
  تئودور زان ».شودسه ي مقايل متيتواند با انج ينم

«»  

  ميان كتب مقدس در منحصر به فردجايگاه ) الف

 اي دور، بـه دوران   آن مـا را بـه گذشـته   يهـا  ن واژهي اول.د است ي و جد  تيقعهدعن  ي كامل ب  ي پل يل مت يانج
ـ  بـا تاك  انجيل متـي .برد  يم لي اسرائ بزرگن پادشاه   ياولداود،   و به    عهدعتيقجد قوم خدا در     ،  ميابراه بـا  ش، داتي

 كتـب  ايابتـد  آن در  نيـز جايگـاه   وي عبـر كتب مقدسهار از ي بسيها نقل قول اش، با    ساختار و محتواي يهودي   
  .باشد يت به جهان ميحيغام مسيآغاز بشارت پترين و بهترين نقطه براي  ، منطقيعهدجديد
ن يـ  و ابـه خـود اختصـاص داده   ل يـ  چهار انجترتيب را در لگاه اوين جاي اي است كه مت   يدي مد يها  قرن

 يل متيبود كه انجن ي بر ا ميان محققان دنياي مسيحيتدر چندي پيش اعتقاد كليل است كه تا ي دل موضوع بدان 
ـ انجيـل   و مـنظم  شـفاف  سبكن  ي همچن .ي است كه به رشته تحرير درآمد      لين انج ياول ن يتـر   را مناسـب ، آنيمت
 و هل بـود ي انجپسندترين  و مردمنيتر ن جهت محبوب ي از ا  .ه است ساختاران  د  ايماندر جمع    قرائت   يل برا يانج
اعتقاد به اينكه متي اولين انجيل مكتوب نيست هيچ چيزي        .كند  ين مقام رقابت م   يوحنا بر سر ا   يل  ي با انج  يگاه

 يبـا همگـ   يتقرشـدند     يبالغ بر هـزاران نفـر مـ         كه هيان اول يحي مس در هر صورت،   .كند ما كم نمي   گرائي از اصول 
  .رسد ي به نظر مي منطقكامالًان يحين مسينخست يازهاي برآوردن نقبل از هر چيزتبار بودند و  يهودي
  

  نويسنده) ب

ـ ،  ي الو ملقب به ر  يگ   خراج يكه مت مبني بر اين   مقدس  از كتاب  هد خارج شوا  بسـيار  ل را نوشـت يـ ن انج ياول
نسبت دادن نگارش ، رفت به شمار نمي برجسته گروه رسوالن ايعضاز ا متينكه ي نظر به ا   .كهن و فراگير هستند   

  .سد به نظر ميب يعج،  كار وي نباشدل به او اگر واقعاًين انجياول
، دي شه نيژوستهائي از    نقل قول  ،نام دارد ) مات دوازده رسول  يتعل( Didache كه   يكهنبسيار  د  سن عالوه بر 

ـ  انجمبني بر اعتبار و اصالت اين      يآتن و آتناگوراس  هيلوس انطاك يتئوف،  قرنتس اهل   سويسيونيد  .وجـود دارد ل ي
بـه  و هـر كـس      كرد م و انشا  ي تنظ ي را به زبان عبر    logia يمت«ه  كند ك   ياس نقل م  ياز پاپ  سايمورخ كل ،  وسياوزب

 عمومـاً  .ن گفتـه موافـق هسـتند   ي با ااساساً نجيروو ا پنتانوس،  وسنائريا ».دنمور  ي تفس  آن را   خود فراخور حال 
 بـدان تكلـم    عيسـي  خداونـد زمانان  يهودي است كه    ي لهجه آرام  همان »يعبر« منظور از    ن است كه  ياعتقاد بر ا  

 كه يونانين واژه يا؟ به چه معني است logia اما .نيز به همين معني است     دعهدجدي كه در    همان طور ،  كردند  يم
 شـامل الهامـات خـدا       عتيـق  عهد كه   همان طور ،   است )يوح( » الهي الهامات« به معني  معموالً حالت جمع دارد،  
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منظور وي ) 1( :وجود داردباره  اين  دري اصلديدگاه سه   .باشد ين معن ي ا تواند به   نمي اسيپاپالبته بيان    .باشد  يم
را ل خود ي از انجيا  نسخهيمت،  ديگر به عبارت.اللفظي، نگارش انجيل متي به زبان عبري است  به صورت تحت  
نوشت و   يان عبران يحيت مس يح و تقو  ي مس يان به سو  يهودي بشارت و هدايت   مخصوصاٌ با هدف   يبه زبان آرام  
در  كه بعـدها      اشاره دارد  يسي ع سخنان تنها به    اپياسگفته پ ) 2 (به عرصه ظهور آمد     آن اندكي بعد   يوناني نسخه
 مقـدس عهـد   كتب از يئها نقل قول كند، يعني    اشاره مي  Testimoniaبه  ) 3 (متي به نگارش درآمد   ل  ي انج ضمن
  .باشند ي م3 ديدگاهاز  تر محتمل 2 و 1 يها ديدگاه . است موعودحي همان مسيسي عدهند نشان ميق كه يعت

هـيچ  كه  ( يا   گسترده روايتن  ي چن بلكه،  ندارد ترجمه محض    هيچ شباهتي به يك    يمت  انجيل يونانينسخه  
 بـه مـدت    ي مت گويد، آن طور كه سنت كليسا مي      . داشته باشد  واقعي و حقيقي   يادي بن ستيي با )مخالفي هم ندارد  

 طينمنـاطق خـارج از حـدود فلسـ        منظور بشارت انجيل به   د و سپس آنجا را به       كر موعظهن  ي سال در فلسط   15
  موعـود حي را به عنوان مسـ يسي كه عيانيهودي يبرا وي، الدي پس از م45سال  امكان دارد در حدود .ترك نمود 

و بعـدها   نوشـته باشـد   ي به زبان آرامرا )حي مسيها ا فقط خطابهي( ل خوديس انج ينو  شين پ ياول  ،  رفته بودند يپذ
 معاصـر متـي نيـز    يهودي مورخ فالويوس يوسف، .شده باه كردي تهجهاني استفاده ي برايوناني  به زبان يا  نسخه

 نوشت به زبان آراميرا  »هودي يها جنگ« اي از كتاب خود به نام  اوليهسينو شيپوي نيز ابتدا  .همين كار را كرد
  .ر درآوردي به رشته تحريوناني كتاب را به ييو سپس شكل نها
ق يـ د و از نعمـت دق يـ ورز ي عشق معهدعتيقه  كه بوفاداري يهودي به خوبي بال ين انج ي اول يشواهد درون 
ـ .كنـد  ي برخوردار بود صدق مـ يراستاري و و  يسندگيبودن در امر نو     موردولـت    اداري بـه عنـوان كارمنـد   ي مت

منـاطق   در انيـ روم(  زبان طبقه حاكمـه مهـارت داشـته باشـد     هم در و )يآرام( زبان قوم خود     در هم بايست مي
 مربـوط بـه   يها مثل، و جزئيات عدديذكر اعداد  .)كردند ي استفاده ميونانيبان  از ز بلكهني زبان الت ي نه از  شرق
 .كنـد  ي صـدق مـ  شخصي كه كارش گرفتن خراج و ماليـات بـود  همه در مورد ، مالي  پولي وو اصطالحات  پول

گوداسـپيد، محققـي كـه بـه      . در نگارش را بايد مديون شغل قبلي وي دانست  وه اختصار و منظم او    ي ش همچنين
ـ  به دسـت  ل  ين انج ي ا نگارش،  انه مشهور است  كار  رمحافظهي غ يها  شتن ديدگاه دا   بخـش  .اسـت رفتـه   ي پذ  را ي مت

  .باشد ي ميخارجمستدل  شواهد همين به علت شرين پذي از ايا عمده
ـ  شـواهد مطلـوب  نيـز   و   ي خـارج   گسترده و فراگير   ن شواهد يرغم وجود چن  يعل محققـين و  اكثـر  ،  يدرون
رد ، ن كتـاب را نوشـته  يـ ر ايگبـاج  يا را كـه متـ  ي سـنت ديدگاهن يا،  ايانرگ دوي اصول نظران خارج از ار    صاحب

  .دانند يه را مردود مين نظري ايدو موضوع اصل اساس  برآنان .كنند يم
ـ انجحقيقت «به عنوان امروزه كه موضوعي (بوده مكتوب ل ين انجيم مرقس اول  يكنفرض  ،   اول وهلهدر    »لي
ن حـد از مطالـب   يـ  تـا ا ينيك رسول و شاهد ع  يامكان دارد    چگونه   .)شود ده مي محافل تعليم دا   از   ياريدر بس 

ن يـ در پاسـخ بـه ا      .)شـود  يافت م يز  ي ن ناجيلر ا يل مرقس در سا   ي درصد از مطالب انج    93( ؟مرقس استفاده كند  
ت و روايـا ت ا شـهاد .ثابت نشده است،  بودهانجيلن ين مطلب كه مرقس اوليا قبل از هر چيز بايد گفت       ،سوال
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 ي همگـ بـاً يه تقريـ ان اوليحينكه مسيل بوده و نظر به ايسنده انجين نوي اوليد كه متنينما  يق م يتصدبسيار قديمي   
م يري مرقس را بپـذ نگارش انجيلت ي اگر ما الوي اما حت.رسد ي به نظر مين مطلب منطق  يقبول ا ،  اند   بوده يهودي
 ياديـ  زص دهد كه كار مرقس تا حد نسـبتاٌ يتوانسته تشخ ي مي مت)اند رفتهين را پذيكاران ا  از محافظه  ياريو بس (
 از اعتقـاد  يحاك زيه ني اوليسايات كلي شده و روا   اقتباس ي مت ياران رسول ي از   يكي،  ون پطرس شمع خاطراتاز  
  .)ل مرقسيانج  مقدمهك.ر (باشد ين مطلب ميبه ا

ن اسـت  يا شود مطرح مي) گري د عينيا هر شاهدي( ي توسط متمخالفت با شروع انجيل    كه در    بحثين  يدوم
 رسـالت و   عينـي  شاهدويكند  ي ادعا نم كس  هيچكه    مرقس .باشد  يات روشن و زنده م    ين كتاب فاقد جزئ   يكه ا 

 اگـر  .باشـد  حضور وي در جريان وقايع مـي     كه دال بر       است متنوعيات زنده و    ي جزئ حاويح بوده   يخدمت مس 
ـ    ينـ يك شـاهد ع   يـ ممكن است    چگونه   بوده ليسنده انج ين نو ي اول يم كه مت  ياعتقاد داشته باش   روح و    ي چنـان ب

 به منظـور داشـتن   ي الو. كندوجيهت ين موضوع را به خوبير ايگ ك خراجيت  يد شخص ي شا  ؟سدياحساس بنو   يب
سـنده  ين نوي اگر مرقس اول.دي را حذف نمايرضروريات غيتوانسته جزئ يم ،  خداونديها  خطابهي براي كاف يجا

 صـدق  بـه خـوبي  ن مطلب ياند ا   ارائه شده  ي دست اول پطرس به خوب     يها  ادداشتيبود كه    برده   ي پ يبود و مت  
  .كرد يم

  

  تاريخ نگارش) ج

 يبه آرامـ را  )يسي عيها ا حداقل گفتهي(ل  ي انج يه از  اول اي  نسخه يكه مت درست باشد    عمومي باورن  ياگر ا 
ت ايـ خ بـا روا ين تـار ي كه اباشد از صعود     سال پس  15ح و   يالد مس ي بعد از م   45  سال ديخ آن با  يتار،  نوشته بود 
ا يـ  50 در سـال  يونانيسا و به زبان ين كليبر طبق قوان ،  تر   كامل يليتوانسته است انج    ي م يمت. كند  يكهن صدق م  

  .رتر عرضه كندي ديا حتي 55
ت به نسب، د نوشته شده باشديبا) حيالد مسي سال پس از م70(م يب اورشليل پس از تخريه كه انجين نظر يا
 ي منطقيها هير فرضينده و سايات حوادث آي كردن جزئ گوئيشي پ يح برا ي مس يي به توانا  ي براساس ناباور  ياديز

  .كنند قرار گرفته است يا انكار ميرند يگ يده مي را نادي الهيكه وح
  

  موضوعپيش زمينه و ) د

 و  آموزشاز ديدگاه و   يهودي ،تياز نظر اصل  او كه    . بود ياو مرد جوان  ،   را فراخواند  يح مت ي كه مس  يهنگام
 .ح بـرود ي به دنبـال مسـ  تاز را ترك كرد ي همه چ  ،اشتغال داشت  يريگ  خراجآوري ماليات يا     مهارت، به كار جمع   

كه نيگر ايد .دي از دوازده رسول گرد يكين بود كه    يا،   انجام داد  اش گذشته جبران   ي كه برا  ين كار ي از چند  يكي
ـ  بـاور بـر ا  ي كلـ به طـور  .م انتخاب شديشناس يل مين انجي به نام اولن راآ كه اكنون يسنده كتابيبه عنوان نو   ن ي
  .)27:5 و لوقا 14:2مرقس  ( بودي همان الوياست كه مت
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 ي قـانون يو تنهـا مـدع   ليح موعـود اسـرائ  ي همان مسيسيدر نظر دارد نشان دهد كه ع، ل خود ي در انج  يمت
  .باشد يم سلطنت داود
ه ي اوليها ح و سالينامه مس با نسباين انجيل   . ح است ي مس يت كامل زندگ  يا رو  كتابش، كند كه   ي ادعا نم  او
 سـال  30  كـه حـدوداً  يح هنگـام ي مسيكباره به آغاز رسالت و خدمت علنيد و سپس به شو يات او شروع م يح

انتخـاب  را  منجـي   و رسـالت ي از زنـدگ يئهـا  ت شده بود جنبـه يالقدس هدا  كه توسط روح ي مت .دپر  يداشت م 
 و بـه بـازگوئي   رود ي اوج مـ ي سپس كتاب بـه سـو  .دينمامعرفي و تصديق  خدا مسيحاو را به عنوان  كه  نموده  
 بشـر  بنيان نجـات  ، اوجايندر  البته و ،دپرداز يممسيح  يسيعخداوند ز و صعود    يرستاخ،  نيتدف،  مرگ،  محاكمه

ـ نه بـه ا ه، ده شديل نامي انج،كتاباين  ل است كه    ين دل ي به هم  .نهاده شده است    نجـات   راه در آن،ن علـت كـه  ي
 كـه بـه واسـطه آن نجـات      اسـت حي مسـ قربـاني  بيـانگر  كـه  دليلن يشتر به ايبلكه بمردمان گناهكار مهيا گشته  

  .ر شده استيپذ امكان
ه و مطالعـ   مشـوق شـتر در نظـر دارد    يبلكـه ب  ،   باشد فنيا  ي قصد ندارد خسته كننده      به هيچ وجه  ر  يتفساين  
كثر مطالب آن با هدف ايجاد اشتياقي نيرومند در قلب خواننـدگان بـراي بازگشـت        ا و   باشد فردي مستقل   تعمق

  .پادشاه نوشته شده است
    تر نا سوزيبا قلب،  منيپس حت
  ،تر نيري شيبا آرزوئ،  منيپس حت
  ،دهم ي ناله سر ميتو بازگرد ه كي ساعتيبرااي مسيح 

  .شوم يخود م ياز خود ب،  تويها قدم ين ظهور آتشيبرا
  مايرز. اچ. دبليو. نوشته اف »پولس رسول«  كتابازاس اقتب

  

  انجيل متي طرح كلي

  )1 باب( پادشاه مسيحنامه و تولد  نسب -1
  )2 باب( پادشاه مسيح يه زندگي اوليها سال -2
  )4-3هاي  باب(مأموريت مسيحائي و آغاز آن  ي آماده شدن برا-3
  )7-5 يها باب( قانون اساسي ملكوت -4
  )34: 9-1: 8( متفاوت نسبت به آنها يها العمل ح و عكسيض مسيرت و ف معجزات قد-5
  )42: 10-35 :9(ند شو يل فرستاده مي اسرائ سويح پادشاه بهي رسوالن مس-6
 )12-11 يها باب( روزافزون انكار مخالفت و -7
 )13باب (د نك ي موقت را اعالم مي از پادشاهينيشكل نول ي اسرائانكاربه علت  پادشاه -8
 )12: 16-1: 14( روزافزون يه با دشمنهح در مواجير مسيناپذ  تزلزلض ي ف-9
 )27: 17-13: 16( سازد آماده مي پادشاه رسوالن خود را -10
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  )20-18 يها باب(دهد  يم مي پادشاه رسوالن خود را تعل-11
 )23-21يها باب(  ويانكارو پادشاه  ي معرف-12
 )25-24 يها باب(تون ي خطابه پادشاه بر كوه ز-13
 )27-26 يها باب( پادشاه گ مصائب و مر-14
  )28باب ( پادشاه يروزي پ-15

  

  تفسير

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

  ظـاهراً ي با مطالبكتابن يب كند كه چرا اخواند ممكن است تعج     يم را   عهدجديدور اتفاقي   به ط  كه   يكس
، هـا   نـام  طـوالني ن فهرسـت يـ كـه ا  برسد  جهينت نيابه   و ممكن است     دوش مينامه شروع      شجره مانندز  يگان  مالل

  . بپردازدعملي و پر حادثه يها ن آنها را نخوانده رد كند و به قسمتي بنابرادر بر دارند و يتياهم مطالب كم
 تا زمـاني كـه   .دده يمي را شكل  بعد  مطالب ي و اساس تمام   است ينامه ضرور   وجود نسب   صورت به هر 

ـ  اثبات ا  ، است يق تبار پادشاه  ي داود از طر   ي نواده قانون  يسينتوان نشان داد ع      موعـود حين مطلـب كـه او مسـ   ي
 بـا شـواهد   ، آغاز كـرد ستيبا ي كه مييت خود را از همان جاي رواي مت.باشد ميرممكن يل است غ يپادشاه اسرائ 
  .است وسفي، ق پدرخوانده خوديطر داود از ي پادشاهي قانونوارث يسي كه عيمستند
ـ نامـه در انج   نسـب گيـرد؛  پي ميل ي را به عنوان پادشاه اسرائ     يسي ع ينامه تبار قانون    ن نسب يا ل لوقـا تبـار   ي

مان يق پسرش سلي را از داود و از طري تبار پادشاهينامه مت  نسب.كند دنبال ميبالفصل او را به عنوان پسر داود       
ـ  ا.نگرش ناتايق پسر دي را از داود از طري لوقا تبار خونمهنا نسب  و رديگ  ي م ي پ يپادشاه بعد  نامـه بـا    ن نسـب ي

  لوقا آمـده احتمـاالً   انجيل3 باب  كه دريا نامه  نسب:رديپذ يان مي بود پاي پسرخوانده ويسي كه ع يكس،  وسفي
  .باشد ي او مي پسر واقعيسي كه عيكس ، كند  را دنبال ميميتبار حضرت مر
 يد داد كه جـاودان ي را نوي شرط با داود برقرار كرد و به او پادشاه قيد و  بدون يخدا عهد    ،شيهزار سال پ  
ده يح بـه كمـال رسـ   ي آن عهد اكنون در مسـ ).37، 36، 4: 89ر  وممز( ساخت   ي را در تبار او ابد     ياست و پادشاه  

زنده  او تا ابد چون .باشد يداود ماز نسل م يق مريطر داود و از ي پادشاهيوارث قانونوسف يق ياز طر او :است
 ي دو ادعـا يسـ ي ع.ابد سلطنت خواهد كـرد به  و به عنوان پسر بزرگتر داود تا جاوداني است او  يپادشاه،  است
 كه او هنوز زنـده اسـت   و از آنجا وند داده   يرا در شخص خود به هم پ      ) ي و نسب  يقانون(ل  ي سلطنت اسرائ  ياصل
  . وجود نخواهد داشتيگري ديمدع
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 1: 5 شيدايـ ن عبـارت در پ يـ ه اي شـب ميپسر ابراه ، پسر داود، حي مسيسينامه ع   كتاب نسب  ولفرم 1:1-15
 آدم اول سـر  .ندكن ي ميآخر را معرفآدم ، ياول و مت آدم  كتاب پيدايش،    ».ش آدم يداين است كتاب پ   يا« :باشد  يم
   .است يوحانا خلقت ري ديسر خلقت جد، آخرآدم ح به عنوان ي مس. بودماديا خلفت ين خلقت ياول

شناسـاند و   يبه ما مـ  نجات دهنده – هوهي او را به عنوان يسيع نام  . است حي مس يسيعل  ين انج يموضوع ا 

اند   در انتظارش بودهيدي مديها ل كه مدتي اسرائ) موعود حيمس(  ماشيح او را به عنوان    )مسح شده  (حيمسلقب  

 لقـب  .اسـت  همـراه  عهدعتيقح و پادشاه در ي مس ينعي هر دو    يها   با نقش  پسر داود  لقب   .دينما  ي م يبه ما معرف  

هود داده شده بـود بـه   يان قوم ينيشي را كه به پييها د كه وعدهنك ي مي معرفي كس چون خداوند ما را   ميپسر ابراه 
  .رساند ي ميي نهاتحقق

 .وسفي ن تاياكيو از  ايوشي تااز داود ، يسي تام ي از ابراه  :م شده است  ي تقس يخينامه به سه بخش تار      نسب
 در ي تبـار پادشـاه  روايـت  بخش سوم  ورديگ ي را در بر م   ي بخش دوم دوره پادشاه    رسد، ميبخش اول به داود     

  .دهد پوشش ميرا  ) و پس از آن.م. ق586(د يخالل تبع
 نـام چهـار زن   بخـش ن ي به طور مثال در ا     . آمده است  ين صورت اسام  ي در ا  ياري جالب بس  هاي شخصيت
 ي شـرق هاي نامه  كه زنان به ندرت در فهرست نسباز آنجا. )اي اورزن( بتشبعو  روت،  راحاب،  تامار :ذكر شده 
) بتشـبع  (يكـ ي،   انـد  بـوده  يروسپ) تامار و راحاب  ( آنان    از ن زنان كه دو تن    يمشمول كردن نام ا   ،  ندشو يذكر م 

 آنهـا در  بـردن از  نـام  . اسـت آور يار تعجببس  بودنديهوديري غ)راحاب و روت(دو نفر مرتكب زنا شده بود و   
  راانيـ هوديري غيض بـرا ي گناهكاران و ف   نجات ،حي باشد كه آمدن مس    بيان ظريف اين موضوع   د  ي شا يمقدمه مت 
  .دشو يخته مي از هم گسي و جنسي نژاديآورد و در او است كه سدها يبه ارمغان م

 ايـن   خدا30:22ا ير ارم د.است يكنيا به نام ي نمود در مورد پادشاه    اشارهتوان    ي كه م  يگريمطلب جالب د  
   : كرده استني نفرمرد را اين گونه

   :ديفرما ين ميخداوند چن
  اوالد ين شخص را بيا«

  ،سياب نخواهد شد بنوي كه در روزگار خود كاميو كس
   نخواهد شدابي كاميت وي از ذركس هيچرا كه يز

   داود نخواهد نشستيو بر كرس
  ».هودا سلطنت نخواهد نموديگر در يو بار د

 پسر ستيبا ي او مبا اين وجود .كرد  يز صدق م  ين در مورد او ن    ين نفر يا،  وسف بود ي ي پسر واقع  يسياگر ع 
از  يسـ ي ع:ن مشكل با معجزه تولد از باكره حل شـد     ي ا .وسف باشد تا وارث حقوق سلطنت داود باشد       ي يقانون
 فرزندانش يام ي شامل مريكنيان  ي نفر . داود بود  يم پسر واقع  يق مر ي سلطنت و از طر    يوارث قانون وسف  يق  يطر
  . نبوديكنيا نسلرا او از يشود ز ينم
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 هـر چنـد در مـتن    .شودم اطالق يوسف و هم به مري هم به كهر نمود ين طور تفسياتوان   را مي  از او  16: 1

 مياز مـر   يسـ يكند كـه ع     ين مطلب اشاره م   ين به ا  يبنابرا. باشد  ي مفرد و مؤنث م    ضمير بكار رفته  ،  يوناني ياصل
بـه وجـود    كـه  يد در مورد مشكالت   يبا،  نامه   جالب نسب  يها  ن مشخصه ي اما عالوه بر ا    .وسفينه از   ،  متولد شد 

  .ديان آي به مي ذكرآورد مي
 نسـل  14 يك دارايـ هـر  ، نامه سه بخش كه در نسب  مبذول نموده   قت  ين حق ي به ا  ي توجه خاص  ي مت 17: 1

 بـه طـور     .شـوند   يافت نم ي در فهرست او     ي اسام ي كه بعض  يمدان مي عهدعتيق از   به هر حال   .دوجود دار  )طبقه(
؛ 14-8پادشـاهان  -2ك .ر(ا به عنوان پادشاه سلطنت كردند يوآش و امصي، اي اخز )8ه  يآ(ا  يورام و عز  ين  يب،  مثال
  .)25-21خ يتوار-2

-12: 1 يمتـ  (ل و زروبابل با هم تداخل دارنديئدر ذكر دو نام سالت،  و لوقا ينامه مت   رسد كه نسب    يبه نظر م  
مشكل  .شوندن دو مرد با هم ادغام و دوباره جدا يد در ايم بايوسف و مريب است كه تبار ي عج.)27: 3؛ لوقا 13

كه در آن نام زروبابل بـه عنـوان پسـر    اند  را نقل كرده 2: 3  عزرالي هر دو انج شود كه دقت كنيم    وقتي بزرگتر مي  
  .ا ذكر شده استي او به عنوان پسر فدا19: 3 خيتوار-1 كه در يذكر شده در حالل يئسالت

 كـه لوقـا   يشمرد در حـال  ي ميسي را از داود تا ع)طبقه(ست و هفت نسل ي ب ين است كه مت   يمشكل سوم ا  
امـا  ، انـد  م نمـوده ي را ترسـ ي مختلفـ يهـا  نامه شجرهگاران ن لي هر چند كه انج.چهل و دو نسل را ارائه داده است     

  .ديآ يمبه نظر ب يها عج سل در تعداد نين تفاوتيوجود چن
 ؟داشـته باشـد    ي ظـاهر  يها  رتين مشكالت و مغا   ي درباره ا  يدگاهيد چه د  يمقدس با    كتاب خواننده محقق 

 در اشتباه به وجود توان ينم ني بنابرا.باشد ي خدا موحيمقدس كالم     ن است كه كتاب   ي ما ا   اساسي استدالل،  اول
م يتـوان  ي مـا مـ  .ديـ نما يت را منعكس مـ ي الوه بودنيرا ابدياست ز  و نامحدودتينها ي ب اينكه دوم .آن انديشيد 

بـه طـور   مقـدس اسـت     را كه در كتابي مطالبيم تمام يتوان  يچگاه نم ياما ه ،  مي كالم را درك نمائ    يق اساس يحقا
  .ميبفهمكامل 

دانش دان فقدر د كه مشكل ما    شو ي م يريگ  جهين نت ين مشكالت منجر به ا    ي با ا  رويه ما در مواجهه   ،  نيبنابرا
 مطالعـه  يد ما را وا دارد به تكاپو برايمقدس با    مشكالت كتاب  .مقدس   كتاب يريخطاپذدر  نه  و آگاهي ما نهفته     

 » جالل پادشـاهان اسـت    ،و تفحص نمودن امر     جالل خدا است   ، داشتن امر  يمخف« .ديها بنما    پاسخ يو جستجو 
  ).2: 25 امثال(

 هـاي  گفتـه  ثابـت كنـد كـه    هرگز نتوانستهشناسان   باستان يها ي و حفار  ها ق مورخان و كاوش   يقات دق يتحق
 ي منطقـ يهي تـوج ينـد همگـ  يآ يض ميا ضد و نقي  كه به نظر ما مشكل  ي مطالب .خالف واقع هستند  مقدس    كتاب
  .باشند ي ميت و عبرت روحانيهات مملو از اهمين توجي اي و تمامدارند
  

  )25-18: 1( باكرهم يح از مري مسيسيعتولد ) ب
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 در همـه آنهـا      .نامه ذكـر شـده بـود تفـاوت داشـت             كه در نسب   يي تمام تولدها  با حي مس يسيتولد ع  18: 1
 كـه  يقي حقـا . اسـت يم كـه فاقـد پـدر انسـان    ي دار ي از تولد  روايتياما حاال    » متولد شد   الف ب از « م كه يينب  يم

،  بسته بـود وسفيد ازدواج با  عهميمر .اند هان شدي بي با جالل و سادگ    گرفتهآسا را      معجزه باردارين  ياپيرامون  
آورتـر از   امـا الـزام  ( ي از نـامزد ي قـول ازدواج شـكل     عهدجديـد  دوران در   .اما ازدواج هنوز صورت نگرفته بود     

گر يكـد يمراسم ازدواج با  هنگام  تاشده زوج نامزد هر چند .شد يبود و تنها با طالق گسسته م )ي امروز ينامزد
  .شد و مجازات مرگ به همراه داشت يزنا محسوب م نامزد انت از طرفيخاما ، ندردك ي نميزندگ

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

 نداشته سابقهچگاه تولد از باكره يخ بشر هي در تمام تار.ه افكنديم ساي بر مريي از شك و رسوا ي ابر .)35: 1لوقا  (
  . ممكن داردوجيهتك يتنها ، نندي ببحامله ازدواج نكرده را ي كه مردم زني هنگام.بود

ـ  بـه دو دل وي امكان داشت .دانست يم را نميت مر ي موقع ي واقع وجيهت نيز وسفي يحت 19: 1 بـر نـامزد   ل ي
گناه بـود   يوسف بي  اينكه هر چندم نسبت به او و دومي مرآشكارانت يخو   ييوفا  ي ب ، اول :ن باشد يخود خشمگ 

اجـراي  بـه  اش  م و عالقـه ي عشق او بـه مـر  .شد ين جرم مي در اي متهم به همدستيريذپنا  به طور اجتناب   باًيتقر
جـاد  ي از ا  خواسـت  مـي  او   .ديـ  گرد يطـالق پنهـان    از طريـق   ي فسخ نامزد  ي او برا  يريگ  ميت منجر به تصم   لعدا
  .ورزداجتناب   كه معموالً با اين قبيل اقدامات همراه استي عمومييرسوا
، م بـود ي مـر  ازتي حماي برااهدافش يزير كار در حال برنامه    ن مرد متواضع و مالحظه    ي كه ا  ي در حال  20: 1

 به اين   بدون شك » پسر داود  اي يوسف « نوان خطاب فرشته با ع    .ديفرشته خداوند در خواب بر او ظاهر گرد       
ل يح پادشـاه اسـرائ  يالعاده مسـ    ظهور خارق  يزد و او را برا    يبرانگاش   ي پادشاه  او را از تبار    يبود كه آگاه  منظور  

 هرگونـه سـوءظن در   . به دل خود راه دهـد   ميمر در مورد ازدواج با      ي نگران گونه  هيچ ستيبا  ي او نم  .آماده سازد 

  . بودالقدس روح از طرف يا  او معجزهو باردارياساس  يم بيمرمورد پاك بودن 

 نـام  .ا خواهد آوردي به دن  يپسرم  ي مر .ت كودك را آشكار ساخت    ينام و مأمور  ،  يتفرشته سپس جنس   21: 1

قـوم خـود را از      ش،  ناماو مطابق    و   .خواهد بود  )»دهنده نجات هوهي«اي » است نجاتهوه  ي« يبه معنا ( يسيعاو  
،  مردم را از مجازات گنـاه تان آمد يهوه بود كه به زمي خود  ساز، سرنوشت ن كودكِ يا .واهد رهانيد خگناهانشان  

  . از حضور گناه برهاندتاًي گناه و نهايروياز ن 
خ رفتار خدا بـا نـژاد   ي در تاريديافت كه دوره جديدر، نمود ين حوادث را ثبت م    ي ا ي كه مت  يدر حال  22: 1

ـ ي تحققاكنون ، ي طوالني خاموشبعد از آن  ييحاي مس گوئيشي پ كلمات .بشر آغاز شده است     گوئيشـ ي پ.انـد هافت
ـ    ين همه بـرا  يو ا  :ده است يم به كمال رس   ي اكنون در كودك مر    اشعيا اسرارآميز  كـه  ي آن واقـع شـد تـا كالم
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 700 خداونـد  . اسـت ي الهـ ي وحـ اشعيا است كه سخنان ي مدع ي مت .شودتمام  ،   گفته بود  يخداوند به زبان نب   
  . سخن گفته بودشامبريق پيح از طريش از تولد مسيل پسا

 جـنس كـودك     ،)باكره آبسـتن خواهـد شـد       اينك(ر  ينظ  ي ب يتولد گوئيشيپشامل   14: 7 اياشعنبوت   23: 1
ـ عمانوئكند كـه   ي اضافه م ي مت .)د خواند نل خواه يو او را عمانوئ   ( است و نام كودك     )»دي خواهد زائ  يپسر«(  لي

خوانده  »ليعمانوئ« ن بود ي زم برح  ي كه مس  يتا هنگام ست كه   ي ن  در دست  زارش يا روايتي  گچ  يه .خدا با ما   يعني

 خدا با ما اشاره به حضـور  )21ه ي آك.ر( يسي نام عي هر چند معنا،شد  ي م ناميده »يسيع«  او همواره  .ه باشد شد
  .باشددر ظهور دوم او ح ي مسن عنواني اولل ممكن استيعمانوئهمچنين  .دارد
 ينـامزد  »يسـ يع«  او تـا تولـد  .رون كرديم را از سر بيوسف نقشه طالق مر  ي ، فرشته دخالتجه  ينتدر   24: 1
  .م ازدواج كرديدانست و سپس با مر مي همچنان معتبر و مشروعخود را 
ه آمـده رد  يـ ن آي ازدواج آنها كه در ا   تحقق به   اشاره ماند با    يم تا آخر عمر باكره باق     ي كه مر  تعليمن  يا 25: 1
، 3: 7وحنـا ي ؛3: 6 مـرقس ؛ 56-55: 13 ؛46: 12 يمت :ر آمده استي زآياتز در يوسف ني داشتن فرزندان از     .دشو يم
  .19: 1 اني و غالط5: 9 انيقرنت-1؛ 14: 1؛ اعمال 5

 يسـ يق عيـ ن طريرفت و بدي پسرخوانده پذچون را   يكودك و ،   خود  همسر به عنوان م  ي قبول مر  باوسف  ي
  .نهاد يسينام كودك را ع، با اطاعت از فرشتهوي  .دي سلطنت داود گرديوارث قانون
 . كوچـك شـد    يدر متعـال طفلـ    اقـ  .ديـ  وارد زمان گرد   ي ابد آن ازلي و   .ح پادشاه متولد شد   ين سان مس  يبد

ـ  الوهپـري  يو در او تمام«آن جالل را در جسم بشر مستور نمود        ،  خداوند جالل   انيكولسـ ( »ت سـاكن اسـت  ي
2 :9(.  

  

  )2باب (ح پادشاه ي مسيه زندگي اوليها سال. 2
  )12-1: 2(ند يآ ي پرستش پادشاه ميان براي مجوس)الف
 ي دچـار سـردرگم    روي دادنـد  ح  يتولد مسـ  پيرامون   كه   يئدادهاي رو تواليتوان درباره     ي م ي به سادگ  1-2: 2
سف ويم و يهنگام اقامت مربه  يسي قتل عبراي يسرودي هي اشاره به سع  1ه  يآرسد    يبه نظر م   كه   ي در حال  .شد
ه يـ  در آي مت.دنداراشاره ا دو سال بعد  يك  ي حدود   يشواهد به زمان  اي از    مجموعه ،لحم دارد   تي در ب  آخوريدر  
 كودكـان  عـام  قتـل  ي بـرا يسرودي كه ه يدستورهمچنين   .دندي د اي  را در خانه   يسيان ع يد كه مجوس  يگو  ي م 11

  .داردشاه پاد از هنگام تولد ي نامشخصين اشاره به گذر دوره زما)16ه يآ(ر دو سال صادر كرده بود يذكور ز
 هودي آئين او به .شد محسوب ميان يهودي ديرينه و ين دشمن سنتيسو بود و بنابراي از تبار عري كبسيروديه

 ي بـه جسـتجو   از شـرق يانيمجوس كه زماني .داشت ياسي سزهيانگبيشتر د ي شادينر  يين تغ ي ا يول بودگرويده  

شـان   ي بودند كـه رسـوم مـذهب   غيريهودي ي كاهنانشايدن مردان ي ا.سلطنت او بود   اواخرند   آمد انيهوديپادشاه  

اغلـب بـه عنـوان      ،  شـان  ئيشـگو ي پ يروهـا ي دانش و ن   خاطربه  آنان   .افته بود ي تمركز   تعيحول محور عناصر طب   
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د و نفر بـو تعدادشان چند  ،ستنديز يشرق م  منطقهكدام  نكه آنها در    ي ما از ا   .شدند  يده م يمشاوران پادشاهان برگز  
  .مي ندارهيچ اطالعيد يمسافرتشان چه مدت طول كش

  احتماالً.آگاه نمود،  او رفتندپرستش ي كه برا يكس،  ك پادشاه ياز تولد    يبه نحو  آنها را     در شرق  يا  ستاره
 يا بلعام كه ستارهاز نبوت د ي شا. داشتنديي آشنا) موعودحيمس(ح ي ماشآمدن در مورد  عهدعتيق گوئيشي با پ  آنان
ح ين آمدن مسياولاز  هفتاد هفته كه گوئيشي و آن را با پ   مطلع بودند  )17: 24اعداد  (عقوب طلوع خواهد كرد     ياز  

 بـه آنهـا منتقـل     يعيطبال به طور مـاوراء    چنين دانشي ن مطلب كه    ي اما ا  ،)25-24: 9ال  يدان (ربط دادند داد   خبر مي 
 بـه  . شده اسـت ارائه ستاره در خصوص ماهيت اين ي مختلفيحات علمي توض.ديآ يتر م  شده بود به نظر متحمل    

ار ين سـتاره بسـ  يـ ر اي امـا مسـ  به وجود آمده، از برخورد سيارات  ،   مذكور ستاره كه   نديگو  يها م   يطور مثال بعض  
 در آن يسـ ي كـه ع يا م به خانهي آنها را از اورشل كرد،حركت مي ان  ي مجوس پيشاپيش ؛العاده بود    و خارق  يرعاديغ

تـوان   يالعاده بود كه تنها مـ      خارق ي در واقع به حد    .دي و سپس متوقف گرد    )9ه  يآ (ت نمود يكرد هدا   ي م يزندگ
  .عنوان معجزه را به آن اطالق كرد

ـ .مضطرب شـد ، ان خواهد شد  يهودي متولد شده كه پادشاه      ي كودك ديس شن يرودي كه ه  يهنگام 3: 2 ن ي چن

 .م بـا او مضـطرب شـدند     يمام اورشـل  ت .ديگرد  ي سلطنت پرآشوب او محسوب م     ي برا  جدي يدي تهد يكودك
 كـه وضـع موجـود را    يرا هـر موضـوع  ي شد زيدچار نگران، ردي بپذين خبر را با شادماني استيبا  ي كه م  يشهر

  . بودي نگراني برايليدل، شد ي را باعث ميان منفور رومي فرمانروايتيا نارضايكرد  يمختل م
  منظـور از .ح كجا متولد خواهد شـد يمسابد كـه  يرهود را جمع كرد تا دي يس رهبران مذهب يروديه 4-6: 2

 يرروحانيغ، افراد كاتبان قوم . است)اش  خانوادهي اعضا ديگرد  يو شا (ن وي    و پسرا  اعظم  كاهن ، كَهنه يرؤسا
 و در بودنـد عت ي شـر آنـان حافظـان و معلمـان    .آمدنـد موسي بشمار ميعت  يدر شر  و عالم    كارشناس بودند كه 
بـه   را 2:5كا ين كاهنان و كاتبان به سرعت مي ا .وظيفه قضاوت را بر عهده داشتند      )هودي يدادگاه عال (سانهدرين  

ايـن  مـتن  هـر چنـد     . كرده بـود   معرفي تولد پادشاه    به عنوان محل   را   هيهوديلحم   بيتكه  ياد آورده نقل نمودند     
ن يلحـم در فلسـط   بيت نام  ك شهر به  يش از   ي كه ب  از آنجا  . است دهي  نام  »لحم افراته  بيت«  شهر را  ،كاي در م  نبوت

 يين نـام شناسـا  يه بـود بـد  يهودي لهي قبيه افراته درون مرزها   ين شهر كه در ناح    ين سبب ا  يبه هم ،  وجود داشت 
  .شود يم

ن بار ظاهر   ي ستاره اول  يچه زمان  كه   مشخص كنند تا    خواند يان را پنهان  ي مجوس ... پادشاه سيرودي ه 7-8: 2
از داشت تا بتوانـد  ين اطالعات ني او به ا  : او را رسوا كرد    گرائيخشونت ز حاكي ا  زهي انگ ،يكار  ن پنهان ي ا .گشت

 يشـان جستجوادامه   يان را برا  يمجوس،   خود ي سرپوش گذاشتن بر قصد واقع     يبرااو   .دا كند ي را پ  ي اصل كودك

  .به او خبر دهندت خود ي از موفقتاخواست روانه كرد و از آنها 
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ن بدان معناست كه    ي ا . دوباره ظاهر شد   ده بودند ي كه در شرق د    يا ستاره،  روانه شدند ان  ي مجوس چون 9: 2

كـه   يا خانههمان  ي را به سوايشان اما اكنون ، نكرده بوديي آنها را راهنما تا اورشليمتمام راه از شرقدر  ستاره  
  . نمودهدايت كودك در آن بود

 .اشـاره شـده اسـت     ،  يافتند  ستاره دنيهنگام د ان  ي كه مجوس  يتينها  يم و ب  ي عظ يشادبه  آيه،  ن  ي در ا  10: 2
 كاهنـان  ،ديپروران يس نقشه قتل او را در سر ميرودي ه ،ح بودند ي مس يان با جد و جهد در جستجو      يهوديرين غ يا

بيـانگر نحـوه رفتـار      پيشـاپيش ها رفتارني ا.اضطراب داشتندم  ي مردم اورشل   و تفاوت بودند   ي ب همچنانو كاتبان   
  . يا انكار مسيح بودمردم در آينده در خصوص پذيرفتن

او   در افتـاده يبه رو پـس  .دنديم دي مادرش مررا باكودك ، ان وارد خانه شدندي كه مجوس ي هنگام 11: 2
 را بـا  يسيد كه آنها ع   ي توجه كن  .نمودند تقديم ي به و  مر و   كندر،  طال از   يي گرانبها يايو هدا    كردندرا پرستش   
منحصـر  ن كودك ي اما ا،شود يس در مورد كودك سخن گفته مپو سد  يآ  ي ذكر مادر اول م     معموالً .دنديمادرش د 
ا يـ م ينه مـر ان  ي مجوس .)21،  20،  14،  13 اتي آ ك.رز  ين( داشته باشد به او تعلق    بايد  گاه اول   ي است و جا   به فرد 
ـ  اوامـده و ي نميـان وسف بـه  ي  هيچ ذكري ازتين روايدر ا(  را پرستش نمودند  يسيع ، بلكه وسفي  از يزوده  ب

  .وسفيا يم ي نه مراست،ش ما ي پرستش و ستاشايسته يسيعتنها  ).شود يد ميناپد كامالًل ي انجيها نوشته
 از كـه  ت و جـالل اسـت  يـ  الوهنمـاد  طـال  . بـود نهفتـه  ي فراوانـ يمعـان ،  كه آنها آورده بودند  يئها  جدر گن 

 سراسـر  يحه زنـدگ يراماده خوشبوئي است كه بيانگر   ،  كندر .ديگو  ي او سخن م   يكمال شخص اله  درخشندگي  

خواهـد  كشـيد   ح با تحمل گناهان جهان     ي كه مس  ييها   رنج از كه    است ياه تلخ ي گ مر .باشدمي يگناه  يبو  كمال  
 امتهـا  كرده بود كه     نبوت اشعيا .باشد  ي م 6: 60 اي گفته اشع  تحققان  يهوديريا توسط غ  ي آوردن هدا  .كندصحبت مي 

 طـال و بخـور   آمـد و خواهند « . كرده بوداشارهطال و كندر به  تنها   او اما،  آمدخواهند  ح  ينزد مس   خود يايهدابا  
 از آمـدن دوم  اشـعيا را يـ  ز؟ اسـت به ميان نيامده مر  ذكري از   چرا   ».بشارت خواهند داد   ح خداوند يبه تسب ه  آورد
 يرنجـ او متحمل هـيچ  را ي زبود مر نخواهد وقت در آن .مي آمدن او با قدرت و جالل عظ،گفت يح سخن م  يمس
ح ي مسـ يهـا   رنجبا يمتانجيل  در   .گويدسخن مي آمدن اول او    از  را  ي شده ز  اشاره مر    به ي اما در مت   .خواهد شد ن

  .شودبه دنبال خواهد آمد ديده مي كه عظمتيشكوه و ، اشعيا در متن روبرو هستيم، اما
 راه   از مـوده اطاعـت ن   ايشـان   و ،س بازنگردند يروديهنزد   كه   شود ي م وحيان  يدر خواب به مجوس    12: 2
قبلـي خـود    بـه راه  هرگـز  ،حي بـا مسـ  پس از مالقات صادقانه و قلبـي   كس  هيچ .ندگشت خود باز  وطن به   يگريد
  .دساز ي را دگرگون مي زندگي با او تمامي واقعمالقات .گردد ينمباز

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

بـه   كـه او  به روشني پيداست . خداوند ما وجود داشت  رست بر   ياز همان اوان طفول   د مرگ   يتهد 13-14: 2
 هر كه در اراده خـدا گـام بـردارد تـا        . خود روي دهد    زمان موعود  بايست در اين واقعه مي  اما  ،  ردي بم دنيا آمد تا  
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 با خانواده خود بـه  كه هشدار دادوسف ي در خواب به    فرشته خداوند  .را است ي نام شود كه كارش تمام     يهنگام

 خـانواده از  .از سـر بگيـرد  را  »يجسـتجو و نـابود  «  خود برايتيس آماده بود كه مأموريرودي ه .ندكمصر فرار   
امـا بـا مـرگ     ،  مي نـدار  ي اطالعـ   در مصـر   ما از مدت زمان اقامـت آنهـا       . شدندپناهنده  آواره و   س  يروديخشم ه 

  . شدخانه هموارراه بازگشت به ، سيروديه
 : گفته بـود ي هوشع نببه زبان خدا .گرفتبه خود  يدي جدينا مععهدعتيق از يگري دنبوت،  ني بنابرا 15:2

ل از مصر در  ي اسرائ يي خود به رها   ي اصل جايگاهدر  اين موضوع   . )11: 1 هوشع( »پسر خود را از مصر خواندم     «
خ ي تـار  شـباهت نزديكـي بـا     ح  ي مسـ  زنـدگي  :دارد دوگانـه    مفهومين عبارت   ي اما ا  ،كند  يهنگام خروج داللت م   

 كه خداونـد  ي هنگام.دي رستحققل به يبه اسرائاز مصر ا بازگشت او   بح  ي مس ي در زندگ  اين نبوت  .داردل  ياسرائ
د نـ م خواهي خواهد بود كه در بركت هزاره سـه   يئ از كشورها  يكيمصر    ،  سلطنت بازگردد عدالت وانصاف به    به  
ـ يـ ل بـود با  يه اسـرائ  نيري چرا آن ملت كه دشمن د      .)31: 68 رمو؛ مز 10-9: 3 ايصفن؛  25-21: 19ا  ياشع (شد ن يد چن

   باشد؟او به يپرستشگاه  پذيرفتن خداوند و دادني براپاداش الهي از يا تواند نشانه يا مي آ ؟ت باشديمورد عنا
  

  )18-16: 2( سيروديه  به دستورلحم قتل عام اطفال بيت )پ
ب يفر پادشاه جوان افتني يافت كه در نقشه خود برا     ي در سيروديه،  ان بازنگشتند ي كه مجوس  ي هنگام 16: 2

لحـم و تمـام    بيـت  را در دو سـال ر ي زقتل كودكان ذكورمعنا دستور  ي و بيرمنطقي غي با خشم .خورده است 
 معتقد اسـت كـه     يا  سندهي نو .متفاوت است ها    نيشدگان تخم   مورد تعداد كشته   ر د . صادر كرد   آن  اطراف ينواح
 شـده  واقعه كشـته ن يرود كه صدها نفر در ا ياحتمال نم  اما به هر حال بودهنفرست و شش  يبآنها حدوداً    تعداد
  .باشند
   : بودي نبيايارم سخنان تحقق كودكان به وجود آمد  عامال قتلبدنه  كه بي و ماتميه و زاريگر 17-18: 2

   :ديگو ين ميخداوند چن
  ،ده شدي در رامه شنيآواز«

  ار تلخيه بسيماتم و گر
  ندك يه مي فرزندان خود گريل برايكه راح
  رديپذ ي نمي فرزندان خود تسليو برا
  ).15: 31 ايارم( »ستنديرا كه نيز
 مـدفون  رامـه كـه در  نسبت داده شـده  ل ي به راحقوم ماتم .ل استي اسرائ قومنده  ينما ليراح نبوتاين  در  
 او كنـار قبـر  ن سـوگوار از  ي كـه والـد  يدر حـال  .) كه قتـل عـام صـورت گرفـت        يجائ،  لحم بيتك  ينزد( است
ـ  نـابود كـردن ا    يس در كوشش خود بـرا     يرودي ه .ديگر  يمكه با آنها    ر شده   يتصو چناناو    ،  دگذرن  يم ب يـ ن رقي

  .به دست نياورد جنايت و يخ بدنامين در تاري جز نام ننگيزيچ ، جوان
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  )23-19: 2( در ناصره يسيم و عيمر، وسفيساكن شدن  )ت

بازگشـت  توانند در امنيـت  ميكه اكنون د  ينان بخش ي اطم وسفي به   فرشته خداوند ،  سيروديپس از مرگ ه   

 پـدر پادشـاه   يس به جايرودي پسر هسواركالد كه يشن، دي رسلين اسرائيسرزم كه او به  ي هر چند هنگام   .كنند

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

  .دي ساكن گردناصره سفر كرد و در ليه جليناحبه شمال به ، دي برطرف گرد خدا در خوابيوح

 را ايانب از كـدام چي او نام ه.كندبه تحقق رسيد يادآوري مي را كه نبوتي يمت، بابن ين بار در ا   ي چهارم يبرا
  دريا هيـ آ چي هـ . خوانـده خواهـد شـد   يناصـر ح يكرده بودند كه مسگوئي شي پايد انب يگو  ياما م ،  دنك يذكر نم 
 اي بـه اشـع    ي كه مت  بر اين باورند   مقدسبسياري از محققان كتاب    .دنك يان نم ي ب  را صراحتاً  يزين چ ي چن قعهدعتي
 شاخه  كهيواژه عبر  ».فتكش خواهد ش  يها  شهي از ر  يا  رون آمده شاخه  ي ب يسي از تنه    ينهال«  :كند  ي اشاره م  1: 11

ي كـه احتمـال بيشـتري       گري د توضيح .رسد  ي به نظر م    از ذهن  دور،  ي ارتباط چنين است اما    netzer  شده ترجمه
 هديـ ر مردم بـا د ي كه سايشهر، كرد ي ميه زندگيكه در ناصر شود ياطالق م ي به كس »يناصر« ن است كه  ي ا دارد
ـ « :دنك يان مي ببودهالمثل   كه ضربين مطلب را با سواليل ايتنائن .ستندينگر ير به آن م  يتحق شـود كـه از    يمگر م

 شده بود شامل سـاكنان  »تياهم يب« ن شهريب اي كه نص يري تحق .)46: 1 وحناي(  »؟وددا ش ي خوب پ  يزيناصره چ 
معنا است كه رفتـار  ن يبد،  خوانده خواهد شدياو ناصرد كه يگو ي م23ه  ي كه آ  ين هنگام ي بنابرا .شدميز  يآن ن 
امـا در  ،  خواهد شـد  خواندهي ناصريسيم كه عيابي ي نمنبوتيچ يكه هاين با وجود    . با او خواهد شد    يزيرآميتحق

د يـ گو ي ميگري دنبوت .)3: 53 اياشع (»ديخواهد گرد خوار و نزد مردمان مردود«  گفته شده كه او  نبوتي از اشعيا  
دقيقـاً   ايـ  كـه انب ين در حال ي بنابرا .)6: 22مزمور  (ر شمرده قوم    يان و حق  يعار آدم   ،  كه او كِرم خواهد بود نه انسان      

  . بودنبوتن يبدون شك روح چند، اما گفتار او  كار نبردند را بهمتن انجيل متي يها واژه
 كه او ي كسان. دادند زيآما استهز لقبي  به او  ،ن آمد ي به زم  قادر مطلق  ي خدا چونز است كه    يانگ  ار شگفت يبس
  .)13:13ان يعبران (ك باشندي عار او شردر كه برخوردارنداز ين امتيااز  كنندپيروي ميرا 

  

  )4 و 3 بابهاي( آن و آغاز ائيحيت مسي مأموري برايآمادگ. 3
  )12-1: 3 (سازد يا ميد دهنده راه را مهي تعمييحي )الف
ان يـ  درباره آن بـه م ي مطلبيست و نه ساله وجود دارد كه متيا بيست و هشت ي بيا وقفه 3 و 2 بابهاين  يب
 آن .كـرد  يو داشـت آمـاده مـ   ش ري كه پي كاريو خود را برا   در ناصره بوديسيع ،  ن مدت ي در طول ا   .آورد  ينم
  كامـل خـدا را كسـب نمـود    ي خوشنودبا اين وجود اما  ،   انجام نداد  يا  چ معجزه ي بودند كه او ه    ييها  سال،  دوره
  .ميريگ ي قرار ماو يت عموميدر آستانه خدمت و مأمورباب ن ي با ا.)17: 3 يمت(
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 او پـا بـه   .)36  و26: 1 لوقـا    ك.ر ( بود يسي خود ع  پسر خاله د دهنده شش ماه بزرگتر از       ي تعم ييحي 1-2: 3
 يهـا  ابـان يب يوخدمت ند ي ناخوشامحل .كندل خدمت يشگام پادشاه اسرائيخ گذاشت تا به عنوان پ     يعرصه تار 

ـ توبـه كن  « .ن بود ي ا ييحيام  ي پ .م تا اردن وسعت داشت    ي كه از اورشل   يزرع و لم   خشك ايمنطقه د، بو هيهودي ، دي
 ي بر قـوم ستخوا ي و نم ستناتو  ياما او نم  ،  شود ي ظاهر م  يزوده  پادشاه ب  »!ك است ي آسمان نزد  را ملكوت يز  

 اعتراف كرده  به گناهانشانديبا، د راه خود را عوض كنندي آنها با.كنند ي ميبا گناهان خود زندگ  كه   كندسلطنت  
  .خواند ي فراميملكوت آسمان به فرمانروائي ظلمت خدا آنها را از .ندي را ترك نماآنها

  

   آسمان ملكوتبابدر  نكاتي
ل به كار ين انجي و دو بار در اي كه سشويمروبرو مي ملكوت آسمان عبارت  اشاره بهني اولبا 2ه يدر آ
ن ياي از فيف و توصيتعرفهميد،  ي به درستانجيل متي را ،بدون درك اين مفهومتوان نمي كه  از آنجا. استرفته

  .شودارائه ميعبارت 
ـ »آسمان«  واژه. استجاري خدا در آن  ييرمانروافت كه    اس ييملكوت آسمان قلمرو    . داردداللـت  خـدا  ر ب

ـ بـر ممالـك آدم   »حضـرت متعـال  «: ال گفـت يـ  كـه دان آنجا ،نشان داده شده است 25: 4ال  ين مطلب در دان   يا ان ي
 خـدا  يحكمرانمطيع  ها انسان كه  هر جا .كنند  ي م ي حكمران »آسمانها«د  يگو  ي م يه بعد يو در آ   .كند  ي م يحكمران
  .برقرار است در آنجا ملكوت آسمان باشند

 كه اعتـراف و     تمام كساني است  ملكوت آسمان شامل    ،  ع كلمه ي وس ي به معنا  .ملكوت آسمان دو جنبه دارد    
به صورت واقعي و  كه  شود ي م يتنها شامل كسان  ،   از جنبه محدودتر آن    . است  فرمانرواي مطلق  د خدا ناذعان دار 
 .مير بكشيره هم مركز به تصوين مطلب را توسط دو دايم ايتوان ي م.انددهبازگشت كر خدا ي به سوعملي

 
ز تمـام  يـ و ن  هسـتند ع پادشاهي كه واقعا مطشود مي يره بزرگ محدوده اعتراف است كه شامل تمام كسان    يدا
 يمتـ (خـردل   و دانـه  )9-3: 13 يمت( برزگر يها ن مطلب در مثَلي ا.اند  به او نموده ي كه اعتراف به وفادار    يكسان
شـود كـه بـه واسـطه      ي مـ يره كوچك تنها شامل كسـان ي دا.دشو يده م ي د )33: 13 يمت(ه  ير ما ي و خم  )31-32: 13
ـ   تواننـد وارد    تنها كساني مي   .اند  ح دوباره متولد شده   ي مس يسيمان به خداوند ع   يا ملكـوت آسـمان     يجنبـه درون

  .)3: 18 يمت(اند  بازگشت كردهتوبه نموده و  كه شوند
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 آن را در پـنج مرحلـه   يخيم توسعه تار  يتوان  يم،  ملكوتبه  مقدس    كتاب اشاراتنار هم قرار دادن تمام      با ك 
  .ميدنبال نمائ
 را برقرار خواهد سـاخت  ملكوتي كه خدا نبوت نمودال ي دان . شده بود  گوئيشي پ عهدعتيقملكوت در   ،  اول
ن ي او همچنـ .)44: 2ال يـ دان( نخواهد كرد ليمتس يگريا اقتدار خود را به قوم د     ي رفت نخواهد   از بين چگاه  يكه ه 

 ك.نيـز ر  ؛14-13: 7 اليـ دان ( كرده بوديگوئشي را پي و جهان  ي به دست گرفتن سلطنت جاودان     برايح  يآمدن مس 
  .)6-5: 23 ايارم

ا يـ ك  ينزدملكوت   كه شده   چنان توصيف   و دوازده رسول   يسيع  ،  د دهنده ي تعم ييحيملكوت توسط   ،  دوم
وهـا را اخـراج    يهر گـاه مـن بـه روح خـدا د          « :فرمود يسي ع 28: 12 ي در مت  .)7: 10؛  7: 4؛  2: 3 يمت (حاضر است 

ان يـ در مملكـوت خـدا     اينكرا  يز«: گويد مي 21: 17در لوقا    ».ده است ينه ملكوت خدا بر شما رس     يهر آ ،  كنم  يم
ت ملكوت خدا حااصطال ، خواهيم ديد اًكه بعد همان طور .ملكوت در شخص پادشاه حضور داشت ».شما است

  .دنشو ي استفاده مجاي همو ملكوت آسمان به 
 بـه  او،  پادشـاه را رد كردنـد  لي اسـرائ قـوم  آنكـه  پس از .ح شده استي تشري موقتيملكوت به شكل ،  سوم

 تصـديق   را ملكوت كه   ي كسان تمام يهادل در   ملكوت حضور ندارد، امروز   كه پادشاه    ي در حال  .آسمان بازگشت 
ـ  ا.كنـد  يما صـدق مـ   در مورد  آن از جمله موعظه روي كوه      ي اخالق  روحاني و  اصولو   كنند، وجود دارد    مي ن ي

  . شده استتوصيف يمت 13باب  يها  در مثَلملكوت يمرحله موقت
 بـر ح  ي سلطنت هزار سـاله مسـ      ،دينامملكوت  توان آن را ظهور       ي است كه م   همان ملكوتمرحله   ينچهارم

 در يسـ ي ع.)8-1: 17 يمتـ ( ينده او بـود  جالل و شكوه سلطنت آاه از  بر كوه تصويري كوت    حي مس يتجلكه  ن  يزم
 از مشرق و مغرب آمده در ملكـوت آسـمان بـا         بسياري«  :فرمود كه   يهنگامبه اين مرحله اشاره نمود       11: 8 يمت
  ».عقوب خواهند نشستيم و اسحاق و يابراه

 جـاودان خداونـد و   يپادشاه« وانبه عن 11: 1پطرس -2 خواهد بود كه در    يجاودان آخرين حالت، ملكوت  
  . شده است توصيف»حي مسيسي ما عدهنده نجات

 ديـده ل يـ چهـار انج هـر     در    » خدا ملكوت«اما  ،  شود يافت مي  يل مت ي تنها در انج   » آسمان ملكوت« عبارت
ي براي ديگر گفته شده يكي در مورد  بين اين دو وجود ندارد و هر چه    ي تفاوت از ديدگاه كاربردي هيچ    .شود يم

 آسـمان بـس   ملكـوت افتن ثروتمندان بـه   ي كه راه    گويدمي 23: 19 يدر مت عيسي   به طور مثال     .كندنيز صدق مي  
انـد   خـدا ثبـت كـرده     ملكوتدرباره  را   يسي ع همين گفتار  )24: 18 (و هم لوقا   )23: 10( هم مرقس    .دشوار است 

  ). استفاده كرده است»خدا  ملكوت«  دارد كه از عبارتي مشابهسخن كه 24: 19 ي متك.رز ين(
ن مطلـب دربـاره   ي دارد و همـ يقت درونيك حقي و يرونيك جنبه بيآسمان   ملكوتم كه   يدر باال ذكر كرد   

 زيخدا ن ملكوت .لب اشاره دارندطمك ي كه هر دو عبارات به دهداين نشان ميكند و  يصدق منيز خدا  ملكوت
 دانـه  ،)10-4: 8 لوقـا ( برزگـر  يهـا   در مثَـل موضوعن ي ا.شودهمچنين امور غيرواقعي را شامل مي و امور واقعي 



- �� -  

 ي درونـ ي يعني حقيقتواقعامور  در مورد .دشو يده مي د )21-20: 13 لوقا(ه  ير ما ي و خم  )19-18: 12 لوقا(خردل  
  .)5، 3: 3 وحناي(وارد آن شوند توانند  ي مانديافتهدوباره تولد  كه يتنها كسانملكوت خدا، 

 ، امـا ابتـداي  خدمت عمومي مسيح آغاز شد   شروع   ملكوت با  .نيستسا  يهمان كل  وتملك :ييك نكته نها  ي
 از بـين رود، ن  ي كه زمـ   يافت تا زمان  ين ادامه خواهد    ي زم يبر رو  ملكوت .)2اعمال   (بودكاست  يسا روز پنط  يكل
ن ي زمـ يز روسـا ا  ي كل گرفته شدن يا برداشته شـدن     (خواهد ماند   داران    تا زمان ربودن ايمان   ن  ي زم يسا بر رو  يكل

. )18-13: 4 انيكيتسـالون -1 ،بـرد مي آسماناران را با خود به      د  ايمان يد و تمام  يآ  يح از آسمان م   ي كه مس  يهنگام
 ي در حال حاضـر كسـان  .ديسلطنت نمابا وي ح باز خواهد گشت تا به عنوان عروس او    يسا با آمدن دوم مس    يكل

  .هستندنيز سا يند در كلباش ي آن ميقت دروني در حقواقعيت ملكوت يعنيكه در 
 آمـاده كننـده   مقـدماتي و    خدمت  د كه   يتوجه كن ،  گفتيم يمت 3ابتداي باب    ي كه در  حي به توض  رجوع با   3:3

  : شده بودگوئيشيپ اشعياتوسط ش از زمان او يصد سال پ ش از هفتي بييحي
  :اباني در بيا  نداكنندهيصدا

  ديا سازيراه خداوند را مه«
   ماي خداي برايقيو طر

  .)3: 40ا ياشع( »دييدر صحرا راست نما
 مـردم را  يـي حي .آب و علف ي و بابان خشكيبهمان ، ي روحانبه بيانل ي اسرائقومو   بود همان صدا  ييحي

كـه   ي در زندگيزين بردن هر چيبا از ب  وآماده كنند را راه خداوندتوبه و ترك گناهانشان با  كه   كرددعوت مي 

  .هموار سازند  او راطريق شود ي موي كامل ييمانع فرمانروا

ت افـ ي شتر كه امـروزه  يپشم نرم و تجملبافته شده از  از پارچه  نه، بودپشم شترد دهنده از  يجامه تعم  4: 3

 ي بر كمر داشـت   چرم يكمربندهمچنين   او   .نديدپوش  ي م هنگام كار  كه كارگران    يبلكه از پارچه خشن   ،  شود يم
ان شـباهت  يـ هودي كـه  بودهن علت يد به اي و شا)8: 1 پادشاهان-2 (ديشپو يا ميلي ااي است كهن همان جامه  يو ا 
ملـخ و عسـل    يـي حي .)12-10: 17؛  14: 11 ي؛ مت 17: 1 ؛ لوقا 5: 4 يمالك (ا را باور كنند   يلي و ا  ييحيت  ين مأمور يب

 شيت خود غرق شده بود كه آسا ي كه چنان در مأمور    ي امرار معاش كس   ي برا روزي مختصر ،  خورد  ي م ييصحرا
  .جائي نداشت او يزندگدر  يو لذات عاد

 كـه مـردم     ييزهـا يك از چ  يچي به ه  يرا و ي باشد ز  آميزسرزنش كننده و    ملزم يا  د تجربه يبا   ييحيمالقات با   
 ديگـران  بـه   بايـد ي روحانيها تي مجذوب شدن او به واقع.داد ي نميتيكنند اهم ي مي به خاطر آنها زندگ  معموالً

  .بود  بودن زمان خوديوي به دنيش نكوهشي او نانكاريخود. ر هستندير و حقير فق كه آنها چقدفهمانده باشد
رفتند تـا سـخنان    ي او مي به سو گروه گروه اردنمناطق ماوراي و   هيهوديسراسر  ،  مياورشل مردم از    5-6: 3

ـ توسـط او در رود اردن تعم داده و مثبـت  ام او پاسخ ي از آنها به پ  ي بعض .او را بشنوند   ـ ي   و عمـالً تنـد افي يد م
  .كامالً وفادار و مطيع باشندنسبت به پادشاه موعود اند گفتند كه آماده يم
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 يـي حيبـراي شـنيدن سـخنان        آنـان  كـه    ي هنگـام  .كـرد فرق مي  داستان   انيان و صدوق  يسيفر در مورد  7: 3

ـ يفر :شـناخت  مـي  آنها را يت واقعي او ماه  .ستنديدانست كه آنها صادق ن      يمآمدند وي    مي اي تعهـد و  ادعـ  انيس

 از طبقه   انيصدوق .بودند و از خود راضي      اكارير گرا،  فرقه ، فاسد  در باطن  اما  ،  داشتندعت  يبه شر وفاداري عميق   
، گان وجـود فرشـت  ،ز جسـم ي چون رستاخي اساسهاي آموزهبودند كه اني   شكاك  از لحاظ مذهبي    و جامعه اشراف
محكـوم   زادگـان  افعـي   بـا عنـوان   رافرقـه  هر دو يحيين ي بنابرا.كردند  ي م ي را نف  يفر ابد ي و ك  روح يجاودانگ

 از خود بروز ي از توبه واقعيا اما نشانه، زندي بگر ش است ي كه در پ   يغضبلند از   يكردند ما   ي م وانمودكه  كرد   مي
  .ندادد ينم

ود صداقت خـ  ، شايسته توبهاتثمربا آوردن  كه خواست ميآنها طلبانه از  با حالتي انتقادي و مبارزه  او   8: 3
ترس  ،  چند قطره اشك به تنهاكهست ي نيزيچ« يتوبه واقع :سدينو يلر مي م.رآ .ي همان طور كه ج  .را ثابت كنند  

 و نمائيم ترك ايم توبه كرده ها  ن را كه از آ    يد گناهان ي ما با  . خالصه شود   وحشت ي و كم  يمانيپشو لرز حاصل از     
  ».ميد تقدس گام برداريدر راه پاك و جد

جواز رفـتن بـه آسـمان را دارنـد     ،  هستندميابراهن كه از تبار ين تصور را كه به علت ا      يد ا ياان ب يهودي 9: 3
 كـه از بازگشـت    ينديتوانست در فرآ    ي خدا م  .ابدي ي انتقال نم  يعيق تولد طب  ي از طر  ييض رها ي ف .اندازنديبدور ب 
  .د آوردي پدمي ابراهيفرزندان برا اردن يها سنگز باشد از يآم ان كمتر خشميان و صدوقيسيفر

 در يالهـ  يگفـت كـه داور   ي م ييحي،  شه درختان نهاده شده است    يشه بر ر  يتن مطلب كه    يا گفتن ا  ي 10: 3
 از بـين ثمر هستند  ي كه بي كسان.كند يش ميان را آزمايح و حضور او همه آدميدن مس ي رس .حال آغاز شدن است   

  .شود يش افكنده مدر آت ده شدهيبرثمر كه  يك درخت بي درست مانند رفت،خواهند 
 امـا اكنـون او   )7ه ي آك.ر(گفت  يان سخن ميان و صدوقيسي با فر منحصراًييحي، 10-7آيات   در   11-12: 3
ح ي او توضـ .شود يها م رصادقيها و غ شامل هر دو صادق   كه   دهد  ي را مورد خطاب قرار م     حاضرين ي تمام ظاهراً

 توبـه بـا آب      يبـرا  يـي حي .خواهد آمد وجود دارد    يح كه به زود   ين خدمت او و مس    ي ب يداد كه تفاوت فاحش   
اما شخص را بـه  ،  بودي كه توبه واقعيبا وجود،  نداشتيكنندگ  بود و قدرت پاك   يفاتي آب تشر  :داد  يد م يتعم
ـ نما  ي مـ  يمه تمام تلقـ   ي و ن  يساز   خدمت خود را آماه    ييحي .ديرسان  ي كامل نم  ييرها  را يـي حيح كـامال  ي مسـ .دي
را بـا  يـ د زيهـا خواهـد رسـ       كار او بـه دور دسـت       . خواهد بود  واالتر و   تواناتر او   . داد الشعاع قرار خواهد    تحت

   .دهد يد ميتعم القدس و آتش روح
ـ . تفـاوت دارد آتشد با   ي از تعم  القدس  روحد با   يتعم  از يديـ  تعميدومـ ،  از بركـات اسـت  يديـ  تعمي اول
 يسـ ي بـه ع ياران واقعـ  د  ايمـان  ي تمـام  ي اولـ  .نده اسـت  ي هنوز در آ   ي دوم .كاست رخ داد  ي در پنط  ي اول .شيآزما

 اسـت كـه   يانيـ هودي آن دسته از ي براي اول .مانان خواهد بود  يا  ي ب ي سرنوشت تمام  يدوم،  برند  يخداوند بهره م  
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 از  ي كـه شـواهد    يه كسـان  يـ ان و كل  يصدوق،  انيسي فر ي برا يدوم،   آنها بود  ي توبه درون  يدشان نشانه خارج  يتعم
   . خواهد بود از خود نشان ندادنديتوبه واقع
د بـا آتـش   يا تعمي آيعني، كسان هستنديد با آتش يالقدس و تعم د با روحيدهند كه تعم  يها آموزش م    يبعض
ـ  بـا در نظـر گـرفتن آ   ؟كند يكاست داده شد اشاره ميالقدس در پنط   كه روح  ي كه هنگام  يبه زبانه آتش    كـه  12ه ي
  .باشد يور نمن طيشمرد احتماال ا ي معادل م)قضاوت(ش يآتش را با آزما

اسـتفاده   خداوند را در حـال  .ديگو يش سخن ميد با آتش درباره آزماي بالفاصله پس از اشاره به تعم   ييحي
افتد و سـپس   ين مي زميم روي مستق)ياران واقعد ايمان( گندم .كند  ير م ي و باد دادن خرمن خود تصو      لياز كج ب  

بـا آتـش    و يآور شـود و سـپس جمـع    يباد دورتر بـرده مـ   توسط )مانانيا يب( كاه .شود ي برده مانبار مزرعهبه  
ن يـ  كـه ا ي آمده است و از آنجائ)قضاوت(ش ي آزماي به معنا12ه ي آتش در آ   .شود يده م ي سوزان ريناپذ  يخاموش

 بـه  ي اسـت منطقـ  )قضـاوت (ش ي آزماي برايديتعم، د با آتشي كه تعميريگ جهين نتيا ،  است11ه يل آيه تفص يآ
  .رسد ينظر م
  

  )17-3:13 (دهد يد مي را تعميسي عييحي .ب
ن ي ا.ابديد ي تعمييحيتوسط مود تا  ي راه پ  ن رود اردن  يپائ تا قسمت    ليجلل از   ي ما 60  حدوداً يسي ع 13: 3

د يـ روان او امـروزه تاك يـ  پيد برايت تعميد به اهمين مراسم قائل بود و باي ا ي دارد كه او برا    يتيامر اشاره به اهم   
  .نمود
ـ  كنـد  توبه   كه از آن  ندارد   ي گناه يسين مطلب كه ع   يبا درك ا   ييحي 14-15: 3  تد دادن او مخالفـ  يـ  تعم اب
د ي او را تعميسين است كه ع  يشنهاد دهد كه روش مناسب ا     ي را بر آن داشت كه پ      يو،   او يقيزه حق ي و غر  .ودنم
 برازنـده  يهـ  راآن راد كـه  يـ  تعم ي درخواسـت خـود را بـرا       ي او به سادگ   ؛ن مطلب را رد ننمود    ي ا يسي ع .دهد

د يـ د كـه در تعم يـ ت را مناسـب د يـ ن موقعي او ا.تكرار نمود،  به كمال تحقق برسدييپارسادانست كه تمام      يم
   .بشناساند، ابنديد ي كه آمده بودند توبه كنند و تعميان خداپرستيهوديخود را به 
 ي بـود كـه در آن تمـام   يه بود كه نماد راين مذهبي او آئيد براي تعم .ز وجود داشت  ي ن يتر  قي عم ياما معنا 
د او در يـ  فـرو رفـتن او در آب نمـاد تعم   .رسـاند  ي خدا را در برابر گناه انسان به تحقق مـ          يي پارسا يها  خواسته
. الشعاع قـرار داد  ز او را تحت   يرستاخ  ،   ظهور او از آب    . خدا در جلجتا بود    )يقضاوت و داور  (ش  ي آزما يها  آب
 مصـلحانه فـراهم   ي را برآورده و اساسـ يش الهي آزمايها خواسته، ز خوديمدفون شدن و رستاخ   ،   با مرگ  يسيع

  .ودتوان گناهكاران را مبرّا نم يخواهد آورد كه توسط آن م
بـر   و    فرود آمـد   يد همچون كبوتر  يروح خدا را د   ،  رون آمد ي ب از آب  يسين كه ع  ي به محض ا   16-17: 3

روغـن  « توسـط  يه علـت مقاصـد روحـان    بعهدعتيق در اي درست همان طور كه اشخاص و اش.قرار گرفت  يو



- �� -  

  موعـود حيا مسـ ي حيالقدس مسح شده و ماش ز توسط روحي او ن)30-25: 30خروج (افتند يس ي تقد»مسح مقدس 
  .گشت

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

 اعـالم  يسيده شد كه بركات خود را بر عي شن از آسمانپدر ي ندا. آنجا بود  كبوتر به شكل    القدس  روح .داشت
  :كـرد  ي را بـازگو مـ  يه كتاب آسمانيده شد كه آي خدا شنيرا ندا ي بود ز  ياد ماندن ي به   يا   آن هنگام حادثه   .داشت

 است ييها  از سه مناسبتيكين بار   ي ا )1: 42 اياشع( كه از او خشنودم    )7: 2مزمور  ( من است  ن پسر محبوب  يا
وحنا يو  5: 17 يگر متي ديها محل (ديگو ي خود سخن م  يكتاي شادمانه درباره پسر     يقياز آسمان با تصد   كه پدر   
  .باشند ي م)28: 12

  
  )11-1: 4 (شود يطان وسوسه مي توسط شيسي ع)پ

القدس  د روحي چرا با.شودت يهدا به وسوسه   القدس  توسط روح د  ي با يسيد كه ع  يآ  يب م ي به نظر عج   1: 4
 او ي اخالقـ يسـتگ ي نشـان دادن شا ين وسوسه بـرا ين است كه ا  يپاسخ ا   ؟ كند يي راهنما ين روبروئ ياو را به چن   

 يي فرمـانروا يسـته نبـودن خـود را بـرا    يه شاي آدم اول. بوديا آمد ضرورين دني انجام آن به اي كه برا  ي كار يبرا
طان را رودر رو مالقـات  ي شينجا آدم آخري ا.هنگام روبرو شدن با دشمن و مخالف خود در باغ عدن ثابت كرد        

   .ديآ  يرون ميد و سالم و سربلند بينما يم
 )سنجش كـردن (ا اثبات يش يآزما) 1( . دو معنا دارديوناني از زبان »شيآزما«ا ي »وسوسه«واژه ترجمه شده   

ح را  يالقـدس مسـ     روح. طان شـدن  يوسوسـه شـ   ) 2( ؛)17:11ان  يـ  عبران ؛5:13ان  يـ قرنت-2 ؛6:6وحنا  ي( )آزمودن(
   . انجام دهديطانيطان طالب اغوا كردن او بود كه اعمال شر و شي ش. نمود)اثبات(ا سنجش ي ش نموديماآز

توانسته  يا او ميآ« .شود ين پرسش مطرح مي الجرم ا. در ارتباط با وسوسه خداوند ما وجود دارد   يقيراز عم 
ا آن يم نشد آياگر او تسل«، ميه گرد مواجيگريد با پرسش دي باشد ما با   »ريخ« اگر جواب ما     »؟شودمرتكب گناه   
افتـه  ي جسـم    ي چگونـه خـدا    .ميشـو   ي روبرو م  يگريم ما با مشكل د    ي بده »بله« اگر پاسخ    »؟ بود يوسوسه واقع 

  .شودتواند مرتكب گناه  ي م)مجسم(
ـ  از درجـه اهم شود يح خدا است و خدا مرتكب گناه نمي مسيسين مطلب كه عياد داشتن ايبه    ياديـ ت زي

تواند به عنوان  يم او م  ي هر چند اگر بگوئ    .ت دارد يواقع،  باشد  يز م يح انسان ن  ين مطلب كه مس   ي ا .ستبرخوردار ا 
 مقدس يها  بر اساس نوشتهيي را بدون برپايتواند ما موضوع ي اما به عنوان خدا نمشودك انسان مرتكب گناه ي

 پولس نوشته   .اند  ح نوشته ي مس يگناه  ي در مورد ب   ي چند يها  تي در موقع  عهدجديدسندگان  ي نو .ميا  برقرار ساخته 
 و )22:2پطـرس  -1( »چ گنـاه نكـرد  يهـ «د كـه او  يگو ي پطرس م)21:5ان يقرنت-2 (»گناه را شناخت «است كه او    

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

 طان باشدي شي اغواي در او وجود نداشت كه پاسخگويزيچ،  به عالوه.ديتوانسته در او به وجود آ يآلود نم  گناه
  )30:14وحنا ي(

 بـا اغـوا شـدن بـه گنـاه           ييارويـ  رو . بـود  يار واقعـ  يوسوسه بس ،  ارتكاب گناه  ي برا يسي ع يرغم ناتوان يعل
 را انجام دهـد كـه   ييتوانست كارها ي او تنها م.رممكن بوديم شدن او غ   ي تسل ياما از جنبه اخالق   ،  ر بود يپذ  امكان
ـ  او با اخت.د بوي باور نكردنشوددن پدر كه مرتكب گناه ي او ديو برا) 19:5وحنا ي (دهد يانجام م  د پدر يد  يم ار ي

   .شودم وسوسه يداد كه تسل يار نميچگاه به او اختي و پدر ه)30: 5وحنا ي( را انجام دهد يتوانست كار يخود نم
ن مطلب بـود كـه   يبلكه اثبات ا، ريا خيشود  يا او مرتكب گناه ميم كه آينين نبود كه ببيمقصود از وسوسه ا  

  .تواند انجام دهد يالم خدا نم جز اطاعت از كيالعاده او كار تحت فشار فوق
 .ميما با مشكل هنوز انسان بودن او در آسمان مواجه هست    ،  ك انسان گناه كند   يتوانست مانند     ي م يسياگر ع 

  .ري واضح است كه خ؟تواند گناه كند يا او هنوز ميآ
مقـدس   يهـا  شماره چهل در كتاب و نوشـته  (گرسنه شد يسي عيدار روزه،  روز  چهل شبانه  پس از    2-3: 4

 سيابل ي بـرا يازيفرصت و امت، يعي طبي اسن اشتها). به كار رفته استيشيا دوران آزما ياغلب در متون آزمون     
شنهاد كـرد كـه از قـدرت    ي پيسي او به ع. از مردم از آن سوءاستفاده كرده بودياريفراهم آورد كه او در مورد بس     

اگر تو پسـر  «، ي سخنان مقدمات.ديل نماي تبدنان يها ابان را به قرصي بيها سنگگر خود استفاده كرده و      معجزه
 »ين كه تو پسر خدا هسـت ينظر به ا« :ن معنا هستندي آنها در واقع بد.دينما ي نماد را القيشك و ترد ، »يخدا هست 

 يونـان ي و از سـاختار  ».ن پسـر محبـوب مـن اسـت    يا« .د اشاره داردي هنگام تعم يسيطان به سخنان پدر به ع     يش
انگـارد   يم ) به كار نرفته است»ياگر تو پسر خدا هست« ي عبارت شرطيعني( يكند كه عبارت را واقع      ياستفاده م 
   .دي خود را رفع نمايد كه از قدرت خود استفاده كرده و گرسنگيگو ي ميسياو به ع، لهين وسيو بد

 . خـدا اسـت  م ازي مسـتق يچيطان سـرپ ي شـ ي و در پاسـخ بـه اغـوا    ي با استفاده از قدرت اله     يرفع گرسنگ 
ن يـ وحنـا ا ي .) خـوراك يكو بـرا ين(ش است يداي در پ6:3ه يطان است پژواك آ يشنهاد ش ي كه در پس پ    يا  شهياند

 يي كامروايستن براي وسوسه مشابه ما ز  .دينما  ي م ي طبقه بند  )16:2وحنا  ي-1( » نفس يهوا«وسوسه را به عنوان     
طان ي شـ  . او اسـت   يي خـدا و پارسـا     يدشـاه  پا ي جسـتجو  يش به جا  ي آسا ي برا يقي انتخاب طر  يعي ب يآرزوها
  »؟ستين طور نيا، ي كنيد زندگيتو با«  :ديگو يم

 نـدارد  يآموزد كه لزوم ي مثال خداوند ما به ما م.جواب داد وسوسه را با بازگو كردن كالم خدا         يسي ع 4: 4
 .سـت ي نيع در زنـدگ ن موضـو يتـر   مهـم نان به دست آوردن !ميد از خدا اطاعت كنياما ما با  ،  مي كن يكه ما زندگ  
ل سنگها به نـان از  ي بر تبد ي مبن يچ دستور ي ه يسي كه ع  ي از آنجائ  .ن است يتر   مهم هر كالم خدا   از   يفرمانبردار
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هر چنـد  ، س اطاعت نخواهد كردين از ابلي انجام نخواهد داد و بنابرايخود به خود كار  ،  افت نكرده بود  يپدر در 
  .د بود اما مهم نبودي او شديكه گرسن
د كـه خـود را   ي را به چالش طلبيسي عسيابل . صورت گرفتبر فراز معبد  م  ي وسوسه دوم در اورشل    5-6: 4

همان طور كه در ، ن اگري دگر بار واژه آغاز. استيش پرشكوه نشان دهد كه پسر اله      ين نما ي و با ا   ر افكند يزبه  
   .كند ي نما را القيشكل،  آمده است12-11: 91 ح كه در مزموريطان به تعهد خدا در مورد حفاظت از مسياشاره ش

 او .باشـد  يح مـ ي مسـ  )حيماش(نشان دهد كه      ،   پرشور يشين بود كه با انجام دادن نما      ي ا يسي ع يوسوسه برا 
ن حال به سلطنت يده انگارد و با ايب را ناديتوانست صل ي او م.ابديتوانست بدون رنج بردن به جالل دست          يم

-1( كند يف مي توص»يغرور زندگ«ن جذبه را يوحنا اي .اراده خدا خواهد بود   ن عمل خارج از     ي اما ا  .ابديدست  
را يـ ز ، باشـد  ي در باغ عدن مـ )6:3ش يدايپ( »دينما ير كه انسان را خردمند م     يدرخت دلپذ «ه  ي كه شب  )16:2وحنا  ي

 بـه  يزون وسوسـه در آر ي ا. بدون در نظر گرفتن اراده خدا بودند      يدن به جالل شخص   ي رس ي برا يليهر دو وسا  
 يزهـا ي چي ما در جسـتجو .شود يدار ميدر ما پد  ،   با رنج بردن او    ي از همدم  ي جدا يت مذهب يدست آوردن اهم  

 كـه مـا   ي هنگام.ميشو يم و پنهان ميكن يم فرار م يخور  ي كه به مشكالت برم    يم و هنگام    ي خود هست  يم برا يعظ
  .ميآزمائ ي را مما خدا ، ميستائ يم و خودمان را ميريگ يده مياراده خدا را ناد

ـ ا« : كـرد يسـتادگ يمقدس در مقابـل حملـه ا    كتابيها  با بازگو كردن از نوشتهيسيع ،  دگر بار  7: 4 ـ ن ني ز ي
ح را  ي مسـ  )حيماشـ ( خـدا قـول داده بـود كـه           )16:6ه  ي تثن ك.ر( »ازماي خود را م   يخداوند خدا    نوشته شده كه  
 بر اسـاس اراده خـدا موجـود     يش فرض زندگ  يه پ  دارد ك  يي ضمانت اجرا  ين تعهد هنگام  ياما ا ،  ديحفاظت نما 

 )حيماشـ ( بـه عنـوان   يسـ يد كه عي خواهد رسي زمان. متمردانه آزمودن خدا استين تعهد با عملي ا ي ادعا .باشد
 تـاج  .د قبل از سلطنت قرار گرفته باشـد ي باي محراب قربان.ديايد اول بيب بايكن صل يل  ،  ح ظاهر خواهد شد   يمس

   .دي منظر زمان خدا خواهد بود و اراده خدا را به كمال خواهد رسانيسي ع.الل باشدد قبل از تاج جيخار با
 جهـان را بـه   يها ار بلند برد و همه حكومتي بسيبر فراز كوه را   يسي ع سيابل،   در وسوسه سوم   8-9: 4

سـه در  ن وسويـ  كه اي با وجود.شنهاد كردي به او پيسي خود توسط ع   پرستش  او آنها را در عوض     .او نشان داد  

س يد كه با پرستش ابلـ ينما،  بود كه خداوند ما را اغوا    يكوشش،  شود  ي بود كه به روح مربوط م      پرستشرابطه با   

 با تمـام شـكوه و    جهانيها همه حكومت، شنهاد شدهي پاداش پ.ابدي بر سراسر جهان دست    ي پادشاه يرويبه ن 
  .)16:2وحنا ي-1( » چشميها هوس« ي بود برايتيجاللشان جذاب

 :رود ين گونـه سـخن مـ   يـ  دربـاره او ا .س تعلـق دارد ي جهان در حال حاضر به ابل  يها  حكومت،  ي عبارت به
 »ر قـرار گرفتـه اسـت   ير شـر يا تحت تاثي دنيتمام«د كه يگو يوحنا به ما مي و )4:4ان يقرنت-2( »ن عصر ي ا يخدا«
سـپس  « )16:19مكاشفه  ( شود به عنوان شاه شاهان در آمدن دوم خود ظاهر           يسي كه ع  ي هنگام )19:5وحنا  ي-1(

 را نقـض  ي الهـ )يزمـان نمـا   ( ي برنامـه زمـان    يسـ ي ع .)15:11مكاشفه  ( »حكومت جهان از آن او خواهد گشت      
   !طان را پرستش نخواهد نموديچگاه شينخواهد نمود و مطمئنا ه
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مت به و پرستش و خد، ن جهاني ايگذار  با جاللي مبادله حق مسلم روحان. ما دو برابر استيوسوسه برا
  . خالقيمخلوق به جا

 يخـدا ، خداوند«  : نموديستادگي در مقابل وسوسه اعهدعتيقات  ي با استفاده از آ    يسي بار سوم ع   ي برا 10: 4
. باشـد  ي خدا ميرد تنها برايگ ي كه از آن سرچشمه مي پرستش و خدمت».خود را بپرست و تنها او را خدمت كن   

  .ميق كنيبه عنوان خدا تصدن است كه او را يطان به منزله ايپرستش ش
 .تفاوت دارد،   آمده )13-1: 4( كه در لوقا     يبيده با ترت  ي به ثبت رس   ي كه توسط مت   يها به شكل    ب وسوسه يترت
ابان با آنها روبـرو  يل در بيكه اسرائاست  ييها ب وسوسه ي برابر با ترت   يب ذكر شده در مت    ي معتقدند كه ترت   يبعض
 و يل در مقابـل سـخت   ي اسـرائ  يهـا   العمـل    را در تضاد كامل بـا عكـس         خود يسي ع )32؛  17؛  16خروج  (د  يگرد
  .نشان داد يگرفتار
ـ   ،  ت اسـتدالل و رد كـرد      يطان را با موفق   ي ش يها   وسوسه يسي كه ع  ي هنگام 11: 4  .س او را تـرك كـرد     يابل
 ماننـد   كه دشـمن يهنگام« .گردند ي ثابت داشته باشند به صورت امواج ظاهر م        يانينكه جر ي ا يها به جا    وسوسه
ن يسي قدي است برايقين چه تشويا. )19:59 اياشع( »ه او بلند خواهد كردي علاي نشانهروح خداوند ، دياي بيليس

   !آزموده شده خدا
عه يطبالن اتفاق و كمك ماوراء    ي ا ياما برا  ،فرشتگان آمدند و او را خدمت كردند      به ما گفته شده است كه       

 ي وياورده بـود بـرا  يـ طان فراهم نيشنهاد ش ي را كه او با پ     يكيزيه ف يتغذ احتماال آنها    . آورده نشده است   يهيتوج
القـدس كنتـرل     را كـه توسـط روح  يس قـادر اسـت كسـان   يم كه ابلـ يآموز يما م، يسي از وسوسه ع.ه نمودند يته
  .ناتوان است، كنند ي كه با كالم خدا با او مبارزه مياما در مقابل كسان، شوند مورد حمله قرار دهد يم

  
  )17-12: 4(د ينما يل آغاز مي خدمت خود را در جليسي ع)ت

ـ  ا.ح نشـده اسـت  ي تشـر يل متـ يدر انج، ديك سال طول كشيبا ي كه تقر  در منطقه يهوديه   يسيخدمت ع  ن ي
 ي مت. قرار گرفته است12:4 و 11:4 اتي آ متي مابين پوشش داده شده و در   4-1  بابهاي وحنايساله در    كيدوره  

  .برد يل ميما به خدمت در جليستقما را از بخش وسوسه م
ن مطلب نشـان از مـردود   يافت كه ا  يدر،  به زندان افتاده  د دهنده   ي تعم ييحيد  ي شن يسي كه ع  يهنگام 12:4
ن ي البته ا.دانستند يز مردود مي پادشاه را نياري بسيل عمليشگامان پادشاه به داليا مردود دانستن پي .بودن او دارد

ـ  .دي كشانليجلل به ترس نبود كه او را به شما        كـه  يپادشـاه  ، سيروديـ  هي در واقع او درست به مركـز حكمران
جـه  يداد كـه نت  ياو نشان م، انيهوديريل مكان غي در نقل مكان كردن به جل.رفت ي را به زندان افكنده بود م ييحي

   .ان بوديهوديريپخش خبر خوش و بشارت به غ ، انيهوديمردود دانستن او توسط 
ان بـه قتـل   يهوديري غي برايي بشارت داده به رهاي كردند او را براي كه توده مردم سعي زامن  تا يسي ع 13:4
 بـود  يا ل كـه منطقـه  ي جلياي در كنار در   كفرناحوم سپس به    .)30-16: 4لوقا   ك.ر ( ماند ي باق ناصرهدر  ،  برسانند
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مركـز   ،  زمـان كفرنـاحوم   از آن  . در آن جا ساكن بودنـد نقـل مكـان نمـود            ينفتالو   زبولونف  يكه در اصل طوا   
   . او قرار گرفت)يها تيفعال( يفرمانده
جاهـل و    انيهوديريغ . بود 2-1: 9 اشعيا يها  گوئيشيدن پ يل به كمان رس   ي به جل  يسينقل مكان ع   14-16: 4

 جهـان  نـور  كـه   ي كس .ح است ي مس يسيدند كه ع  ي را د  يمينور عظ كردند    ي م ي زندگ ليجلپرست كه در      يخراف
  .است
 آسـمان  يد كه پادشاه يتوبه كن « :نمود انتخاب كرد    ي موعظه م  ييحي را كه    يامي پ يسيعآن به بعد     از 17: 4

ـ  نزد ي پادشـاه  . او ي پادشاه ي برا ي آمادگ يات برا يد اخالق ي تجد ي بود برا  ين فراخوان ي كه ا  .» ك است ينزد ك ي
  .را پادشاه حضور داشتيبود ز
  

  )22-18: 4(خواند  ير را فرا ميگي چهار ماهيسي ع)ث
 وحنـا ي در .خوانـد  ي را فـرا مـ  اسيپطـرس و آنـدر   يسي است كه عين بارين دوميقت اي در حق 18-19: 4
ـ .گردنـد  ينجا آنها به خدمت خوانده مـ ي ا. خوانده شدنديي نجات و رهاي آنها برا  35-42: 1 و  ، هيـ هودي در ي اول
ـ  آنها را خوانـد كـه   يسيكن عيل، ر بودنديگيماهاس ي پطرس و آندر.ل اتفاق افتادين بار در جل يا  اد مردمـان يص

 )يادانيصـ (ران يگين بود كه آنها را مـاه يت او اي و مسئول.ح بروندي مسدنبالن بود كه به  يت آنها ا  ي مسئول .گردند

ت ي و شامل سرمشق قرار دادن شخص. بوديكيزي ف يكيش از نزد  ي ب يزيح چ ي آنها از مس   ي دنباله رو  .بسازدموفق  
 بود كـه  يزيتر از چ  كه آنها بودند مهميزي چ.صه باشدي با خصيد خدمتيبا يها م آنيروي پ .ح بود يصه مس يو خص 
، ن كـردن فصـاحت  يگزيد از وسوسـه جـا  يـ مـا با ، اسي درست مانند پطرس و آنـدر   .دادند  يا انجام م  يگفتند    يم
فتنـد كـه   اد گريرسوالن ، حي از مس  يروي در پ  .مي اجتناب ورز  يت واقع يا استدالل هوشمندانه با روحان    ي صهيخص  

 و يسـخت ،  بـه كـار برنـد   يريگي مـاه يطعمه مناسب را برا ، كنند  يها در آنجا شنا م      ي بروند كه ماه   ييها  به مكان 
  .صبور باشند و از انظار به دور باشند، ندي را تحمل نمايناراحت
 رهـا    خـود را   يتورهـا ،  ي واقع يماني با ا  . پاسخ دادند  فورادند و   ي او را شن   ياس ندا ي پطرس و آندر   20: 4
  . روانه شدنديسي به دنبال عي واقعي آنها با تعهد و از خودگذشتگكردند

ل ي نه تنها وسـا   . گشتند رسوالندرنگ جزء     يز ب ي آنها ن  . بود وحنايعقوب و   ي ي برا ي فراخوان بعد  21-22: 4

 اذعـان  ي خاكيوندهاي پي را بر تماميسيت عيآنها الو، ز ترك نمودندي ن پدر خود را   خود بلكه    يگذراندن زندگ 
  .نمودند
ا گشتند اگر آنهـا كنـار      ي بشارت دادن به دن    يدي كل يها  تيران شخص يگين ماه يا،  حيا پاسخ به فراخوان مس    ب
 را ي كلـ يهـا  ح تفاوتي مسي خداونديي شناسا.ميديشن ي آنها را نميچگاه اساميما ه، ماندند  ي م يشان باق يتورها

  .آورد يد ميدر جهان پد
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  )25-23: 4 (بخشد يردم را شفا م از ميمي توده عظيسي ع)ج

 يخوش پادشـاه  او خبر .داد ي آموزش م سهيكن او كالم خدا را در       : سه برابر شد   يسيخدمت خداوند ما ع   
 او ثابت نمـودن  ي از مقاصد معجزات شفايكي .ديبخش يماران را شفا مي و ب.داد ي مكرد و بشارت  يرا موعظه م  

 9-8 بابهـاي  و ي از خـدمت آمـوزش و   ي مثـال  7-5بابهـاي    .)4-3: 2 انيعبران(اصالت شخص و خدمت او بود       
  .باشند ي ميح معجزات ويتشر
ـ      يباشد ا   ي م عهدجديددر   انجيلن كاربرد   ي اول 23ه  ي آ 23: 4  »خبـر خـوش نجـات       « ين واژه خاص بـه معن
  . نجات وجود دارديك راه برايك خبر خوش نجات و تنها يخ جهان تنها ي در هر عصر تار.باشد يم

  

  ليانجتي در باب نكا
 ين بدان معنا است كـه خـدا زنـدگ     ي ا )8:2ان  يافسس(رد  يگ  يض خدا سرچشمه م   ي خبر خوش از ف    )ليانج(

ح اسـت  ي اساس خبر خوش كار مس.داد كه مستحق آن نبودند ي به مردم گناهكار م)گانيبه را(جاودان را آزادانه    
د و خـدا را قـادر       ي عدالت را به كمال رسـان      يعاها اد ي ما تمام  دهنده  نجات )4-1: 15 انيقرنت-1(ب  ي صل يبر رو 

هر چند كـه هنـوز در   ، حيم به واسطه كار مسياران عهد قدد ايمان .دي نماوجيهتمان را  يساخت كه گناهكاران با ا    
دانست و او   يم اما خدا ،  دانستند  ي نم )حيمس(ح  ي در مورد ماش   يادي احتماال آنها مطلب ز    .افتندينجات  ،  نده بود يآ

ح يز به واسطه كار مسي ما ن.افتندي نجات »به اعتبار «گر آنها ي د ي به عبارت  .ح را به حساب آنها نسبت داد      يكار مس 
   .افته استيگر تمام يكن در مورد ما كار ديم ليا افتهينجات 
 كه يزيم مردم با اعتقاد به هر چي در عهد قد)8: 2 انيافسس( شود يافت ميمان ي تنها با ا )خبر خوش (ل  يانج
مان به شهادت خدا در مورد پسرش به عنوان تنها يمردم با ا، ن عصري در ا.افتنندي يا به آنها گفته بود نجات مخد

 ي مـا آرزو .باشـد  ي آسـامن مـ  )خبر خـوش (ل ي انجيي هدف نها)12-11: 5وحنا ي-1(ابند ي ينجات م،  راه نجات 
ـ  ا عهـدعتيق ن  يسـ ي كـه قد   همـان طـور    )10-6: 5 انيـ قرنت-2(م  ي در آسمان را دار    يجاودانگ  ن آرزو را داشـتند    ي

  .)16-14، 10: 11 انيعبران(
ـ  از انجي مختلفيها  مشخصه.ل موجود استيك انجي كه تنها  يدر حال   مختلـف موجـود   يهـا  ل در زمـان ي

، ديـ گو ي ميل پادشاهي انج.ض خدا وجود دارد  يل ف ي و انج  يل پادشاه ين انج ي ب يد مختلف ياست به طور مثال تاك    
د يـ د وارد آن خواهين برقرار گرد ي او بر زم   ي كه پادشاه  ي سپس هنگام  .ديري را بپذ  )حيمس(ح  يماشد و   يتوبه نمائ «
د شد و تا ابـد  ي سپس شما به مالقات او برده خواه  .ديريح را بپذ  يد و مس  يتوبه نمائ « :ديگو  يض م يل ف ي انج ».شد

دهند كه  ي اما آنها نشان م.مانيق ا يطرض از   ي نجات با ف   .باشند  يكسان م يل  يآنها انج ،  اساسا » .د بود يبا او خواه  
 ي وجود دارد هنگـام يل بر طبق مقاصد نسبت اله   ي از انج  يمختلف} ?administration )يكاربردها({اداره كردن   

كرد و موارد و  يهود اعالم مياو آمدن خود را به عنوان پادشاه          ،  نمود  ي موعظه م  يل پادشاه ي درباره انج  يسيكه ع 
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 را نشـان  يبخـش پادشـاه   عت سـالمت ي معجزات او طب   .نمود  يح م ي خود را تشر   يادشاهشروط داخل شدن به پ    
  .داد يم

 مـردم  تمـام  )لي اسرائي شمال و شمال شرقينيسرزم (دي پخش گردهيسراسر سورشهرت او در    25 -24: 4

 از يونيكنفدراسـ (س يدكـاپول ، لي مردم از جل.و مفلوجان لمس شفابخش او را احساس كردند، وزدگانيد،  ماريب

 .نـزد او تجمـع كردنـد    شرق رود اردنه يـ  و ناحهيهودي و مياورشل )نيهود در شمال شرق فلسط ير  ي شهر غ  10
ـ ناح. . ازي دوران كوتاهيبا برايد تقريبا ي و مرگ ميماريب« :لد نوشت ي ب وارف  . كه ب  همان طور  ه محـو شـده   ي
  .العاده تعجب كرده بودند دند فوقيشن يل مي كه از جلييها  ندارد كه عموم از گزارشي تعجب» .باشد
  

  )7-5بابهاي ( يس و برقرار كردن پادشاهيتاس. 4
ـ  از اهمي محل قرار دادن آن حـاك .باشد ي نمي تصادفعهدجديدك آغاز  ي كوه نزد  يقرار دادن خطابه رو    ت ي

   .دينما يروانش انتظار دارد خالصه مي را كه از پيصه و رفتاريدر آن پادشاه خص. آن است
 در نظـر  )بـت پرسـتان  (ده يـ  مردم ناآمرزيز باي آن نيها باشد و آموزش ي نقشه نجات نميابه معرف ن خط يا

 يا برقـرار ي سيو در نظر گرفته شده بود كه تاس) 2-1: 5( بود شاگردانخطاب به ، ن خطابه ي ا .گرفته نشده است  
ـ  نمايران او حكمي دوران پادشاهيروان پادشاه در ط  ي باشد كه بر پ    يو اصول ،  عتينظام شر   همـه در  ي و بـرا .دي
ح ي كـه مسـ  ي هنگام.ند در نظر گرفته شده بود   ينما  يق م يح را به عنوان پادشاه تصد     ينده كه مس  يا آ ي حال،  گذشته
، دينما ي كه خداوند ما در آسمان سلطنت م  ي اكنون در حال   . داشت يم به رسوالن و   ياشاره مستق ،  ن بود ي زم يرو

 ي رفتـار يهـا و مبـان   سنت، تي در نها.اند  نمودهيشان تاجگذاريها  در قلب كه او را شود ي م ي كسان يشامل تمام 
   .نيح در دوران رنج و محنت و سلطنت او بر زميروان مسي پيخواهد بود برا
، 22: 5 در )سـانهدرين ( شـورا  كـه در اشـارات   همان طور،  استيهودي مشخص  يژگيك و ي يخطابه دارا 

ـ .شـود  يده مــيـ  د)35: 5(م يو اورشـل ) 24-23: 5(مـذبح    ي آن منحصـرا بــرا يهـا  م آمـوزش ينكـه بگــوئ يكن اي ل
 است كه متعلق به هـر    ي كسان ين خطابه برا  ي ا .باشد اشتباه خواهد بود     ينده م ي معتقد در گذشته و آ     يها  لياسرائ
  .ندينما يق ميح را به عنوان پادشاه تصدي مسيسيباشند و ع ي ميعصر

  
  )12-1: 5( ي ابد سعادتيها  وعده)الف
ح ي مسـ ي مطلوب پادشـاه  ي كه شهروندها  .شود يا بركات آغاز م   ي ي ابد  سعادت يها   خطابه با وعده   1-2: 5
و ي دبل. الف.نهد يا ارج مي هستند كه دنيياند در تضاد با آنها د شده ييف و تا  ي كه توص  ييها  يژگي و .كند  يان م يرا ب 

 باشـد كـه   ايـن گونـه  د بشر ممكـن اسـت     ق از نژا  ي دق ف نسبتاً يك توص ي« :دينما  يف م ين توص يتوزر آنها را چن   
د نـژاد  ي آنها را به شكل وارونه درآورد و بگو   ي ابد يها   سعادت يها   كه با آن ناآشنا است با قبول وعده        يشخص

  ».نجاستيبشر شما ا
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ـ نما ي رجـوع نمـ  يعـ ين مطلببه منش طب  ي ا .شود ي اعالم م  ران در روح  يفقن بركت در مورد     ين اول ي ا 3: 5 ، دي

 خـود اذعـان   ي هستند كه به نـاتوان ي كسانران در روحيفق . انتخاب آگاهانه شخص داللت داردبلكه به اصول و   
از خـود را در خداونـد   ي خود را درك كرده و رفع ن    ياز روحان ي آنها ن  .كنند  يه م ي قادر مطلق تك   يدارند و بر خدا   

ـ  ،  د است يپل،  ييباشد و خوستا    يلت نم ي به نفس فض   ا كه اتك  يجائ،   آسمان يپادشاه .ابندي يم  ين مردمـان  يبه چن
  .تعلق دارد
ب يه علت فراز و نشي ين مطلب به سوگواري ا. در انتظار آنان استي روز تسل  .انيخوشا به حال ماتم    4:5
 .كند اشـاره دارد  ي تجربه م  يسي با خداوند ع   ي كه شخص به علت همدم     يا   به غم و غصه    .كند  ي اشاره نم  يزندگ

، باشد ي گناه خود نمين نه تنها شامل غم براي بنابرا.يسيناه جهان است با عو اشتراك فعال در صدمه و آزار و گ
 كـه  ي كسـان يو سرنوشـت و داور  ،  دهنده  نجاتو مردود نمودن    ،  ت هولناك جهان  ي از موقع  ي كه ناش  يبلكه غم   

ن آنهـا   را از چشـما يخدا هر اشك« كه يان روز آمدن او هنگام  ين ماتم ي ا .باشد  ياند م    را رد نموده   يسيرحمت ع 
ـ  ي بـرا  .كنند  ي م ين سوگوار ياران در ا  د  ايمان .ابندي ي م يتسل )4:21مكاشفه  ( »پاك خواهد كرد   غـم  ، مانـان يا  ي ب
   .ي غم و غصه ابدي است برايا امروز تنها مقدمه

ـ   :شود ي اعالم م  )فروتنان(ان  ينرم خو  ي بركت سوم برا   5:5 ن يـ عتـا ا ي طب.ن خواهنـد بـود  يآنهـا وارث زم

 و فروتن،  نرم خو آنها  ،  حي اما قبول قاطعانه روح مس     . مزاج و گستاخ باشند    يدمدم،  ثبات  يت ب مردمان ممكن اس  

 يهـا   زهيـ  در انگ  شـخص فـروتن    .هيگاه دونپا ي قبول جا  يعني يفروتن) 29:11 يد مت يسه كن يمقا (گردند  يم م يمال
گـران ممكـن اسـت ماننـد     يدا دفاع از ي ها و اهداف خدا زهيهر چند كه در مورد انگ، م استيخود مهربان و مال   

   .شودر خشن يش
 امـا  .گردنـد  يت مـ ي بلكه آنها مورد اجحاف قرار گرفته و سلب مالك         .برد  ين را به ارث نم    يفروتن اكنون زم  

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

 وعـده داده  ي به آنها رضـامند . اعالم شده بود   و گرسنگان عدالت   نتشنگا ي است كه برا   يت برك ي بعد 6:5

دن يـ  دي آنهـا در آرزو .باشـند  يشـان مـ  يها ي در زندگعدالت ياق براي شور و اشتياران مردمان د ي ا .شده است 
ل يـ گامال .سـا هسـتند  ي در كلي تقـدس عملـ   ي آنها در جستجو   .صداقت و عدالت در اجتماع هستند     ،  يدرستكار

 آنهـا  يگرسـنگ ، كنـد  ي رفع نم ينيچ نهر زم  ي آنها را ه   يتشنگ« : نوشته است  ين مردمان ين چن يبرادفورد در مورد ا   
ـ   .ار خشنود خواهد شـد يح بسي مسين مردم با آمدن پادشاه ي ا » .رنديا بم ي شودح برطرف   يد با مس  يبا ر يآنـان س

   . خواهد دادي اخالقي وااليارهاي را به مع خوديرا عدالت سلطنت خواهد كرد و فساد جايز، خواهند شد

ـ .بر آنها رحم خواهد شدرا يـ ز... افتيمان بركت خواهند يرح خداوند ما   ي در پادشاه  7:5  م بـودن ي رح
 كـه مسـتحق آن   ين معنـا اسـت كـه از مجـازات خطاكـاران         ي بـد  ي به عبارت  . فعاالنه مهربان و دلسوز بودن     يعني
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تواننـد بـه    يازمند كمك هستند اما نمـ  ي كه ن  ي كمك به كسان   يعنيتر    عي وس ي به معنا  .شود ي م يباشند خوددار   يم
م و در نشـان دادن  ي كه به علت گناهانمـان مسـتحق آن بـود   ي خدا در عفو نمودن ما از داور     .نديخود كمك نما  

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

ده اسـت اشـاره   ي به رحم نجات كه خدا به گناهكار معتقد بخشـ يسيع، آورند يترحم به دست م   ،  مانيرح
تر  قي دق.د و شرط استيق يگان و بي رايا هي بلكه آن عط.م بودن شخص ندارد ي به رح  ي آن رحم بستگ   .دينما  ينم
 ي كـه كارهـا   ينـده هنگـام   ي روز در آ    آن رحـم ت و   يحي مسـ  ياز زنـدگ  ي روزانه مورد ن   رحمخداوند از   ،  ميبگوئ

 يآن شـخص رحمـ  ، م نبوده استياگر شخص رح) 15-12: 3ان يقرنت-1(د يگو  ي سخن م  شود يمشخص مرور م  
   .افتيجه نقصان خواهد ي شخص در نتيها پاداش، يعني .افت نخواهد كرديدر

 اسـت كـه   ياكدل كسك شخص پ  ي .ديخدا را خواهند د    كه آنها    شود يده م ينان بخش ي اطم پاكدالن به   8:5

 به طـرق  ديخدا را خواهند د    عبارت آنها    .افكارش مقدس و وجدانش پاك است     ،  ستيش ناخالص ن  يها  زهيانگ
 يآنهـا گـاه  ،  دوم.ننـد يب يالقدس خدا را مـ   در كالم و روحي اول پاكدالن اكنون با همدم.شود يمختلف مفهوم م  

در  خـدا را آنهـا  ،  سـوم .شـود  يد هستند كه به آنها ارائه م      از خداون  يا  عهيطبالا ظهور ماوراء  ي دي د يدارا،  اوقات

  .ديخواهند د تيابد خدا را درآنها ،  چهارم.ديخواهند دد يآ ي كه دوباره مي هنگاميسيشخص ع
د كـه خداونـد   ي توجه كن.آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد :شود ي اعالم مانيصلح جو  بركت بر    9:5
كنـد كـه    ي مي او اشاره به كسان  .ديگو  يهستند سخن نم    صلح دوستدارا  ي  دارند جو   صلح ي كه منش  يدرباره مردم 
 .دان بودين است كه شاهد كشمكش خارج از م   ي ا يعيك شدن طب  ي نزد .كنند  ي دخالت م  صلحجاد  ي ا يفعاالنه برا 

ـ  اگر مـورد آزار و اذ يحت،  خلق صلحي مثبت به سوي برداشتن گاميعني يك شدن اله  ينزد  ت و اهانـت واقـع  ي
  .ميبشو

 فرزند خدا .گردند يست كه آنها فرزندان خدا م     ي ن يقين طر ي ا .شوند  يفرزندان خدا خوانده م   ان  يصلح جو 
،  صـلح يبـا برقـرار  ) 12:1وحنـا  ي (افتـد  ي اتفـاق مـ  دهنـده   نجـات ح به عنـوان     ي مس يسيرفتن ع يشدن تنها با پذ   

 ي كـه دارا ي آنها را بـه عنـوان قـوم   ي روزو خدا،  دهند  ي نشان م  عنوان فرزندان خدا  اران خودشان را به     د  ايمان
  .دينما يق مي هستند تصديشباهت خانوادگ

 ي بلكـه بـا   . خودشـان  ي نه به علـت خطاكـار      .ننديب  يآزار م  است كه    ي در مورد كسان   ي سعادت بعد  10:5

 .وعـده داده شـده اسـت    ،  برنـد   ي كه به خاطر اعمال درستشان رنج مـ        ياراند  ايمان به    اسمان ي پادشاه .ييپارسا
ز يـ آم  صـداقت ي مـردم از زنـدگ  .سازد يدا ميكند و خصومت را هو يصداقت آنها جهان خدانشناس را محكوم م    

  .دهد يد قرار مي خودشان را در معرض ديصداقت يرا بيتنفر دارند ز
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ه يـ  در آ.ك تفـاوت موجـود اسـت   ي هر چند كه . باشديرسد كه تكرار قبل     ين سعادت به نظر م    ي آخر 11:5
ـ   دن ينجا آزار دي ا.دن به علت پارسا بودن ارائه شد    يار د آز،   موضوع يقبل ـ حيبـه خـاطر مس  خداونـد  .باشـد  ي م
ن يا، خي و تار. خواهد شدي و وفادار بودن به او بدرفتاريني و همنشينش به علت همدم   شاگردادانست كه با      يم

انـد و بـه قتـل     نـدان افكنـده  بـه ز ، اند ح را آزار دادهيروان مسي از همان آغاز جهان پ .موضوع را ثابت كرده است    
  .اند دهيرسان

ـ يپـاداش عظ  . باشـد يد علت شـادمان ي است كه با   ياز و افتخار  يح امت ي رنج بردن به خاطر مس     12:5  در يم

 كـه دربـاره خـدا    عهـدعتيق  سـخن وران  .انـد  بـوده   در رنج و عذابشان امبرانيپ است كه همراهان     يانتظار كسان 
 كه شـهامت صـادقانه خـود را سرمشـق           ي كسان ي تمام . كردند يستادگينه ا صادقا،  تيرغم آزار و اذ   يگفتند عل   يم

 موعـود  يهـا   بركـات و سـعادت  .م هسـتند ينده سـه يد آيش و تمجي و شعف اكنون و ستا ياند در شاد    قرار داده 
   .دهد يح ارائه مي مسيك شهروند مطلوب را در پادشاهي از يريتصو

 كـه  ي احتمـاال پـولس هنگـام      .)12ه  يـ آ( ي و شـاد   )9ه  يآ(ح  صل،  )6ه  يآ( ييد بر پارسا  يد به تاك  يتوجه نمائ 
 »القـدس اسـت     در روحيآرامش و شاد، عدالتبلكه ، ستيدن ن ي خدا خوردن و نوش    يرا پادشاه يز« :نوشت  يم
  .ن نوشته را در ذهن داشتي ا)17:14ان يروم(

 

 )16-13: 5 (باشند ياران نمك و نور مد ايمان )ب
بايست در جهان همان نقشي را ايفا كنند كه نمك  آنان مي. كند مك تشبيه مي  عيسي شاگردانش را به ن     13: 5

كند و  كند، تشنگي ايجاد مي دهد، از فاسد شدن مواد جلوگيري مي      نمك به غذا طعم مي    : در زندگي روزمره دارد   
 نگهدارنـده  دهند، بـه عنـوان   پس پيروان او نيز به جامعه بشري طعم مي. سازد مزه واقعي هر چيزي را آشكار مي  

   .ح شده بودين تشريشي پآيات كه در بخشند اشتياق براي عدالتي ميگران يدبه كنند و  خدمت مي
 يچ راهـ ي هـ  ؟ن سـاخت  يتوان آن را باز نمكـ       ي چگونه م  ، را از دست بدهد    )تشيخاص(اش    نمك مزه اگر  

گـر  يد  ،اش را از دست بدهد  كه نمك مزهي هنگام؟ آن را دوباره مسترد كرد    يعي و طب  يوجود ندارد كه مزه واقع    
   : روشنگرانه و واضح است.ن نوشتهير آلبرت بارنز در مورد اي تفس.شود يخته مي به دور ر.ديآ يبه كار نم

 .ماند ي نمي باقيزي چ،ا اگر مزه آن از دست برود   ي آن نباشد    يشور اگر   .باشد  ي م ييايمي ش يبين كشور ترك  ينمك در ا  
 ين امكان داشت كه شوري بنابرا. بوديات و مواد خاكجيزسبو مخلوط با  ناخالص  ،يرق شينمك مورد استفاده در كشورها    

 همان طورن كه ي مگر ا،خورد ين نمك به درد نميماند كه ا ي مي باقزهم  بينمك يخود را از دست بدهد و مقدار قابل توجه
  .ميكن يزه كه ما استفاده مير  سنگ درست مانند،خته شوديها ر ادهيا محل عبور پيها   در راه،كه گفته شده است

 كـه در  ي را با زنـده نگـاه داشـتن واژه خـاص شـاگرد     ن بودنينمك زم به عنوان يمي عملكرد عظ  ،شاگرد
ـ  اگر موفق شود كه ا. دارد،ه خطابه آمده استي موعود و سراسر بق   يها  فهرست سعادت   را يت روحـان يـ ن واقعي

ار د  ايمـان ر نثـار    يـ  جهـان تنهـا تحق     .خود لگدكوب خواهند كـرد     ير پاها ي را ز  يها شهادت و    انسان    ،نشان دهد 
  .كند يرفداكار ميغ
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 »هسـتم نور جهـان   من« كه ديگو ي او در مورد خود م.خواند يز مي ننور جهانان را يحي مسيسيع 14: 5
انعكاس نور ان يحي و مس. سرچشمه نور است يسي كه ع  ن است يان دو جمله    ين ا ي رابطه ب  )46،  36،  35: 12؛  12: 8 وحناي(

  . او بدرخشنديز برايكند آنها ن يد را منعكس مي كه ماه شكوه خورشهمان طور كه ن استيا عملكرد آنها .باشند يم يو

ط اطراف واقه شـده و  ين شهر بر فراز محي ا: قرار گرفته استيا  است كه بر فراز تپه    يشهر مانند   يحيمس

پنهـان   ،دهنـد  يح را نشـان مـ  ي مسـ يهـا    آمـوزش  يها  يژگيشان و ي كه زندگ  ي كسان .درخشد  ي م يكيان تار يدر م 
   .ستندين

ـ  ز ،انـد    را كه روشن كرده    يچراغمردم   15-16: 5 ـ    ي ـ پا ي روآن را بلكـه  .گذارنـد  ير سـبد نم  ه چـراغ ي

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

م كه نور مـا  يبگذارد ي ما با  .ميم كن يگران سه يخواهد كه ما آن را با د        ي بلكه او م   ،مي و احتكار كن   خودمان پنهان 
ـ  تأك.نند و پدر مـا را در آسـمان جـالل ببخشـند    يك ما را ببي نيكارها كه مـردم     چنان بدرخشد   يد بـر رو ي

ده يـ ح دي از مسـ ييهـا   كـه در آن نشـانه   ييهـا   ي اثر شور و شعف زندگ     .باشد  ي و خدمت او م    يحيت مس يشخص
  .تر است شود از سخنان متقاعد كننده ملموس يم

 

  )20-17: 5 (رساند يعت را به انجام ميح شري مس)پ
 .انـد   موجود را مـردود شـمرده  ي گذشته را گسسته و نظم سنت    يوندهاي تمام پ  ي اكثر رهبران انقالب   17-18: 5
د يـ د كـه با ي نمود و اصرار ورزي پاسداريت موسعي او از شر.كند ي خداوند صدق نميسين امر در مورد ع   ياما ا 

بـه انجـام   د بلكه آمـده بـود كـه آنهـا را     يامبران را منسوخ نمايا پيعت يامده بود كه شري نيسي ع .به انجام برسد  
ـ ا ي  جاتJotك ي ي او به وضوح اصرار داشت كه حت      .برساند ـ سـركش  ( tittleك ي   كـه ي تـا زمـان  )ا دندانـه ي

 tittle (باشـد  ي مـ ي عبـر ين حروف در الفبـا ي كوچكتريود (شودده است حذف ن يسعت كامال به انجام نر    يشر
 E  درست مانند دندانـه ،كند يگر مشخص مي را از حرف د  ي است كه حرف   يا برآمدگ ي عالمت   )ا دندانه يسركش  
 يقـ ي و الهـام واژه بـه واژه و حق  ا بـه القـ  يسـ ي كـه ع   همـان طـور    .كنـد   ي بزرگ مشخص م   F از   آن را بزرگ كه   
 يهـا   در نوشتهيچ مطلبي ه.دنديرس يت به نظر م ياهم  يات كوچك و ب   ي اگر جزئ  ي حت  ،مقدس اعتقاد داشت    كتاب
  .باشد يت نميا دندانه حروف بدون اهمين عالمت ي كوچكتريمقدس حت كتاب

همه  كه ي او گفت تا زمان .رود  ين نم يچگاه از ب  يعت ه ي نگفت كه شر   يسيد كه ع  ين نكته مهم توجه كن    يبه ا 
 كه ي و از آنجائ، داردييامبرهايار امروزه پد ايمان ي برا ن مشخصه ي ا .رود  ين نم يعت از ب  ي شر به انجام نرسد  ز  يچ

ـ از ا  مـا .ده اسـت يـ چيعت نسـبتا پ  يار با شر  د  ايمانارتباط    يهـا  ت اسـتفاده كـرده و خالصـه آمـوزش    يـ ن موقعي
   .مينمائ ينجا ذكر مين موضوع در ايمقدس را در رابطه با ا كتاب
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  عتياران با شرد ايمان ارتباط تي در بابنكا
عت در  ي بخش عمده شـر    .ل ارائه نمود  ي اسرائ قوم به   ي است كه خدا توسط موس     يگذار  عت نظام قانون  يشر
   .ده شده استي هر چند كه جوهره آن در ده فرمان گنجان،شود يافت ميه يان و تثنيالو ،31-20 بابهاي خروج
، 16:2ان يـ ؛ غالط20:3 اني روم؛39:13اعمال  (ده نشده بودي بخشيگار رستي برايا  لهيعت به عنوان وس   يشر
ان يـ قرنت-1 ؛7:7؛ 20: 5 ؛20: 3ان يـ روم ( شده بودي بلكه به منظور نشان دادن گناهكار بودن آنان طراح      )11: 3 ؛21
 قـوم عت بـه   ي شـر  .كشـاند   يضـش مـ   ي پرف ي رسـتگار  ي خدا برا  ي و سپس آنها را به سو      )3:19ان  ي؛ غالط 15:56
  اعتبـار دارد ي مـردم هـر عصـر   يباشـد كـه بـرا    ي م ي هر چند كه شامل اصول اخالق      ،ده شده بود  يل بخش ياسرائ
 ل گنـاه ي و گنـاه اسـرائ  ، از نسل بشر آزمـود يا  عت به عنوان نمونه   يل را تحت شر   ي خدا اسرائ  )15-14: 2 انيروم(

  .)19: 3ان يروم (جهان را ثابت كرد
 گناهكار بودن در يك فرمان به معناي نقض ؛)10: 3ان يغالط (ديگرد يز شامل م  يعت مجازات مرگ را ن    يشر
عت را نقض كرده بودند آنها مورد لعنت مـرگ  ي كه مردم شر  ي از آنجائ  )10: 2عقوب  ي (ها بود    فرمان يمقابل تمام 
ل بـود كـه   يـ ن دلي و بـه همـ  . مجازات بـود يمه و اجرا ي و تقدس خدا طالب پرداخت جر      يي پارسا .قرار گرفتند 

 ي بـه جـا  ،گنـاه بـود   ي خودش بوجودي كه با .مه را بپردازد  ي كه با مرگ خود جر     .ن جهان وارد شد   ي به ا  يسيع
 يازهـا يده نگرفت بلكه ضـرورت او ن يعت را نادي او شر.عت را نقض كرده بودند جان سپردي كه شر يگناهكاران

 ،ني بنـابرا . خـود بـرآورده سـاخت    و مـرگ يق و مطلق آن در زندگيدن الزامات دق يرسان كامل آن را با به انجام     
عت بـا  ي شـر يازهايعت را حفظ نمود و نشان داد كه چگونه ن    ي شر .افكنديرا فرو ن   عتيخبرخوش و بشارت شر   

   .ديح كامال برطرف گردي بخش مسييكارها
 ض اسـت ي تحـت فـ  ي و.باشـد   يعت نمـ  ين تحت شر  يش از ا  يح اعتماد دارد ب   ي كه به مس   ي شخص  ،نيبنابرا

ك بـار پرداختـه   يد تنها يعت با يمه شر ي جر .عت مرده است  يح نسبت به شر   ياو به واسطه كار مس    ) 14: 6ان  يروم(
ن مفهـوم  ي انجام دهد و دراآن راار د ايمانست كه   ي ن يازي ن ،مه را پرداخته است   يح جر ي كه مس  ي و از آنجائ   .شود

ك يـ ح آمـد    ي كـه مسـ    يعت تـا زمـان    ي شـر  .)11-7: 3قرنتيـان   -2 (شود يان محو م  يحي مس يعت برا ياست كه شر  
  .)25-24: 3 انيغالط (باشد ين معلم نمي به ايازيگر ني دي اما پس از رستگار،آموزگار بود
ـ  او با زنج.عت استيشر يست كه او ب   ي ن ين معن ي بد ،باشد  يعت نم ي تحت شر  يحين مطلب كه مس   ي ا ،اما ر ي
  نـه بـه    ، رفتـار او   )21: 9ان  يـ نتقر-1 (باشد  يح م يعت مس يرا او تحت شر   يعت متعهد است ز   ي از شر  يتر  مستحكم

 . خشنود ساختن نجات دهنده شكل گرفته اسـت ي برا يياق و آرزو  ي بلكه با اشت   ،ه و مجازات  يخاطر ترس از تنب   
   .)3:16 ؛2:6وحنا ي-1؛ 2-1:5ان ي افسس؛15:12؛ 13:15 وحناي ( او قرار گرفته استيح سرمشق زندگيمس

ا مـن  يآ« كه  ن است ياشود  يعت مطرح م  ي شر اار ب د  ايمانباط   و مشترك كه در بحث ارت      يك پرسش معمول  ي
 .باشـند  يعت وجود دارد ماندگار مـ ي كه در شري كه اصول خاصن استياپاسخ  »؟مي نمايرويد از ده فرمان پ   يبا
 نُـه فرمـان از ده فرمـان در عهـد     .شوند  يا مرتكب قتل شدن جرم محسوب م   ي طمع داشتن    ، كردن يشه دزد يهم
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 بلكـه بـه   .اند  ذكر نكرده)ه همراه آنيمه و تنب  يبا جر ( آنها را به عنوان قانون       .اند  مهم تكرار شده   يزيد با تما  يجد
 كـه  ي تنهـا فرمـان  )16: 3 موتـائوس يت-2 (ان آورده اسـت ي قوم خدا از آنها سخن به م      ي برا ييم پارسا يعنوان تعل 

 نديت نماي كه مراسم سبت را رعاچگاه آموزش داده نشده  يان ه يحي به مس  :عت سبت است  يتكرار نشده است شر   
  ) شنبه،ن روز هفتهي هفتميعني(

كوست يعت نيم كه شريدان ياما ما م« :ان نگرفته استي پا)پرست بت(افته يعت به مردم نجات ن    يخدمت شر 
 كـه  ن اسـت يا آن ي استفاده درست و قانون)8: 1موتائوس يت-1 (» به كار نبرد  )يقانون( يدرسته   ب آن را  ياگر كس 
 :باشـد  يانـد نمـ   افتـه ي كـه نجـات   ي كسانيعت براي اما شر.جاد كردي ا شود ي از گناه را كه منجر به توبه م        يآگاه
  .)9: 1موتائوس يت-1( »ان ساخته نشده استي درستكاران و پارسايعت برايشر«

كند بلكـه بـر    يبر طبق نفْس عمل نم«رسد كه  ي به انجام ميعت خواهان آن است در كسان   ي كه شر  ييپارسا
 ي واالتـر يارهاي خداوند ما در خطابه بر فراز كوه معيها  در واقع آموزش)4: 8ان يروم( ».كند يطبق روح رفتار م  

ـ « گفته اسـت  يسي ع،» نكنقتل « عت گفته استي شر،طور مثال  به .عت را برقرار كرد   ياز شر   تنفـر  ي از كسـ يحت
ت كرده است بلكه آنهـا را  يامبران را حفظ و حمايپعت و ين خطابه بر فراز كوه نه تنها شر       يبنابرا ».دينداشته باش 

   .دهد يتر آنها را توسعه م قيم عمينموده و مفاه تيتقو
تـر نمـودن درك     آسـان ي را بـرا يعـ ي طبيلي تمايسيم كه عي ما متوجه شد،در رجوع كردن به خطابه 19: 5
ح يل دارنـد كـه آنهـا را تشـر    يـ دم تما مر،عه بودن آنهايطبالت ماوراءي نمود به علت ماهينيش بي خدا پ يها  فرمان
اموزد يبن يري و به سـا دينقض نماعت را ي از شرييهر كس جز اما .ندي نمايه عقالنيآنها را توج   يند و معان  ينما
 كه ن استيا ي شگفت.شوند يده مي آسمان نامين شخص در پادشاهيتر  تياهم  كم ،ن كار را انجام دهند    ي هم كه
ك يـ گاه يجا. ح امكان دارديمان به مسيا  بايادشاهپباشند، اما ورود به  ي ميادشاهن مردمان مجاز به ورود به پ   يا

 كه احكـام  ي شخص.كند ين مييسته تعيز ين مي زمي كه روي او هنگامي، اطاعت و وفاداريشخص را در پادشاه  
 . آسمان بزرگ خوانده خواهد شديدر پادشاهد ي را اطاعت نماي پادشاه)عتيشر(

ـ  ديعلمـا ( كاتبان ييپارساد بـر  ي ما باييپارسا ،يت آوردن حق ورود به پادشاه به دسيبرا 20: 5  و )ني
شـان را  ي در قلبهايرييـ چگـاه تغ يداد امـا ه  ي مـ ي و خارجيه مذهبي كه به آنها تزك    يكه به مراسم مذهب   ( انيسيفر

 ي خـارج ييات كـه پارسـ  يـ ن واقعيـ م نمـودن ا ي تفهـ ي بـرا يسـ يع.  داشته باشد  ي برتر ). قانع بودند  ،باعث نشد 
ـ نما ي نمـ يب كسـ ي را نصـ ي حق ورود به پادشـاه  ،يت درون ي بدون واقع  )يظاهر(  گـوئي  د متوسـط بـه اغـراق   ي
 كه پسر او يرفت نسبت دادن حد كمال توسط او به كسان   ي كه خدا خواهد پذ    يي تنها پارسا  .دي گرد )گوئي مبالغه(

 ،ح وجـود دارد ي بـه مسـ  يمـان واقعـ  ي كـه ا يي جـا  البته هر)21: 5ان  يقرنت-2 (رنديپذ  يدهنده م   را به عنوان نجات   
  .دهد وجود دارد يح مياش توض ه خطابهيدر بق يسي كه عي عملييپارسا
 

  )26-21: 5(دهد  ي بر ضد خشم هشدار ميسي ع)ت
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ده و قاتـل مسـتحق   يـ دانستند كه ارتكاب بـه قتـل توسـط خـدا ممنـون گرد      ي ميسيان زمانِ عيهودي 21: 5
عت يمه شـر يكـرد و بعـدها ضـم    ي صدق مـ  )6: 9ش  يدايپ(عت  يمطلب قبل از ارائه شر    ن  ي كه ا  .باشد  يم مجازات
 مي را به تعاليا  هياصالح »ميگو  ياما من به شما م    «ن سخنان   يراد ا ي با ا  يسي ع .)17: 5ه  ي تثن ؛13: 20خروج   (ديگرد

رتكب نشدن به  توانست به علت م     ي نم كس  هيچگر  ي د ، پس از آن   .افزود راجع به موضوع ارتكاب قتل       عهدعتيق
 ».ديـ انت بار به خـود راه ده يد افكار خي نباي شما حت ، من يدر پادشاه «د  يگو  ي اكنون م  يسي ع .خود مغرور باشد  

 .دهد يه سه شكل خشم نابجا اخطار ميد و بر علينما ي آن دنبال ميابي شهيانت را با ريعمل خ او
ن ي كه متهم به اي كس.ن استيخود خشمگبا برادر  ليبدون دل است كه ي درباره شخص،ن موردياول 22: 5

 .برند ين معنا كه او را به دادگاه مي بد.محاكمه خواهد بود) سزاوار(در خطر  شود يجرم م
  كـه يابند اما خشم هنگـام ي خشمشان است ب  يل معتبر برا  يكنند دل   ي را كه فكر م    يتوانند عامل   ياكثر مردم م  

 .ه اسـت  ي مرتكب خطا شده باشد قابل توج      يگريه شخص د   ك يا هنگام ي رديجالل خدا در معرض خطر قرار گ      
   .باشد يح و درست نمي صح، شخص بروز كنديا انتقام از خطاهاي ي كه به علت تالفيچگاه هنگاميخشم ه

 ي كـه بـه معنـا    ي آرامـ  يا  واژه( راقـا  مردم از واژه     يسي در زمان ع   .تر است   مي وخ يگناه اهانت به برادر حت    
ن يـ  كه از اي كسان.كردند ير كردن و ناسزا گفتن است استفاده م  يانگر تحق ي كه ب  ).دباش  ي م )يته( يشخص توخال 
 كه آنهـا محكـوم بودنـد كـه در      ين معن يبد –  حضور در شورا بودند    )سزاوار(در خطر   كردند    يواژه استفاده م  
   .ن بود محاكمه گردندين دادگاه در سرزميان كه باالتريهودي يحضور شورا
 در .باشـد  ي خواندن شخص ماحمقد ينما ي محكوم م  آن را  يسيكل خشم ناجا كه ع    ن ش ي سوم ،و سرانجام 

 است كه احمـق  ي اخالقحماقتن واژه مشخص كننده ي ا.دهد ي م يشتر از جاهل معن   ي ب يزي چ احمقنجا واژه   يا
از ن كنـد و  ي را نفـر يگـر ي د،ي است كه شخصـ ي امروزه كامال عاد.كند يان مي مرگ او را ب  يرد و آرزو  يد بم يبا

 .ديـ كند كه آن شخص را به جهنم واصـل نما  ي او از خدا درخواست م.استفاده كند  »!خدا ترا لعنت كند   «عبارت  
 اجسـاد مجرمـان اعـدام    . آتش جهنم است)در خطر(سزاوار  را ادا كنـد  ينين نفري كه چنيد كس يگو  ي م يسيع

 انداختـه  ،ا جهـنم بـود  ينوم يام آن دره هم واقع شده بود و ن   ي مشتعل كه خارج از اورشل     يدان  شده اغلب در زباله   
 در سخنان يريگ  در مورد سخت.شود يچگاه خاموش نمي جهنم بود كه ه  يها   از آتش  ين محل نماد  ي ا .شدند  يم

   . وجود نداردييچ خطاي همنجي
 كـه بـا   ي و سـخنان ،باشند ي روح قتل ميز حاويآم  بذر قتل و سخنان ناسزايدهد كه خشم حاو يم م ياو تعل 

: از به سه درجه مجازات دارديشرونده جرائم نيد پي تشد.ل به ارتكاب قتل دارند    ين توأم هستند اشاره به تما     ينفر
   .پردازد ي بر طبق شدت گناهان به آنها ميسي ع،ي در پادشاه. شورا و آتش جهنم،قضاوت
ه به خـدا    ي هد م كردن ي تقد ،يگريل د يا هر دل  ي  چه به علت خشم    ،ازاردي را ب  يگري د ي اگر شخص  23-24: 5
 تنهـا در  .ديـ د اول كار اشتباه خود را جبران نماي خطاكار با.شود يه خشنود نمي خداودن از آن هد. ندارديا  دهيفا
  .شود يه او مورد قبول واقع مين صورت است كه هديا
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 .رنـد ست كه آنها امروزه كاربرد ندا ي ن ين معن ي بد ،اند   نوشته شده  يهودين سخنان در متون     ي ا وجودي كه با  
 را يارد ايمـان  خدا پرسـتش  )11ان يقرنت-1 ك.ر (دينما ير ميم را در ارتباط با شام خداوند تفس   ين مفاه يپولس ا 
   .رديپذ ي قهر است نميگريكه با د
  از آنها برحذر داشته است با روحنجا ما راي در ا يسي كه ع  يارتكاب خطا و جرم    به معترف بودن  25-26: 5
 تـر بـا   عين اسـت كـه هـر چـه سـر     يـ  كار بهتر ا.شود ي مينديباعث اكراه و ناخوشا در تضاد است و      يدادخواه
 مـا محكـوم بـه    ،افتـد ي بين اتفاقي اگر چن  .نكه با خطر محاكمه در دادگاه روبرو شد       ي تا ا  شودكننده مصالحه     متهم

كته مورد نظر  ن،ن دانشمندان توافق وجود نداردين مثل بيت اشخاص در اي كه درباره هوي در حال.ميباختن هست
 اگر شـما اظهـار   .ديز را درست كن   ي و همه چ   ،دي به سرعت به آن اعتراف كن      ،ديا   اگر شما خطا كرده    :واضح است 

بان شما را خواهد گرفت و شما نه تنها وادار بـه بازپرداخـت كامـل تـاوان     ي عاقبت گناه شما گر    ،دي نكن يمانيپش
ـ  اگر به دادگاه رفت.دي رفتن به دادگاه عجله نكن     ي و برا  .د برد يز رنج خواه  ي ن يد بلكه از مجازات اضاف    يشو  يم  ،دي

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

  )30-27: 5 (دينما يم زنا را محكوم يسي ع)ث
ـ  تثن ؛14: 20خـروج   ( به وضوح زنا را ممنوع كرد        يعت موس ي شر 27-28: 5 ـ . )18: 5ه  ي ك شـخص ممكـن     ي
 اسـت  »چشمانش پر از زنـا  «د اما ي ننموده است احساس غرور نمايچين فرمان سرپيچگاه از اينكه ه ياست از ا  

راه ( )چ راهـه  يپـ (البرانت    ذهن او ممكن است دائما در      ، كه ظاهرا قابل احترام است     ي در حال  )14: 2پطرس  -2(
ـ نما ي م يادآورينش  شاگردا به   يسين ع ي بنابرا .ها سرگردان باشد    ي ناپاك )تو در تو    محـض از  يزگـار يد كـه پره  ي

 ي حتـ يسـ ي ع.عت عمل زنا را ممنوع كرده است      ي شر . باشد ي درون يد تقوا و پاك   ي و با  . نبود ي كاف ياعمال جسم 
ـ نما يل به آن را ممنوع م     يتما  . همان دم در دل خود با او زنا كرده اسـت  ، بنگردي هر كس با شهوت به زن.دي
ـ  به زنا فكر و عمل نماياگر كس« :سدينو ي درك كرد و ميا به خوبه رين آيت مفهوم اي جونز اهم  ي ستانل .يا  ،دي

 ». زديـ ر ي آن مـ ي خاموش كردن آتش نفت بر رو ي بلكه برا  ،كند  ي خود را برطرف نم    ياق جنس يآن شخص اشت  
   .ميشو يم عاقبت مرتكب آن گناه ،ميه كني و اگر ما آن را پرورش داده و تغذشود يگناه از ذهن شروع م

ـ    يك زندگي حفظ و ادامه  29-30: 5  ي و جـد يش مسـتلزم انضـباط شخصـ   يـ آال ي توأم بـا تفكـر پـاك و ب
 بهتـر اسـت كـه آن    ، به ما آموخت كه هر قسمت از بدن ما كه را به گناه آلوده سـاخت   يسي ع ،ني بنابرا .باشد  يم

  .ميت از دست بدهينكه روح و روان خود را در ابديم تا اي از دست بدهيعضو را در طول زندگ
ا او واقعـا از قطـع   يـ  آ؟ميري بپـذ ي حرف به حرف واقعا به راست)يتحت اللفظ(ح را يد سخنان مس يا ما با  يآ

 ي اگر الزم باشد كه بـه جـا     :ت دارند ين باور واقع  ي سخنان تا حد ا    ؟كرد  ي م يعضو توسط خود شخص جانبدار    
ن امـر  يـ  خوشـبختانه ا .ميدا گرد از آن عضو جيد با خشنودين با يم بنابرا ي را از دست بده    يعضو  ،روح و روان  
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 البته .شان توأم با تقدس باشديبخشد كه زندگ يرو مياران ند ايمانالقدس به     را روح ي ز ،باشد  ي نم يچگاه ضرور يه
  .ار برقرار باشدد ايماند از طرف ي استوار باي و نظميحس همكار
  

  )32-31:5 (دينما ي عمل طالق را نكوهش ميسي ع)ج
 نوشته راجع بـه مـورد زناكـار    ني ا.طالق مجاز بود )4-1: 24(ه ي بر طبق تثن،قيعتعت عهد يتحت شر 31: 5
  . پردازد يزن م »يناسازگار«ا ي  ناپسند آمدن و به موضوع)22 :22ه يتثن ك.ر ،مجازات زنا مرگ بود( نبود
اعـث   ب، طالق دهدييانت در زناشويهر كس زن خود را به جز به علت خ ،حي مسي در پادشاه ، اما 5:32

ـ  بلكه با ا.شود يست كه آن زن خود به خود زناكار م   ين معنا ن  ين مطلب بد  ي ا .شود يزناكار شدن او م    ـ ي ش ين پ
ن يـ  و بـا انجـام ا  . كنـد ي زندگيگري پس از طالق مجبور است كه با مرد د  يكه زن به علت نداشتن حام      فرض

هر كـس كـه زن طـالق     ،دهـد  ي ادامه مي به زندگي با زناكاري نه تنها زن اول.شود يعمل او زناكار محسوب م 
 .كند ي زنا م،ردي بگي را به زن)مطلقه(داده شده 

ه يـ  عمـال پاسـخ بـه كل   .باشـد  يمقـدس مـ   هـا در كتـاب      ن مقوله يتر  دهيچي از پ  يكيموضوع طالق و ازدواج     
دس مقـ   كتابيها   كه نوشته  ي و خالصه نمودن مطالب    ي اما بررس  ،رممكن است ي غ ،شود ي كه مطرح م   يهائ  پرسش
   .شودد واقع يدهد ممكن است مف يم ميتعل

   طالق و ازدواج مجددنكاتي در باب
ن اسـت كـه   يـ ن موضوع اي نظر مطلوب او در مورد ا. انسان در نظر نگرفته بود    يچگاه طالق را برا   يخدا ه 

-2:7ان يروم ( خود متعهد باشندييوند زناشوي كه مرگ آنها را از هم جدا سازد به پ          يك زن تا زمان   يك مرد و    ي
-4: 19 يمتـ (ان روشن نمـود  يسي فري در هنگام خلقت براين مطلب را با رجوع كردن به فرمان اله   ي ا يسي ع )3
6(.  

 او از همـه  .مقـدس   كتـاب يهـا   است بـر خـالف نوشـته   يكه عمل ) 16: 2 يمالك (خدا از طالق نفرت دارد    
ن ين مطلب به اي و ا)8: 3ا يارم (ديگو يمل سخن يرا او در مورد خود و طالق دادن اسرائ     يها نفرت ندارد ز     طالق

  .ل خائن بودي اسرائ. آوردنديها رو  او را ترك نموده و به پرستش بتقومعلت بود كه 
انـت در  ين بـه خ ي از زوجـ   يكينكه  ي مگر ا  ،بود م داد كه طالق ممنوع    ي تعل يسي ع 9: 19 و   32-31: 5 يدر مت 
ن ي بهتـر . حـذف شـده اسـت    ا عبـارت اسـتثن    ،18: 16قـا    و لو  12-11: 10  در مرقس  . محكوم بوده است   يزناشوئ
ـ اتوان ذكر كرد  ين تناقض مي كه احتماال در مورد ا يحيتوض  كـه مـرقس و لوقـا گفتـه كامـل را ثبـت       ن اسـت ي
 . مجـاز اسـت  ،انت كـرده باشـد  ين خي از زوجيكي اگر ، طالق نامطلوب است وجودي كه  با   .ني بنابرا .اند  ننموده
   . اما به آن فرمان نداده است طالق را مجاز دانستهيسيع
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ار از د ايمـان ك يـ  كـه  يم قبول طـالق در صـورت  ي به عنوان تعل   16-12: 7ن  ايقرنت-1 از دانشمندان به     يبعض
 ين موارديدر چن« د شخص ترك شدهيگو ي پولس م.افكند ينظر م     ،ار ترك كرده شده باشد    د  ايمانريغ كي يسو

ـ به دل(د ي طالق نمايه زن و چه مرد آزاد است كه تقاضاگر چي ديو به عبارت ».باشد يتحت اسارت نم   ل تـرك  ي
.  ارائه شده است19 و 5 ي است كه در مت    يين مورد همان استثنا   ين است كه ا   ي ا يسندگان كنون يده نو ي عق )كردن
 يهـا  ار بر اسـاس نوشـته  د ايمان سپس به  .شود ي رهسپار م  يگري با شخص د   يار به منظور زندگ   د  ايمانري غ يعني

  .شود ي اجازه طالق داده مشودگر مرتكب زنا يد مقدس و اگر طرف كتاب
د مجـاز اسـت امـا ازدواج مجـدد     يـ  كه طـالق در عهـد جد  ي كه با وجودشود ي استدالل ماين طور اغلب  

گنـاه در   ي طرف بي ازدواج مجدد با  .ز است ين مباحثه سوال برانگ   ي هر چند كه ا    .شود يچگاه در نظر آورده نم    يه
 طـالق   ي از مقاصد اصل   يكين،  ي همچن . شخص متهم نكوهش شده است     ي تنها برا  شود ي نم د محكوم يعهد جد 

 ان منظـور را القـ  ي هم.ييجدا ،ن صورتير اي در غ، مقدس مجاز دانستن ازدواج مجدد است      يها  براساس نوشته 
  .دينما يم

 كـه   ير مورد مردم  د« شود ي مطرح م  يريناپذ  ن سوال به طور اجتناب    ي ا ،ن موضوع يهنگام مباحثه در مورد ا    
 ي مجدديها ها و ازدواج ست كه طالق  ي ن يشك »؟توان گفت   يابند طالق گرفته بودند چه م     ينكه نجات   يقبل از ا  
 هسـتند كـه   ي خدا منعقد شده بودنـد و گناهـان  ياند قبل از بازگشت به سو عت و قانون در تضاد بوده يكه با شر  

 كـه   ي كـه پـولس زنـا را در فهرسـت گناهـان            ي جـائ  11: 6ن  ايـ قرنت-1 مثال   به طور  ك.ر (اند  كامال بخشوده شده  
 كه قبل از بازگشت وجـود داشـته از اشـتراك    ي گناهان).اند قرار داده است  قبال مرتكب شده   يانياران قرنت د  ايمان
   .آورد ي به عمل نميري جلوگي محليساياران در كلد ايمانكامل 

 مقـدس طـالق   يها  از نوشتهي جدايكه به علل است يانيحي كه وجود دارد در مورد مسيتر  پرسش مشكل 
 پاسـخ بـه   ؟رفته گردنـد ي دوباره پذي محليسايتوانند جزء جامعه كل  يا آنها م  ي آ .اند  گرفته و مجددا ازدواج نموده    

 اگـر  .ك حالـت مـداوم  يا ي است ي مقدماتيكيزيك وصلت فيا زنا  ين مطلب دارد كه آ    ي به ا  ين پرسش بستگ  يا
د بـه گنـاه خـود اعتـراف     ين آنها نه تنها با  ي بنابرا ،دهند  ي خود ادامه م   ي به زندگ  يارن اشخاص در حالت زناك    يا
 كه يچگاه راه حليك مشكل هي يند اما راه حل خدا برا     ي خود را ترك نما    ي زندگ يك فعل يد شر يند بلكه با  ينما

 يو زنهـا بـه سـو      مردها   ،ييك زناشو ي اگر به منظور گسستن گره       .باشد  ينم  ،دي را خلق نما   يتر  ميمشكالت وخ 
ـ  بـه عق .تـر اسـت   مي درمان از مرض وخ،پول رها گردند  يخانمان و ب    يا زنان و كودكان ب    يده شوند   يگناه كش  ده ي
 ،انـد   مقدس نبـوده اسـت و سـپس مجـددا ازدواج نمـوده     يها  كه طالق آنها براساس نوشته    يانيحي مس ،سندهينو
 در .سـا قـرار خواهنـد گرفـت    يود نزد خداوند و جامعه كلگاه خيتوانند واقعا از گناه خود توبه كنند و در جا           يم

ك ي ي ارشدها،ني بنابرا.گر تفاوت دارديبا هر موضوع با موضوع ديرسد كه تقر  ين طور به نظر م    ي ا ،مورد طالق 
د بـه  يـ ه موضـوعات مربوطـه با  يـ  كل،ندي نما يق و بررس  ي تحق يد هر موضوع را به طور انفراد      ي با ي محل يسايكل
  .شوددها محول  ارشيريگ ميتصم
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  )37-33: 5 (دينما ي سوگند خوردن را محكوم ميسي ع)چ

؛ 19:12ان  يـ الو (باشـد   ي به نام خدا م    دروغه سوگند   يت عل ين ممنوع ي چند ي دارا يعت موس يشر 33-36: 5
 قـت را يد كـه حق يا  است كه شما او را به شهادت گرفته       ين معن ي سوگند به نام خدا بد     )23:21ه  ي تثن ؛30:2اعداد  
 آن راكردند كه از عمل زشت سوگند دروغ خوردن به نام خدا اجتناب ورزند و                ي م يان سع يهودي .ديا  ان كرده يب

  .ندين نمايگزي جاسرِ خود  يالياسرائ ،نيزم ،به آسمانبا سوگند خوردن 
نـد  دا ي محض مـ ياكاري رآن راعت را محكوم نموده و يشر از) يكاله شرع(ها   ن حقه ي استفاده از چن   يسيع
ن عمل نه تنها ي ا. ممنوع نموده است يست نام خدا را در محاورات عاد      ي هرگونه سوگند و قسم و ذكر ناشا       يو
گر ي دين كردن اسام  يگزي در اجتناب از سوگند خوردن به نام خدا تنها جا          ي بلكه سع  ،شد  ي محسوب م  ياكارير

بـه   سـوگند خـوردن   .يتخت پادشاه  سوگند خوردن بـه يعني به آسمان سوگند خوردن .هودهي نام او ب  يبه جا 
ـ ي ليبه اسرائ سوگند خوردن    . او ير پا ي ز يكرس سوگند خوردن به     يعني نيزم بـه شـهر    سـوگند خـوردن   يعن
  .باشد يز ميرا خالق همه چي ز،شود يز شامل خدا مي نبه سر خود سوگند خوردن ي حت. اوي پادشاه)تختيپا(

ـ  او بانه بدهد و ي معنبلهد ي او بالهب .باشد ي ميرضروري غيحيك مسي يقسم برا 37: 5 ـ نهد ي  . بدهـد ي معن
تا استفاده از ي سخنان و نهايد بر رويرسد كه منظور استفاده از تاك       يبه نظر م  (تر    ي قو )يسخنان( ياستفاده از زبان  

 همـان  ،طانين مطلب كه ش  ي اذعان به ا   يعني ،). در نظر گرفت   اين گونه ن جمله را    يتوان ا   يقسم خوردن باشد م   

 ي وجود ندارد كه تحـت آن مناسـبت  يحيك مسي ي برا يتيچ موقع ي ه .دينما  ي ما حكومت م   يها  ي بر زندگ  ،سيابل
 البتـه قسـم   .دانـد   ي را ممنـوع مـ     ياكـار ير  يـا  قتين نوشته هرگونه كتمان حق    ي ا . دروغ گفتن موجود باشد    يبرا

 )63: 26تـي  م( سوگند شهادت داد    در برابر كاهن اعظم تحت     يسي خود ع  .دينما  يخوردن در دادگاه را ممنوع نم     
-2(قـت دارد از سـوگند اسـتفاده نمـود     يش حقيهـا   نوشته يتمام كه   ز به منظور به شهادت گرفتن خدا      يپولس ن 
  .)20: 1 اني غالط؛1:23ان يقرنت

  
  )42-38: 5( دوم )ليم(ل ي نمودن ماي ط)ح

؛ 20: 24 انيـ  الو؛24: 21ج خـرو ( » چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان    « ديگو  يعت م يشر 38: 5
د از جرم ي مجازات نبا.باشد ي مجازات م ي برا ين حد و مرز   يي مجازات و هم تع    ي برا ي كه هم فران   )21: 19ه  يتثن

 مجـازات حـق مسـلم دولـت     ي اجـرا يت برايق صالحي هر چند كه بر طبق عهد عت    .تر باشد   نيتر و سنگ    سخت
  .است نه افراد

 ي واالتـر ييعت فراتر نهاده و به پارسـا ي را از شري پا،ي انتقام به طور كل با منسوخ نمودنيسيع 39-41: 5
 اكنون عدم مقاومت در ، قانونا مجاز بودي كه انتقام زمانين خود نشان داد كه در حالشاگردا او به .دينما  يه م يتك

 .نـد ي مقاومت ننما،شخص شرورم داد كه در برابر يروان خود تعلي به پيسي ع.سر استي م يبرابر ظلم با بزرگوار   
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 و اگـر آنهـا بـه خـاطر     . او برگرداننـد يز بـه سـو  يگر را نيگونه دد ي آنها با، بزنديلي س به گونه آنها   ياگر كس 

ز يـ  را ن) پوشـش در شـب  يجامـه خـارج  ( شانيعباد يشوند آنها با  يده م يبه محكمه كش   )نيريجامه ز ( شانيقبا

ـ  آنها با، نمودلي م1  به مسافتيحمل بار آنها را مجبور به  ي اگر صاحب مقام   .ديواگذار نما   آن راد داوطلبانـه  ي

  .ندي حمل نماليدو متا 

 يزي از تو چياگر كس .رسد ين به نظر ميتر يرعملي ما غين بند امروزه براي در ايسين فرمان عيآخر 42: 5
 و ي مـاد ي وسـواس مـا دربـاره كاالهـا    . مگـردان ي رو ، كه از تو قرض خواهد     يبخواهد، به او بده و از كس      

 امـا اگـر   .ميم به خود راه نـده  يا   را كه به دست آورده     ييها  تيدن مالك ي ما فكر بخش   شود يمان باعث م  يها  ييدارا
 خـود  يم و تنها به داشتن غذا و لباس ضروري متمركز كني آسمانيها نهين بود كه افكار خود را بر گنج      ينظر ما ا  

ش فـرض  ين پي ايح دارايگفته مس. مينمود يمه به كلمه قبول مل و كلين سخنان را با كمال م     يم ما ا  يقناعت نمائ 
ا ان يـ ن امر كه آي به اي كه آگاهي و از آنجائ. دارد)يواقع( ي اصليازيكند ن ي كمك مي كه تقاضايبود كه شخص 

ان ي از متدكيبه جمع« )اند  كه گفته  همان طور (ن است كه    يرممكن است بهتر ا   يباشد غ   ي م ياز از همه نظر واقع    ين
ازمند است مبادا ما او را از خود   ي باشد كه واقعا ن    ين آنها شخص  يد ب ين احتمال كه شا   يب كار كمك شود با ا     يفر
  ».ميبران

نجـا  ي كـه خداونـد خواهـان آن اسـت در ا           ين رفتـار  ي چنـ  ،مي سخن بگوئ  يم از نقطه نظر بشر    ياگر بخواه 
ـ  تـوأم  ين زنـدگ يتواند چنـ  يرد ميذپ ير ميالقدس تاث  كه توسط روحي تنها به عنوان شخص   .رممكن است يغ ا از ي

 )41ه يـ آ( ي و دردسر و نـاراحت )40ه يآ( يعدالت ي ب)39ه يآ (نيتواند توه   يار م د  ايمان . داشته باشد  يخودگذشتگ
خبـر  « ن مطلـب همـان  يـ  و ا.ش گرفته استي خود را در پي زندگمنجي كه همان گونه   ،جواب دهد  را با محبت  
  ».باشد يل مين ميخوش دوم
  

  )48-43: 5 (دي دشمنان خود را محبت نمائ)خ
ـ  او طلبي واال كه در پادشـاه ييمثال آخر خداوند ما در مورد پارسا 43: 5  موضـوع رفتـار بـا    ،شـود  يده مـ ي

كـه  م داد يهـا تعلـ    يليعت بـه اسـرائ    ي شر .زديخ  ي بر م  يعتا از بند قبل   ي كه طب  ي موضوع .باشد  ي م يدشمنان شخص 
ده بـود كـه   يـ چگاه به وضوح به آنها حكم نگردي هوجودي كه با )18: 19ان يوال( ديه خود را محبت نمائ يهمسا

ـ  ا. آنهـا قـرار گرفـت   يها  اكثر اصول ارشاد و آموزشيه مبناين روحي ا ،تنفر بنگرند  دهيبه دشمن خود به د     ن ي
 ك.ر.(دنـد ت قرار داي كه قوم خدا را مورد آزار و اذ يق در مورد كسان   يدگاه عهد عت  ي بود از د   يا  برداشت خالصه 

   .شد يه دشمنان خدا اعمال مي نمود كه بر عليشانه تلقيراندي خي دشمنآن راتوان  يكه م) 22-21: 139 روممز
بـه  . . كهي كسانيم و برايد دشمنان خود را محبت نمائ   يما با دارد كه     ي اعالم م  يسي اما اكنون ع   44-47: 5

ن امـر  يـ دهد كـه ا  ي فرمان داده شده است نشان مودنمحبت نمت كه به ين واقعي ا.ميرسانند دعا كن  يما آزار م  
سـت  يكسـان ن ي يعـ ي و شفقت طب  ين احساس با مهربان   ي ا .نه موقتا به احساسات ما        ، به خواست ما دارد    يبستگ
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تـوان   ي مـ .باشد ي نميعي طبيرسانند امر ي كه از شما تنفر دارند و به شما صدمه م     يدن به كسان  يرا محبت ورز  يز
   .دينما يباشند ظهور م ي مي الهيك زندگي ي كه دارايعه دانست كه تنها در كسانيطبالء ماورايضي فآن را

ه كـ  يانريگ  خراجيد حتيگو ي ميسي ع. ندارديند پاداشينما يه ما را محبت مك يسانكدن به   يمحبت ورز 

 در تنها يلتي فضگونه هيچ . نداردي الهيروي به نيازي آن نوع محبت ن!دهند يار را انجام م  كنياند ا   بازگشت ننموده 

ـ انـد ن  افتـه ياورده و نجات نيمان ن ي كه ا  ي كسان . اقوام و دوستانمان وجود ندارد     يعني نبرادرانماسالم گفتن به     ز ي
 مـا  يارهاي اگر مع.ن مورد وجود ندارد   ي بودن در ا   يحي مشخصه مس  گونه  هيچ و   .توانند انجام دهند    ين كار را م   يا

   .مير بگذاريم بر جهان تأثيتوان يچگاه نمي مطمئنا ه، باالتر نباشدي جهانيارهاياز مع
 . خود گردنديفرزندان پدر آسمان تا بتوانند   ،ندي جواب گو  يكيد شر را با ن    يروانش گفت كه با   ي به پ  يسيع
م كه فرزندان يده ي است كه ما نشان ميقين طري بلكه ا،ديتوان فرزندان خدا گرد يق مين طريگفت كه بد    ياو نم 
ـ از  دو نكه هـر ي ايبرا( ريخ  و نه نسبت بهشر كه خدا نه نسبت به       ي از آنجائ  .ميباش  يخدا م   بـاران  و ديخورش
   .مي صادقانه و بزرگوارانه داشته باشيد با همه رفتاريز باي ما ن.شود ي قائل نميضي تبع،)برند يم بهره
 كـه  همان گونه درست ،دياشد كامل بين شما با  يبنابرا :دهد  يان م ين پند پا  ين بخش را با ا    ي ا يسي ع 48: 5

ا يـ گناه  ي بين واژه به معنا  ي ا .شودد درك   ي با در نظر گرفتن متن با      كامل واژه   .پدر شما در آسمان كامل است     
 ، كه از ما نفرت دارند يدن به كسان  ي محبت ورز  يعنيدهند كه كامل بودن       يح م ي توض ي قبل آيات .ستينقض ن   يب

نجـا  ي كامـل بـودن در ا  . نمـودن بـه دوسـت و دشـمن    ي و مهربان  ،كنند  يت م ي كه ما را اذ    ي كسان يدعا كردن برا  
م نمـودن بركـات بـه همگـان بـدون      يسازد كه در تقس ي را قادر م   يحيك مس ي است كه    يدن به بلوغ روحان   يرس

  .ض خدا را سرمشق قرار دهدياعمال تبع
  

  )4-1: 6(د ي با صداقت اهدا كن)د
 قـرار   ي فرد مـورد بررسـ     ي را در زندگ   ي عمل يينه خاص پارسا  يم با سه ز   يسيع   ،بابن  يمه اول ا  يدر ن  1: 6
 ده بـار در  نـام پـدر   )18-16 آيات( و روزه گرفتن )15-5 آيات( دعا  ،)4-1 آيات(رخواهانه  ي اعمال خ  :دهد  يم
د او ييـ  تأيد براي بايير پارسا يپذ  ن و انجام  ي اعمال راست  .باشد  يد درك آنها م   ي كه كل  شود يافت م يه  ين هجده آ  يا
   .د انسانهايي تأيرند نه براينجام گا

اعمـال  مـان بـا انجـام    يه وسوسـه نشـان دادن تقوا     يـ ن بخش از خطابـه خـود را بـا هشـدار دادن عل             ياو ا 
زه مـا  يد، بلكه انگينما ياو عمل ما را محكوم نم. دينما يگران، آغاز مي توسط د  ده شدن يد به منظور    رخواهانهيخ

را خدا به   ي ز ، است پاداشن فقط آن تنها     يزش است بنابرا  يموم عامل انگ  جلب توجه ع   اگر .دينما  يرا نكوهش م  
   .دهد ي پاداش نمياكارير
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 فقـرا  به ها ابانيخدر  اي ها سهيكن كه صدقات خود را در ي بلند در حال   ي كه با صدا   اكارانيرن عمل   ي ا 2: 6

ن گفتـه  يـ وند رفتار آنها را با ا خدا. است يكند به نظر باورنكردن     يگران را به خود جلب م     يو توجه د   بخشند  يم

 ي تنهـا پـاداش آنهـا شـهوت      يعنـ ي( ».اند  افت نموده يآنها پاداش خود را در    « : مردود اعالم نمود   ،ديمختصر و مف  
  ).اند كنند به دست آورده يست مين زي زمي كه روياست كه تا زمان

 آن . باشـد )يسـرّ (در خفا د ي با،دهد  ي انجام م  رخواهانهيخ يح عمل يروان مس ي از پ  يكي كه   يهنگام 3-4: 6

 كـه دسـت   يد دست چپتان از كـار ينده اجازه« :نش گفتشاگردا به يسي باشد كه ع  يسرّد آنقـدر    يعمل با 
اعمـال  كنـد كـه بـه مـا نشـان دهـد كـه         يا اسـتفاده مـ  يـ ن استعاره گوي از ايسي ع» .شودكند آگاه   يراستتان م 

 يديـ ن نوشـته تأك   يد ا ي نبا .ندي شخص كسب نما   يذب برا نكه شهرت كا  ي نه ا  ، باشند پدر يد برا ي با رخواهانهيخ
ن نوشـته  ي ا.شودم واقع يده شود مورد تحر يگران د ي كه ممكن است توسط د     يا  هين مطلب كه هر هد    يباشد بر ا  
  .كند ي اهدا كردن را نكوهش و محكوم ميش پرسروصدايتنها نما
  

  )8-5: 6 (ديت دعا كني با خلوص ن)ذ
 هنگـام دعـا كـردن    .دهـد  ي هشدار مدر هنگام دعا ياكاريه رينش علشاگرداه  بيسي ع ي در مطلب بعد   5: 6
ن آنهـا را در حـال دعـا     يريگران قرار دهند تا سا    يد د ي عمدا خود را در معرض د      ي عموم يها  در محل د  يآنها نبا 
ا كـردن   دعـ يزه بـرا يـ ت دعا كـردن تنهـا انگ  ي اگر عشق به اهم.رندي آنان قرار گير تقواينند و تحت تأث  يكردن بب 
   . كسب شده استپاداشن موضوع تنها يت ايدارد كه اهم ي اعالم ميسيع ني بنابرا،است

د بـر  ي به منظور تاك6ه ي اما در آ.باشد ي ترجمه شده است جمع مشما كه يونانير ي ضم،7 و 5 آيات در   6 :6

 دعـا كـردن در   ، دعـا د بـرآورده شـدن  يـ  كل. در حالت مفرد به كار برده شده استشما ، با خدايارتباط خصوص 

 او  ،دن به خدا اسـت ي ما از دعا كردن رسيزه واقعي اگر انگ.). به اطاق خود برو و در را ببند   :يعني (پنهان است 
   .شنود و جواب خواهد داد ي ما را ميدعا

 يجمع ه دستي دعايه برا ي اول يساي كل .باشد  ي عام م  م دعا كردن در مأل    ين نوشته تحر  ي خاص ا  ير معنا يتفس
 يست كه ما در چه محلـ ين ني نكته مهم ا.)36: 20؛ 23: 14؛ 3: 13؛ 12:12؛  42: 2 اعمال رسوالن (آمدند    يهم م  گرد
  . ما را بشنوديا خدا دعاينند ي كه مردم ما را بب–م يكن ين است كه چرا دعا مينجا اي موضوع مهم ا.ميكن يدعا م
 را  ي مكررا جمالت و عبارات خشك و توخال       يعني ، باشد يهوده و توخال  ي ب يتكرارهاد شامل   ي دعا نبا  7: 6

 و هـا  كثـرت واژه ر ي امـا خـدا تحـت تـأث    .كنند ي دعا مآن گونه )پرستان بت(اند  افتهي كه نجات ن يمردم. بازگفتن
  . را بشنوديان صادقانه قلبيخواهد ب ي او م.رديگ يار قرار نمي بسيها گفته
ن يـ ن اي بنـابرا ،باشد يم آگاه مي از او بخواهيزينكه چيز ا قبل اي ما حتيازهايپدر به ننكـه  ي نظر به ا 8: 6

 بـه  ، كـه در هنگـام دعـا   ن استيالش يكن دلي ل.رسد ي به نظر مي منطق» ؟مي چرا دعا كنيبه طور كل  «پرسش كه   
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 را در ييز كارهـا يـ  خدا ن.باشد ي دعا كردن اساس ارتباط ما با خدا م.ميكن يخود به خدا اذعان م از  ي ن وابستگي و 
  )2: 4عقوب ي (داد يدهد كه اگر دعا نبود انجام نم يبت دعا انجام ماجا

  
  )15-9: 6(دهد  يم مي نمونه دعا را به ما تعليسيع) ز

 هر چند كـه  .مينيب  يشود م   ي خوانده م  ،» خداوند   يدعا« ي را كه به طور عموم     يي ما دعا  13-9 آياتدر   9: 6
ـ  ا.خواند ين دعا را نميچگاه خودش اي هيسيم كه عياطر بسپارد به خي اما با،ميكن ين عنوان را استفاده ميما ا  ن ي

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

   .آورد ي را به وجود مي تهيها  عبارت،ه بر عادات و حافظهيار با تكي بسيها واژه
   . او بر جهان باشديق پادشاهي پدر و با تصديد خطاب به خداي دعا با.ي پدر ما كه در آسمانيا

 ي كسـ ،ش و جالل را به اويم و حمد و ستاي خود را با پرستش شروع كنيد دعاهاي ما با.نام تو مقدس باد   
  .مين است نثار او نمائيتر ستهيكه شا
ق او در درجـه    يشبرد اهداف خدا با قرار دادن عال      ي پ يد برا ي ما با   ، پس از پرستش   .دياي تو ب  يپادشاه 10: 6
 خـود  ي پادشاه،حي مسيسي خداوند ع، مامنجي ي كه خداي روزيد برايبه خصوص ما با   . ميت دعا كن  ياول اهم 
   .مي دعا كن، سلطنت خواهد كرديي و با پارسان برقرار خواهد نموديزم يرا رو

باشـد و بـا اراده    يها آگاه م نيم كه خدا از بهترينمائ يق مين درخواست ما تصد   ي در ا  .اراده تو برقرار باشد   
 اراده او در سراسـر جهـان   يدن برقـرار يـ  دي ما بـرا يكننده آرزو انين ب ي و همچن  .مينمائ  يم م يخود را به او تسل    

   .است
د پرسـتش  ينما يف مي را توصين عبارت سه درخواست قلبي ا.گونه كه در آسمان است     همان ني زم يرو
ن اسـت كـه   ي اي دعا برا  .باشند  ي م ي آسمان يها  تي واقع ي همگ ي و انجام اراده و    ،)يپادشاه( سلطنت خدا    ،خدا
  .ز برقرار باشدين ني زمبرها كه در آسمان است  تين موقعيا

 مـا مجـاز   ،تيق خدا در درجه اول اهمي پس از قرار دادن عال.ز به ما عطا فرما    نان روزانه ما را امرو     11: 6
 ي روزانه كه هم روحي غذاي ما به خدا را براين درخواست وابستگي ا.مي خود را مطرح نمائ   يازهايكه ن  ميهست

  .دينما يق ميباشد تصد ي ميو هم جسم
ـ ز قرضداران خوي چنانچه ما ن، ما را ببخشيها  و قرض  12: 6 ـ  يد را م ـ  ا.ميبخش ن مطلـب بـه بخشـش    ي
 ).مان به پسر خدا به دسـت خواهـد آمـد          يق ا يآن بخشش از طر    (دينما  يعلت مجازات گناه اشاره نم      به ييقضا
 يلياران تماد ايماناگر  . استي ضرور،شودد حفظ ي با پدر باين كه اگر همدمي اشاره دارد به بخشش والد    ،بلكه

 مصـاحبت توانند انتظار داشته باشند كـه در   ي چگونه م، ندارند،اند خطا نموده كه در مورد آنها يبه بخشش كسان 
  ؟ بماننديباق  ،بخشد ي آنها را م خطاهايگانيبا پدر كه آزادانه و به را
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اور يش م يل آمده است و ما را در آزما       يدر انج  { .ت ننما ي وسوسه هدا  يو ما را به سو    )ترجمه متن ( 13: 6
{  

رت يد مغاينما ي را وسوسه نميچگاه كسيكند كه خدا ه  يان م يكه ب   ،1:13عقوب  يا  ن درخواست به ظاهر ب    يا
 يي معقول را در مـورد توانـا   ين درخواست شك  ي ا .زند  يد و محك م   يآزما  يخدا قوم خود را م     كه    هر چند  .دارد

مـل را بـه    كاي و وابسـتگ .كنـد  يان ميا تحت محاكمه قرار گرفتن را بيها    مقاومت در برابر وسوسه    يشخص برا 
   .دينما ي حفاظت اذعان ميخداوند برا

دانـه در  ي كـه ناام ي كسـان ي تمـام ي اسـت بـرا  يين دعـا  ي ا . فرما )حفاظت(  فرما يير رها يبلكه ما را از شر    
 گنـاه و  يروي از نيي رهاي است براي قلبيادين دعا فري ا.باشند ي از گناه با توسل به قدرت خدا م  يدور يآرزو
   . هر شخصيدر زندگ طانيش

 مقـدس   يهـا   ن جملـه دعـا در كتـاب       ي آخـر  .ني آم ،تا ابد از آن توست      و قدرت و جالل    يرا پادشاه يز
ن ي هر چند چن   .شود يافت نم ي كهن   يها  را در نوشته  يده ز ي حذف گرد  ي امروز يو اكثر پروتستانها   موك ر يكاتول
 :سـد ينو ين مـ يور كه جان كـالو ط  همان.موجود است ها باشد و در اكثر نوشته     ي دعا م  ي كامل برا  ياني پا يشياين
ن مطلب ي ايبلكه حاو... مي جالل خدا حركت نمائيد كه به سوي ما را گرم نمايد قلبهاي نه تنها با  يانيجمله پا «

  » . جز خدا ندارديچ اساسي ما هي دعاهايباشد كه تمام
 از دعـا  ي و بخشـ . آمـده اسـت    12ه  يـ  در مـورد آ    يحيس تشـر  يك پـانو  يـ ه به منظور    ين دو آ  ي ا 14-15: 6
  .باشد ي مي آمده است شرط12ه ين كه در آين مطلب آمده است كه بخشش والديد اي تأكيبلكه برا ،باشد ينم

  
  )18-16: 6 (ميريدهد كه چگونه روزه بگ يم مي تعليسي ع)ز

 كنـد  ي سـع اً عمـد ين است كـه شخصـ   ي ا ، مردود شمرد  آن را  يسي كه ع  ي مذهب ياكاري شكل سوم ر   16: 6
كنـد تـا    ي خـود را دگرگـون مـ     حالت چهـره  رد  يگ  ي كه روزه م   ي هنگام اكارير .رديبه خود بگ   دار  روزه يظاهر

ده يمضحك و ناپسـند  دنيبه نظر رس بر مقدس يد سعيگو ي م يسي اما ع  .ديف و الغر به نظر آ     يحاندوهناك و ن  
  .است
روغن زدن به  . باشدد آشكاري آن نبا  ي و آثار خارج   رنديروزه بگ د در نهان    ي با ياران واقع د  ايمان 17-18: 6

 ، آگـاه باشـد  خـدا  اسـت كـه      ي كـاف  .دينما  ي ظاهر شخص را حفظ م     يعي حالت طب  سر خود و شستن صورت    

   .د مردم بهتر استيي او از تأپاداش

  
   روزه نكاتي در باب

 ممكـن اسـت روزه گـرفتن    .ياق جسـم ي امتناع نمودن از بروز حس هر نوع اشتها و اشت يعنيروزه گرفتن   
 كه در   همان گونه (رداوطلبانه باشد   يا غ ي دينما  يبه آن اشاره م    )نوشته(ن مطلب   ي كه ا  همان گونه اشد  ب داوطلبانه
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شـود   ي گرفتـه مـ  يد روزه به همراه انجـام سـوگوار  ي در عهد جد.) آمده است27: 11ان يقرنت-2 يا 33: 27اعمال  
 به همـراه  يدار ها روزه ن نوشتهي در ا  .)23: 14؛ اعمال   37: 2لوقا   (باشد  يز م ي و شامل دعا كردن ن     )15-14: 9 يمت(

   .باشد يص اراده خدا ميت و كوشش شخص در تشخي اذعان به خلوص ن،دعا كردن
 خاص به يگاهي ندارد و جاي و پاداشيچ ارزشي هشود ي مربوط ميكه به رستگار روزه گرفتن تا آنجا

 ،رديگ يم كرد كه دوبار در هفته روزه م اعاليي با خودنماي زمانيسي شخص فر.دهد ي در مقابل خدا نميحيمس
لوقا  ( او به ارمغان نداشتي برا،ش بودي بودن از گناهانش را كه او در جستجويهر چند كه روزه گرفتن او برّ

ند و يب ي مآن راخدا  ،رديگ ي مي روزه پنهاني روحاني به عنوان عمليحيك مسي كه ي اما هنگام)12-14: 18
 شخص ، با وعده به پاداش. به فرمان به آن نشده استيا د اشارهيه در عهد جدك ي در حال.دهد يپاداش م
مالل  ،ن بردن كسالتي توأم با عبادت شخص با از بيتواند به زندگ ي ميدار  روزه.ردي كه روزه بگشود يب ميترغ

 صي درك و تشخي كه شخص در آرزوي روزه گرفتن در هنگام بحران هنگام.دي كمك نمايآلودگ و خواب
 روزه گرفتن .باشد ي ارزش ميز داراي ني انضباط شخصي ارتقايشمند است و برايباشد اند ياراده خدا م
 كه ارشش ي و هنگام.شودد انجام ي خشنود ساختن او باي براياقين فرد و خدا است و تنها با اشتي بيموضوع

  .شودظاهر  غلط به آن تيا زهيا با انگي از خارج باشد يليدهد كه تحم يرا از دست م

  

   )21-19: 6 (ديندوزي خود را در آسمان بيها  گنج)س
ن ي كـه بـه آنهـا كـوچكتر    يمي از تعـال ي و بعض  –م خداوند ما    ين تعال يتر  ي از انقالب  ين نوشته شامل بعض   يا
  .باشد ينده مي در آ)آرامش(ت يافتن امني يچگونگباب ن يه اي موضوع بق.باشد ي م، نشده استيتوجه
 مطمـئن از  يا  ندهي آ يگذارد تا دورنما    ير پا م  ي را ز  ي بشر ي پندها ي تمام يسي ع 21-19 تآيا در   19-20: 6
ـ  ي خود را بر رو    يگنجها« :ديگو  ي كه م  ي هنگام . را ارائه دهد   ينظر ماد  ـ ندوزين ن ي زم ـ  او اشـاره بـه ا      » دي ن ي

د يب( مانند يعيطب توسط عناصر ني زميبر رو ي هرنوع گنج ماد  .ات وجود ندارد  ي به اد  ينانيمطلب دارد كه اطم   
 كـه از  ييهـا  يگذار هيد كه تنها سرما   يگو  ي م يسي ع .درو ي م به سرقت  دزدانا توسط   ي شود  يب م يتخر) ا زنگ ي

  » .اند  هستند كه در آسمان اندوخته شدهيگنجهائ«روند  يدست نم
ـ  پاز آنجا خواهد بـود ي دل تو ن ،هر جا گنج توست    براساس اصل    يادي بن يها  استين س ي ا 21: 6  يزيـ ر هي

 اگـر  .ز در آنجا هسـتند  يد شما ن  ين قلب و ام   ي بنابرا ، اگر پول شما در صندوق امانات در بانك است         .شده است 
سـازند كـه    يم مـا را وادار مـ   ين تعـال  ي ا .شود يز در آنجا متمركز م    ي توجه شما ن   ،در آسمان هستند    شما يگنجها
ن پرسـش مواجـه   يـ ن اسـت مـا بـا ا       ير همـ   اگـ  .ن است ين سخنان هم  ي از ا  يسيا منظور ع  يم كه آ  يريم بگ يتصم
ن پرسـش روبـرو   يـ ن نباشد سـپس بـا ا  ياگر منظورش ا »؟مي خود چكار كنيني زميگنجها د بايما با « :ميشو  يم
  » ؟ميمقدس خود چكار كن د با كتابيما با« :ميشو يم
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  )23-22: 6( چراغ بدن )ش
ـ او در مورد داشتن امن     يرسنتيم غ ي كاربرد تعال  ي درك نمود كه ممكن است فهم چگونگ       يسيع ن ي تـام  ،تي

 انسـان  چشـم اس ي از قيدگاه روحانيم درس دي تعلين او براي بنابرا.روانش مشكل باشدي پينده برايبودن در آ 

كنـد و   يافـت مـ   ي را در  ييق چشم است كه بـدن روشـنا       ياز طر  .چشم چراغ بدن است    او گفت    .نمود استفاده

د مختـل  يـ د  ، باشـد فاسـد اما اگـر چشـم    .شود ي ممملو نور از نكل بد ،كو باشدياگر چشم ن .نديتواند بب   يم

   .شود ي حكمفرما ميكيتار ، نوري به جا.شود يم
 كـه  ي كسـ .زه خالص و نـاب دارد ي تعلق دارد كه انگ  يكو به شخص  ي چشم ن  :ن است كه  ين مطلب ا  يربط ا 
 و .ح را داردي مسـ يعـ مـات واق يرش تعليل بـه پـذ  يـ  كه تماي كس،ش جلب توجه و عالقه خدا است يتنها آرزو 
او  ،ديـ نما ي را تـرك مـ  ي خـاك يهـا   او ثروت ،مان دارد ي ا يسي او به سخنان ع    .شود يش با نور پر م    ي زندگ يتمام
 از طـرف  . اسـت ين واقعـ يافتن تـأم يـ ن كـار  ي و او آگاه است كه تنها انجام ا     ،ندوزديرا در آسمان م    شيها  گنج
رهـا كـردن     بهي او راض. كنديا زندگي دو دني دارد براي است كه سعي متعلق به شخص   )فاسد(چشم شر     ،گريد
 او بـه نظـر   يح برايم مسيتعال. كند  يز طلب م  ي را ن  ي آسمان يها   اما او گنج   ،ستي خود ن  )يخاك( يني زم يها  گنج
  .را او پر از ظلمت استي ز، واضح استيها  يي او فاقد راهنما.رسند يرممكن مي و غيرعمليغ

 خواهـد  يمي چه ظلمت عظ، كه در توست ظلمت باشد     يپس اگر نور  د كه   ياافز  ين جمله را م   ي ا يسيع
ـ  امني را بـرا )يخاك( يني زميها نان داشتن به گنجي اطميسيد كه عي اگر شام آگاه هست    ،گري د يبه عبارت  !بود ت ي

ـ ا م نشدهين شما موفق به اطاعت از تعالي بنابرا،ديا  و شما هنوز به آن دل بسته    ،سازد  يممنوع م  م ين تعـال يـ د و اي
 يدگاه واقعيها را از د د ثروتيتوان يشما م ،باشد ي مي روحان ي از كور  ي قو يگردند كه شكل    يل به ظلمت م   يتبد
  .دينيآنها بب
  

  )24: 6 (نمودخدمت را توان هم خدا و هم ثروت  ي نم)ص
ـ هـا  ارباب يها نجا با استفاده از واژهي پول در اي خدا و براي براي زندگنناممكن بود  ف يهـا توصـ   ده و بن

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

 )يها  خواسته( ي آنها ادعاها  .دينما  ي صدق م  خدا و ثروت  ن مطلب در مورد     ي تقدم خواهد داشت و هم     يگريد
م و يت قـرار دهـ  يـ  خدا را در درجـه اول اهم ديا ما باي .شودد انجام   يدهند و انتخاب با     ي خود را ارائه م    يرقابت

 خـود  ي خدا را در زنـدگ يها م و خواسته ي كن ي زندگ ي موقت يزهاي چ يا برا ي مي را رد كن   ييگرا  ي ماد ييفرمانروا
  .ميقبول ننمائ
  

  )34-25: 6(د ي نگران نباش)ض
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اك و از دسـت  مـان بـر غـذا و پوشـ     يل ما نسبت به متمركز كردن زندگي به تما  يسين نوشته ع  ي در ا  25: 6
 بلكـه  .ميپوشـ  يم و چه ميخور يست كه ما امروز چه مين ني مشكل ا.دينما  ي حمله م  ي زندگ ي واقع يدادن معنا 
ـ  ي چن .ديم پوش يم خورد و چه خواه    يگر چه خواه  ي سال د  يا س ي ستي ب ،ن است كه ده   يمشكل ا   ييهـا  ين نگران
ن مطلـب كـه   يبه ا  با اشارهي نگران.كنند يد م حكمت و قدرت خدا را ر    ،را آنها عشق  ينده گناه است ز   يدرباره آ 

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

 يـي نان حاصل كـردن از داشـتن دارا  يد خود را صرف اطم   ي مف ي كه ما انرژ   شود ي باعث م  ينه نگران ن گو يا
 را كـه  يگذرند و ما مقصود اصل يمان ميها  ي زندگ ،مينكه به خود آئ   ي و قبل از ا    .مي بنمائ ،اتي ادامه ح  ي برا يكاف

 يخلـق ننمـود كـه مـا سرنوشـت      خـود  )هيشب(ر ي خدا ما را در تصو.ميده يم از دست ميا به خاطر آن خلق شده 
م و به او خدمت ي او را بپرست  ،ميم كه به او محبت نمائ     ين هست ي زم ي ما رو  .ميواالتر جز مصرف غذا نداشته باش     

 ، باشـند ، مايها  ما به وجود آمدند كه بندهيها  بدن.مين باشي زم يها و توجهات او رو      م و مصرف خواسته   ينمائ
  .نه اربابان ما
ـ    ي آنها به ما پند م.ت دادن خدا به مخلوقاتش است    ي نشانگر اهم  سمان آ يها  پرنده 26: 6  يدهنـد كـه نگران

 يبنـد  نكـه در طبقـه  ي نظـر بـه ا  .دهـد  ي ميروز لكن خدا به آنها ،دِرونديكارند نه ميآنها نه م. مورد است  يب

م كـه  ي انتظـار داشـته باشـ   م مطمئنا از خدا   يتوان  ين ما م  ي بنابرا ،مي از پرندگان هست   تر  باارزش ما   ،موجودات خدا 
   .دي ما را برطرف نمايازهاين

سـت كـار   ي نيازيـ  خود ني كنونيازهايه ن ي ته يم كه برا  ي كن يريگ  جهي نت اين گونه ن مطلب   يد از ا  يكن نبا يل
 )3:10ان يكيتسـالون -2 (» . نان هـم نخـورد  ، نخواهد كار كندياگر كس« :د كه ينما  ي م يادآوري پولس به ما     .ميكن

 درو كنـد و محصـول خـود را       ،ك كشاورز بكـارد   ي اشتباه است كه     يم كه كار  ي كن يريگ  جهيد نت يباما ن  نيهمچن
 ممنـوع  يسـ ي كـه ع ي مطلب.باشد ي او مي جاريازهايها بخش الزم فراهم نمودن ن      تين فعال ي ا .دينما يآور  جمع

 باشـد  ي بـه خـدا مـ   يسـتگ نده بدون وابيت آي امن)هين آتيتأم(ش مزارع به منظور فراهم نمودن ينموده است افزا  
ه ي روزانه اتحاد  يها  ادداشتي. ) محكوم نموده است   12 :16 – 21 كه در داستان كشاورز ثروتمند در لوقا         يعمل(

   : را به طور مختصر خالصه كرده است26ه ي مقدس آيها نوشته
كه   راي او كسان،ديمان يآنها حفظ م تر را بدون اشتراك آگاهانه ين مخلوقات طبقه پائ،ن است كه اگر خدايبحث ا

  .شتر حفظ خواهد كردي ب،وجود آمده استه  آنها بياشتراك فعال دارند و خلقت برا

ك از شـما  يكـدام « :هـوده اسـت  ي بلكـه ب – به خـدا اسـت   ياحترام ينده نه تنها ب   ي در مورد آ   ي نگران 27: 6
توانـد بـا نگـران     ي كوتاه نمك شخص قدي » ؟ديافزاي قامت خود بيك ذراع به بلنديتواند با نگران بودن       يم

ـ تـر ا   آسان،مي بگوئين رابطه سخنيم در اي اما اگر بخواه.د و بلند قدتر شود    يافزايقد خود ب   نچ به ي ا 18بودن   ن ي
  .مي خود راه دهينده را به زندگي آيازهاي امرار معاش و نيم تا نگرانياست كه تحمل و جرأت داشته باش
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نـده بـه   ي است كـه مـا در آ  ين نگران ي بودن ا  يرمنطقيرد غ يگ  يظر م  كه خداوند در ن    ي مطلب بعد  28-30: 6
آنهـا  ) .باشد  ي م يق وحش ياحتماال منظور شقا  ( ديرا را بنگر  ح ص يها  سوسن .مي نداشته باش  پوشاك ياندازه كاف 

توانـد   ي اگر خدا م.مان رجحان داردي سلي پادشاهيها  آنها به جامهييباي اما ز،سندير يكشند نه م ينه زحمت م  

 تنـور  دارند و سپس به عنوان سـوخت از آنهـا در            ي كوتاه ي كه زندگ  ي وحش يها   گل ي برا ييباين جامه ز  يچن
 قائـل  يشـتر يت بيـ كنـد اهم  ي قوم خود كه او را پرستش و خدمت مي مطمئنا برا،دي فراهم نما  ،شود  ياستفاده م 
  .است
 ي و پوشاك بـرا يدني نوش،در طلب غذا ي خود را با نگرانيد زندگيم كه ما نبايكن  ي م يريگ  جهي نت 31-32: 6
 گـوئي  ،ات بودنـد يـ فته اندختن مادي خود شيرمذهب نداده بودند در زندگ    يي كه تغ  يانيهوديريغ .مينده بگذران يآ

پـدر   آنها .ان صدق كنديحيد در مورد مسين موضوع نبا  ي اما ا  .داد  يل م ي را تشك  ي زندگ يكه غذا و پوشاك تمام    
   .باشد ي مآگاه آنها ي اساسياازهي را دارند كه از نيآسمان

ن وقـت و  يبنـابرا  ،كردنـد  ين مييش تع ينده خود را از پ    ي آ يازهايد هدف فراهم آوردن ن    يبا  يان م يحياگر مس 
 يتوانستند مطمئن باشند كه به انـدازه كـاف       يچگاه نم ي آنها ه  .شد  ي م ير مال يد صرف اندوختن ذخا   ي آنها با  يانرژ

 و حـوادث فلـج كننـده    ي طـوالن يمـار ي ب، سـانحه ، تـورم ، خطر سـقوط بـازار    را همواره ي ز ،اند  پس انداز نموده  
 آن خلـق  ي كه براي و مقصود واقع.دزدند ي است كه خدمت قوم خدا را از خدا مين معنين بدي و ا .وجوددارند

ر باشـند د  ي مـ ير الهـ ي تصـو ي كـه دارا ي مردمان و زنان  .شود يان گم م  ين م ياند در ا    ر مذهب داده  يياند و تغ    شده
 ين زنـدگ ي زمـ ي نـامطمئن رو يا نـده يا آيـ نـد   ي نما ي زنـدگ  ي جاودان يها  د با در نظر گرفتن ارزش     ي كه با  يحال

  .خواهند كرد
 خدا را مقدم يها اگر شما خواسته« در واقع ،ديگو ي او م  .بندد  ي م يروانش عهد ي خداوند با پ   ،ني بنابرا 33: 6
 خـدا  ياول پادشاه  اگر شما.كنم ينده شما را ضمانت مي ايازهاي من ن،دي خود قرار ده   ي در زندگ  يزيبر هر چ  

  » .ديبهره نباش ي بي زندگيها چگاه از ضرورتي آنگاه من مراقب خواهم بود كه شما ه،ديو عدالت او را بطلب
 كنـد و  ي خداوند زندگين است كه برايار اد ايمانت ي مسئول. خدا» ين اجتماعيتأم«ن است برنامه ي ا 34: 6
ك شـخص تنهـا   يـ  شـغل  .د به او اعتماد كندينما يز را فراهم مينده همه چ ير كه خدا در آ    يناپذ  لل خ ينانيبا اطم 
 مـا  .ن در كار خداونـد پـس انـداز اسـت       يز باالتر از ا   ي هر چ  .ي جار يازهاي فراهم آوردن ن   ي است برا  يا  لهيوس

  .اهد داشت خود را خويها يفردا نگران  :مي كنيك روز به نوبت زندگيم كه يا فراخوانده شده
  

  )6-1: 7(د ي نكني داور)ط
 ي خاكيها گرانه خداوند درباره ثروت   زشيم انگ ي بالفاصله پس از تعال    . است ين بخش كه در مورد داور     يا
ز را تـرك نمـوده تـااز    يـ  كـه همـه چ     يحيك مسـ  ي ي برا .ت است ين دو موضوع حائز اهم    ين ا يارتباط ب . ديآ  يم
 فـراهم نمـودن   يفه خود را براي كه وظيانيحي برعكس مس. آسان استن مطلبيد ا يان ثروتمند انتقاد نما   يحيمس



- �� -  

آخـر  بـاب  ح در يها به سخنان مسـ  ي را كه بعضيتيل دارند واقع يتما  ،اند   گرفته ينده خانواده خود جد   ي آ يازهاين
ـ .كنـد  ي نمـ يمـان زنـدگ  ي كامال بـا ا كس هيچنكه ي نظر به ا.ت جلوه دهندياهم دهند كم ينسبت م   ين انتقـاد ي چن

   .ستيرست ند
 تنهـا  :مي نمائيها را داور زهيد انگي ما نبا:شود يل مي ذيها نهيد شامل زمي نكنيگران را داور ين حكم كه د   يا

-1: 2 عقوبي ؛24: 7وحنا ي(م ي نمائيگران را با نگاه به ظاهر آنها داور       يد د ي ما نبا  ؛خدا قادر است آنها را بخواند     
 )5-1: 14 انيـ روم(م ي نمائي داور،د دارندي ترديا غلط بودن موضوع  ي  را كه در مورد درست     يد كسان يما نبا  ؛)4

ار د ايمـان د در مـورد  يـ و مـا نبا ) 5-1: 4انيـ قرنت-1 (مي نمـائ  يگـر داور  ي د يحيك مس يد در مورد خدمت     يما نبا 
  .)12-11: 4عقوب ي (مي نمائي داور، كردن از اوگوئي با بديگريد

 ي اشـكال داور ي كه تمامشود ير مي سوء تعباين گونهسط مردم ن سخنان خداوند ما توي اوقات اي گاه 1: 7
 يد تـا بـر شـما داور   ي نكنيداور«  :نديگو ي آنها زاهدانه م،افتد ي م يست كه چه اتفاق   ي مهم ن  .ممنوع شده است  

چگـاه در نظـر   ي او ه.ميص باشـ ي فاقـد قـدرت تشـخ   يانيحيم نداده است كه مسـ ي به ما تعليسيكن ع ي ل » شودن
 ي از داورياري بسـ يهـا   د مثـال  يـ  در عهد جد   .ميص خود صرف نظر كن    يا تشخ ي  انتقاد يي از توانا  نداشت كه ما  
 يزيـ  چيهـا  نـه ي زم، به عالوه.گران موجود استيم ديا تعالي  رفتارها،ها تي و معتبر در مورد موقع     ينمودن قانون 

ن ي بد و خـوب و بهتـر  ن خوب وي و ب. كنديريگ  ميشود كه تصم    ي حكم م  يحيك مس ي وجود دارد كه در آن به     
   :شود ير مين موارد شامل موارد زي از ايبعض. شودص قائل يتشخ
تواننـد دربـاره    ي كـه مـ  ييسا مقابـل اعضـا  يد در كل  يبا  ،رديگ  ي در م  يا  اران مباحثه د  ايمانن  ي كه ب  يهنگام . 1

  .)8-1: 6ان يقرنت-1 (شود يدگيبه آن رس ،رنديم بگيموضوع تصم
ان يـ قرنت-1 ؛17: 18 يمت (د و اقدام الزم را انجام دهد   ي نما يش داور ي اعضا د بر گناهان  ي با ي محل يسايكل . 2
5 :9-13(.  

 يمتـ (نـد  ي نماين را براسـاس كـالم خـدا داور   ي معلمان و مبشـر يدتي و عقينيم آئيد تعالياران باد  ايمان . 3
  .)1: 4وحنا ي-1 ؛29: 14ان يقرنت-1؛ 15-20: 7

 14: 6ان يـ قرنت-2ار هسـتند تـا فرمـان پـولس را در     د نايمـا ن يريا سا يص دهند كه آ   يد تشخ يان با يحيمس . 4
   .ندياطاعت نما
ت در ي عضـو ي الزم بـرا يسـتگ ي شاين مرد دارايند كه كدامي نمايد داوريسا هستند باي كه در كل   يكسان . 5
  .)13-1: 3موتائوس يت-1 (دباش ي مكهانتسا و ي كليشورا
ره هسـتند و بـا آنهـا براسـاس     يـ و غف ي ضـع ،كـم دل   ، نافرمـان  يم كه چه اشخاص   يص ده يد تشخ يما با  . 6

  .)14: 5ان يكيتسالون-1 (ميمقدس رفتار كن دستورات كتاب
را به همان گونـه     يز« . خواهد شد  ي تالف همان گونه دهد كه     يرعادالنه هشدار م  ي غ ي درباره داور  يسي ع 2: 7

 در يان بـدرو  همـ ين اصل كـه هـر چـه بكـار       ي ا » . خواهد شد  يز داور يبر شما ن    ،دي كن يگران داور يكه بر د  
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ن اصل را درباره اختصاص دادن وقت به كالم به كـار  ي مرقس ا.باشد ي بشر برقرار م يدادهاي و رو  ي زندگ يتمام
  .)38: 6 (دن و دادن به كار برده استي ما در بخشي در آزادگآن راو لوقا  )24: 4 (برد يم

ده گـرفتن همـان اشـتباه در    يـ گـر و ند ي دي كوچك در شخصـ    يدن اشتباه يل ما را در د    ي تما يسي ع 3-5: 7
 )ا اسـتعاره اغـراق  يـ  يو از صنعت ادب(د ينما  يان م يت را با اغراق ب    ين موقع ي او عمدا ا   .دينما  يآشكار م   ،خودمان
 كاهداند كه  ي مير را متوجه كسي دارد اغلب تقصچشم در چوب كه ي كس .ديم نما يكند تا معنا را تفه      ياستفاده م 

 يم بـه شـخص خطاكـار   يتـوان  ين مطلب كه فكر كنم م ي ا .ت خود ندارد  يوقع به م  ي توجه يدر چشم دارد و حت    
د اعمال اشـتباه   ي ما با  .اكارانه است ي ر يم عمل يا   شده يتر  مي عظ ي كه خودمان مرتكب خطا    يم در حال  يكمك نمائ 

   .مياصالح كن  ،ميگران انتقاد كنينكه آنها را در ديخود را قبل از ا
خـود هشـدار   شاگردان  او به .دي را ممنوع نمايخواست هر نوع داور ينم يسيكند كه ع ي ثابت م 6ه  ي آ 6: 7

ها و   سگيعت موسي طبق شر.ندازنديش خوكان نيدها را پ  يمروار و سگان ندهند داد كه آنچه مقدس است به       
ر نمـودن اشـخاص شـرور    ي تصـو  يها بـرا    ن واژه ين جا از ا   يشدند و در ا     ي ناپاك محسوب م   يواناتيها ح   خوك

ر كامـل رفتـار   ي با تحقيق الهيم كه با حقا ينيب  ي را م  يث و شرور  ي كه ما اشخاص خب    يهنگام. است دهاستفاده ش 
م كه به يستي مجبور ن ،دهند يناسزا و سوءرفتار پاسخ م   ،ح با خشونت  ي مس ي ما به ادعاها   يها  كندد و به بشارت     يم

تـر را نثـار خطاكـاران     ت افـزون يـ  محكومم تنهايد نمائي اگر بر موضوع تأك .مياشتراك خبرخوش با آنها ادامه ده     
   .مينمائ يم

ل يـ ن دليد بـه همـ    ي شـا  .باشد  ي م ين اشخاص درك روحان   يص ا يست كه الزمه تشخ   ي به ذكر كردن ن    يازين
  .دينما يم مطرح ميم حكمت را طلب كنيتوان يش را كه توسط آن ما مياي موضوع ني بعدآياتاست كه 
  

  )12-7: 7 (ديادامه دهدن ي جستجو كردن و كوب،دنيطلب به )ظ
 ي خـود بـه زنـدگ   يروي كوه و با توسل به نيم خطابه رويم براساس تعاليتوان يم كه مي اگر تصور كن  7-8: 7
ا يـ  حكمت .ميا  درك نكرده،ه است  ما را به آن فراخواند     منجي كه   يا  عهيطبال ماوراء ي زندگ يژگي ما و  ،ميادامه ده 

 ميبطلبشود كه  ينجا از ما دعوت مين در اي بنابرا.شودده يا به ما بخشد از ماوري با ين زندگ ي چن ي الزم برا  يروين
 يحي مسيزندگ يرو براي حكمت و ن.مي و به آن ادامه دهميبكوب .مي و به آن ادامه دهميبجوئ ؛ميو به آن ادامه ده    

  . عطا خواهد شد،كند ي آن دعا مي ه با ثبات قدم و صادقانه براي كسانيبه تمام
 يبـه عبـارت   ،باشـند  ياران مـ د ايمـان  ي برااد امضي به منزله چك سف    .ميرون آور يرا از متن ب    8 و   7 آياتاگر  

ـ  .ميابيدست    ،مي كه طالب آن هست    ييزهايم به همه چ   يتوان  يگر ما م  يد ن موضـوع  يـ م اي سـاده بگـوئ  يلـ يكن خي ل
ش درك يايرباره دعا و نمقدس د م كتابي و با در نظر گرفتن كل تعال   يد در متن اصل   ي با آياتن  ي ا .ت ندارد يواقع
گـر محـدود   ي ديها رسند در واقع با نوشته يت به نظر م   يصالح  ي ب يها  ن جا وعده  ين آنچه كه در ا    ي بنابرا .گردند
 ي گنـاه ي دارايد در زنـدگ يـ كنـد نبا  ي كه دعا مـ يم كه شخصيآموز ي م18: 66 از مزمور ، به طور مثال .گردند  يم
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-1(د يـ  و مطابق با اراده خدا دعـا نما )8-6: 1عقوب ي(مان يد با اي بايحي مس. اعتراف نكرده باشد آن را باشد كه   
   .شودم يتقد ) 22: 10ان يعبران(و صادقانه  )18 :1 – 8لوقا (وسته يد باثبات قدم و پيدعا با. )14: 5وحنا ي

ا او نان كامل داشته باشد كـه خـد     يتواند اطم   ي م يحي مس ،ط دعا برقرار گشت   ي كه تمام شرا   ي هنگام 9-10: 7
 ما  ،ي در سطح بشر.باشد ي پدر ما م ، خدايژگينان براساس و  ين اطم ي ا .د و به او پاسخ خواهد داد      يرا خواهد شن  

نطـور اگـر   ي و هم.بـه او سـنگ نخواهـد داد     پـدرش     ،ديدرخواست نان بنما   از پدرش    يپسرم كه اگر    يدان  يم

دهـد و نـه    يب مـ يـ ه پسر گرسنه خود را فر نيك پدر خاكي .مار نخواهد داد  به او    ، كرده بود  يماهدرخواست  
   .شوددهد كه باعث درد  ي به او ميزيچ

ن بشـر بـه   ي اگـر والـد  .پـردازد  ين آنهـا مـ   يتـر   تيـ ن موضـوعات بـه پراهم     يتـر   تياهم   خداوند از كم   11: 7
سمان شتر پدر ما كه در آيچقدر ب ،دهند ين است پاداش مي آنها بهتري فرزندانشان با آنچه كه بــرا     يها  خواسته

   .دهد يكو ميپاداش ن ـا ويدا هاست
نكه پدر مـا عطاكننـده   ي نظر به ا :ن موضوع باشدي ايه قبلي با آ12ه يرسد ارتباط بالدرنگ آ    ي به نظر م   12: 7
ن او را سرمشق قرار يري به ساييكوي و نيد در نشان دادن مهربانيز باي ما ن ،باشد  يكو است م  ي ما ن  ي برا ،آنچه كه 
م يافت آن داريل به دريا ما خودمان تماي آزمود كه آاين طورتوان  ين را ميري ساي برايودن عمل سودمند ب.ميده
ـ .ان شده بودي بي منفيا موضوعاتيلل ي هين توسط رابيش از اي حداقل صد سال پ» ييحكم طال«. ريا خ ي كن ي ل
 معلـوم  يرخـواه يبـه خ   ممانعـت مجهـول      يا واژگان و اصطالخات مثبت از ماورا      يان نمودن حكم    ي با ب  يسيع
ن گفته توسـط  ي ا. مثبت استيك سرشتي بلكه ن؛باشد  ي از گناه نم   يشتنداريت تنها موضوع خو   يحي مس .رسد  يم
 يهـا   و نوشتهيعت موسي شريم اخالقي كه آن تعالين معني بد،باشند ي ماي انبيها عت و نوشتهي همان شر  ،يسيع
 خدا برگشته بودند و ي كه به سوياراند ايمانواستار آن بود در ق خي كه عهد عتي و عدالتيي پارسا.باشند ي م ايانب
ه به طـور  ين آي اگر از ا)4: 8ان يروم(د يداشتند به كمال رس يالقدس گام برم  روحيها تين پس بر طبق هدا    ياز ا 
ا را سـ ي و كلي خـانوادگ يها ي زندگ ،ي مليها استي س  ،يالملل  ني روابط ب  يها  نهي زم ي تمام ،شد  ي اطاعت م  يجهان

  .ساخت يدگرگون م
  

  )14-13: 7( راه تنگ )ع
ـ تنـگ و بار ح يروان مسـ ي ورود به جرگه پدرِدهد كه  ينجا به ما هشدار م   يخداوند در ا    راه مشـكل  و كي

ـ  ندرِ فراخ  ،گري از طرف د.ابندي ي را ماتيحاند وفور  م او را دنبال كرده   ي كه وفادارانه تعال   يكن كسان ي ل .است ز ي

نجـا بحـث در   ي در ا  .باشد  ي م هالكت ين زندگ يان چن ي پا .يي و لذت جو   يشكامي توأم با خو   يوجود دارد زندگ  
ـ باشد بلكه مطلـب مهـم شكسـت در اح    يمورد از دست دادن روح و روان شخص نم  ت يـ  مقصـود موجود ياي

   .شخص است
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 درِ .كنـد  ي صدق مـ ،باشد ي نسل بشر ميز كه انتخاب دو راه و دو سرنوشت برا      ي در خبرخوش ن   آياتن  يا
 .شـود  يات مـ ي به حيدرِ تنگ و راه مشكل كه منته .)25: 16امثال ( شود ي به هالكت م  يفراخ و راه پهن كه منته     

ـ . باشد  ي م )6: 14وحنا  ي( و هم راه     )9: 10وحنا  ي( هم در    يسيع ن يـ ن مطالـب در مـورد ا  يـ  كـه ا   يكن در حـال   يل
ـ  از او بايروي پيد برايگو ي ميسي ع.اران استد ايمانر آن به عهده يتفس ،كند و معتبر است    يها صدق م    نوشته د ي
 اگـر  .سـتن دارد ي اسـت كـه ارزش ز  ي تنها زندگمشكل ين زندگيكن اي ل . بود ي و بردبار  ، انضباط ،ماني ا يدارا

 شـما در نظـر   ي خدا را كـه بـرا  يها ني اما بهتر،د داشتي خواهياري همراهان بس.ديشما راه آسان را انتخاب كن   
  .د داديخواهگرفته است از دست 

  
  )20-15: 7(د شناخت يشان خواهيها وهي آنها را از م)غ

ـ پ ،شـود  يم داده مـ يح تعلـ ي از مسـ ي واقعـ يروي پيرانه براي سختگيها   ضرورت جائي كه  هر   15: 7 امبران ي
 آنهـا  : اچ سپرجن گفته استي كه سهمان طور  .باشند  ي وجود دارند كه طرفدار درِ فراخ و راهِ آسان م          ينيدروغ
 » .مار سـوپ درسـت كـرد   يك ملخ ب  ي ي برا يماند كه حت    ي نم ي باق ينكه آب يا«كنند تا     يقت را آبدار م   ير حق آنقد
ـ لباس گوسـفندان ند به يگو يدارند كه در راه خدا سخن م ن مردان كه اقرار   يا اران د ايمـان نـد و ظـاهر   يآ ي در م

 هستند يثيمانان خبيا  ي كه آنها ب   ين معن يبد ، درنده هستند  يدر باطن آنها گرگان    اما   .رنديگ  ي را به خود م    يواقع
   .كنند يلوح را شكار م ثبات و ساده يتجربه و نابالغ و ب يكه اشخاص ب

ـ شـان خواه  يها  وهيشما آنها را از م      :باشند  ين م يامبران دروغ يص پ ي درباره تشخ  18-16 آيات 16-18: 7 د ي
ـ اه بر طبـق و يا گيك درخت ي .دهد يرا لو م آنها ،م مخرب آنهايبند و بار و تعال ي ب يها  يزندگ .شناخت ش يژگي

ـ كـو م يدرخـت ن  .دهد ي نمريانج ،علف هرز  ؛ بدهند انگورتوانند    ي نم  خار يها  بوته .دهد  ي م وهيم  و كـو يوه ني

 و ي زنـدگ . صـادق اسـت    ي روحـان  يايـ  و هم در دن    يعي طب ياين اصل هم در دن    ي ا .دهد  يوه بد م  يدرخت بد م  
اگر آنها بـر طبـق   «  :شودد با كالم خدا آزموده    يند با يگو  يكه در راه خدا سخن م      هستند   ي كه مدع  يم كسان يتعال
  .)20: 8 اشعيا( »ستي در آنها نيچ نوريل است كه هين دلي به ا،نديگو ين كالم سخن نميا

ت يـ  و عقوبـت و محكوم .در آتـش افكنـده گردنـد   ن اسـت كـه    ين ا يامبران دروغ ي سرنوشت پ  19-20: 7
  .توان شناخت يشان م وهي آنها را از م)1: 2پطرس -2( است »ع يهالكت سر«ن يروغامبران و معلمان ديپ

  
  )23-21: 7( ما  هرگز شما را نشناخته)ف

 منجـي نـد كـه او را بـه عنـوان     ينما ي كه به دروغ اقـرار مـ  يه كساني ما را عل،يسي سپس خداوند ما ع  21: 7
  ،ديـ  گو » خداوند خداوند « را   يسينه هر كه ع    .دهد  ياند هشدار م    كن هرگز برگشت ننموده   ي ل ،اند  ق نموده يتصد
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ـ .شـوند  ي مي خدا را به جا آورند وارد پادشاهاراده كه يتنها كسان .افتي آسمان راه خواهد   يبه پادشاه  ن ي اول
  .)29: 6وحنا ي(باشد  ي خداوند ميسيمان آوردن به عي انجام اراده خدا ايگام برا
 به ياريبس )15-11: 20مكاشـفه  (ستند يا يح ميمانان در مقابل مسيا ي كه بي هنگام ي داور روز در   22-23: 7

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

كـه او   بـه آنهـا اعـالم خواهـد نمـود      يسي ع.هوده خواهد بودي اما همه اعترافاتشان ب. اونام به ي همگ.اند  داده

   .دينما يق نميروان خود تصديا آنها را به عنوان پي چگاه آنها را نشناخته استيه
 معتبـر   يكنندگان از نظر اله      معجزه ي ندارند و تمام   يت اله ي معجزات اصل  يم كه تمام  يآموز  ي م اتين آ ياز ا 

 . باشـد يطانيا شـ  ي ي اله رو ممكن است  ي آن ن  .عه در كار است   يطبال ماوراء ييروين كه ن  ي ا يعني معجزه   .باشند  ينم
جـاد  ين تـوهم ا ين منظور كه اي بد،رون برانندي بوها را موقتاًيرو ببخشد تا دي نن خودروايپس ممكن است به    يابل
 بلكه در حـال  ،كند يم نمي تقسين مورديه خودش در چني خود را علي او پادشاه  . است ي كه آن معجزه اله    شود

  .باشد ينده مي آوها دريدتر ديمله هر چه پلح يتوطئه برا
  

  )29-24: 7(د ي سنگ بنا كني بر رو)ق
ست كـه  ي ني كاف.ديان رسانيد به پاينما ي مات اطاعت را القي كه اهمي خطابه خود را با مثل    يسي ع 24-25: 7
شـنود   ي را ميسي كه احكام عي شاگرد.ميد عمال از آنها استفاده نمائي ما با:مي گوش فرا دهها ن گفتهيبه اما تنها   

 ي او دارا)يزنـدگ ( خانـه  .كنـد  ي است كه خانه خود را بر سنگ بنا م    ييمرد دانا د مانند   ينما  يبه آن عمل م   و  

   .خراب نخواهد شد شودده ي در هم كوببادها و باران كه با ي محكم است و هنگاميبست بن

اسـت كـه خانـه     يمرد نادان مانند ديبه آنها عمل ننما اما بشنودح را ي مسيها گفته كه   ي شخص 26-27: 7
ـ  نمايسـتادگ ي مختلف ايها ن مرد قادر نخواهد بود كه در مقابل طوفان  ي ا .خود را بر شن بنا كرده       ي هنگـام :دي

  . نداشته استيرا اساس محكميشود ز ي مرانيو خانه ،بادها بوزند و بباردباران كه 
 او را يسـ ي ع،خواننـد  ي را نـادان مـ  يان ويد جهاني نما ي كوه زندگ  ي بر طبق اصول خطابه رو     ياگر شخص 

 حـال  ي كـه بـرا  ي كس،كند ي ميد خود زندگيخوانند كه با د ي را دانا ميان شخصي جهان.خواند ي م  دانا يشخص
نجـا بـه كـار    ي در ا.خواند ي را نادان مين شخصي چنيسي ع،كند ي مينفس زندگ ي كه برايكند و كس    ي م يزندگ

نـان كامـل   ي مرد دانا اطم. استي معقول و منطق)ليانج(ش  نشان دادن خبرخو   يبردن سازندگان دانا و نادان برا     
 مـرد نـادان از توبـه كـردن      . ما همان سنگ اسـت     منجي خداوند و    ،حي مس يسي ع .دهد  يخود را بر سنگ قرار م     

ـ .كنـد  ي رد م  يد رستگار ي را به عنوان تنها ام     يسيد و ع  ينما  ي م يخوددار واقـع مـا را بـه     ر مثَـل در يكن تفسـ ي ل
   .شود يت رهنمود ميحي مسي و به عملكرد بهتر آن در زندگي رستگاريماورا
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م ي كـوه را بخـوان  ي اگر ما خطابه رو.مردم در شگفت شدند ، دادخاتمهامش ي چون خداوند به پ   28-29: 7
   .ميا  آن نشدهي به درك معنزده نشويم، موفق  آن شگفتي انقالبيژگيو و از

 ايشـان  سـخنان   و سـخنان او بـا اقتـدار بـود    . شدند)ينيد يعلما( و كاتبان  يسيم ع ين تعال يمردم متوجه ب  
   :ندينما ي مي نقد و بررساين طور فاسِت و براون ،سني جام. سخنان آنها انعكاس و ندا بودي سخنان و.فيضع

ر م كاتبان ديد كه تعاليدرخش يمش ميرگر و داور چنان در سراسر تعالي تفس،گذار  به عنوان قانون،ياقتدار اله  ازيآگاه«

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

  )34: 9-1: 8( گوناگون نسبت به آنها يها العمل ح و عكسيض مسيمعجزات قدرت و ف. 5
ح يمسـ (ح يدهد كه او واقعـا ماشـ   يل راائه مي اسرائقوم قاطع به ي شواهد يسي خداوند ع  12 تا   8 يهابابدر  
ح چشـمان  ي كرده بود كه مسـ پيشگوئي اشعيا به طور مثال .رباره او نوشته بودند ا د ي كه انب  يباشد كس   ي م )موعود

 را كه ي لنگان را مداوا خواهد كرد و كسان،دي كران را مفتوح خواهد گردان    يها   گوش ،كوران را باز خواهد نمود    
 ثابـت نمـود   ،ها پيشگوئين ي ايدن تمامي با به انجام رسان    يسي ع )6-5: 35 (الل هستند سرود خوان خواهد نمود     

 ي ويي در شناسـا يد مشـكل ي مقدس خود نبايها ل با رجوع نمودن به نوشته     ي اسرائ .باشد  يم) حيماش(ح  يكه مس 
   .ننديخواهند بب يست كه نمي ني كساني به كوركس هيچكن يل. ح داشته باشنديبه عنوان مس
انـد تـا بـر طبـق نظـم        شـده  ارائـه يحا بر طبق طرح موضـوع    ياند ترج   ها ثبت شده    بابن  يكه در ا   يعيوقا
 منتخـب توسـط   ي بلكـه ارائـه حـوادث   ،باشـد  ي كامل از خدمت خداوند ما نمـ يتي و روا. مطلقي زمان يبند  طبقه
   :اند شامل  كه ارائه شدهي مطالب.دهد ي را نشان ممنجي ي خاص زندگيها هيباشد كه درون ما يالقدس م روح
   .عتي عناصر طبوها وي د،ح بر امراضيت مطلق مسياقتدار و حاكم . 1
   .رو او خواهند بودي كه پي كسانيمطلق در زندگ) يسرور (ي او بر خداونديادعا . 2
  .  آنيبه خصوص توسط رهبران مذهب  ،لي اسرائقوم توسط يسينده عيطرد نمودن فزا. 3
  .انيهوديري توسط غمنجيرفتن ي پذيآمادگ. 4
  

  )4-1: 8( جذام قدرت بر )الف
گـروه   كـه  ي تـا حـد    ، جـذب كننـده داشـت      ييروين   ،د بود ي و شد  يادي بن يسيم ع يكه تعال  ي با وجود  1: 8

 دوسـت  آن را هـر چنـد ممكـن اسـت مـردم       ،كند  ي خود را ثابت م    ،قتي حق . از عقب او روانه گشتند     ياريبس
   . فراموش كنندآن راتوانند  ينمچگاه يه اما ،نداشته باشند

ـ  ا. معالجه نمـود ي تقاضايديناامن زد و با ي زانو به زميسي در مقابل ع   يجذامك  ي 2: 8 مـان  ي اين جـذام ي
ر ي جذام تصـو .كند يد نمي را نااميچگاه كس ي ه يمان واقع ي و ا  .ديتوانست او را معالجه نما      يداشت كه خداوند م   



- �� -  

رقابل معالجه توسط بشر يغ اشكال آن ي و بعضي و مسري عفون، مهلك،زيانگ را نفرتي زاست گناه  ي براي مناسب
  .هستند
 با آنهـا ممكـن بـود كـه شـخص را در معـرض                ي ارتباط جسم  . بودند يان آلوده و لمس نكردن    يمجذا 3: 8
ده داشتند كه ارتباط شخص را از نظر رسـوم آنهـا ناپـاك و نجـس     يان عقيهودين مورد ي در ا . قرار دهد  يآلودگ
ـ  .باشـد   يها م   يلي اسرائ ي مذهب يجمع ه پرستش دست  ي نامناسب برا  ي به عبارت  ،كرد  يم  يسـ ي كـه ع   يامكن هنگـ  ي ل

 .د گشتي ناپدي در و بالدرنگ،جذام يماري ب ،راد نمودي اي وي از مداوا ي و سخنان حاك   لمس نمود  را   يجذام
   .ن قدرت است كه گناه را پاك گرداند و به شخص پاك شده استحقاق پرستش را بدهدي اي ما دارامنجي
زنهـار  دهد كـه   ي فرمان مي به كسيسي ثبت شده است كه ع     يل مت ي است كه در انج    ين مورد ين اول يا 4: 8

 انـد   را كه شـاهد آن بـوده  يا  آنها انجام شده و هم معجزهي كه برايا  هم در مورد معجزه   .ي را اطالع نده   يكس
ل بود كه او آگاه بـود كـه        ين دل ين مطلب احتماال به ا    ي ا )26: 8 ؛36: 7 ؛43: 5مرقس   9: 17 ؛16: 12 ؛30: 9 ك.نيز ر (
 .نـد يخواستند كـه او را پادشـاه اعـالم نما          ي م .ابندي ييان رها يوغ روم يا عالقه داشتند كه از      از مردم تنه   ياريبس
ب يبر صـل -1د يبا يكردند و او م ي را رد مي روحاني رهبر ،قومل هنوز نادم نبود و      يدانست كه اسرائ    يكن او م  يل

  . برود
گشـت   ي پـاك مـ  يك جذامي كه ي هنگام.كرد  يز خدمت م  ي كاهن به عنوان پزشك ن     ،يعت موس يتحت شر 

 بدون شك )6-4: 14 انيالو(د يم نماي تقديا هيد و هدياي ب كاهنش به حضور    يمجبور بود كه به منظور اعالم پاك      
 هشـدار دهـد كـه    كـاهن ن يد به ايبا ي در واقع م.العاده بود ار نادر و خارق  ي بس يك جذام ين واقعه پاك شدن     يا

ـ ي ل.ريا خيت ظهور نموده است ي در نها)حيمس(ح يا ماشيد كه آ يق نما يتحق  يالعملـ  ن عكـس يكن ما در مورد چن
   .ديعت اطاعت نماين مورد از شريد كه در ايگو ي مي به جذاميسي ع.ميابي ي نميا نوشته

 را شـفا  قوم يماري كه بييرويل آمده بود با ني به اسرائ)حيمس(ح ي ماش: معجزه واضح است   ياشارات روحان 
  . خود آماده نبودنديي رهاي هنوز براقومكن ي ل.ش ارائه داديها  از اعتبارنامهيكيعنوان ن معجزه را به ي او ا.دهد
  

   )13-5: 8 (قدرت بر معلوليت )ب
 اگـر  .ان ارائه شـده اسـت  يهوديرا نبودن ير پذيهود با تضاد چشمگيري غيوزباشيك فرمانده  يمان  ي ا 5-6: 8
 فرمانده  .ندينما  يكه مورد تنفر هستند او را اذعان م       ) ييها  نيد  يب( كافران   ،ديق ننما يل پادشاه خود را تصد    ياسرائ
ا در كفرنـاحوم مسـتقر      يـ  يكـ ي بود كه در نزد    يوزباشيان بود كه فرمانده حدودا صد       يافسر ارتش روم    ،يوزباشي

 كـه بـر او   ي را كـه از فلـج دردنـاك و ناگهـان    خدمتگزارانش از يكي يتا شفا  آمدح  ي مس ي او به سو   .شده بود 
 خـدمتكار خـود   ي بود كه اكثر فرماندهان بـرا يرعادي غين امر محبتي ا. بخواهد ،برد يشده بود و رنج م     يمستول
   .دهند يبروز نم
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ـ يفرمانـده    ،ديمار را مالقات نما   يشنهاد كرد كه خدمتكار ب    ي پ يسيع كه خداوند ما     ي هنگام 7-9: 8  يوزباش
 » .يـي ستم كه تو به خانه مـن درآ يق آن نين الم« : بالدرنگ گفتي و.مان خود را نشان داديت و عمق ا   يواقع

 .دانـم  ي من در مورد اقتـدار مـ  .ي او را شفا ببخشيسخن تنها با گفتن     يتوان  يرا تو م  ي ز  ، ندارد يبهر حال ضرورت  
ـ  يردستانم دستور ميرم و به ز   يگ  ي خود دستور م   يمن از ارشدها   چـون و چـرا اطاعـت     يدهم و دستورات من ب

   .نهاستيش از ايار بي خدمتكار من بسيماريخنان تو بر ب سيروي اما ن،شوند يم
 يسـ ينـد ع يگو ي اسـت كـه مـ   ي از دوبار  يكين  ي ا .هود شگفت زده شد   يرين غ يمان ا ي از ا  يسي ع 10-12: 8

قوم منتخـب خـدا    ني را بيمان قوين ايچن او   )6:6مرقس  (ان بود   يهودي يمانيا  يگر از ب  ي بار د  .شگفت زده شد  

ان از سراسـر  يـ هوديري غ،نده اوي آين موضوع شد كه در پادشاهين مطلب منجر به ذكر ا     يو ا  .افته بود ينل  ياسرائ

ظلمت  بـه  يپسران پادشاه كه يمند گردند در حال  بهرهيهوديند كه از مصاحبت با بزرگان يآ يجهان گرد هم م   
پسـران   .نديسـا  ي را بـه هـم مـ   شـان يها دندانه خواهند كـرد و  ي كه آنها گرييجا  افكنده خواهند شد يخارج

 كه بـه اذعـان نمـودن خـدا بـه عنـوان پادشـاه اقـرار          يكسان  ،باشند  ي م يهودي هستند كه نژادا     ي كسان يپادشاه
 نيـ  اي كه داراييها  اكثر بچه  .ز صادق است  ين اصل امروزه ن   ي اما ا  .اند  چگاه واقعا برگشت ننموده   يكن ه يل  ،نموده
ح را انكـار و رد  يرا آنها مسـ يشوند ز   ي در جهنم هالك م    ،اند  تهافي رشد   يحي مس يها  از هستند كه در خانواده    يامت
ل يام انجيرا به پيمند خواهند شد ز  آسمان بهرهي در جنگل از شكوه ابد    ي وحش يها   كه انسان  ي در حال  ،اند  كرده

   .اعتقاد داشتند
 .يا مـان آورده يرا تو ايز ،به تو عطا خواهد شد    ؛به راه خود برو   « : گفت يوزباشي به فرمانده    يسيع 13: 8

 كـه  ي با وجـود .افتيشفا   بالدرنگ   خدمتكار .شود  ي خدا پاداش داده م    يژگينان به و  يمان به نسبت اطم   ي به ا  »
ـ يب يح را مير خدمت حضور مسينجا تصوي ما در ا. چند از او دور بود   ي مسافت يسيع  كـه خـود   ي بـا وجـود  .مين
  .بخشد ي گناه شفا م)تيمعلول( از فلج  راياز طبقاتيان فاقد امتيهودي ، ندارديجسم ح حضوريمس

  
   )15-14: 8( تب قدرت بر )پ

مار را لمس نمود ي او دست ب  .مار است و تب دارد    يبافت كه مادرزنش    ي در ،خانه پطرس  با ورود به     يسيع
ـ ،شود ي ميل بر شخص مستويادي معموال پس از تب ضعف ز.ديو تب قطع گرد  ـ   يـ كن اي ل  و ين شـفا چنـان آن

 از ي قـدردان ي بـود بـرا  ي كه نشانگر مناسـب .دي نماخدمت يسي توانست از بستر برخاسته و به ع كه او  كامل بود 
 يبا سـرزندگ  ،ميافتيم و هر گاه شفا يد او را سرمشق خود قرار دهي ما با. انجام داده بودي و ي برا منجي كه   يكار

  .مي به او خدمت نمائيو قدرت و با از خودگذشتگ
  

  )17-16: 8( گوناگون يها يماريوها و بي دقدرت بر )ت
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 او آمدنـد  ي بـه سـو  ي مردم ماننـد مـوج  )34-21: 1مرقس  ك.ر(افت  يان  ي كه سبت پا   ي زمان غروبهنگام  

 مسخ شده و كنتـرل     )يطانيش(ث  يز توسط ارواح خب   يانگ  ن افراد رقت  ي ا . بودند يوزدگيان د ي از آنها قربان   ياريبس
 .دنـد يد ير مواقـع آنهـا آزار مـ   يدر سـا   ؛دادند ي خود نشان مافوق انسان از اغلب آنها دانش و قدرت م      .شدند  يم

وها ير دي آنها تحت تسخ،ي بود و نه ذهنينها نه جسمي اما علت همه ا    .وانه بود يه اشخاص د  ي شب يرفتار آنها گاه  
   .رون رانديسخن آنهارا ب كيبا  يسي ع.بودند

 را بـه انجـام   )4: 53( اشـعيا  پيشـگوئي ار نكـ ي و بـا ا  .مار بودند شفا داد   ي را كه ب   ي كسان يتمامن  ياو همچن 
ـ  آ» . ما را با خود حمـل نمـود       يها  يماري و غم ما را بر خود گرفت و ب         ياو خود رنجور  «  :ديرسان  اغلـب  17ه ي

 ين شـفا ي بنـابرا .باشـد  يشود تا نشان دهد كه شفا در جبران گنـاه مـ   يمان به كار برده ميافتگان با ا  يتوسط شفا   
 پيشگوئي ،نجا روح خدايكن در ا  ي ل .شودمان  ي آن به واسطه ا    يتواند مدع   يار م د  يمانا است كه    يزي آن چ  يجسم

   .بي صليبرد نه به كار او بر رو ي به كار ممنجي )ينيزم( ي خاكيرا در مورد خدمت شفا بخش
   :ميا ر بودهيچهار معجزه به شرح ز) 4(ما شاهد باب ن ي اينجايا تا
   .حي با حضور مس ،يهودي ي جذاميشفا. 1
   .ح دور از او قرار گرفته بوديكه مس يوزباشي خدمتكار فرمانده يشفا. 2
   .ح در خانه آنهاي با حضور مس، مادرزن پطرسيشفا. 3
   .يسي با حضور ع،مارانيوزدگان و بي دي تماميشفا. 4
   :باشد ي كه مطالب باال نماد چهار مرحله از خدمت خداوند مدارد اظهار مي )Gaebelein(ن يگابل
   .لي و خدمت به قوم خود اسرائ،ن فصل ورود خوديح در اوليمس. 1
   . حضور ندارديسي كه عي در حال،انيهوديري غيسامانده. 2
مـار  ي دختـر ب يل و شفاي روابطش با اسرائي برقرار،شود ي كه او وارد خانه م   يهنگام   ،ن فصل ورود  يدوم. 3
  .هونيص

  .افتيشفا خواهند ماران يوزدگان و بي دي كه تماميا هزاره. 4
د به مـا در مـورد عمـق      يم در معجزات و با    يشرفت تعال يرا است از پ   ي كنجكاوگرانه و گ   يلين مطالب تحل  يا
د با رانـدن  يم كه نبايار باشيد هوشي هر چند كه ما با. مقدس كتب مقدس هشدار دهد     يها   پنهان در نوشته   يمعنا

  .ميط بكشانيوش را به افراط و تفرن ري ا،ز گردنديآما كه استهزيا  نقطهيمعناها به سو
  

  )22-18: 8 ( معجزه امتناع بشر)ث
 ي است كه او در ارتباط با مردان و زنـان ي و آن هنگام.ميديوها را ديها و د يماريح بر بيما اعمال اقتدار مس 
   . معجزه امتناع بشر–ند ينما ي مالقات مياست كه با مقاومت با و
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ل گذر كند و به قسمت شرق     ي جل يايگشت كه از كفرناحوم و از در        ي م  آماده يسيع كه   ي در حال  18-20: 8

 .را به دنبـال او بـرود   »تمام راه «مان بست كه ي با اعتماد به نفس گام به جلو نهاد و پ يني د ي از علما  يكي .برود
 بـود  ي توأم با از خودگشـتگ يك زندگيجاد كرد كه ارزش عمل خود را كه    يد را ا  ين ترد يپاسخ خداوند در او ا    

 ي اما پسـر انسـان را جـا      ،ها  انهي مرغان هوا را آش    .هاست  روباهان را النه  « )محاسبه كند (ا  ين كند   يسبك سنگ 
 وجـود  ييهـا   هر چنـد كـه خانـه     . از خود نداشت   يا   خانه يسيع  ، خود ي هنگام خدمت عموم   » .ستيسرنهادن ن 
 سخنانش به نظـر  ي واقعيروي ن.افتي يدن مي خوابي براي بود و معموال جائي گراميهمانيدر آنها م   داشتند كه او  

 يي او كارهـا .ش فـراهم آورد ي را بـرا يش و استراحت ماندگار و واقعيتوانست آسا يا نمين دني ا.آمد ي م يروحان
مطلـب در مـورد   ن ي همـ .توانسـت اسـتراحت كنـد    يد نميرسان ي انجام دادن داشت و تا آنها را به انجام نم        يبرا
  !د باشديا حداقل نباي ...ستيش آنها ني آساين جهان جايا  ؛كرد يروانش صدق ميپ

 ،ان نمـود يـ  بيسـ ي به دنبال نمـودن ع يل خود را برايت داشت تماي از پروانش كه حسن ن  گري د يكي 21: 8

 نخست رخصت ده تا بروم و پدر خـود را بـه خـاك    )خداوندا(سرورم « : را عنوان كرديشتريت ب يكن الو يل
 ي با سـخنان ي مسئله اساس . داشت ير تفاوت اندنك  يا خ يا پدرش هم اكنون جانسپرده      ين مطلب كه آ   ي ا » .بسپارم
نكـه  ي نظـر بـه ا  .ح قرار داده بـود يتر از مس شي او خود را پ»نخست من . …سرورم « :ان شده بوديض بيضد و نق 

ل ن عمـ ي كـه چنـ  يرسـد امـا هنگـام    ي بـه نظـر مـ   ي دفن پدر شخص كامال منطقـ      ي محترمانه برا  يانجام مراسم 
   .شود ي اشتباه محسوب ميابد عملي يت مي ارجحمنجي  بر فراخوانيارزشمند
 مردگـان  بگـذار كـه       ، كـردن از مـن اسـت       يرويـ ه تـو پ   يفه اول يوظ«  : بالدرنگ به او پاسخ داد     يسي ع 22: 8

ـ . را انجـام دهـد  يتوند چنان كار    يافته م ي شخص نجات ن   .ندي را دفن نما   ي جسم مردگان ،يروحان  يكن كـار ي ل
 ي خود را وقف آنچه كه ماندگار اسـت بنمـا و زنـدگ        ي زندگ يها  ني بهتر .ي انجام ده  يتوان  ي كه تو تنها م    هست

تر  ن نكته پررنگي اما ا.ن دو شاگرد چگونه پاسخ دادندي به ما گفته نشد كه ا      » . نكن يخود را صرف مسائل جزئ    
 خود را صرف يا فراهم آورند و زندگيش خود در دني آساي براييها ح را ترك نمودند تا محل    ياست كه آنها مس   

ـ  مـا با ،مينكه ما آنها را محكوم نمائي قبل از ا   .ات با جان و دل نمودند     يفرع رفتنيپذ د خودمـان را بـا دو مـورد    ي
  .ميازمائين نوشته شرح داده شده است بي در ايسي كه توسط عشاگرديشرط 
  

  )27-23: 8( بر عناصر قدرت )ج
آلود شـهرت    خروشان و كفيها ها به شالقه   ل موج ي تبد ي ناگهان يها  طوفانل به دچار شدن به      ي جل يايدر
ا يـ  كـه بـه در  ي هنگـام .رنـد يگ يك سـرعت مـ  ينوردند و در تنگراهة بار ي دره اردن را در م     ، بادها از شمال   .دارد
   .العاده ناامن است  فوقيانوردي دري براين مواقعي چن،رسند يم

  ، كه طوفان در گرفـت ي هنگام. بودي به قسمت شرقيز قسمت غرب در حال گذر ايسي ع يتين موقع يدر چن 
كردنـد   ي درخواست كمك مـ يمگيدار نمودند و با سراسي شاگردانش هراسان او را ب.در خواب بود يقي در قا او
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مـان  ي پـس از سـرزنش نمـودن آنهـا بـه علـت ا          . آوردنـد  ي رو يخاطر اعتقادشان بود كه به شخص مناسب       و به 
 شـدند كـه   زده شـگفت  آنـان   ، حكمفرما شد  آرامش كامل  كه   ي هنگام .ب كرد يواج و باد را نه    ام او    ،زشانيناچ
 آنها اصال درك نكردند كـه خـالق و حـافظ جهـان آن روز در     .كنند ين مسافر فروتن اطاعت مي عناصر از ا  يحت
   !ق بوديقا

د كه مـا در اعمـاق امـواج       رس  ي به نظر م   ي گاه .شدآها روبرو خواهند      ا زود با طوفان   ير  ي شاگردان د  تمامي
 را يتوانـد آن كشـت   ي نميچ آبيه« .ق استي با ما در قايسيم كه عيبخش است بدان  چه آرامش.م شد يغرق خواه 
 را ي زنـدگ يهـا   توانـد طوفـان     ي نم كس  هيچ » .ده است ببلعد  يها در آن آرام     ن و آسمان  ي زم ،ها  انوسيكه سرور اق  

  . فرو نشانديسيمانند خداوند ع
  
  )34-28: 8 (بخشد يو زده را شفا ميدو مرد د يسي ع)چ
 دو بـه   ،دي به آن جـا رسـ  يسي كه عي هنگام. قرار داشت انيه جدر يناحل  ي جل ياي در ي در بخش شرق   28: 8
 يكردند و بـه قـدر    ي م ي غار مانند زندگ   يگورهاوسانان در   ين د ي ا . برخورد نمود  يالعاده وحش   وزده فوق يمرد د 

   .ه را ناامن كرده بودندي آن ناح بودند كه سفر كردن دريوحش

ا ي آ. پسر خدا يسيا ع ي ؟ما را با تو چه كار است      «  :زدند اديوها فر يد  ،شد  يك م ي كه نزد  ي در حال  29-31: 8
ت آنهـا را هـالك   يـ سـت و در نها ي كيسـ يدانستند كه ع يآنها م »؟ي كه قبل از وقت عذاب كن   يا  نجا آمده يبه ا 

 )يهـا   خـواه يآزاد( يهـا   بـرال ي از ل  يريـ  كث ياتي اله يتر از آگاه    قي آنها دق  يآگاهات  ين جنبه اله  ي از ا  .خواهد نمود 
 تقاضا كردنـد كـه   ي از و ،رون براند يخواهد آنها را از بدن مردها ب        ي م يسين مطلب كه ع   ي با درك ا   . بود يامروز
   . منتقل گردندكردند ي چرا ميكي كه در آن نزدياريبه گله گرازان بسآنها 
وهـا  يكن چرا خداوند پادشاه به درخواست د    ي ل . درخواست آنها را اجابت نمود     يسيكه ع ب بود   ي عج 32: 8
 از ييوهـا از حالـت رهـا   يد ، اول.مياوريـ قت را به خاطر ب    يد دو حق  ي ما با  ،ين عمل و  ي درك ا  يبرا  ؟ت داد يرضا

ر يا سـا يـ وانـات  ي در جسم ح،خواستند كه در جسم انسان و اگر آن امكان ندارد    ي آنها م  .كردند  يجسم احتراز م  
وانگـان  ي تنها آنها را از جسم ديسي اگر ع. هالكت نمودن بوداوها بالاستثنيمقصود د ، دوم. كننديموجودات سكن 

 با قبول نمودن منتقل شدن آنهـا بـه   .شدند يه محسوب مير مردم آن ناحي ساي برايديوها تهد يد  ،افكند  يرون م يب
وانـات  ي مخـرب آنهـا را بـه ح   يرويـ  نمـود و ن يري و زنان جلـوگ او از ورود آنها به جسم مردان  ،ها  جسم خوك 
نكه آنها بـه جسـم   ي به محض ا.ده بودي آنها توسط خداوند فرا نرس     ييكن هنوز زمان هالكت نها    ي ل .محدود نمود 

   . و در آب هالك شدندا هجوم بردندي تپه به درون دريريانه از سرازيگرازان وحش ،گرازان منتقل شدند
 يبار را كـه بـرا   ن اماكن دهشتيدن است و ايوها به هالك رساني ديدهد كه هدف نهائ    ين م ن واقعه نشا  يا
د دو هزار گراز را به هالكـت      يبا  مي توانستند در جسم دو مرد ساكن گردند        يوها كه م  ي چند از د   ي تعداد ينابود
  )13: 5مرقس  (دي نمايديي تأ،ديرسان
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ك شـهروند  يـ ن بود كـه    يجه ا ي نت . اتفاق افتاده بود بازگفتند    ختند و خبر آنچه را كه     ي خوكبانان گر  33-34: 8
 را بـه  يسـ ي از آن زمان بـه بعـد ع  .ديه را ترك نما يكه آن ناح    تقاضا نمود  يو آمد و از     يسيزده به نزد ع     جانيه

ـ اند و از او تقاضا شد كه آن مكـان را تـرك نما   ها نكوهش كرده    نبودن كشتار خوك   يعلت ضرور   يرا ويـ  ز.دي
پـرورش   ، بودنـد يهوديان ين جدري اگر ا. قائل استيشتريوانات ارزش بي حي بشر نسبت به زندگ    يدگ زن يبرا

ك گلـه  يـ  ين است كه آنهـا بـرا  يت آنها اي محكوم،ريا خي بودند يهودي اما چه  . بود يرقانوني آنها غ  يخوك برا 
  .وزدهي دو دي قائل بودند تا شفايشتريخوك ارزش ب

  
  )8-1: 9(دن گناهان ي بخشقدرت .ح
ل گذشت و به كفرناحوم آمـد كـه   ي جل يايد دوباره از در   يان طرد گرد  ينكه توسط جدر  ي پس از ا   منجي 1: 9
نجـا  ي و در ا)31-29: 4لوقا ( بر هالكت او نموده بودند ينكه مردم ناصره سعي پس از اشهر اول شده بود به   يتبد

   .ن معجزات را انجام داديتر  از پرقدرتيبود كه او بعض
 در نوشـته  .كردند نزد او آمدنـد  يا تشك حمل مي را در بستر ساده يمفلوج كه مرد يهار مرد در حال    چ 2: 9

ن بـه حضـور   ي آنها مجبور شدند سقف را پاره كرده و آن مرد را بـه پـائ          ،مرقس آمده است كه چون ازدحام بود      
ـ     ،دي را د  مان آنها يا يسيع كه   يهنگام) 12-1: 2(اورند  ي ب يسيع  كـه   . فرزنـد شـاد بـاش      ،تبه مرد مفلوج گف

 گفـتن  ين عبارات بـه سـادگ  يك از اي در واقع گفتن هر .ز و راه برو  يبرخ يا به عبارت  ي .ده شد يگناهان تو آمرز  
ـ ي اما نتا،رممكن استي هر دو غي از نظر بشر؟تر است ك آساني اما انجام كدام ، است يگريآن د  ن حكـم  يج اول
  .باشند يص ميحكم بالدرنگ قابل تشخن يرات دومي كه تأثيباشند در حال ي نميمرئ

9 :3-5   
ـ يبخشـش گناهـان رو   ت و قدرت    ي حاكم ي كه او دارا   يني د ي به منظور نشان دادن به علما      6-7: 9  ني زم
ننـد  ي را كه آنها بتوانند ببيا  و مدارا معجزهي با فروتن يسي ع ).د منزلت خدا را داشته باشد     ين با يو بنابرا (باشد    يم

   » .ر و به خانه بروي بستر خود را برگ،زيبرخ« : كرد و گفتي مرد مفلوج روي به سو.به آنها ارائه نمود
العمـل را    آنها دو عكـس  ،رود ي خانه م  يدند كه تشك در دست به سو      ي را د  ي كه توده مردم و    ي هنگام 8: 9

سـاس تـرس   عه بـود اح يطبال واضح ماوراءيلي كه خي آنها در حضور مالقات.ي ترس و شگفت.از خود نشان دادند  
ـ  اما آنها كامال اهم.د نمودنديها تمج  به انسان ييروين ن يدن چن ي بخش يخدا را برا   آنها   .كردند  يم ت معجـزه را  ي

 يا معجـزه  كـه  ده شده بودين مطلب كه گناهان انسان آمرز يد ا يي تأ ي مرد مفلوج برا   ي مرئ ي شفا .فراموش كردند 
ش بخشـش  ي كه نمـا يا كردند كه آنها شاهد حادثه يد درك مين اتفاق آنها با ي از ا  . گشته بود  ي طراح ، بود ينامرئ

 .باشـد  يح مي مس يسين آنها در شخص خداوند ما ع      يش حضور خدا ب   يباشد بلكه نما    يها نم   اقتدار خدا به انسان   
د آنهـا  يـ م فهمي خـواه ي كه از حوادث بعدهمان گونه ،يني د ي در مورد علما   .ن امر را درك نكردند    يكن آنها ا  يل

  .تر شدند  خود محكميفرت و ناباورتنها در ن
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  )13-9: 9(خواند  ير را فراميگ  خراجي متيسي ع)خ

 در مـورد  ي فروتنانـه و سـاده متـ   يهـا   را در برگرفته بود موقتا با نوشته      منجي كه   ي جو خشن و پرتنش    9:9
ش بـه علـت    او و افسـران همكـار   .ا افسر گمرك خانـه بـود      ير  يگ  ك خراج ي ي مت .ابدي يفراخوان خود آرامش م   

ن علت كـه آنهـا در خـدمت منـافع     يشتر از همه به ا يشد و ب    ي گزاف كه به زور گرفته م      يةا  اتي اخذ مال  ،ياديش
ـ  .ان بودند يهوديدا مورد نفرت    ي شد ،ل بودند ي روم ارباب بزرگ اسرائ    ياتورامپر  از دفتـر   ح در حـال گـذر     يمس

ـ . روان شـد   ي و به دنبال او برخاست و     . بود ي آن يالعمل مت    عكس » اياز پس من ب   «  : گفت ي به مت  ،ياتيمال  ي مت
او « درباره او گفته شده است كـه  .دي گرديسي عي آنشاگردان از يكيرا رها كرده و     و نادرست خود   يشغل سنت 
 را از دست داد اما شرف و افتخار بـه     ي او درآمد خوب   .افتي راحت را از دست داد اما سرنوشت خود را           يشغل

ـ ا نيچگاه در رو  ي شد كه ه   يي اما وارد ماجرا   .از دست داد   راحت را  يتي او امن  .دست آورد  ـ  ندآن راز ي  » .ده بـود ي
گر نائل آمدن ي بود و پاداش درسولافت نمود قرار گرفتن در جرگه دوازده   ي كه در  ييها  ن پاداش يتر   از مهم  يكي

   .دينما ي بود كه نامش را حفظ ميليبه افتخار نوشتن انج
 و )5:29لوقـا   (ه شـده بـود  يـ  تهيسي و به افتخار عيرود توسط مت يا از آن سخن منجي كه در ا  يي غذا 10: 9
 لزومـا   ،ني بنـابرا . كـرد  ي معرفـ  منجيق نمود و همكارانش را به       يح را تصد  يعام مس  بود كه او در مأل     يقين طر يا

   ! شناخته شده بودندگناهكارانز عموما به عنوان ين نيري بودند و ساريگ خراجمهمانان 
 .گرفـت  يز قرار مـ ي مي بود كه روبرويدار مكت كوسني ني رسم غذا خوردن در آن روها لم دادن رو        11: 9
ـ نما  ي و معاشرت مـ    ينيق با ولگردان اجتماع همنش    ين طر ي به ا  يسي كه ع  دنديان د يسي كه فر  يهنگام د بـه نـزد   ي

 غذا گناهكاران با  يامبر واقع ي پ چي ه  مطمئناً . متهم كردند  » ينيشنق هم يگناه از طر  « رفتند و او را به       ين و شاگردا
   .خورد ينم

ان يسـ ي فر»  نه تندرسـتان    ،از دارند يب ن يمارانند كه به طب   يب«  :د و پاسخ داد   ين سخنان را شن   ي ا يسي ع 12: 9
در واقـع آنهـا از نظـر     (نـد ي اقـرار نما يسـ ياز خود به ع ي نداشتند كه به ن    يليانگاشتند و تما    يخود را تندرست م   

ل داشـتند  يشتر تمايران و گناهكاران بيگ  برعكس باج)ازمند شفا بودنديدا نيمار بودند و شد  يده ب العا   فوق يروحان
 !ح بـود ين اتهام صـح ي بنابرا.ح بودنديض نجات مس ي ف يق نموده و در جستجو    ي خود را تصد   يت واقع يكه موقع 

اش  د هم درجـه يت داشت و شايان غذا خورده بود باز اتهام واقعيسي اگر او با فر   . با گناهكاران غذا خورد    يسيع
 امـا نكتـه   .خورد ي ما با گناهكاران غذا نخورده بود او همواره تنها م          ياي مانند دن  يياي در دن  يسي اگر ع  !شتر بود يب

 شـر و  يهـا  چگـاه در راه ي ه،خـورد  ي كه او با گناهكاران غذا مين است كه هنگاميد فراموش شود ا  يمهم كه نبا  
هـا   تيـ ن موقعي او از ا.انداخت  ي به خطر نم   آن را زد و     يبه شهادت خود لطمه نم     و گذاشت  ي آنها پا نم   يطانيش

   .ت و تقدس فراخواندي واقعيها را به سو كرد تا انسان ياستفاده م
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 ،دادنـد  ي انجام مياريهود را با دقت بس  ي ي كه آنها رسوم مذهب    ين بود كه با وجود    يان ا يسي مشكل فر  13: 9
ـ  آنان را بـا ا يسين ع ي بنابرا .م و از سنگ بود    رح  ي ب ،احساس  يشان ب يها  قلب  ي آمـوختن معنـا  ين چـالش بـرا  ي

خـدا  كـه    ي با وجـود   . مرخص نمود  )6  :6نقل شده از هوشع     ( » ي نه قربان  ،خواهم يم من رحمت «هوه  يسخنان  
ـ يي پارساي براينيگزي جايخواهد كه مراسم مذهب ياو نم    را برقرار نموده،   ينظام قربان  ك يـ  خـدا  .شـود  ي درون
 را يقا همان كـار ي دق.شود ي خشنود نمي شخصي از خداپرستياو از جدا كردن مراسم مذهب  ،باشد  يشعائرگرا نم 

 كـه محتـاج كمـك    ي اما نسـبت بـه كسـان   ،نمودند يت ميعت را رعاي آنها مفاد شر   .ان انجام داده بودند   يسيكه فر 
 بودنـد  ينند خودشان پارسانما و به ظـاهر مـذهب    كه ما  ي آنها تنها با مردم    .داشتند  ي روا نم  ي بودند ترحم  يروحان

   .مصاحبت داشتند
ام  امـده يان ني دعـوت پارسـا  يمن بـرا « :ز به آنها گفتيآم هي به طور كنا  يسيبرعكس تصورشان خداوند ع   

 .دي به انجام رسانيز قرباني رحمت و ني او كامال خواسته خدا را برا      » .تا گناهكاران را دعوت كنم     ام  بلكه آمده 

 فـرا  توبـه كـردن    مردمـان را بـه       ين او آمد كه تمام    ي بنابرا ، در جهان وجود ندارد    يي قوم پارسا  ي واقع يعنابه م 
كننـد   ي كه به گناهكار بودن خود اذعان مي كساني كه فراخوان او تنها برا     ن است يانجا برداشت   ي اما در ا   .خواند

  .ببخشدمان هستند ينما و ناپش پارسا–مغرور ن ايسيمانند فر كه ي خود را به كسانيتواند شفا ي او نم.موثر است
  

  )17-14: 9( يدار  در مورد روزهيسي از عپرسش) د
شـان  ي كـه برا ي با مشـكل ين و شاگردا .برد  يددهنده در زندان به سر م     ي تعم ييحين زمان احتماال    ي تا ا  14: 9
ـ يسيع نشاگردا كنيل ،گرفتند ي روزه ماغلب آنها .آمدند يسي عنزدش آمده بود   يپ ـ  ،گرفتنـد  ي روزه نم لش ي دل

   ؟چه بود
بـا   كـه او  يتا زمـان  ي مهمانان آن عروسي وشاگردان بود و داماد او . به آنها پاسخ داديس با مثال ي ع 15: 9

 سـپس  ، خواهنـد گرفـت   از آنـان   اما او را     . وجود نداشت  ي به عنوان سوگوار   ي روزه دار  ي برا يلي دل ، بود آنها

 او ،يش و از هنگام صـعود و ي با مرگ و به خاك سپار، او از آنها گرفته شد     .روزه خواهند گرفت   ي و شاگردان
 حكـم بـه روزه گـرفتن    يسـ ي كه در سخنان عي در حال.شود يب محسوب مينش غاشاگردا ي برا ياز نظر جسم  

ـ ي تأ،باشند ي كه در انتظار بازگشت داماد مي كساني براين مطلب را به عنوان عملكردي آنها مطمئنا ا  ،شود ينم د ي
   .كنند يم

د كـه  يـ شتر وادار كرد تـا خاطرنشـان نما  ي را بيسي مطرح شده بود ع ييحي شاگردان كه توسط    ي سؤال 16: 9
دهـد كـه اصـول     ي نشان مـ يسيض و عين في اعالم عصر نويعني قرار داد يت الهيك مشي بر  ي نقطه عطف  ييحي

تكه از پارچـه  ك ي كه ن استياض مانند يعت و في بر ادغام شر  ي سع .توانند درهم ادغام گردند     يخاص آنها نم  
شـود و   يرود و جمع م  ي كه جامه شسته شود وصله آب م       ي هنگام .وصله زد   كهنه يا  جامه و نو را به      آب نرفته 
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 ايـن گونـه  ن بـه حـق   ي گـابل .شـود  يان مي از قبل بدتر نماي و پارگ.شود ي جدا ميميشود و از پارچه قد  يپاره م 
  :كند يشكوه م

 يي پارسـا يعت و رواج قـانون ي بر حفظ شري سع،ليض و انج يت كه با اقرار به ف     يهودير به اصول    ت مقتد يحيك مس ي
  .آورد ي را به وجود ميتر مي در زمان گذشته انزجار عظيپرست ل به بتيدارد در نظر خدا از اقرار اسرائ

ـ يها  راب نو در مشك   شختن  ين ادغام مانند ر   يا ا ي 17: 9 ـ  ز.باشـد  ي كهنه م  يل از گازهـا را فشـار حاصـ  ي
 .انـد   خـود را از دسـت داده  يها حالت ارتجاع ن مشكيرا اي ز،تركاند  ي كهنه را م   يها  د مشك ير شراب جد  يتخم
   .دنك يب مي را تخرييگرا يعتر شيها دهد مشك يل به ما مي كه انجنجاتي و يزندگ

 ،بـا خـود آورد  ح ي كـه مسـ    ي شـاد  .شـود  ي منتج به تنش مـ     يريناپذ  ت به طور اجتناب   يحيسرآغاز دوره مس  
ل يجني پت.زها وجود داشتين از چي كامال نوياز به نظميم بگنجد و نيتوانست درون اشكال و شعائر عهد قد    ينم
   :دينما ي روشن ماين گونهن مطلب را يا

ـ  و ا.دهد ي هشدار م… و نو …ه ادغام كهنه    ي بر عل  شاگردانشب پادشاه به    ين ترت يبد  اسـت كـه در   يزيـ ن تنهـا چ ي
سا خود را اصالح كرده و وفق داده است و جامه كهنه ين كليت در همه جا و بيهودي .ت انجام شده استيحيم مسسراسر عال

ـ هوديكننـده اسـت كـه نـه      جي گيبي ترك،ن ادغاميجه ا ي نت . خورده است  »تيحيمس«برچسب    بلكـه  ،تيحيت اسـت نـه مسـ   ي
 كهنـه  يهـا  گـان در مشـك  ي رايي شراب نو رهـا   .شدبا  ي زنده م  ي اعتقاد به خدا   ي منسوخ به جا   ي كارها ي شعائر ينيگزيجا
شتر يخته شده و بي شراب ر،ب شدهيده و تخريها ترك  پوست،بله   حاصل شده است؟  يا  جهيو چه نت     ،خته شده ي ر ييگرا  قانون
ـ ي شرعت رعب و وحشتش را از دست داد ز     .بخش از دست رفته است      اتي ارزشمند ح  يها  جرعه ض ادغـام شـده و   يرا با ف
  .ب شديعت تركيرا با امور شريداد زض از دست ي خود را به عنوان فيژگي و وييبايض زيف

  
  )26-18: 9(رقابل درمان و زنده كردن مردگان يماران غي بي شفاقدرت )ذ

شـانحال  يسه كـه پر يس كني توسط رئيت الهيرات خواست خدا و مشيي در مورد تغيسي سخنان ع  18-19: 9
ـ اي درخواست نمود كه بي و از و، او در مقابل خداوند زانو زد.دي گرد قطعدخترش همان آن مرده بود بود و    د ي
 اكثـر  . بـود يار استثنائي بسيسي كم از عي تقاضايعنيس انجام داد ين رئ ي كه ا  ي كار . را به او بازگرداند    يو زندگ 
ـ يع .زدنـد   ي دست نم  ين كار ي از ترس سرزنش و نكوهش همكاران خود به چن         يهوديرهبران   را مـان او  ي ا يس
   .س به راه افتادي خانه رئين خود به سوشاگردا داشت و با يگرام
ـ دوازده سال به مدت يزيخونر كه از ين بار زن ي ا !ستاده شد ي دوباره باز ا   يسي ع 20: 9 د او را يكشـ  ي رنج م

ـ  ي او هم.شـد  ي ناراحت نميا ن وقفهيجاد چنيچگاه با اي هيسي ع.متوقف ساخت  ن و در دسـترس بـود و   يشـه مت
   .ك گردنديتوانستند به او نزد ي مهمگان
ده بـود  يـ ت او رو بـه وخامـت گرائ  ي وضـع ، در واقـع .ن زن عاجز بود  ي از كمك به ا    ي علم پزشك  21-22: 9
د كه توسط ازدحـام مـردم   ي را ديا حداقل وي . را مالقات نموديسين بحبوحه او عيت ا ي و درنها  )26: 5مرقس  (

ـ  بـه م ي به آهسـتگ ،خواهد كه او را شفا دهد     ير است و م    قاد يسين باور كه ع   ي با ا  .احاطه شده بود   ان ازدحـام  ي
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 ي زن روي او بـه سـو  .انگـارد  يده نمـ ي را ناديد واقع يچگاه ام ي ه يسي ع .لمس نمود  جامه او را   لبهمردم آمد و    

   .افتيباز پس از دوازده سال زن سالمت خود را بالدرنگ .افته استي شفا يكرد و اعالم نمود كه و

ـ ي كـه ع   يهنگام .شود يسه كه دخترش مرده بود باز م      يس كن يت دوباره به رئ   يروا 23-24: 9   بـه خانـه    يس
 ي و. نـام نهـاده بودنـد     » ي مصـنوع  يسـوگوار « آن را  بودند كه    يه و زار  ي مشغول گر  يا   سوگواران حرفه  .ديرس

 .ر خـواب اسـت  نمرده است بلكه د دختر و همزمان اعالم نمود كه     .ندي اطاق را ترك نما    يدستور داد كه همگ   
 مرگ استفاده نمـوده  ي برايا مقدس اعتقاد دارند كه خداوند واژه خواب را به عنوان استعاره      اكثر شاگردان كتاب  

ن مطلب را كه اگر دختر واقعا مـرده  ير اين تفسي ا.ها اعتقاد دارند كه دختر در حالت كما بوده است  يبعض. است
 درستكار بود ي به قدريسيد دارد كه عين مطلب تأك يكند اما بر ا     يم ن ي قادر بود كه او را زنده كند نف        يسيبود ع 

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

   .نمرده است گفت او يسيعكن ي ل،است

 ي و زمـان . و معجزه رخ داد و دختـر برخاسـت  دست آن دختر را گرفت   خداوند   ،ر صورت  ه  به 25-26: 9
  .ه پخش شدينگذشت كه خبر آن معجزه در سراسر آن ناح

  
  )31-27: 9 (ييناي بازگرداندن بقدرت )ر

 و درخواسـت  نـا او را دنبـال كردنـد   يدو مـرد ناب ، دترك نموس كهنه را   ي محله رئ  يسيع چون   27-28: 9
بـا خطـاب   .  بودنـد  يقـ ي عم يرت روحـان  ي بص يكن دارا ي بودند ل  يعي طب ييناي فاقد ب  وجودي كه با  .  كردند يينايب

 ييل شناسـا يموعود و پادشاه بحق إسـرائ ) حيمس(ح ي را به عنوان ماش  ي، آنها و  پسر داود  به عنوان    يسينمودن ع 
 كـه او بـه   ايـن اسـت   معتبـر  يهـا   از نشـانه يكـ يد، يايب) حيمس(ح ي كه ماشيانستند كه هنگامد يو آنها م . كردند
كه )مان دارنديا(ا آنها معتقدندين پرسش كه آ ي با ا  يسي كه ع  يهنگام) 1: 61ا  ياشع (دي خواهد بخش  يينايان، ب ينايناب
   .»بله، خداوند«د پاسخ دادند، يون تردآنها بد) دي را به آنها عطا نماينائيب (ن كار را انجام دهديقادر است ااو 

مـان داشـتند،    ينـان داد كـه چـون ا       ي و به آنها اطم    چشمان آنان را لمس نمود    ر  ي سپس پزشك كب   29-30: 9
  . نا شدي بيعيبالدرنگ چشمان آنها كامال به حالت طب. ننديتوانند بب يم

 به  يسيع. »دن است يمان داشتن د  يا« :ديگو  ي خدا م  »است) مان آوردن يا(دن باور كردن    يد« :ديگو  يانسان م 
سـنده بـه   ينو. )40: 11وحنـا  ي (»د؟يـ  دي خـواه يمان داشـته باشـ  يا من به تو نگفته بودم كه اگر ا     يآ«  :مارتا گفت 

نهـا را بـه شـما    يا« :سـد ينو ي رسول مـ يوحناي) 3: 11(»…م  يكن  يمان ما درك م   يبا ا «د كه   ينما  يان اشاره م  يعبران
 اسـت  ي قبلـ يا  كه مستلزم معجـزه يمانيخدا از ا). 13: 5وحنا ي-1( »…د ي تا بدان…د يمان داري ا…نوشتم كه   
  . م يمان داشته باشيل او خدا است به او اين دلين است كه ما تنها به اياو طالب ا. شود يخوشنود نم
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ـ افته بودند هشدار داد كـه ا ي كه شفا ي به مردانرانهيح سختگ يمسچرا   ر نـد؟ د ي نگوين مطلـب را بـه كسـ   ي
نشاندن   بر تختيك جنبش زودرس را برا    يخواست    ين بود كه او احتماال نم     ي ، نظر ما ا    4: 8ه  ي آ يها  ادداشتي
د يـ سـلطنت نما  توانست بر آنها يكردند، او نم يكن مردم هنوز اظهار ندامت نم     يل. زد  ي به عنوان پادشاه برانگ    يو

 ي وحشـتناك را از سـو    ي، انتقـام  يسـ ي بر له ع   يبك شورش انقال  ين  يهمچن. نكه آنها دوباره متولد گردند    يمگر ا 
د كه قبـل  يفرما ي ميسين مطالب، خداوند ما عيدر كنار همه ا   . ان به همراه داشت   يهوديه  يان بر عل  يحكومت روم 

كـرد   ي جلجتا سد مي كه راه او را به سويزيب برود؛ هر چ   ي صل يد به رو  ينكه به عنوان پادشاه سلطنت نما     ياز ا 
  . ن شده خدا بودييش تعياز پدر تضاد با نقشه 

در  . منتشر كردند خود را يآسا   معجزه ي شفا خبر خود، آن دو مرد      ينائي به خاطر ب   يجان قدردان ي با ه  31: 9
. مين نمـائ ي شهادت پرشور آنها را تحسـ يم و حتي نمائي ممكن است كه ما وسوسه شده و با آنها همدل     حالي كه 
 به جـاي  ي توخاليها يختن كنجكاوي كرده و احتماال با برانگينافرمانن است كه آنها ناآگاهانه  يقت محض ا  يحق

 ي قدردانيحت. ر برسانند باعث شر شدندينكه خي ابه جايالقدس است الجرم      كه ملهم از روح    يا  توجه و عالقه  
  .باشد ي نمي نافرماني برايل معتبريدل

  
  )34-32: 9( قدرت تكلم ي اعطايروي ن)ز

ان؛ و اكنون قدرت تكلم بـه اشـخاص   يناي به نابينائي عطا نمود؛ سپس ب يه زندگ  نخست به مرد   يسي ع 32: 9
، سپس، درك و يابتدا زندگ.  موجود استي روحانيك تواليها  نجا در مورد معجزهيرسد كه در ا    ي م به نظر . الل
س  احسـا يگـر يو شـخص د . ن مرد حمله كـرد و او را الل نمـوده بـود           ير به ا  ي شر يروح. از آنها شهادت   پس
 كـه  يف و گمنـام يبركـات خـدا نثـار بـر اشـخاص شـر        . بـرد   ي م يسيوزده را به نزد ع    ين د يت كرده و ا   يمسئول
  . كردند يت مي هدايسي عين را به سويري او قرار گرفتند و سايها لهيوس

ن يـ مطمئنا فرض مـا بـر ا  . مرد الل آغاز به سخن گفتن كرد      ،  رون افكنده شد  يو ب يدنكه  ي به محض ا   33: 9
 را شـفا داده  ين بزرگوارانـه و ي كه چنـ ي پرستش و شهادت نسبت به كس    ي تكلم خود را برا    يروياو ن است كه   

  . سابقه بوده است ير و بينظ ي بي شاهد معجزاتلياسرائق نمودند كه ي تصديمردم عاد. بود بكار برده است

ـ  با كمك    يسين سخنان پاسخ دادند كه ع     يان با گفتن ا   يسيكن فر ي ل 34: 9 ـ وهـا را ب   ي د وهـا، يس د يرئ رون ي
ـ  ) 32: 12 ( اطالق نمودي به آن گناه نابخشودنيسي است كه بعدا ع  ين مطلب يو ا  .افكند  يم  ينسـبت دادن معجزات

 كـه مـردم بـا    يدر حـال . باشد  يالقدس م   ن به روح  يطان، توه ي ش يرويشد به ن    يالقدس انجام م    كه به واسطه روح   
  . ماندندي مرده، كور و الل باقير روحانان از نظيسيافتند، فري يح بركت ميلمس شفابخش مس

  
  )42: 10-35: 9 (شوند يل فرستاده مياسرائسوي پادشاه به مسيح رسوالن . 6

  )38-35: 9( درو ياز به كارگران براي ن)الف
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  در سراسـر يسـ يع. شـود  ي موسوم است آغاز ميلير سوم جلي درباره آنچه كه به مس     يه با مطلب  ين آ ي ا 35: 9
 ل بـود و ينكه، او پادشاه اسـرائ ي ايعنيداد،  ي را بشارت م   يپادشاهنمود و خبرخوش      ي سفر م  شهرها و روستاها  

  ويشـنهاد واقعـ  ين بار ارائه و پ يا. نمود  ينمودند، او بر آنها سلطنت م       يق م يكردند و او را تصد      ي توبه م  قوماگر  
ن يـ مقـدس بـه ا   افتاد؟ كتاب ي ميتفاقل پاسخ داده بود چه اياگر اسرائ. ل بودي اسرائي، برايت پادشاهيبا حسن ن 

   كه خدا گناهكاران تمام يه عدالتيرد تا پايد بميبا يح به هرحال ميم كه مسيدان يما م. پرسش پاسخ نداده است 
  . ا سازديد مهياعصار را مبرا نما

 معجزات  كههمان طور. نمود يها را مداوا م    يماريداد، او انواع ب     يح آموزش و بشارت م    ي كه مس  همان گونه 
 يو) ظهـور (ن آمدن ين معجزات دومي فروتنانه بود، ايضي، با ف)حيمس(ح  يماش) ظهور(ن آمدن   ي مشخصه اول  يو
  ) »ندهي عصر آيروهاين« 5: 6ان يعبران ك.ر (م نشان خواهند داديبا قدرت و شكوه عظ را

د، او آنهـا را ماننـد     يـ د  يحـال و درمانـده مـ       شـان يافكند، آنها را پر     ي نظر م  انبوه مردم  به   يسي چون ع  36: 9

 ينها مـا دربـاره آرزو  يش از ايچه ب.  جلب شدآنها ي او به سوعطوفتد، قلب پر از     يد  ي م شبان  يب يگوسفندان
  . م دانستي كه در حال موت هستند خواهي گمشدگان و كساني برايسعادت روحان
   :ميدائم هستي ازمند دعايل است كه ما نين دليبه هم
   من كرد، منجيگونه كه   مردم نگاه كنم، همانامحد به ازديبگذار
  كه چشمانم از اشك تار گردند؛  يتا زمان
  حم به گوسفندان سرگردان نظر كنم،د با تريبگذار

  .و به خاطر محبت به او، به آنها محبت كنم
رسـد كـه    يباشند بـه نظـر مـ        ي م كن كارگران اندك  يل،  شود الزم است انجام     يم درو روحان  ي كار عظ  37: 9

  .تر است مي كار عظيروياز همواره از نين. افته استي ادامهمشكل تا امروز هم 
 درو محصـولش    يارباب محصول بخواهنـد كـه بـرا       خود گفت كه از     شاگردان   خداوند به    يسي ع 38: 9

  . دد برونياند نبا كارگران تا فرستاده نشده. دينما يك فراخوان را برقرار نمياز يد كه نيتوجه كن. كارگر بفرستد
  ح، پسر خدا،يمس
  مه شب فرستاده استي نيها نيمن را به سرزم 

  وانبِ فرانسس –) سفته( سوراخ شده يرومند من با دستانين) يانتصاب(ش يكش
ه يـ در آ. باشـد  يالقدس م ها معتقدند كه منظورش روح    يبعض. دينما  ي نم يي را شناسا  ارباب محصول  يسيع
 اسـت كـه مـا    يرسد كه او خودش همان كسـ  ي واضح مبه نظرپس فرستد،  يرا مشاگردان  خودش   يسي ع 5: 10
  .)ميش نمائياياو را ن (مي به او دعا بخوانيد در مورد بشارت جهانيبا

  
  )4-1: 10(دوازده رسول فراخواني  )ب
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 نكـه ي ايبـرا . كنندشتر دعا ي كارگر ب  يدهد كه برا   يدستور م شاگردانش   خداوند به    9باب  ه آخر   ي در آ  1: 10
م يابيـ  ينجا ما درمين ايبنابرا. ل به رفتن داشته باشنديد خودشان تماياران باد ايماناست صادقانه باشد،    ن درخو يا

ـ        . خواند  ي را فرام  شي خو شاگرداندوازده  كه خداوند    كن اكنـون آنهـا را بـه      ياو قبال آنها را انتخاب كرده بود، ل
رون افكنـدن ارواح ناپـاك     يـ ه فراخوان، اقتدار ب   به همرا . خواند  يل فرام ي اسرائ قوم ي برا ي خاص بشارت  يتيمامور
 ريسـا . شـود  يده مـ يـ نجـا د ي در ا  يسير بودن ع  ينظ  يب. ها به آنها عطا شد      يماري انواع مختلف ب   يو شفا ) ثيخب(

  . گران اعطا نكرده بودي تا آن زمان قدرتش را به دكس هيچ انجام داده بودند، اما يمردان معجزات
   :د از عبارتنرسولدوازده  2-4: 10

  . ك رهبر بودي بخشنده و مهربان بود كه ذاتا يزده با قلب  شتابياو مرد. شود يده ميشمعون كه پطرس نام. 1

سـپس  ) 40،  36: 1وحنـا   ي ( شـده بـود    ي معرفـ  يسـ يه ع يـ ددهنده  ي تعم ييحي توسط   يو. اس، بردارش يآندر. 2
  .  خود قرار داد شغليسيسپس آوردن مردها را نزد ع.  آورديبرادرش پطرس را به نزد و

ـ ) 2: 12اعمال رسوالن    ( كشته شد  يسروديها به دست ه    كه بعد  يعقوب، پسر زبد  ي. 3  ن نفـر از دوازده تـن  ياول
  .د شديكه شه

ل يانج ما به خاطر. داشت يار دوست مين شاگردش را بس   ي ا يسيع.  بود ي كه او هم پسر زبد     وحنا، برادرش ي. 4
  . ميباش ي ميون ويچهارم، سه رساله و مكاشفه مد

ـ او را نبا.  آورديسيل را به نزد ع   ي بود، او نتنائ   صيدا اهل بيت . سپيليف. 5  كتـاب اعمـال    در مبشـر سپيـ ليد بـا ف ي
  .رسوالن اشتباه گرفت

وحنـا  ي (افـت ي نيبـ يچ فري در او هيسي كه عيليك اسرائيل باشد، ين است كه همان نتنائ    ياعتقاد بر ا  . برتولما. 6
1 :47(  
ـ » شـكاك يتومـا «معموال بـه عنـوان   . دندينام ي م»دوقلو« ي، به معنا)سمويديد (زي، او را ن توما. 7 شـناختند،   ي م
  )28: 20وحنا ي (ح منجر شديز او به مسيانگ  او به اقرار شگفتيدهايترد

  .ل را نگاشتهين انجير سابق كه ايگ خراج. يمت. 8

  . ارد وجود دي قاطعانه در مورد ويار اندكيمطلب بس. ي، پسر حلفعقوبي. 9

 را يتنها گفته ثبت شده و) 16: 6لوقا  (شناسند يعقوب ميهودا پسر يز به نام  ياو را ن  .  بود يدت لقبش كه   يلب. 10
  . افتي 22: 14وحنا يتوان در  يم

  )15: 6 (نامد يور مي كه لوقا او را غي، كسي، كنعانشمعون. 11

  . انتكار به خداوند ماي، خيوطيهودا اسخري. 12
 را خود را ترك نمـوده  ي مختلف زندگيآنها راهها. ست سال داشتندي در آن زمان حدود بدانشاگراحتماال  
  . بوديسي با عيني آنها در همنشي متوسط بودند، عظمت واقعيها يي جوان با توانايو احتماال مردان
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  )33-5: 10(ل يت به اسرائي مامور)پ

 بـه  يك سفر خاص بشـارت ي درباره  يسي ع يها   شامل دستورالعمل  بابن  ي مانده ا  ي باق يها   قسمت 5-6: 10
ت بزرگ يا با ماموري) 1: 10لوقا (د يآ يد با فرستادن هفتاد شاگرد كه بعدا م    ين بخش نبا  يا. باشد  ي م ليخانه اسرائ 

ـ  اعالم نزد  ي خاص برا  ي بود با مقصود   ي موقت يتيت، مامور ين مامور يا. شوداشتباه  ) 20-19: 28 يمت( ك بـودن   ي
ـ  دارنـد، ا ي اعصـار ارزش مبـاودات  ي قوم خـدا در تمـام  ي از اصول برا   ينكه بعض يظر به ا  ن.  آسمان يپادشاه ن ي
 بـودن  يكند كه آنها بـه منظـور دائمـ    يده ثابت مي لغو گرديسي از آنها بعدها توسط خداوند ع   يت كه بعض  يواقع
  .)36-35: 22 لوقا (ن نشده بودندييتع

ـ  انيهوديريغ كه به نزد دياب ينمآنها . شود ينخست، راه به آنها نشان داده م   ـ  برونـد،  انيسـامر ا ي ك نـژاد  ي

 لياسـرائ ) قـوم (گوسفندان گمشده خانة خدمت آنها در آن هنگام محدود به . ان بوديهوديمخلوط مورد نفرت  
  . بود

 يهيكرد،تـوج  يل قبول نمياگر اسرائ. ك است ي آسمان نزد  يپادشاهند كه   ين بود كه اعالم نما    يغام ا ي پ 7: 10
ك يـ  در شـخص پادشـاه نزد  يپادشـاه .شد يا مي آنها مهيد اختصاصاً براي باي رسميا هيرا اعالم يت ز وجود نداش 

  . ا رد كند يرد يگرفت كه او بپذ يم ميد تصميل باياسرائ. ديگرد يم
ـ با يآنهـا مـ  . ندينما) ثابت(د يي خود را تايها امي اعتبار داده شده كه پشاگردان به   8: 10 مـاران را شـفا   يبد ي

هـا    ان خواسـتار نشـانه    يهودي. رون افكنند يوها را ب  يد و،  مردگان را زنده كنند   ،  ان را پاك گردانند   يجذام دهند،
  . ها را عطا نمود  لطف نموده و به آنها نشانهين خدا با بزرگواريبنابرا) 1:22ان يقرنت-1(بودند 
ـ  ي نمودند پاداش   ي كه ارائه م   ي خدمات يد برا يبا  يندگان خداوند نم  ينما آنهـا  . نمودنـد   يافـت مـ   ي در يا اجرت

  . نديع نماين اساس توزيد كه آنها را بر هميبا ي به دست آورده بودند و ميا نهي هزگونه هيچبركات خود را بدون 
ـ      ي نبود كه برا   يازي آنها ن  9-10: 10  هـر چـه باشـد آنهـا    . نمودنـد   يزات آمـاده مـ    يـ ش تجه ي سفر خـود از پ
 ي كـارگر اصـل  يان فراهم نمودن غذا بـرا يهودين يكردند و ب يا موعظه م  ه  يلي اسرائ ي بودند كه برا   ييها  يلياسرائ

ـ  دو عدد لبـاس، كفـش  ، كوله بار غذا، مس، نقره ،طالن به همراه بردن يبنابرا. شناخته شده بود   چوبدسـت ا ي
 آن را  داشتند، مجـاز بـود كـه         ياگر آنها چوبدست  .  است يا چوبدست اضاف  ي احتماال منظور كفش  .  نبود يضرور
  . شد ياز روزانه برطرف مي آنان براساس نيازهاين بود كه نيمنظور ا) 8: 6مرقس  (دببرن

ـ با يآنهـا مـ  . شـدند  ي ميشهر كه وارد   يدند؟ هنگام يشياند  يد م ي با يزاتي در مورد مسكن چه تجه     11: 10 د ي

ام آنها گشـوده   يپ قبول   يرد و قلبش برا   ي خداوند بپذ  شاگردان كه آنها را به عنوان       يكس. ندي بجو ستهيشا يزبانيم
 يط زندگيماندند و اگر شرا ي مي كه در شهر بودند نزد ويد تا زمانيافتند، باي را   يزبانين م ي كه چن  يهنگام. باشد
  . كردند يافتند او را ترك نمي ي را ميتر مطلوب
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ـ  باشـاگردان   شـدند،  يرا مـ ي آنها را پذيا  خانواده اگر   12-14: 10 ام و  كننـد، و احتـر  سـالم د بـه خـانواده   ي
   يقدرشناس

آوران خداوند  امي پيزباني از ميا گر، اگر خانهياز طرف د  . دادند  ي آنها نشان م   يهمانوازي قبول م  يخود را برا  
 يگـر، آنهـا بـرا   يبه عبـارت د . ندي آنها از خدا طلب آرامش نماينمودند، آنها مجبور نبودند كه برا    ي م يخوددار

دن يـ سپردند، بلكه بـا تكان  يد به خاطر م ين مطلب را با   ينه تنها ا  . ر و بركت نخواهند كرد    ي خ ياهل آن خانه دعا   
ح، اهل خانـه، او را رد  ي مسشاگردانبا رد نمودن .  خدا را به آنها نشان دهنديد ناخوشنودي باشانيپاها از  خاك
  . كردند يم

ازات  را از مجـ يتـر   سـخت يهـا  مجـازات  يروز داور در ييهـا  ن رد كـردن ي او هشدار داد كه چنـ   15: 10

 يدهد كه مجـازات در جهـنم دارا   ين مطلب نشان م يا.  به همراه خواهد داشت    ورهعم و   سدوم چون   يگمراهان
رن يريتـر از سـا    اشخاص تحمل مجـازات سـاده  ي بعضين صورت چگونه برا   ير ا ي است، در غ   يدرجات مختلف 
  خواهد بود؟ 
ـ نما يحت مـ يل ظلم و ستم نص دوازده تن را در مورد رفتارشان در مقابيسين بخش عي در ا 16: 10 آنهـا  . دي

انـد   ب آنهـا بسـته  يـ  شرور كه كمر همـت بـه تخر    يتوسط مردان  كه   ان گرگان يگوسفندان باشند در م   د مانند   يبا
نـد و  ي نمايجهـت گردنـد خـوددار    ينكه موجب رنجش بيار باشند، از ايد مانند مار هوشيآنها با. اند  احاطه شده 
ـ د مانند   يو آنها با  . خورندكارانه را ن     سازش يها  تيگول موقع  ت سـالح  يـ  كـه تحـت حما  آزار باشـند  يكبوتر ب
  . مانه و صادقانه قرار خواهند گرفتيمان صمي و اييپارسا
 يهـا  سهيدر كنكشانند و  ي مجرمان ميمان كه آنها را به زور به دادگاهها يا  يان ب يهوديه  يد عل ي آنها با  17: 10

  .  خواهد بودي و هم مذهبيه آنها هم مدنيحمالت عل. ار باشنديوشزنند، آماده و ه يانه مي به آنها تازخود
كن هدف خدا بـر شـر انسـان      يل. شوند  يده م يان و پادشاهان كش   يح به زور نزد وال    ي آنها به خاطر مس    18: 10

 كه به نظـر وقـت شكسـت    ي در زمان».  شرارت است اما خدا راه خود را دارد       يبشر دارا «. روز خواهد گشت  يپ
كارهـا  . باشـند  يان برخـوردار مـ  يـ هوديرير شهادت دادن در مقابل حكمرانـان و غ     ينظ  ياز ب ي از امت  انشاگرداست  
 يمـ يچ تعليه«كن يار رنج برده است، لي بسيت از دست حاكمان مدن يحيمس. شود يشه به دست خدا انجام م     يهم
  ». اند سودمند نبوده است  گشتهي كه منصوب به حكمراني كسانيچگاه برايه

 يهنگـام . نـد ين نمايند تمريخواهند بگو ي كه هنگام محاكمه م ي مطالب يست كه آنها برا   ي ن يازي ن 19-20: 10
ح را جـالل  ي پاسخ دهند كه مسـ يقي عطا خواهد كرد كه به طر     ي اله ي خدا به آنها حكمت    روحكه زمان آن برسد     
ـ با 19ه يـ ر آيدر تفسـ . نـد يج و مستاصل نماي خود را كامال گ يها  بخشند و متهم كننده    ط يد از دو افـراط و تفـر  ي

غـام  يك پيـ ش آماده نمـودن  ي از پي برايازيچگاه ني هيحيك مسيلوحانه كه     ن انگار ساده  ينخست ا . برحذر بود 
گر و بشـارت دهنـده، مناسـب و مطلـوب           ك موعظه ي يبرا.  به امروز ما ندارد    يه ارتباط ين آ ينكه ا يدوم ا . ندارد

ـ . ت خاص انتظار بكشـد    يخن مناسب و موقع   ك س ي ياست كه عابدانه در برابر خدا برا       ن مطلـب كـه     يـ كن ا يل
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  را دريافـت الهـ  يتوانند ادعا كنند كه خدا به آنها حكمت سخن گفـتن بـا الهـام و درون                 ياران م د  ايمان يهمگ
  .  روح خود را به عهده دارنديآنها نقش سخنگوئ. ز صادق استي وعده نموده است نيمواقع بحران
 ،برادر. انتروبرو خواهند شـد ي و خي خود هشدار داد كه آنها با عهدشكنشاگردانبه ش يشاپي پ يسي ع 21: 10

  خواهند كـرد و يني خود خبرچنيوالده  يبر عل  فرزندان. كند  يانت م ي خ فرزندانش به   پدر. كند  ي را متهم م   برادر
  . گردند ين خود ميجه باعث متهم شدن والديدر نت
  : كند يان مين شكل بيد بين مطلب را به خوبي ايماكال. يس. يج

 كه با خداوند يتواند نسبت به رفتار يم خدمتكار در دستان دشمن نمي داري همراهان خوبي تحمل نفرت جهانيما برا
 ي بـرا ي سـلطنت يا كالسـكه  ح نداشـت ي مسـ يب برايك صلي از يز بهرياگر جهان چ  .  را داشته باشد   يشد انتظار رفتار بهتر   

م كه نفرت جهان نسبت ينيد ببي بگذار… هم ما نخواهد بود ي او بود، تاج گليخارها تنها برااگر . روان او نخواهد داشتيپ

 يدر وجود ما است كه سزاوار خداوند بزرگوار كس  كهيزيانگ ز نفرتي است، نه به خاطر هر چ     »حيبه خاطر مس  «  به ما واقعاً  
  .باشد يم نمينده او هستيكه ما نما

 بلكـه  انه توسط همگان بـدون اسـتثن  . مورد نفرت قرار خواهند گرفت همگان   توسط   شاگردان 22-23: 10

 بـه  ». افـت يدار بماند نجات خواهـد     يان پا ياما هر كس تا پا    «. رهيها، طبقات و غ     تيها، مل   توسط همه فرهنگ  
مـا  . ديـ آ ي راسخ به دسـت مـ  ي و عزميداري با پا  ينكه رستگار ين مطلب اشاره دارد به ا     يرسد كه خود ا     يم نظر
گـان  ي رايا هي به عنوان عطي كتب مقدس رستگاريها را در سراسر نوشتهيكند ز ي را القا نمين معن يم كه ا  ياند  يم
ـ يتواند ا ي نم آياتك از   يچيه. )9-8: 2ان  يافسس (شود يمان ارائه م  يق ا يض خداوند از طر   ياز ف   را بدهـد  ين معن

 شـاگردان  از ي مـرگ بعضـ  يه قبل يآ. افتيد   نجات خواهن  يكيزيح وفادار ماندند از مرگ ف     ي كه به مس   يكه كسان 
 يافتگـان واقعـ  ي  مهر ضمانت نجـات يدارين است كه تحمل و پاي اوجيهتن يتر ساده. كند ي م گوئيشيوفادار را پ  

اران د ايماناند كه  اند، با استقامت خود نشان داده  نمودهيداريان پاي كه در هنگام ظلم و ستم تا پايكسان. باشد يم
ار در دوران رنج و عـذاب كـه از   د ايمانان يهوديه ي كه به بق  ي هنگام 24:13 ين جمله در مت   يهم. ندباش  ي م يواقع
  آنهـا، آنـان  يداريپا. كند آمده است   ي نمودند اشاره م   ي خداوند خوددار  يسي خود به ع   يدار كردن وفادار    خدشه

  . دهد ي نشان مي اصلشاگردانرا به عنوان 
نـده دور  يك بـه آ يـ نـده نزد  يباشـد، روح خـدا اغلـب از آ          ينـده مـ   يره آ مقدس كه دربا     كتاب يها  در نوشته 

 ي كامـل و دورتـر منتهـ   يز به انجامي داشته باشد و ني و فوري نسبيتي ممكن است اهم   گوئيشيك پ ي .پردازد  يم
ا ياشع (زدياميك نوشته مجرد درهم بي در هيح ممكن است بدون توجيمس) ظهور(به طور مثال، دوبار آمدن     . شود
او . دهـد  ي را انجـام مـ     يا  انهيشگوين گذر پ  ين چن ي ا يسيعخداوند   23 و   22 اتيدر آ ) 4-2: 5كاه  ي م ؛14-15: 52

رسـد كـه او    يو سپس به نظـر مـ  . سازد يگردند باخبر م ي كه آنها به خاطر او متحمل ميدوازده رسول را از رنج   
ـ نما ي مـ يم تلقـ يرنج عظ خود در طول دوران يهوديروان وفادار ي از پيآنان را به عنوان شكل   او از محاكمـه  . دي

  . دينما يدوم خود جهش م) ظهور(اران قبل از آمدن د ايمانان به محاكمه يحين مسياول
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 بـه شـما آزار   ي كه آنها در شهريهنگام«كن  يل:  به دوازده تن باشد    يا  تواند اشاره   ي م 23ه  ين بخش آ  ياول
 ي بـرا يا دند كه تحت ستم دشمنانشان اگر راه شرافتمندانه آنها مجبور نبو»…د يزيگر بگري ديد، به شهر  يرسان
 يت شانه خـال ير بار مسئوليد از زينبا. ستي نيختن، كار اشتباهياز خطرات گر«.  بماننديز وجود داشت، باق يگر
  ».كرد

نكـه  يش از ايپ... «: كشانديح و سلطنت او م  يش از آمدن مس   ي پ يش به روزها  ي ما را به پ    23ه  يبخش آخر آ  
ت دوازده تـن    يـ تواند بـه مامور     ين گفته نم  ي ا ».د، پسر انسان خواهد آمد    يل برو ي اسرائ ينند به همه شهرها   بتوا

ن مطلـب بـه   يـ مقدس معتقدند كه ا آموزگاران كتاب  از يرا پسر انسان هم اكنون آمده است، بعض       يد ز ياشاره نما 
ن يـ ن مطلب كه صحبت در مـورد ا يهر چند كه درك ا. كند يالد رجوع مي پس از م70م در سال    يب اورشل يتخر

 باشـد بـه   يا رسد كه اشاره يتر م  به نظر متحمل  .  ربط داده شده مشكل است     »آمدن پسر انسان  «فاجعه چگونه به    
 يح بـا خبرخـوش پادشـاه   ي و وفـادار مسـ  يهـود يم، بـرادران  يبت عظيدر طول دوران رنج و مص     . آمدن دوم او  

ل ي اسرائ ي شهرها ينكه به تمام  يقبل از ا  . شوند  يب واقع م  يو مورد تعق  آنها را آزار خواهند داد      . كنند  ي م يشرويپ
  .  خود را برقرار خواهد نمودي دشمنانش بازخواهد گشت و پادشاهي داوري خداوند برايسيبرسند، ع

 شـود  يان مـ ي باين گونهنجا يدر ا.  وجود داردي تضاد14: 24 ي و مت23ه ين آيممكن است به نظر رسد كه ب    
 در آنجا گفته شده است يول. د، پسر انسان خواهد آمد    يل برو ي اسرائ يد به همه شهرها   ينكه بتوان ياش از   يپكه  

 هـم  يهـر چنـد تضـاد   .  در سراسر جهان بشارت داده خواهد شدي قبل از ظهور دوم و    يكه خبرخوش پادشاه  
ـ . باشد يراد نمتك اف ها بشارت داده خواهد شد و لزوما منظور به تك       خبرخوش به تمام ملت   . وجود ندارد  كن يل

ـ  ازار و اذيامبران بسختيل پي روبرو خواهد شد، و در اسرائ   يا  ام با مقاومت سرسختانه   يپ نيا ت شـده و از كـار   ي
  . ديل نخواهند رسي اسرائين آنها به همه شهرهايبنابرا.  به عمل خواهد آمديريآنها جلوگ
 يسـ ياگـر ع  . نـد ي را تحمـل نما    ي برفتـار  دي خداوند اغلب در شگفت بودند كه چرا با        شاگردان 24-25: 10
ـ بردنـد؟ در آ     يد رنج مـ   ي سلطنت با  يروانش به جا  يبود، چرا پ  ) حيمس(حيهمان ماش  ـ  او در ح25 و 24 اتي رت ي
 و ي؛ و او مربـ يآنها شـاگردان و . دينما ي ميادآوري نموده و ارتباط آنان را با خود به آنها ينيب شيرا پ بودن آنان 

.  خـانواده؛ و او اربـاب خانـه بـود     يآنهـا اعضـا   .  خدمتكار؛ و او ارباب و استاد آنها بـود         آنها. آموزگار آنان بود  
د انتظار داشته باشد كه از ارباب خود بهتـر      يخدمتكار نبا . ي از آموزگار؛ نه برتر بودن از و       يروي پ يعني يشاگرد

ن نـام  يان ايهودي كه ي عقرونيخدا، »ارباب مگس« (»بعلزبول«سته منزل را ياگر مردم ارباب شا  . شود با او رفتار  

ـ خانواده ي به اعضايتر ني سنگ يها  نيبخوانند، آنها توه  ) بردند  يطان به كار م   ي ش يرا برا   يشـاگرد . كننـد  ي او م
  . شود يز ميم شدن در انكار نمودن ارباب نيسه شامل
ـ نبا آنهـا  نخسـت ). 31،  28،  26 آيـات (روان خود گفت كه نهراسـند       ي خداوند سه بار به پ     26-27: 10  از دي

. نده محق خواهـد شـد  يدبخش آي امي در روزهاي پرشكوهبه طورهدف او   . بترسند دشمنانشان   ي ظاهر يروزيپ
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د شـجاعانه  ي باشاگردان به زودياما .  بوده است پنهان ياسيم او از نظر ق    ي و تعال  يمخفنجا خبرخوش نسبتا    يتا ا 
  .نمود يشد، اعالم م ي به آنها گفته مي خصوصوربه ط يعنين زمان بصورت راز يت را كه تا ايحيام مسيپ

توانند انجـام دهنـد       ي كه انسانها م   ين كار يبدتر. د از خشم مرگبار انسانها بترسند     ي نبا شاگردان دوم،   28: 10
 يلـ يح كه خي بودن با مسيعنيمردن . ستي نيحيك مس ي ي زندگ يي نها ي تراژد يكيزيمرگ ف .  است جسم كشتن

.  اسـت يل شـدن بـه شـكوه ابـد    يو تبد باشد ي، رنج بردن و مرگ م    يماريز گناه، غم، ب    ا ييرا رها يز. بهتر است 
 يتوانـد بـرا   ي است كه مـ يزين چ يتوانند انجام دهند؛ بهتر     ي انسانها م  ي واقع ي كه به معنا   ين كار ين بدتر يبنابرا

  . فرزند خدا رخ دهد
كه قادر است هم روح و  داشته باشندي كس متواضعانه از يد ترسيد از انسانها بترسند بلكه با     ي نبا شاگردان
مـرگ  . هـا هسـتند   ن فقـدان يتر مينها عظيد ايح و امي از خدا، مسي ابدييجدا. در جهنم هالك كند    هم جسم را  

  . شده از آن اجتناب نموديمتيد به هر قي كه بايباشد و داور ي نميريگ  است كه قابل اندازهي فقدانيروحان
ن يـ  مـزارش ا  يكند كه سـنگ نوشـته رو        يجان ناكْس مقدس را زنده م      خاطرات   28ه  ي در آ  يسيسخنان ع 

. ده اسـت ي نترسيچ انساني هيچگاه از رويد كه هيترس يده است كه چنان از خدا م ي آرم ينجا كس يا«: است نيچن
«  

ن مطلـب را بـا   يـ  خداوند ايسيع. نان داشتندي از توجه خدا اطمشاگردانان محاكمات پرشور، ي در م 29: 10
ـ به ت يـ اهم ن پرندگان كميدو عدد از ا. دهد يم ميشود تعل يافت مي كه همه جا ي گنجشكصحبت از  ك سـكه  ي

همـان  . رنديم ي نميا حضور وي ي بدون آگاه،خواست پدر بدون  از آنهايكي يكن حت يل. ن فروخته شدند  يمس
  ».  شركت داردي هر گنجشكيخدا در مراسم سوگوار« :اند  كه گفتهطور

ك يـ  هر  سريموهاق يك گنجشك كوچك دارد حساب دقي به  ي كه توجه شخص   ييدا همان خ  30-31: 10
ـ ا. ك گنجشك ارزشش كمتر اسـت ي از ي قابل مالحظهابه طورك تار مو   ي. از فرزندان خود را دارد      ن مطلـب ي

ن چرا آنهـا  ي، بنابراار گنجشكان دارديتعداد بس نسبت به    يشتريارزش ب ن است كه در نظر او قوم او         ينشانگر ا 
  د بهراسند؟يبا

در د بـدون تـرس او را   يـ ح باي مسـ شاگرداننكه يتر از ا ي منطق ي با نظر به مطالب ذكر شده، چه امر        32: 10
  آنهـا را در يسـ ي كه خداوند عياند هنگام  كه آنها تحمل نمودهيمالمت يا ند؟ هرگونه شرم  ي نما برابر انسانها اقرار  

نجا مستلزم تعهـد  ي در ا يسياقرار نمودن ع  .  فراوان خواهد داشت   د در آسمان پاداش   ينما  يبرابر پدر خود اقرار م    
 در مـورد اكثـر دوازده  . باشـد  ي و لبها مي با زندگيق نمودن و يجه تصد ي و در نت   منجيبه او به عنوان خداوند و       

  . ديمان گردي به خداوند، در شهادت در راه ايين مطلب منجر به اقرار نهايتن، ا
ح بـه  يانكار نمودن مس.  خواهد شدي تالفدر آسمان خدا در نزدن با انكار  ي زم يح در رو  ي انكار مس  33: 10
چگاه ترا يمن ه«د در واقع يگو يشان م ي كه زندگ يكسان.  شخص است  ي او بر زندگ   ي ادعاها يي ردِ شناسا  يمعنا
ـ ». شـناختم  يچگاه ترا نمـ يمن ه«: ديگو يشنوند كه م ي او را ميت صدايدر نها . »شناختم  ينم د بـه انكـار    خداون
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 ييد، بلكه به آن شكل از انكار كه عادت شده و نها  ينما  ي تحت فشار، مانند مورد پطرس، اشاره نم       يسي ع يموقت
  .دينما ياست رجوع م

  
  )39-34: 10(ر يصلح بلكه شمشنه  )ت

ـ ي درك نمود كـه نتـا  يا ا استعارهي ي ادبيد به عنوان صنعت   ي سخنان خداوند ما را با     34: 10 او  آمـدن  يج مرئ
 .ر آورده اسـت ياورد بلكه شمشيامده است كه صلح بيند كه  يگو  ياو م . دينما  يان م يمقصود واضح آمدنش را ب    

  )17: 3وحنا ي (ابديق او نجات ياو آمد تا جهان از طر) 17-14: 2ان يافسس(جاد صلح آمد ي ايدر واقع او برا
ك ي.  از آنها برتافتنديدند، خانواده آنان رو روان او ش  ينجاست كه هر گاه افراد جزو پ      ي اما نكته ا   35-37: 10

 ي از سـو يحيك مادر مسيرد، يگ يخود قرار م  ) بت پرست (مانيا  ي ب يافته مورد مخالفت پسر   يپدر كه بازگشت    
مذهب خـود واقـع       يك مادرشوهر دوباره متولد شده مورد تنفر عروس ب        ي. شود يافته خود طرد م   يدختر نجات ن  

سـت كـه   ي مجاز نيعي طبيچ همبستگيه. رديح و خانواده انتخاب صورت گ    ين مس يد ب ين اغلب با  يبنابرا. شود  يم
 يـا  تـر از پـدر، مـادر، فرزنـد پسـر      شيد پي بامنجي. ر جهت بدهديي را به خداوند تغشاگردك  ي محض   يوفادار

 ي بـا گـانگ ي با آن روبرو است تجربه كـردن تـنش، كشـمكش و ب   شاگرد كه هر ي از موارد  يكي. رديدختر قرار گ  
  . باشد ي مير موارد زندگيتر از مواجهه شدن با سا  اغلب تلخين دشمنيا. باشد ي خانواده خود مياعضا
گـاه  يح را از داشـتن جا يد كـه مسـ  ينما يشتر از خانواده شخص را مستعد م ي ب ي كه حت  يكن مورد ي ل 38: 10
  ن يراست

 اين گونـه  به سخنان خود يسين عيبنابرا. باشد يش ميهمانا عشق خود شخص به زندگ. ديبهره نما  يخود ب 
 يبـرا  يا لهيب وسي البته، صل ».سته من نباشد  يد شا ياي من ن  به دنبال ب خود را برندارد و      يهر كه صل  « :ديافزا  يم

همـراه   دن و بـا او ي دسـت كشـ  يثارگرانه از زندگي ايعنيح رفتن ي مس به دنبال ب را برداشتن و     يصل. اعدام است 
 خـود را  يرود كه زنـدگ  ي انتظار نمشاگردان ياز همگ.  نداشته باشدياديز مرگ ارزش    ي كه حت  يشدن به شكل  

آنجا  قائل شوند تا ييار واالي او ارزش بسيشوند كه برا ي آنها فراخوانده ميبه خاطر خداوند رها كنند، اما همگ      
  . نداشته باشدي خودشان ارزشي زندگكه

هركس بخواهد جان خود را حفظ كند، آن را        .شودره  ي نفس چ  ييزه بقا د بر غر  يح با ي عشق به مس   39: 10
ن يوسوسه ا. از دست خواهد داد و هر كه جان خود را به خاطر من از دست بدهد، ان را حفظ خواهد كرد              

ـ . ميبچسـب   خـود يم و بـه زنـدگ  ي كنـ يري جلوگيم از درد و فقدان تعهد كامل در زندگ    ي كن ياست كه سع   كن يل
 اسـتفاده از  يو حد اعـال .  آني است به حد اعاليتلف كردن زندگش ي با خشنود ساختن خو  يدن زندگ يگذران
دسـت  بـه او از   يثـارگر ي ا خود را در   يزندگ كه   يشخص. باشد  يح م يدن آن در خدمت مس    ي گذران يك زندگ ي

  .حفظ خواهد نمود ي در كمال واقعآن را بدهد
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  )42-40: 10 ( آب سردكاسهك ي )ث
ح يماشـ ) نشـانگران (نـدگان   يها آنهـا را بـه عنـوان نما          يبعض. ندك  ي را رد نم   شاگردانام  ي همه كس پ   40: 10

ـ      ي بـرا  شـاگردان . رنـد يپذ  ي كرده و آنها را بزرگوارانه مـ       ييشناسا) حيمس(  ييهـا  ن محبـت ي پـاداش دادن بـه چن
شود به آن كار بـه عنـوان    ي آنها انجام مي كه برايهر كار. د نگران شوندي دارند اما آنها نباي محدوديها  ييتوانا
  . افت خواهند نمودي و بر طبق آن پاداش درشود ي مي خداوند انجام شده تلقي كه برايملع

كسـان  ياو را فرستاد  كه يرفتن پدر كسيرفتن او با پذيح و پذيرفتن مسيح در حكم پذ ي مس شاگردرفتن  يپذ
 است كـه  يحكومت) ندهينما( كه معرف يريرفتن سفيپذ. باشد ي كه فرستاده معرف فرستنده م  يرا كس يباشد، ز   يم

  باشد يك با كشورش ميبلوماتي از روابط دي برخوردارياو را مامور نموده، به معنا
ـ ك پيل كه او ين دل ي به ا  ردي را بپذ  يامبريهر كس كه پ    41: 10 ـ امبر اسـت با ي ـ د پـاداش  ي ـ ك پي امبر را ي

  : دهد يگونه نظر م نيرسن ايپ. ت. آ. دينما افتيدر
 و يينكه پادشاهان بـه نـام خداونـد فرمـانروا       ينمودند، نظر به ا     ي م ين پاداشها تلق  يتر  ميامبران را عظ  يان پاداش پ  يهودي
ح يمسـ . م دهـد ي و هم به پادشاهان تعلكاهنانامبر از طرف خداوند آمد تا هم به       يپ. نمودند  يان به نام خداوند خدمت م     كاهن
د همـان  يامبر به او كمك كنياگر در كنار پ  د،ينجام نده امبر ا ي پ ييامبر با توانا  يك پ يرفتن  يش از پذ  ي ب يد اگر شما كار   يگو  يم

د كـه از  يل داشته باشـ يد كه اگر شما تماين مطلب فكر كن يبه ا . ز داده خواهد شد   يشود به شما ن     يامبر داده م  ي كه به پ   يپاداش
از پـاداش او را   يد شـما بخشـ  يـ ق نمائيد و او را تشـو ي خدا سخن بگويد كه براياگر به كمك كن! ديك سخنگو انتقاد كن   ي
كمك كردن . د داديد؛ پاداش خود را از دست خواه ي مشكل نمائ  ي و يت او را برا   يد نمود؛ اما اگر ادا كردن ن      يافت خواه يدر

 يـا  ي اخالقـ يها ها و حالت د به پوشاك، جنبهيشما نبا.  استيميار عظيكار بس ر استي كه خواستار انجام كار خ  يبه شخص 

ن شخص يا اي من است؟ آيام خدا براين پيا ايآ«د ين امور نظر افكنده و بگوئي اييد به ماورااكن بيد؛ لي توجه كني ويصدا

د، و ي كنييد و بزرگ نماي او را بستائي است، سخنان و كارهاين شخصي اگر او چن» روح و روان من است؟يامبر خدا برايپ
  .دي را از آن خود نمائي از پاداش ويبخش

 كـه  يكسـان  .پارساست، پـاداش پارسـا را خواهـد گرفـت         از آن رو كه      ردي را بپذ  ييهر كس كه پارسا   
 ين مطلب را كه ارزش واقعـ يكنند ا ي مي داور ي ماد يتوانگر يا   )يجسم (يكيزيت ف ين را با داشتن جذاب    يريسا
 صـاف و  شاگردك ي كه شخص با يقيطر. ندينما يرانه پنهان است درك نم    يار حق ي بس ي اغلب در پوشش   ياخالق

  . كند ي است كه با خداوند رفتار ميقيكند همان طر يرفتار مساده دل 
ـ  يحت. شود ي بدون توجه رها نم  شود نثار   يسيروان ع ي كه به پ   ي و مهربان  يكيچ گونه ن  ي ه 42: 10 ك جـام  ي

 پـاداش  يا  شـكوهمندانه به طورروان خداوند است ي از پ  يكين رو كه او     ي داده شود از ا    شاگرد اگر به    سرد آب
   .خواهد داشت
  باشكوه، به دستورات خاص يستگيب خداوند با ملبس نمودن دوازده تن به وقار و شا          ين ترت ين به ا  يبنابرا
ر خواهنـد  ين مطلب كه آنها مورد تعرض قرار خواهند گرفت، طرد و دسـتگ    ي به ا  يبا آگاه . بخشد  يان م يخود پا 
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چگـاه فرامـوش نخواهنـد    يما آنها ها. د كشته شوندي شا يگردند و حت    يده شده و محبوس م    يشد، به محاكمه كش   
  .كردند يگفتند و عمل م ي او سخن مين بود كه براياز پرشكوه آنان ايندگان پادشاه بودند و امتينمود كه آنان نما

  

  )12 و 11 بابهاي( روزافزون يها ها و انكار و طرد نمودن مخالفت. 7
  )29-1: 11(ددهنده به زندان افكنده شد ي تعمييحي )الف

ل، خـود از آنجـا     ي خود به خانـه اسـرائ      يت خاص و موقت   ي با روانه نمودن دوازده تن به مامور       يسيع 1: 11
  . م و موعظه بپردازديتعلكردند به  ي مي قبال در آنجا زندگشاگردانل كه ي جليمت نمود كه در شهرهايعز

ن مطلـب  يـ  و تنها، بـه ا دياو ناام . س به زندان افكنده شده بود     يرودي به دستور ه   ييحي در آن زمان     2-3: 11
شـگامان او در گوشـه   يدهـد كـه پ   يباشد، چرا او اجازه مـ ) حيمس(ح  ي واقعا همان ماش   يسيكرد كه اگر ع     يفكر م 

ن او يبنابرا. ديمان خود گرد  ي در ا  ي موقت يز دچار لغزش  ي ن ييحي از مردان خدا،     ياريزندان رنج بكشند؟ مانند بس    
امبران يـ  اسـت كـه پ  يا او واقعا همـان كسـ  ي بپرسند كه آياد كه از و  فرست يسي خود را نزد ع    شاگردانتن از    دو

  . ح و شخص مسح شده باشنديد در انتظار مسينكه آنها بايا ايوعده داده بودند، 
دهـد   ي شده بود انجام م   گوئيشيح پ ي را كه درباره مس    ين مطلب كه او معجزات    ي ا يادآوري با   يسي ع 4-5: 11

ـ   ) 5: 35ا  ياشع (ننديب  يان م ينايناب : را داد  ييحيپاسخ پرسش    ان پـاك   يجـذام ) 6: 35ا  ياشـع  (رونـد   يلنگان راه م
ـ     ) 5: 35ا  ياشع (شنوند  يان م يناشنوا) 17-16: 8 ي مت ك.ر ؛4: 53ا  ياشع (گردند  يم در  (گردنـد   يمردگـان زنـده م

 يـي حي به يسيع.) تر بود   مي شده بود عظ   گوئيشي كه پ  ين معجزه از معجزات   ي نشده بود؛ و ا    گوئيشيح پ يمورد مس 
فقـرا بشـارت داده     بـه    1: 61ا  يوار در اشع    حي مس يها  گوئيشيدن پ ي در به كمال رس    خبرخوش نمود كه    يادآوري

ح يماشـ . كننـد   ي متمرك م  ي اغلب توجه خود را بر ثروتمندان و طبقات اشراف         يمعموال رهبران مذهب  . شده است 

  .  بشارت دادفقراخبرخوش را به ) حيمس(

 يگرين سخنان از زبان شخص دي اگر ا  » كه به سبب من نلغزد     يخوشابحال كس «ود   افز منجي سپس   6: 11
. باشد ي مي ويان ارزشمند تكامل شخص   ين سخن ب  يح ا ياما بر لبان مس   .  بود ييبرآمده بود نشانه غلو در خودستا     

هر  فـروتن ظـا  يئـت نجـار  ي او در هشـود  ظـاهر  ين فرمانده ارتشـ يدر لباس رنگ  ) حيمس(ح  ينكه ماش ي ا يبه جا 
. باشـد  يجـو مـ   زهيسـت ) حيماش(ح يت مسير غالب شخصيح خارج از تصوي و تواضع مسيمت، فروتن يمال. ديگرد
. ندي شك نماي او پادشاهيشوند ممكن بود كه به ادعا     يت م ي هدا ي جسم يها و آرزوها     كه با خواسته   ييانسانها

  . ح موعود قبول نمودندي به عنوان مس راي ناصريسي عي روحانيدي كه با دشود ي ميكن بركات خدا نثار كسانيل
از بـه  يـ  نيمان هر شخص هر از چند گاهيا. ر نموديددهنده تفسي تعمييحيد به عنوان نكوهش ي را نبا6ه  يآ
 شـدن  يگر و دچار ضاللت دائمـ ي ديمان خود شدن مطلبي به اي موقتيدچار وقفه و لغزش. د دارديت و تاك يتقو

ك شـخص  يـ  ي داسـتان زنـدگ    يچ فصـل مجـرد    يهـ . گري د يامال مطلب  خداوند ك  يسي ع يت واقع ينسبت به هو  
  . ميابي ي او را درميداري و پاي، ما سوابق وفادارييحي يبا تعمق در كل زندگ. باشد ينم
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 ي، خداوند رو  ترك نمودند  را   ي و يسيبخش ع   ناني با سخنان اطم   يسي ع شاگرداننكه  ي به محض ا   7-8: 11

ن ازدحـام مـردم   يهم. ددهنده آغاز نموديز و درخشان خود را درباره تعم  يآم  شي نمود و سخنان ستا    توده مردم به  

ـ  كه مانند ي مرددني ديبراچرا؟  . مت كرده بودند  ينمود به آنجا عز     يابان موعظه م  ي در ب  ييحي كه   يهنگام  يا ين
 شـجاع و  ي واعظ ييحي! ري؟ مطمئنا خ  در نوسان است   يد بشر ي عقا يف و مردد كه در معرض وزش بادها       يضع
. دينكه دروغ بگويرد تا ايبم داد رنج بكشد تا سكوت كند و       يح م ي كه ترج  يمان مجسم، كس  يك ا يترس بود،     يب
 مرد ييحي! ري؟ مطمئنا خننديبببرد    يش بسر م  ي خوش لباسِ كاخ را كه در آسا       يك دربار يا آنها رفته بودند كه      يآ

  . اگرا بودنديار دني كه بسي مردمي بود برايمنشانه او نكوهش  مرتاضيساده خدا بود كه زندگ
. امبر بـود يـ ن پيتـر  مي در واقع عظ – بود   امبريك پ ي ييحيامبر رفته بودند؟ بله،     يك پ يدن  يا آنها به د   ي آ 9: 11

ان يـ ح و خوش بي، فصي شخصيها يژگيد كه او به خاطر داشتن وينما ين مطلب اشاره نمينجا به ا  يخداوند در ا  
بـود  ) حيمسـ (ح يشـگام پادشـاه ماشـ   ين رو كـه پ  يتر بود او از ا      ميدش عظ بودن و داشتن قدرت استدالل و اعتقا      

  . تر بود ميعظ
ـ پ) 3:1( بود ي مالكگوئيشيدن پي به كمال رسييحي روشن شده است؛ 10ه ين مطلب در آ   ي ا 10: 11  يامبري
ح را يمدن مسز آير اشخاص نيسا. دينما ي مآماده ي آمدن ويد و مردم را برا    يآ  ياز خداوند م  ) قبل(ش  يشاپيكه پ 
ـ  را اعـالم نما ي ويدن واقعـ  ي بود كه انتخاب شده بود كه رس       ي آن شخص  ييحيكن  يل   نموده بودند،  گوئيشيپ  .دي
ح هموار نمود و سـپس خـود از سـر راه او    ي مسي راه را برا  ييحي«د،  ينما  ين گفته به حق راجع به او صدق م        يا

  ». كنار رفت
ـ »ن است از او بزرگتر استيتر آسمان كوچك  ي كه در پادشاه   يكس« جمله   11:11  يسـ يكنـد كـه ع   ي ثابت م
 ين در پادشـاه ي كـه كـوچكتر  يشخص. يت ويد، نه درباره شخصـ يگو ي سخن م ييحياز و منزلت    يدرباره امت 

 بودن يشهروند پادشاه.  دارديبزرگتراز و منزلت يكن امتي ندارد، ل ييحي از   يت بهتر ي لزوما شخص  است آسمان
 خداوند آماده و همـوار نمـود،        يرا راه را برا   يز.  بزرگ بود  ييحياز  يامت. دن آن است  يبزرگتر از اعالم نمودن رس    

  .  بهره ببردياما آنقدر عمر ننمود كه از بركات پادشاه
ار رنـج بـرده   ي بسـ يها  اسمان از خشونتي تا به زندان رفتن حاضر او پادشاهييحي از آغاز خدمت     12: 11
داً بـا آن در  ي شـد ينـ ي ديان و علمـا يسـ يفر.)  بوده استياري بسيها  آسمان شاهد خشونت   يپادشاه(ا  ي .است

  . ف اخبار آن سهم خود را ادا كرده بودي مبارزه با آن توسط توقيز برايرود نيپادشاه ه. تضاد بودند
. ر نمـود يتـوان بـدو شـكل تفسـ      ين جملـه را مـ     ي ا » با زور تصاحب كرد    آن را و اما خشونت و ستم      ... «

انكار و طرد نمودن .  تصاحب كنند  آن را ار كردند كه    يب آن كوشش بس   ي به منظور تخر   يهنخست دشمنان پادشا  
 نيـ  اين مطلب ممكن اسـت حـاو  ياما ا . الشعاع قرار داد     را تحت  ي انكار شخص پادشاه و متعاقبا پادشاه      ييحي

العمل نشان داده   عكس هيداً نسبت به اعالم   يند شد ي كه آماده بودند ظهور پادشاه را انكار نما        يمعنا باشد كه كسان   
ـ  يو ا.  ننمودندي وارد شدن به آن خودداري برايچ كوششيو از ه    :باشـد  ي در لوقـا مـ  16:16ه يـ  آين همـان معن
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راه  شود و هر كس به جبر و زور ي خدا بشارت داده م    ياز آن پس به پادشاه    .  بود ييحيا تا زمان    يعت و انب  يشر«
ر شـده اسـت كـه تمـام         ي كه تحت محاصره باشـد، تصـو       يانند شهر  م ينجا پادشاه ي در ا  ». ديگشا  يخود بدان م  
  .  استي و خاص ضروري روحانيخشونت. كوبند كه داخل گردند ي از خارج به دروازه آن ميطبقات اجتماع

 يـي حي يهـا  هـا و بشـارت   دهد كه موعظـه  ين تفكر به شخص دست م  يم، ا يهر كدام معنا را كه انتخاب كن      
  . داشتيا ق و گستردهيبار شد كه اثرات عم  خشونتيملالع باعث به وجود آمدن عكس

  آمـدن يش تا مالكيداي كل كتاب از پ»كردند  ي نبوت م  ييحيعت تا زمان    يامبران و شر  يرا همه پ  يز« 13: 11
ـ   ي گام به عرصه تـار     ييحي كه   يهنگام.  كرده بود  گوئيشيرا پ ) حيمس(ح  يماش  تنهـا  ي ويهمتـا  يخ نهـاد، نقـش ب
ح انجـام  ين ظهـور مسـ    ي بود كه در مورد اول     ييها  گوئيشي پ يدن تمام ياعالمش به كمال رس    نبود، بلكه    گوئيشيپ

  .شده بود
شـگام خواهـد آمـد    ياس به عنـوان پ ي، ال ) حيمس(ح  ي كرده بود كه قبل از ظهور ماش       گوئيشي پ ي مالك 14: 11

پـر   را اليـاس نقـش   يـي حيبودنـد،  ) حيمسـ (ح ي به عنوان ماشيسي عرشيل به پذ  يمااگر مردم   . )6-5: 4 يمالك(
امـا او بـه روح و   . دينما ي بودن را انكار م    الياس ي و 21: 1وحنا  ي و در    -الياس نيست افته  ي  تناسخ ييحي. كرد  يم

  ).17: 1(ح آمد يش از مسي، پالياسقدرت 
 نيبنـابرا . ق خـدمت او را درك نكردنـد       يت عم ي ننموده و اهم   يددهنده قدردان ي تعم ييحي همگان از    15: 11
 را كه بـه آن   يت مطلب ياهم. ديگر توجه نما  ي د ي به عبارت  »هر كه گوش شنوا دارد، بشنود     «ضافه نمود،   خداوند ا 
ح ي مسـ يسـ ين عيد، بنـابرا ي را به كمال رسـان الياس راجع به گوئيشي پييحياگر . ديد از دست ندهيده يگوش م 
حِ خدا بودن دوباره    ي مس يد را برا   خو ي ادعا يسيددهنده، ع ي تعم ييحين با معتبر شناختن     يبنابرا! باشد  يموعود م 

  . شود يگر مي ديك شخص منجر به قبول شخصيقبول . د نمودييتا
 شان جالب توجهيك از آنها برايچ يگفت قبول ه  ي خطاب به آنها سخن م     يسي كه ع  ينسلكن  ي ل 16-17: 11
شـگام او از خـود   يپ يا  به اويقايچ اشتينند هيح پادشاه را بب ياز را داشتند كه ظهور مس     ين امت ي كه ا  يانيهودي. نبود

 و بـه  اند بازار نشستهر كه در يگ  بهانهيكودكان آنها را به يسيع. دانستند ين مطالب را معما ميآنها ا. نشان ندادند 

، برقصـند  بنوازند كه آنهـا  ياگر دوستانشان بخواهند ن. ه نموده استيدهند تشب يت نمي رضايشقدميچ گونه پ  يه

ـ  نوحـه ع جنازه را اجـرا كننـد آنهـا از    ييش تشياگر دوستانشان بخواهند نما. كنند يآنها قبول نم   اجتنـاب  يانوخ
  .ورزند يم

 پسرگـر  يوزده است از طرف ديان او را متهم كردند كه ديهوديك زاهد آمد، و ي به عنوان   ييحي 18-19: 11
شـد،   ي آنهـا مـ  يعث ناراحت باييحي يزكارياگر زاهد و پره. دينوش يخورد و هم م ي هم مي در حالت عاد   انسان

گسـار و  ي شكمپاره، مي را مرديسيآنها ع! ريكن خيل. شدند ي مي راضيسي عيعيد با عادات طبيبا يپس مطمئنا م  
نمود؛ اتهـام   يدن افراط نميچگاه در خوردن و نوشي هيسيالبته، ع. خواندند ي مران و گناهكاران يدوست خراجگ 

 يقـ ي بود صحت داشت، اما نه بـه آن طر ران و گناهكارانيباجگت ن مطلب كه او دوسيا. آنها دروغ محض بود   
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چگـاه در گناهـان آنهـا    ي بخشد، اما هيينمود تا آنها را از گناه رها ي م ياو با گناهكاران دوست   . كه منظور آنها بود   
  .نمود يد نمييك نبود و آنها را تايشر

 خداونـد، البتـه، حكمـت       يسـ ي ع ».درسان  يآن به نبوت م   ) فرزندان(ا  يت حكمت را اعمال     يكن حقان يل«
ممكـن اسـت بـه او تهمـت     ) بت پرسـت (مان يا ي بي انسانهاوجودي كهبا . )30: 1ان يقرنت-1(افته است   يجسم  

ق يان از تصـد يـ هودي توده وجودي كه با  . روان خود رفع اتهام شده است     ي پ يها  ي در كارها و زندگ    يبزنند، از و  
 كـامال بـا انجـام معجـزاتش و بـا      ي ويكردنـد، ادعاهـا    ي م يخوددار) حيماش(ح  ينمودن او به عنوان پادشاه مس     

  .ده استيثارگرش اثبات گردي اشاگردان ي روحانيدگرگون
  

  )24-20: 11(اوردند يمان نيل كه توبه نكردند و اي جلي شهرهاواي بر )ب
دا يص  تين و ب  يرزك از شهرها به اندازه خو     يچيه.  بزرگ به دنبال دارد    يها  تيازات بزرگ مسئول  ي امت 20: 11

 آنها راه رفته بود، به مردم مقـرب  ي خاكيها افته خدا در كوچه  يپسر جسم   . از برخوردار نبود  يو كفرناحوم از امت   
 آن انجام داده بود در برابر شواهد يوارهاي خود را درون د  پرقدرت يكارهام داده بود، و اكثر      يو ارجح آنها تعل   

ن يرتـر يد خطيـ  خداونـد با  نـدارد كـه   يتعجبـ . دندي اجتناب ورز  يا سرسخت  ب توبه كردن قاطع و كوبنده، آنها از      
  . ديها را بر آنها اعالم نما يداور

 دهي خود خدا را شن منجي پرشكوه   ين شهرها استدعاها  يا. دينما  ي آغاز م  دايص  تيب و   نيخورز او با    21: 11
ن رو كـه  يـ  كـه از ا  شود يدون م ي ص  صور و  يذهن او متوجه شهرها   .  را رد كردند   يكن با اراده خود و    يبودند، ل 
 را يسـ يت را داشـتند كـه معجـزات ع   يـ ن مزياگر آنها ا.  خدا واقع شدنديپرست و شرور بودند تحت داور  بت
ن و يدون بهتر از خـورز ي، صور و صيروز داورن در يبنابرا. نمودند يها را م  ن توبه يتر  قينند، آنها فروتنانه عم   يبب
  . دا تحمل خواهند كرديص تيب

ن مطالب اشاره دارد كه در جهنم درجـات    ي به ا  »تر خواهد بود     قابل تحمل  يدر روز داور  « سخنان   22: 11
-1( كه درجات مختلف پـاداش در آسـمان و بهشـت وجـود دارد     همان گونهه وجود دارد، درست    يمختلف تنب 

ح يمسـ  يسـ ي كـردن از ع كنـد، اجتنـاب از اطاعـت      ي كه انسان را به جهنم واصل م       يتنها گناه ) 15-12: 3ان  يقرنت
  . ازها و افراط در گناه استير كردن امتيدن در جهنم مشروط بر با تحقياما عمق رنج كش) 36: 3وحنا ي(باشد  يم

  در ناصـره مـوطن او  يسـ ين شهر پس از انكار عيا.  كفرناحوم بودند ي به مطلوب  ي اندك ي شهرها 23-24: 11
 بـود در  يح بودن وير مسيز او كه شواهد انكارناپذيانگ شگفت، اكثر معجزات   )12-1: 2 مرقس   ك.ر ؛1: 9(د  يگرد
ازات بود توبه ين امتي اين حد دارايجنس بازان بود تا ا     تخت هم يت كه پا  يسدوم بر معص  . ن شهر انجام گرفت   يا
ـ  آنجـا با   ياهال. از كفرناحوم بزرگتر بود   ياما امت . شد  يكرد و بخشوده م     يم  ينمودنـد و بـا خوشـنود    يد توبـه مـ   ي

تـر   مي سدوم عظيگناه انحراف جنس. اما كفرناحوم روز فرصت خود را از دست داد   . نمودند  يوند را اذعان م   خدا
ن، در روز يبنـابرا . تر از انكار و طرد نمودن پسر مقدس خدا توسط كفرناحوم نبـود             مي عظ يچ گناه يكن ه يل. بود
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 صـعود خواهنـد   آسـمان  دارند بـه  يزاتاي امتي كهآنهائ.  كفرناحوم مجازات نخواهد شد   ي، سدوم به سخت   يداور

ن مطلب درباره كفرناحوم صـحت  ياگر ا. ه سقوط خواهد كردين به هاويكفرناحوم به پائ يكرد، در هنگام داور 
 جـائي كـه  ، و شـود  ي خبرخوش پخش مـ جائي كهمقدس فراوان است و   كتابي كهداشته باشد، در مورد جاهائ  

  . كند چقدر صحت خواهد داشت ي ميضو زندگچ كس بدون عيم هي، اگر نگوئياندك مردمان
او . ايـ بريدا، كفرناحوم و تيص تين، بيخورز. ل وجود داشتيدر زمان خداوند ما، چهار شهر برجسته در جل    

دا بـه  يص  تين و ب  يب خورز يجه چه بود؟ تخر   ينت.  نگفت يزيا چ يبريسه شهر اول را سرزنش نمود اما در مورد ت         
به  نيا. ستيت كفرناحوم هم مشخص نيو موقع. ق آنها ناشناخته استيمحل دق  كامل انجام شد كه اكنون       يقدر

مقـدس    و الهـام كتـاب  منجـي  از علم مطلق  ياري از شواهد بس   يكي و   گوئيشيدن مهم و قابل توجه پ     يكمال رس 
  .باشد يم

  
  )30-25: 11 ( ي به انكار ومنجيالعمل   عكس)پ

 يو. نـد يحِ خداونـد را محبـت نما  ي كـه مسـ  ي قلبـ  رت داشـتند نـه    يل نه چشم بص   ي سه شهر جل   25-26: 11
 و يمانياو چگونه به عدم ابـراز پشـ  . تر عياس وس ي بود در مق   ي از انكار و   يا   آنها نمونه  يها  دگاهيدانست كه د    يم

 ي آن او صدايبه جا . انه با آنها رفتار ننمود    ي و انتقام جو   ي، بدگمان يالعمل نشان داد؟ او با تلخ       توجه آنها عكس  
 او يتواند مقاصد سلطنت و پادشـاه  يز نميچ چي شكر كردن خدا بلند نمود و از او تشكر كرد كه ه  يبراخود را   

ـ   يكنم، ا   يمن تو را شكر م    «. ديمختل نما  را ـ ا كـه  ني پدر، خداوند آسمان و زم ـ ق را از داناين حقـا ي ان و ي
   ». يا پنهان داشته و بر كودكان آشكار كرده) شانيمصلحت اند(ا ي خردمندان
 ي از داور  يسـ ينخسـت، ع  . مي كنـ  يد خـوددار  يـ د با يايش ب ير كه ممكن است پ    ينجا ما از دو سوء تعب     ير ا د
ان و يـ ن امر كه خدا جابرانه نـور را از دانا      يدوم، او به ا   . كرد  ي نم يل اظهار خوشنود  ي جل ير شهرها يناپذ  اجتناب
  . غ نمود، اشاره ننموده استيشان درياند مصلحت
م شـدن بـه     يآنها تعمداً از تسل   .  خداوند برخوردار بودند   يسيرفتن ع ي پذ ي برا يارين شهرها از شانس بس    يا
چگـاه  ي خـدا ه يهـا  كن نقشهيل. غ نمودي كه آنها نور را رد كردند، خدا نور را از آنها در يهنگام.  سرباز زدند  يو

او . خواهـد نمـود   فروتن آشكار يها  را به قلبياورند، پس خدا و  يمان ن يشمندان ا ياگر اند . خورد  يشكست نم 
  .)53: 1لوقا  (دينما ي دست روانه ميكند و دولتمندان را ته ير ميكو سي نيزهايگرسنگان را به چ

 قضـاوت دچـار   ينـائ ياز نداشته باشند به نابيح نيدانند كه به مس يم مي كه خود را چنان خردمند و فه   يكسان
در او «. سـازد  ي آنها آشكار مـ يز را برايهمه چ كه به فقدان حكمت خود معترف هستند او          ياما كسان . گردند  يم

هـا   ين مقدر كه اگر بعضـ  ي پدر را به خاطر ا     يسيع) 3: 2ان  يكولس (». حكمت و معرفت نهفته است     يهمة گنجها 
ت خـدا،  ي شگرف در نقشه و مقصود حاكم  ي با ناباور  يسيع. ن با او خواهند بود، شكر نمود      يرياو را ندارند، سا   

  . افتي يتسل
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ده ي شـن  يگـر ين مطلب اگر از زبـان شـخص د        يا. ح توسط پدر سپرده شده است     يز به مس  يمه چ ه 27: 11
 حالي كـه در آن برهه از زمان در    . قت است يك حق ي خداوند   يسايكن از زبان ع   ي گستاخانه است، ل   ي ادعائ شود

قـت داشـت،   يحقن امـر  يـ د كه او تحت كنترل باشد امـا ا يرس يها باال گرفته بود، به نظر نم     تيها و ضد    مخالفت
 چ كـس پسـر  يه«. نمود ي حركت ميي پرشكوه و نهايروزي پي به سويريناپذ  به طور مقاومتي ويبرنامه زندگ 

ت در يت و بشـر  يـ وحدت الوه . ح وجود دارد  يرقابل فهم در مورد شخص مس     ي غ ي راز ».شناسد جز پدر    يرا نم 
 مثال، مسئله مرگ مطـرح  به طور. دينما ي م يكند كه ذهن بشر را غرق در شگفت         يجاد م ي ا يك شخص مشكالت  ي
 ي وي و بشـر ي الهـ يهـا  عـت يامـا طب . رديـ م ي مـ يسـ ي خدا است و عيسيكن عيل. رديتوند بم  يخدا نم . شود يم

م، ينـان كنـ  يم و اطم  يم به او محبـت بـورز      يم او را بشناس   يتوان  ي ما م  وجودي كه ن با   يبنابرا. باشند  ي م يجدانشدن
  . ديتواند واقعا او را درك نما ي پدر مد تنهايگو ي وجود دارد كه مياحساس
   نام تو ي واالينه رازهايهر آ  
  دينما ي ميموجودات را متعال  
  )دينما يباشكوه ادعا م(تنها پدر   
  ديتواند درك نما يكه پسر را م  
  يسته آني برة خدا تو شايا  
  شود در برابر تو خم ييكه هر زانو  
  ا كُندري جوس–

ز يـ  و پـدر ن    ».شان آشكار سازد  ي جز پسر، و آنان كه پسر بخواهد او را برا          شناسد  يچ كس پدر را نم    يه«
توانـد   يانسان نمـ . ديم است كه خدا را درك نمايت، تنها خدا آنقدر عظيدر نها. رقابل درك استيز و غ ياسرارآم
تخـاب   كـه خـود ان  يتواند و پـدر را بـه كسـان     ي خداوند م  يساياما ع .  خود بشناسد  يقدرت و خردمند   او را با  

  )7: 14وحنا ي (شناسد يز ميهر كس كه بخواهد پسر را بشناسد، پدر را ن. سازد يد اشكار مينما يم
ش از حـد  ي كه بـ يقي، ما با حقا27ه ي آوجيهت يم كه برا  يد اقرار كن  ين سخنان، ما با   ياما، پس از گفتن همة ا     

 يت اذهان فاني در ابديحت. ار كم نور استيم كه بس  ينگر  ي م يا  نهيما در آ  . مي است سر و كار دار     ي ما متعال  يبرا
 م كه پـدر تنهـا  يخوان ي كه ما ميهنگام. باشند ي نميريگ فهم راز جسم يا   عظمت خدا  يما قادر به درك و قدردان     

از  ياريك انتخاب دلبخواه و اختيم كه به يشو ي، ما وسوسه م شود يد آشكار م  ينما  ي كه پسر انتخاب م    يبه كسان 
 بـه  ي جهاني خداوند دعوت يسايع. دينما  ي دفاع م  يرين تفس يه چن ي عل يه بعد يآ. ميكر كن اندك اشخاص ارجح ف   

آورد كـه بـه نـزد او رفتـه و      ين، كسل و خسته هستند بـه عمـل مـ     يدن بار سنگ  ي كه از بر دوش كش     يهمة كسان 
 هستند كه به  يسان را كه انتخاب نموده تا پدر را بر آنها اشكار سازد، ك            يگر، اشخاص يبه عبارت د  . ابنديآرامش ب 

 ميـ د به خـاطر آور يت پرمالطفت، بگذارينها ين دعوت بيش ايبا آزما. مان دارندي امنجياو به عنوان خداوند و      
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 انسـان  ينفرت و سرسـخت . ديل، ارائه گردي مطلوب جلي توسط شهرهايسي عيكه آن پس از انكار پر سروصدا  
   :ديگو ين ميمك ل. يج. الف. ديض او را خاموش نمايتواند آتش عشق و ف ينم

 يخود درهـا  يي در حركت است، پادشاه در سخنان نهاي اله يل به طرف آزمون سخت داور     ي اسرائ قوم وجودي كه با  
  .باشد يض مي فيشدن خدا ي در آستانه داوريد كه او حتينما يب ثابت مين ترتيو بد. دينما ي را باز مي شخصييرها

وحنـا  ي(؛ خـوردن  )12: 1وحنـا  ي(رفتن ي؛ پـذ  )31: 16اعمال رسـوالن    (مان داشتن   ي ا يعني آمدن   ديائيب 28: 11
؛ )25-24: 5وحنا ي(دن  ي؛ شن )2: 4وحنا  ي-1(؛ اقرار كردن    )22: 45ا  ياشع(؛ نگاه كردن    )37: 7وحنا  ي(دن  يش؛ نو )35: 6

؛ )21-20: 9 يمتـ  (ي؛ لمس نمودن لبه جامـه و )20: 3مكاشفه ( را گشودن ي؛ در)9: 10وحنا ي( وارد شدن  ياز در 
  ).23: 6ان يروم(ح خداوند ما ي به واسطه مسي ابديه زندگيو قبول عط

 در  يرسـتگار . ح زنده اسـت   يست، بلكه مس  يش ن يكش يا   ن و اعتقادات  يسا، آئ يك كل يمان  يهدف ا . نزد من 
ـ توانـد آنهـا را رسـتگار نما         ي كه خدا مـ    يا   را دارند به همان اندازه     يسي كه ع  يكسان. شخص است  د، رسـتگار  ي

  . ستنده
ر يـ د كه ز  يد قبول نما  ي برود، با  يسيقتاً نزد ع  ي حق ينكه شخص يبه منظور ا  .  همه زحمتكشان و گرانباران    يا
 حيمس  يسيمان به خداوند ع   يا. ابنديتوانند نجات     ياند م    كه اذعان دارند كه گمشده     يتنها كسان . گناه قرار دارد   بار
  . جاد شده باشديد قبل از توبه در نزد خدا ايبا

ست و كسب شـده اسـت،   ي نينجا استحقاقيش در ايد كه آساي دقت كن.ديش خواهم بخش  ي به شما آسا   من
رد يـ گ ي نشأت مين آگاه ي است كه از ا    ي برآمده از رستگار   يشين آسا يا. ه از طرف خداوند است    يك عط يبلكه  
ـ  از اينبـال آگـاه  شِ وجدان است كه بـه د يآسا. ديان رسانيب جلجتا به پاي صليح كار توبه را در رو يكه مس   ني
ـ   ي هم يك بار و برا   يمه گناهان شخص    يد كه جر  يآ  يمطلب م   يشه پرداخت شده است و خـدا خواسـتار پرداخت
  .باشد يدوباره نم
  . شود يل مي به خدمت تبدي دعوت از رستگار30 و 29 آيات در 29: 11

 دي خود را به او بسپاري زندگد و كنترليم اراده او كني خود را تسليعنين جمله   يا. ديريوغ مرا بر دوش گ    ي
  .)2-1: 12ان يروم(

م، او ينمـائ  ي خود اذعان مي زندگيها  او در تمام عرصهي كه ما به خداوندهمان گونه. ديابيم يو از من تعل   

ان كـه خشـن و مغـرور    يسـ يبـرعكس فر . م و افتاده دل هسـتم يرا ماليز. دهد يم مي خود تعل يها  قيبه طر  ما را 
ن يتر نيكشند خواهند آموخت كه پائ    يوغ او را بر دوش م     ي كه   يكسان.  فروتن و افتاده است    يقياستاد حق  بودند،
  .  خود انتخاب كننديها را برا گاهيجا

سـت بلكـه   يش وجـدان ن  ينجا منظور آسا  يدر ا . افتيد  يش خواه يش را در روح و روان خو      يبر شما آسا  
ن يهمچنـ . شـود  يافت مـ يها در مقابل خدا و انسان  گاهين جايتر نيدن پائيو آرامش قلبهاست كه با برگز  شيآسا
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 يطلب  بر دست داشتن از جاه    ي كه سع  يكند هنگام   يح تجربه م  ي است كه شخص در خدمت به مس       يافتن آرامش ي
  . دارد

ان يسـ ي بـا فر   يريجاد تضاد چشـمگ   ي دگر بار در ا    ». وغ من راحت و بار من سبك است       يرا كه   يز« 30: 11
بندند و بر دوش مـردم   يفرسا را م     توان يرا آنها بارها  يز«راند،    ي سخن م  اين گونه آنها   درباره   يسيع. وجود دارد 

 يسـ يوغ عيـ ) 4: 23 يمتـ  (». تكـان دهنـد  ي انگشتي حركت دادن آنها حتيستند برايگذارند، اما خود حاضر ن  يم
 بـر سـر در   يا  قرار بـود نوشـته    يسيگفت اگر ع    ي م يشخص. كند  يجاد نم ي ا ي و آزردگ  يدگيخراش. راحت است 
  ». وغ من اندازه استي«. ن جمله باشديد ايبا ي خود داشته باشد آن نوشته احتماال ميمغازه نجار

هـا و   ي مشـكالت، گرفتـار  گونـه  هـيچ  يحيك مسـ ي يست كه در زندگين بدان معنا نيا. بار او سبك است 
 يم آنها را بـه تنهـائ  يستيما مجبور ند كه ينما ي ما را القين معنيبلكه ا. درد و رنج وجود ندارد     يا    سخت يكارها

خدمت بـه او  . بخشد ياز به ما مي هنگام ني برايض كافيم كه فيكش  يوغ را به دوش م    ي يما با كس  . ميتحمل نمائ 
  : ديگو يجووِت م. اچ. يج. باشد ي كامل ميست بلكه آزادياسارت ن

وغ بر يك طوق ير ي را زيواهد بار گران زندگخ ي كه او ماين استد يار بنماد  ايمانك  ي كه ممكن است     ياشتباه مهلك 
ح همـواره بـا در نظـر گـرفتن دو     ين مسيبنابرا.  حمل كندييخواهد انسان بار خود را به تنها  يچگاه نم يخدا ه . دوش بكشد 

 از آن دو گـردن  يكـ ي دو گردن است، و خداوند خواستار آن است كـه  يله كار برايوغ وسي! ديگو يوغ با ما سخن م   يطوق  
ـ  در بيحيك مسي ي در زندگيروزيراز آرامش و پ. م باشديآور سه فه رنجيخواهد كه در كار سختِ هر وظ    ياو م . باشد رون ي

  .شود يافت مي آرامش بخش استاد »وغي« و قبول »شيخو«ر طوق گرانبار يآمدن از ز
  

  )8-1: 12(سبت  روز مالك يسي ع)ت
 و خصـومت  يتـوز   نـه يك. ح ثبـت شـده اسـت      ين مس  بحران روزافزون انكار و طرد نمود      بابن  ي در ا  1: 12
 و پرسش در مـورد سـبت   كند موضوع ير را باز م   يگ  لي س يها  چهي كه در  يمورد. ز شدن است  يان آماده لبر  يسيفر
  .است) سبت(

 شـروع  ي و شاگردان. گذشتند  يان مزارع گندم م   يمش از   شاگردان و   يسيع  ،سبتدر آن روز به خصوص      
 يهـا  تواننـد از گنـدم   يعت به آنها اجازه داده بود كـه مـ  يشر. ردن آنها نمودند گندم و خو يها  دن خوشه يبه چ 

  ) 25: 23ه يتثن (اند استفاده كنند  از داس استفاده ننمودهزماني كهه خود تا يمزرعه همسا
 سـبت روز   بودند، آنها را متهم نمودنـد كـه قـانون            ي قانون يها  يريرادگي كه به دنبال ا    انيسيفركن  ي ل 2: 12

) 1( : را متهم بـه شاگردان اتهام خاص آنها ذكر نشده است احتماال آنها وجودي كهبا . اند  را نقض نموده   )سبت(
غلـه را بـاد   ) 3(؛ )دن گنـدم در دستانشـان  يسائ(دن خرمن يكوب) 2(؛ ) گندميها  دن خوشه يچ(برداشت محصول   

  . ، نمودند )جدا كردن گندم از كاه(دادن 
 كـه داود  يزمـان . ، پاسخ دادداود ي در زندگيا  واقعهيادآوري آنها را با     زيت تمسخرآم ي شكا يسي ع 3-4: 12

  كـه بـه  ي، دوازده قرص نان گرام را خوردنديمينان تقدابان رفتند و يبردند آنها به ب يد بسر ميارانش در تبع  يو  
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 ي آنهـا را بـرا  امـا خـدا  . ارانش كاهن نبودنـد ينه داود و نه . ن ممنوع بوديري ساي كاهنان خوردنش برا  يجز برا 
  ن كارشان گناهكار محسوب ننمود، چرا؟يانجام ا
ل يـ  را بر قوم وفـادار خـود تحم   يچگاه در نظر نداشت كه سخت     يعت خدا ه  ي كه شر  اين است ن امر   يل ا يدل
) بحـق (گاه عادالنه ياگر جا.  گناهكار او را طرد نمود، بودند   قومك  ي.  نبود ير و يد بودن داود تقص   يدر تبع . دينما
ك عمـل ممنوعـه را   يـ خـدا  .  را بخورنـد  يميارانش مجبور نبودند كه نان تقد     يده بود، او و     ياو عطا گرد    به يو

  . ل گناه وجود داشتيرا در اسرائيد، زينما يمجاز م
ق ي را تصـد ي سـلطنت و قـوم ل بـود، امـا     ي خداونـد پادشـاه بحـق اسـرائ        يسايع. وجه تشابه واضح است   

 كه گفته شد در يروانش تا حد خوردن به شكل ينمود، پ   يود را كسب م   گاه مناسب خ  ي جا يسياگر ع . نمودند  ينم
 شـاگردان خداونـد از كـار   . كـرد  يخ خود را تكرار مـ يتار. كردند ي در هفته تنزل نم يگريهر روز د   يا   سبتروز  
  .  نكرده بودنديرا آنها كار اشتباهيش انتقاد ننمود، زيخو

وانـات و  ي كـردن ح ي با كشـتن و قربـان  سبت در روز  اهنانكد كه   ينما  ي م يادآوريان  يسي به فر  يسي ع 5: 12

را در  ي ز گردند  ينكوهش نم كن  ي، ل ندينما  ي م يحرمت  ي ب سبتبه  ) 10-9 28اعداد   (يگريدانه د يوظائف عب  انجام
  .خدمت خدا به كار مشغولند

پـس از چـه رو   . كردند ي به آن كار ميحرمت ي در معبد بدون بسبتدانستند كه كاهنان هر  يان م يسي فر 6: 12
د يتر از معبد است انجام دادند انتقاد كنند؟ شـا    كه بزرگ  ي كه در حضور شخص    ي كار ي برا شاگرداند از   يآنها با 

 خدا ي پادشاه»زيچ« آن ».تر از معبد است نجا بزرگي كه در ا  يزيچ« :ميسي واژه شخص بنو   يبهتر باشد كه به جا    
  . است كه در شخص پادشاه حضور دارد

من طالب رحمت هسـتم نـه   « او گفته بود، 6:6در هوشع . چگاه قلب خدا را درك نكردند  ين ه ايسي فر 7: 12
در   خـود ي رفع گرسنگيدهد كه قومش برا يح مياو ترج. شمارد ي مقدم مين مذهبي خدا محبت را بر آئ   ».يقربان
اگـر  . نديت نمايعاداً ري قانون آن روز را شد   ينكه با تحمل مشقت جسم    ينند تا ا  ي گندم بچ  يها   خوشه سبتروز  
 ي رفتارها و مراسـم ظـاهر  ياما آنها برا  . كردند  ي را متهم نم   شاگردانكردند، آنها     ين مطلب را درك م    يان ا يسيفر
  . شتر از رفاه بشر ارزش قائل بودنديب

عت را برقرار ي در درجه اول او بود كه شر    ». است سبترا پسر انسان صاحب     يز« افزود،   منجي سپس   8: 12
. يا.  آن دارا بـود ي واقعـ ير معـان ي تفسـ يت را بـرا  ين صالح يشتري بود كه ب   ين خود او شخص   يابراو بن . ساخت
  : ديگو يروجرز م.ويدبل

و دسـتور و   يع اسامي سريك بررسيالقدس، با  م گرفتن از روحينجا با تعلي در اي متيد كه گوئ يآ  ي به نظر م   اين گونه 
تـر از معبـد؛    ؛ خدمتگذار من؛ پسـر داود؛ بـزرگ  سبت انسان؛ صاحب روز    او پسر : دهد  ي خداوند را ارائه م    يساي ع يها  تين

 و ين كار را به منظور نشان دادن عظمـت گنـاه انكـار و رد قبـول و    ي ايمت. باشد يمان، م يتر از سل    ونس؛ بزرگ يتر از     بزرگ
  . نمودن حقوق او انجام داده استان اعطيهمچن
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نجـا مـا مكـث    ي در ا– سـبت دسـت خشـك شـده در روز     ي مداوا– متن يع بعد يقبل از پرداختن به وقا    
  .مي داشته باشسبتمقدس درباره  م كتابي در مورد تعالي كوتاهيم تا بررسيكن يم

  

   سبتنكاتي در باب
  ).شنبه(خواهد بود هميشه ن روز هفته بود و ي، هفتمسبتروز 

و فرمان به محترم شـمردن  در آن زمان ا   ) 2:2ش  يدايپ( روز خلقت، در روز هفتم آرام گرفت         6خدا پس از    
ك روز اسـتراحت در هـر هفـت    ي. ن اصل را در نظر داشته است      ي نداد، هر چند كه ممكن است كه ا        سبتروز  
  .افتي يد انجام ميروز با

ـ ا. شـمارند   را محتـرم   سـبت ل فرمان داده شد كه      ي اسرائ قوم به   گرديد كه ده فرمان عطا      يهنگام ن فرمـان   ي
 كـه كـار كـردن در روز    يليتنها دل.  بودندير فرمانها اخالق ي سا حالي كه  بود در    ي و بزرگداشت  يفاتي تشر يعتيشر
 بود كه ذاتـاً خطـا   ير فرمانها در مورد مطالبيسا.  گفته بود  اين گونه ن بود كه خدا     يشد ا   ي خطا محسوب م   سبت

  . شدند يمحسوب م
 يمتـ (ل خـدمت بـه خـدا    چگاه در نظر گرفته نشده بود كه شـام    ي ه سبته كار كردن در روز      يت عل يممنوع

ـ نه فرمان از ده فرمان در عهد جد. شود) 12-11: 12 يمت(كو ياعمال ن يا   )4-3: 12 يمت (ياعمال ضرور ) 5: 12 د ي
ض يان است كه تحـت فـ  يحي مسي براييها  عت بلكه به عنوان دستورالعمل    ينه به عنوان شر   . ده است يتكرار گرد 
.  اسـت  سـبت  فرمان مربوط به روز      شودته نشده كه محترم شمرده      ان گف يحي كه به مس   يتنها فرمان . ندي نما يزندگ
ان يكولسـ  (توان به خاطر محترم نشمردن آن متهم نمـود  يان را نم  يحيدهد كه مس    يم م يتر، پولس تعل   قيان دق يبه ب 
2 :16(  

. )1: 20وحنـا  ي (ان مردگان برخاستي در آن روز از ميسيخداوند ع. ان روز اول هفته است    يحيروز مهم مس  
ن روز خداونـد  يدر دوم. د شده استيي تايده و از نظر الهين مطلب كه كار توبه كامل گرد    ي اثبات ا  ي برا يمدرك
ـ القدس در روز اول هفته عطا گرد روح) 26، 19: 20وحنا ي (ش مالقات نمودي خوشاگردانكشنبه، خداوند با    ي  دي
كـه نـان را پـاره      آن روز گرد هم آمده بودنـد       در   يمي قد شاگردان) 16-15: 23ان  ي الو ك.ر؛  1: 2اعمال رسوالن   (

ده يـ ن گرد يـي  بود كه توسط خدا تع     يو آن روز  ) 7: 20اعمال رسوالن    (ح را آشكار نشان دهند    يكنند، و مرگ مس   
  .)2-1: 16ان يرنتق-1 (گذاشتند ي كار خداوند كنار مي پول برايد مبلغيبا يان ميحيبود كه مس
كشنبه، هفتـه  يا يروز خداوند، . ك هفته كار و زحمت قرار داشتين اين روز هفته در پا يا هفتم ي سبتروز  

ـ يـ  سبت. دينما يده است آغاز ميبخش كه كار توبه كامل گرد  آرامشين آگاه يبا ا  را . ن خلقـت اسـت  يادبود اول
  . روز خداوند روز منزلت است. ت بودي روز مسئولسبتروز . افته استيوند ين پيروز خداوند با خلقت نو

 يتـرس از مجـازات گرامـ       يـا     به تقدس،  يابي ا دست ي ي روز خداوند را به منظور كسب رستگار       انيحيمس
گـر  ي دين روز را از روزهـا ي كه خودش را وقف آنها نمود ا  يثار عاشقانه خود به كس    يآنها به خاطر ا   . دارند  ينم
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روز  نيم ايتوان يم، ميز آزاد هستن روي و روزمره در ايويل كه ما از پرداختن به امور دن    ين دل يبه ا . اند  جدا نموده 
  . ميح و خدمت به او اختصاص دهي خاص به پرستش مسيقيرا به طر
 روز شـنبه و روز خداونـد    سـبت . باشـد   يح نمـ  يدا كـرده صـح    ير پ يي به روز خداوند تغ    سبتم  ينكه بگوئ يا
 را يديـ ه آغـاز جد ح نقطيام مسيق. )17-16: 2ان يكولس (ح است يه بود، اصل مس   يك سا ي سبت. باشد  يكشنبه م ي

  . دينما يگذاشت و روز خداوند آن آغاز را مشخص م
ان بـه  يسـ يرغم اتهامـات فر يـ عل (داشـت  ي مي را گرام سبت ،تعي وفادار به شر   يهوديك  يبه عنوان    يسيع  
ده شده بـود رهـا   ي كه با آنها پوش ين و قواعد  ين روز را از قوان    ي، او ا  سبتبه عنوان صاحب    ) ن مطلب يعكس ا 
  .ساخت
  

  )14-9: 12 (سبت در روز يسيدن عي شفا بخش)ث
ان آنجـا حضـور   يسـ ي و فر ينـ ي د يد كه علمـا   يگو  يلوقا به ما م   . سه رفت ي از مزارع گندم به كن     يسي ع 9: 12

  .)7-6 :6لوقا  ( وارد آورنديد بتوانند به او اتهامير نظر داشتند شايداشتند و او را ز
ان يسـ ي فري ابـراز نـاتوان  ي سـامت بـرا  يشاهد. بود بود دستش خشك شده يمردسه ي در داخل كن  10: 12
 يا لهياما ناگهـان بـه عنـوان وسـ    .  با او رفتار كرده بودندي و سرد يتوجه  يتا آن زمان آنها با ب     .  كمك به او   يبرا
ن رنـج و  ي همـواره مسـتعد تسـك   منجـي دانستند كـه   يآنها م .  آنها ارزشمند شد   يح برا ي به دام انداختن مس    يبرا

 يتوانند بـه اتهـام ارتكـاب جرمـ     ين آنها مي شفا دهد بنابراسبتآنها فكر كردند اگر او در روز  . فالكت بشر بود  
ـ آ«:  را مطرح نمودند   يك سوال قانون  ي كردن   ين با لفاظ  يبنابرا. ر كنند يقابل مجازات او را دستگ     ا شـفا دادن در    ي

  »ز است؟ي جاسبتروز 
ـ او را ب سـبت ننـد در روز  يچـاه بب خـود را در   گوسـفند ا اگر آنها  ين پرسش كه آ   ي با ا  منجي 11: 12 رون ي
 ين بود كه كاريد بهانه آنها ايكن چرا؟ شا يل! ن كار را انجام خواهند داد     يالبته آنها ا  . به آنها پاسخ داد    .آورند  ينم

خواستند  ي دارد و آنها نمين باشد كه گوسفند ارزش مادي ممكن است ا   يگري اما دغدغه د   –از سر ترحم است     
  . سبت در روز ي گردند، حتيمل ضرر مادكه متح
اگـر تـرحم بـه    . شتر اسـت يك گوسفند بيك انسان از يارزش د كه يادآور گردي خداوند ما به آنها    12: 12

  !تر است هي قابل توجسبتروز  به انسان در  كردنيكوئينوان درست است، يك حي
بـه  . دي دست خشك شده را شفا بخش در چاه طمع خود،يهودير كردن رهبران   ي با غافلگ  يسي ع 13-14: 12
  ويفرمـانبردار . مان و اراده بشر به عمل خوانده شدند      ين كلمات، ا  ي، و با گفتن ا    دستش را دراز كند    گفت   مرد

 شـما . گـرش سـالم شـد   ي مانند دست ديبكلز يانگ آن دست توسط خالق شگفت    . افتياطاعت با شفا پاداش     
افتـه  ي به كمك به او را داشتند شفا يليد كه آنها نه قدرت و نه تمانكه آن مريان از ايسيد فر يممكن است فكر كن   
 توطئـه كردنـد كـه او را بـه قتـل      يسيه عين شدند و بر علياما برعكس آنها سخت خشمگ . بود خوشحال شدند  
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افتنـد خوشـحال   ي ي از هفته شفا م   ينكه در هر روز   ياز ا   داشتند،  ياگر آنها خودشان دست خشك شده م      . برسانند
  .ندشد يم

  
  )21-15: 12 ( همگاني شفا برا)ج

امـا بهـر جـا كـه     . آن مكـان را تـرك نمـود    از افكار دشمنانش آگاه گشت، يسي كه عي هنگام 15-16: 12

ـ  ي آنها را شفا مياو تمامشـدند،   يماران جمع ميو هر جا كه ب. شدند يت جمع ميجمع رفت،  يم امـا او   .ديبخش
ن كار را نـه بـه خـاطر حفاظـت از     يند، ا ي و اعالم ننما   ي را علن  يگر و   معجزه ينمود كه شفاها    يآنها را مكلف م   

ـ  ن علت بود كه از هر حركت نابجا كه او را قهرمان محبـوب يداد، بلكه به ا   يخود در برابر خطر انجام م       يانقالب
ـ انقالب او نزد  . شد  يد حفظ م  ي با يبرنامه اله . دي نما يريقلمداد كند جلوگ   خـون   خـتن يك بـود، البتـه نـه بـا ر        ي

  . ختن خون خودشيان، بلكه با ريروم
ك فـاتح  يـ ح را ي مسـ ينب. ديبه كمال رسـ  4-1: 42؛ 9: 41 يا اشعگوئيشي با پي خدمت باشكوه و 17-18: 12

. كنـد  ير مـ ي، تصـو ده بـود يبرگزهوه ي كه يخادم را به عنوان يسياو ع.  كرده بودينيش بيم پيرفتار و مال   خوش

 گوئيشـ يپ .  خواهد نهاديروح خود را بر وخدا .  خدا خوشنود بود )جان( روان   يدر و  كه   يمحبوبشخص  

او عـدالت را بـه   . ديل خواهد رس ي محدوده اسرائ  ييد و خدمت او به ماورا      به كمال رس   يسيد ع يكه هنگام تعم  
 يشـود، برتـر   يده مـ يل بلندتر شـن ي اسرائ»)نَه(ر  يخ« حالي كه  در   يمطلب آخر . ها اعالم خواهد كرد     يهوديريغ
  . بداي يم

ـ فرنـزاع نخواهـد كـرد و       ) حيمس(ح  يد ماش يگو  ي خود م  ي بعد يها  گوئيشي در پ  يا اشع 19: 12 اد نخواهـد  ي
 نخواهد بود كـه تـوده   ياسي سيبيگر، او عوام فريبه عبارت د. ده نخواهد شدي شنها ش در كوچهيد و صدا يكش

  : سدينو ين ميمك ل). زديبرانگ(مردم را بشوراند 
ـ  از جملـه ن يز عاديباشد با متوسل شدن به هر دستاو يخدا م »خادم«ن پادشاه كه  يا ـ  ي جسـمان يروي ـ يعـوام فر  اي  يب
  .ديگاه بحق و ممتاز خود نخواهد رسيعه به فرمان او به جايطبال ماوراءيروهاين يا ؛ياسيس

دن ي رسـ ياو برا. مِ سوخته را خاموش نخواهد كرد     يله ن يفت يا    را نخواهد شكست    خرد شده  ينِ او   20: 12
ـ او قلب شكسته و مظلـوم را تقو    . از جامعه را لگدكوب نخواهد نمود     ي اهدافش اشخاص محروم و كم امت      به ت ي

ـ نما ي م ل به شعلهيت نموده و تبديمان را تقو يك جرقه ا  ي ياو حت . بخشد  ينموده و شهادت م    خـدمت او تـا   . دي
 با نفـرت و  يز و فروتنانه ويآم بتتوجه و عالقه مح.  برساند ادامه خواهد داشتيروزيعدالت را به پ   كه   يزمان
  .  انسانها كمرنگ نخواهد شديناسپاس
.  گفته شده اسـت اين گونهان يا بين اصطالح  ي ا يادر اشع . د همة قومها خواهد بود    ية ام يو نام او ما    21: 12

 اياره در كنينهايسرزم. كسان است ي هر دو    ي كه معنا  ». باشند  ي م يعت و يا در انتظار شر   ي كناره در  يهانيسرزم«
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.  باشنديباشند تا بتوانند بنده وفادار و ي مي در انتظار سلطنت و  ها ن ملت يا. كند  يهود اشاره م  ير  ي غ يها  به ملت 
  : سندينو يگذارند و م يا را ارج مين نقل قول از اشعي ايليت و لسيكال

 ي بـرا يت ويح با پدر، ماموريا وحدت مسي اشع...ح يم مسي عظييباي از زيريمقدس، تصو    از جواهرات كتاب   يكي ...
بـه جـز نـام او    . كشد ير مي را به تصوي و يي نها يروزيت و پ  ي با رنج بشر   يي با روبرو  يمت و يها، تواضع و مال     م ملت يتعل
 شـود  يان نمـ ي بي نام او در لفافه جمالت خشك و خاص آموزش  – جهان   منجي –ح  يمس. ان وجود ندارد  ي جهان ي برا يديام

  . استيغنو ال وا ينشيبلكه ملبس به ب

  
  )32-22: 12 (ي گناه نابخشودن)چ

 بـه فكـر   ي بـه طـور جـد   يد، مردم عادي را شفا بخشكور و اللوزدة يك دي يسي كه ع ي هنگام 22-24: 12

ـ ا. ل باشـد  يح موعود اسـرائ   ي همان مس  ،پسر داود افتادند كه ممكن است او       ن مطلـب باعـث بـه خشـم آوردن       ي

 يا ن اتهـام كـه معجـزه   يو آنها با ا.  آنها قابل تحمل نبودي برايسي با عيشنهاد حسن تفاهم يچ پ يه . شد انيسيفر

ـ     يا.  بوده است آن را رد كردند      وهايس د يبعلزبول رئ كه صورت گرفته با قدرت       اتهـام   نين اتهـام ناخجسـته اول
  .وها كسب كرده استي را از طرف ديين تواناي خداوند ايساي بود كه ع مبني بر اينآشكار
 شان گفـت ياو بد. ، اقدام به نشان دادن اشتباهشان كرد      افتي افكار آنها را در    يسيع كه   يام هنگ 25-26: 12

 دار بمانـد اگـر او   يـ ت پا يـ تواند بـا موفق     ي نم شوده  يه خود تجز  ي كه بر عل   يا  خانه يا   ي، شهر يچ حكومت يهكه  

ن يـ و ا. كـرد  ي كـار مـ  شيه خويبر علطان ين شيافكند، بنابرا يرون ميطان ب ي ش يرويطان را با كمك ن    ي ش يوهايد
  . و احمقانه استيمعن ي بيمطلب

ر يـ گ  از همكاران آنها كـه بـه جـن   يبعض. ان داشتيسي فري دوم و خرد كننده برا ي خداوند ما پاسخ   27: 12
ق و نـه رد    ي آنهـا را، نـه تصـد       ين ادعا ي ا يسيع. رون افكنند يوها را ب  يتوانند د   يمشهور بودند، ادعا نمودند كه م     

ـ وها را به كمك بعلزبـول ب يد او اگرن مطلب استفاده نمود كه   ي اشاره به ا   ين برا نمود، اما از آ    ـ ي  رانـد  يرون م

ق يچگـاه تصـد  ين مطلب را هيان ايسيفر. كنند ين كار را ميز همين) رهايگ ن جني ايعني(ان يسي فرپسرانن  يبنابرا
 اشـارة آنهـا   يهمكاران آنها برا . كنندن مباحثه وجود داشت فرار      ي كه در ا   ياما نتوانستند از منطق   . نخواهند نمود 

  : ديگو يلد ميسكوفا. كردند يكنند آنها را نكوهش م ي ميريگ طان جنيكه به عنوان عامالن ش
شـد   ي مـ يطانيشـ  يروي كه به نيا عا از هرگونه اشارهيشد سر ي به آنها و پسر انسان مربوط م    آنجا كه ان تا   يسيفر

وها به كمك بعلزبول، يرون راندن دي و بيسي عيعني كه مدنظرشان بود يعشدند، اما در مورد موشو يسخت غضبناك م  
 است يطانيوها شيرون راندن دي بيرويرا اگر نيكردند كه سخنان آنها متناقض است، ز ي قضاوت ماين گونهپسران آنها 

  .مان استيپ رو هميرو استفاده كند با منبع و سرچشمه آن نين هر كس از آن نيبنابرا

  . كردند ي فكر نمي مختلف منطقيها  مشابه به علتيها سبت دادن معلولآنها در ن
ات او بـه  يـ كـل ح . افكنـد  يرون ميوها را به واسطه روح خدا بيد يسـ ين بود كه عيقت اي البته حق 28: 12

 كـه  يح بود كه پر از روح خدا بـود كسـ  ياو مس. ديست گرديالقدس ز    روح يروين توسط ن  ي زم يعنوان بشر رو  
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اگر من به واسطه روح     «ان گفت،   يسي به فر  ين و يبنابرا) 3-1: 61 ؛1: 42 ؛2: 11 يااشع( نموده بود    گوئيشي پ يااشع
ـ  ا». ده استي خدا به شما رسيد كه پادشاه ين بدان يقيافكنم،    يرون م يوها را ب  يخدا د  ـ با ين اعـالم مـ  ي د كـه  ي

، ده بودي خدا به آنها رس  يپادشاهكن  يل خود بودند،    ياتي اله دانشآنها غرق در غرور     .  خرد كننده باشد   يا  ضربه
  ! درك نكرده بودند كه او آنجا حاضر بودين آنها بود و آنها حتيرا پادشاه در بيز

داستان  توسط   ين مطلب را و   يا. طان بود ي خداوند فاتح ش   يسيطان، ع يمان بودن با ش   يپ   برعكس هم  29: 12
 يي اسـت كـه او در آنجـا فرمـانروا    يـي  او قلمرو  خانة. طان است ي ش رومنديمرد ن . دير كشان ي به تصو  رومنديمرد ن 

ـ خانة، وارد بندد يرومند را م  يمرد ن  است كه    ي شخص يسيع.  او هستند  يوهاي او د  اموال. كند  يم ، و شـود  ي او م

ن آن، هنگام خـدمت    يمرحله آغاز . دهد  يطان در چند مرحله رخ م     يدر واقع بستن ش   . دينما  ي را غارت م   اموالش
 در طـول  يتـر  و تـا حـد مشـخص   . ن شده بـود يح مصممانه تضميز مسيبا مرگ و رستاخ  كه  بود يسي ع يعموم

اچه آتـش افكنـده   ي كه او به دريتا، هنگاميو نها) 2: 20مكاشفه  (ت خواهد داشتيسلطنت هزارساله پادشاه واقع  
) محدود(ته  س بس يد كه ابل  يرس  يدر زمان حال به نظر نم     ) 10: 20مكاشفه   ( خواهد بود  ي ابد يقتيخواهد شد، حق  

  . اما سرنوشت او مشخص شده و زمان او كوتاه است. كند ي قابل مالحظه خود استفاده ميروياو هنوز از ن. باشد
ست، بر ضد من است، و هر كه با من جمـع نكنـد، پراكنـده    يهر كه با من ن« : گفت يسي سپس ع  30: 12

.  او بودنـد بر ضدن آنها يستند، بنابراي خداوند نابن امر بود كه آنها    يان نشانگر ا  يسيز فر ي نگرش كفرآم  ».سازد  يم
طان ي شـ يرويـ  را متهم نمودند كه بـا ن يسيآنها ع. ساختند ي با او، آنها گندم را پراكنده م يآور  از جمع  با اجتناب 

 نمودن كـار  ي بر خنثيطان بودند و سعي در واقع آنها خودشان خادمان شصورتي كهافكند در  يرون ميوها را ب  يد
  . شتندخدا دا

رسـد   ي كـه بـه نظـر مـ    ». باشـد  يست، طرف ما مي كه بر ضد ما نيكس«:  گفته استيسي، ع 40: 9در مرقس   
ـ يب ي مي كه ما در متيهنگام.  باشد30: 12 ينجا در مت  يمعكوس مطلق سخنانش در ا      يرسـتگار م كـه موضـوع   ين

در مـرقس، موضـوع   .  نـدارد  وجوديطرف  يب. ح است يه مس يا عل يا موافق   يك انسان   ي. شود ياست مشكل حل م   
ر يهـا و تفسـ   وهي، شـ ي محلـ يسـا يروان كلي، اختالفات در پيسي ع شاگردانن  ي ب يعياختالفات وس .  است خدمت
سـت او  يخداونـد ن ) بر ضـد (ه يك شخص علين است كه اگر ينجا قانون اياما ا. ها وجود دارد   استيس اصول و 
  .د مطابق آن محترم شمرده شودي است و بايموافق و
او آنهـا را مـتهم   . ليح بـا رهبـران اسـرائ   ي است در رفتار و روش مس  ي شاخص بحران  آياتن  ي ا 31-32: 12

 به يسياند، آنها با متهم نمودن ع     شده ي نابخشودن يالقدس مرتكب گناه    ن به روح  يد كه آنها با كفر و توه      ينما  يم
دن يـ ن كـار نام يـ در واقـع ا .  شدند القدس مرتكب گناه    طان و نه با قدرت روح     ي ش يرويانجام دادن معجزات با ن    

  . وها بوديس ديالقدس، بعلزبول، رئ روح
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ـ بر عل يك شخص ممكن است حتي.  بخشش وجود داردها گوئيگناهان و كفر ر اشكال   ي سا يبرا ه پسـر  ي
ـ در ا اسـت كـه نـه    يالقـدس گنـاه   ن به روحي و توهگوئيكن كفريل. شودده يد اما بخشي بگو ي سخنان انسان ن ي
 او دربـاره  ن عصـر يدر ا گفت يسي كه عيهنگام.  نخواهد داشتي بخششگونه  هيچ ندهيزاره آ عصر ه  يا   ،عصر
رقابل بخشش امـروزه انجـام      ين مطلب كه گناه غ    يا ا يآ. گفت  ين سخن م  ي زم ي خود رو  ي خدمت عموم  يروزها
  .  را انجام دهديا را او جسماً حضور ندارد كه معجزهي معقول است، زير شكيا خي شود يم

 را انكـار  منجـي ك شخص ممكن است سـالها  ي. باشد يكسان نمي با رد نمودن خبرخوش  يابخشودنگناه ن 
.)  خواهد مانـد   يرد، نابخشوده باق  ي بم يمانيا  يالبته اگر در ب    (ابدياورد و نجات    يمان ب يد، ا ينموده، سپس توبه نما   

ممكن است كه از خداودن دور شود، ار د ايمانك يباشد،  يكسان نميدن يي با دوباره به فساد گرا   يگناه نابخشودن 
  . رديروان خانواده خدا دوباره قرار گياما جزو پ

ن گناه امـروزه صـورت    ي اگر ا  يحت. ريا خ ياند     شده يا مرتكب گناه نابخشودن   ياكثر مردم نگران هستند كه آ     
تكب آن گناه  كه مريكسان. باشد يت كه شخص نگران آن است نشانه آن است كه او خطاكار نم      ين واقع يرد، ا يگ
ن بـه  ي تـوه ي وجـدان بـرا    يآنهـا فاقـد نـدا     . ح مصمم و سرسخت بودنـد     يت با مس  ياند در مخالفت و ضد      شده
  .مان بودند و نه توبه كردنديآنها نه پش. دادند ي به خود راه نميالقدس بودند و در مورد نقشه قتل پسر شك روح
  

  )37-33: 12 (شود ه مياش شناخت وهي درخت از م)ح
امـا  . ك انجام داده بـود يوها كار نيرون افكندن دينمودند كه خداوند با ب يد اذعان م يان با يسي فر يحت 33: 12

ـ نما ينجا او متناقض بودن آنها را آشـكار مـ  يدر ا. ر بودن كردند يآنها او را متهم به شر      : ديـ گو يد و در واقـع مـ  ي
 ». كند يز صدق ميه ني و عكس قضاستكو ير نياش ن   وهيم،  كو است يخت ن ردك  ياگر  . ديريخود را بگ   ميتصم«
مـاران،  ياو ب. كـو بـوده اسـت   يوة خـدمت او ن يم. كند يوه را به بار آورده منعكس م   ي كه آن م   يت درخت يفيوه ك يم
ـ آ. رون افكنده و مردگان را زنده نمـوده اسـت      يوها را ب  يده است، د  يها را شفا بخش     ان، كران، و الل   ينايناب ـ ا ي ك ي

ـ ! رممكن استياورد؟ كامال غيكو به بار بيوه نيتوانسته م  يدرخت فاسد م   ن سرسـختانه از  يپس از چه رو آنها چن
  دند؟يورز ي اجتناب ميق ويتصد

نشانگر آن سـخنان   كه ه پسرِانساني آنها عليورز نهيك.  بودندزادگان يافعن بود كه آنها  يلش ا ي دل 34-35: 12
 و پـر از  يي اسـت بـا سـخنان پارسـا    ييكويه پر از ن كيقلب. ان داشتيرشان جري شريزهرآلودشان بود، از قلبها 

  . اندينما ي و آزار ميتلخ ر است خود را با كفر،ي كه بدخواه و شريقلب. شود يض شناخته ميف
 كـه بـر زبـان راننـد،     هر سـخن پـوچ   يهشدار داد كه مردم برا) و ما(م قلب به آنها  ي از صم  يسي ع 36: 12

 ن سخناني آنها و اي است از زندگيقيار دقيآورند، مع يردم بر زبان م كه ميرا سخنان يز. حساب پس خواهند داد   
آلـود و   ان بـه خـاطر سـخنان گنـاه    يسـ يت فريـ محكوم. تبرئه شـدن آنهاسـت   يا تي محكوم ي مناسب برا  ياساس
  !م استيه پسر مقدس خدا ادا شدند چقدر عظيزشان كه بر عليرآميتحق
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ـ  با سخنان خـود محكـوم خواه    د شد و  يرا با سخنان خود تبرئه خواه     يز« 37: 12 ـ د گردي  در مـورد  ». دي
هـر چنـد كـه سـخنان      . ح پرداخـت شـده اسـت      يق مرگ مس  يده از طر  ي سخنان نسنج  ياران، مجازات برا  د  ايمان
 ي مسـند داور ي مانده، باعـث از دسـت دادن پـاداش در پـا           يده ما كه به آنها اقرار نشده و نابخشوده باق         ينسنج
  .شود يح ميمس

  
  )42-38: 12 (يبونس نيت ي آ)خ

ـ   ي عل 38: 12 ـ ي ديعلمـا  انجـام داد،  يسـ ي كـه ع  يرغم تمام معجزات ـ ي و فرين  كـرده و از او  ي گسـتاخ انيس
! آورنـد  يمان ميباشد آنها به او ا) حيمس(ح ي نمودند، و اشاره نمودند كه اگر او ثابت كند كه ماش     يتيآدرخواست  

اورده بودنـد   يمان ن يده بود ا  يح آفر يار كه مس  ي بس يها  يشگفتدن  ياگر آنها با د   .  آنها كامال مشهود بود    ياكارياما ر 
 ي بـرا يآسـا بـه عنـوان شـرط      معجزهيها تي كه طالب آ   يدگاهيشدند؟ د   يگر متقاعد م  يك معجزه د  ي چگونه با 

خوشـابحال  « بـه تومـا گفتـه بـود،          يسـ ي كه ع  همان طور . شود ي خدا واقع نم   يمان آوردن باشد مورد خشنود    يا
ـ يـ ت و نظـم خـدا د  يريدر روش مـد ) 29: 20وحنـا  ي (». مان آوردند ياده،  ي كه ناد  يكسان مـان آوردن  ي ايدن از پ
  . ديآ يم

 يرا چشمان آنها تعمـد يشه زيشرارت پ . شه و زناكار خطاب نمود    ي شرارت پ  ينسل خداوند آنها را     39: 12
 يخـدا . انتكار بودنـد  ي خ يرا آنها نسبت به خدا از نظر روح       ي زناكار ز   ح خودشان كور شده بود،    يدن مس ي د يبرا

سـتاده بـود و بـا    يان آنها ايت كامل بود، در ميت و بشري مطلق از الوهيبيهمتا كه ترك    يك شخص ب  يخالق آنها،   
  .كردند يت ميگفت، اما آنها جرأت كرده و از او طلب آ يآنها سخن م
ـ ت يجز آ به يتيچ آيهش گفت كه ي خوي و رستگاري او با رجوع نمودن به مرگ، خاكسپار   40: 12 ونس ي

ده شـد و  يـ  بلعيونس كه توسط مـاه يتجربه . ب جان كالم را ادا كردين ترتي، و بدبه آنها داده نخواهد شد    ينب
 تيـ ان مردگان آ  يبرخاستن او از م   . ز خداوند بود  ي از مصائب و رستاخ    يحاك) 10: 2 ؛17: 1ونس  ي ( شد يسپس ق 
  . ل خواهد بودي اسرائقوم و اوج خدمت او به ينهائ

سـه  ز يـ  نمـود كـه او ن  گوئيشي، خداوند ما پ بزرگ بوديروز در شكم ماه  ونس سه شبانه  ي كه   ن طور هما
 كه همگان اعتقـاد   همان گونه اگر،  . شود ي م ين مطلب باعث بروز مشكل    ي ا .ن خواهد بود  يروز در دل زم   ه  شبان

شـود ادعـا كـرد     ينه مچگو  كشنبه برخاست،ي بعداظهر جمعه به خاك سپرده شد و دوباره صبح    يسيدارند كه ع  
ك يـ ان، هر بخـش از روز و شـب   يهودي در محاسبات :ن استيروز در قبر بوده است؟ پاسخ ا  سه شبانه يكه و 

ـ  از  يند و بخش  يگو  ي م (onah) اونا ك شب يك روز و    يبه  «. شود ي كامل محسوب م   يدوره زمان  ك يـ ك اونـا  ي
  .)يهوديالمثل  ضرب (»ك شب كامل استيا ي روز

 از  نـوا ين) مـردم (ان  يـ هوديرينخست، غ . دير كش ي را با دو تضاد به تصو      يهودي رهبران   يخطا يسي ع 41: 12

 بـا انـدوه    دند،ي گم گشته را شـن يونس نبي يها موعظه كه ي برخوردار بودند، اما هنگام ي كمتر يلي خ يها  تيمز
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 كـه  يرفتن كسـ ي نپذ را به خاطر  يسيكه مردم زمان ع   .  برخواهند خاست  يدر روز داور  آنها  . توبه كردند ق  يعم
  . افته خدا، محكوم كنندي پسر جسم يعني ونس بزرگتر بود،ياز 

از جنوب رنج و خـرج سـفر را بـر        كه   ان ممتاز يهودي خارج از مرز     يهوديريك غ ي دوم، ملكه صبا،     42: 12
كننـد تـا او    سفر ي مجبور نبودند كه به طور كليسيان زمان عيهودي. ديدار نمايمان د يخود هموار نموده تا با سل     

امـا آنهـا   . ح آنهـا باشـد  ي كوچك آنها سفر كرده بود كه پادشاه مس     يها  او از آسمان تا به محله     . نديرا مالقات نما  
ـ . مان بوديت بزرگتر از سلينها  ي كه ب  ي كس – نداشتند   ي و ي خود برا  ي در زندگ  ييجا  در يهـود يريك ملكـه غ ي

  .محكوم خواهد نمود) يريناپذ هيتوج (يا ارانهبندوب ي بيتوجه ين بي آنها را به خاطر چنيروز داور
) 42ه يـ آ(مان ي و بزرگتـر از سـل  )41ه يآ(ونس ي؛ بزرگتر از    )6ه  يآ( خداوند ما بزرگتر از معبد       باب،ن  يدر ا 
 ».ن استي بهتر از بهتربسيارن و يبزرگتر از بزرگتر«او .  شده استيمعرف
  

  )45-43: 12( ناپاك روح بازگشت )د
ـ ينده اسـرائ ي از گذشته، حال و آ   يا  ل، خالصه ي، به صورت تمث   يسي ع  اكنون 43-44: 12 مـان را ارائـه   يا يل ب

  در مصر تا اسـارت ي از زمان بردگقوممشخصه  كه ي نشانگر بت پرست  ديروح پل هود،  ي قوم معرف   مرد. دهد  يم

ـ روح پل كـه  گـوئي . باشـند  يم)  نجات داديل را از شر بت پرستيكه موقتا اسرائ (ها بود     يتوسط بابل   مـرد  از دي
ـ آنها ماننـد  . اند  ننمودهيهود بت پرست  يان اسارت تا به امروز قوم       ياز پا . خارج شده بود    ك خانـه هسـتند كـه   ي

  . باشند ي، مشده است) منظم(آراسته  و رفته، يخال
 او سـاكن بحـق، و  .  بودي اجازه ورود به آن خانه خالي در جستجومنجي  ش،يش از هزار و نهصد سال پ  يب
 از آن به بعـد بـت      وجودي كه با  .  به عمل آوردند   يري جلوگ ياب آن خانه بود، اما مردم مصممانه از ورود و         ارب
  . كردند يز پرستش نمي را ني واقعيدند، خدايپرست ينم

. آمـد نشـان خواهـد داد    ي كـه پـ  همـان گونـه   خطرناك يتيد، موقعيگو ي سخن مي از خأل روح  يخالخانه  
  .  وجود داشته باشدمنجي يرفتن قطعيد پذيبا. باشد ي نمياصالحات كاف
گـر كـه از   يهفـت روح د م خواهد گرفت كه به همـراه        ي تصم ي روح بت پرست    نده ، ي آ ي در روزها  45: 12
ن مطلب اشاره به ي ا  هفت، عدد كامل بودن و تكامل است،آنجا كهاز . ، به خانه بازگردند  شرورتر بودند  خودش
ح را پرسـتش خواهنـد نمـود    ي مرتد ضد مسقوم كه يو هنگام. كند يته آن مافي به شكل كامال توسعه  يبت پرست 

سـه بـا   يزانو زدن در مقابل مرد گناهكار و پرستش او بـه عنـوان خـدا، بـا مقا                . د در انتظار رنج و عذاب بود      يبا
 يخرحالت آن يو بنابرا.  است ي از بت پرستيتر مياند شكل وخ  از گذشته تاكنون مرتكب شده قومكه   يگناهان

 وحشتناك درد و عذاب    يها  ياز داور ) بت پرست (مان  يا  يل ب ياسرائ. شود ي م مرد بدتر از حالت نخست او      آن
. شتر خواهـد بـود  ي بيليها متحمل شدند خ ي كه در اسارت بابليم، رنج خواهد برد و رنج بردن آنها از رنج        يعظ

  . ح كامال منهدم خواهند شدي در ظهور دوم مسقومبخش بت پرستان 
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ح بودند و پسـر خـدا   ي و همان مرتدها كه، نژاد منكر مس   ».ن خواهد بود  يز چن ين نسل شرور ن   يو عاقبت ا  «
 كه بر آنهـا خواهـد   يدي شدين آمدنش از داورير و انكار نمودند در هنگام دوم   ين ظهورش تحق  يرا در زمان اول   

  .ديشد رنج خواهند كش
  

  )50-46: 12 (يسي مادر و برادران ع)ذ
ند كه با او سخن يآ ي مي بر نزد ويسي است كه در آن خانواده عيك رخداد ظاهراً عاديف يص توآياتن يا
ـ  بـه ا يسـ ي از دوسـتان ع يبعض. دينما ي ميين مورد ما را راهنمايست؟ مرقس در ايل آمدن آنها چ   يدل. نديگو ن ي
خـانواده او آمـده   د يو شـا ) 35-31، 21: 3مـرقس   (حواس شده اسـت  ي بيدند كه او از شدت ناراحت    يجه رس ينت

ـ ماد و برادرانش ب كه به او گفته شد كه يهنگام) 5: 7وحنا ي ك.ر (سروصدا با خود ببرند يبودند كه او را ب     رون ي
ست؟ بـرادرانم چـه   يمادر من ك«ن پرسش پاسـخ داد  ي، خداوند با ا صحبت كننديخواهند با و   يمنتظرند و م  

هر كس كه اراده و خواسـت پـدرم را در آسـمان بـه     « گفت، ششاگردان سپس، با اشاره به  » هستند؟ يكسان
  » . آورد برادر، خواهر و مادر من استيجا

 بـا  يسي را در رفتار ع يو نقطه عطف مشخص   .  است ي روحان يتين خبر تكان دهنده، سرشار از اهم      ياعالم ا 
ل بودنـد تـا آن   ي اسـرائ قوم بودند معرف يسي عيشاوند نسبيم و پسرانش كه خو  يمر. دينما  يل مشخص م  ياسرائ
ـ . ل محدود كرده بـود    ي قسمت اعظم خدمت خود را به گوسفندان گمشدة خانه اسرائ          يسيزمان ع  ج يكن بتـدر  يل
ح خود، او را متهم كردنـد  يم كردن به مسي تعظيان به جا  يسيفر.  را نخواهد داشت   يشد كه قوم او، و      يروشن م 

  . شود يطان كنترل ميكه توسط ش
ل عامل كنتـرل كننـدة     ي با اسرائ  ي و يوندهاين به بعد، پ   ياز ا . دينما  يرا اعالم م   يدين اكنون نظم جد   يبنابرا

هنـانش متناسـب بـا    يم  با هـم ي به دادخواهيهر چند كه قلب پرعطوفت و     .  نخواهد بود  ي و يها  گسترش كمك 
 روشـن  اش اكنـون  جـه يو نت. دهـد  يل را نشان ميد با اسرائيرقابل تردي غيي جدا12 باب. جسم ادامه خواهده داد 

مطالـب  .  كه او را خواهند داشت خواهـد رفـت  ي كسانين او به سو   يل او را نخواهد داشت، بنابرا     ياسرائ. است
 يهـود يريغ  و چهيهودي از خدا مردان و زنان را چه  يفرمانبردار. ت دارد ي ارجح ي نسب يشاوندي بر خو  يروحان
  .شود ي مي و مهم با وياتي حيا جاد رابطهيباعث ا

 بـه  آنجا كهنخست، تا . مي ذكر نمائيسيد دو نكته را در مورد مادر عيم، باين رخداد بگذرياز انكه يقبل از ا 
 داشـته باشـد   ياز خاصـ يـ  كـه امت يگـاه يم از جاي است كه مر  يهيشد، بد   ي م ط مربو يسي به حضور ع   يابي دست

  .برخوردار نبود
 ن اظهـارات كـه  يا. سازد يبود وارد م يم باكرة دائميم كه مرين تعلي بر ايا ، ضربهيسيدوم، ذكر برادران ع   

ـ ا.  اسـت يار قـو يجه برادر خواندگان خداوند ما بودنـد بسـ  يم و در نت يآنها واقعاً پسران مر    ر يه بـا سـا  يـ ن نظري
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؛ اعمـال رسـوالن   5، 3: 7وحنـا  ي؛ 3: 6؛ 33، 21: 3؛ مـرقس  55: 13 ي؛ متـ 69:8ر وممقدس مانند مز  ي كتاب ها  نوشته
  .شود تقويت مي 19: 1ان يالط غ و5: 9ان يقرنت-1؛ 14: 1

  

  )13 باب(ند ك پادشاه به علت انكار اسرائيل شكل موقتي از پادشاهي را اعالم مي. 8
  ي پادشاهيها مثَل

ـ ي در انجي بحرانه موضوعي بسيار مهم و  بجا  يندر ا  خداونـد اشـاره نمـوده كـه اكنـون       .يمسـ ر ي مـ يل مت
بلكـه اطاعـت از   ي يهـود  نه اصل و نسبگر يد، يعني   باشد ي تقدم داشته  د بر روابط خاك   ي با ي روحان يوندهايپ

خداونـد در  .  را انكـار نمودنـد  ي لزوماً پادشـاه   با انكار پادشاه،   يني د يان و علما  يسيفر. اهميت دارد  پدر   يخدا
به اش  يي و ظهور نهاين انكار وي در دوره ب   يد پادشاه ي از شكل جد   ينمود شي مثَل، پ  يك سر ينجا با آوردن    يا

: شـود  ين سـخنان آغـاز مـ   يها با ا   ن مثل ي از ا  تاشش  . دهد  يو خداوند خداوندان ارائه م      پادشاه پادشاهان  عنوان
  »... آسمان ماننديپادشاه«

 بحـث  3 باب كه در آن گونه ي پادشاهيد به بررسي مناسب، بگذار  يدگاهيها از د    ن مثل يبه منظور درك ا   
 كـه ادعـا   شـود  ي مـ ي كسـان ي، كه شـامل تمـام     ي اقرار خارج  )1:  دو جنبه است   يدگاه دارا ين د يا. ميشد بپرداز 

 كـه بـا بازگشـت وارد        شود ي م ي، كه تنها شامل كسان    يت درون يواقع) 2. اند  كنند نظامنامة خدا را قبول نموده       يم
 -2.  شـده بـود  گوئيشـ يق كه پي در مرحله عهد عت -1: شود يافت م ي در پنج مرحله     يپادشاه. اند   گشته يپادشاه
 كـه شـامل   يمـوقت ) مرحلـه ( فـاز  -3. ا در شخص پادشاه حضور داشـت      ي بود   »ك  ينزد« يه پادشاه  ك يا  مرحله
 نموده و به دنبال آن انكار پادشاه و بازگشت او بـه آسـمان       ي به و  ين اقرار به بندگ   ي زم ي كه رو  شود ي م يكسان
مقـدس بـه    شـارة كتـاب  هـر ا . ديـ شه جاوي و هميي نهاي پادشاه-5.  در دوره هزاره ي ظهور پادشاه  -4. باشد  يم

باشـد بحـث    ي مي در مورد مرحله سوم كه مرحله موقت      13 باب. باشد  ين مراحل م  ي از ا  يكيمناسب با     ،يپادشاه
كاسـت تـا   يمتشـكل از پنط ) نياران راسـت د ايمان( خود  يتِ درون ي درواقع ين مرحله پادشاه  يدر طول ا  . دينما  يم

ـ باشـد؛ در غ  يسا مـ ي و كلين پادشاهي بيها همسانن تنيباشد ا يسا مي همان اشخاص و كليخلسه روحان  ن يـ ر اي
  .ها يم به مثَل داشته باشيد نگاهيائي ب ،ينة فكريش زمين پيبا ا .باشند ي و همسان نميكيصورت آنها 
  

  )9-1: 13 (ر مثَل برزگ)الف
كثـر  ا. از خانه خارج شـد و كنـار دريـا بنشسـت    وزدگان را شفا داده بـود   ي كه د  ي در محل  عيسي 1: 13

ن حركت خداونـد  ين ايبنابرا. كنند ير ميان تصويهوديريا را، غيل و در يمقدس خانه را ملت اسرائ      شاگردان كتاب 
  .  به ملت بشارت داده خواهد شدين شكل موقت پادشاهيدر طول ا. باشد يل مي با اسرائيا نشانگر وقفه
م ي و شـروع بـه تعلـ    قايقي شـد او سوار، جمع شده بودند در ساحل جمعيت انبوهي كه ي در حال 2: 13

 آن يشه معنـا ي كه هم ي و روحان  يم اخالق ي تعل يربناي است با ز   ي داستان  ك مثل، ي. ها كرد   مردم با استفاده از مثَل    
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ـ ي در طول دوران ب ي پادشاه ي درباره چگونگ  شود يل عنوان م  ي كه در ذ   يهفن مثل . باشد  يفورا روشن نم   ن ين اول
 تنهـا بـه   ي خطاب به توده مـردم بـوده اسـت؛ و سـه مثـل آخـر           يار مثل اول  چه.باشد  ي م يسين ظهور ع  يو دوم 
ه را بـا  يـ ر بقيح نمـوده و تفسـ   ي تشـر  شاگردان ي را برا  ي و هفتم  يخداوند دو مثل اول   .  ارائه شده است   شاگردان

  .  و ما واگذار نموده استشاگردان كه عطا نموده است به ييدهايكل
 ن گونـه اهم. كارد ي خود را در چهار خاك مختلف م يكه بذرها  است   برزگرين مثل مربوط به     ي اول 3: 13

  .ج در هر مورد مختلف بودنديرود، نتا يانتظار م كه
  . بذرها توسط پرندگان خورده شدند. 1  . متراكم و فشردهينيا زمي راهي. 1

 زير خورشـيد سـوختند و خشـك   كن يبذرها جوانه زدند، ل . 2   سنگالخيني زميه نازك خاك بر رويال. 2
  .شدند

رممكن يـ  غ خارهاكن رشد آنها به علت      يبذرها جوانه زدند، ل   . 3  . خارمملو از  نيزم. 3
  .بود
محصول به بار آوردنـد؛     بذرها جوانه زدند، رشد نمودند، و       . 4  . زمين نيكو. 4

  بعضي

 برابـر   30صد برابر، بعضي شصت برابـر و بعضـي          ها    از ساقه 
  . محصول دادند

 غامي پين مثل ويدر ا » !هر كه گوش دارد، بشنود  «  ان داد، ي و مبهم به مثل پا     ي رمز ي با اندرز  يسي ع 9: 13
ـ  را ناديت سـخنان و يـ د اهميچكس نبايه.  منتقل نمودشاگردان را به يگريغام دي را به توده مردم و پ      يمهم ده ي
م ي آن بخـش بپـرداز  د، ما تا بهينما ير مي، تفس18 – 23 آيات خودش مثل را در     نكه خداوند، ينظر به ا  . گرفت  يم

  .يمكن ي خود را مهار ميكنجكاو
  

  )17-10: 13(ست؟ يها چ  منظور از آوردن مثَل)ب
  ر شـدند، يـ  متحگفـت  ها سـخن مـي   مثل ينكه خداوند با مردم با زبان مبهم و پنهان ي از ا  شاگردان 10: 13
  . ح دهدي آنها توضيوه را براين شين از او درخواست نمودند كه ايبنابرا

ت يـ جمع. ز نمود يگر متما يكدي را از    شاگردانو  ) بت پرستان (مانان  يا  يت ب ي در پاسخ، جمع   يسي ع 11: 13
ب كامـل  يهر چند كه انكار آنها تـا هنگـام صـل    نمودند، ي را انكار م  ي از ملت بودند كه واضح بود كه و        يا  نمونه
 روانيـ  كـه بـه پ  يردنـد، در حـال   واقـف گ پادشاهي آسمان ) رازهاي(بر اسرار   آنها مجاز نبودند كه     . ديگرد  ينم
 چگـاه قـبالً توسـط   ي اسـت كـه ه  يتيد واقع يك راز در عهد جد    ي. نديشد كه آنها را درك نما       ي او كمك م   يواقع

اموزد، امـا  يـ  بي الهـ يي از رازگشـا ي جداآن راتوانست  يانسان نم  كهيقتيا نشده بود، حق يشد،    يانسان درك نم  
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 در شـكل موقـت   يق ناشـناخته پادشـاه  ي تـاكنون حقـا   پاشـاهي  رازهـاي . قت آشكار شده است   ياكنون آن حق  
 يها بعضـ  مثل. ك سرّ بوده استي خواهد داشت تاكنون     ي شكل موقت  يقت محض كه پادشاه   ين حق يا. باشند  يم

 از اشـخاص  يبعضـ . نـد ينما يح ميبت خواهد داشت تشر ي كه پادشاه غ   ي زمان ي را در ط   ي پادشاه يها  يژگياز و 
م ي رازگونه درباره آن وجود دارد، ساده بگـوئ       ين علت كه مطلب   ينه به ا  . نامند  يم »يادشاهراز شكل پ  «ن امر را    يا
  . چگاه قبل از آن زمان شناخته شده نبودنديرا هيز

 شـاگردان  ي گردنـد و بـرا     يد از توده مردم مخف    ين رازها با  يد كه ا  ياي مستبدانه ب  يد به نظر كم   ي شا 12: 13
زيرا به آنكه دارد، بيشتر داده خواهد شد تا به فراواني « :دهـد  يل را ارائه مين دليكن خداوند ا  يل. آشكار باشند 

مـان  ي خداونـد ا   يسـا ي بـه ع   شـاگردان  ».داشته باشد و از آن كه ندارد، همان كه دارد نيز گرفته خواهد شـد              
افـت  ي دريشـتر ير بن، نـو يرفتنـد؛ بنـابرا  يآنها نور را پذ. ديشتر عطا گرديت داشتن بين به آنها قابلي بنابرا  داشتند،

افـت نـور   ين آنها نه تنهـا از در   ي، بنابرا )رد نمودند (هود نور جهان را انكار كردند       ي ملت   ياز طرف . خواهند نمود 
  .  انكار نوريعنيرد نمودن نور .  را كه دارا بودند از دست خواهند داديشدند بلكه همان نور كم شتر محروميب

ان روشن يل را هنگام آشفته نمودن مصرياسرائراه  از ابر و آتش كه      يها را با ستون      مثل ي هنر ويتا م 13: 13
كه بـا    يكسانبراي  « كنيگردند، ل   يمند بودند آشكار م      كه صادقانه عالقه   ي كسان يها برا   مثل. دنك يسه م ينمود مقا 

  ».شود يم ي خصومت داشتند تنها باعث آزردگيسيع
بهتـر   جـة يم نتيف خداوند نبودنـد، بلكـه سـاده بگـوئ      ل و هوس از طر    ي م ي از رو  ين آنها تنها كار   يبنابرا
را بـه  ) يداور( قضـاوت  ي، كـور ي اراد يكور. دهد  يل م يها را تشك    ي زندگ ي تمام  هي بودند كه پا   يكاركرد اصول 
ـ ا نـگ يوودر. يسـ . اچ. ان سخن گفتيهوديها با   با استفاده از مثلين علت است كه و    يو به هم  . دنبال دارد  ن ي
قـت را دارا  يرا آنها عشـق بـه حق  يافت نخواهند نمود، ز يقت را در  يآنها نور حق  «: كند  يان م يب اين گونه مطلب را   
افته در يقت جسم يكن حقيباشند، ل ي با آن آشنا ميعنينند يب ي را ميقت الهي آنها اقرار نمودند كه حق »)26(. نبودند

  شـنوند،  يخدا را مـ  آنها اقرار نموند كه كالم . زدند  ي سرباز م  يدن و يستاده بود و آنها مصممانه از د      يمقابل آنها ا  
ـ انگ قت شگفتي به درك حقيليآنها تما. نمودند يان آنها بود و آنها از او اطاعت نم يكن كالم زندة خدا در م     يل ز ي

  .ديت درك از آنها سلب گردين قابليافتن نداشتند؛ بنابرايجسم 
 هـاي  گـوش  و تيره گشته بودل ي اسرائهاي  دل : بودند 10-9: 6 اي اشع گوئيشيآنها كمال زندة پ    14:13-15

آنهـا  . كردنـد  ي مـ ي خـوددار ديدن بـا چشمانشـان  آنها تعمداً از . ت بودي خدا فاقد حساسيآنان نسبت به صدا  
ت ياما در نها. ديبخش ينمودند، خدا آنها را شفا م      يكردند و توبه م     يدند، درك م  يشن  يدند، م يد  يدانستند اگر م    يم
درك  امـا  شـنيد ن بود كه آنها خواهند ين مجازات آنها ا يبنابرا.  را رد نمودند   يد آنها كمك و   از خو ي و ن  يماريب

   .پي نخواهند برد اما خواهند ديد، آنها نخواهند كرد
چكس يدنـد كـه هـ   يد  ي را م  ييزهايرا آنها چ  ي برخوردار بودند، ز   يا  ازات عمده ي از امت  شاگردان 16-17: 13

د يـ آ يح موعـود مـ  ي كه مسـ يق آرزو داشتند كه هنگامي عهد عتيبران و مردان پارسااميقبالً مشاهده نكرده بود، پ  
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ـ     ين عنا ي ا شاگردانبه  . دي آنها به انجام نرس    ياما آروز . كردند  ي م يزندگ  يت داده شـده بـود كـه در لحظـة بحران
 را كـه از  يكتـائ يم منحصر بفرد و ي باشند، و تعالينند، شاهد معجزات و  يح موعود را بب   ي كنند، مس  يخ زندگ يتار

  .آمد بشنوند يلبان او برم
  

  )23-18: 13( ح مثَل برزگري توض)پ
ر جزء به جـزء چهـار نـوع خـاك     ياكنون به تفس ها، اش از مثل ح علت استفادهي خداوند پس از تشر 18: 13

ـ آ(، خـودش  يم كه منظور ويم مطمئن باشيتوان يد اما ما مينما ي را روشن نمبرزگرت ياو هو. دينما  يم و ) 37ه ي
ـ نما  يف مـ  ي توصـ  ياو بذر را كالم پادشاه    . باشد  يدهند م   ي را بشارت م   يام پادشاه ي كه پ  يا كسان ي ـ آ. (دي ) 19ه ي

  . شنوند يام را ميباشند كه پ ي ميمعرف كسان خاكها
آنهـا  . كننـد  يام را رد مـ يـ افـت پ يد كـه در يـ گو ي سـخن مـ  ين متراكم وفشـرده از مردمـ    ي راه و زم   19: 13

ـ  نه بـه ا    – كنند  درك نمي شنوند اما آن را       يخبرخوش را م   ـ تواننـد بلكـه بـه ا    ين علـت كـه نمـ     ي ل كـه  يـ ن دلي

او بـا انتخـاب   . ربايـد  مين شنوندگان  يطان هستند؛ او بذرها را از قلوب ا       ي از ش  يريپرندگان تصو . خواهند  ينم
ه خـاك سـخت و     ي بودنـد كـه شـب      يان شنوندگان يسيفر. كند  ي م يحاصل بودن همكار    ي ب يخودخواستة آنها برا  

  . متراكم بودند
غ ي از خاك كه سطح سـت يا هيراند، منظور او ال ي سخن مين سنگالخ ي از زم  يسي كه ع  ي هنگام 20-21: 13
 به آن پاسخ شاديشنوند و با  ي است كه كالم را مين مطلب معرف اشخاصيا. باشد يده است مي را پوشانيسنگ
به  اما. شودز بوده است خشنود يآم تين موفقين چنيش ايها وعظهنكه ميدر آغاز برزگر ممكن است از ا      . دهند  يم
افـت  يام با لبخنـدها و شـور و شـعف در   ي كه پيد آموخت، كه هنگامي را با  يتر  قيابد كه درس عم   ي ي درم يزود
  . شود و توبه ابراز يماني پش ،شودد گناه اثبات ينخست با. ستي ني كافشود يم

دن او در حـال گـام نهـادن    يتر از د دبخشيول در راه جلجتا نوقت و اصيان حقيك جستجوگر گريدن  يد
عمـق    كـم يعمق اقـرار  خاك كم . ديمايپ  ي راه م  ي و شادمان  ياليخ  يسا است كه با ب    ي كل يها  مكتين ن يراهرو ب  در
رنج و عـذاب و يـا    كه اقرار او توسط آفتاب سوزان ياما هنگام. ها وجود ندارد شهي ري برايعمق. آورد  يببار م 

ن اقـرار ارزش آن را نـدارد و از هرگونـه اقـرار بـه اطاعـت و         يـ رد كـه ا   يـ گ  يم م ي، او تصم  شود ي آزموده م  رآزا
  . زند يح سرباز مي به مسيسرسپردگ
بـه نظـر   . شـنوند  ي آن مـ ي ظـاهر   هستند كه كالم را از راه    يگرين مملو از خار، معرف طبقة د      ي زم 22: 13

 با فريبندگي اين دنيـا  هستند اما توجه و عالئق آنها به موقع         يدشاه پا يرسد كه ظاهراً آنها سرسپردگان اصل       يم

ن مطلب را بـا  يالنگ ا.  خدا نداردي براي آنها ثمر  يها  يزندگ. شود ي خفه م  ثروت آنها به داشتن     يتمنديرضا و
  . كشد ير مي داشت به تصويدوست كه كار پررونق  پوليداستان پسرِ پدر
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ـ با يد كه مي رسيا  به مرحلهياو به زود. دياما جلب كار گردد  ي كالم را شن   ين پسر در جوان   يا ـ ي ن يد ب
 كه بذرها افشانده شدند و جوانه زدند ين خارها هنگام  يبنابرا. ديا پدرش انتخاب نما   ي ت خداوند خود  يرضا

ـ  ثروت نزد  يبندگي سن و سال او و فر      يها  در خاك وجود داشتند؛ خواسته      يم آرزوهـا  ياو تسـل  . ك بودنـد  ي
 يكـه از زنـدگ  ي  كار را به دست گرفت، و هنگـام يو خود را كامالً وقف كار نمود، او سركردگ      پدرش شد،   

 قـرار  ياو در آسـتانه بازنشسـتگ    . ده گرفته اسـت   ي را ناد  ي برخوردار گشت، اذعان كرد كه امور آسمان       يمرفه
ـ ارا نب امـا خداونـد  .  ابراز كردي كوشا بودن در موضوعات روحانيل خود را برا   يداشت و تما   د بـه سـخره   ي

ـ  پوند و    90,000او از خود    . آن شخص تنها پس از چند ماه بازنشست شد و فوت كرد           . گرفت  يك زنـدگ  ي
  .ثمر بود ي او بيخارها كالم را خفه نمودند و زندگ.  گذاشتي بودن را به جاي از روحانيته

قـب آن بـا اطاعـت از     و متعاشـنود   كالم را مي   …او  .  است ي واقع ياراند  ايمانكو معرف   ين ن ي زم 23: 13

ك اندازه ثمر ندارند، آنها بـا  ي به ياران همگد ايمانن ي ا ي كه  با وجود  .نمايد  درك مي شنود آن را      ي كه م  يمطالب

باشـد   ي ميحيت مسينجا احتماالً ظهور شخص ي در ا  ثمر. باشند  ي م ي اله ي زندگ يدهند كه دارا    ينشان م  ثمر خود 

 معمـوالً بـه ثمـر       شـود  يد اسـتفاده مـ    يـ  در عهد جد   ثمر كه از واژه     يامهنگ. دنديح گرو ي كه به مس   ييها  نه روان 
 مردم ارائه شـد چـه بـود؟ واضـح        ي مثل كه برا   يمنظور و معن  ) 23-22: 5ان  يغالط. (دينما  يالقدس اشاره م    روح

 يب افـراد بـرا  يـ ق و ترغ  يمنظور آن تشـو   . دهد  يرا هشدار م   دن بدون اطاعت كردن   ين مثل خطر شن   ياست كه ا  
در . نـد ي خـود را اثبـات نما      يقت وجود ي خدا، حق  يثمر برا  باشد، و سپس با ارائه      يز م ين صادقانه كالم ن   رفتيپذ

 آمـاده سـاخت كـه نسـبتا        يگـر يوس كننده د  يت ما ي واقع ي را برا  يسي ع يروان آت ي، مثل، آنها و پ    شاگردانمورد  
ن يـ ح را از ايروان وفـادار مسـ  يـ ب پن مطلـ يا. ابندي يشنوند در اصل نجات م يام را مي كه پي از كسانيتعداد كم 

ن مثـل بـه   يـ در ا. دارد يق پخش خبرخوش برگشت خواهنـد نمـود، بـاز مـ     ي جهان از طر   ي كه تمام  يال واه يخ
) 2؛ )ري و شـخص شـر  –هـا   پرنـده (س يابل) 1شود،  يف و معانه خبرخوش هشدار داده ميه سه حر ي عل شاگردان
  ). در ثروتي جهان و شادمانيبندگي فر–خارها  (جهان) 3؛ ) رنج و آزار–آفتاب سوزان ) (تن(جسم 

.  داده شـد ي بشريها تي در شخصيگذار هيالعاده از سرما  فوقيها  به بازدهيرتي بصشاگردانت به يدر نها 
 درصـد  10,000 يعنـ ي درصد بـازده و صـد برابـر      6,000 يعني درصد بازده، شصت برابر      3,000 يعني برابر   يس

 وجـود  يك مورد مجـرد از بازگشـت اصـل   يج  ي نتا يريگ   اندازه ي برا يچ راه يواقع ه در  . يگذار  هيدر سرما  بازده
  . ندارد
 Dwight L. Moody) يمـود . ت اليـ دو(در ) ي آموزش مـذهب يبرا(كشنبه يك معلم گمنام مدرسه ي
معلـم مدرسـه   . ن را جلب نمودنديرين را جلب نمود و آنها به نوبه خود سا     يري سا يمود.  كرد يگذار  هيسرما
  .چگاه متوقف نخواهد شدي را آغاز نمود كه هيا رهي زنجيالعمل نبه عكسكشي

  
  )30-24: 13. (ي سميها  مثَل گندم و علف)ت
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 اسـت كـه تنهـا    ي آسمان شامل كسـان يت بود كه پادشاهين واقعي واضح و روشن از ايري تصويمثل قبل 
ـ   . باشـند  ي هسـتند، مـ  يو ي اصلشاگردان كه يز كساني، نه از ته دل در خدمت پادشاه و ن   يزبان  يسـه خـاك اول

 در ي معرف پادشاهيخاك چهارم. باشند ي مي اقرار ظاهر  يعنين گستره   يتر  عي در وس  يمشخص كنندگان پادشاه  
  . اند  كه واقعا برگشت نمودهي كسانيعنيباشد  ي كوچكتر ميا رهيشكل دا
گنـدم  . دهـد  ي دو جنبـه ارائـه مـ   ني را با ايز پادشاهي ني سم يها   گندم و علف   يعني دوم   مثل 24-26: 13

 بـا مـردي   را پادشـاهي  يسيع. باشند ي تنها اقرار كنندگان م  ي سم يها  دهد، علف   ي را نشان م   ياران واقع د  ايمان

 ،هنگامي كه همه در خواب بودند، دشمن وي آمد و در ميان گندم       ؛ اما   بذر خوب پاشيد  د كه   ينما  يسه م يمقا
ن ي كـه در مـزارع غـالت سـرزم         يهـرز ن نوع علف    يتر  يد معمول يگو  ي م Ungerآنگر   . كاشت و رفت   كركاس
رقابـل  يبـا غ  يآورنـد تقر    يبـرگ مـ    ن علف ي كه گندم و ا    ي هنگام كركاس«. كركاس است د  يگرد  يافت م يمقدس  
  ».توان آنها را جدا نمود ي ميرند به سادگيگ ي آنها شكل ميها  كه خوشهي اما هنگام،ص هستنديتشخ

دند چگونـه  يا گندم مخلوط شده از مالك مزرعـه پرسـ  ب كركاسدند كه   ي د انغالم كه   ي هنگام 27-28: 13

 يهـا   آماده بودند كه علفغالمان. ص دادي تشخيك دشمن بالدرنگ آن را كار يو.  رخ داده است  ين اتفاق يچن
  . كن كنند شهيهرز را ر
ان آنهـا را از هـم جـدا    سپس دروگر.  منتظر بمانندهنگام درو اما كشاورز به آنها دستور داد تا      29-30: 13
 ير در جداساز  يچرا كشاورز تأخ  . ده خواهد شد  ي سوزان كركاسره خواهد شد و     يگندم در انبار ذخ   . خواهند كرد 

رون يـ شـود كـه در واقـع ب    يده مـ يـ چيم پ ه چنان بهكركاس گندم و يها شهيعت رين دو را دستور داد؟ در طب      يا
  .رممكن استي غيگري بدون ديكيدن يكش

دن يشتر تا رسـ يح داده شده است، پس ما از اظهارنظر ب       ي توض 43-37 آياتط خداوند ما در     ن مثل توس  يا
  .مينمائ يبه آن بخش صرف نظر م

  
  )32-31: 13 ( مثل دانة خردل)ث

ـ دانـه ن يكنـد او دانـه خـردل را كـوچكتر     يه مـ ي تشب دانه خردل  را به    پادشاهي منجيسپس   خوانـد،   ي م
ل بـه  يك دانه خـردل را بكـارد، تبـد      ي كه شخص    يهنگام.  دارند يدگان و  كه شنون  يا  ن از نظر تجربه   يكوچكتر
 درخـت . ك درختيشتر مانند بوته است تا     ي خردل ب  ياه معمول يگ. العاده دارد    خارق يكه رشد  شود  ي م درختي

  .هاي آن آشيانه كنند در بين شاخه توانستند پرندگان بزرگ شد كه ياسيمق خردل به
ـ  بـه علـت آزار و اذ    ينخست پادشاه . باشد  ي م يدشاهآغاز فروتنانه پا   دانه معرف  ت نسـبتاً  يت در وضـع ي

سپس پرندگان  . دي گرد يرعادي غ يت دولت، دستخوش رشد   ي و حما  ياما با سرور  .  ماند يو خالص باق   كوچك
  پرندگان را بهيسيع.  استفاده شده است4ه ينجا و در آياز همان واژه پرندگان در ا  . انه كردند يو در آن آش    آمدند
امـروزه  . طان و عوامـل او شـد  ي شي برايا انهيل به آش ي تبد يپادشاه. به كار برده است   ) 19ه  يآ( آن شرور    يمعنا
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هوه، يسم، شاهدان ي، مورمونيحي، علوم مسياريونتي يسايح را مانند كلي انكار مسيها ستميت سيحيچتر عالم مس
از   خود شاگرداننجا خداوند به    ين ا يبنابرا. پوشاند  يرا فراگرفته و م   ) يالبافير در عالم خ   يس(كپارچه  ي يسايو كل 
ب يد فريآنها نبا.  را تجربه خواهد نموديا العاده  رشد خارقي، پادشاهيبت ويدهد كه در طول غ    يش اخطار م  يپ

 دانـه  ي كـه بـا وجـود  .  ناسـالم خواهـد بـود   يرا آن رشد يز. نديت برابر فرض نما   يا رشد را با موفق    يبخورند و   
ث، و يوها، و زندان هر روح خبيمسكن د«ل به ي آن تبديالعاده خواهد شد، بزرگ  خارق يه درخت ل ب يكوچك تبد 

  .)2: 18مكاشفه  ( خواهد شد»يزيانگ قفس هر مرغ ناپاك و نفرت
  

  )33: 13 (هيرماي مثَل خم.ج
ـ نما  يسـه مـ   ي مقا اي كه يك زن در سه كيسه آرد نهاد          پادشاهي را با خميرمايه    يسيسپس خداوند ع    .دي

ه خبرخـوش  يـ رماين است كـه آرد جهـان اسـت و خم   ين مثل اي از اي معموليريتفس. ور آمدر  ي خم تمامتا  ينها
خ يتار مقدس، دگاه، با كتابين ديهر چند كه ا. ابنديشود تا همه نجات  ياست كه در سراسر جهان بشارت داده م

  . باشد ي متناقض ميو حوادث جار
ه يـ رماي كه خدا به قوم خود فرمان داد كه خم  يو هنگام .  شرّ است  يمقدس نوع   شه در كتاب  يه هم يرمايخم
ن ي از روز هفتمـ يرا اگـر كسـ  ين امر را درك نمودند، زيآنها ا) 15: 12خروج . (نديرون نماي خود بيها را از خانه 

ه يـ رمايه خم يـ  عل يسيع. ل منقطع خواهد شد   ير شده بخورد آن شخص از اسرائ      ي خم يزي چ  ر،ين جشن نان فط   يا
 8-6: 5  انيـ قرنت-1در  . هشـدار داد  ) 15: 8مـرقس   (س  يه هـرود  يرمايو خم ) 12،  6: 16 يمت(ان  يان و صدوق  يسيفر
م غلـط  ي تعلـ يدهد كه آنجا به معن ي نشان م9: 5ان يح شده و در متن غالطيه به عنوان شر و خباثت تشر    يرمايخم
  .باشد ي ميرانها رفتار شري تعليم يه به معنايرماي، خميبه طور كل. باشد يم

 آسـمان در كـار اسـت    يس كه در پادشـاه ي شر و ابلي رسوخيرويه نين مثل خداوند بر عل    ين در ا  يبنابرا
 را كـه  ين مثل فسـاد درونـ  يا. دهد ي نشان مي پادشاهي خارجيژگيمثَلِ دانه خردل شر را در و    . دينما  ياخطار م 
  . دهد يدهد نشان م يرخ م

، شـود  يافـت مـ  يمقـدس    قوم خدا همانطور كه در كتاب   يعرف غذا  م آردن مثل   يم كه در ا   يما اعتقاد دار  

مكاشـفه  . (بـد يفر يدهد و م يم مين است كه تعليه دروغيك نبي زن. شر است) ميتعال( اصول خميرمايه. باشد  يم
اند  دهيساها ممنوع گرديم در كلي تعلياند كه برا   ن بوده ين فرقه دروغ  ي مؤسس چند  ين مطلب كه زنان   يا ا يآ) 20: 2
 مسـئوالن  ي از آنهـا سرسـختانه جـا   ي، بعضـ )12: 2موتـائوس   يت-1؛  34: 14ان  يـ قرنت-1(باشد؟    يت نم يائز اهم ح
  . اند  قوم خدا تقلب نمودهي مخرب در غذاي و با كفر  را اشغال كردهيدتيعق

  : ديگو يبروكس م. اچ. يج
ه ي كـه شـرّ اسـت تشـب        يزيـ  آسـمان را بـه چ      يح پادشاه ي كه مس  شود ي مطرح م  ياگر اعتراضات 

، هـم  ورنـدة هـر د  ي كه در برگ   يزي را به چ   يم كه او پادشاه   يگونه پاسخ ده   ني است ا  يد، كاف ينما  ينم
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 بد است، و تا مثل غـالم  يكو، و هم ماهي نيرنده هر دو هم ماهي است، كه در برگ    كركاسگندم و هم    
ه يداشـت و گـم شـد، تشـب     ني كه جامه عروسـ يابد و موضوع مرد  ي يبسط م ) 32-23: 18 يمت(شرور  
  ).13-1: 22 يمت (دينما يم
  

  )35-34: 13 (رساند ي را به انجام مگوئيشيها پ  استفاده از مثَل)چ
ـ  ببه جماعتن چهار مثل را خطاب      ي اول يسيع ـ اسـتفاده از ا . ان كـرد ي م توسـط خداونـد   يوه تعلـ ين شـ ي

 كه ييزهاي و چ سخن خواهد راند  ها  مثَلبا  ح  يكه مس د  يبه انجام خواهد رسان    2: 78 آساف را در مزمور      گوئيشيپ
 آسمان در شكل موقت خود، كـه  ي پادشاهيها يژگين ويا. دينما يان م ي بوده است ب   يان عالم مخف  ياز اصل و بن   

  .گردند ياكنون آشكار م ن زمان پنهان مانده بود،يتا ا
  

  )43-36: 13 (ها  كركاسح مثَلي تشر)ح
نجــا احتمـاالً   يدر ا.  انجـام گرفـت  خانه داخــل  شاگردانند خطاب به مانده خـداوي باق ي سخنرانـ 36: 13

 ي كـه خـدا بـرا   شـود  يادآور مـ يـ ذكر مجرد خانه به ما . باشند يل مياران ملت اسرائ  د  ايمانه  ي معرف بق  شاگردان
  )2: 11ان يروم. ( رد نكرده است ش شناخت،يشه قوم خود را كه از پيهم

ـ نما  ي مـ  يي خود را به عنوان برزگر شناسـا       ها ركاسكر مثل گندم و     ي در تفس  يسي ع 37: 13 او در طـول   . دي
ق خدمتكاران خود در حال بـذر كاشـتن بـوده         ي از طر  يماً بذر كاشت، و در اعصار آت      ي خود مستق  ينيخدمت زم 
  . است

. ت اسـت يـ سـا حـائز اهم  ين مطلب كه مزرعه جهان است، نه كل   يد ا يتاك.  همان جهان  يعني مزرعه   38: 13
ب و نامتجـانس بـه   يـ ن عجي زنده در زميها احتماالً تجسم كاشتن انسان  . فرزندان پادشاهي  يعني بذرهاي نيكو 

 در يسـ يع).  شـدند يبذرپاشـ ( در جهان كاشته شـدند  ين فرزندان پادشاهينجاست كه ا ياما نكته ا  . رسد  يم نظر
 يعلفهـا .  نمـود  يشـ  بودند بذرپا  ي كه خادمان وفادار پادشاه    شاگردانش، جهان را با     ي خو يطول خدمت عموم  

 كـه  ياو جهان را با كسان   .  دارد ي خاص ياكاري ر يقت اله ي هر حق  يطان برا يش. باشند  ي فرزندان آن شرور م    يسم
كن يل. كند ي ميدارند بذرپاش ي مانند آنها گام برم   يند و تا حد   يگو  يا مانند آنها سخن م    ي هستند و    شاگردانه  يشب
  . باشند ي پادشاه نميروان اصليآنها پ

 اسـت،  فصل درو پايان اين عصـر .  قوم خـدا ياست، دشمن خدا و تمام ) سيابل(طان  ي ش ، دشمن 39: 13
 سـلطنت بـه عنـوان    يح با قدرت و شكوه برا     يمس  يسي كه ع  ي خود، هنگام  ي در شكل موقت   يان عصر پادشاه  يپا

جـا تنهـا منجـر بـه     نيسـا در ا يد؛ مطـرح كـردن كل  ينما يسا اشاره نم يان عصر كل  يخداوند به پا  . شود يپادشاه بازم 
  . شود ي ميسردرگم
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 يدر طـول مرحلـه كنـون   ). 14:14 – 20د بـه مكاشـفه   يـ نگـاه كن . (باشند ي دروگران فرشتگان م   40-42 13
ـ آنها مجازند كه در كنار هم بـه رو .  انجام نشده استكركاسن گندم و ي ب يزي قهرآم يي جدا  ،يپادشاه ش ادامـه  ي
آنهـا را    گناه و بدكاران را جمع خواهند كـرد و يها  علفيتگان تمامح، فرشياما در هنگام ظهور دوم مس   . دهند

  . نديسا يشان را به هم ميان خواهند بود و دندانهاي كه آنها گرييجا  خواهند افكند، در كوره آتش

پادشـاهي  ن هسـتند، وارد  ي زمي كه در طول دورة رنج و عذاب رو   ي پادشاه ي خدمتگزاران پارسا  43: 13
؛ به مانند خورشيد خواهند درخشيدآنجا آنها . ندي نمايح شادمانيشد تا در هزاره سلطنت مس خواهند پدر خود
  . گر، آنها باشكوه فروزان خواهند بودي ديعبارت

ـ ا. دهد ي را تذكر م»!هر كه گوش دارد، بشنود« خود،   يگر اندرز رمز  يدبار   يسيع  كـه  آن گونـه ن مثـل  ي
ه يـ  توج ي محلـ  يحي مسـ  يسـا يك كل يـ ودن مـردم خدانشـناس را در        تحمـل نمـ     كنند،    ي اشتباهاً تصور م   يا  عده
 شـده  فرمان داده به طور واضح ي محليساهايبه كل. ساي نه كل،د كه مزرعه جهان است    ياوريبه خاطر ب  . دينما  ينم
ـ باشند از جرگة پ    يرا كه به اشكال خاص شرارت آلوده به گناه م         ي   كسان يتمام -1 (نـد يروان خـود خـارج نما  ي
ت و يـ  آسـمان در شـكل رازگونـه خـود، واقع    يآموزد كه پادشاه ي ساده به ما ميلين مثل خ ي ا .)13-9: 5ان  يقرنت
امبران يـ سـپس پ . افتين عصر ادامه خواهد يان ايت تا پاين موقعي و اشود يو جعل، را شامل م   ، اصل يساز  بدل

 ي و دسته دوم از پادشـاه  انجام خواهدشديرا از درست جدا خواهند نمود كه بر دسته اول داور       خدا، نادرست 
  .ن برخوردار خواهند گشتيح بر زميپرشكوه مس
  

  )44: 13 ( مثَل گنج پنهان)خ
افـت  ي يرصادق پادشـاه يو شر و خدمتگزاران پارسا و غ     ) ريخ(ك  يم دادند كه ن   يها تاكنون تعل     مثَل يتمام

مـان در  يان باايـ هودي) 1: د دارنـد دهند كه دو طبقه از خدمتگزاران پارسا وجو         ي نشان م  يدو مثل بعد  . گردند  يم
   . عصر حاضريار در طد ايمانان يهوديريان و غيهودي) 2. ساي قبل و بعد از عصر كليها طول دوره

ابـد و  ي ي مـ آن را مـردي . دينما يه مي تشبپادشاهي را به گنجي پنهان در يك مزرعه يسي، عگنجدر مثل  

  .خرد فروشد و آن مزرعه را مي دارد ميآنچه را كه  يكند، سپس با شادمان ي پنهان مآن را
 كركـاس مثل گنـدم و  مذكور در  رد  ماو  . (باشد  ي خداوند م  يساي خود ع  مردم كه آن    يكن  ي م يريگ  جهيما نت 

ار اسـت كـه در طـول خـدمت     د ايمانان يهودي يماندگان پارسا يگنج معرف باق.)  مرد مورد نظر مثل بود37ه  يآ
 4: 135د بـه مزمـور   يـ نگـاه كن . (ست خواهنـد نمـود  يسا زي كليخلسة روحانستند و دگر بار پس از     يز  ي م ينيزم

 كـه بـر   ي واقعـ  ياند و بـه معنـائ       آنها در مزرعه پنهان شده    .) ژة خدا خوانده شده است    يل گنج و  ي اسرائ جائي كه 
ن گنج را كشـف  ي كه اي به عناون كسيسيع. اند جهان پخش شده   باشد در سراسر    يچكس جز خدا آشكار نم    يه

دهد تا جهـان را كـه گـنج در آن پنهـان شـده بخـرد        يرا كه دارد م رود و آنچه يب مي صليه و سپس به پا نمود
هون ياش از ص  كه نجات دهنده  يافته، هنگام يل نجات   ياسرائ) 2: 2وحنا  ي-1؛  19: 5ان  يقرنت-2. (ر شده است  يتصو
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سـازد، از اختفـا خـارج     يبرقرار م م  ي چشم به راهش بود    يديمدت مد   را كه  ييحاي مس يد و پادشاه  يآ  يرون م يب
  . ديخواهد گرد

ابـد  ين گـنج را ب يتـر  مي عظـ يعنيح را يدهد تا مس يز را از دست مي كه همه چي درباره گناهكاريمثل گاه 
د دارد نقـض  يـ هـاء تاك ي به نجات بـدون پرداخـت   يابيض را كه بر دستير، اصل فين تفسيكن ا يل. كند  يصدق م 

  .)9-8: 2ن اي؛ افسس1: 55 اياشع. (كند يم
  

  )46-45: 13(د گرانبها ي مثَل مروار)د
 كـه او  يهنگـام . ه شده اسـت ي تشبتاجري كه در جستجوي مرواريدهاي زيبا است       به   همچنين ملكوت

  . بخردآن راد تا گذر يدارد م هر آنچه ، ازدارد هالعاد خارقار ي بسيابد كه ارزشي ي ميديمروار
ابنده همان گناهكار است ي ».ام افتهيار باال ي بسيمتي با قيديمروارمن « :ديگو ي مي مذهبي از سرودهايكي
ـ  نـدارد كـه همـه چ   يم كه گناهكار لزوم ينمائ  يد م يكن دگر بار ما تاك    يل. است منجيد  يو مروار  ز را بفروشـد و  ي
 هـم  نبهامرواريد گرا. باشد ي خداوند م يساي ع تاجرم كه   يق ما معتقد  يان دق يبه ب . ح را بخرد  يمس  ندارد كه  يلزوم
د از يـ همـان گونـه كـه مروار   . د را بخـرد ين مرواريدر جلجتا او هر آنچه را كه داشت فروخت تا ا         . سا است يكل
جاد زخم در يق سوراخ كردن و ايسا از طرين كليهمچن  رد،يگ  يبه علت آزار در صدف شكل م       دنيق رنج كش  يطر
  . شكل گرفتمنجيبدن 

ـ  بـه مروار   ينجا پادشاه يدر ا . شود يه م يبه خود گنج تشب    يم كه در مثل گنج، پادشاه     يجالب است بدان    دي
  ن اختالف وجود دارد؟يچرا ا. ه نشده است بلكه به تاجر شابهت دارديتشب

 ي به شكل تنگـاتنگ يپادشاه. افته انجام شده استيل نجات ي اسرائيعني گنج يد بر روي تاك ،يدر مثل قبل 
هـود  ينـدة آن قـوم   ي به ملت ارائه شـده بـود، و در شـكل آ         ياهدر اصل پادش  . افته است يوند  يل پ يملت اسرائ  با

  .  آن خواهند بوديخدمتگزاران اصل
 يسا هستند در پادشاهي كه در كلي كسان يتمام. باشد  ي نم يسا همان پادشاه  يم، كل ي كه ذكر كرد   ن گونه اهم

اس در يـ كل. ر ندارندسا حضوي هستند در كلي كه در پادشاهي كسانيكن تماميل  آن حضور دارند،يدر شكل موقت  
در . اء شده سـلطنت خواهـد نمـود   يد و احين تجديح بر زمينده آن وجود ندارد بلكه با مس   ي در شكل آ   يپادشاه

 كـه  ي به دست آوردن و جلب نمودن عروسـ ي كه او برا   يمي عظ يد بر خود پادشاه و پرداخت بها      يمثل دوم تاك  
  . باشد ي، مشودم ي در روز ظاهر شدنش سهيباشكوه و
ـ ا بيد از دريگونه كه مروار  انهم ح ي مسـ يهـود يري عـروس غ آن را يز كـه گـاه  يـ سـا ن ي كل د،يـ آ يرون مـ ي

انـد درون    كه بازگشت نمـوده   ييها  يليت را كه اسرائ   ين واقع ين مطلب، ا  يا. ديآ  يها برم   خوانند عمدتا از ملت     يم
 يقوم) سايكل(ن است كه آن يسا ايرتر كل بيژگيإارد كه و يرد، بلكه تنها اظهار م    يگ  يده نم يناد  سا وجود دارند،  يكل
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ن مطلب را كه يعقوب اي 14: 15در اعمال رسوالن . ها به خاطر نام او فراخوانده شده است   ان ملت ياز م  است كه 
  .يدنما يد مييباشد تا ين ميم خدا در زمان حال هميمنظور عظ
  

  )50-47: 13 (يريگي مثَل تور ماه)ذ
تور ماهيگيري كه به دريـا افكنـده شـد و    ا ي را به غربال     پادشاهي،  ين سر ي از ا  ي مثل آخر  47-48: 13
 را خوب يهـا  ي ماه ك نمودند،يها را تفك يران ماهيگيماه. كند گردند تشبيه مي جمع مي در آن ي ماه همه گونه 

  .  را بدور انداختندبد يها يدر سبدها گذاشته و ماه

ـ ي انتهاي اين عصر استگزمان، . ديمان ير مي تفساين گونه خداوند ما مثل را      49-50: 13 ـ ، پايعن ان دورة ي

ان ي خـوب پارسـا  يهـا   يمـاه .  هسـتند  فرشتگانران  يگيماه. باشد  يح م ين ظهور مس  يكه زمان دوم  . رنج و عذاب  
) بـدكاران (ان  يرپارسـا ي بد غ  يها  يماه. يهوديري و هم غ   يهوديافته، هم   ي قوم نجات    يعني. هستند) درستكاران(

) 40-39، 30 اتيـ آ(م يدي دها كركاس كه در مثل گندم و    ان گونه و هم . ان از همه نژادها   يا  يب مردم   يعنيهستند؛  
 كه بدكاران   يحال گردند، در   ي پدرشان م  يوارد پادشاه ) درستكاران(ان  يپارسا. رديگ  ينجا صورت م  يك در ا  يتفك

هـر    باشـد،  ي نميي نهاياورن ديا. گردند ياست واصل م گريه و دندان به دندان سائيدن كه يبه كورة آتش جائ
دهـد   يد رخ مـ يان رسينكه هزار سال به پاي پس از ايي نهايدهد؛ داور ي در آغاز هزاره رخ م   ين داور يچند كه ا  

  .)15-7: 20مكاشفه (
   :دنك ي متفسيرگونه  نين مثل را اين ايگابل

مثل بـه بشـارت   . باشد يم معرف ملتها ميدي كه قبال د  ان گونه د كه هم  شو يا افكنده م  يتور به در  
 يجداسـاز . دهـد اشـاره دارد   يم رخ مـ ي رنج و عذاب عظـ    ي كه در ط   ان گونه  هم يخبرخوش جاودان 

ـ تواند به زمان حال اشـاره نما  ين مطالب نمي ايتمام. رديگ يخوب و بد توسط فرشتگان صورت م  د، ي
ـ ان گونههم. باشد ي مي در حال برقراري دارد كه پادشاه يبلكه اشاره به زمان    ه وضـوح در كتـاب    كه ب

آن شرورها به كوره آتش افكنده خواهند شد و       . شود از فرشتگان استفاده خواهد شد       يده م يمكاشفه د 
  . خواهند ماندين باقي زمي روي هزاره پادشاهيان برايپارسا

  
  )52-51: 13(قت ينة حقي گنج)ر

ا آنهـا همـه   يـ  پرسش نمـود كـه آ  شاگرداند از يان رسانيها را به پا  كه معلم استاد نقل مثل    ي هنگام 51: 13
ـ ، و شـود  مـا    ين مطلب ممكن است باعث شگفت     يا .»بله  «آنها پاسخ دادند،    . اند  درك نموده مطالب را    ـ ي  يا حت

  . »بله «م يخ دهسنان پاي با اطماين گونهم يد ما نتوانيشا. زدي حسادت ما را نسبت به آنها برانگيكم
م يگـران سـه  ي خود را بـا د   يها  ، آنها مجبور بودند كه دانسته     ل كه آنها درك نمودند    ين دل ي و به هم   52: 13

 ي علمابراي پادشاهي آسماناكنون دوازده تن .  آنهايها انهي بركات باشند نه پا    يدگذرگاههاي با شاگردان. ندينما
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اي بودند كه از خزانه خود چيزهاي نـو        همانند صاحب خانه  آنها  . قتي معلمان و مفسران حق    يعني. ن بودند يد
 كـه ممكـن اسـت مـا آنهـا را       ييزهـا ي از چ  ي مخف يا  رهي ذخ يق آنها دارا  يدر عهد عت  . آورد  كهنه را بيرون مي   و  
افـت نمودنـد   ي را دريها استفاده نموده است، آنها مطالب ح كه از مثليمات مسيدر تعل. م، بودندي بنامكهنقت  يحق

  .ندين منتقل نمايريقت پرشكوه را به سايحقد يع دانش آنها اكنون باين خزانه وسياز ا.  بودندنينوكه كامال 
  

  )58-53: 13 (شود ي در ناصره طرد ميسي ع)ز
ن ي آخـر يل را بـه مقصـد ناصـره بـرا    ي، سواحل جل  مثلها را به پايان رسانيد    ن  ي ا يسي چون ع  53-56: 13

بـود  داده  كه انجام يدن معجزاتي و شنحكمت، مردم از  در كنيسه، به تعليم مردم پرداخت     . دارش ترك نمود  يد
و بـراردران او  .. .مـادر وي مـريم بـود   دانستند كـه   يآنها م.  بودپسر نجار  آنها او تنها يبرا. در شگفت شدند  

 از يكـ يچگونـه  ! كردنـد  ي مـ ي هنوز در ناصـره زنـدگ   يعقوب، يوسف و شمعون و يهودا بودند و خواهرانش        
ـ يـ كه به خاطر آنهـا ا      انجام دهد    ييد و كارها  ي بگو ييزهايتوانست چ   يشان م يپسران همشهر  ن سرشـناس  ين چن
قـت آسـانتر بـه    يشان بسنده نمودن به جهالت خود از اذعان حق      ير نمود، و برا   ين مطلب آنها را متح    يشده بود؟ ا  
  . دينظر رس
د كه معموالً ي به آنها بگويسين مطلب باعث شد كه ع    يو ا .  نمودند يحرمت  ي آنها نسبت به او ب     57-58: 13

امبر يـ  خود پيمحل زندگ. شوند يشتر ارزش و احترام قائل م يخارج از شهر زادگاه خود ب      يامبر اصل يك پ ي يبرا
 در منجـي  از كـار  يمانان به نسـبت قابـل تـوجه   يا يب. ر و اهانت را روا دانستند ي تحق ييو اقوام او به علت آشنا     

) 6:5د به مـرقس     ينگاه كن . (مار خود را شفا داد    ي ب ياو تنها در آنجا چند همشهر     . ناصره ممانعت به عمل آوردند    
د، بلكـه  يـ  خدا را مهار نمايرويتواند ن ي انجام دهد؛ شرورت انسانها نم  يتوانست كار   ين علت كه او نم    ينه به ا  
 نمود كـه  ي را برطرف مياجات كسانيافت بركات نداشتند، احت   ي در ي برا يليد كه تما  يبخش  ي بركت م  ياو به مرد  
  . نفرت داشتندشودمار اطالق ينكه به آنها بيد كه از ايبخش يرا شفا م يازها نداشتند، مردمين ني از ايآگاه

  

  )12: 16-1: 14 ( روزافزون در برابر دشمنيحناپذير مسي  تزلزلفيض . 9
  )12-1: 14 (شود يددهنده از بدن جدا مي تعمييحي سر )الف

ـ نـام ه    پسـر بـد    اين. دي رس هيروديس حاكم  به   يسي خدمت ع  اخبار مربوط به   1-2: 14 ر بـه  يـ س كب يرودي
. ددهنـده را صـادر نمـود   ي تعميـي حي بود كـه دسـتور اعـدام    ي و همان كستر شهرت داشيپاس نيس آنت يروديه

او سـرش را    كـه يامبريخاطره پ. ديدچار عذاب وجدان گرد  د،ي را شنيح مطالب ي كه درباره معجزات مس    يهنگام
 از مردگان  او   ». است ياين يحي «: ن خود گفت  او به خدمتگزارا  . از بدن جدا نمود در مقابل چشمانش رژه رفت        

  . كند يه مين معجزات را توجين مطلب وقوع ايو ا. برخاسته است
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ـ يب ينـد مـ  يگو يات به آن پس نما م   ي را كه از نظر ادب     ي ما استفاده از منبع    12-3ات  ي در آ  3: 14 ـ ي. (مين  يعن
 را احاطـه  يـي حي كه مـرگ  ييها تيموقع و مرور يت را به منظور بررس    ي روا يمت)  گذشته يها  دادن صحنه  نشان

  . دينما ينموده بود قطع م
هيروديـا   با محارم با ي نامشروع و زنايس همسر خود را ترك نموده بود و با رابطه جنس     يرودي ه 4-5 14

ن رخـداد را بـدون اظهـار    يـ توانسـت ا  ي نمـ يـي حيامبر خدا،   يبه عنوان پ  . كرد  ي م يزندگ فيليپبرادرش  همسر  
س را مقصر قلمـداد نمـوده و او   يرودينانه و با شهامت، هياو خشمگ. دي به حال خود رها نماسرزنش و نكوهش  

  . ش محكوم كردا يراخالقي اعمال غيرا برا
. ز نبـود  يـ آم  ن كار مصلحت  ي ا ياسيكن از نظر س   ي برآمد ل  ي شد كه درصدد قتل و     ي عصبان يحده  پادشاه ب 

. بـود  يز مـ  يـ آم   خشونت ييحيه اعدام   يالعمل آنها عل    ماالً عكس  قبول داشتند و احت    عنوان پيامبر  را به    ييح ي مردم
 كه ان گونهخدانشناسان هم«. ددهنده فرونشاندين حاكم مستبد موقتاً خشم خود را با به زندان افكندن تعم          يبنابرا
ند هراسـ  ي كه از مـذهب مـ  يها؛ آنها هنگام لهيا پشت ميا در حالت مرده ي  ز؛يرا دوست دارند، مذهب را ن     رهايش

  ».دينما ي آنها مبارزه ميها  و با وجدانشود يكه آزاد م
س را شـاد  يروديـ د و دل هي در مجلـس رقصـ    دختـر هيروديـا    ، هيروديس تولددر روز جشن     6-11: 14
دختـر كـه قـبال    . ال خود شده بود به دختر قول داد كه هر چه درخواست كند به او بدهد           ياو كه تابع ام   . ساخت

  روي يـك طبـق  …تعميددهنده  يحيي سرِشرمانه خواستار  يب شده بود، بيخود ترغ فاسدتوسط مادر هرزه و     
ـ ي فروكش كـرده بـود؛ شـا      ي تا حد  ييحيه  ي تا آن هنگام خشم پادشاه عل      !ديگرد  شـجاعت و  ي او را بـرا يد حت

د بـه قـول خـود عمـل     ين شد، احساس كرد كه با  يكه اندوهگ  يكن با وجود  يل. ز نموده بود  ين ن يصداقتش تحس 
  .ز دختر رقصنده به او عطا شديانگ  و درخواست نفرتسرِ يحيي از بدن جدا شد. ديدستور صادر گرد. دينما

 بـه او خبـر    رفتـه عيسي بدن استاد خود را با احترام به خاك سپردند، سپس نزد         شاگردان يحيي  12: 14
 و. ان بگذارنديا با او در مش ري خويافتند كه غم و اندوه و آشفتگي نيسي را بهتر از عيگريآنها شخص د. دادند
م و يم در هنگام غم و غصه ، رنج و مورد ظلم و ستم واقع شدن به او پناه ببـر          يتوان  ي را كه ما م    ين شخص يبهتر
  .م به ما نشان دادنديمان را به او بگوئيدردها

د، يـ ه گرد آگايسي كه او از اعمال عيهنگام.  مانديشه باقيافت اما خاطره آن هميان يس پا يروديت ه يجنا
  .كرد يكل آن رخداد مدام به مغزش خطور م

  
  )21-13: 14 ( خوراك دادن به پنج هزار تن)ب

 بـا قـايقي   معجزات او نگران شده است، او يس از خبرهايروديد كه هي شن يسي كه ع  ي هنگام 13-14: 14
به علت ترس به آنجا م كه او ينان حاصل كنيم اطميتوان يما م. ل گشتي جلياي خلوت در كنار دريرهسپار مكان
ـ  يما نم. ده بوديرا هنوز زمان مرگ او فرا نرس  ي او اتفاق نخواهد افتاد ز     ي برا يزيدانست كه چ    ينرفت؛ او م   م يدان
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ـ  اما ممكـن اسـت         چه بود،  ي نقل مكان و   يل اصل يدل كه  از ي وشـاگردان ت آن بازگشـت  يـ اهم  ل كـم  يـ ك دل ي
  .  استراحت و آرامش باشدي براياز آنها به زماني نو) 10: 9؛ لوقا 30: 9مرقس (ت بشارت دادن يمأمور

 كـه او بـه   يهنگـام . پياده به دنبـال وي بـه راه افتادنـد       مختلف   ي مردم از شهرها   يها  هر چند كه گروه   
ـ  آنهـا آزرده نگرد يشـكن   بودند؛ خداوند مهربان ما كه از خلـوت  يد آنها منتظر و   يساحل رس  ده بـود بالدرنـگ   ي
  . ران آنان را شفا دادبيمانمود و  شروع به كار

 احساس كردند كـه  ي وشاگردان، ظهرز ا  بعد3 از ساعت يعني پسد، ي فرا رسغروب كه  ي هنگام 15: 14
 خـوردن آنهـا   ي بـرا يخـوراك هيچ هم آمده بودند و   آنجا گرديارياشخاص بس. استن  ي در شُرُف تكو   يبحران

آنهـا هنـوز   . نديه نمايد تا بتوانند خوراك تهي نماهاروستا خواستند كه مردم را روانة   يسياز ع  آنها! وجودنداشت
  !ص نداده بودنديح را درك نكرده بودند و قدرت او را تشخيقلب مس
د آن شـخص را  يـ چرا مـردم با . باشد ين كار نمي به ا نيازيد كه   ينان بخش ي خداوند به آنها اطم    16-18: 14

 شـاگردان  يد ترك كنند؟ سـپس و  ينما  يآورده م  را بر  يا   هر موجود زنده   يها  ش خواسته يها  كه با گشودن دست   
خـوراك  «. ج شدند ي آنها گ  ».شما خود به ايشان خوراك دهيد     «: ر نمود و گفت   ي غافلگ يا  رمنتظرانهيرا به طور غ   

ز يـ  را نيسـ يآنها فراموش كـرده بودنـد كـه ع    ».پنج قرص نان و دو ماهي نداريم جز  يزيم؟ ما چ  يشان ده يبه ا 

  . ن بودي اشاگردان نقش ».آنها را نزد من بياوريد« :فت گي با صبورمنجي. داشتند

سـپس پـنج   . ها بنشينند گويد روي سبزه مردم مي م كه به    يم خداوند را تجسم نمائ    يتوان  ي ما م  19-21: 14
ـ     دادشـاگردان  و آنها را بـه  پاره نمود آورد، نانها را ي، شكر به جانان و دو ماهي را برگرفت    ن يكـه آنهـا را ب

 دوازده سـبد   شاگردانر شدند،   يسهمگي كه   يهنگام. اد وجود داشت  ي همه به مقدار ز    يبرا. ندي نما ميتقس مردم
شـتر  ي كه شـروع كـرد ب  ي تمام كرد از هنگاميسي كه ع ي مانده هنگام  يمقدار باق . ها را جمع نمودند      مانده ياز باق 
ـ  نفـر از ا 15,000 تا   10,000حدود  .  وجود داشت  يمان سبد يا  ي ب شاگرد هر   ينكه برا يعجب ا . بود  ن خـوراك ي
  .) مرد به اضافه زنان و كودكان5,000. (ه نمودنديتغذ

همـواره  . شـه حضـور دارنـد     يمـردم گرسـنه هم    .  هر نسل  شاگردان ي است برا  ي روحان ين معجزه درس  يا
 منجـي و همـواره  . باشـند  يموجـود مـ  ) دلسـوزانه (ز يانگ  ظاهراً ترحميها  با راه حلشاگردان كوچك از   يگروه
را  م كننـد، او آن يز خـود را بـه او تقـد   يل دارند كه همـه نـاچ  ي تماشاگردان كه يهنگام. ز حضور دارديان ن مهرب

پـنج هـزار   ن است كه   يتفاوت قابل توجه ا   . ر نمود يدهد كه بشود هزاران نفر را س        ي م يده و فراوان  يبركت بخش 
ه يـ ح زنـده تغذ ي كـه امـروزه از مسـ   يان كوتاه بود؛ كسي مدتير شدند تنها برايل سي جل ياي كه در كنار در    مردي
  .)35: 6وحنا ي ك.ر (ر خواهند شدي ابد سيگردند برا يم

  
  )33-22: 14(  آبي بر رويسيعراه رفتن  )پ
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را بـه  شـان  يازهاي كـه قـادر اسـت ن   هسـتند  يروان شخصي را متقاعد نمود كه آنها پ   شاگردان ،يمعجزه قبل 
د و هم به آنهـا قـدرت   يت نماي شخص قادر است هم از آنها حما  نيآموزند كه ا    يحال م .  برآورده سازد  يفراوان
  .ببخشد
 و بـه  سـوار قـايق شـده     گفت كه    شاگرداننمود، به     ي كه مردم را مرخص م     ي در حال  عيسي 22-23: 14

هنگـامي كـه    پرداخـت،  به دعـا كـردن     رفت و    يا   تپه ي به باال  يسپس و . بروند به سوي ديگر درياچه   عقب  
ان دو شـامگاه    يـ هوديدر محاسبات   . (او در آن مكان تنها بود     د،  ي پس از غروب خورش    يعني،  شامگاه فرا رسيد  

  به آن اشاره شده است اواسط بعد15ه ي كه در آ  ي از آنها به شامگاه    يكي .6: 12  خروج ك.ر. وجود دارد ) عصر(
  .)نجا به آن اشاره شده است، هنگام غروب آفتاب استي كه ايگريظهر و داز 

را بـاد  يـ  و دسـتخوش تالطـم امـواج بـود، ز         قايق از ساحل بسيار دور شـده      ن هنگام،   ي در ا  24-27: 14

 در شـاگردان  متوجـه شـد كـه    يسـ يع دنـد، يكوب يق را در هم مـ ي كه امواج قا ان گونه هم. ديوز  يآن م   بر مخالف

گام زنـان روي آب بـه سـوي    ، او ) صبح6 و 3ن ساعات يب (در پاس چهارم از شب  . اند  مخمصه گرفتار شده  
نـان بخـش   ي اطمياما بالدرنـگ صـدا  . نند و وحشت كردند يب  ي را م  شبحي تصور كردند كه     شاگردان. آنها رفت 

  ».نترسيد من هستم؛ !دل قوي داريد« :ديگو يدند كه مياستاد و دوست خود را شن
ر بـه نظـ  . ميبر ي به سر ميديم و در نااميتجربه به ما ثابت كرده است كه ما اغلب متالطم و سردرگم هست    

 كه به نظر ما شـب  يهنگام. خواند ي ما دعا ميكن در همه اوقات او برا   يل. باشد  يار دور م  ي بس منجيرسد كه     يم
سـپس  . ميشـو  يما اغلب همان موقع درمورد او خطا كرده و دچار تـرس مـ  . ك ما است ياو نزد   ره و تار است،   يت

 او قرار ير پاهايشوند ز ي باعث هراس ما م كهيم كه امواجيآور ياد ميم و به يشنو يبخش او را م      آرامش يصدا
  . دارند

ـ  لبريد، محبـت و عالقـه و  ياو را شني   آشنا و دوست داشتن    ي صدا پطرس كه   ي هنگام 28: 14 . ديـ ز گردي

 مـان ي پطـرس بـه نشـانه ا       »اگر« يي بزرگنما ي به جا  ».  فرمان ده تا نزد تو روي آب بيايم         خداوندا، اگر تويي،  «
 پطـرس . ميريـ مش در نظـر بگ ي از اعتمـاد عظـ  يا ت شجاعانه او را بـه عنـوان نشـانه   د درخواسيف او ما با  يضع

رو و يـ دهـد ن  ي كـه مـ  يباشند، و او به هر دسـتور       ي او م  يها   توانمند نمودن   ،يسي ع يها  احساس نمود كه فرمان   
  . بخشد ي مييتوانا

ع به گـام نهـادن بـه        د و شرو  يرون پر يق ب ي از قا  پطرس …،  »بيا«،  گفت يسينكه ع ي به محض ا   29-33: 14
ـ   ين غ يده دوخته بود، قادر بود كه ا      ي د يسي به ع  زماني كه تا  . او نمود ي  سو  يا كن لحظـه يرممكن را انجام دهد؛ ل
! »خداونـدا، نجـاتم بـده   «اد بـرآورد،   يـ با وحشت فر  . ديد در حال فرو رفتن در آب گرد       ي را د  باد سهمگين كه  

نكـه  يبـه محـض ا  . ق آوردي را نكوهش نمود و او را به قا      او ايمان سست  يخداوند دستش را گرفت، و به آرام      
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به راستي كـه  «ق او را پرستش نموده و به او گفتند،  ي در قا  شاگردان. طوفان فرو نشست  ق شد،   يسوار قا ي  سيع
  .»تو پسر خدايي
 يرويـ و تنهـا بـه واسـطه ن   . رممكن اسـت يـ  بشـر غ يبـرا    آب،ي، مانند راه رفـتن بـر رو     يحي مس يزندگ

 معطـوف  يسـ ي عيده و تنهـا بـه سـو      ي برگردان ي كه ما از همه اهدافمان رو      يتا هنگام . ممكن است القدس    روح
ـ . ميالعـاده را تجربـه كنـ    عـه و فـوق  ي ماوراءطبيك زنـدگ يم بود كه يما قادر خواه) 2: 12ان يعبران(م،  يگرد كن يل
 ي برقراريد براي سپس ما با.ميكن يم شروع به غرق شدن ميپرداز ي خود ميها تيا موقع ي كه ما به خود      يا  لحظه

  .مياد برآوريح فري مسي به سوي الهيها يو توانمند
  

  )36-34: 14 (دهد يماران را شفا ميسارت بيجن ر ديسي ع)ت
نكـه مـردم   يهم. ل واقع شـده بـود  ي جلياي سواحل دري پهلو گرفت، كه در شمال غرب   جنيسارتق در   يقا

ماران ي آوردند، تا بوي گشتند و آنها را نزد  كساني كه بيمار بودند   ه را به دنبال     ي را شناختند، تمام آن ناح     يسيع

كـامالً شـفا   ن كـار را انجـام دادنـد      يـ  كـه ا   تمامي كساني ،  لبه جامه وي را لمس كنند     اجازه داشته باشند تنها     
خص چ شـ ي كوتـاه هـ  ي مدتيحداقل، برا. بردند يالت به سر مي اطباء آن منطقه در تعط    ين تمام يبنابرا. يافتند  مي
  . و شفا را تجربه نمودنديب اعظم سالمتيق مالقات با طبيه از طريمردم آن ناح.  وجود نداشتيماريب

  
  )20-1: 15(رد يگ ي از درون سرچشمه مشدن  نجس)ث

ت يه رعاي اوليها بابدادها را از نظر تقدم و تأخر در       ي نظم رو  ي كه مت  شود ين مطلب اشاره م   ياغلب به ا  
  .اند ب رخدادشان ارائه شدهي به ترتياديحوادث به نسبت ز ان،ي تا پا14 باباما از آغاز . كند ينم

ان و يسـ ينخست، جـر و بحـث و مشـاجره مـداوم فر          . كند  يز ظهور م  ي ن ي نظم و روش خاص    15 بابدر  
ـ نما  يح مـ  يل را تسـر   يتوسط اسرائ ) حيماش(ح  يمطرود نمودن مس  ) 20-1ات  يآ (يني د يعلما مـان زن   يدوم، ا . دي
و آخـر  . كشـد  ير مـ يان را در عصر حاضر بـه تصـو        يهوديري غ ي خبرخوش به سو   يشويپ) 28-21اتآي (يكنعان
ه با سـالمت  يبه عصر هزاره آت) 39-32آيات ( تن 4,000و خوراك دادن به   ) 31-29آيات  (ت انبوه   ي جمع يشفا
  . شرفت و رونق آن اشاره دارديو پ

 .كردند يت مي سرسختانه فعالمنجيم انداختن  به دا يان در كوشش خود برا    يسي و فر  يني د ي علما 1-2: 15
 را، مـتهم بـه مطهـر نبـودن هنگـام غـذا       ي وشـاگردان ، و اورشليم آمدند آنها از ي از سو يندگيئت نما يك ه ي

  . نمايند سنت مشايخ را نقض مي نشسته و آلوده كردند، و ادعا نمودند كه آنها دستانخوردن با 
م يد بـدان  ي نموده، و با   يرا بررس ) نجس و آلوده  ( مطلب پاك و ناپاك      دين واقعه، ما با   ي ا يابيبه منظور ارز  

 ي و نجاسـت   يآلـودگ . گردد  يق برم يكل مفهوم پاك و ناپاك به عهد عت       . باشد  يان از شستن چه م    يسيكه منظور فر  
 نمود ي بدن مرده را لمس مياگر شخص. بود) يسنت (يفاتي تشر ي به آن متهم شده بودند كالً موضوع       شاگردانكه  
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 ي و از نظر اعمـال مـذهب  -د يگرد ي ميخورد، او دچار نجاست سنت ي را مي خاصيها ي مثال خوراك  به طور ا  يو  
 يساخت كه مراسم مـذهب    يعت خدا او را ملزم م     يك شود، شر  ينكه به خدا نزد   يقبل از ا  . ق پرستش خدا نبود   يال

  .  آورديطهارت را به جا
د داشتند كه قبل  يبه طور مثال آنها تاك    . ز افزوده بودند  ي ن ييها   طهارت سنت  يخ به مراسم مذهب   يكن مشا يل
 را  يات طهارت ساز  ي جزئ يده و دارا  يچي شستن دستانش مراحل پ    يد برا ي غذا بخورد او با    يهوديك  ينكه  ياز ا 

و اگـر  . د شستشو دهديز بايها ن  خود را تا محل آرنج يد، بلكه ساعدها  يد دستانش را بشو   ي نه تنها با    انجام دهد، 
ـ  را بـه خـاطر نقـض رعا   شـاگردان ان  يسـ ين، فر يبنـابرا . رديـ  بگ يد حمام سـنت   يبا   بازار باشد،  در ات و يـ ت جزئي
  . ز شده بود مورد انتقاد قرار دادندي تجويهودي شستشو كه توسط سنت يها يدگيچيپ

فرمـان  خ بلكـه  ي مشـا سـنت  خداوند به منتقدان خود خاطر نشان ساخت كه آنها نه تنها    يساي ع 3-6: 15
ت يـ  كه شامل حماگرامي بدارندن خود را يد كه والدينما يعت به مردان حكم م   يشر. اند  ر پا نهاده  يز ز ي را ن  اخد

 يخواسـتند پـول   ينم) گري دياريو بس ( ان  يسي و فر  يني د يكن علما يل. باشد  يز م ي در صورت لزوم ن    ينمودن مال 
 يهـا  تير مسئوليتراع كردند كه بتوانند از ز را اخين آنها سنت  يبنابرا. ن مسن خود خرج كنند    يت والد ي حما يبرا

د انجـام  يـ  كـه با ينـد تنهـا كـار   ي كمـك نما يشـان تقاضـا  ي آنهـا از ا پدر و مـادر   و اگر   .  كنند يخود شانه خال  
 كمك بـه شـما   ي كه من دارم كه بشود برايهر پول« :ل آنان دهند كهي را تحو ين سخنان ين بود كه چن   يا  دادند،  يم

ن سـخنان  يـ  و بـا گفـتن ا    ».  به شـما بـدهم     آن را توانم    ين من نم  ي بنابرا  ه است،  گشت خدااختصاص دهم وقف    
ن ي از ايرويب با پين ترتيبد. كردند ينشان آزاد مي نسبت به والدي ماليها تيد مسئولياز ق  آنها خود را  وا،  فرمول

نـد  ياده و از آنها مواظبـت نما ت دينشان اهميسنت مزورانه آنها كالم خدا را كه به آنها فرمان داده بود كه به والد 
  .  نمودنديخنث

 آنها اقرار نمودند كه. دندي را به انجام رسان13: 29اء ي اشع گوئيشيف ماهرانه سخنان آنها پ    ي با تحر  7-9: 15
ـ     . اما دلهايشان از وي دور است     ،  با لبهاي خود حرمت بدارند    خدا را    را آنهـا  يـ ارزش بـود ز  يپرسـتش آنهـا ب
  .  دادندي انسانيها نكه به كالم خدا قائل گردند به سنتي ايجات باالتر را به يالو

او اعالم نمود كـه  .  را اعالم نمود   يالعاده مهم   ه فوق ياني نمود و ب   ي رو جماعت ي به سو  يسي ع 10-11: 15

 آن است كه  آيد، سازد، بلكه آنچه از دهان او بيرون مي     شود او را نجس مي      نه آنچه به دهان آدمي داخل مي      
ن يتحـت مجموعـه قـوان   . مين گفتـه را درك نمـائ  ي اي انقالب يژگيم و يتوان  يما به ندرت م   . سازد   نجس مي  او را 
 كـه  يوانـات يان خـوردن گوشـت ح     يـ هودي يبـرا . نمود  يشد او را نجس م      يدهان انسان م   هر آنچه داخل    ان،يالو

 را كه فاقـد بالـه و   يانيدند كه ماهو آنها مجاز نبو. شكافته بودند ممنوع بود  ي  ها   سم يكردند و دارا    ينشخوار نم 
  . ارائه نموده بوديا  موشكافانهيها ا پاك بودن غذاها دستورالعملي خدا در مورد نجس و  فُلُس بودند بخورند،
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او گفـت كـه    .  همـوار نمـود    ي سـنت  يستم نجس سـاز   ي ملغا نمودن كل س    يگذار راه را برا     عتياكنون شر 
ان يسـ ين و فريـ  دي علمـا ياكاريبلكه ر. خوردند آنها را نجس ننمود    با دستان نشسته     ي و شاگردان كه   يخوراك

  . قتاً نجس كننده استياست كه حق
ـ  افريسيان بـه علـت    به او اطالع دادن كه        وي شاگردان كه   ي هنگام 12-14: 15 ـ  ي ح از ين نكـوهش و تقب

 كاشته نشده باشـد  يان كه از طرف پدر آسمياهانيسه آنها با گي با مقايسي ع ،اند  رنجيده خاطر شده   يسيطرف ع 
مشـان  يآنها و تعال. باشند ي مي سميها باشند بلكه علف يبه آنها پاسخ داد و خاطر نشان ساخت كه آنها گندم نم    

آنهـا را بـه حـال خـود      «  سپس اضـافه نمـود،    . گر منهدم خواهند شد   يكن خواهند شد به عبارت د       شهيتاً ر ينها
 در  ي تعهـد داده بودنـد كـه حكمرانـان         ي كـه   بـا وجـود    ».يان هستند آنها راهنماياني كور براي نابينا     .واگذاريد

.  بودندكور ي روحانيها تيكردند نسبت به واقع يت مي را كه آنها هداي باشند، آنها و مردمان   يموضاعات روحان 

  . ر استيناپذ  اجتنابچاهروان در يان و هم پي هم راهنمايعني فرو افتادن هر دو
 كه آنها درباره نجس و پـاك  ييزهاي چيعكوس از آب درآمدن كامل تمام بدون شك از م شاگردان 15:15

پطـرس  . دهي مبهم و سرپوشيتي روايعني آنها يك مثل بود برا   يو مانند   . بودن غذا آموخته بودند متعجب گشتند     
  . ح به زبان آورديح از مسي توضي آنهارا با تقاضايآشفتگ

ح داد كـه  ياند ابراز نمود، سپس توض     ه آنان كند ذهن شده    نكي خود را از ا    ي ابتدا خداوند شگفت   16-17: 15
در واقـع،  . باشند يا ناپاك نميغذاها قابل خوردن اساساً پاك و ). يجسم (يكيزي است نه في اخالق ينجات واقع 

خـورد   ي كه انسان مـ ييغذا. باشد يز است كه خطا ميسوءاستفاده از آن چ. باشد ي به نفسه شر نميز ماد يچ چ يه
 تيـ موجود. شود دفع مي ماندة هضم نشده ي سپس باق   ،شود تا هضم    رود  ان شده و سپس به معده مي      وارد ده 
كـو  يهـر مخلـوق خـدا ن   «م كه يدان يامروز ما م. شود ير واقع ميتنها بدنش تحت تاث. رديپذ  ير نم ي تاث ي و ياخالق

س گشـته  ي خـدا تقـد  يدعـا را با سخن و ي؛ زشودافت ي دري اگر با شكرگزارشودد رد   ي نبا يزيچ چ ياست، و ه  
د يـ گو ي ميي بلكه از غذاها  راند،  ي سخن نم  ياهان سم ين مطالب البته درباره گ    يا) 5-4: 4موتائوس  يت-1 (». است

 خـورده  يد بـا شـكرگزار  يـ كو هسـتند و با ي نيهمگ.  مصرف بشر در نظر گرفته شده است     يكه توسط خدا برا   
د آنها را يد، نباين را تحمل نمايريتواند سا يا نميرد و ت دا ي از غذاها حساس   ي نسبت به بعض   ياگر شخص . شوند
ـ نما ينان كه خدا از غذا استفاده مـ ين اطميم با ايتوان ي ما مي اما به طور كل   بخورد،  يد كـه مـا را از نظـر جسـم    ي
  .ميبخور د، يه نمايتغذ

آنچـه از دهـان    ...«:  پاسخ داد يسيكند؟ ع   ي ما را نجس م    يزيپس چه چ    كند،    ي اگر غذا نجس نم    18: 15
 ي عضـو قلـب نجـا منظـور از   ي در ا» .كند گيرد، و سپس انسان را نجس مي      آيد از دل سرچشمه مي      بيرون مي 

ن بخش يا.  استيال بشريها و ام   زهيبلكه منظور سرچشمه فاسد انگ      رساند،  يست كه خون را به سراسر بدن م       ين
  . دهد ينان فاسد و سپس با اعمال شر نشان مد، سپس با سخيش را با افكار پلي انسان خويعت اخالقياز طب
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، عفتـي  بـي ، زنـا ، قتـل ، افكار پليـد سازند عبارتند از،  ي كه انسان را نجس م  ييزهاي چ ي بعض 19-20: 15

 معـادل شـامل تهمـت زدن بـه     يونـان يواژه  (،   و توهين به مقدسات اسـت      گوئيكفر، و   شهادت دروغ ،  دزدي
العاده مراقب بودند كه مراسم     با تظاهر و وسواس نشان دادن فوق       ينيد يان و علما  يسيفر. ) شود يز م ين ن يريسا

 را كـه  يليشمردند و مسا يات را اصل ميآنها را فرع.  آنها آلوده بودي درونياما زندگ. شودت  يدست شستن رعا  
ه خـاطر   بـ شـاگردان دانسـتند كـه از      يآنها خود را مجاز م    . انگاشتند  يده م ي برخوردار بودند ناد   يت واقع ياز اهم 

 19ه يـ  كـه در آ ي گناهـان يدند تا به تمـام يكش يند، اما خودشان نقشه قتل پسر خدا را ميها انتقاد نما    نقض سنت 
  .آلوده گردند آورده شده است

  
  )28-21: 15(ابد ي يمانش بركت مي به سبب ايهوديريك غي )ج

. مت نمود يترانه عز ي مد  در كناره ساحل   منطقه صور و صيدون    آنجا را ترك گفت و به        عيسي 21-22: 15
ان يـ هوديش خارج از قلمـرو   ي بود كه او در طول دوران خدمت عموم        يا  ن تنها مرتبه  يا  م،يدان  ي ما م  جائي كه تا آن 
 شـده اسـت شـفا    ديـوزده  را كه دخترش از او درخواست نمود كه      يك زن كنعان  يه،  يقيآنجا در فن  .  كرد يزندگ
  .دهد

 يراخالقـ ي غيها بود، نژاد ياو از تبار كنعان.  بود يهوديرين زن غ  ت است كه آ   ين نكته حائز اهم   يدانستن ا 
هـا   يها در حملـه كنعـان   يل، بعضي اسرائيدر خالل نافرمان. و فاسد كه خدا آنها را محكوم به انقراض نموده بود        

به عنوان . گان بود افتهين زن از تبار نجات يوشع جام سالم به در بردند، و ا       يت فرمانده ارتش به نام      يتحت حما 
 ي در زنـدگ يديـ گانـه بـود كـه ام   يك بياو . برد ي نميا ده خدا بهرهي و برگزيازات قوم خاكي او از امت   يهوديريغ

  .ح نداشتيا مسي نسبت به خدا و ييت او ادعاياز نظر موقع. نداشت
 انيـ هودي كه ي خطاب نمود، عنوانپسر داود ، )سرور(خداوند  را ي، او ويسيهنگام صحبت نمودن با ع    

ـ  بـود،    پسـر داود   يسـ ي ع ي كه با وجود  .بردند  يح به كار م   يهنگام سخن گفتن درباره مس      حـق   يهـود يريك غ ي
  . ل است كه او ابتدا به زن پاسخ نداديدل نيو به هم. ك شودين منباء به او نزدينداشت كه بر ا
ك مزاحم بود، ي او  آنها ي؛ برا  وي آمدند و او را ترغيب نمودند كه او را از خود براند             شاگردان 23: 15

ـ . ديض او خواهـد درخشـ  ي كـه در آن فـ  يمان و ظرفـ ي مغتنم بود از ايا   او نمونه   ،يسي ع يبرا كن نخسـت او  يل
  !مان زن را ثابت كند و بپرورانديا ديبا يم

، نـه   گوسفندان گمشدة خانـه اسـرائيل اسـت        يت او برا  يادآور شد كه مامور   ي به زن    يسي ع 24-25: 15
د نشد عنوان، پسر داود، يرفتن آشكارا ناامين نپذيزن با ا. باشد يها هم نم  ي كنعان يمطمئناً برا ان و   يهوديري غ يبرا

توانسـت بـه    ي اگـر او نمـ  »، به من كمك كن)سرورم(خداوندا « :را حذف نمود و او را پرستش نموده و گفت  
ك مخلوق نـزد خـالق   ي توانست به عنوان ي آورد، مي رو يسيرود به ع    يح خود م  ي كه نزد مس   يهوديك  يعنوان  

  .خود برود
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 كه او از غذا دادن به باشد روا نميمان آن زن، به او گفت كه يت ا يشتر واقع ي آزمودن ب  ي برا يسي ع 26: 15

ند و ين مطلب بـه نظـر مـا ناخوشـا    ياگر ا.  بدهديهوديري غسگانده و نان آنها را به    ي دست كش  يهوديكودكان  
 آن.  مداوا و معالجـه اسـت    يست بلكه برا  ي صدمه زدن ن   ي برا يغ جراح يتم كه   ياد آور يد به   يد ما با  يآ  يخشن م 
 غـذا   يهـا   ابـان دنبـال خـرده     ي خ يها   كه در زباله   ييها  ان به عنوان سگ   يهوديريان به غ  يهودي.  بود يهوديريزن غ 
 سـوال .  استفاده نموده است  ي كوچك خانگ  ينجا از واژه سگها   ي در ا  يسيهر چند كه ع   . كردند  ينظر م   گردند،  يم
  »ر؟يا خين رحمت او اذعان دارد يافت كمتري دري خود برايستگيا آن زن به ناشايآ«ن بود، يا

ك يـ ارزش  يگاه بيبا داشتن جا.  كامال موافقت داشتيسيف عياو با توص. العاده بود  پاسخ او فوق 27: 15
مـن تنهـا    ! ي حق دار  تو«و بالدرنگ گفت،    .  گذارد يسيض ع ي محبت و ف    ار رحمت، ياو خود را در اخت      هود،يريغ

ها از روي ميز بـه زمـين    خرده نان  يام كه گاه     متوجه شده  ياما من گاه  . ز هستم ير م ي ز سگان كوچك  از   يكي
ستم كه تو دختر يسته آن نيها را بردارم؟ من شا  از آن خرده نان ي كه مقدار  يده  يا تو به من اجازه نم     يآ. افتند  مي

ق خـود  ي از موجودات نـاال يكينكار را به خاطر يعاجزانه دارم كه تو ا يكن من از تو استدعا يل  ،يمن را شفا ده   
  ».يانجام ده
 خوردن نـان احسـاس   يمان برايا ي كه كودكان بيهنگام.  ستود ايمان قويش  او را به خاطر      يسي ع 28: 15
اد يـ  خـوردن آن نـان فر  ي است كه برا   »يسگ كوچك «.  است كه به اقرار خود     ينجا شخص يكنند، ا   ي نم يگرسنگ
ـ ا. شفا يافتمان او پاداشش را گرفت و دختر او فوراً      يا. كشد  يم ن زن يـ ت كـه خداونـد مـا، دختـر ا    يـ ن واقعي
. دينما ي را كه بر دست راست پدر نشسته است، القاء ميسي خدمت اكنون ع    بخشد،  ي را از دور شفا م     يهوديريغ

 ي روحـان يان عصـر مـا شـفا   يهوديري به غاند او  او در سراسر كشور كنار گذاشته شده  ي كه قوم باستان   يو هنگام 
  .بخشد يم

  
  )31-29: 15 (بخشد ي را شفا ميميت عظي جمعيسي ع)چ

دون رفت، سپس به طرف شرق     يم كه خداوند صور را ترك نمود و به شمال به ص           ينيب  يم 31: 7در مرقس   
 گنگان، كوران، لنگانو  ا ل،ي جليايك دريآنجا، نزد. س رفتيق منطقه دكاپول يدر سراسر اردن، به جنوب از طر      

خـداي اسـرائيل را سـتايش كـرده جـالل      ت شـگفت زده  يـ جمع. ديگر را شفا بخش  ي د ياري و بس  مفلوجانو  
 را بـه   ي و شـاگردان  و   يسي ع  آن مردم، .  است يار قو يان بود بس  يهوديريه كه آن جا محله غ     ين فرض يا. بخشيدند

  .كند يان آنها كار مي در مخداي اسرائيل كه  كردنديريگ جهي نتي و بدرست دانستند، يل مرتبط مياسرائ
  
  )39-32: 15( خوراك دادن به چهار هزار )ح
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رنـد،  يگ  ي تـن اشـتباه مـ      5000ن حادثه را بـا خـوراك دادن         يتوجه، ا   يب) ا منتقدان يو  ( خوانندگان   32: 15
ن دو ين است كه ايت ايواقع. كنند يض بودن و محاسبات غلط متهم م     يضد و نق    مقدس را به تكرار دوباره،      كتاب

  . گر هستند تا نقض كنندهيكديشتر مكمل يباشند و ب يز ميواقعه كامالً از هم متما
گذاشت كه آنها گرسنه رهسـپار   ياو نم.  تمام شدجمعيت ي نمودن با خداوند، غذا  يپس از سه روز سپر    

  .  از پا درافتنددر راهرا امكان داشت يگردند ز

 ي احســاس درمانـدگ  يتـ يـرممكن خوراك دادن به چنـان جمع يفه غيوظ از   شاگردان دگر بار    33-34: 15

  .  داشتندچند ماهي كوچك قرص نان و هفتبار آنها تنها  نينمودند؛ ا

 و نانهـا و  شـكرگزاري نمـود  د، ين نشـان ي مردم را بر زمـ يسي تن، ع 5,000 دوباره مانند مورد     35-36: 15

 كـه  يش انتظار دارد كه هر كارشاگرداناو از . نديم نماي كه تقسدش داشاگردانآنها را به  و پاره نمودها را   يماه
  . دهد ي انجام مآن راگذارد و  يش مي را انجام دهند او پاپيتوانند كار ي كه آنها نميو هنگام توانند انجام دهند؛ يم

  كـه ينشـمار كسـا  .  ماندي پر از مازاد غذا باقهفت سبد بزرگ  ،سير شدندنكه مردم  ي پس از ا   37-39: 15

د كه آمار مربـوط بـه   يم ديخواه  ي بعدبابدر . به اضافه زنان و كودكان بود، چهار هزار مرد خوراك خوردند   
پـس از  . باشد يمقدس پر از معنا م     ات كتاب يات روا يهر جزئ ) 12-8: 16. (باشند  يدو معجزه خوراك دادن مهم م     

  .ل رفتي جليايت غرب ساحل در، در قسممجدل ي به سوقايقت، خداوند ما با يمرخص نمودن جمع
  

  )12-1: 16 (انيان و صدوقيسية فريرماي خم)خ
ات، دو نقطـه متقابـل اصـول را ارئـه     يـ  در موضـوعات اله  ي، دو مخالف سـنت    فريسيان و صدوقيان   1: 16
 يسـ ي از عييجـو  بي مشترك كه همانا ع   ي آنها و متحد شدنشان در هدف      ي آنان باعث همكار   ياما دشمن . نمودند
 درخواست آيتي آسـماني  آنها از او  ي آزمودن و  يبرا.  گشت   بود، يو فراهم نمودن عوامل شكست و     ) منجي(

د يشـا . نـد ي را به مصالحه كردن اغوا نماي داشتند كه و  يباشد، آنها سع    ي ما روشن نم   ي كه برا  يبه شكل . نمودند
د يا شـا يـ و . كردنـد  ياره مـ  اشي وي متضاد با معجزات قبل يا  ، آنها به سرچشمه   آيتي آسماني هنگام درخواست   

توانست  يا او ميآ. دين انجام گرد ي زم ي بر رو  يسي معجزات ع  يتمام. عه در آسمان بودند   ي ماوراءطب يتيخواهان آ 
  ز انجام دهد؟ ي ني آسمانيمعجزات
 غروبك  ي در   آسمان سرخ فام   كه آنها    يهنگام. پاسخ داد  به آنها    آسمان موضوع   يريگي با پ  او 2-3: 16

سـرخ  ك آسمان يدانند كه  يز ميآنها ن. كنند ي مگوئيشي روز بعد پي را برا  آنها هواي خوب  كنند،    يمرا مشاهده   
ر ظاهر آسمان مهارت داشـتند امـا، آنهـا       ي آنها در تعب   )32(.دهد  ي خبر از طوفان در روز بعد را م        صبح در   و گرفته 

  . ندير نماي را تعبهاي زمانها آيتتوانستند  ينم
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ددهنده ظـاهر  ي تعمييحيدر شخص   . را خبر داد  ) حيماش(ح  ي كه ظهور مس   يامبريد؟ پ  چه بودن  ها  آيتن  يا
چگاه انجام  ي ه يچ انسان ي بودند كه ه   ياعمال.  شده بود  گوئيشيح قبال پ  ي كه انجام آنها توسط مس     يمعجزات. گشت

 ح توسـط ي مسـ  زمانها رد نمودن آشـكار يها تيگر از آي ديكي.  آنها انجام شده بود    يدر حضور همگ  . نداده بود 
كن يل .دي به كمال رسگوئيشيافتن پي در انجام يان بود، كه همگيهوديري غيان و حركت خبرخوش به سو   يهودي
 را گوئيشـ يدن پيخ و بـه كمـال رسـ   يرقابل انكار، آنها درك و شـعور شـكل گـرفتن تـار    ين شواهد غ  يرغم ا يعل

  . نداشتند
ستاده بود، و آنها  ين آنها ا  ي كه خود او ب    ي حال ت بودند در  يك آ ي يان در جستجو  يان و صدوق  يسي فر 4: 16
 اكنون به آنها آيت يونس نبي   جز   هيچ آيتي  نشان دادند،    زناكار ير و از نظر روحان    ي شر نسليرا به عنوان     خود

ح در روز يز مسـ ين مطلب رستاخيح داده شد، ا ي توض 39: 12ه  ي آ تفسير كه قبال در     ان گونه هم. ارائه نخواهد شد  

ـ  كشـد،  يب مـ يح خود را به صـل ي مسيك نسل شرير و زناكار .باشد يسوم م  ان مردگـان  يـ كن خـدا او را از م ي ل
 ي فرمـانروا يعنـ يم در مقابـل او  ي كـه سـر تعظـ   ي كساني تمامي خواهد بود از داوريا ن نشانهيو ا . زانديخ  يبرم

  .اورنديبرحق فرود ن
 ياشارات روحان. ابدي يان مي پا»نجا رفتو او آنان را ترك نمود و از آ   « ن سخنان ناخجسته  ين بند با ا   يا

  . د بر همگان واضح باشدين سخنان بايا
آنهـا فرامـوش كـرده    وسـتند،  ي به خداونـد پ درياچه شرق قسمت در  وي شاگردان كه   ي هنگام 5-6: 16

 از بـه آنهـا هشـدار داد كـه     گوئيآمد  با درود و خوشيسي كه عين هنگاميبنابرا. بودند كه با خود غذا بياورند 
 يهـود ين رهبران ينزد ا«د، يگو ي آنها تصور كردند كه او به آنها مخميرمايه فريسيان و صدوقيان برحذر باشند، 

  و يعـ يح طب يك توج ي ي آنها به غذا باعث شده بود كه آنها در جستجو          ي اشتغال فكر  ».ديافت غذا نرو  ي در يبرا
  .  بودي روحاني منظور، آموزش درسصورتي كه باشند در يواقع

 و 5,000 كـه آن  يت را كـه شخصـ  يـ ن واقعي اصورتي كه آنها هنوز نگران كمبود غذا بودند در    7-10: 16
آسـا را بـا آنهـا         ن او دوبار خوراك دادن معجـزه      يبنابرا. ده گرفتند يتن را خوراك داده بود با آنها بود، ناد         4,000
ـ ، زير الهي و تدبي و خوش فكريشد به حساب اله   يافت مربوط م  ين  ي كه تكو  يدرس.  نمود يبررس را هـر چـه   ي
 يهنگـام . ماند ي مي باقيشترينمود و خوراك ب يه ميشتر افراد را تغذ  يد، او ب  ي كمتر مجبور بود محاسبه نما     يسيع
.  مانـد ي تن را خوراك داد و دوازده سبد غذا بـاق 5,000ش از  ي موجود بود، او ب    ي قرص نان و دو ماه     5تنها   كه

اگر ما .  ماندي تن را خوراك داد و تنها هفت سبد خوراك باق4,000ش از  يو تنها ب   ا  شتر،ي ب يبا داشتن نان و ماه    
اگـر  «. ش دهـد يتواند آنها را به نسبت عكس مقدارشان افـزا  يم، او ميار او قرار دهيمنابع محدود خود را در اخت    

  ».شود ياد مي، زيان باشد هر كمي خدا در ميپا
.  استفاده شده استيگري تن از واژة د   5,000ورد خوراك دادن به     سه با م  ي در مقا  )33(سبدها ينجا برا يدرا
امـا  . رسد ي ميت قبلين واقعه از آنها استفاده شده است به نظر بزرگتر از دوازده سبد موقع       ي كه در ا   يهفت سبد 
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 مـا   كهيم هنگاميمان باشيها  و خواستهينگران گرسنگ ديچرا ما با: ن واقعه كماكان وجود دارديدرس نهفته در ا 
  باشد؟ يت مينها ي منابع وقدرت بيم كه دارايوند داري پيبا شخص
 ننمـود، بلكـه بـه    يا ، به نان اشارهخميرمايه فريسيان و صدوقيان خداوند هنگام سخن درباره   11-12: 16

آنهـا بـه   . ف شـده اسـت  يـ  و فساد تعرياكاريان ريسيه فريرماي خم 12:1در لوقا   . رفتار و اصول شر رجوع نمود     
 بود، آنهـا از  ي و توخاليكن اطاعت آنها ظاهرياتش تعهد نموده بودند، ل ين جزئ ي از كالم خدا با كوچكتر     يرويپ

  . درون فاسد و شر بودند
هـا    از شكيخواهان امروز، نظام ينان زمان آنها، مانند آزاد    يشيآزاد اند .  بود يي خردگرا صدوقيانه  يرمايخم

  روح و روان، ويز جسـم، جـاودانگ    ي فرشـتگان و روح، رسـتاخ      يآنهـا هسـت   . و انكارها را برقرار ساخته بودند     
 تحمل نمود مانند مخمـر    آن را ، اگر بتوان    يه شك در امور مذهب    يرماين خم يا. نمودند  ي را انكار م   يمجازات ابد 

  .كند يدر آرد پخش شدهو نفوذ م
  

  )27: 17-13: 16 (سازد  را آماده ميد خوشاگردانپادشاه . 10
  )20-13: 16 (پطرس اعتراف بزرگ )الف

 شـرق اردن  يليل و پنج مـا ي جلياي شمال دريليست و پنج ما   يپس و حدودا در ب    يليه ف يصري ق 13-14: 16
 به عنـوان اوج  ي كه به طور كليا واقعه) 8:27مرقس (د ي اطراف رسي به روستاهايسي كه ع  يهنگام. قرار داشت 
 شـخص خـود   يش را به درك واقعـ ي خو اگردانشتا آن زمان او     .  شناخته شده است رخ داد     يم و يخدمت تعال 

ب معطـوف  ي صـل ي خود را به سوين امر، اكنون او مصممانه رو    يت در ا  يپس از حصول موفق   . نمود  يت م يهدا
  . دينما يم

 دارنـد آغـاز   ي چـه نظـر  يت ويـ  كه مردم درباره هو  ششاگردانن مطلب از    يدن ا ياو سخنانش را با پرس    

يـا   و ارميـا ا يـ ، الياسا ي، يحيي تعميددهندهگر تفاوت داشتند آنها او را يدكي با يعيف وسيها با ط  پاسخ. نمود
خـوب امـا نـه    . گـر ي بود مانند اشخاص د ي او شخص  ي اشخاص عاد  يو برا . دانستند  ي م يكي ديگر از پيامبران   

ش يتا حمـد و سـ  ي ويو برا. ه كارا نبود  ين نظر يا.  خاص ي اما نه آن نب    يك نب ي. نيبزرگ اما نه بزرگتر   . نيبهتر
را او ادعا نموده بود كـه بـا   ياكار بود زيك ر ين او   ي بود بنابرا  ي عاد ياگر او تنها شخص   . به همراه داشت  ي  فيضع
  . باشد يكسان ميپدر ي خدا

ي خين پرسش باعث اقرار تـار    يا. باشد  ي م چه كسي د به نظر آنها او      ي پرس شاگردانن از   ي بنابرا 15-16: 16

گـر، او  ي دي بـه عبـارت    ».تو مسيح هستي، پسر خـداي زنـده       «  ذعان نمود، ن ا ين چن يد كه ا  يشمعون پطرس گرد  
  . پسر بوديل و خدايح اسرائيمس

 خداونـد  يساي از عيشه و مفهوم كلين انديا.  بركت عطا نمودشمعون پسر يونا خداوند ما به   17-18: 16
ـ  پـدر و بـه طر  يخـدا ر دراو القاء نشده بود، بلكـه توسـط   يگين ماهي ايق قدرت تفكر و حكمت ذات    ياز طر  ق ي
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ن يبنـابرا .  مهم داشت كه به پطرس خاطرنشان سازديز مطلبيكن پسر نيل. ده بودي آشكار گرديعه بر و يماوراءطب
گويم كه تو پطرس هستي، و بر اين صخره من كليساي خـود را بنـا    و من نيز به تو مي« اظهار داشت،    يسيع

بـا بـا   يم كـه تقر يدان ي همه ما م».بر آن استيال نخواهند يافت) هاويه(هاي عالم مردگان    و دروازه . خواهم نمود 
 كـه ،  ايـن اسـت  سوال . چرخند ية بخصوص م  ين آ ي در محور ا   يضي، مطالب ضد و نق    يگريه د يسه با هر آ   يمقا
ي ونـان ي يهـا  زد كـه واژه  يـ خ  يت برم ين واقع ي از مشكل از ا    ي بخش »باشد؟    ي صخره م  يزيا چه چ  ي و   يچه كس «
ـ ي ، S ortep، يعني يواژه اول.  آنها متفاوت استيكن معانيل. باشند يه هم ميه شب پطرس و صخريبرا ك يـ  يعن

ن آنچـه كـه واقعـا    يبنابرا. يغ سنگي صخره، مانند ستيعني ، a rtep، يعني يا صخره نامستحكم؛ واژه دوميسنگ 
 » .ا خـواهم كـرد  و بر اين صخره من كليساي خود را بن) سنگ(شما پطرس هستي   ... «. ن بود ي گفت ا  يسيع

  .ژه صخره استفاده نمود سنگ بنا خواهند نمود بلكه از واي خود را بر رويساياو نگفت كه او كل
ن است يم، پاسخ واضح اي صخره است؟ اگر ما در متن تعمق كن يزيست، پس چه چ   ياگر پطرس صخره ن   

. سا بر آن برقرار شده اسـت  يل كه ك  يقتي حق  ح،ي زنده بودن مس   يكه صخره، اقرار پطرس است در مورد پسرِ خدا        
 جملـه مـا  . باشد يه م ي زاو يح استوار شده است، كه سنگ اصل      ي مس يسايسا بر ع  يآموزد كه كل    ي م 20: 2ان  يافسس
مـات آنهـا در رابطـه بـا     ي كـه در تعل ياديـ كند، بلكه بـر بن  يم به آنها اشاره نميا  اء بنا شده  ي و انب  شاگرداناد  يبر بن 

  .دينما ي دارد، رجوع مح قراري مسيسايخداوند ما ع
 يادآوريـ ن رابطـه ، مورگـان     يدر ا . رود  يح به عنوان صخره سخن م     يمس  يسي درباره ع  4: 10ان  يقرنت-1در  
  : دينما ي ميمؤثر

 واژه صخــره   يا  اگـر ما استفاده استعـــاره   . گفت  يان سخن م  يهوديد كه او با     يبه خاطر داشته باش   
 ي بـرا نيچگاه به طور نمـاد يم كه از آن واژه ه    يابي يم درم ي دنبال كن  انيمقدس عبران    كتاب يها  نوشته را در 

ه يصـر ي قيعنـ ينجـا  ين در ايبنابرا. شده است يشه در مورد خدا آورده مياما هم. انسان استفاده نشده است  
ـ  ي وقت خود را با صـنا      يسيع.  ساخته شده است   يسا بر و  يست كه كل  ين پطرس ن  يس، ا يليف  هـدر  يع ادب
باشـد و گفـت    يت مـ يشه نماد الوهي صخره را انتخاب نمود كه هم     يعنيان  ي عبران يميل قد دهد او مثا    ينم
   ». خود را خواهم ساختيساي كل– زنده يح، پسر خداي خود خدا من مسيبر رو«

ح به عنوان سنگ اشاره نمـود  ياو دوباره به مس  . سا سخن نگفت  ياد كل يچگاه از خود به عنوان بن     يپطرس ه 
  . آنكند؛ سنگ سر گوشه است، نه شالوده يب شكل فرق مين ترتياما بد) 8-4: 2پطرس -1؛ 12-11: 4اعمال (

ـ يب يمقدس مـ  سا را در كتابين ذكر كلينجا ما اولي درا ».  خود را خواهم ساخت    يسايمن كل «  در عهـد . مين
سـا  يبود، و كلنده  ين سخنان را بر زبان راند در مورد آ        ي ا يسي كه ع  يهنگام. وجود نداشت ) سايذكر كل (ق آن   يعت

 و هـم  يهـود يح، كـه هـم      ي در مسـ   ياران واقع د  ايمان يافته از تمام  يل  يكاست شكل گرفت و تشك    يدر روز پنط  
ح شناخته شده است كـه فراخـوان و        ي كه به عنوان بدن و عروسِ مس       يك انجمن مشخص  ي. باشند  ي م يهوديريغ

  .  دارديكتا و آسماني يفرجام



- ��� -  

 موضـوعات  يل و پادشـاه ي اسـرائ جـائي كـه   يل متـ يسا در انج ي كل م داشت كه  يما به ندرت انتظار خواه    
آن د يـ  كه بايا ل دورهيح توسط اسرائي آمد مطرود نمودن مسيهر چند كه، در پ. شود يبرجسته آن هستند، معرف 

. ابـد ي ي ادامـه مـ  يرد و تا وحدت و خلسه روحـان  يگ  ي متعاقباً شكل م   –سا  ي كل يعني –م  ي داخل پرانتز قرار ده    را
ن مطلب كـه  ينجا اين در ايبنابرا. رديگ  ي م ي پ يل در سراسر كشور و به طور مل       يش را با اسرائ   يخدا كارها سپس  
ل يح توسـط اسـرائ  ي خود پس از طـرد نمـودن مسـ    يت اله ي در برنامه مش   يسا را به عنوان گام بعد     يد كل يخدا با 
ـ  ا ».ه آن اسـتيال نخواهنـد يافـت       بر علي ) هاويه(هاي وادي مردگان      دروازه«. باشد  يد، سزاوار م  ي نما يمعرف ن ي

سـا را بـه     يه كل يـ  تهاجمـات نـاموفق عل     هاي هاويـه    دروازهنخست  . شودق مفهوم   يدو طر ه  جمله ممكن است ب   
 شـود ر  ينطور تصو يسا ممكن است ا   يا خود كل  يو  . ها دوام خواهد آورد      هجوم يسا بر تمام  ي كل – كشد  ير م يتصو

 و برگشـت  يا دگرگوني مرگ يروهاين  در هر دو مورد،شود يروز ميان پيكه مورد تهاجم واقع شده است و در پا     
  . ح شكست خواهند خورديز مردگان در مسياران زنده و رستاخد ايمان

سـت كـه بـه پطـرس     ي نين معنـ ين جمله بد  ي ا ».دهم  من كليدهاي پادشاهي آسمان را به تو مي       « 19: 16

ن اسـت و  ي زمي روپادشاهي آسمان طلب مربوط به    ن م يا. رفتن انسانها به آسمان داده شد     يو حق پذ   تيصالح
 يتمـام . انـد    خـورده  ي كه به پادشاه سـوگند وفـادار       شود ي م ي كسان يرد كه شامل تمام   يگ  يرا در برم  ي  ا  محدوده
 كـه در   ييدهايـ كل. ا ورود است  ي و   ي دسترس كليدهامنظور از واژه    .  هستند يحيند كه مس  ينما  ي كه ادعا م   يكسان

م دادن، يد و تعلـ يـ  تعم  درآوردن،ي به شـاگرد يعني) 19: 28 يمت(ت بزرگ يند در ماموريگشا يمحدوده اقرار را م 
باشد كه از  ي ميني ديكن جزء مراسم مقدماتيباشد ل   ي نم ي ضرور يي رها يد داشتن برا  يتعم. (است ه گشته يتوص
ـ  از كلپطـرس نخسـت  . ) نـد ينما ي بـه پادشـاه اقـرار مـ    يق آن انسانها در مالء عام بـه وفـادار       يطر دها در روز ي
 بـه او  شاگردان ينده تماميد، بلكه به عنوان نماي به او عطا نگردي اختصاصبه طورآنها . استفاده نمود  كاستيپنط

  . ) آنها داده شده استيكسان به همگي يدي نوجائي كه 18:18 يمتك .ر. (عطا شد
ين بگشايي، در آسمان گشـوده  آنچه را كه بر زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد، و آنچه بر زم «

ن مطلـب كـه بـه پطـرس و     يـ م اي تعلي براي گاه23: 20وحنا ين نوشته و نوشته مشابه آن در  ي از ا  ».خواهد شد 
ـ   يمـا مـ   . شود يدن گناهان داده شده بود، استفاده م      يبخش ، قدرت و اقتدار   ي و ينان فرض يجانش ـ    يدان ن يم كـه چن
  . اهان را ببخشداست گن  صحت ندارد، و تنها خدا قادريمطلب

 يرويـ  نشـاگردان  كند كـه  ين معنا را تداع  ينخست، ممكن است ا   . ه وجود دارد  ين آ ي درك ا  يدو راه برا  
ره را بسـت  يا و سفي مثال، پطرس گناهان حنان   به طور . م دارا بودند  يبستن و گشودن را كه ما امروز فاقد آن هست         

نكه ي متنبه را در قرنتس به علت اي پولس مردحالي كهر  ، د )10-1: 5اعمال  . ( مجازات گشتند  يو آنها با مرگ آن    
  . )10: 2ان يقرنت-2 (برو شدن با عواقب گناهش باز نمودتوبه كرده بود از رو
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ند همان موقـع  يا بگشاي ن ببندندي زمي در روشاگرداند كه هر آنچه را     ي را القاء نما   ين معن يه ا يد آ يا شا ي
 را آغـاز   هـا و گشـودن    بسـتن ين آسمان است كه تمـام يا«د، يگو  ي م يريان ر يبنابرا. شودا باز   ي در آسمان بسته  

  ».دارند ين مطالب را اعالم مي، آنها اشاگرداند نه ينما يم

قتـا  يك گناهكار حقي كه يهنگام. باشد ي ميانيكند، از لحاظ ب يه در آن صدق م   ين آ ي كه امروز ا   يتنها راه 
ـ . رديپـذ  ي مـ منجـي ح را به عنوان خداوند و ي مسيسايكند و ع ياز گناهانش ابراز ندامت و توبه م    يحيك مسـ ي

كند،  ي را انكار م  منجيك گناهكار   ي كه   يهنگام. ده خواهد شد  يد كه گناهان آن شخص بخش     يتواند اعالم نما    يم
سـا بـه نـام    يهـر گـاه كل  «د، ينوسـ  ي ميام كليليو. ماند ي ميتواند اعالم كند كه گناه او باق        ي م يحيك كارگر مس  ي

   ». رديگ ي مهر خدا بر اعمال آنها قرار م دهد، ي را انجام ميد، و واقعا اراده وينما يوند عمل مخدا
 كـه او  بـه هـيچكس نگوينـد    ششاگرداند كـه  ينما ي خداوند امر ميسايم كه عينيب ي دگر بار ما م   20: 16

 از ي حتميا و صدمه. شد يمب ني نصين آشكارسازي از ا يريچ خ يل، ه ي اسرائ يمانيا  يبه خاطر ب  . باشد  يح م يمس
 بـه طـور   ين حركـت نابهنگـام  يچنـ . شـود  به عنوان پادشاه ممكن بـود وارد     ي و يحركت عامه پسند تاجگذار   

  . ديگرد يان سركوب مي توسط روميا رحمانه يب
  :سدينو ي ماين گونهخواند،  ي ميسيت عين بخش را نقطة عطف خدمت و ماموريووارت كه ايست

م يك آب گـذر تقسـ  يدهد كه مانند  ي را نشان مIل ي از انجيپس، نقطه عطفيليه ف يصريآن روز در ق   
ت كـه  يـ ان محبوبيجر. باشند  يان م ي در جر  يگرير د ياز آن زمان به بعد رودها در مس       . دينما  يشده عمل م  
د اكنـون بـه   يكشان ي تخت و تاج ميد و او را بسو   يرس  ي محتمل م  به نظر  يسيه خدمت ع  ي اول يدر روزها 
 كـه بـر     گـوئي سـتاده بـود،     يه ا يصري در ق  يسيع. ب قرار داشت  ي صل يان به سو  يمد جر . تاده بود ق اف يتعو
توانسـت بـه عقـب بنگـرد و      يستاده بود كـه مـ  ي ايا   بر فراز تپه   گوئي. كننده قرار گرفته بود    مي تقس يخط
ه در انتظـار   را كـ يك و پر خطـر  يا به جلو نظر كرده و راه تار       يند و   ي را كه سفر كرده بود بب      ي راه يتمام
 شاد در فضا موج ي هنوز اثر درخشان روزهاجائي كه به پشت سرافكند به ياو نظر. دي بود نظاره نما  يو
ر او اكنـون  يمسـ . ها گام برداشت هي سايش رو، به سويد و به پ  يش را برگردان  يصورت خو  زد و سپس    يم

  )36(.  جلجتا بوديبه سو
  

  )23-21: 16 (سازد يآماده مزش ي مرگ و رستاخي را براشاگردانح ي مس)ب
ن يباشد ، آماده بودند كه نخسـت  ي زنده ميح، پسر خداي، مسيسي بردند كه ع ي پ شاگردان اكنون كه    21: 16

چگـاه  يدانسـتند كـه هـدف او ه      يآنهـا اكنـون مـ     .  بشنوند يز و يم او را در مورد مرگ و رستاخ       ي مستق گوئيشيپ
ـ افتـاد پ  ي هم كـه مـ  يتند؛ هر اتفاق  روز قرار داش  يخورد؛ و آنها در طرف پ       يشكست نم  .  بـود ي آنهـا حتمـ  يروزي

ي هـود ي، و از رهبـران  او مجبور بود كه به اورشليم بـرود .  آماده را از خبر آگاه نموديها  ن خداوند قلب  يبنابرا
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 بـر هـر   ي بـودن از داور ي حاك ين خبر برا  يا. بايد روز سوم برخيزد   ، و   بايد آزار بسيار ببيند، بايد كشته شود      

  !نجا بوديو تفاوت ا.  روز سوم برخيزد…بايد  يعني ين حمله امري آنها جز آخري تمام– بود ي كافيتحرك
ـ  را تحمـل نما ين رفتارينكه استادش چني پطرس از تصور ا 22: 16   كـه گـوئي او را گرفـت  . د برآشـفت ي

مبـادا كـه چنـين    ). خداوند(دور از تو باد سرورم   «: د، و اعتراض كنان گفت    يخواست راه را بر او سد نما        يم
  »!شودچيزي هرگز بر تو واقع 

 ياو بـه جهـان آمـده بـود كـه بـرا      . ديـ  را سرزنش نماي خداوند ويساين عمل او باعث شد ع     ي ا 23: 16
دن بـه مقصـود او بـازدارد خـارج از آهنـگ اراده خـدا       يا هر كس كه او را از رسـ   يز و   يهر چ . رديگناهكاران بم 

رنجيدگي مـن هسـتي، زيـرا      ) مانع(تو باعث   ! دور شو از من، اي شيطان     « :ن به پطرس گفت   يبنابرا. باشد  يم
ش شـاگرد ن نبود كـه  ي خواند، منظور او ا   شيطان پطرس را    يسي كه ع  ي هنگام ».افكار تو انساني است، نه الهي     

طان ي بـود كـه از شـ   يزيـ ن بود كه اعمال و سخنان پطرس چياو تنها منظورش ا. طان استيد شيا مريوزده و   يد
  . منجي ي بود برايبا اعتراض به جلجتا، پطرس مانع.)  خصم استينام او به معن كه. (وان توقع داشتت يم

 كـه  ي خداوند را دنبال كند، اما هنگـام    يسايرد و ع  يب خود را برگ   يشود كه صل    ي فراخوانده م  يحيهر مس 
ا يـ  و ».خود را نجـات بـده  ! از تو دور باشد«د، يگو ي مي درونيي، صداشود يدار مي او پديب در جاده جلو   يصل
د يـ ز باي، ما نين مواقعيدر چن. نديم ما را از جاده اطاعت منحرف نما       ي كه ما دوستشان دار    ي كسان يد صداها يشا
  ». يتو مانع من هست! طاني شياز من دور شو، ا«م، يبگوئ

  
  )28-24: 16 (يقي حقشاگردي ي براي آمادگ)پ

انكـار  : دينما ي او بودن است ذكر م شاگردك  يا كه مستلزم     آنچه ر  ي به سادگ  يسي اكنون خداوند ع   24: 16
باشد؛ بلكـه   ي نميشتنداري و خويش همان فداكاري خوانكارِ.  او روانه گشتنبه دنبال و  ب،يشتن، عمل صل يخو

. باشد يشتن مي نفس و خوي برايچ گونه حقي قرار دادن و قائل نشدن هيسيار ع ي خود را كامالً در اخت     يبه معنا 
ـ ياو؛  د شـهادت در راه  ي، رنج و درد، و شا     ي تحمل شرمسار  ي آماده بودن برا   يعني برداشتنخود را    صليب  يعن

 كـه او  يقـ يستن به طري زيعني دنبال او روانه شدنبه . ايشتن و دني به گناه، خويعالقگ ي و بيتفاوت  ياحساس ب 
  ،يگـر خداپرسـت  يلت دي فضـ ض و هـر يمحبـت، عشـق، فـ     فقر، ر شدن،ي كه شامل تحقي مسائل يبا تمام . ستيز
  . شود يم

  خـود از نجات يعينخست وسوسه طب. دينما ي مينيش بي شدن پ شاگرد خداوند دو مانع را در راه        25: 16
 ي به كسـان يسي، عيدر مورد اول  .  ثروتمند شدن است   يگريد. ا لطمه خوردن  ي و   يي، درد، تنها  يدردسر و ناراحت  

چگـاه بـه    يد كه آنهـا ه    ينما  ياند اخطار م    دهيشان چسب يها  يبه زندگ كه به خاطر مقاصد خودخواهانه خود محكم        
نـه آن بـه او   ي و بـدون در نظـر گـرفتن هز   يـي پروا  يشان را با ب   يها  ي كه زندگ  يكن كسان يل. ديكمال نخواهند رس  
  . افتي خود را خواهند يل هستي دل اند، واگذار نموده
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د كـه  يـ تصـور كن  «: ديگو  ي م يسيع. معقول است  و نا  يرمنطقي ثروتمند شدن غ   يعني – وسوسه دوم    26: 16
وار وقت و  وانهين تجسس ديا.  را تصاحب كرده است    تمام دنيا  ي كه گوئ  شود ي چنان در كار موفق م     انسانك  ي
بـه دسـت   . دهـد  يش را از دسـت مـ  ي زندگيد كه او مقصود اصلينما يش از اندازه بخود جذب مي او را ب   يانرژ

 »دارد؟ي  چه سودي خاليت با دستهايدن ابدين و به جا گذاشتن آن، و گذرانآوردن تمام آن ثروت و سپس مرد  
او فراخوانده شده است كه معرف منافع . ا آمده است  ي مال بدن  يآور  ر از جمع  ي به غ  ي بزرگتر ي كارها يانسان برا 

  .ز را از دست داده استين مقصود را از دست بدهد، همه چياگر او ا. و عالئق پادشاه خود باشد
ن را در آغـاز     يشما بـدتر  . باشد  يت م يحي مس يژگيكه و . ن را به آنها گوشزد نمود     ي بدتر يسي، ع 24ه  ي آ در

 ين مطلب را بـه خـوب  يارن هاوس اي. ديكش  يها و بركات دست نم      چگاه از كشف كنج   يكن شما ه  يل. ديشناس  يم
  : دينما ين ذكر ميچن

چ ي، هـ شـود  ي مقـدس آگـاه مـ   يها   كه ممنوع است در نوشته     ي مطالب ي از تمام  ي كه شخص  يهنگام
 يا زنـدگ يـ  و ين زنـدگ يـ د در ايـ  كه ما با   يهر مطلب . ديآ  يش نم ي پ شود كه باعث تعجب     يا  مطلب نهفته 

  )37(. رسد ي به ما مي زندگيها يم به عنوان شادگامياموزي بيبعد

  و جـالل شـكوه  يد كه به دنبال هر درد و رنج     ينما  ي م يادآوريش  ي خو شاگردان به   يسي اكنون ع  27: 16

 بازخواهد گشت جالل پدر خود ي در تعال او با فرشتگان   كه   يش به ظهور دوم خود هنگام     ياو از پ  . وجود دارد 

ـ تنها راه داشتن    . پاداش خواهد داد  اند     كرده ي او زندگ  ي كه برا  ي به كسان  سپس او . دينما  ياشاره م   يك زنـدگ  ي
د، در مورد موارد واقعاً مهم آن زمـان  ي نمايزير  آن زمان پرشكوه برنامهيش براي كه شخص از پ   اين است موفق  
  .  كند، و سپس با تمام قوا به دنبال آنها بروديريگ ميتصم

 كـه قبـل از   انـد  برخي آنجا در كنار وي ايستاده را ذكر نمود كه يآور بعد ي سپس او جملة شگفت    28: 16

نجاسـت كـه آن   يالبتـه مشـكل ا  . چشـيد طعم مرگ را نخواهنـد  د يآ  ي خود م  ينند كه در پادشاه   يرا بب  نكه او يا
اگـر مـا از   . ده استي خود به قدرت و جالل نرس     ي پادشاه ي برقرار يح برا ياند و هنوز مس      مرده يهمگ شاگردان
 ي تلقـ يز ويح جملـه اسـرارآم   ي را به عنوان تشر    ي بعد بابه  يه اول يم و هشت آ   ينظر نمائ  ها صرف   بابن  يوقفه ب 
عقـوب و  يدر آنجـا پطـرس،   . نـد ينما يف مـ ي را توصيحادثه كوه دگرگون   اتين آ يا. شود يم مشكل حل م   ينمائ
 خـود  يح در جـالل پادشـاه    ي از مسـ   ييشـنما ياز پ يآنها در واقع از امت    . دنديح را به چشم د    ي مس يوحنا دگرگون ي

  .برخوردار گشتند
ن يـ رس اپطـ . مينمائ يه مي او توجيدن پادشاهي از رسيريش تصويح را به عنوان پي، مسيدن دگرگونيبا د 

ـ نما يف مـ ي توص»ح خداوند ماي مسيسايرو و آمدن عين«واقعه را به عنوان     ـ ن. )16: 1پطـرس  -2(د ي رو و آمـدن  ي
و مـا بـر   ... « كـه  يوحنا درباره تربه كوه به عنـوان زمـان  يو . دينما ي اشاره م  ين ظهور و  ي خداوند به دوم   يسايع

آمـدن اول  . ديـ گو يسـخن مـ  ) 14: 1وحنا ي (».ه استجاد شدي كه تنها از جانب پدر ا     يم، جالل يستيجالل او نگر  
 بـر فـراز     28 هي آ گوئيشين، پ يبنابرا. ن آمدن او در جالل و شكوه خواهد بود        ير انجام گرفت؛ دوم   يح با تحق  يمس
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 فروتن، بلكه به عنوان پادشاه يك ناصريوحنا پسر انسان را نه به عنوان يعقوب و يد؛ پطرس، يكوه به انجام رس  
  .دنديافته ديجالل 
  

  )8-1: 17 (تجلي واقعه:  جاللي براشاگردان آماده نمودن )ت
 كوهي بلنـد  را بر فراز عيسي پطرس، يعقوب و يوحنا    پس،  يليه ف يصري پس از واقعه ق    شش روز  1-2: 17

ن يبـه طـور مثـال گـابل    . باشـند  ين شش روز قائل مي ا ي برا يت خاص ياكثر مفسران اهم  . ل برد ي در جل  يمحل در
ان يـ  پس از پا-پس از شش روز . كند ي را مشخص م   ي كار ين عدد روزها  ي عدد انسان است، ا    شش«: ديگو  يم

  ».رسد ي فرا ميپادشاه  سپس روز خداوند،–كار و روز انسان 
 واضـح اسـت كـه او    ،)28: 9 (د اتفـاق افتـا  »حـدود هشـت روز بعـد   « يد دگرگونيگو ي كه لوقا م   يهنگام

د يـ  جديز و آغـاز ينكه هشت، عدد رستاخينظر به ا. ر نظر گرفته است ن را د  ي ماب ي و هم روزها   ياني پا يروزها
  .د كامال تناسب داردينما ي مييد شناساي جدي را با آغازين مطلب كه لوقا پادشاهيباشد، ا يم

باشـند،   ي دارا مـ منجي به يكي را از نظر نزديگاه خاصيرسد كه جا يكه به نظر م وحنايعقوب و يپطرس،  
امـا اكنـون   . ده بـود يتا امروز جالل او در جسمش پوشـ      .  برخوردار گشتند  يدر حال دگرگون   يدن و ياز د ياز امت 
ت يـ دن گرفت، ظهور آشكار الوه ي درخش يا  ره كننده ي درخشان گشت و با نور خ      ديمانند خورش  او   جامه و   مايس

ق آن صـحنه  يت كه نماد حضور خدا بود در عهد عshekinahا يق ابر جالل ي كه در عهد عت   ان گونه او، درست هم  
. سـازد   ي خود را برقرار م    يگردد و پادشاه    ي كه بازم  ي خداوند، هنگام  يسايبت ع ي ه ي بود از چگونگ   ييش نما يپ

 كه او را ي كسانيتمام. شود يهودا ظاهر ميله ير قبي، بلكه به عنوان ش شود ي ظاهر نم  يگر به عنوان برة قربان    ياو د 
خواهنـد  ) سـرور سـروران  ( پادشاه پادشاهان و خداوند، خداوندان   پسر، ينند او را بالدرنگ به عنوان خدا      يب  يم

  .شناخت
م مباحثـه  يدن مـرگش در اورشـل    يا بر فراز كوه ظاهر گشتند و با او در مـورد فـرا رسـ               يلي و ا  ي موس 3: 17
 را معـرف    يا اگـر مـا موسـ      يو  . ق بودند ين عهد عت  يسيا احتماالً معرف قد   يلي و ا  يموس) 31-30: 9لوقا  . (نمودند
ش رو درد يق اشاره به پـ يم كه هر دو بخش عهد عتينيب  ينجا م يم، در ا  ياء فرض نمائ  يا را معرف انب   يليعت و ا  يشر

ق مرگ به آسمان ي كه از طرين است كه موسيامكان سوم ا. ندينما ي دارد م  ي كه در پ   يهائ  ح و جالل  يو رنج مس  
 كـه  يدر حـال . ر نموده استيگردند، تصو يرد مزند به هزاره وايخ ين مردگان برمي را كه از ب  ي كسان يرفت، تمام 

  . ر نموده استيرسند تصو ي مي را كه از راه انتقال به پادشاهيا كه به آسمان منتقل گشت كسانيليا
ـ آنها ن .  باشند ي كل به طور د  ين عهد جد  يسيوحنا ممكن است معرف قد    يعقوب و   يپطرس،   تواننـد    يز مـ  ي

ح خواهند ي با مسيشند كه در هنگام ظهور دوم زنده هستند و وارد پادشاه  مان با يان با ا  يهودي مانده   يباق نشانگر
  . ديگرد
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 كـه در  يهـود يري غيهـا  به ملـت  ) 37: 9د با لوقا    يسه كن ي مقا ،14ه  يآ( كوهستان بودند    ي كه در پا   يتيجمع
  . اند ه شدهيباشند تشب يم ميح سهيهزارساله مس) يپادشاه(بركات سلطنت 

. خ برخوردار بـود ي تارير قرار گرفت؛ او از طبع واقعيقا تحت تاثين رخداد عم يدن ا ي از د  پطرس 4-5: 17

يكي بـراي  .  بسازنديادبوديا اتاقك ي سه سرپناه شنهاد داد كه    ي او عجوالنه پ    ن واقعه پرجالل،  يبه منظور ضبط ا   
ـ        يسياو حق داشت كه ع    . يكي براي ايليا   و   يكي براي موسي  ،  عيسي  نكـه بـه او  يكن از ا ي را اول قـرار دهـد، ل
ست، بلكـه خداونـد و   ي نين اشخاص مساويك شخص بي يسيع.  ننمود اشتباه كردي را تلقي و برجستگ  يبرتر

 د وي درخشـان پوشـان    ابـري  آنـان را بـا       ين درس، همگ  ي پدر به منظور آموزش ا     يخدا. باشد  يسرور همگان م  
ح آن ي، مسـ يدر پادشـاه  »!ديـ را دهن است پسر محبوبم كه از او خشنودم، به او گـوش فـ        يا«: سپس اعالم نمود  

 ين اكنـون در قلبهـا    يبنـابرا  . خواهـد بـود    يي كه كالمش اقتدار نها    يي واال ير خواهد بود، پادشاه   ينظ  يشخص ب 
  . د باشدين باين چنيروان او ايپ

امـا  . به روي زمين افتادنـد  زده شده بودنـد   خدا شگفتيدن ابر جالل و صداي كه با د شاگردان 6-8: 17

ن گونـه  يهم. كسي را جز عيسي نديدند كه برخاستند يهنگام. ترسان نباشندزند و يآنها گفت كه برخ به  يسيع
  . خواهد بود»لين عمانوئي جالل در سرزميتمام« خداوند يسايع.  خواهد بوديز در پادشاهين

  
  )13-9: 17 ( شگامي درباره پ)ث

ان مردگـان  يـ  كـه او از م ي كه تا زمان داد فرمان شاگردانعيسي به   ،  كوهستانن آمدن از    ي پس از پائ   9: 17
وغ يـ  هر كـس بتوانـد آنهـا را از    يان كه برايهودي. نديار نماياند سكوت اخت دهيبرنخاسته در مورد هر آنچه كه د     

 او آنها را از سـلطه روم آزاد  صورتي كهدادند، ممكن بود كه در       ي نشان م  يا  العاده  اق فوق يان آزاد سازد اشت   يروم
ل به علـت  ياسرائ. خواستند ي نمودن آنها از گناهانشان نمي و بر منجيرند اما آنها او را به عنوان        يپذسازد او را ب   

 بـه  ييايحير جـالل مسـ  ين تصـو يـ ح خود را انكار و رد نمودند، و ذكر نمـودن ا        ي خود، مس  ي مقاصد عمل  يتمام
  . شد اعالم خواهد يام به صورت جهانين پيز، ايپس از رستاخ. اثر بود يان بيهودي

. ديـ شگام او ظاهر نگرديكن پيل. دنديح با قدرت و جالل را د    ي از آمدن مس   ييشنماي پ شاگردان 10-13: 17
 از   وي شـاگردان ن  يبنـابرا ) 6-5: 4 يمالكـ  (بيايـد ح  ي قبل از ظهور مس    ايليا بايد  نموده بود كه     گوئيشي پ يمالك

گـر   ك اصالحيد به عنوان ي بادر واقع ايليا د نمودند كهيخداوند تائ. پرسش نمودند گوئيشين پ ي درباره ا  يسيع

اشـاره  ) 13ه يـ  آك.ر (يحيي تعميددهندهواضح است كه او به . ايليا آمده بودح داد كه  يكن توض يل. آمد  اول مي 
 و يـي حيل ياگر اسرائ). 17: 1لوقا . ( آمده بود»ايليدر روح و قدرت ا    «، اما   )21: 1وحنا  ي(ا نبود   يلي ا ييحي. نمود  يم
ـ . (ديرسـان   يا را بـه انجـام مـ       يلي شده ا  گوئيشيرفته بود، او نقش پ    يا پذ امش ر يپ ـ امـا ملـت اهم    ) 14: 11 يمت ت ي

 بود كه از يا  نشانهييحيمرگ . د با او رفتار نموديپسند  ي كه م  يا   را درك ننمود، و ملت به گونه       ييحيت  يمامور
 و پادشـاه را   شگام را طرد كردند؛يها پآن.  خواهند داشتيساخت كه آنها با پسر انسان چه رفتار    يش روشن م  يپ
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ـ  ا يسـ ي كه ع  يهنگام. ز طرد خواهند نمود   ين يحيـي   بـه  يو افتنـد كـه  ي درشـاگردان ح داد،  ين مطلـب را توضـ     ي
 يامبريـ ح، پيم كه قبل از ظهـور دوم مسـ  ي موجود است كه ما باور كنياريل بس يدال. دينما  ي اشاره م  تعميددهنده

ا او شـخص  يـ م آيد بگوئينما يرممكن م يبا غ يتقر. ديا نما ي آمدن پادشاه مه   يال را بر  يبرخواهد خواست كه اسرائ   
  .ت خواهد بودي با همان ماموريگريا شخص ديا و يليا

  
  )21-14: 17( و روزه دعاق ي خدمت از طري براشدن آماده )ج

 قت و مشي ساعات و روزهاي روحاني سرخوشيا  پس از لحظه  . باشد  ي تنها تجربه بر فراز كوه نم      يزندگ
 ي بشـر يازهـا يد كوهستان را ترك نموده و به خدمت در دره ن يرسد كه ما با     ي م يزمان. رسد  يخرج و مخارج م   

  . ميبپرداز
در مقابل عيسـي زانـو      او  . ستاده بود ي ا منجي آشفته حال در انتظار      ين كوهستان، پدر  ي در پائ  14-15: 17

د صـرع  يپسر از حمالت شد. اش را شفا دهد زدهوي و با نثار شور و احساس خود درخواست نمود كه پسر د     زد
بت او بـا خطـر سـوختن و    يبرد، و مص    يافتد، رنج م  ي به درون آتش و اغلب بدرون آب ب        يشد گاه   يباعث م  كه
ـ ي اسـت كـه توسـط شـ       ين نمونه رنـج و عـذاب      ياو بهتر . تر شده بود    ميد غرق شدن وخ   يشا ن يتـر  رحـم  يطان، ب

  . شود يجاد ميستمكاران ا
بشر از كمـك نمـودن   «ن درس را آموخت كه ي رفته بود، و اشاگردان كمك نزد    ي تقاضا ير برا  پد 16: 17

  .  نداشتندي مداوا قدرتي آنها برا». به او عاجز است
ايمان و منحرف، تا به كي من بايد بـا شـما    اي نسل بي  «: ن گفت ي چن شاگردان خطاب به    يسي ع 17: 17

ن يـ مار مصروع بودنـد، و در ا يك بي ي شفا يمان برا ي آنها فاقد ا   »م؟باشم؟ تا به كي بايد شماها را تحمل نماي        
  . مان و منحرفيا ي بيعنيهود آن زمان بودند ينمونه بارز قوم  رابطه

، و رنـج و عـذاب بالدرنـگ    عيسي ديو را بيرون افكند، آوردندنكه مصروع را نزد او    ي به محض ا   18: 17

  . مداوا شد

پاسخ . ح خواستنديران گشته بودند، در خلوت از خداوند توض يد ح  كه از ضعف خو    شاگردان 19-20: 17

 )هاسـت  ن دانـه يكـه كـوچكتر   (يك دانه خردل به اندازه ايمانياگر آنها . يمانيا  يب. ح و قاطع بود   ي صر يلياو خ 

م كـه  ي بدانديالبته، با . افتاد  ين اتفاق م  يا سقوط كند و ا    يند كه به در   يامر نما  كوهستانتوانستند به     يداشتند آنها م  
منظور  م كه بهين مطلب كه انتظار داشته باشيا.  از طرف خدا باشديا ا وعدهيد براساس فرمان و ي بايمان واقعيا

اما اگر خدا . ست بلكه گمان و فرض كردن استيمان نيم، اي پرشكوه انجام دهي كاريك هوس شخص ي يارضا
نان كامل داشته يتواند اطم ي ميحيد، آن مسي صادر نما يا فرمان يد و   يت نما ي هدا ير خاص يار را به مس   د  ايمانك  ي

مـان  ي كـه ا ي كسـان يرممكن بـرا يغ . رفع خواهند شدييآسا  معجزهبه طور كر  يم و كوه پ   يباشد كه مشكالت عظ   
  . اند وجود ندارد آورده
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ـ  در اكثر كتب مقدس جد».رود اين جنس جز به دعا و روزه بيرون نمي       « 21: 17 د حـذف شـده اسـت،    ي
 شـود و  يافـت مـ  يهـا   هر چند كه در اكثر دست نوشته.  وجود ندارديمي قديها   از دست نوشته   ياريدر بس را  يز
  .ك مشكل خاص سخت تناسب دارديش با متن بخصوص در مورد يمعنا

  
  )23-22: 17(انت نمودن به او ي در مورد خشاگردان آماده نمودن )چ

ش از قبل هشدار داد كـه او بـه مـرگ            ي خو دانشاگر خداوند به    يسايش و طمطراق، ع   يدگربار بدون نما  
، او در روز سوم برخواهد خاسـت  از آن بود كه ي حاكيروزيه كننده درباره پياما دگربار آن كالم توج. رسد  يم

 كه آن يتر به آنها نگفته بود، آنها بدون شك هنگام      شي در مورد مرگش از پ     يسياگر ع . ديبخش  يبه آنها آرامش م   
ح ي شرمناك و پـر از درد و رنـج بـا انتظـارات آنهـا از مسـ      يمرگ. شدند  ي دلسرد و سرخورده م    اتفاق افتاد كامال  

  . نداشتيهمخوان
 گوئيشـ يپ آنها. ار دردمند بودنديدن بود بسينكه او در حال ترك نمودن آنها و به قتل رس         يظاهرا، آنها از ا   

  .دنديز او را نشنياخد كه وعده رستيرس يدند اما به نظر ميدرد و عذاب و مصائب او را شن
  

  )27-24: 17(پردازند  ي خود را ميها اتي پطرس و استادش مال)ح
پـول  ( شِـكِل  ي واسـتاد ا يـ دند كـه آ ي معبد از پطرس پرساخذ ماليات ماموران   در كفرناحوم  24-25: 17

 »آري«.  داد پطرس پاسخ . ريا خ يشود پرداخته است      ي انجام خدمات معبد استفاده م     يرا كه برا  ) ان باستان يهودي
  .  نجات دهديح را از شرمزدگيخواست مس ي گمراه شده مشاگردن يد ايشا

نكـه  ي كه پطرس به خانه آمد، قبل از ايهنگام. شود يده ميد ديآ ير ميعلم مطلق خداوند در آنچه كه در ز     
 شمعون؟ يكن يتو چه فكر م«.  نخست با او سخن گفتيسي افتاده بود عيد چه اتفاق  يپطرس فرصت كند و بگو    
د بـا در  ين پرسش را باي ا»گانگان؟يا از بيرند، از فرزندان خود يگ ي باج و خراج م   يپادشاهان جهان از چه كسان    

ردسـتان خـود   ياش از ز ت از قلمـرو خـود و خـانواده      يـ  حما يك فرمانروا برا  ي. نظر گرفتن آن زمان درك نمود     
ات يمال براساس شكل حكومت ما،. كرد ياخذ نم) ياجخر (ياتيگرفت، اما از خانواده خود مال    يم) خراج( اتيمال

  . شود ياش م  كه شامل فرمانروا و خانوادهشود ياز همگان اخذ م
 اشاره نمود كه    يسيسپس ع . رنديگ  ي خراج م  بيگانگانان از   ي پاسخ داد كه فرمانروا    ي پطرس بدرست  26: 17

 ين معبد برايت از اي حماي پرداختن خراج بران بود كه معبد خانه خدا بود،   يمسئله مهم ا  . پس فرزندان معافند  
  . ، پسر خدا، برابر بود با پرداخت خراج به خودشيسيع

.  نابجا، خداوند موافقت نمود كه خـراج را بپـردازد  يجاد تخلف و ناخشنودي اي هر چند كه به جا    27: 17
.  پول همراه داشـته اسـت   شخصا با خوديسيچگاه ثبت نشده كه عي كرده بود؟ هيه پول چه فكري ته يكن برا يل

 در دهـان آن . اورديـ د كرد نـزد او ب ي را كه صين ماهي فرستاد و به او گفت اولكنار درياي جليلاو پطرس را به  
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 يمـ ي ن– پرداخـت خـراج   يبود كه پطرس برا ) وناني، شهر كشور    يا طال يسكه نقره   (تر  استاا  ي يك سكه  يماه
   . خداوند پرداختيساي عي برايمي خود و نيبرا

ح را يد، به وضوح علم مطلق مسيان گردي و كف نفس بيشتنداريت خو يآور، كه با نها     ن معجزه شگفت  يا
 ياو محل آن ماه. ك سكه در دهان خود داشتيل ي جليايان دريك از ماهيدانست كه كدام ياو م. دهد  ينشان م 

اگر اصـول  . د خواهد نمودي خواهد بود كه پطرس ص    ين ماه ي اول يدانست كه آن ماه     يو م . دانست  يخاص را م  
ـ ا. پرداخت  ي خراج را نم   يسي در كار بود، ع    ياله  محسـوب  ي اخالقـ  يياعتنـا   يكنـوع بـ   ي ي و ين مطلـب بـرا    ي
اران از د ايمـان ما به عنـوان  .  تخلف و ناخشنود نمودن خراج را بپردازد     يل داشت كه به جا    يو او تما  . ديگرد  يم

م ي نكنـ ين احترام گذاشته، و كاريري سايها   د به وجدان  ي ما با  يقراخالياما در مورد مطالب غ    . مي هست يقانون بر 
  .شود و تخلف يكه باعث ناخشنود

  

  )20-18هاي  باب (دهد  ميم تعليشاگردانپادشاه به . 11
  )6-1: 18 (ي در مورد فروتن)الف

ـ ا.  نام گرفته اسـت ي و بخشندگي خطابه در مورد بزرگ  18 باب  را كـه مناسـب   ي اصـول رفتـار  بـاب ن ي
  . ندينما يان مي بي كليح پادشاه هستند با طرحيروان مسيند پينما يباشد كه ادعا م ي ميسانك

 فكـر  يي و شكوفايكبختي صلح و نيي آسمان به عنوان عصر طالي همواره در مورد پادشاه   شاگردان 1: 18
 آنهـا  ي سـودجو يها روح.  فرازش در آن چشم طمع بدوزنديگاههاياما اكنون شروع كردند كه به جا  . كردند  يم
  » ؟چه كسي در پادشاهي آسمان بزرگترين است«ان گشتند، ين پرسش نمايدر ا

ان آنها قرار ي را در م  كودك كوچكي .  به آنها آموخت و پاسخ داد      ي زنده درس  ي با موجود  يسي ع 2-3: 18

ن كوچـك  ل بـه كودكـا  دگرگون گردند و تبـدي د ي باورود به پادشاهي آسمان   يها برا   و گفت كه انسان    داد،
ـ  باشـد، با يار اصـل د ايمـان ك يراند؛ اگر انسان بخواهد  ي سخن مي پادشاهيت درون يدر مورد واقع   او. ندشو د ي
 ين آگـاه يـ و ا. ديـ ك كودك كوچـك را احـراز نما  يت يگاه كم اهمي را ترك نموده و جا   يعظمت شخص  افكار
د يـ ح را به عنوان تنهـا ام ي مسيساي و ع خود اذعان نموده  ي و ناسزاوار  ي كه او به گناهكار    شود ي آغاز م  يهنگام
نمـود كـه    ي اشـاره نمـ  يسـ يع.  او مـداومت داشـته باشـد      يحي مس يد در سراسر زندگ   ين جنبه با  يا. رديخود بپذ 
امـا آنهـا    . ه گشـتند  ين توج ي داشتند، و بنابرا   يقيمان حق يهودا به او ا   ير از   ي بغ يهمگ. افتندي نجات ن  يو شاگردان
 يروين آنها فاقد نيافت نكرده بودند، بنابرايده دري گزي كه درون آنها سكنين شخصالقدس را به عنوا     هنوز روح 
ـ با ين آنها مـ يهمچن. ، بودند)مينمائ ياما از آن استفاده نم(م  ي آن هست  ي كه ما امروز دارا    ي واقع يفروتن د از نظـر  ي
  . شدند ي دگرگون مي افكار غلط خود و مطابقت آنها با پادشاهير دادن تمامييتغ
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خود را مانند يك كودك كوچك فـروتن   است كه ي آسمان آن كس ين شخص در پادشاه   ي بزرگتر 4: 18
د برعكس يكل شكل تفكر ما با. قاً عكس جهان استي دقيارها در پادشاهيها و مع  واضح است كه ارزش   . بسازد
  . ميح با طرز تفكر او فكر كنيد پس از مسي؛ ما باشود

 ي روحـان  كـودك  به   يعي نامحسوس از موضوع كودك طب     باًي تقر يشكل ه خداوند ب  يساينجا ع ي در ا  5: 18

 خداونـد را  گـوئي ن است كه يرد، پاداش او اي بپذنام وي را به يروان فروتن وي از پيكيهر كس كه . پردازد  يم
 اسـتاد در نظـر گرفتـه        ي انجام شده باشد به عنوان كار انجـام شـده بـرا            شاگرد يهر آنچه كه برا   . رفته باشد يپذ
  .شود يم

ـ ار را بـه گنـاه كـردن وسوسـه نما    د ايمـان ك يگر، هر كس كه  ي از طرف د   6: 18 ن يتـر  ميد، متحمـل عظـ  ي
غـرق  انوس يـ اعماق اق و در بهتر است او سنگ آسيابي بزرگ به دور گردن خود ببندد        شود؛    يها م   تيمحكوم

شـود؛   يده ميات باربر چرخانوانيله حينجا به آن اشاره شده است تنها به وس       ياب بزرگ كه در ا    يسنگ آس . (شود
باشد، امـا   ي شر ميمرتكب گناه شدن خود به اندازه كاف. )ديتون با دست چرخان     ياب كوچكتر را م   ي آس يسنگها
دار كردن، ذهن او را فاسد نمـودن و شـهرت     او را خدشهيگناه ي بيار را وادار به گناه كردن به معنا د  ايمانك  ي

  !گران استي دي گرفتن پاكي سخت بهتر از به بازيه مرگمردن ب. دار نمودن است او را لكه
  

  )14-7: 18(ها   در مورد لغزش)ب
انـد    س عهد بسـته   ي، جسم، و ابل   جهان. باشد  ير م يناپذ  ها اجتناب    ادامه داد كه رخ دادن لغزش      يسي ع 7: 18

تـر   مي گناه او عظ  دشو يطاني شر و ش   يروهاي عامل ن  ياما اگر شخص  . نديانسان را دچار وسوسه و انحراف نما       كه
 يبراي ديك فرزند خدا، اقدامات شدي وسوسه نمودن يدهد كه به جا ي به انسانها اخطار ممنجين يبنابرا. است

  . منضبط نمودن خودشان انجام دهند
 آن را سپرده و يغ جراحي به تآن را باشد بهتر است كه  دست يا پا و يا چشم      اگر عضو گناهكار     8-9: 18

ـ  منهـدم نما يگـر ي شخص دينكه اجازه دهد كه آن عضو كار خدا را در زندگ     يا ا ند ت ي نما يقربان بهتـر ايـن   . دي
بـدن بـه   ي ب و نقص و با تمـام اعضـا  ينكه بدون ع  ي تا ا  وارد حيات شد   يينايا ب ي كه بدون دست و پا و        است

د بلكـه تنهـا   ها در آسمان فاقد دست و پـا خواهنـد بـو     از بدنيد كه بعض  يگو  يخداوند ما نم  . جهنم واصل شد  
كنـد   يگـر تـرك مـ   ي دي را به مقصد زنـدگ ين زندگي كه او ايار را هنگامد ايمانك  ي) يجسم (يكيزيت ف يموقع
  . نقص خواهد بود يز شده كامل و بيست كه بدن رستاخي نيچ شكيه. دهد يح ميتوض

بـه   كـه  ي، چـه كودكـان و چـه هـر كسـ     يكي از كوچكـان او ر نمودن يه تحقي سپس پسر خدا عل    10: 18

مـداوماً در   فرشـتگان آنهـا  ت آنها، او اضافه نمـود كـه      يد بر اهم  ي تاك يبرا. دهد  ي تعلق دارد، هشدار م    يپادشاه
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 باشـد  ي فرشتگان محـافظ مـ  ينجا احتماالً به معناي در افرشتگان. ننديب ي او را م صورتوباشند،  يحضور خدا م 
  )14: 1ان ي عبرانك.ر(

ـ ، دربـاره مامور شـده حذف   مقدسيها كتابهاي امروزي  ترجمه  در اكثر حالي كه ه در   ين آ ي ا 11: 18 ت ي
  .باشند ي برخوردار ميعي وسياه ت دست نوشتهين بخش است، و از حماي اي براياوج مناسب  و نقطةمنجي

ـ . باشـند   يت نجات شبان مهربـان مـ      يز هدف مامور  ين كوچكان ن  ي ا 12-13: 18 يكـي از صـد      اگـر    يحت
دا يـ رود تـا او را پ  ي آن گوسـفند گمشـده مـ   يگوسفند را ترك كرده به جسـتجو  نود و نه گم شود، او    گوسفند
  . مي كوچكان او ارزش و احترام قائل شوياموزد كه برايد به ما بيافتن گوسفند گمشده بايشبان از ي شاد. دينما

  اوايـن خواسـت  و . باشـند  ي مهـم مـ  پـدر  ي خـدا ي فرشتگان و شبان، بلكه برا    ي آنها نه تنها برا    14: 18

 پـدر  ي خداود، و خـدا   يساي فرشتگان، ع  ي برا ياگر آنها به اندازه كاف    . يكي از آنها از دست برود     باشد كه     ينم
كند كه آنهـا چـه قـدر     ي نميم، وتفاوتير نمائيچگاه آنها را تحقيد هين واضح است كه ما نبا    يت دارند، بنابرا  ياهم
  .نديت جلوه نمايا كم اهمي و يردوست داشتنيغ

  
  )20-15: 18( خطاكاران ي دستورالعمل برا در مورد)پ

 ين و انجـام بخشـندگ  ياز به تمريسا و ني كلين اعضاي بي به تفاوتهايدگي به رسبابن ي اي بعد يقسمتها
  . پردازد يحد و مرز م يب

  نسبت به اويگريار دد ايمان كه ي هنگاميحيك مسيت  ي در مورد مسئول   ي واضح يها   دستورالعمل 15: 18
اگـر  . شـود ن دو طـرف مطـرح   ي بـ يد به طور خصوصينخست، موضوع با. دارد، داده شده است ي روا م ييخطا

ن كـار را انجـام   يـ ن اسـت كـه مـا ا   يـ مشـكل ا . ق نمود، سازش به دست آمده است   يخطاكار گناه خود را تصد    
  زود گسـتر، پخـش شـده و   يسپس موضوع ماننـد آتشـ  . ميكن ي ميعه پراكنين موضوع ما شا   يدرباره ا . ميده  ينم

بـرو و  «ن جملـه اسـت   يـ ك ايـ م كه گام شـماره      يد به خاطر داشته باش    يبگذار. شود يكشمكش و نزاع فزوده م    
  ».خطاي او را فقط بين خود و او مطرح كن

ا يـ ك يـ  كه به او خطا روا داشته شده اسـت     ي سپس كس    اگر برادر مقصر به حرف تو گوش نداد،        16: 18
 افزون سركش مداوم او يت و سرسختين مطلب بر جد  يا. دي برآ دونفر را با خودش ببرد و در صدد حل مشكل         

ص داده ي تشـخ يز ضـرور يمقدس ن  است كه در كتابيتين كار مستلزم شهادت باكفا يدر واقع، ا  . دينما  يد م يتأك
توانـد دردسـر و    يچكس نمـ يه) 15: 19ه يتثن (».شود با سخنان دو يا سه شاهد هر سخني ثابت مي    «. شده است 
ك يـ ه ي علين قانون ساده كه اتهاميسا به خاطر موفق نبودن در به اطاعت وادار كردن مردم از ا يكل را كه    يزحمت

ـ  نمايابيـ  متحمـل شـد، ارز  شود يبانيگر محرز و پشتيا سه شخص د   يد با شهادت دو و      يشخص با  ن يـ در ا. دي
  . ندينما يتر عمل م  صالحانهيحي مسيساهايها و كل ده اغلب از مجمعيا دي دنيها مورد، دادگاه
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 كليسـاي محلـي  د بـه  ي، مسئله باكند رد مي را ي اگر متهم هنوز اقرار نمودن به خطا و پوزش طلب    17: 18
ن مورد است، نه دادگـاه   ي به ا  يدگيئت مسئول رس  ي، ه يقابل توجه و مهم است كه مجمع محل       . داده شود  رجوع
  .)8-6: 1ان يقرنت-1(گر ممنوع است ي دارد ايمانك يه ي رفتن به محكمه قانون بر عليحيك مسي يبرا. يمدن

گيـر     و خراج  )اجنبي( خارجيك  يسا سرباز زد، او     ي خود در برابر كل    ياگر متهم از اعتراف به عمل خطا      
سـا  ي كه خارج از محـدوده كل     يعنوان شخص  د به ي كه به او با    اين است ن عبارت   ي آشكار ا  ي معنا .دشو تلقي مي 

ـ  باشد، به عنوان يار واقعد ايمانك ين است كه او  ممكي كهبا وجود. شودقرار دارد نظر      يار واقعـ د ايمـان ك ي
 باشـد،  ي جهـان يسـا ي هنوز در كلي كهبا وجود. ن اساس با او رفتار شوديد بر اين بايد، و بنابرا ينما  ي نم يزندگ
ار را د ايمـان ك يـ  سخت است، كه موقتا ي عملين دستورالعمليچن. شود محروم   ي محل يسايازات كل يد از امت  يبا

 »ابـد ي نجـات    يسـ يروز خداوند ع   ا جسم خودش روحش در    ي نفس گناهكار    يتا با نابود  « .سپارد  يطان م يبه ش 
ن است كه او را از عمل خود آگاه كرده و باعث شود كه به گناه خود اقرار ين كار ا يمنظور از ا  . )5:5ان  يقرنت-1(

د بـه او نشـان   يـ ند اما بـا رفتارشـان با     ي مؤدبانه رفتار نما   اران با او  د  ايمان كه آن زمان فرا برسد،       يتا هنگام . نماد
.  كننـد ينينشـ  توانند بـا او هـم   يار نم د  ايمانك دوست   يكنند و به عنوان       ي نم ي چشم پوش  يبدهند كه از گناه و    

  . ديع عمل نماي سرشود ي احساس مي از توبه الهينكه شواهدي به محض ايرفتن دوباره وي پذيد برايمجمع با
ش و در اطاعـت از  يايك مجمع، پر از ن  ي كه   يهنگام.  ارتباط دارد  شود ي كه ذكر م   ي با مطلب  18ه  ي آ 18:18

 كـه شـخص   يهنگـام . ديآ ي به عمل مدر آسمان تجليل  ك شخص ببندد از آن عمل       ي را بر    يكالم، دستورالعمل 
 ز ازين عمل گشوده شده ن و اقرار به گناه خود نمود، و مجمع اخوت او را برقرار ساخت، آ            يمانيمتنبه اظهار پش  

  )20:23وحنا ي ك.ر. (شود يد ميي خدا تأيسو
د تا چـه حـد بـزرگ باشـد تـا قـادر باشـد ببنـدد و         يك مجمع باي كه،   شود ين پرسش مطرح م   ي ا 19: 18
 را در ين مـوارد يتواننـد چنـ   يار مد ايمان دون است كه يگونه كه در باال ذكر شده است؟ پاسخ ا  د، همان يبگشا
 يدر حال. ده شده استيشان شنينان حاصل كنند كه دعاها و حرفهايان بگذارند و اطميشان با خدا در ميها  شياين

 كـه در مـورد   يي، در متن به دعاهـا شود ي به پاسخ به دعاها تلق  يك وعده كل  ي ممكن است به عنوان      19ه  يكه آ 
 شـود بطه با نماز جماعت اسـتفاده        در را  ي كل به طور  كه   يهنگام. شود يباشد اشاره م    يسا م ي كل يها  دستورالعمل

ل يـ ت مـوارد ذ يـ د بـا رعا ي ما باي مثال دعاها به طور . رديها درباره دعا انجام گ      ر آموزش يد در نظر گرفتن سا    يبا
  :باشد

  .)15-14: 5وحنا ي-1( خدا   مطابقت با اراده آشكار شدة در-1
  .)8-6: 1عقوب ي (ماني ا در-2
  .رهيو غ) الف22: 10ان يعبران (تيبا خلوص ن -3
 يسـا يك كليب يه در درجه اول به تركين آيا. ر نمود يد با در نظر گرفتن متن آن تفس       ي را با  20ه  يآ 20: 18
ـ نما ياشـاره نمـ  ) جماعـت  (ي نماز عموم ييآ  ك گردهم يا به   ين شكل آن و     يتر  د به ساده  يعهد جد  بلكـه بـه   . دي
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 به واسطه ارتكاب چند گناه از هـم جـدا    است كهيحي مصالحه دو مس   يسا در جستجو  ي كه در آن كل    ييگردهما
ح در مركـز آن  ي مسـ جـائي كـه  اران، د ايمان يها  ييآ   گردهم ي در مورد تمام   آن را توان    يكه م . اشاره دارد  اند  شده

  .  مدنظر استييآ ك نوع خاص گردهمينجا ياما در ا. واقع شده است، به كار برد
باشـد، و بـا اطاعـت از     ي كه او مييزهاي چي اذعان به تمام  با اقتدار او، با    يعني »در نام او  « مالقات نمودن 

ـ اگـر ا . كنند ي هستند كه به نام او مالقات ميد كه تنها گروهيتواند ادعا نما ي نم يچ گروه يه. او كالم  ن مطلـب ي
دو يا سـه نفـر    كه يي هر جا .ني زم ي از جسم او رو    يشد به بخش كوچك     يصحت داشت، حضور او محدود م     

  .حضور دارد او در ميان آنهات بشناسند، ي برسممنجيا به عنوان خداوند و او ر  وجمع شده
  

  )35-21: 18( نامحدود ي در مورد بخشندگ)ت
 كه بـه او گنـاه    رابرادريد ي او باچند بارن پرسش را مطرح نمود كه      ين هنگام پطرس ا   ي در ا  21-22: 18

 لطـف   ييدن عـدد هفـت بـه عنـوان حـد نهـا            شـنهاد نمـو   يكـرد كـه بـا پ        ياو احتماال فكر مـ    . ببخشايدده  يورز
ـ  منظـور او ا ». برابر هفت بـار 70ش از ينه هفت بار بلكه ب    «:  پاسخ داد  يسيع.  نشان داده است   يا  العاده  خارق ن ي

  ». شماريب«ه  بود از واژيا منظور او استعاده. ميري بار را در نظر بگ490 ينبود كه ما عدد واقع
 كه در باال خالصه شده است خود را يد با گذراندن مراحليرا باچ« ن سوال مطرح شود كهين است ا  كمم
م و سـپس  يگر را با خود ببـر يا دو نفر ديك يچرا اول تنها به مالقات خطاكار رفته و سپس    . ميافكنيبه دردسر ب  
  »ابد؟يان بيز پايم كه همه چيم و اجازه دهي ساده نبخشيليم؟ چرا خيسا بكشانياو را به كل

  : باشد ير ميدارد كه به شرح ز  بخشش وجودي در اجراي مراحلن است كهيپاسخ ا
د بالدرنگ او را در قلب خود    يورزد، من با    يا گناه م  يكند و     ي نسبت به من خطا م     ي كه برادر  يهنگام -1

د، و بار ينما ي نابخشنده و تلخ مين عمل باعث آزاد نمودن من از داشتن روح  يا) 32: 4ان  يافسس. (ببخشم
  . رديگ ي او قرار ميها هگناه بر شان

. ده شده استيام، اما هنوز به او نخواهم گفت كه او بخش      دهي كه من او را در قلب خود بخش        يدر حال  -2
ن مـن موظـف   يبنـابرا . باشـد  ي كه او توبه نكرده است صالح نمـ يش او در مالء عام تا زمان    ياعالم بخشا 

  .)3: 17لوقا (م يت نماي اعتراف هداياو را به سود كه ين اميم به ايهستم كه با محبت او را سرزنش نما
ده شده يش نمود، به او خواهم گفت كه او بخش ينكه به گناه خود اقرار كرد و طلب بخشا        يبه محض ا   -3

  .)4: 17لوقا  (است
 نابخشـنده بـه   يه عواقـب داشـتن روحـ      يـ دهد و عل    ي آسمان را ارائه م    ي مثل پادشاه  يسي سپس ع  23: 18
  . دهد يده شده بودند اخطار ميگان بخشي كه به رايخادمان

د، ي مطالبات خود را از دفتر محاسباتش پاك نماخواست  پادشاهي است كه مي    داستان درباره    24-27: 18

ي  قادر به پرداخت بـده ده هزار قنطار به او بدهكار بود    كه   از خادمانش،    يكي. ه كند ي خود را تسو   يو حسابها 
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داران بفروشـند و او طلـبش را    اش به بـرده  يياو را با زن و فرزندان و تمام دارااربابش دستور داد كه  . خود نبود 
 ن مهلت بـه او داده شـود  ي مهلت نمود و قول داد كه اگر ايشان خاطر، از اربابش تقاضايخادم پر. ديوصول نما 

  . او تمامي قرض خود را بپردازد
توانسـت قـرض    ي كه اگر مهلت داشت مـ ن بودي خوشبيا ثر بدهكاران، او به طور ناباورانه  كمانند ا 
 قنطـار  10,000ن مـرد  يـ گشـت و ا  ي قنطار بالغ م300ل تنها بر يدرآمد كل جل) 26ه يآ. (ديخود را ادا نما 
 شـنوندگان  ي شگفت زدگيشتر برايباشد و ب ي مي عموم ياد بده يات راجع به مقدار ز    يجزئ! مقروض بود 

شـه  ين لـوتر هم  يمـارت . دهـد   يبودن به خدا را نشـان مـ       ون  يد بر عظمت مد   يز تاك يو جلب توجه آنان و ن     
از . (ميون خـود را بپـرداز  يم كه ديد داشته باشيم اميتوان يو نم. ميان درگاه او هستي گدا يگفت ما همگ    يم
  ).ي مقدسيها ه نوشتهي روزانه اتحاديها ادداشتي

 ي حماسـ يشيد كه نمايبخش قنطار را به او 10,000او كل   . ديش را د  ي كه ارباب ندامت خادم خو     يهنگام
  . ض بود نه از عدالتياز ف

. بـود ) معادل چند صـد دالر ( بدهكار  صد دينار  داشت كه به او      ين خادم دوست و همكار    ي ا 28-30: 18

نـوا التمـاس    يون بـ يمـد .  پرداخت كل پول را كـرد  ي و از او تقاضا    گلوي او را فشرد   دن او،   ي بخش يخادم بجا 

و مشـكل  .  به زندان افكند كه قرضش رانپرداختاو را تا زماني. ده بوديفا ي اما ب به او داده شود،    يكردكه مهلت 
  . ه پول را نداشتي تهفرصتبرد  ي كه در زندان بسر ميرا تا زمانيشتر شد، زياو ب

 اربـاب خـويش   يگر كه از رفتار ناهنجار او به خشم آمده بودند، موضـوع را بـرا  ي د خادمان 31-34: 18
اد خـود بخشـوده شـده    ياو كه خود از بابت قرض ز    . رحم به خشم آمد     يدهنده ب   ز كار قرض  او ا . ح كردند يتشر
  . ن به دست زندانبان سپرده شد تا تمام قرض خود را بپردازديبنابرا. ز نبوديدن قرض ناچيل به بخشيبود، ما
 گناه را كه    ني خادمانش قرض سنگ   يتمام. باشد  يخدا همان پادشاه م   . ن مثل واضح است   ي كاربرد ا  35: 18
ز قرض را پرداخت نمود     يانگ   شگفت يض و محبت  يخداوند با ف  . كشند  يباشند بدوش م    يبه پرداخت آنها نم    قادر
 خطـا  يگـر يان ديحي درباره مسـ   يحيك مس يد كه   يحال فرض نمائ  . گان به ما عطا نمود    ي كامل و را   يدگيو بخش 
 يارد ايمـان د، امـا  ينما  ي درخواست بخشش م   طلبد و   يشود، پوزش م    يدا سرزنش م  ي كه شد  يهنگام. ديروا بنما 

ده شده است، اما او چنـد دالر     يونها دالر بخش  يليبه او م  . رديپذ  ي رانم ين عذرخواه يكه مورد تعرض واقع شده ا     
ا يـ ن دنيـ  در ايبزهكـار اصـل  ! ريـ كند؟ مطمئناً خ ي را بدون مجازات رها مين رفتاريا پادشاه چن  يآ. بخشد  يرا نم 

  . رنج خواهد بردشود ي كه به او وارد ميا ح از لطمهي مسي داوري كرسي در پامجازات خواهد شد و
  

  )12-1: 19( در مورد ازدواج، طالق و تجرد )ث
بـا  . مـت نمـود  يم عزي جنوب بـه اورشـل  ي، به سو  جليل خداوند پس از كامل نمودن خدمت در         1-2: 19
ـ ناح (هق پِريرسد كه او از طر      ي م به نظر  نموده است ناشناخته است،      ي را كه ط   يقيكه راه دق   يوجود  يميه قـد ي
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  دربـاره آن منطقـه نامحسـوس سـخن     يمت. واقع شده در شرق رود اردن به سفر خود ادامه داده است           ) نيفلسط
 1: 19 بـاب آ از  يخدمت در پِر. باشد اي از يهوديه در آن سوي رود اردن مي          ناحيهگفته است و ذكر نموده كه       

ه رفتـه  يـ هوديو بـه    كه او چه موقع از رود اردن گذشته     نشدهابد؛ و به وضوح ذكر      ي ي م ادامه 28: 20ا  ي 16: 20تا  
  . است

.  را آگـاه نمودنـد     فريسـيان  بودند از جا و مكان خداونـد         ي شفا به دنبال و    ي كه برا  ي احتماالً مردم  3: 19
سـخنانش او را بـه دام   دوار بودند كه بـه خـاطر   يشدند و ام يك مي، آنها به او نزد يك گروه سگان وحش   يمانند  
كرد كه او چـه   ي نميتفاوت)  استيقانون. (ز استي جا ي به هر علت   طالقا  يآنها از او سوال نمودند كه آ      . ندازنديب

ـ يل ك گروه جنبه كـامالً ي. نمود ين مي خشمگ يان را به سخت   يهودي يها   از بخش  يبدهد، او بعض  ي  پاسخ را ي برال
  .  بودندگير سختت ينها يبگر يدر مورد طالق قبول داشتند؛ گروه د

خـدا  . ك همسر داشته باشـد ين بود كه انسان تنها ي خدا ايح داد كه منظور اصل  ي خداوند ما توض   4-6: 19
ز گفت كه ياو ن. ن تقدم داشته باشديد بر روابط والدي باييد فرمان داد كه روابط زناشو   ي را آفر  مؤنث و مذكر  كه  

ا يـ د با اعمال و ي نباين وحدت مقدر الهين است كه ايوب خدا اكمال مطل. باشد يازدواج وحدت دو شخص م    
  . شود از هم گسسته يبشرفرمان 

ق يـ  عهـد عت يهـا  ض بـا گفتـه  ي فاحش و ضد و نقـ يتيان تصور كردند كه خداوند را در موقعيسي فر 7: 19
 بـه  يا  نوشـته ي بسادگتواند يك مرد مي ننموده بود؟ ينيش بي پيا  مادهطالق در مورد    يا موس يآ. اند  گرفتار كرده 

  .)4-1: 24ه يتثن (رون كندي را از خانه بيهمسر خود بدهد، و و
 بشر، بلكه بـه علـت   ين راه حل خدا براي طالق را، نه به عنوان بهتر موسين مطلب كه    ي با ا  يسي ع 8: 19

ا اجـازه  دلي شم تموسي به سبب سخ«: ، موافق بودمجاز دانسته بود فساد   يل به سو  يت بازگشتن اسرائ  يموقع
 وجـود  ي طالقـ گونه هيچن بود ي كمال مطلوب خدا ا». داد كه زن خود را طالق دهيد، اما در آغاز چنين نبود           

  . دينما يباشند تحمل م ي نميم وي را كه اراده مستقييها تيكن خدا اغلب شروط و موقعيل. نداشته باشد
 گذشته در مورد طالق پـس از  يريگ آساند كه ارفاق و     ينما  يان م ي مطلق ب  ي سپس خداوند با اقتدار    9: 19

خيانت در زناشـوئي   طالق وجود خواهد داشت و آن يك مورد معتبر برا  ين تنها   يپس از ا  . ابدي ين خاتمه م  يا
  . شده استزنا همسر خود را طالق دهد و دوباره ازدواج كند مرتكب يلي به هر دلياگر شخص. باشد مي

د كه هر گاه طـالق بـه       يآ  ي برم اين گونه  اما از سخنان خداوند ما       ان نشده است،  ي ب ماًيكه مستق  يبا وجود 
ن صـورت اگـر طـالق بـا     يـ ر ايـ در غ. ديگناه آزاد است كه دوباره ازدواج نما يعلت زنا كردن رخ دهد، طرف ب  

  . را دنبال نكرده استيچ هدفيامده باشد هي به دست ني به طور تساوييجدا
هـر چنـد كـه اكثـر     . شـود  ي زنـا محسـوب مـ   ي كلبه طور) جرددو فرد م  (يا زنا ي،  فساد اخالقي جنسي  

 قبل از ازدواج يا زناي ين موضوع تنها به فساد اخالقيمقدس معتقدند كه ا   سته كتاب يان شا يشاگردان و دانشجو  
ن موضوع اشـاره دارد  ين معتقدند كه ا يريسا) 21-13: 22ه  ي تثن ك.ر. ( اشاره دارد  شود يكه پس از ازدواج فاش م     
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ـ  ي تنهـا در ا »عبـارت اسـتثناء  «ل است كه ين دليان و به هم   يهودي ازدواج   يها  سنتفقط به     انجيـل   ،ينجـا در مت
  . ذكر شده استيهودي

  .32-31: 5 يها ادداشتي ، رجوع كنيد بهتر درباره طالق  كاملبررسي يبرا
ر نـامعقول كـه   ن موضع فكـ يدند با قبول ايم خداوند را درباره طالق شني تعالشاگردان كه ي هنگام 10: 19

ت ي از مرتكب گناه شـدن در وضـع  يري جلوگي كه برابهتر استباشد پس  يز ميك علت جاياگر طالق تنها به     

ن مطلـب باعـث نجـات    يكن ايل.  نمودندي معرفي افراطي، خود را مخلوقات ازدواجي صورت نگيرداصالًتأهل  
  . شود يت تجرد نميآنها از ارتكاب به گناه در وضع

) يبخصوص به خاطر مالحظات مذهب  ( مجرد ماندن    يي نمود كه توانا   يادآوري به آنها    نجيم سپس   11: 19
 يتوانند از ازدواج خـوددار  يض خاص به آنها عطا شده است مين في كه ا  يباشد؛ تنها كسان    ي نم يك قانون كل  ي
سـت  ين معنا ني بد». شدشان عطا شده باي كه به ا   يرند، مگر كسان  ين كالم را بپذ   يتوانند ا   يهمه نم «حكم،  . ندينما

ـ تواننـد   ي بفهمنـد، امـا آنهـا نمـ    شـود  ي را كه متعاقبا ذكر مـ    يتوانند مطالب   يكه همه نم   زكارانـه  ي پرهيك زنـدگ ي
  .نكه به آن فراخوانده شده باشنديرا ادامه دهند مگر ا) يز از اعمال جنسيبخصوص پره(

ايـن  را ي مردان خواجه هستند زيبعض.  وجود دارد  خواجهح نمود كه سه نوع      ي تشر يسي خداوند ع  12: 19
انـد؛   النسل شده را توسط مردم مقطوعين خواجه هستند ز يريسا. باشند  ي م ي بارور يروي متولد شده و فاقد ن     گونه

ـ . كردنـد   ي خواجه م  ي اغلب خادمان حرم را با جراح      يان شرق يفرمانروا  مـورد  ي بخصـوص كسـان   يسـ يكن ع يل
ن مردان قادر بودند كـه ازدواج  يا. خودشان را خواجه نموده بودندبه خاطر پادشاهي آسمان     نظرش بودند كه    

 او، آنهـا بـا خواسـت خـود از     يم خود به پادشاه و پادشاه    ياما با تقد  .  نداشتند ي نقص جسم  گونه  هيچند و   ينما
ان همـ . انـد  دهيند، چشم پوشي نمايمانينكه احساس پشيح بدون ايثار خود در راه و هدف مسيازدواج به منظور ا 

ن اسـت  يو نگران ا  . دهد  يت م يآنكه ازدواج ننموده است، به مسائل خداوند اهم       « كه پولس بعدها نوشت،      گونه
سـت بلكــه  ي ني جســمي آنهــا مـورد يزكـار يپره) 32: 7ان يــقرنت-1 (». كـه چگونــه خداونـد را خشــنود سـازد   

  . باشد ي و كف نفس داوطلبانه ميشتنداريخو
 به آنها عطا شده است قادر بـه      ي اله يروي كه ن  يند؛ تنها كسان  ي نما يق زندگ ين طر يتوانند به ا    يهمگان نم 

ي  دارايگريه و ديك عطي ي دارايكيباشد،  يه خود از خدا م    ي عط يكن هر كس دارا   يل« :باشند  ي م ين زندگ يچن
  .)7:7ان يقرنت-1 (» استيگرية ديعط

  
  )15-13: 19( در مورد كودكان )ج

؛ )16-1 10 مـرقس    ك.ر. (شـود  يپس از موضوع طالق مطرح مـ       ي كه مورد كودكان، كم    اين است جالب  
  .دگردن يها را متحمل م ن عذابيدترين و شديشتري گسسته بيها  هستند كه از خانهياغلب آنها كسان
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ن كـار   ي ا شاگردان.  آوردند يسي دعا و بركاتِ استاد و شبان نزد ع        ي خود را برا   كودكان كوچك ن،  يوالد

 كه ي با آن سخنانليكن عيسي. سرزنش نمودندن را ي نموده و والدي تلق يسي ع شية مزاحمت و مخل آسا    يرا ما 

بگذاريد كودكان كوچـك نـزد      «  نمود، دخالت كرد،   يز و گرام  ي عز ي كودكان هر عصر   ياز آن هنگام او را برا     
  ».من آيند، مانع آنها نشويد، زيرا پادشاهي آسمان از آن چنين كساني است

 يت دسترسـ يـ د خادم خداوند را با ذكر اهمينخست، آنها با. دار گشتيدن سخنان پيچند درس مهم از ا   
 كـه  يدوم، كودكـان . رفتن دارندي پذي برا يا  العاده آماده   كودكان اذهان فوق   نيا. نديكودكان به كالم خدا، آگاه نما     

. ا گرفتـه شـود   آنهـ ينكه جلويق گردند، نه ا   يد تشو يند با ي اقرار نما  يسيمان خود به خداوند ع    يل دارند به ا   يتما
ن يـ د بـه ا يابد، نبايخواهد نجات  ي واقعا مياگر كودك. باشد ين انسان در جهنم آگاه نميچكس از سن جوانتر   يه
د كودكان را تحت فشـار قـرار داد كـه بـدروغ         ين حال نبا  يدر ع . شود جوان است به عقب رانده       يليل كه خ  يدل

د بشـارت  ي شـد يهـا  د آنهـا را از روش يباشند و با ير ميپذ بي آسي احساسيها آنها در مورد جذبه . ندياقرار نما 
-3: 18. (د مانند كودكان گردنديابند، اما بزرگساالن با ي برسند تا نجات     يبزرگسال د به يكودكان نبا . ت نمود يحما
  )15: 10؛ مرقس 4

نكـه بـه سـن    ي كـه قبـل از ا  يبه سـر كودكـان  «دهد،  ين پرسش را پاسخ م    ين سخنان خداوند ما ا    يسوم، ا 
ـ  و ا». پادشاهي آسمان از آن چنين كسـان اسـت  «:  گفـت يسي ع»د؟يآ   ي برسند چه م   گوئيت پاسخ يمسئول ن ي
  . باشديبرند كاف ي كه در غم از دست دادن كودكان خود رنج ميني والديد براينان باين و اطميتضم

 يارث پادشـاه ح و و ي مسـ  ي كه آنها را اعضـا     يد كودكان يت از تعم  ي حما ين نوشته برا  ي اوقات از ا   يگاه
 بردند نه محـل  يسين كودكان را نزد عيم كه والد  يشو  يتر ما متوجه م     قيبا خواندن دق  . شود  يند استفاده م  ينما  يم
ك قطره آب در  يدهد كه     يو نشان م  .  بودند يدهد كه كودكان همان زمان مالكان پادشاه        يو نشان م  . د دادن يتعم
  .ن نوشته وجود ندارديا

  
  )26-16: 19(ثروتمند   جواني فرمانروا:ها  در مورد ثروت)چ

 آسمان بـه كودكـان      يم كه پادشاه  يديما د . دهد  يرا ارائه م  ) يا  سهيمقا (ي تقابل يا  ن واقعه مطالعه  ي ا 16: 19
  .باشد ي بزرگساالن تا چه حد مشكل مي برايد كه ورود به پادشاهيم ديكوچك تعلق دارد، حال خواه

 خطاب نمود و »استاد نيكو« را يسيع. انه راه را بر خداوند سد كرد   صادق ي ثروتمند ظاهراً با پرسش    يمرد

 و يسـ ي عيت واقعـ ي او از هويپرسش او ناآگاه. چه كار بايد انجام دهد تا حيات جاودان داشته باشد     د  يپرس

ر مـردان بـزرگ قـرار    يف سايخواند، او را در رد  » آموزگار و استاد  « را   يسياو ع . آشكار نمود   را يراه رستگار 

  . گفت يه سخن ميك عطيك قرض نه ي به عنوان حيات جاودانبه دست آوردن  و در مورد. داد

خـواني؟   چرا من را نيكو مي«دن يبا پرس.  قرار دادي خداوند ما در مورد دو نكته او را مورد بررس          17: 19
ـ  الوه يسـ ي ع ».هيچكس نيكو نيست جز يك نفر، و او هم خدا است           ـ .نمـود  يش را انكـار نمـ   يت خـو  ي كن ي ل
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. ي تو خدا هست–كو خواندم يل است كه من تو را ن ين دل يبه هم «د،  ي، آن مرد فراهم ساخت كه بگو      ي برا يفرصت
«  

خواهي به حيات راه يابي احكـام را بـه        اگر مي « گفت،   ي در مورد راه رستگار    ي آزمودن و  ي برا يسيع
او از  . نمـود   يابـد اشـاره نمـ     يم نجـات     آوردن احكا  يتواند با بجا    ين مطلب كه انسان م    ي به ا  منجي ».جاي آور 

االت يـ ن خيـ ر ايآن مرد هنوز تحت تاث   . ديجاد نما ينمود كه اقرار به گناه را در قلب آن مرد ا            يعت استفاده م  يشر
عت كـه بـه او امـر     يد از شـر   يـ ن بگذار يبنابرا. شود يتواند براساس انجام احكام وارث پادشاه       ي بود كه م   يواه
  . ديجام دهد اطاعت نما را انييكند چه كارها يم

كرد نقـل نمـود و اوج    يها را كه مقدمتاً در مورد آن مرد صدق م  خداوند ما پنج مورد از فرمان      18-20: 19
 كـورش  ي آن مرد كـه خودخـواه  ».ات را همچون خويشتن محبت نما   همسايه«  ن نمود، يين گفته تع  يآنها را با ا   

  .به جا آورده استاحكام را ن ي گفت كه او همواره اييكرده بود، با خودستا
شتن را با گفتن ياش همچون خو هي محبت نمودن به همسا ي آن مرد را برا    ي خداوندما سپس كوتاه   21: 19

 يسـ يد نـزد ع يـ سپس او با .  آشكار نمود  فقرا بدهد ش را به    ي و بها  بفروشدش را   ين مطلب به او كه همه دارائ      يا

  .پيروي نمايد ي و از وآمده
توانسـته نجـات    يه مـ يري آنها به خيدن بهايش و بخشينبود كه آن مرد با فروش دارائ     ن  يمنظور خداوند ا  

  . باشد يمان به خداوند ميك راه نجات وجود دارد و آن ايابد، تنها ي
  مقدس خدايها د كه مرتكب گناه شده و از خواست      يك انسان باد اذعان نما    يافتن،  ياما به منظور نجات     

ش ياش را مانند خـو  هيش ثابت كرد كه او همسا    يم كردن دارائ  يمرد ثروتمند از سه    يتينارضا. محروم گشته است  
تـوانم بـا    يمـن نمـ  . ك گناهكـارم يـ  الزم است، من ين كاريخداوند، اگر چن«: گفت يد مياو با . دوست نداشت 

 گـر  ا». يض خود من را نجات دهـ يخواهم كه با ف ين، از تو ميبنابرا. ش، خودم را نجات دهم   ي خو يها  كوشش
  . ديگرد ي به او عطا مي عمل نموده بود راه رستگارمنجياو به دستورالعمل 

  .اندوهگين از آنجا رفت او ين كاري انجام چني بجا22: 19

راه يـافتن ثروتمنـدان بـه        كـه    شودخت كه متوجه    ي را برانگ  يسيالعمل مرد ثروتمند ع      عكس 23-24: 19
داشتن ثروت بدون اعتماد به آن دشـوار        . كشاند  ي به بطالت م   ها انسانها را    ثروت. پادشاهي آسمان دشوار است   

گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهيابي شخص ثروتمنـد بـه             «خداوند ما اعالم نمود كه      . است
ر فرامـوش  يك تـاث يد يد و تولي تشديز است و برايآم  استعاره اغراقي كه نوعي ادبياو از صنعت   ».پادشاهي خدا 

  . رود استفاده نمود يه به كار م و زندينشدن
 را اغلـب  »سوراخ سـوزن «! باشد يرممكن ميك شتر از سوراخ غيكامالً واضح و آشكار است كه گذشتن    

اد از آن يـ تواند با زانـو زدن و بـا مشـكالت ز    يك شتر تنها مي. برند ي دروازه شهر بكار م    ي در كوچك رو   يبرا
 كـه جراحـان از   ي سـوزن ي است كه برايا سان در لوقا همان واژه در نوشتة هم »سوزن«هر چند كه واژه     . بگذرد
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د يـ گو ي و اشـكال سـخن نمـ   يكامالً واضح است كه خداوند از سخت. كنند به كار برده شده است يآن استفاده م  
ك شـخص ثروتمنـد   يـ م كـه  يم، ساده بگـوئ  يم بگوئ يت بخواه ياگر از نظر انسان   . رممكن است يبلكه منظورش غ  

  . ابدي ينجات نم
 يها ن و سنت  ي كه تحت مجموعه قوان    يانيهودي.  شدند زده  شگفتن سخنان   يدن ا ي از شن  شاگردان 25: 19
ن اعتقـادات خـدا   يرا بر طبق اينمودند، ز ي مي ثروت را نشانه بركات خدا تلقيكردند به درست  ي م ي زندگ يموس

 كـه از بركـات خـدا    ين اگـر كسـان  يبنـابرا .  داده بـود   يكبختيند، وعده رونق و ن    ي كه او را اطاعت نما     يبه كسان 
  توانستند؟  ي ميابند، پس چه كسانيتوانستند نجات  يمند شده بودند نم بهره

 از  ». اين براي انسان ناممكن است، اما براي خدا همه چيـز ممكـن اسـت              « خداوند پاسخ داد،     26: 19

ابـد؛ تنهـا خـدا اسـت كـه      ي بخواهد نجات ي است كه كسغيرممكنم،  يم سخن بگوئ  يت بخواه ينقطه نظر انسان  
د يـ م نمايح تسـل يك شخص ثروتمند كه بخواهد اراده خود را به مسي ياما برا. ك روح را نجات دهديتواند    يم
 خـدا  ي از اشـخاص بـه سـو   يداسـت تعـداد كمـ   يهمانطور كه از شواهد پ   . تر است   ر مشكل يشخص فق  كياز  

ـ  نادمنجـي ك يمان داشتن به يت با اي حماي مرئيها وهين نمودن اعتماد بر شيگزيآنها جا . اند  بازگشت نموده  ده ي
  .ر گذاردي تاثيريين تغيفقط خدا قادر است كه بر چن. ابندي يرممكن ميبا غيرا تقر

 يرفتنيان، كـامالً پـذ  يحينجا اصرار دارند كه ثروتمنـد شـدن مسـ   يكنواخت ر ا  ي به طور منتقدان و مبشران    
 بشر، ي سعادت ابدي براي در آن خداوند ثروت را به عنوان مانع كهيا ب است كه آنها از نوشتهيو عج. باشد يم

بـا در نظـر گـرفتن فقـر و     . نـد ينما ي اسـتفاده مـ    ينـ ي زم يها  ره نمودن گنج  يه ذخ ي توج يمحكوم نموده است برا   
ه يـ  خداونـد عل يح و ممنوع نـودن آشـكارا  يالوقوع بودن بازگشت مس بير و قريجاگ ز و همهيانگ  رقت يتنگدست

ره نمـودن  يـ ذخ.  به ثروت بودن واقعا مشكل اسـت يحيك مس ين، ناظر وابسته بودن     ي زم ي رو يها  اندختن گنج 
  .كند يشتن محكوم ميگان مانند خويرا به محبت ننمودن به همسا ثروت ما
  

  )30-27: 19 (ثاري و اي توأم با فداكاري زندگي در مورد پاداش برا)ح
ز يـ همه چ«ن است، ي ايسياو درك نمود كه منظور ع. افتي را در منجيم  ي كالم تعال  ي فحوا پطرس 27: 19
قـا همـان   ي دقشـاگردان ر يروزمندانه فكر كرد كه او و سا    ي پ ي پطرس با نگاه   ». ديائيد و به دنبال من ب     يرا ترك كن  

عـت  ي سرشت پطرس بروز نمـود، طب »ب ما خواهد شد؟ي نصيزيچه چ«سپس اضافه نمود، . اند كار را انجام داده 
 او بـا . ميه آن از خـود مراقبـت نمـائ   يـ د عليـ ك از مـا با ي است كه هر  يو آن روح  . ا نشان داد   او خود ر   يميقد

  . نمود يخداوند معامله م
 يا  سـخاوتمندانه به طور شود او انجام يد كه هر آنچه كه برا ينان بخش ي خداوند به پطرس اطم    28-29: 19

.  پـر از اقتـدار خواهنـد داشـت    يهـا  گاهيه جامخصوصاً در مورد دوازده تن، آنها در هزار       . پاداش خواهد داشت  
هنگامي كه  « :ح شده است  ين عبارت تشر  يد؛ و با ا   ينما  ياشاره م ن  يح بر زم  ينده مس ي آ يبه پادشاه  حيات دوباره 
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 ي تجلي به عنوان پادشاهين مرحله از پادشاه ي ما قبال به ا    ». پسر انسان بر تخت سلطنت جالل خويش بنشيند       

بر دوازده تخت خواهند نشسـت و بـر دوازده قبيلـه اسـرائيل داوري      ن زمان دوازده تن     در آ . ميا  اشاره نموده 
نگـاه  . ( باشد يت در هزاره مرتبط م    يريت مد ي با موقع  يد به شكل تنگاتنگ   يپاداش ما در عهد جد    . خواهند نمود 

 سـلطنت بـه   يند برا كه خداو ي، اما هنگام  شود يح اعطا م  ي مس ي داور يبه آنها در كرس   ) 19،  17: 19د به لوقا    يكن
  . گردد آشكار خواهند شد ن بازيزم

ها يا برادرانؤ خـواهران، يـا    خانه كه   ي كسان يد كه تمام  يافزا  ي م يسي، ع ي كل به طور اران  د  ايماندر مورد   
هاي خود را به خـاطر او تـرك نماينـد، صـد برابـر دريافـت                پدر و مادر يا همسر و يا فرزندان و يا زمين          

 بـه طـور  اران د ايمـان  آنهـا از مصـاحبت   ين زنـدگ يـ در ا.  حيات جاودان خواهند بـود خواهند نمود و وارث 
ك يـ  ترك يبرا. باشد ي ميني گسستة زميوندهايش از جبران نمودن پي بيمند خواهند بود كه حت  بهره يا  گسترده

ر يهـا و سـا     نيزم يبرا. گردند  يرفته م ي پذ ي آنها بگرم  يكنند كه در تمام     يافت م ي در يحيخانه، آنها صد خانة مس    
  . باشند يند كه قابل محاسبه نمينما ي كسب مي روحانياند، آنها ثروتها  كه آنها ترك نمودهياشكال ثروت

 ز ويـ ست كه ما با ترك همه چين بدان معنا نيا.  استحيات جاوداناران د  ايمان ي تمام ينده برا يپاداش آ 
ا يـ  كسب نمود   آن را توان    يه است و نم   يك عط ين  ات جاودا يح. ميآور  ي را به دست م    يات جاودان ي ح يفداكار

 ي بـرا يشـتر يت بيـ كننـد بـا قابل   يز را تـرك مـ  ي كه همه چين است كه كسان ينجا استنباط ا  يدر ا . پاداش گرفت 
 را خواهنـد داشـت امـا    ياران آن زنـدگ د ايمـان  يهمگـ . رنديگ يات جاودان در آسمان پاداش م ي از ح  يمند  بهره

  . مند نخواهند شد  بهرهك اندازه از آنيهمگان به 
او بالدرنگ بـه پطـرس گفـت،    . ديان رسانيگر به پا ه روح معاملهي خداوند سخنانش را با اخطار عل     30: 19

 يد كه توسـط خودخـواه  يد مراقب باش يد پاداش خواهد داشت، اما با     ي انجام ده  من كه شما به خاطر      يهر كار «
ـ  ا». نينها اولين خواهند شد و آخري آخرن هستندي كه اول  ياريد؛ در آنصورت، بس   يت نگرد يهدا ن موضـوع بـا   ي
 خـوب   ي باشد كه داشتن آغاز    يز ممكن است اخطار   ين جمله ن  يا. ح داده خواهد شد   ي توض ي بعد باب در   يمثل

  . ان برسدي كه چگونه به پااين استمهم . باشد ي نمي بودن كافشاگرددر راه 
 يپادشـاه « و » آسـمان  يپادشاه« يها م كه اصطالحيمائد توجه نين بخش ما بايدن ايان رسانيقبل از به پا  

 خـاص بـا هـم متـرادف     يهـا  ن واژهيـ ن اياند؛ بنابرا  قابل معاوضه به كا برده شدهبه طور 24-23 اتي در آ  »خدا
  .باشند يم

  
  )16-1: 20 ( كار سخت در تاكستانيها برا  در مورد پاداش)خ

ـ باشـد ا  ي مـ 19 بـاب ان يها در پا ن مثل، كه ادامه سخنان درباره پاداش    ي ا 1-2: 20 ح يقـت را توضـ  ين حقي
هـا بـه واسـطة روح خـدمت      افت، نظـم پـاداش  ي پاداش خواهند ي واقعشاگردان ي كه تمام يكه در حال   دهد  يم

  .شود ين مييتع شاگرد
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مالك زميني است كه صبح زود از خانه بيرون رفت تا براي تاكستان خود كارگراني اجيـر       مثل درباره   
و . بـود   در آن زمـان ي منطقـ يرند، كه دستمزدي كار بگينار برايك دي ي مردان قرارداد بستند كه روز   نيا. نمايد
  .  صبح آغاز كردند6م كه آنها كار را ساعت يفرض كن
گـر  ين مـورد د يـ در ا.  مشـاهده نمـود  بـازار كـار در  ي كـارگر را ب يا  صبح كشاورز عده9 ساعت   3-4: 20

او  كـه  يه بر سـخنان و يآنها به مزرعه رفتند و تنها با تك     .  كارگر وجود نداشت   ن كارفرما و  يقرارداد ب  ايموافقت  
  .  به آنها پرداخت خواهد نمود شروع به كار كردندهر آنچه حق آنهاست

 ير نمود و به آنها گفت كـه دسـتمزد  ي را اجيشتري بعداظهر، كشاورز مردان ب   3 سرظهر و ساعت     5-7: 20
 تنبـل  يآنهـا كـارگران   . افـت ي يشتريكار ب ي بعداظهر او كارگران ب    5ساعت  . مودعادالنه به آنها پرداخت خواهد ن     

 آنها را بدون صحبت درباره پرداخـت        ين و يبنابرا. افته بودند ي ن ي كار ينبودند، آنها خواهان كار كردن بودند ول      
  .  روانه نمودتاكستاندستمزد به 

ر شـده  يـ ن مقـدار دسـتمزد اج     يي تع ين با ين با موافقت طرف   ي كه كارگران نخست   اين است نكته قابل توجه    
  . ن گذاشته بودندين دستمزد را به عهده مالك زميين موضوع تعيريبودند؛ و سا
و از آخـرين آنهـا   ان روز، كشاورز به مباشر خود دستور داد كه دستمزد كارگران را بپردازد،           ي در پا  8: 20

ن يري سـا يها يافتير شده بودند شاهد دريكه اول اج   يب كارگران ين ترت يبد. (شروع كرده تا به اولين آنها برسد      
  .)بودند

صبح آغاز به كار كرده      6 كه ساعت    يكارگران. دينارك  ي يعنيكسان بود   ي ي همگ يزد برا م دست 9-12: 20
 يآنها به سـخت . افت كردندينار دريك ديز ياما آنها ن. افت خواهند نمودي دريشتريبودند فكر كردند كه دستمزد ب  

  .  كار كرده بودنددر گرماي روز را يشتريتر و مدت ب ي طوالنيطر شدند؛ در هر صورت، آنها ساعاتده خايرنج
 نخسـت او . ميآموز ين مثل م ي از ا  ي ماندگار ي از كارگران ما درسها    يكي در پاسخ كشاورز به      13-14: 20

ق خود را بگير و بـه  مگر قرار ما يك دينار نبود؟ پس ح. ام اي دوست، من به تو ظلمي نكرده«ن گفـت،   يچن
نـار در  يك ديـ ن كارگران بر سر ي نخست ». خواهم به اين آخرين كارگر مانند تو مزد دهم            من مي . راه خود برو  

ن خود را به لطف و بركـت  يريسا. افت كردندي را كه با آن توافق كرده بودند در يروز موافقت كردند و دستمزد    
 خود يها  كه پاداشاين استكوتر ين. كوتر استيض از عدل ن يف. افت نمودند ي در آن را ض  يكشاورز سردند و ف   
  . ميم تا با او وارد معامله گرديرا به خداوند بسپار

 درس آموخته شده البته »خواهم كنم؟   آيا حق ندارم با پول خود آنچه مي       «:  سپس كشاورز گفت   15: 20
  كـه او را يزيـ و هـر چ . سازد انجام دهد كه او را خشنود    ياو قادر است هر كار    . ن است، خدا واالمقام است    يا

ـ آ«كشـاورز اضـافه نمـود،     . باشـد   ي و خشنود سازد، همواره درست، عادالنه و منصفانه م         يراض دن يـ ا چشـم د ي
ساعت  كارگران. شود يده م ي د ي طبع بشر  ي از خودخواه  يا  ن پرسش رگه  ي در ا  »؟يمرا ندار ) سخاوت (ييكوين
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 ساعات كمتر كار، ين همان دستمزد را برايرينكه سايل ايند، اما به دلدي كه مستحق آن بودند رسي صبح به پول 6
مـا   ن معاملـه بـه نظـر   يـ م كـه ا   يـ ز اعتقـاد دار   يـ د اكثر ما ن   يشا. دنديورز  يافت كرده بودند به آنها حسادت م      يدر
را  تفكـر  از يديـ د كامال نـوع جد ي آسمان ما بايكند كه در پادشاه ين مطلب تنها اثبات ميا. رسد يرعادالنه م يغ

  . مي را ترك نموده و مانند خداوند فكركنيچشم  و هميص، و رقابتيد روح حريما با. ميكسب نمائ
از نـه حـرص بـه آنهـا     ين او براساس نياز به پول داشتند، بنابرا  ين مردان ن  ي ا يدانست كه تمام    يكشاورز م 
. افـت كردنـد  يشـان در    خانواده زان خود و  ي به م  يافت ننمود و همگ   يچكس كمتر از حق خود در     يه. دستمزد داد 

 يكـه در فكـر معاملـه بـرا    « ي كه شخصاين است مز ستورات،   يم بر طبق گفته ج    يآموز  ين مثل م  ي كه از ا   يدرس
همتا را در خـود   ين حرف بيز خدا همواره آخر يآم   محبت يباشد همواره در اشتباه است، مهربان       ي م ييپاداش نها 
ن مثـل  يـ م كـه نـه تنهـا ا   يكنـ  يشتر درك ميب. مينمائ ين نقطه نظر مطالعه ميشتر ما مثل را از اي هر چه ب   »)39(.دارد

ك ين مطلب را يد اير شده بودند باي صبح اج6 كه از ساعت يآنان. با استي زي ممتازبه طور عادالنه است بلكه    
  . اند  تمام روز را كار كردهيزيانگ ن ارباب شگفتي چني كه برادنيپاداش مضاعف محسوب نما

ـ «رساند،    يان م ين سخنان مثل را به پا     ي با ا  يسيع 16: 20  آخرينهـا اولـين خواهنـد شـد و اولينهـا           سپ
كردنـد   ي كـه تصـور مـ   يكسـان . اد خواهد بـود يز زيها موارد تعجب برانگ در مورد پاداش  ) 30: 19 ك.ر (»آخرين
ن يفته است آخر  ر قرار گر  ي تحت تاث  ين علت كه خدمت آنها توسط نخوت و خودخواه        ين خواهند بود به ا    ياول

  . ابندي ي ميي خدمت كردند، جالل واالين كه با محبت و قدرشناسيريسا. خواهند بود
  مي باور داراين گونه كه ما آنها را يا ستهياعمال شا
  اند كه جز گناه نبودندينما ياو به ما م

  ميسپار ي مي كه ما آنها را به بوته فراموشياعمال كوچك
  .خاطر او بودنداند كه به ينما ياو به ما م

  
  )19-17: 20(ز خود ي در مورد مرگ و رستاخ)د

 .)29ه يـ  آك.ر(را ترك نمود ) آ يپر(حا يق اريم از طريرسد كه خداوند به مقصد سفر به اورشل   يبه نظر م  
نكه آنها بـه شـهر   يح دهد كه پس از ايشان توضي، تا برابرد دوازده شاگرد خود را به كناري ميگر او  يبار د  كي

سران كاهنان و علماي ديـن تسـليم   انت خواهد شد و او بـه  يبه او خ.  خواهد افتاديرسند چه اتفاق    ي م مقدس
 بـه علـت  . ديـ  محكـوم گرد مرگ بـه  يهوديو او توسط رهبران . هودايانت ي اشكار به خ  يا   اشاره – خواهد شد 

ل خواهنـد داد تـا او اسـتهزاء      يـ تحو) ها  يروم (غيريهوديان را به    او انجام مجازات مرگ آنها      يفقدان اقتدار برا  

او در روز سـوم  . دياما مرگ قادر نخواهد بود كه طعمه خود را حفظ نما          . شودانه خورده و مصلوب     يشود، تاز 
  .دوباره برخواهد خاست
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  )28-20: 20 (يگاه در پادشاهي در مورد جا)ذ
م او از مصـائب خـود    سـو گوئيشيد كه بالفاصله پس از پ     ي بشنو يعت بشر يز درباره طب  ي غم انگ  يگزارش

  . كردند تا رنج و عذاب او يشتر به جالل خود فكر ميروانش بيپ
ـ     ي مسگوئيشين پ ياول . خـت ي را در دل پطـرس برانگ يح درباره رنـج و عـذاب خـود شـك و دودل

 » ؟…ن اسـت    ي بزرگتر يچه كس « را به دنبال داشت،      شاگردان يها   پرسش ي و گوئيشين پ يدوم) 22: 16(
شـان   طلبانه وحنا با درخواست جاهيعقوب و  ي را با سرپوش گذاشتن      گوئيشين پ يسومنجا، ما   يسپس در ا  

بت در آستانه وقوع بستند و سپس با داشـتن  ي مص ي هشدارها يچشمان خود را بر رو     آنها مصراً . ميابي يم
 روزانـه  يهـا  ادداشـت ي. (، چشمان خود را تنها به وعده جالل گشـودند    ي و اشتباه از پادشاه    ي ماد يديد
  .) مقدسكتبه يتحادا
 نمـود كـه پسـرانش در    درخواسـت وحنا به نزد خداوند آمـد و از خداونـد           يعقوب و   ي مادر 21-22: 20

و   باشـند يسـ يك ع يخواست كه پسرانش نزد     يد است كه او م    يباعث تمج . نندي او بنش  ي در دو سو   پادشاهي او 
 كه جالل و منزلت براسـاس آنهـا   ياو از اصولاما . د ناگشته بوديح نااميه مسينكه او از سلطنت آت   يگر ا يمطلب د 
  .شد ناآگاه بود يده مي بخشيدر پادشاه

ن كـار را بـا   يد آنها ايشا )35: 10مرقس . (ن درخواست را نمودنديد كه پسرانش خودشان ايگو يمرقس م 
ن مـورد  يـ در ا يبي تكـذ گونـه  هـيچ . د هر سة آنها با هم نرد خداوند رفتنديا شاي مادرشان انجام دادند،  ييراهنما

  . وجود ندارد
 يآنهـا خواهـان تـاج پادشـاه    .  دارنـد ييفهمند كه چه تقاضا ي كه آنها نمپاسخ داد صادقانه   عيسي 22: 20
ن او يبنابرا. دن به جالل بدون رنج بردن بودندي و رسيك تخت سلطنت بدون محراب قربانيب،  يك صل يبدون  
 از يسي در مورد استفاده ع» نوشم، بنوشيد؟   مي به زودي مي كه من    توانيد از جا    آيا مي «: دياز آنها پرس   دار  هيكنا

  . رديد رنج ببرد و بميبا يح داده بود او مي توضآن را 19 و 18ات ياو در آ. زده شويم  شگفتنبايد جامواژه 
نان آنهـا  يد اطميان نمودند، اما شايم شدن در رنج و عذاب او بي سه ي خود را برا   ييوحنا توانا يعقوب و   ي

  . يشتر براساس تعصب بود تا آگاهيب
د خواهـد   يعقـوب شـه   ي. جام او خواهند نوشيد    آنها از    در واقع د كه   ينان بخش ي به آنها اطم   يسي ع 23: 20
عقوب ي«: فترابرت كوچگ گ. د خواهد شديموس تبعطره كوچك پيوحنا مورد ستم واقع شده و به جز       يشد و   

   ». افتي شهادت گونه يوحنا زندگيد و يبه شهادت رس
 پدر. دي موقت اعطا نمابه طور را ي جالل در پادشاهيگاههايتواند جا يح داد كه او نم    ي توض يسيسپس ع 

ن يـ كردنـد كـه ا   يآنها فكـر مـ  . ض خواهد شديگاهها تفوين جاين نموده است كه براساس آنها ايي را تع  يموارد
ي بت بـه منزلـت دائـم خـود ادعـا     ك بودند كه نسـ يح نزد يرا آنها آنقدر به مس    ي است ز  ياسي س يتيموضوع حما 
 دست راسـت و     يگاههاي خدا، جا  يدر اندرزها .  نبود ي شخص بيني نوعي خود بزرگ  ن امر،   ياما ا . خاص داشتند 
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ـ ا. شـود  يم عطـا مـ  يشـو  ي كه به خاطر او متحمل م   ييدست چپ او براساس رنجها     ـ  ي  اسـت كـه   ين بـدان معن
 از اشـخاص كـه اكنـون زنـده     يبعضـ . شـود  ي نمان قرن نخست محدوديحي به مس  ي در پادشاه  ي اصل يها  جالل

  . نديهستند ممكن است آنها را با رنج بردن تصاحب نما
 احتمـاالً  بسيار ناخشنود شدنداند   را نمودهي چنان درخواستينكه پسران زبديگر از ا  ي د شاگرد ده 24: 20
عقـوب و  يش انجـام شـده   ي از پـ ين باشند و از ادعا يخواستند بزرگتر   يز م يرا آنها ن  يز گشتند ز  ين ن يآنها خشمگ 

  !وحنا اظهار انزجار نمودندي
 ي در پادشـاه ي خود را در مـورد بزرگـ  ي به خداوند ما داد كه جمله انقالبين امر فرصت ي و هم  25-27: 20
 و عظمـت در    يح، بزرگـ  ي مسـ  ي در پادشـاه   .داننـد   ي را در سلطه و قانون م      ي بزرگ غيريهوديان. ديان نما يخود ب 

هر كـس در آرزوي  ك خادم بشود، و  يد  ي است با  ي بزرگ يهر كس كه در آرزو    . كند  ي م )يتجل(خدمت ظهور   
   .شوداول بودن است، بايد غالم 

او به اين دنيا آمده كه خدمت كنـد نـه اينكـه    .  نمونه كامل خدمت متواضعانه اسـت     پسر انسان  28: 20
دن يـ كل هـدف از جسـم گرد   .خدمتش كنند، و زندگي خود را چون بهاي آزادي به عوض به بسياري بدهد         

ب ي در برابر آخور و صل   ين مطلب كه خداوند تعال    يفكر كردن به ا   . دادن و   خدمت. شود يدر دو واژه خالصه م    
 يد برايگونه با نيو هم.  و تواضعش ظهور نموديعظمت او در عمق فروتن. ز استيانگ  تواضع نشان داد شگفت   

  .ما باشد
ه گنـاه  يـ  صالح و به حق خدا را عل     يها   خواسته يمرگ او تمام  . دبهاي آزادي بسياري دا   او جان خود را     

 كه او را به عنوان خداوند       ي كسان ياما تنها برا  .  بود ي گناهان همه جهان كاف    ي كنار گذاشتن تمام   يو برا  .برآورد
  د؟يا ن كار را انجام دادهيا تا به حال ايآ. ربخش استي قبول دارند تاثمنجي و

  
  )34-29: 20 (ناي دو مرد نابي شفا)ر

دو در حال ترك شـهر بـود كـه    . دي رساريحابه با عبور از اردن ) آ يپر( از  يسي تا آن هنگام ع    29-30: 20
 »پسـر داود « اسـتفاده آنهـا از عنـوان    »!اي خداوند، پسر داود، بر ما رحم نمـا «اد برآوردند، ي به او فر  مرد نابينا 

 را بـه  يسـ يق بود كه آنها ع    ي آنها چنان عم   ي روحان يينايند، ب نا بود ي جسماً ناب  ي كه  است كه با وجود    يمعن نيبد
ح ي كـه مسـ    ينا شده بودند كـه هنگـام      يا ناب ي ماندگان اسرائ  يامكان دارد كه آنها معرف باق     . ح شناختند يعنوان مس 
-2 ؛26-25: 11 :انيـ روم؛ 7: 42؛  5: 35ا  ياشـع . ( ق خواهنـد نمـود    يگردد و سلطنت خواهد نمود او را تصد         يبازم
  .)7: 1؛ مكاشفه 16: 3ان ينتقر

. فريـاد كردنـد  شـتر  ي او را بـا اصـرار ب      اما آنهـا   كردند كه آنها را ساكت كنند،        يت سع ي جمع 31-34: 20
 كه ما اغلب در هنگام   ان گونه  افراط نكردند، هم   گوئي يخواهند، آنها با كل     يد آنها چه م   ي پرس يسي كه ع  يهنگام



- ��
 -  

 »شـود خواهيم چشمانمان باز  خداوندا مي«ان كردند، ي منظور خود را ب   ميآنها مستق . ميده  يدعا خواندن انجام م   

و  .عيسي با محبت بود و چشـمان آنهـا را لمـس نمـود         . افت نمود ي خاص در  يدرخواست خاص آنها پاسخ   

  .  او روانه شدندبه دنبالبالدرنگ آنان بينايي خود را بدست آوردند و 
  : دينما يد مي مفين اظهارنظريبا توجه به لمس نمودن آنها، گابل

 هر گاه خداونـد    .ميل آگاه شد  ين انج يق لمس نمودن در ا    ي خاص شفا دادن از طر     يما قبال از معنا   
  پررحمـت او كـه  ين و كارهـا  ي زم ي او بر رو   يبه حضور مقتدرانه شخص   . ديبخش  يلمس نمودن شفا م    با
بخشد خودش به شخصه  ي شفا م كه او با سخنانش    يو هنگام . دينما  يدهد اشاره م    يل انجام م  ي اسرائ يبرا

 كه او بــر  يد به زمانينما يد ، اشاره م   ينما  يمان به او، او را لمس م      يا اگر شخص باا   ي و   …حضور ندارد   
  .ابندي يند توسط او شفا ميآ ي ميمان نزد وي كه باايانيهوديريو غ. باشد ين نمي زميرو

در .  وجـود دارد ي مشكالت1: 19؛ 43-35: 18وقا  و ل52-46: 10ن واقعه با مرقس ي از ا يق نوشته مت  يدر تطب 
 شنهاد شده است كه مرقسي پاين گونه. ك نفر ذكر شده استينا هستند؛ در مرقس و لوقا، تنها       ينجا دو مرد ناب   يا

 نوشـت عـدد دو   يان ميهودي يل خود را بخصوص براي كه انجيمائوس معروف را ذكر نمودند و مت      يو لوقا بارت  
 و مـرقس واقعـه      يدر متـ  ) 1: 13ان  يقرنت-2. (ك شهادت معتبر ذكر نموده است     ي يتعداد برا را به عنوان حداقل     

 يكـ ي كه بـه نزد يحا بود؛ در لوقا گفته شده است كه هنگامي در حال ترك كردن ار    يسي اتفاق افتاد كه ع    يهنگام
د؛ و معجـزه شـفا   يـ د جيحـا يم و اري قديحايحا وجود دارد؛ ار يدر واقع دو ار   .  داد ين واقعه رو  يا. ديشهر رس 

  .فته است صورت گرشود يگرينموده كه وارد د ي از آنها را ترك ميكي يسي كه عيدادن احتماالً هنگام
  

  )23-21هاي  باب ( پادشاهانكار و معرفي. 12
  )11-1: 21(روزمندانه ي ورود پ)الف

 قـرار  يـت فـاجي  با و  يـ ت عن ي ب جائي كه  كوه زيتون  به قسمت شرق     يسيع  حا،  ي پس از ترك ار    1-3: 21
 و شـود  ير ميسرازهوشافاط يزند و به دره  يتون را دور مي كوه زي جنوبياز آنجا جاده قسمت انتها   . ديرس دارند

  . رسد ي ماورشليمطرف باال ادامه دارد و به ه پس از گذشتن از نهر قدرون ب

 افسـار بسـته   اش  بـا كـره  آنها االغي كه يش آگاهين پي با افرستادا يت عني را به ب  شاگرداندو تن از    او  

ـ اگر مورد پرسش قرار گرفتنـد، آنهـا با  . بردند وي ميوانات را باز نموده و نزد يد حيبا يآنها م. خواهند يافت  د ي

 يسيد آن مالك عيشا. ت خواهد داديسپس مالك آنها، رضا. از دارديان ني به آن چهارپا  خداوندح دهند كه    يتوض
  خداونـد را ين واقعه علم مطلق و اقتـدار واال يد ا يا شا يو  .  كمك نموده بود   شنهاديشناخت و قبالً به او پ       يرا م 

  .  كرده بود اتفاق افتادگوئيشي پيسي كه عان گونهز هميهمه چ. دهد ينشان م
  :ديا را به انجام رسانيا و زكري اشعيها گوئيشيوانات پي درخواست آوردن ح4-5: 21
  د،گوئيهون يبه دختر ص«
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  د،يآ ي شما ميه سو، پادشاه شما باينك
  ».فروتنانه نشسته بر االغ و كره االغ

.  سـوار بـر كـره االغ شـد     يسـ يع  وانـات گذاشـتند،     ي ح يشان را بر رو      جامه شاگرداننكه  ي پس از ا   6: 21
ان يال پاي دانگوئيشين هفته پيشصت و نهم.  بوديخي تاريا و آن لحظه. م رفتيو به طرف اورشل   ) 7: 11مرقس  (
سـپس  ). نـده ي در كتـاب شـاهزادة آ      يد به محاسـبات و    ينگاه كن (ساس نوشته سِر رابرت اندرسن      بر ا . افته بود ي
  )26: 9ال يدان. (ديح منقطع خواهد گرديمس

. باشـد  يح مـ ينمود كه مس ي تعمداً آشكارا ادعا ميسيم، خداوند ع  يدر حال سوار بر االغ و ورود به اورشل        
  : سدينو يالنگ م

. رسـاند  ير شده بود به انجام ميح تفسيالقول در مورد مس      زمان او متفق    را كه در   گوئيشياو تعمداً پ  
رقابـل تصـور   ي اكنون او سـكوت را غ     …ع خود را خطرناك در نظر گرفته بود         ياگر او قبال اعالم مقام رف     

 از يچگاه خـود را كـامال خـال     يم كه او ه   ير نبود كه بگوئ   يپذ  چ وجه امكان  يو از آن به بعد به ه      . پندارد  يم
توانـدن   يد، نمـ يـ ح گرديم متهم به قتل مسي كه اورشل  يبعدها هنگام . ف ننموده است  يح توص يصر ايهام  اب
  . نموده بودي همگان كوتاهيكسان برايت قابل درك يك آيح از دادن يد كه مسيبگو
ن يبـا ابـراز احساسـات و تحسـ      درخت خرمـا، هاي شاخه و   ها  جامه از   ي خداوند سواره، بر فرش    7-8: 21
  . ، او را به عنوان پادشاه اذعان نمودندي لحظاتيحداقل، برا. ديوارد شهر گرد زد، يش زنگ ميدر گوشها همردم ك
 ».آيـد  خجسته باد او كه به نام خداوند مـي     ! هوشيعانا به پسر داود   «: گفتند  ياد كنان م  ي فر جمعيت 9: 21

عانا در اصـل بـه   يهوشـ . شـود  ياده مـ ح نسبت دي آشكار به ظهور مسبه طور 26-25: 118ن نقل قول از مزمور     يا
ـ  بعـدها ا » نجـات بـده   يما را از ستم، ظالمان رومـ      «ن بود،   يد منظور مردم ا   ي شا »اكنون نجات ده  « يمعن ن واژه ي

 كه به نـام خداونـد     كسي باد   متبارك« و   »پسر داود «عبارات،  . ديد استفاده گرد  ي ابراز حمد و تمج    يخاص برا 
او آن . ح شـناخته شـده بـود     ي بـه عنـوان مسـ      يسـ يكند كـه ع     يلب داللت م  ن مط يوضوح به ا    هر دو به   »آيد  مي

  . انجام خواست و اراده او آمده استيهوه براي است كه به واسطه اقتدار يا خجسته
 پدر مـا  يخجسته باد پادشاه  «م،  يخوان  يت م ياد جمع ي از فر  ين عبارت را در بخش    ي مرقس ا  يها  در نوشته 

 در يكردنـد پادشـاه   يكند كه مردم فكر م   ين مطلب اشاره م   يو ا ) 10: 11مرقس   (».ديآ  يكه به نام خداوند م     داود
هوشـيعانا در عـرش   «ن عبـارت،  يـ اد كـردن ا يبا فر. ح بر تخت داود خواهد نشست     ي است و مس   يحال برقرار 

د از او يو شـا  . وندنـد ين بپ يح بـه زمـ    يش مسـ  ي حمد و سـتا    يكردند كه برا    يت آسمانها را دعوت م    ي جمع »برين
  .دياين به نجات آنها بيخواستند از عرش بر يم

البته بداخل صـحن رفـت   . م وارد شد، به معبد رفت  ي به اورشل  يسي كه ع  يسد هنگام ينو  ي م 11:11مرقس  
را كاهنـان و مـردم از دادن   يـ ز. دانسـت  ين معبد را خانه خـود نمـ      ياحتماالً آنجا خانه خدا بود، اما او ا       . نه معبد 
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ا رفت و آن   يت عن يدوازده تن به ب     كوتاه به اطراف انداخت و با      ي نگاه منجي. دند نمو يگاه بحق او خوددار   يجا
  . كشنبه بوديهنگام عصر 
. رت بودنـد يـ ت او شگفت زده و در ح    يص هو ي تشخ ي در آن هنگام در داخل شهر مردم در پ         10-11: 21

 ن مطلـب مـا  يو از ا.  استلپيامبري اهل ناصرة جلي عيسي، گرفتند كه او  يكردند، جواب م   ي كه سوال م   ييآنها
ت متلـون و  يـ ن جمعيـ ك هفتـه، ا يـ در كمتر از . ح استي واقعا درك نمودند كه او مس     يم كه تعداد كم   يابي يدرم
  »!او را مصلوب كن! او را مصلوب كن»: اد خواهند زديوفا فر يب

  
  )13-12: 21( معبد ي پاكساز)ب

رون ي ستد را از صحن معبد و اطراف آن ب        ش، تجارت و داد و    ي خو ي در آغاز خدمت عموم    يسي ع 12: 21
دار شـده  يـ  معبد پديشتر دوباره در صحن خارجي كسب پول ب  يان برا ياما سودجو ) 16-13: 2وحنا  ي. (رانده بود 
 يپولهـا  ريصرافان سا. شدند يد و فروش مي گزاف خريها متيبا قي وانات و پرندگان مخصوص قبان    يح. بودند
ـ يپرداختنـد بـا ق   يبه معبـد مـ  ) اتيمال(د به عنوان خراجي بايهودين م شِكِل كه مرداي را به ن يخارج  گـزاف  يمت
 مقـدس  يها تين فعالي را كه از اي دوباره كسانعيسيان بود، يك به پاياكنون كه خدمت او نزد. كردند  يل م يتبد

  . بيرون راندكردند  ي مييسودجو
.  را محكـوم نمـود  ي و انحصارگري، سوداگريحرمت يا، او ب يا و ارم  ي از اشع  ييختن نقل قولها  ي با آم  13: 21

آنهـا  . ش در نظر گرفته اسـت ياي نمود كه خدا معبد را به عنوان خانه ن    يادآوري به آنها    7: 56ا  يبا نقل قول از اشع    
  .)11: 7ا يارم (ل كرده بودنديعادگاه دزدان تبديمعبد را به م
 و  يـي ن عمل واال  يو او توسط ا   . م بود ي او پس از ورود به اورشل      ين عمل رسم  ي معبد نخست  ين پاكساز يا
  .  گشت و اعالم نمودير محرز خود را بر معبد مدعيسرور
ـ  ما، مـا بـه ن   ييساي كل يدر زندگ . باشد  ي امروز م  ي دوگانه برا  يامي پ ين واقعه حاو  يا  ي وي پاكسـاز يروي
 ي شخصـ يهـا  يدر زندگ. مياز داري بودن ني پولسازيها ر حقهيزبان سايرون راندن بازارها و سوپرها و م   ي ب يبرا

  .باشندوجود دارد يالقدس م  ما كه معابد روحير بدنهايه و تطهي تصفياز دائم به خدمت خداوند برايخود، ن
  

  )17-14: 21 (كاتبان كاهنان و ي خشم و برآشفتگ)پ
ر كجا او به. ميابي ياط معبد م ي در ح  نابينايان و لنگان   ي ما خداوند را در حال شفا      ي در صحنه بعد   14: 21
  . نمود يشان آنها را روانه نميازهايچگاه بدون برآوردن نينمود، و ه يازمندان را جلب ميرفت نظر ن يكه م

 ين سـران كاهنـان و علمـا     ي كه ا  يو هنگام . ستندينگر  يتوز و دشمنانه او را م       نهي اما چشمان ك   15-16: 21
  . ن شدنديخواندند خشمگ ي ماودپسر د را يسيزدند و ع ياد ميدند كه كودكان شادمانه فرين شنيد
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 از او انتظـار داشـتند كـه كودكـان را از مخاطـب               گـوئي  »؟گويند  شنوي آنها چه مي     آيا مي  »آنها گفتند،   
ـ  بود كه اين امر فرصت مناسبيح نبود، اي همان مسيسياگر ع! ديح منع نما  ينمودن او به عنوان مس     ن مطلـب را  ي

 از كتـاب  2: 8او مزمـور  . گفتنـد  يان داشت كه كودكان درسـت مـ  يخ او باما پاس . ديشه اعالم نما  ي هم يكبار برا ي
 اگر كاهنـان  ». از زبان كودكان و شيرخوارگان تو حمد و تمجيد را به كمال رساندي         »:  را نقل كرد   هفتادتنان
ن خداونـد توسـط   يكننـد، بنـابرا   يش نمـ ين ظاهرا فاضل او را به عنوان مسح داده شد حمد و سـتا        ي د يو علما 
باشـند كـه وراء سـن آنهاسـت، و      ي مـ ي روحانينائي بيكودكان اغلب دارا. دكان كوچك پرستش خواهد شد   كو

  .بخشد ي را به نام خداوند ميا العاده مان و محبتشان جالل خارقيسخنان پر از ا
ا بازگشـت و  يـ ت عنيند و به ب  يت تعمق نما  ين واقع ي را ترك نمود تا درباره ا      ي رهبران مذهب  يسي ع 17: 21

  . نموديب را آنجا سپرش
  

  )22-18: 21 (بار ير بي درخت انج)ت
 يا وهيد كه مين اميبه ا. به درخت انجيري رسيدم ي در راه بازگشت به اورشل    بامدادان خداوند   18-19: 21

اي  مباد كه ديگر هرگز ميوه»او گفـت  . جز برگ چيزي بر درخت نديد.  خود را برطرف سازد  يد و گرسنگ  يايب
  .ر در دم خشك شدي درخت انج». آيداز تو به بار
ن، مذمت نمـودن درخـت   يبنابرا. ودبر نيآمده است كه آن هنگام فصل انج ) 14-12: 11( مرقس   روايتدر  

 بـه  يبا آگـاه . كشد ير م يخلق به تصو     و كج  يرمنطقي را غ  منجيد كه   يرس  ي م به نظر وه نداشت   يل كه م  ين دل يا به
   وجود دارد؟ يحي چه توضين مشكلي بروز چنيت داشته باشد، پس برايتواند واقع ي نميريگ جهين نتين كه ايا

 ي و زودرسـ ي خوراكيرهايند انجينكه برگها بروي قبل از اري درختان انج يمقدس بر رو    ن كتاب يدر سرزم 
طـور كـه در    ، همانشود ظاهر نير زودرسيچ انجياگر ه. دهد ي آن درختان را ميد بار دادن عاد  يند كه نو  يرو يم

  .ز به بار نخواهد نشستيداد كه آن درخت بعدها ن يكرد، نشان م ير صدق مين درخت انجيامورد 
، منهـدم  ي زندگي برقراريجاه ن كرد و بي بركت دادن نفريجاه  در آن بيسي بود كه عيا  ن تنها معجزه  يا
اآگـاه  ك شـخص جاهـل و ن      ي شود ي باعث م  ين انتقاد يچن. مطلب باعث بوجود آوردن مشكل شد      نيو ا . نمود
 ي از كارهايبعض.  جهانياو خدا است و پادشاه تمام. ديار نمايح اختيوس كننده نسبت به شخص مس  ي مأ يديد

به آنها نظر . باشند يه استدالل كه همه آنها همواره به حق مين پايد در آغاز با ايكن ما بايباشند، ل يز مياو اسرارآم
 يچگاه به بار نخواهد نشست و او مانند كشـاورز ير هيخت انجدانست كه در  ين مورد، خداوند م   يدر ا  .ميافكنيب
  .كند، عمل نمود يكن م شهيبار را در باغستان خود ر يك درخت بيكه 

نـد، اذعـان داشـتند كـه آن     ينما ير انتقـاد مـ  ي مذمت نمودن درخت انجي كه از خداوند ما براي كسان يحت
م بـا آن  ي بـود كـه او در اورشـل   ي پرسروصدائگوئيمد از خوشامنجير ين ماجرا تفسيا. ن بوده استي نماد يعمل

 كـه  يهنگـام . باشـد  يل مـ ير نماد ملت اسرائ  يتون، درخت انج  يمانند تاك و درخت ز    . باشد  يروبرو گشته بود، م   
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 خدا وجـود  ي برايا وهياما م . ديگو  ي با ملت روبرو شد تنها برگ وجود داشت، كه از اقرار كردن سخن م              يسيع
  .  ملت بوديوه از سويم گرسنه يسيع. نداشت

مان وجود نخواهـد  يا ي از طرف مردم ب ي بعد يها  وهيدانست كه م    ي زودرس، او م   يها  وهيبه علت فقدان م   
ـ ا. ن نمـود ير را نفر ين او درخت انج   يداشت، بنابرا   بـر ملـت واقـع    يالدي مـ 70 كـه در سـال   ين مطلـب داور ي

  . دير كشانيش به تصويد از پيگرد يم
 مانـده  يثمر خواهـد بـود، بـاق    ي ابد بيمان برا يا  يل ب ي اسرائ حالي كه م كه در    يشته باش د به خاطر دا   يما با 

آنها در دوران رنج و عـذاب و در دوره  . ح بازخواهند گشتي مسي به سويملت پس از وحدت و خلسه روحان    
  .آورند يوه ميسلطنت هزاره، به همراه خود م

باشد  ي اعصار مي مردم در تمام ي، در مورد تمام   شود يل مربوط م  ين نوشته به ملت اسرائ    ير ا ي تفس هر چند 
گـو امـا سسـت     ادهي آنها زيعني. كند يست، در موردشان صدق ميم كردار ن يالمثل، دو صد گفته چون ن       كه ضرب 
  . باشند يعمل م

 درخت ابراز نمودند، خداوند به    ي خود را از خشك شدن ناگهان      ي شگفت شاگردان كه   ي هنگام 20-22: 21

 مثـال، آنهـا     بـه طـور   .  از آن را انجـام دهنـد       يتوانسـتند معجـزات بزرگتـر       ي داشتند م  ايمان اگر آنها    آنها گفت 

اگر ايمـان   ». ن اتفاق خواهد افتـاد ي و ا»از جا كنده شو و به دريا افكنده شو»ند، يك كوه بگو يتوانستند به     يم
   ».داشته باشيد، هر آنچه در دعا درخواست كنيد، خواهيد يافت

مـات  ي تعليد از نظر تمامينقص در مورد دعا با     ي آشكارا ب  يها  ن وعده يم كه ا  يح ده يد توض ي ما با  دگر بار 
توانـد هـر آنچـه را كـه      ي مـ يحيست كه هر مس ي ن ين معن ي بد 22ه  يآ. شودن موضع درك    يمقدس درباره ا    كتاب
ـ او با. افـت كنـد  ي درآن راخواهد درخواست كنـد و انتظـار داشـته باشـد كـه         يم  كـه در  يطي شـرا د بـر طبـق  ي

  . و بطلبدن شده است دعا كندييمقدس تع كتاب
  

  )27-23: 21 (ودر ي سوال مزير يسي عاقتدار )ث
م او را   يخ تعال ي، سران كاهنان و مشا    معبد رفت  ي مطابق معمول به صحن خارج     يسي كه ع  ي هنگام 23: 21

 معبـد را داده  ي و پاكسـاز عجـزات م، انجـام م   ي تعلـ  اقتدار به او    ي سوال نمودند كه چه كس     يقطع نموده و از و    
نمود كه به عنوان پسر  ياگر او ادعا م. اندازند، پاسخ او اصالً مهم نبود   يدوار بودند كه او را به دام ب       يآنها ام . است

نمود كه از طـرف مـردم اجـازه     ياگر او ادعا م   . كردند  ي متهم م  گوئيداند، آنها او را به كفر       يخدا خود را محق م    
او اعطـا   ت بهين اجازه و صالحينمود كه از طرف خدا ا ياگر او ادعا م. كردند  ياعتبار اعالم م    يرا ب دارد، آنها او    

دانستند، اشخاص باتجربـه و   يمان ميآنها خودشان را مدافعان و محافظان ا. دنديطلب يشده، آنها او را به مبارزه م    
 مـردم را  ي مـذهب يافتنـد كـه زنـدگ   يت ي و منصوب شدن از طرف مردم صـالح ي رسميها  متبحر كه با آموزش   

 فاقـد  يلي نبود و مطمئنـا از نظـر زمامـداران اسـرائ      ي آموزش رسم  گونه  هيچ ي دارا يسيع. نديت و اداره نما   يهدا
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 بودنـد  ي مسـح الهـ  يروي ني كه دارايه مردمي عل يا  ون حرفه ي مذهب يميمبارزه آنها انزجار قد   . هرگونه اعتبار بود  
  . كرد يمنعكس م
ح يت خـود توضـ  ياوند اعالم نمود كه اگر آنها به پرسش او پاسخ دادند او در مورد صالح            خد 24-25: 21
.  بـود يـي حيت ي خدمت و ماموري به معنييحي تعميد »ا از انسان؟ي از آسمان بود    ييحيد  يا تعم ي آ »خواهد داد،   

 ادامـه دهـد؟   ت و خـدمت خـود  يـ داد كه به مامور   ) حق(ت  ي صالح ييحي به   يچه كس »ن بود،   ين سوال ا  يبنابرا
:  پاسخ واضـح بـود  » را دارا بود؟يا ل چه اعتبارنامهي؟ او از طرف رهبران اسرائ     يا آسمان ي بود   يانتصاب او انسان  

  . ي انسانيباني بود نه پشتي الهي او، اعطايروين.  بود كه از طرف خدا فرستاده شده بودي مردييحي
 از طـرف خـدا فرسـتاده    يـي حينمودند كه  ياذعان ماگر آنها .  قرار گرفتنديخ بر سر دوراهيكاهنان و مشا  

 يـي حيت ياگر صـالح . ح به مردم نشان داده بود     ي را به عنوان مس    يسي، ع ييحي. افتادند  يشده است، آنها به دام م     
  اورده بودند؟ يمان نيح اي بود، چرا آنها توبه نكردند و به مسياله

شخند يط خدا گمارده نشده بود، مورد استهزاء و ر        توس ييحيگفتند كه     يگر، اگر آنها م   ي د ي از طرف  26: 21
  . باشد ي از جانب خدا ميحيي پيامبريشدند كه اعتقاد داشتند كه  ي واقع مياكثر مردم

 از طرف خدا فرستاده شده است، آنهـا پاسـخ پرسـش خـود را     ييحيدادند كه   ي پاسخ م  ياگر آنها بدرست  
  . ديگرد يشگام او محسوب مي پييحيباشد و  يح مي همان مسيسيع: بودند داده

ـ     يقـت خـوددار   ي اما آنهـا از روبـرو شـدن بـا حق           27: 21 آنهـا  .  را بهانـه نمودنـد   ياطالعـ   ي نمودنـد، و ب
گويم بـه چـه حقـي     من نيز به شما نمي»:  گفتيسيسپس ع.  را ذكر كنندييحي يرويتوانستند سرچشمه ن   ينم

 بـه اقـرار   يليد كه آنها كامال به آن واقف بودند اما تمايگو به آنها بيد سخنيبا ي چرا او م  ».كنم  اين كارها را مي   
  به آن نداشتند؟

  
  )32-28: 21( مثَل دو پسر )د

 غفلـت آنهـا بـه اطاعـت از     يخ و سـران كاهنـان بـرا   يدار بود به مشـا  شي نين مثل نكوهشي ا 28-30: 21
بـراي   خواسـت كـه   دو پسرش   است كه از   مردين مثل درباره    يا. مان آوردن ي به توبه و سپس ا     ييحيفراخوان  

آن . ر داد و رفـت ييـ مش را تغي نمود امـا بعـدا تصـم   ي از آنها ابتدا از رفتن خوددار      يكي.  بروند كار به تاكستان  
  . چگاه نرفتي موافقت به رفتن نمود، اما هيگريد

 ي رهبـران مـذهب   ،كدام پسـر اراده پـدر خـويش را بـه جـا آورد     د  ي كه از آنها پرس    ي هنگام 31-32: 21
  ».ياول»: اخواسته خودشان را محكوم نمودند و گفتندن

آنها بالدرنگ تظاهر .  بودندي مانند پسر اولها خراجگيران و فاحشه. ر نمودي تفس اين گونه خداوند مثل را    
 يرهبران مـذهب . مان آوردندي ايسيتا اكثر آنها توبه كردند و به ع      يددهنده نكردند، اما نها   ي تعم ييحيبه اطاعت از    

نكردند  چگاه به گناهانشان اقراريكنند، اما ه  يد م يي را تا  ييحيآنها اقرار نمودند كه بشارت      . پسر دوم بودند  مانند  
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 كـه رهبـران   ي خدا شـدند در حـال     ين گناهكاران تمام و كمال وارد پادشاه      يبنابرا. اوردنديمان ن ي ا منجيا به   يو  
بندند آسـانتر از   يمان مي كه با خدا پ    يگناهكاران. تن اس يز چن يامروزه ن .  ماندند يرون باق ي ب ي از خودراض  يمذهب
  . كنند يافت ميكنند بشارت را در ين مي تظاهر دروغيزكاري كه به پرهيكسان

مـان  يق توبـه و ا ي را از طريي او آمد كه لزوم پارسايعني » نزد شما آمد ييق پارسا ي در طر  ييحي »عبارت،  
  .آوردن بشارت دهد

  
  )46-33: 21( مثَل باغبانان شرور )ذ

مثـل صـاحب بـاغي كـه      يسـ ي ع ت و حق داشتن، يشتر روشن نمودن پرسش صالح    ي ب ي برا 33-39: 21
چنـد   به آن را، و  تاكستاني غرس كرد و گرد آن ديوار كشيد و چرخشتي در آن نصب كرد و برجي بنا نهاد                 

 را نـزد باغبانـان   او غالمان خود … هنگام برداشت محصول. به كشور دوري رفتداد و خـود    اجاره باغبان
باغبانان يكـي از غالمـان او را كتـك زدنـد، يكـي را      اما  . رنديل بگ يخود را از محصول تحو      تا سهم  فرستاد

. ن رفتار را تكرار كردنـد  ي را فرستاد با آنها هم هم      يگري كه غالمان د   يهنگام. كشتند و يكي را سنگسار كردند     

ـ وارث آگاه بودند كه او يآنها به خوب . گذارند  ي م حتراما، فكر كرد كه به او       او پسرش را فرستاد   بار سوم    ن ي زم

  . قتل رسانيدندبه راث او، او را يدن فكر تصاحب ميبا پروران است، آنها
د با آن باغبانان چه كار كنـد؟  يد صاحب باغ بايخ پرسين هنگام خداوند از كاهنان و مشا      ي در ا  40-41: 21

را با بيرحمي نابود خواهـد كـرد، و تاكسـتان خـود را بـه باغبانـان       او آن مردان شـرور  »آنها پاسخ دادند،    
   ».فصل برداشت محصول به او ميوه بدهند اجاره خواهد داد  كه درديگري

ا ي ؛ اشـع 8: 80مزمـور  (ل آن تاكسـتان  يخدا صاحب تاكستان است، اسرائ. باشد  ين مثل مشكل نم   ير ا يتفس
ان جدا كرده و آنها را به عنوان قوم        يهوديريل را از غ   يت كه اسرائ   اس يعت موس ي حصار، شر  .)21: 2ا  ي؛ ارم 1-7: 5

ل ي را كـه اسـرائ  يا وهيـ ه به كار برده شده م   يچرخشت كه به عنوان كنا    . دينما  يز خدا حفاظت م   يمشخص و متما  
هـوه از قـومش   يارانه يمنظور از ذكر برج، مراقبت هوشـ . كند ينمود، مشخص م  يد م ي خدا فراهم و تول    يد برا يبا
  .باشند ين مي ديباغبانان سران كاهنان و علما. باشد يم

 يهـا  وهيـ  مي جسـتجو يل بـا يامبران را، به تاكستان به قـوم اسـرائ       ي مداوم خادمان خود را، پ     به طور خدا  
. دندي از آنان را به قتل رسانيت نموده و بعضيامبران را آزار و اذياما آن قوم پ   . ، قداست و محبت فرستاد    يدوست
ـ آ (».  آنها پسر من را حرمـت خواهنـد گذاشـت   »: ش را فرستاد و گفتي خدا پسر خوت،يدر نها  سـران  ) 37ه ي

 موافقت كـرده بودنـد   ي خصوصبه طورآنها .  قتليك مجوز براي »ن وارث است  ي ا »ن گفتند،   يكاهنان و علما د   
ت او يمورد حق و صالحپس در .) نمودند ي انكار مآن را در مالءعام ي كهبا وجود. (باشد  يس پسر خدا م   يكه ع 

  . گرفت ي پسر بود سرچشمه ميقت كه او خدايحق نيت او از ايحق و صالح. خودشان پاسخ سوال را دادند
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. ميراثش را تصاحب كنـ يم و ميد او را به قتل برسان يائين است وارث ب   يا» مثل نقل شده كه آنها گفتند،        در
ان يآورند و روم يمان ميم، همه به او ايو را به حال خود رها كن اگر ما ا» گفتند، اين گونه  در واقع آنها     »)38ه  يآ(

رون يـ ن او را مطـرود نمـوده، ب  يبنابرا) 48: 11وحنا ي (». آمده و هم جا و هم قوم ما را از دست ما خواهند ستاند    
  . افكنده و مصلوبش نمودند

 كـه او در  ان گونـه نها، همد بكند، پاسخ آي سوال نمود كه صاحب تاكستان چه بامنجي كه ي هنگام 42: 21
سـنگي كـه    »:  را نقل نمـود 22: 118 از مزمور ياو سخنان. ان نمود، خودشان را محكوم كردند  ي ب 43 و   42 اتيآ

 ».اين از جانب خداوند شـده و در نظـر مـا عجيـب اسـت       . معماران رد كردند، همان سر زاويه شده است       
 يهـا   نمـود، آنهـا در نقشـه   يل معرفـ يهبـران اسـرائ   ريعنـ يخودش را به معمـاران    . ح آن سنگ  ي كه مس  يهنگام
امـا  . ثمر قلمداد كردند و او را كنار گذاشـتند  يآنها او را ب .  را به او اختصاص ندادند     يمكان چي خود ه  يساختمان

ن سـنگ  ياو بـاالتر .  عطـا نمـود  يا گـاه برجسـته  ياو جا ان مردگان برخاسـت و خـدا بـه   يپس از مرگش او از م     
د ي را كه برتر از همه نامها بـود، بـدو بخشـ         يو نام  ت سرافراز نمود  يز او را به غا    ي خدا ن  » :ديساختمان خدا گرد  

  .)9: 2ان يپيليف(»…
به ملتـي   و فته خواهد شدرگل ي از اسرائ  پادشاهي خدا ح اعالم نمود كه     ي رك و صر   يسي سپس ع  43: 21

ده خـدا كنـار     يـ ل بـه عنـوان قـوم برگز       ياسرائ.  اتفاق افتاد  ان گونه و هم . داده خواهد شد كه ميوة آن را بدهند       
ح خـود را  ي كـه مسـ   ي بر نـژاد   ي سخت يزندگ. نش محروم شدند  ي خدا از عقل و ب     يگذاشته شد و به حكم داور     

پادشاهي خدا از اسرائيل گرفته خواهـد شـد و بـه ملتـي داده      كـه  گوئيشين پيا.  شديمطرود نمودند مستول 
ان يـ هوديريان و غ يـ هودي از   يبـ يسـا، كـه ترك    يكل) 1 (:شـد م  ي در دو مضـمون تضـم      خواهد شد كه آن را بدهد     

ل كـه هنگـام ظهـور    يار اسرائد ايمانبخش ) 2(ا ي ؛)9: 2پطرس -1 (» مقدس، قوم خود خدا  يقوم» يعنيار  د  ايمان
  . وه خواهد آوردي خدا ميافته براي يل رستگارياسرائ.  خواهند نموديدوم زندگ
 افتـد، او را درهـم خواهـد    يهد شد، و هرگاه آن سنگ بر كسـ هرآنكه بر آن سنگ افتد،خرد خوا    » 44: 21
ن مطلـب دو  يا. كند ين قرار دارد؛ در بخش دوم از باال سقوط م  ي زم ي رو سنگه،  يدر بخش نخست آ    ».شكست
 در مورد او دچار خطا و گناه شـدند و  يهودي كه بار نخست آمد، رهبران     يهنگام. دينما  يان م يح را ب  يظهور مس 
د و دشـمنانش را ماننـد گـرد پراكنـده خواهـد      يـ آ ين مي پائي داور يد، برا ياي كه او دوباره ب    يامهنگ. خرد شدند 
  .ساخت
ت ي، در پاسخ آنهـا در مـورد صـالح   ها مثلن يان درك كردند كه هدف ا     يسي سران كاهنان و فر    45-46: 21

آنها ر كنند، اما ي او را دستگخواستند به هر عنوان شده  يآنها م . شود يما به آنها معطوف م    يباشد و مستق    يح م يمس
  .هراسيدند از مردم كه هنوز عيسي را به عنوان پيامبر قبول داشتند مي

  
  )14-1: 22. (ي مثَل شام جشن عروس)ح
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 لي او دوبـاره اسـرائ  ي عروسـ شـام در مثل . افته بوديان نيان پايسي با سران كاهنان و فريسي كار ع 1-6: 22
او . كشـاند  ير مـ يز بـه تصـو  يان مورد تنفر را به عنـوان مهمانـان سـرم   يهوديري و غيمحبوب و ارجح را در كنار     

دعـوت در  . پادشاهي آسمان را به پادشاهي كه مهماني عروسي براي پسر خود ترتيب داده بود تشبيه نمـود                
ش از موعد، كه شخصاً توسط خادمان منتقل شد كه بدون چـون و چـرا   ي پينخست، دعوت. دو مرحله انجام شد   

داً مشغول كار در مـزارع و       يها كه شد    يبعض. د كه جشن شروع شده است     يدعوت دوم كه اعالم گرد    . ديرد گرد 
 گران بـا خشـونت بـا آن برخـورد نمـوده و        ير و تنفر به آن پاسخ دادند، د       يا گرفتار مشاغل خود بودند، با تحق      ي

  . به قتل رسانيدند و آزار و اذيت نمودند، گرفتندخادمان را 

. الكت رسانيد و شهر آنها را بـه آتـش كشـيد    هقاتالن را به شد كـه    خشمگينه چنان    پادشا 7-10: 22
 برونـد  يل بودند به عروس  ي كه ما  ي همه كسان  ي برا ي عموم يا  نام مهمانان را منهدم كرد و دعوتنامه       فهرست اول 

  .ديگرد يافت نمي ي در عروسي خاليك صندلي ين بار حتيا. ع نموديتوز
 كه درباره نامناسب بودن وضع     يهنگام. شخصي بود كه لباس عروسي نداشت     ،  مهمانانن  ي ب 11-13: 22

جـائي   ،ندازنـد يرون بي بيكيپادشاه دستور داد كه او را در تار. او ساكت ماند  د،  يلباسش مورد پرسش واقع گرد    

  . دباشن ي نميكي 3ه ي با خادمان در آ13ه يخادمان در آ. گريه و دندان به دندان ساييدن خواهد بود كه
دگان يارند، اما برگز  يرا دعوت شدگان بس   يز». ديان رسان ين سخنان به پا   ين مثل را با ا    ي خداوند ما ا   22:14

  ».اندك
 يفي توصـ  ي عروسـ  يمهمـان . باشـد   ي پسر او مـ    يسين است كه، پادشاه خدا و خداوند ع       ين مثل ا  ي ا يمعن

ح يمس سا به عنوان عروسيآوردن كلان يبه م. باشد ي آسمان مي است كه مشخصه پادشاه  يمناسب از جشن شاد   
نـه و  يزم ل،ي بدون در نظر گرفتن اسـرائ     يهدف اصل . دينما  يده م يچي پ يرضروري غ به طور ر را   ين مثل تصو  يدر ا 

  . سايموضوع است نه دعوت شاخص و سرنوشت كل
ل را بزرگوارانـه بـه جشـن    ي راكـه اسـرائ   شـاگرد ددهنده و دوازده تـن      ي تعم ييحيمرحله نخست دعوت،    

 بـه آمـدن   يلي آنهـا تمـا  »ن سخنان،  يا. زند  ياما ملت از قبول آن سرباز م      . كند  ير م يكند تصو   ي دعوت م  يسعرو
  .از نظر فضا، جو مصلوب شدن را مجسم نمود) 3ه يآ (».نداشتند

هـا   يرفتـار بعضـ  . انـد ينما ي اعمـال رسـوالن مـ    ان را در كتابيهوديمرحله دوم دعوت، اعالم بشارت به       
ز داشـتند؛ اكثـر فرسـتادگان    يـ آم  خشـونت يآوران رفتـار  غاميها با پ  يبعض.  بوديحرمت يهمراه با ب   يز ول يرآميتحق
  . د گشتنديشه) شاگردان(

ان در يـ تـوس و لشـكر روم  ي تي به فرمانده»ارتش خود»ر بود،   يه پذ يل توج يتش با اسرائ  يپادشاه كه عصبان  
 بودنـد و او از آنهـا بـه    »ارتـش او »آنهـا  . ل كرديگسم و اكثر مردم آن ي منهدم كردن اورشلي برا يالدي م 70سال  

آنها رسما به او تعلق داشـتند هـر چنـد كـه او را بـه شخصـه                . ل استفاده نمود  يه اسرائ ي تنب ي برا يا  لهيعنوان وس 
  .شناختند ينم
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 بـا  يعنـ يك و بـد   يان ن يهوديريل در سراسر كشور كنار گذاشته شده است و خبرخوش به غ           ياكنون اسرائ 
ـ اما واقع ) 28:28 ؛46-45: 13 اعمال رسوالن . (شود  ي بشارت داده م   ين هر درجة برازندگ   دارا بود   يت هـر فـرد   ي
كند اما  ي اقرار م ي پادشاه ي خود برا  ي است كه به آمادگ    ي كس يمرد فاقد لباس عروس   . شود يد آزموده م  يآ  يكه م 
چ يدر واقـع هـ  ) 21: 5ان يـ قرنت-2(. ح خداوند ما نبوده استي مسيسي خدا به واسطه عييچگاه ملبس به پارسا   يه

در آن زمـان    . سـد ينو  ي م ييرا كه ر  ان گونه هم). باشد  ينم( نبود و    ي مرد فاقد لباس عروس    ي برا يبهانه و بخشش  
نطور كـه روشـن اسـت آن    يا. ديگرد ي آنها لباس فراهم مي نداشتند، براي لباس عروسيرسم بود كه اگر مهمانان   

 ورود ي احقاق حق خود براي كه او برايح، هنگام يبدون مس . ده نكرده است  ه لباس استفا  ين فرصت ته  يمرد از ا  
سرنوشـت او افكنـده شـدن بـه      ) 19: 3ان يـ روم. (كند يار ميرد سكوت اختيگ ي مورد پرستش قرار م  يبه پادشاه 

قـاء  ه رنج و عذاب جهنم را ال  يگر. دن خواهد بود  ييه و دندان به دندان سا     ي گر جائي كه  است،   يكيرون در تار  يب
 ايـن گونـه  اگـر  . كنـد  يه خدا را مشخص مـ    يش دندان نفرت و شورش عل     يده دارند كه سا   يها عق   يبعض. كند  يم

  . دينما ي مطهر كردن را دارد، رد ميري جهنم تاثيها ن امر كه آتشيا) ن مطلب صحت داشته باشديا(ا يباشد، 
ـ ي، دعوت شدگان بسيارندارد،  اشاره دي مرد فاقد لباس عروسي به كل مثل نه فقط به ماجرا      14ه  يآ ، يعن

كننـد، و   يهـا دعـوت را رد مـ    يبعضـ . باشند برگزيدگان اندك مي  اما  . رسد  ي م يريخبرخوش به عده كث   دعوت  
 كـه بـه   يهمگس كسان. گردند يان مين نمايدهند، اقراركنندگان دروغ ي كه پاسخ مطلوب م   ي از كسان   ي بعض يحت

. ريـ ا خيده شده يا برگزيد كه آيتواند بگو  يك فرد م  ي كه   ي تنها راه  .گردند  يده م يدهند برگز   يخبرخوش پاسخ م  
اين ن مطلب را ي ا(Jennings)نگز يجن. دهد يح انجام م ي مس يسي خداوند ع  ي برا يين است كه بداند چه كارها     يا

ه خواهنـد بـه دهنـد    ي نمـ يگردند، اما همگـ  ي دعوت ميمند شدن از مهمان  بهره ي برا ي همگ »كند،    يان م ي ب گونه
  ». ندينان نمايد، اطميه نماي باشد تهي كه مناسب مهمانيا كه بتواند جامه) بخشنده(

  
  )22-15: 22(ا خدا يصر ي به ق پرداخت)خ
 مختلـف  ينـدگ يئـت نما  ي ه 3ها توسط روانه ساختن        و كوشش  يها است، ثبت سع      فصل پرسش  22 باب

  .  به دام انداختن پسر خدايبرا
ـ ا. ميكنـ  ي را مشـاهده مـ  روديانيه و  فريسيانشش   ما كو  اتين آ ي در ا  15-16: 22  ين دو گـروه دشـمنان  ي
راد يـ ح را بـه ا ين بـود كـه مسـ   يـ هدف آنها ا.  متحد شده بودندمنجي مشترك از يبودند كه موقتا با نفرت    نيخون
در ان يـ هوديآنها از اخـتالف نظـر   . اندازنديند و به دام ب   ي خطرناك و نهفته وسوسه نما     ي با معنا  ياسي س يا  جمله
 مخالفـت خـود را از   ي از آنها با احساسـات پرشـور   يبعض.  كردند يبردار  ضر بهره ي به ق  ي و وفادار  يرويپ مورد
ـ  را برگز  يتـر   دگاه قابل تحمـل   يان، د ين مانند هرود  يريسا. كردند  ي ابراز م  يهوديري غ اتورم شدن به امپر   يتسل ده ي
  . بودند
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ن ين پرسـش سـنگ  يسپس پاسخ ا.  را ستودنديو، صداقت و شجاعت ياكارانه، پاكي نخست آنها ر 17: 22
   » آيا پرداخت خراج به قيصر قانوني است يا خير؟ » محول نمودند، يرا به عهده و
خـت بلكـه مـتهم بـه     يانگ ي برمـ يان را بر ضد خود به دشـمن ي نه تنها هرود»ريخ»داد  ي پاسخ م يسياگر ع 
اگـر  . سـاختند  ي وارد مـ ي كـرده و بـه او اتهامـات   ان او را گرفتـار يسيفر. ديگرد  يان م يه حكومت روم  يشورش عل 

 ين مـردم عـاد  ي را كه بـ ياديت زياو حما. گشت  يان روبرو م  يهوديد  ي شد ييگرا  ي او با روح مل    »يبل» :گفت  يم
 از وجود او، ي خالصي رهبران برايها  كه تا به آن هنگام مانع كوشش يتي حما -داد  يكرده بود از دست م     كسب
  . ديگرد يم

 دارنـد نكـوهش   يانداختن و  بر بدامي كه سعرياكارانيح آنها را به عنوان ي رك و صر   يسي ع 18-19: 22

 پرداخـت خـراج بـه حكومـت     ي كه از آن برايا  نشان دهند، سكهديناريسپس از آنها خواست كه به او   . نمود
 يا دآور آزاردهنـده ايـ دنـد،  يد ي مـ   سكهيصر را رويان نقش و عنوان قيهوديهر زمان كه . شد يان استفاده م  يروم

 يادآوريـ د به آنها ينار بايد. برند يان به سر ميهوديريآنها تحت حكومت و پرداخت خراج به حكومت غ         بود كه 
هوه وفادار بودند، پرسش پرداخت خـراج بـه   ياگر آنها به   . جة گناهان آنها بود   يكرد كه اسارت آنها به مردم نت        يم
  . ديگرد يچگاه مطرح نميصر هيق

 آنها مجبور بودند كه پاسـخ     »نقش و نام روي اين سكه از آن كيست؟        »: دي از آنها پرس   يسي ع 20-21: 22

  ».پس مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا»:  سپس خداوند به آنان گفت»صريق»دهند، متعلق به 
ـ       يسيدوار بودند كه ع   يآنها ام . پرسش آنان به خودشان برگشت     صـر بـدام   يه ق را بـا سـوال خـراج دادن ب

ـ ا.  آنها آشكار نمودي و سپاس از خدا برا   ي قدردان ي و شكست آنها را برا     ياو كوتاه . اندازند ار ين مطلـب بسـ  ي
شـان در نظـر   يها ي خـدا را بـر زنـدگ   يند، امـا آنهـا ادعـا     يصر را پرداخت نما   يات ق يآزاردهنده است كه آنها مال    

و آنها  ) 1:3ان يعبران. ( باشد ي خدا مير شخصيان تصوي و بهيستاد كه كامال شب   ي در مقابل آنها ا    يو كس . نگرفتند
  .دندي ورزيگاه به حق او كوتاهيدن جاياز بخش

 يت دارد كـه از حكومـت بشـر   ياو مسـئول .  دارديار دو شـهروند د ايمـان دهد كـه     ي نشان م  يسيپاسخ ع 
 كنـد كـه حكومـت    يا كـار يـ  كنـد و  گوئيان خود بديد در مورد فرمانروا  ياو نبا . دي نما يت ماد ياطاعت و حما  
به عنوان مثال شهروند آسـمان، او مسـئول    .  كه بر سر قدرت هستند، دعا كند       ي كسان يد برا ياو با . شودمنقرض  

  .)29: 5اعمال  (د به خدا باشديه او باي اوليد، وفاداري بوجود آين او دوتضادياگر ب. باشد ياطاعت از خدا م
 از بخـش راجـع بـه خـدا      يا  م و تـا انـدازه     يـ د دار يـ صـر تاك  يق، اكثر ما بر بخش راجع به        21ه  يدر نقل آ  

  !ان را نكوهش نموديسي آن فري برايسي كه عيقا همان اشتباهي دق–م يگذر يم
العمـل آنهـا،    تنها عكـس . اند دند كه شكست خوردهي، فهمشنيدند پاسخ او را     هنگامي كه فريسيان   22:22

  . بود، و سپس آنجا را ترك نمودند آنهايشگفت
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  )33-23: 22(امت ي آنها در مورد قيان و طرح معماي صدوق)د
ز يخواهِ آن زمان بودند، كـه رسـتاخ    ي آزاد ياتي اله يان علما ي كه قبال ذكر شد، صدوق     ان گونه  هم 23-24: 22
شـتر  ي بيلـ يشـان خ يها قي آنان از تصديدر واقع، انكارها . نمودند  ي وجود فرشتگان و معجزات را انكار م        جسم،
  .بود

عت را يآنـان شـر  . نزد عيسي آمدندد يكش يز را به سخره مي كه اعتقاد به رستاخياز آنان با داستان    يگروه
عت، اگـر   ين شـر  ي طبق ا  .)5: 25ه  يتثن( نمودند   يادآوري يوه زن با برادر شوهرش را به و       يك ب يمورد ازدواج    در
ست به منظـور حفـظ نـام    يبا ي مبرادر وي گذاشت،    ي بجا نم  كودكينمود و از خود       ي فوت م  يليك مرد اسرائ  ي

  . كرد ي مازدواج يوه وي ماندن ارث خانواده، با بيل و باقيخانواده در اسرائ
.  از بـرادران او ازدواج نمـود  يكـ يش را از دست داد و با ي بود كه شوهر خو    ي معما درباره زن   25-28: 22
. ديافت تا به برادر هفـتم رسـ  ي مطلب ادامه نيو ا ن او با برادر سوم ازدواج نمود، يز فوت كرد، بنابرا   يبرادر دوم ن  
. ديـ ات است مطرح گرديامت و حي كه خود قير شخصي تحق ين پرسش برا  يسپس ا . زن فوت نمود  ت،  يدر نها 

بنابراين در قيامت و رستاخيز، آن زن همسر كدام يك از هفت برادر خواهد بود؟ زيرا همـه                  ) 11:25وحنا  ي(
  .او را به زني گرفته بودند

 و از شود ي ميامدني فائق نيز باعث بروز مشكالتينمودند كه اعتقاد به رستاخ      يآنها اساساً مباحثه م    29: 22
 پاسـخ داد كـه مشـكل در اصـول          يسـ يع. ز نداشـت  يـ ت ن يـ ن واقع ي نبود، بنابرا  ين علت كه منطق   ينظر آنها به ا   

  . نداشتندي آگاهاهاي مقدس و قدرت خد نوشتهباشد بلكه در اذهان آنها قرار دارد؛ آنها از  ينم
 يونـدها يچگاه نگفته اسـت كـه پ  يه) ليانج(كتاب مقدس .  مقدس آگاه نبودنديها  نخست، آنها از نوشته   

 يغباشند و همگـ يص ميمردان به عنوان مردان و زنان به عنوان زنان قابل تشخ    . ابدي ي در آسمان ادامه م    ييزناشو
  .باشند يفرشتگان مند مانند ينما يار نميك همسر اختيچيكه ه ن نظرياز ا

سـت كـه   يا قادر نيد، آياگر او قادر بود كه بشر را از خاك خلق نما.  ناآگاه بودند  قدرت خدا دوم، آنها از    
  د؟ يل نماي از جالل تبدييها زاند و دوباره آنها را به جسميبرخ اند  را كه فوت نمودهيبه سهولت خاك آن كسان

از يـ ك ن يـ ز  ياب مقدس ارائه نمود كه نشان دهد كـه رسـتاخ           را از كت   يا   سپس خداوند مباحثه   30-32: 22
  سـخن گفتـه اسـت، امـا    خداي ابراهيم، اسحاق و يعقوب خدا از خود به عنوان   6: 3در خروج   . باشد  يمطلق م 

ن انسـانها   يـ  خـدا بـا ا     ».باشد، بلكـه خـداي زنـدگان اسـت          خدا، خداي مردگان نمي   » اشاره نمود كه     يسيع
توانـد از   يچگونـه خـدا مـ   . ها به انجام برسـند آنـان جـان سـپردند         ثاقين م ينكه ا ي از ا   نمود، اما قبل   يهائ  ثاقيم
تواند به عهد  يد؟ چگونه او كه نميشان در گور است سخن بگوي كه جسمها  ي سه مرد  يشتن به عنوان خدا   يخو

، به انجام برساند؟ باشند، داده است ي كه اكنون جزء مردگان م  ي را كه به مردان    ييها  تواند وعده   يخود وفا نكند م   
  .زي رستاخ–پاسخ وجود دارد  كيتنها 

  !تعليمات وي درشگفتي شديم و ما از مردم ندارد كه ي تعجب33: 22
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  )40-34: 22(م ي حكم عظ)ذ

آنهـا را خـاموش نمـوده    ) فيـ حر(ان دشـمن  ي، صـدوق يسيدند كه عيان شن يسي كه فر  ي هنگام 34-36: 22
ـ  آنهـا كـه      يسـخنگو .  داشـته باشـند    يو شنود است، به نزد او آمدند كه با او گفت            يسـ يل بـود از ع يـ ك وك ي

  .بزرگترين حكم شريعت را انتخاب نمايددرخواست نمود كه 
ن حكم يتر مين و عظي استادانه، تعهدات انسان به خدا را به عنوان اول يقي به طر  يسي خداوند ع  37-38: 22

 فكر خود محبـت  ي جان و با تمامي دل و با تماميم خود را با تماي خداوند، خدا  ». ان نمود ي ب عت مختصراً يشر
 يمعن ن بدان يا) 30: 12مرقس   (»شي قوت خو  ي و با تمام   »ن عبارت افزوده شده است،      ي در نوشتة مرقس ا    ».نما

دل از :  كه قبال اشاره شدان گونههم.  وجودش استيدن به خدا با تمام  ين تعهد انسان محبت ورز    ياست كه اول  
ـ ي، و قـدرت از طب ي عقالنـ يعتي، ذهن از طبي اراديعتي و روان از طب    احساس، روح  يعتيطب  سـخن  ي جسـم يعت
  . ديگو يم

 ماننـد خـود     محبت نمودن به همسايه خـويش     ت دوم بشر    يد كه مسئول  يافزا  ي م يسي سپس ع  39-40: 22
 ،يه موسو ابراز محبت نقش   : شود ي خدا و بشر شامل كل مذهب م       ي محبت نمودن برا   »: ديگو  يبارنز م . باشد  يم
همسايه خود را مانند »م، ين سخنان تعمق نمائيد اغلب در مورد ا    ي ما با  ».  بوده است  شاگردان و   منجيامبران،  يپ

ت مـا  يـ زان از فعاليـ م، و چـه م ياد خودمان را دوست داريم كه ما چه زين فكر كنيد به اي ما با».خود محبت نما  
م كـه اگـر مـا، آن    يم تصور كني كنيد سعيسپس با. ردش نفس خود تمركز دايحول محور مراقبت از خود و آسا     

ـ . مي انجام دهآن راد يسپس با. م داشتي خواهيم چه احساسيگان خود نمائيمحبت را نثار همسا    ين رفتـار يچن
باشـند،   ينكار مياند قادر به انجام ا  كه دوباره متولد شدهيتنها كسان . باشد  ي م يعيباشد، بلكه ماوراءطب    ي نم يعيطب

  .نكار را انجام دهديق آنها ايح از طرينها بگذارند مسو سپس ت
  

  )46-41: 22( پسر داود، خداوندِ داود است )ر
 و احترام بودنـد، او آنهـا را   يل دچار شگفتي به وكيسي هنوز از پاسخ ع    فريسيان حالي كه در   41-42: 22

 وي پسـر چـه كسـي    كردنـد؟  مسـيح چـه فكـري مـي     آنها در مورد     ». ز روبرو ساخت  يآم  كي تحر يمشكل با
   »؟باشد مي

 از يسـ ين عيبنابرا. ح بودنديح است؛ آنها هنوز منتظر مسي همان مسيسيان اعتقاد نداشتند كه عيسياكثر فر 
ي  كلـ به طوراو .) باشد يز مين مطلب ن  يهر چند كه شامل ا     (»ست؟ينظر شما در مورد من چ     »د كه   يپرس  يآنها نم 
  .  خواهد بوديد پسر چه كسيظهور نما) حيماش(ح ي كه مسينمود كه هنگام يپرسش م

  .  خواهد بودداودح از تبار ين بود مسيح آنان ايپاسخ صح
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خداونـد بـه خداونـد مـن     »: د، داود گفتينما ي را نقل م  1: 110 مزمور   يسي سپس خداوند ع   43-44: 22
ـ ».به دست راست من بنشين، تا آن هنگام كه دشمنانت را كرسي زير پايت سـازم               : گفت  كـاربرد واژة  ني اول
ش يح بـه عنـوان خداونـد خـو      ين داود از مسـ    يبنابرا. دينما  يح اشاره م  ين به مس  ي به خدا و پدر و دوم      »خداوند»

  .ديگو يسخن م
خوانـد    مـي »خداونـد »بنـابراين اگـر داود او را   »: دينما  ي را مطرح م   يگري سوال د  يسي اكنون ع  45: 22

 هم خـدا  يعنيح هم خداوندِ داود و هم پسر داود ياست كه مسن ي پاسخ ا»؟تواند پسر داود باشد چگونه او مي  
  . باشد ي پسر داود مي خداوندِ داود؛ و به عنوان انسان، ويبه عنوان خدا، و. باشد يانسان م و هم

ق يـ  پسـر داود از طر  –ح  ي همان مسـ   يسينمودند كه ع    ير بودند، آنها درك م    يپذ  ان آموزش يسيفقط اگر فر  
  . باشد ي كه از سخنان، كارها و راه و روشش آشكار بود، مگونهان م، و پسر خدا هميمر

  سردرگم شده بودند، پـس از ي كه از حكمت ويو در حال. ن مطلب عاجز بودندي اما آنها از فهم ا 46: 22
 يگريد وهيپس از آن از ش. ا با او رفتار كنندي خود با مكر و ريها  ننمودند كه با پرسشي سعيدن سخنان و يشن
  .خشونت: ه نمودندفاداست

  
  )12-1: 23(ز يه سخنان پربار و عملكرد ناچي اخطار عل)ز

 علمـاي ديـن و فريسـيان   ه يـ ش علي خـو شاگردانت و ي به جمع  منجي،  بابن  ي ا آيات در آغاز    1-4: 23

م ي تعالي كلبه طور. دهند يم مي را تعل يعت موس يا شر ي، و   اند  مسند موسي نشسته  ن رهبران بر    يا. دهد  ياخطار م 
و عبارت سخنان پربار . باشد ياعتقادات آنها بهتر از رفتار آنان م    . ستينان است، اما عملكرد آنها ن     ينها قابل اطم  آ
گويند، نگاه داريـد و بـه    آنچه به شما مي …»:  گفتيسين عيبنابرا. كند يز درباره آنها صدق م يعملكرد ناچ  و

  ». آورند دهند، خود به جا نمي ليم ميزيرا آنچه را تع! جا آوريد؛ اما همچون آنان عمل نكنيد
 بلنـد   ي بـرا  يامـا كمكـ   )  نص قـانون   ي افراط يرهاياحتماالً تفس  (هاي سنگيني دارند   خواستهآنها از مردم    

  .رقابل تحمل نخواهند نمودي غين بارهاينمودن ا
ا را ببينند، دروني بلكه به اين علت كه مردم آنه) اخالص( آنان قوانين مذهبي را نه به خاطرصداقت      5: 23

 چهـارگوش چرمـي كوچـك كـه حـاوي صـفحاتي از         هسـ كي(استفاده آنها از فيالكتـري      . دهند  با دقت انجام مي   
باشد كه به طور سنتي، مردان يهودي هنگام دعاي صبحگاهي روزهـاي هفتـه روي      هاي مقدس تورات مي     نوشته

ه اسرائيل كـه سـخنان وي را بـه عنـوان     منظور خدا با حكم ب. باشد يك نمونة آن مي) ددهن  بازوي چپ قرار مي   
 اين بود كه شريعت بايـد مـداوماً در پـيش روي     بندي بين چشمانشان ببندند،    اي روي دستانشان و پيشاني      نشانه

 آنها اين حكـم روحـاني را   .)18: 11؛ 8: 6؛ تثنيه  16،  9: 13خروج  (هاي آنان را هدايت نمايد        آنها باشد، و فعاليت   
هاي چرمي قـرار   مقدس را در كيسه هاي كتاب هايي از نوشته بخش. ظي و فيزيكي تقليل دادنداللف به معنايي تحت 

  . هاي خود بستند داده و آنها را بدور بازوها و پيشاني
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 آمدنـد، در  ي مـ ي فوق روحانبه نظر بزرگ يها دان  هيا آ ي) ها  يالكتريف(ز  يآم  دن مسخره ي با پوش  زماني كه تا  
 ييزهـا يان حكم نموده بود كـه از آو يهوديز به يعت نيشر. دادند ي به خود راه نمينعت نگرايمورد اطاعت از شر   

ـ ؛ تثن41-37: 15اعـداد   (شان اسـتفاده كننـد         جامه يها   رنگ در گوشه   ي آب يها  سمانيبا ر ) ييها  منگوله( ) 12: 22هي
ـ ا با آنها بود و آنهيز بودن قومي به متمايادآوري مشخص به منظور يها نتين ز ياستفاده از ا    از ملـت  يد جـدا ي
ـ ي تزئيها ها و شرابه هيده گرفته و با استفاده از حاشي را ناد  يان درس روحان  يسيفر .داشتند  يگام برم  ، ي بلنـدتر ين

  . نمودند يخود را ارضاء م
 هـا  مهماني پرمنزلت در يگاههاي خود را با تالش به اختصاص دادن جاينيب  آنها حس خودبزرگ  6-8: 23

كردنـد و   ي اقناء مسالم و تحنيت در بازار    دن  ي خود را با شن    يآنها غرور و خودپسند   . دادند  ي بروز م  ها  كنيسهو  

  . گشتند يند خشنود ميباشد، خطاب نما يم) »معلم»ا ي »استاد بزرگ» يكه به معن( بيرنكه آنان را يمخصوصاً از ا
ـ  الوهيفقط براد ي مشخص كه بايه استفاده از القابي را بر عل   شاگرداننجا  ي در ا  9-10: 23  شـود ت حفـظ  ي
و   وجود داردمعلمك يرا فقط يد زي مشخص است بخوانيكه لقب) معلم/ استاد  (يد رابيما را نبا. دهد يهشدار م

 خردمندانـه  ينشـ يوسـتون بـا ب  . باشد ي ما ميم؛ خدا پدر همگي بخوانپدرد ي را نبايچ مرد يما ه .  است مسيحآن  
  : سدينو ين ميچن

 را  يحيك مسـ  يـ ز سـاختار    يـ سـه چ  . باشـد   ين انسان و خدا م    ي ب ي اساس يطن مطلب اعالم رواب   يا
  اصول، يعنيدهد؛    ي كه انجام م   ييت او، باورها و اعتقاداتش، و كارها      يه و شخص  يرمايخم. دهد  يل م يتشك

، ي زنـدگ –از دارد   يـ ز ن يـ  خـود بـه سـه چ       يت روحـان  يـ  موجود يانسـان را بـرا    . يتجارب و عملكرد و   
. ان نمـوده اسـت  يل در قابل شش واژه ب     ي كه خداوند ما در انج     يقا همان مطالب  يدق. تيدستورالعمل و هدا  

تواند  ي نميچ مرديرا هيد، ز يق ننمائ ي را به عنوان پدر تصد     يچ مرد ي ه … » هستم راستي وحيات من راه،   »
است منصوب   از خطاي كه بر  ي را به عنوان معلم    يچ مرد يد؛ ه يا حفظ نما  ي را ببخشد و     ي روحان يزندگ
رابطه شما با خـدا  . ردي را در دست بگيت امور روحانيد كه اداره و هداي اجازه ندهيچ مرديد، به ه  يئننما
  .باشد ي ميگريكتر از رابطه با هر شخص ديح نزديو مس
چ ياران بـدون وجـود هـ   د ايمـان  ي آسـمان تمـام  ين اسـت كـه در پادشـاه   ي امنجي واضح سخنان    يمعنا

ـ امـا با . دهد يكسان را شكل مي يك برادري يگري بر ديكيو تفوق ز  ي متما ي داشتن عنوان  ي برا يگاهيجا د بـه  ي
ش، يجنـاب كشـ  يش، عالي افكند؛ جناب كشي نظرشود يافت ميت يحي كه اكنون در عالم مس   يقين پرطمطر يعناو

.  معلم اسـت ي به معن يوناني به زبان    »دكتر»ضرر    ي واژه به نظر ب    يحت. باشند  ين، از آندسته م   يريزبان سا يپدر و م  
 مثـال،  بـه طـور  . دينما ي اشاره ميا دانشگاهي و يا ، حرفهيعي تا روابط طب  ين هشدار آشكارا به روابط روحان     يا(
تـا  .)  وجود نـدارد يد منعي خطاب نما»دكتر» پزشك خود را يماريا ب ي »پدر» والد خود را     يمطلب كه كودك   نيا
د كـه  يـ  را جـالل ده يمستحق آن اسـت و كسـ     د كه   ي را احترام نمائ   ي مورد نظر است كس    ي روابط خاك   كه جاآن

  .)7: 13ان يروم(باشد  يمستحق آن م
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قـاً  ي دقي واقعـ يقت نهفته است كه بزرگـ ين حقي آسمان در اي پادشاه ي انقالب يژگيگر و ي بار د  11-12: 23
آن كه در ميان شما از همه بزرگتر است، خدمتگزار      »:  گفت يسيع.  است كه مردم از آن دارند      يمتضاد تصور 

زيرا هر كه خود را بزرگ سازد، پست خواهد شد و هـر كـه خويشـتن را فـروتن سـازد         . ما خواهد بود  ش
دانسـتند، پسـت      يان كه خود را بزرگ م     يسيفر.  در خدمت است   ي فروتن ي واقع ي بزرگ ».سرافراز خواهد گرديد  

  .ديرس خواهند ين به بزرگي معي كه خود را فروتن ساختند در زماني واقعشاگردان. خواهند شد
  

  )36-13: 23(ان يسي و فرباناتكه ي ابراز تأسف عل)ژ
ن جمـالت  يا. دهد  ي و مغرور زمان خود هشدار م      ياكاران مذهب ي جمله اسف بار به ر     8سپس خداوند در    

افسوس بـر  » سرنوشت آنها كه با اصطالح ي از تأسف و اندوه است برا   ياناتيباشند، بلكه ب    ي نم »نيلعنت و نفر  »
  . ارد ندي تفاوت»!تو

 ي خـوددار پادشـاهي آنهـا از ورود بـه      .  آنهاست ي و كارشكن  ي بر ضد سنگدل   تأسفن اظهار   ي اول 13: 23

 اغلـب  يب است كه رهبـران مـذهب  يار عجيبس. ز ممانعت به عمل آوردند    ين ن يري سا ورودنموده و متهاجمانه از     
ـ    . باشند  يض م يك و فعال بشارت ف    يمخالفان درجه    نـد جـز   ينما  ي تحمـل مـ    يندي را بـا خوشـا     يآنها هـر مطلب

ض را بـه   يخواهد كـه خـدا فـ        يض خدا باشد و نم    يخواهد كه هدف ف     ي نم يعيبشر طب  . را يخبرخوش رستگار 
  . ن نشان دهديريسا

 و سرپوش نهادن بر   زنان  هاي بيوه   خانه تصاحب   ي برا –ن اظهار تأسف، نكوهش نمودن آنها       ي دوم 14: 23

كسان اسـتفاده نمـوده و   ي يا وهي مدرن از شيها  از فرقهيبعض. باشد ي مطوالني نمودن دعاهايشان عمل خود با    
 منتقـل  »سـا يكل»كنند كه ملـك خـود را بـه     يباشند وادار م   يرت م يبص  ي ب ياراند  ايمان يزنان مسن را كه گاه      وهيب
  . تري را دريافت خواهند نمود محكوميت عظيم به زهد و تقوا ين متضاهرانيچن. ندينما

 يهـا   آنهـا بـه محـل     . شـود  ي منجر م  ي است كه به گمراه    ياقيه آنها تعصب و اشت    يام عل ن اته ي سوم 15: 23
 بـر او،  پيروزيكن پس از ين خود درآورند، لي خدا برگشت داده و بد    ي را به سو   يروند تا شخص    يدور م  اريبس

. هاسـت  لط فرقهاق غياس مدرن، تعصب و اشتيك نمونه از قي. سازند يشتر از خود شرور مي بدو برابر او را    آنان
جـه  ياما نت: ابنديك شخص را بيدن به هدفشان ي رسي منزل را به صدا درآورند تا برا      700خواهند درِ     ي م يگروه
  ». گردند ين ميتر شان هستند اغلب گمراهين نوكيكه تندروتر ي آنان»ند، يگو يد كه ميا دهيشن.  شر استيينها

آنهـا  .  نكوهش نمـود   يرصادقانه تعمد يا استدالل غ  ي،  يازب   سفطه ي چهارم، خداوند آنان را برا     16-22: 23
م دادنـد كـه     ي مثال، آنها تعل   به طور .  اجتناب از انجام تعهدات ابداع نمودند      ين از استدالل را برا    ي دروغ يا  وهيش

 بخـورد ملـزم   طالي معبد قسم  به انجام دادن تعهد ندارد، اما اگر به          ياد كند، اجبار  ي معبد قسم  به   ياگر شخص 
  كه قسـم يآور است، در حال    محراب الزام  ي رو يايآنها گفتند كه قسم به هدا     .  كه تعهد خود را انجام دهد      است

معبـد خانـه   . (شتر از خدا بود   ي آنها ب  ين ارزش طال برا   يبنابرا. دينما  ير نم ي را حق  ي كس يخوردن به محراب خال   
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شـتر  يات بيآنها به ماد. محراب داشت واالتر از يارزش)  مختلف ثروتيها  شكل( محراب يه رو يو هد )خدا بود 
دن ي بخشـ  يمحـراب جـا   (دن  يعالقه داشتند تا به بخش    ) هيهد(افت  يشتر به در  يآنها ب . ت عالقه داشتند  ياز روحان 
  .) بود

. ز آنان را آشكار نموديآم بيطه و استدالل فر   س سف راهنماياني نابينا  با خطاب نمودن آنان به عنوان        يسيع
 يه رويـ و محراب بود كه به هد. افته بوديشد ارزش خاص   ي به منزلگاه خدا مربوط م     ن رو كه  ي معبد از ا   يطال

 طـال ارزش دارد كـه   ي دارد كور هستند؛ هنگـام ي ذاتيكنند طال ارزش  ي كه تصور م   يكسان. ديبخش  يآن ارزش م  
ـ    ي داده م  ي جسم يها  زهي كه به خاطر انگ    ييايهدا. شود جالل خدا استفاده     يفقط برا   باشـند؛  ي مـ  ارزش  يشوند ب
  . دارندي ابديشوند ارزش يا به نام خداوند داده مي به خداوند و ي كهآنهائ

ان بود و آنها ملزم بودند كه تعهـد  يخوردند، خدا در م   يان بهر چه قسم م    يسين فر ين است كه ا   يت ا يواقع
ركننـده  يات، حقتعهـد . زديـ ع از تعهـدات خـود بگر    ي وسـ  يهـا   تواند با استدالل    يانسان نم .  آورند يخود را بجا  

 اجتنـاب از عمـل بـه تعهـدات     ي گونـاگون بـرا  يها متوسل شدن به مهارت. ها وفا نمود  د به قول  يباشد و با    يم
  . ده استيفا يب

هنگـام   علماي ديـن و فريسـيان  . قت استي بدون حق  ييه شعائرگرا ين اظهار تأسف عل   ي پنجم 23-24: 23
 يسـ يع. كردنـد  يار موشكافانه عمل ميدادند؛ به خدا بس يم كه پرورش يتياهم ياهان بيك دهم از سهم گ يم  يتقد

ـ  ي آنها را برا   يزِ اطاعت متهم ننمود، بلكه و     يات ناچ يت دادن به جزئ   ي اهم يآنها را برا    و رذالتشـان   يوجـدان   ي ب
 بـا  يسيع. داً نكوهش نموديد، شديآ  يان م يت به م  ي و خلوص ن   رحمت،  عدالتكه موضوع نشان دادن     ي  هنگام

 را پشـه ف نمـود كـه آنهـا      ي توصـ  اين گونه باشد، آنها را      يهمتا م   ي ب يي كه از نظر پرمعنا    ي ادب يصنعتاستفاده از   

ـ باشد اغلب به داخل ل ي كوچك ميا  پشه كه حشره  . بلعند  ي را فرو م   شتركنند اما     ي م يصاف ن يريوان شـراب شـ  ي
ـ ياهم ن مطلب كمي به ا مسخره است كه  . شود ي م ي بسته، پشه صاف   يدن شراب با دندانها   يافتد، با نوش  يم ن يت چن

ت ينها ي بيان در مورد مطالب جزئ  يسيفر! دين را بلع  يدر فلسط ) نجس(وان ناپاك   ين ح ي، اما بزرگتر  شود يتوجه
 بـه طـور  ، ظلم و طمـع  ي، نادرستياكاري مانند ريار بزرگياما نسبت به گناهان بس . دادند  يتوجه و عالقه نشان م    

  . خود را از دست داده بودندآنها حس تناسب .  كور بودنديفاحش
ان مراقـب بودنـد كـه       يسيفر.  و متظاهر بودن است    يي در مورد ظاهرگرا   تأسفن اظهار   ي ششم 25-26: 23

. يكـامگ د و خو گوئيزورشان آكنده بود از     يند اما قلبها  ي بودن را حفظ نما    ي و اخالق  ي از مذهب  ي ظاهر يشينما
مـان  يق توبـه و ا يـ ند كه از طرينان حاصل نماي، اطميعني، دداخل پياله و بشقاب را پاك سازند يآنها نخست با 

ـ . شـود  ي آنان مـورد قبـول واقـع مـ    يسپس، فقط آن هنگام است كه رفتار ظاهر     . شان پاك شده است   يقلبها ن يب
م يخـواه  ي كه ما ميزي آن چ يعنيت خود   يم بر شخص  يخواه  يما م . ت ما تفاوت وجود دارد    يشخص ما و شخص   

او خواسـتار  . مي كه ما واقعـاً هسـت  يزي چ–د دارد   يخدا بر شخص تأك   . ميد نمائ يم، تأك يتگران فكر كنند ما هس    يد
  )6: 51مزمور . (باشد يقت در درون وجود ميحق
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ـ . سازد  ي و متظاهر بودن ضربه وارد م      ييز بر ظاهرگرا  ي ن تأسفن اظهار   ي هفتم 27-28: 23 ن يـ ن ايتفاوت ب
ـ نما يد مي را نكوهش شدي و عشق به مال اندوزي آزمندن است كه در ابراز تأسف ششم پنهان نمودن       يدو ا  د، ي
  . دينما ي را محكوم مقانوني رياكاري و بي پنهان نمودن ي كه هفتميحال در

 ي ناخواسته آنها را لمس نموده و از نظر سـنت يهوديشدند تا مبادا مردم  ي م يدكاري سف قبرهادر آن هنگام    
ـ نما يه مي تشب سفيدكاري شدهقبرهايان را به   يسين و فر  ي د ي علما يسيع. نجس و ناپاك گردند    د، كـه خـارج   ي

 آنهـا  ين رهبران مذهبيكردند كه ارتباط با ا يمردم فكر م. ند و داخلشان پر از فساد است     يآ  يزه م يآنها به نظر پاك   
  .  و رذالت بودندياكاريرا آنها پر از ريكردند ز يكند، اما در واقع آنها نجاست را تجربه م يس ميرا تقد

  و قتل نفـس يم به آنها برچسب احترام خارج   يتوان  ي است كه ما م    يه اعمال ي عل تأسفن  ي آخر 29-30: 23

 هايشـان  مقبره ريـ ا تعميق با ساختن ياء عهد عتيكردند كه به انب يان تظاهر ميسين و فر ي د يعلما. مي بگذار يدرون
كـه در كشـتن      گفتند  ي، آنها م  يادبودي يها  ياندر سخنر . گذارند  يادبودشان با تاج گل احترام م     ي ين بناها يو تزئ 

  . نمايند تأسي نمي به اجداد خود پيامبران

بنابراين شما شاهداني هستيد عليه خويشـتن كـه شـما فرزنـدان كسـاني      » به آنها گفت،  يسي ع 31: 23
ـ  آبـاً از ين عمل شهادت دادنـد؟ تقر    ي اما آنها چگونه به ا     ».هستيد كه پيامبران را به قتل رسانيدند       ن يـ  ايه قبلـ ي

نخسـت، آنهـا اعتـراف    . دند جـدا كردنـد  يامبران را به قتل رسانيكه آنها خود را از پدرانشان كه پ ديآ ين برم يچن
 از واژه پسران، يسياما، ع. ختندين ريامبران را به زم ي آنان بودند، خون پ    ينمودند كه پدرانشان، كه آنها پسران تن      

 ين گورهـا ي كه آنها مشغول تزئيدانست كه در حال   ياو م . ا استفاده نمود  ه  با همان مشخصه  ) قوم( مردم   يبه معن 
 ايـن گونـه  امبران مـرده، آنهـا      يـ  احترام بـه پ    يدوم، در هنگام ادا   . دنديپروران  يامبران بودند، نقشه مرگ او را م      يپ
ا پسـران پدرانشـان   ب آنهـ يـ ن ترتي و بـد ». باشند يامبران مرده م يم پ ي كه ما دوست دار    يامبراني تنها پ  »گفتند،    يم

  . بودند
مانـه  ي پي پدران تـا حـد  ».هاي گناه پدران خود را لبريز كنيد پس پيمانه » سپس خداوند ما افزود،      32: 23

روانش يـ  خداونـد و پ يسـ يدن عي با به قتل رسانبه زوديان يسين و فري ديعلما. اء پر كردنديقتل را با كشتن انب 
  .دي وحشتناك خواهند رساني را كه پدرانشان آغاز نمودند به اوجي عملتا لبه پر خواهند نمود، و مانه رايآن پ

ـ نما  يان م يح خداوند آن سخنان توفنده را ب      ين هنگام مس  ي در ا  33: 23 ! زادگـان   اي مـاران، اي افعـي     ». دي
 را  ين سخنان كوبنـده و تلخـ      يتواند چن   يافته م يا محبت جسم    ي آ »؟چگونه از مجازات جهنم خواهيد گريخت     

ك اصالح ي به عنوان يسي از عيدرك عموم. ز باشديد مقدس و صادقانه ن   ي با يرا محبت واقع  يد؟ بله، ز  ياان نم يب
د يتواند قاطع باشد، و با يمحبت م. باشد يل نميد انجييباشد، مورد تأ يان، كه تنها احساسش محبت ميز  يطلب ب 

  .همواره عادالنه باشد
داد نه  ي، را آماج خود قرار مينِ محكوم كننده، رهبران مذهب  ن سخنا يم كه ا  يد به خاطر آور   ياما صادقانه با  

ان مبشـر بـا دشـمنان    يحي از مسـ   ي كه بعض  يسا هنگام ي كل ييگرا  در عصر وحدت  . ا ملعون را  يالخمر و     مردم دائم 
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م، و ي تعمـق نمـائ  يسـ يوندند بجا است كه در مـورد مثـال ع         يپ  يشان را بهم م   يروهايح ن يب مس يقسم خورده صل  
ئم كـه از  ي را محبت نمايران كمك نمود و كسانيد به شريا باي آ»م، يهوشافاط را به خاطر آوريو به  هيسيسخنان  

  )2: 19خ يتوار-2 (»خداوند نفرت دارند؟
ان يسـ ين و فريـ  ديح بـه علمـا   ي صـر  يلي نمود، بلكه خ   ينيش ب ي نه تنها مرگ خود را پ      يسي ع 34-35: 23

 را به قتل مردان با حكمت و علماي دين ،  انبياء يعنيواهد فرستاد    را كه او خ    يغامبراني از پ  يگفت كه آنها بعض   

 شهر به شـهر انه خواهند خـورد و  ي تازها كنيسهختند در يد شدن گري كه از شهي از كسان  يبعض. ديخواهند رسان 
ود  خـ يخ شهادت را برايل گناهان متراكم تاري اسرائين رهبران دنيبنابرا. ت قرار خواهند گرفت  يمورد آزار و اذ   

ا بـر  يـ  زكر… تـا  …ل يـ خته شده است، از خـون هاب      ين ر يان كه بر زم   يو همه خون پارسا   . انباشته خواهند كرد  
 يبنـد  ن كتاب و در طبقـه ي در آخر21-20: 24خ يتوار-2ت قتلش در ي كه روايا كسيزكر. گردن شما خواهد بود  

  .)باشد يق نميهد عتسنده كتاب عيا نوين شخص همان زكريو ا. (ل ثبت شده استيان انجيعبران
ح خطـاب بـه آنهـا سـخن      ي كه مس  يا نژاد ي و   نسلن  ي گذشته به گردن ا    يرهاي همه گناهان و تقص    36: 23

 منجـي ختـه و بـا مـرگ    ي به هم آميقيگناهان به طر ي بيختة قبل ين ر ي به زم  ي كه خونها  گوئيباشد،    يگفت م   يم
ح خود نفـرت داشـتند و او را بـه    يل از مسيدل يه ب ك ي از مجازات بر ملت    يليس. ده است ي از گناه به اوج رس     يبر
  .ر خواهد شديخكوب نمودند سرازيتكاران ميب جنايصل

  
  )39-37: 23 (مي بر اورشليسيغ و افسوس عيس اظهار در
 خداونـد  يهـا   شامل اظهـار تأسـف  يگري دبابشتر از هر  ي كه ب  بابن  يت ا يار حائز اهم  ي نكته بس  37: 23

 ي شـهر يد و تلخ، بـرا ي شديها او پس از نكوهش! ابدي يان مي پاي ويها با اشك ن است كه    يباشد، ا   يم يسيع
 پـر از  »ميم، اورشـل ي اورشـل ي ا»تكرار نام شـهر،  . دينما يداً اظهار تأسف م يكه فرصت خود را از دست داد شد       

رسـتادة خـدا    را كـه ف   ) يرسـوالن  (يامبرانيد و پ  ي را به قتل رسان    پيامبرانم  ياورشل.  است يان نكردن ياحساسات ب 
انه و عاشقانه فرزندان آن را نزد خـود  ين شهر را دوست داشت، و اغلب حاميبودند سنگسار نمود، اما خداوند ا    

  . خواست نميم ي اورشلاما. نمايد هايش را گرد خويش جمع مي مانند مرغي كه جوجه. نمود ي ميآور جمع

 خانة شما ويران شده به خودتان واگذار        اينك» گفت،   يسين اظهار تأسف، خداوند ع    يان ا ي در پا  38: 23
م و ملـت آن  ينجا منظور معبد است، اما ممكن است شامل شـهر اورشـل        ي در درجه اول ذكر خانه در ا       ».شود مي
مـان  يا يل گمراه و بي وجود خواهد داشت كه در طول آن اسرائي زمانيا ن مرگ و ظهور دومش وقفه     يما ب . باشد

  .)دندياران او را دد ايمان فقط يز ويتاخپس از رس. (دياو را نخواهند د
 را بـه  يل ويار از اسرائد ايمان ي است كه گروهيو آن هنگام. باشد ي دوم مي در انتظار تجل39ه ي آ 39: 23
 بـاد او كـه بـه نـام خداونـد      مبارك». باشد ي مين سخنان قطع  يرفتن در ا  ين پذ يا. رنديپذ  يحِ پادشاه م  يعنوان مس 

  ».ديآ يم
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ا يـ افـت  ي خواهند يا فرصت دومياند آ دهيح را به قتل رسان  ي كه مس  ين مطلب كه كسان   ي به ا  يا  چ اشاره يه
بـار  . شـد  ي مـ ي كلـ به طورل يگفت كه شامل ساكنان آن و اسرائ  يم سخن م  ياو در مورد اورشل   . ر نشده است  يخ
 نظـر خواهنـد كـرد    ي خواهد بود كه آنها بر و    يد زمان يم او را پس از مرگش خواهند د       يگر كه ساكنان اورشل   يد
ا يـ زكر(شـان   گانـه ي پسـر  ي براگوئيكنند كه  ي مي سوگوارآن گونه  او   ي كه بدنش را سوراخ كردند و برا       يكس
  .سر وجود ندارد تك پي برايدتر از سوگواريتر و شد ان تلخيهودين مراسم يب در) 10: 12

  
  )25-24 يهاباب(تون يكوه زپادشاه بر خطابه . 13

تون ارائـه  يه مهم بر فراز كوه زين اعالميل كه اين دليبه ا. تون را در بر دارديه كوه ز   خطاب 25 و   24 بابهاي
ش بـه دوران رنـج و عـذاب و ظهـور دوم خداونـد اشـاره       يباشد؛ و از پـ  ي مĤبانه م  گوئيشيخطابه كال پ  . ديگرد
واضح اسـت كـه   . ودش يل مربوط مي بلكه در درجه اول به ملت اسرائي اختصاصبه طور ن خطابه نه    يا. دينما  يم

و ) 16: 24 (».زنـد يه هسـتند بـه كوههـا بگر   يـ هودي كه در    يد كسان يبگذار» مثال،   به طور باشد؛    ين م يمكان فلسط 
 ». در روز سـبت نباشـد  …د كـه فـرار شـما      يـ دعـا كن  » مثال،   به طور . باشند  يان م يهودي مشخصاً   يت انسان يموقع
 كه ما نشان ان گونه هم. ساي، نه كل  شود ي خدا، تلق  يهوديگان  ديد برگز يبا) 22: 24(دگان  ياشاره به برگز  ) 20: 24(

  .شود يافت نمي خطابه يها ها و نه در مثل يشگوئينه در پ كيچيسا در هيم داد، كليخواه
  

  )2-1: 24(د نك ي مگوئيشي معبد را پيراني ويسي ع)الف
ن نظر ين حركت از ا ي ا .شود ي آغاز م  عيسي خارج شد و معبد را ترك نمود       ن جمله مهم كه     يخطابه با ا  

اد يـ و ما را ب. ت استيار حائز اهميبس) 38: 23(». شود يران و به شما واگذار مي خانه شما و…»ان نمود،   ياو ب  كه
  .)23: 11 ؛4: 10؛ 3: 9 اليحزق (زداندا يال از ترك نمودن جالل از معبد ميف حزقيتوص

 مطالـب  يذهن آنهـا بجـا  . دين نمايا آنان تحس معبد را ب   ي معمار ييباي از خداوند خواستند كه ز     شاگردان
 اخطـا  يسـ يع. ها جلـب شـده بـود      هي ماده به سا   يو توجهشان به جا   .  گذرا اشغال شده بود    ي با موضوعات  يابد

هـوده  يتـوس ب  يت. باقي نخواهد ماند  ي  سنگ بر   يسنگ يران خواهد شد كه حت    يرنمود كه ساختمان چنان كامل و     
. ديانجـام رسـ   ح بـه ي مسـ يشـگوئ يدند، و پي به آتش كشآن رااما سربازان او  نمود كه معبد را نجات دهد،      يسع
ـ          يينات طال ي كه آتش تزئ   يهنگام  يافـت و سـربازان بـرا   يان  يـ ن سـنگها جر   ي را ذوب نمود، فلـز ذوب شـده ب
ـ ا.  نموده بود سنگها را دانه دانه كنار زدند       يشگوئي به آنها همانطور كه خداوند ما پ       يدسترس  در سـال  ين داوري
  .ديم را غارت نمودند انجام گرديتوس اورشلي تيان تحت فرماندهي كه رومي هنگاميالدي م70

  
  )14-3: 24(اول رنج و عذاب ه يمن )ب
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 و از او سـه    خصوصي نـزد او آمدنـد      به طور  شاگردان،  به كوه زيتون رسيد    يسينكه ع ي پس از ا   3: 24
  :پرسش نمودند

  ران خواهد شد؟ي؛ چه موقع معبد و اتفاق خواهند افتادچه موقع اين وقايع. 1

 ي برقـرار ين بـرا يعه قبـل از بازگشـت او بـه زمـ    ي چه واقعة ماورا طبيعني؛ نشانة آمدن وي چه خواهد بود   . 2
   او رخ خواهد داد؟يپادشاه

ان عصـر را بالدرنـگ اعـالم    ي باشكوه او پاي قبل از پادشاهيا   چه واقعه  يعني؛  نشانة پايان اين عصر چيست    . 3
  .)باشند يكسان مين پرسش اساساً ين و سوميدوم(د؟ ينما يم

ن يح بـر زمـ  ي در حول محور عصـر پرشـكوه مسـ     يهودي شاگردانن  يم كه افكار ا   يد به خاطر بسپار   يما با 
ن مرحلـه از آمـدن او اگـر هـم      يـ كردند؛ آنها در مورد ا      يسا فكر نم  ي كل يح برا يآنها دوباره آمدن مس   . ديچرخ  يم

د و يـ  در جالل و قدرت بود تا دشمنان خود را منهـدم نما يانتظار آنها از آمدن و. بودار كم  ي داشتند بس  ياطالع
  .دي نماييفرمانروا بر جهان

چنان كـه در  (گفتند  يسخن نمان جهان  ي ما روشن باشد كه آنها در مورد پا        يد برا ين مطلب با  ين ا يهمچن
  .گفتند يسخن م) aioun: يوناني( عصران ي درباره پابلكه) بينيم ها مي بعضي ترجمه
م ي محاصـره اورشـل  منجـي رسد كه  ي مبه نظر آن يبجا. شود  يماً پاسخ داده نم   ين پرسش آنها مستق   يبه اول 
دهد بهـم   ي رخ مي بعدي مشابه كه در روزهايا را با محاصره) 24-20: 21د به لوقا  ينگاه كن  (يالدي م 70در سال   

 نامحسـوس و   يبـا بـه شـكل     يم كـه خداونـد تقر     ينمـائ   ي، ما اغلب مشاهده مـ     يشگوئيدر مطالعه پ  . خته است يآم
  .پردازد ي مي بعدييهنگام و ناتمام به انجام نها ك انجام زودي از يجيتدر

 دوران هفت سال رنـج و  آياتن يا. شود ي پاسخ داده م24  باب 44-4اتيها در آ    ن پرسش ين و سوم  يدوم
و . اند ف شدهي توص14-4 آياتم در يه سال و نن سياول. دينما يف ميح توصيعذاب را قبل از ظهور پرجالل مس 

ـ ارم(عقـوب؛  يم و زمان رنج ي كه رنج و عذاب عظييم نهايسه سال و ن    ـ   ) 7: 30ا ي ان يـ نيسـابقة زم  يزمـان رنـج ب
  .خواهد بود

خ بشـر وجـود   ي در سراسـر تـار  يمه دوران رنج و عذاب است تا حـد   ين ن ي كه مشخصه اول   يطياكثر شرا 
بـه  . ان خواهـد شـد  يدتر نمايار شدي بسيم در شكلينمائ ي كه راجع به آن بحث م      يان دور ياست اما در ط    داشته
 كـه نثـار   يكن با رنـج و عـذاب      يل) 33: 16وحنا  ي. (رنج و عذاب داده شده است       سا هستند وعدة  يكه در كل  ي  كسان
  . تفاوت داردشود ي كه پسر خدا را انكار نمود مييايدن

نكـه روز خشـم   يقبـل از ا ) 18-13: 4ان يكي تسـالون 1. (اهـد شـد  سا از جهان خارج خويم كه كليما معتقد 
  .)10: 3؛ مكاشفه 12-1: 2ان يكيتسالون-2؛ 9:5 ؛10: 1ان يكي تسالون1. (شودخداوند آغاز 
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هاي دروغين بسياري ظاهر خواهند شد كه مردمان بسـياري    در خالل نيمه اول دوران جفا، مسيح    4-5: 24
اي بر اين امر باشـد، امـا همـه     هاي دروغين در دوران ما شايد مقدمه ن همه فرقهظهور اي. را گمراه خواهند نمود 

  .كنند  بودن ميمسيحاين رهبران مذهبي دروغين يهودياني خواهند بود كه ادعاي . آن نيست

 ملـت  عليـه ملتي . دي به گوشتان خواهد رسدرباره جنگها خواهيد شنيد و خبر جنگها     ن  ي همچن 6-7: 24
ن مطلـب كـه مـا اكنـون انجـام        يـ فكـر كـردن بـه ا       .پادشاهي عليه پادشاهي ديگـر    ، و   استخواهد خ برديگر  
ش ي كـه در پـ  يزيـ سـه بـا چ  يم با مقايكن ي كه ما مشاهده ميزيم آسان است، اما چ يكن  يها را مشاهده م     گوئيشيپ
سـا  ي كليوحـان  خـدا خلسـه ر  يبند  زمانيزير  در برنامهيدر واقع، اتفاق بعد. م است يار معتدل و مال   يم بس يدار
نكه يپس از ا  . دي قبل از آن به انجام نخواهد رس       گوئيشيچ پ يه) 51:15 – 57ان  يقرنت-1؛  1:14 – 6وحنا  ي. (است
هـا،   قحطي. سازند يط بسرعت خود را ظاهر مين شراي و اشود ي خدا آغاز مگوئيشيد ساعت پيسا خلع گرد  يكل

 ي قحطـ يوالي امروز زنگ خطر هيحت. خ خواهند دادن ري زم مختلف يها   در قسمت  ها و اتفاقات مرگبار     زلزله
 كـه بـه علـت    يين فاجعـه بـا كمبودهـا   ياما ا .  رهبران جهان به صدا درآمده است      يت برا يبه سبب انفجار جمع   

  . د خواهد شديد تشديآ يد ميجنگها پد
ضـر رخ   كـه در حـال حا  ييهـا  نه تنهـا آن زلزلـه  . ان را جلب نموده است ي، توجه روزافزون جهان   ها  زلزله

 ييهـا  ن رخـدادها ماننـد كـاه   يـ  ايم كه همگيكن يدگر بار ذكر م. ه رخ خواهند داديكه در آت يبلكه آنهائ  دهند  يم
  . باشند ي نممنجي سخنان ي تماميدن واقعيهستند در دست باد، و به انجام رس

 كه ي و آشوبيمانطلوع نابسا. دينما ين دوره را به عنوان سرآغاز اندوه مشخص مي به وضوح ا  8ه  ي آ 8: 24
  . ح موجب خواهدشدي پادشاه مسيي را تحت فرمانروايدينظم جد
 را تجربـه خواهنـد   يم شخصـ ي عظـ يها شياران وفادار در طول دوره رنج و عذاب آزما       د  ايمان 9-10: 24
 يباشـند رهبـر   ي كـه نسـبت بـه او صـادق مـ     ي كسـان يه تماميد انزجار را عليها مبارزات تلخ و شد    ملت. نمود
بلكـه اكثـر آنهـا بـه علـت      ) 9: 13مـرقس  (شـوند   ي محاكمه مي و مذهبي مدنيآنها نه تنها در دادگاهها   . نندك  يم

 در طول دوران شـهادت  يا ن محاكمهي كه چنيدر حال. دياجتناب از اظهار توبه و ندامت به شهادت خواهند رس   
 يهـود يار  د  ايمـان  144,000دارد به    خاص   يا  ن مطلب اشاره  يرسد ا   ي م به نظر ان اتفاق افتاده است     يحيدادن مس 
  . باشند ين دوره مي خاص در طول ايتي ماموريكه دارا

ل و بستگان يه افراد فامي خانواده علياعضا. رنديدهند كه مرتد شده تا رنج بكشند و بم     يح م ي ترج بسياري
  .كنند يم مي نموده و آنها را به دستان ستمگران ددمنش تسلينيچ خود سخن
ـ ا. كننـد  گمراه مي را ياري بسبران دروغين بسياري برخاسته و مردم     پيام 11: 24 ـ امبران را نبايـ ن پي د بـا  ي

ـ بـدو طر . باشند يان خدا ميكنند كه سخنگو ي ادعا م پيامبران دروغين .  اشتباه گرفت  5ه  ين آ ي دروغ يها  حيمس ق ي
ت يـ م آنها همواره بشـر را از واقع يافتد؛ و تعال   يشه اتفاق نم  ي آنها هم  يها  گوئيشيپ: ص داد يتوان آنها را تشخ     يم

باشـد   ي مـ يهـود ي مشخصـة   يما را كه رنج و عذاب دارا      ) گفتة(ن جملة   يامبران دروغ يذكر پ . سازد  يخدا دور م  
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ن مـا را    ي دروغـ  يها  سا خطر از طرف معلم    يوند دارند؛ در كل   يل پ ي با ملت اسرائ   پيامبران دروغين . دينما  يد م ييتأ
  )1: 2پطرس -2. (دينما يد ميتهد

اعمـال  . شـود  ي كمتـر و كمتـر آشـكار مـ    ي و شـرارت، محبـت و عاطفـه بشـر    يختگي با لگام گس   12: 24
  . شود ي مين مردم عاديز بيآم رمحبتيغ

ـ   ي البته واضح است كه ا     ».اما كسي كه تا پايان بماند نجات خواهد يافت        » 13: 24  ين مطلـب بـه آن معن
 و نجـات  يافت؛ رستگاري آنها نجات خواهند يداريعلت پا انسانها در آن هنگام به     يها  ست كه روح و روان    ين

افـت  يح دريز مسـ يمان به مرگ موقت و رسـتاخ يض خدا كه با اي از فيا  هيدر كتاب مقدس به عنوان عط      همواره
 ياند دچار صـدمات جسـم    نمودهيداري كه پا  ي كسان يباشد كه تمام    ي نم ين معن يز بد يو ن . شود ي م يشده، معرف 

  اسـت يان كلـ يك بين يا) 9ه يآ. (د خواهند شدياران شهد  ايمان از   ياريم كه بس  يافتي اكنون در  گردند؛ ما هم    ينم
ن خـود برگردنـد هنگـام    ينكه از ديند، بدون اينما ي را تحمل ميگر كنند و آزار و ستم   ي كه مقاومت م   يكه كسان 
ـ  فـرار   يبرا يا  لهيد كه ارتداد وس   يد تصور نما  يچ كس نبا  يه. ابندي يح نجات م  ي دوم مس  يتجل ـ  ا دسـت ي  بـه  يابي
مـان ممكـن اسـت      ي حفظ ا  ي كه با وجود . نجات خواهند يافت   دارند   يمان واقع ي كه ا  يتنها كسان . ت است يامن
  . ت مداومت را در برداردي داشته باشد اما همواره خصوصيا ا وقفهيو  افت

 اعـالم  ها ي همه ملتبه عنوان شهادتي برا    در سراسر جهان     بشارت پادشاهي ن دوره،   ي در طول ا   14: 24

ح و ي، خبرخوش آمدن مسبشارت پادشاهي ف شد،   ي توص 23: 4ه  ي آ يها  ادداشتي كه در    ان گونه هم. خواهد شد 

انـد در طـول دوران رنـج و     رفتـه يمانشـان پذ ي كه او را با ا   ين است و كسان   ي زم ي رو پادشاهي او برقرار نمودن   
  . دمند خواهند ش  هزاره او بهرهيعذاب از بركات پادشاه

 كه هنوز خبرخوش را ياريل بسيح به علت وجود قباين مطلب كه مسي نشان دادن اي برا14ه ياغلب از آ  
ـ ا. شـود  يش بازگردد، استفادة نابجـا مـ  ي خويسايد به كليتوانست هر آن كه اراده نما ياند، نم   دهينشن ن مشـكل  ي
ن يسـ يقدي ن خود نه برايسي با قديدن ون مطلب اشاره دارد به آم  يم كه ا  ي كه ما درك نمائ    شود ي رفع م  يهنگام
ه يـ  آيها ادداشتيد به ينگاه كن. (ض خداي، نه بشارت ف   يا بشارت پادشاه  يو باز اشاره دارد به خبرخوش       . خود
4 :23(  

سوار .  ذكر شده است وجود دارد     11-1: 9  مكاشفه  و 14-3آيات   كه در    يعين وقا ي ب يزيانگ  توازن شگفت 
 –ده رنـگ  ي؛ سوار اسب پر  قحطي –اه  ي؛ سوار اسب س   جنگ –ار اسب سرخ    ؛ سو مسيح دروغين  –د  ياسب سف 

 به 17-12: 6ف شده در مكاشفه   يع توص يوقا .ر محراب شهدا هستند   ي ز يها  روان.  بودند  يا مرگ  اتفاقات مرگبار 
  .د ربط دارن31-19: 24 يف شده در متيع توصيوقا

  
  )28-15: 24(م ي رنج و عذاب عظ)پ
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ـ  بـا دان 15ه يـ سه آين مطلب را با مقايما ا. ميرس يانه رنج و عذاب م    ي به م  ن نقطه ما  ي در ا  15: 24  27: 9ال ي
پرسـتانه    بتيريم، تصويان دوره سال و ني در پايعنين هفته، يانه هفتادمي نمود كه در م  گوئيشيال پ يدان. ميافتيدر

ن بـت مشـمئز كننـده را    ي كه ادشو ي انسانها امر ميم و بر تمام   ي، معبد اورشل  يعنيشود؛    يدر مكان مقدس برپا م    
  .)15: 13مكاشفه (ن كار مجازات مرگ را بدنبال داشت ي از انجام ايچيسرپ. نديپرستش نما
 سخن گفته بـود، كـه   »يرانمكروه وي»بنابراين هنگامي كه شما آنچه را كه دانيال نبي از آن به عنوان         »

 خواهـد  يا  بـت نشـانه  يي برپا…) د درك كنديرشنود، بگذا يهر كس م (». بينيد در مكان مقدس برپا شده، مي   
د كـه خداونـد   يـ دقـت كن . م شـروع شـده اسـت   يدانند كه رنج و عذاب عظ ي كه كالم خدا را م ي كسان يبود برا 
  . درك نمايد آن را خواند مي را گوئيشي كه پيخواهد كس يم

م هـر كـس كـه از        ي اورشل در منطقه . ها بگريزند   باشند بايد به كوهستان     كساني كه در يهوديه مي     16: 24
  . شود ي ميي ورزد بسرعت شناسايم نمودن به تمثال خودداريتعظ

 خـود را  يـي د همـه دارا ي نشسته است، بااش  بر بام خانه   ياگر مرد .  است يت عجله الزام  ي نها 17-19: 24
ي گن مرگ و زنـد ي ممكن است تفاوت ب    شود يملك صرف م  ي ما يآور   جمع ي كه برا  يزمان. ديپشت سر رها نما   

.  كه آنها را رها كرده بـازگردد يي هر جالباسهاي خود  برگرفتن   يد برا يكند نبا   ي كار م  در مزرعه  كه   يمرد. باشد

  . ع مشكل استي آنها فرار سريرا براي ز،رنديگ ي قرار ميب خاصي مورد آسشيرده و مادران آبستنزنان 

ن فصـل رخ ندهـد، و   يـ خطـرات سـفر در ا  ن بحران در زمستان با ي كه ادعا كنندد ياران با د  ايمان 20: 24

 كننـد  يتواننـد طـ   يعت مـ ي كه آنها براسـاس شـر  يرا مسافتي دچار نگردند زروز سبتدعا كنند كه در     نيهمچن
  . باشد ي نميدن آنها از منطقه خطر كافي رهانيسفر روز سبت برا) 29: 16خروج . (محدود است
هد داد كه ماننـدش از آغـاز جهـان تـاكنون     زيرا در آن زمان چنان مصيب عظيمي روي خوا   » 21: 24

ها، كشـتار   ها، قتل عام  يي بازجو ين دوره را از تمام    يف؛ ا ين توص ي ا ». روي نداده و هرگز نيز روي نخواهد داد       
چ ظلـم و جـور     يتوانست توسط هـ     ي نم گوئيشين پ يا. كند  يخ جدا م  ي تار يها  يكش  ها و نسل    يان، پاكساز يهودي
  . ديان خواهد رسيح به پاي مسين تجليان شده كه تا دومي به وضوح برايانجام برسد، ز  بهيقبل

، تـر شـوند     مگـر اينكـه آن روزهـا كوتـاه        د خواهد بود كـه      يآنقدر شد ) بتيمص( رنج و عذاب     22: 24
ن است كه سـه سـال و   يم، كه مشخصه آن ا   يست كه رنج و عذاب عظ     ي ن ين بدان معن  يماند ا   يچكس زنده نم  يه
آسا سـاعات روز    معجزهيد كه خدا به شكلينما ين معنا را القاء مياحتماالً ا. اه خواهد شدكشد، كوت  يم طول م  ين

 كـه  يكسـان  (براي برگزيدگان. دينما يدهد، كوتاه م يها رخ م    ها و قتل عام نمودن      دني آن اكثر جنگ   يرا كه در ط   
  .اندازد يق مي زودهنگام را به تعويكيخداوند تار) اند رفتهي را پذيسيع

ن يـ در ا. باشـد   و پيامبران دروغين مـي ها مسيحه ي جمدد علي شامل هشدارها24 و  23 آيات 23-26: 24
از . باشـد  ي مـ يسـر ) يمكـان  (يا ح در نقطـه يان و گردش خواهند بود كه مسـ ي در جرييها ، گزارشيجو بحران 
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باشـند   يح مـ يسـ  مي صـادقانه و عاشـقانه در جسـتجو       به طور  كه   ي بدام انداختن كسان   ي برا ييها  ن گزارش يچن
 ي را كه در مورد ظهور محلـ ييها دهد كه گزارش ي هشدار مشاگردان ين خداوند به تمام  يبنابرا. شود  ياستفاده م 
ـ باشـند؛ ا  يدهنـد لزومـا از طـرف خـدا نمـ      ي انجام م  ي كه معجزات  ي كسان يحت. شنوند باور نكنند    ي م يو سر  ن ي

ـ    ي داده ميطاني شيرويسان گناهكار نبه ان.  داشته باشند  يطاني ش يتوانند منشائ   يمعجزات م   را يشـود تـا معجزات
  )10-9: 2 انيكيتسالون-2. (انجام دهد
ك لحظـه و كـامالً   ي در صاعقهمانند .  و پرجالل خواهد بودي، عمومي ناگهان–ح محرز   ي مس ي تجل 27: 24
  .  همگان اتفاق خواهد افتاديدن برايو قابل د واضح

اي باشـد،     زيرا هر كجـا كـه الشـه       ». زدي بگر يتواند از خشم و داور      ي نم ي فساد اخالق  گونه  هيچ 28: 24
ه خـدا  يباشند كه عل يت و كل نظم جهان م   يحي مرتد، عالم مس   يگر  يهوديها     الشه ». ها در آنجا گرد آيند      عقاب

ح يباشند كه در رابطه با ظاهر شدن مس ي خدا ميا الشخورها مشخصه داور  ي ها  عقاب. اند  ثاق بسته يح او م  يو مس 
  .فروافكنده خواهند شد

  
  )31-29: 24 ( دومي تجل)ت

. دار خواهنـد شـد  ي در آسمانها پديزيانگ ها و اغتشاشات وحشت م، آشوبيبت عظي مصيكي با نزد 29: 24
 نخواهد نورز ي نماهد است ي از نور خورشيز تنها انعكاسي نورماه ن جائي كه و از آن  . خورشيد تاريك خواهد شد   

 يد ضـرور يشـا . خود خارج خواهنـد شـد  يها از مدارها ارهيخت و سيسمان فرو خواهند ر   ستارگان از آ  . فشاند
خواهند  رين تأثي زمي بر آب و هوا، جزر و مد و فصول بر رو   يهانيع ك يرات وس يين تغ يم كه چن  ينباشد كه ذكركن  

  .گذاشت
ـ  را در مـورد نزد     (Velikovsky) يككووسي گذرا از ول   ينظر ن و ي بـه زمـ  يك جـرم آسـمان  يـ ك شـدن   ي

  . ميخوان ير مي آن را در زيآمدها ي خود و پين از محروهايمنحرف نمودن زم
كُـنِش و   ي بـ يآب و هـوا در حـالت  . ن را بـه شـدت تكـان خواهـد داد    ي زمـ  يا  در آن هنگام زلزلـه    

هـا را فراخواهنـد    اها سراسر قـاره يده و در  ين را در نورد   يها زم   خصلت در حركت خواهند بود؛ طوفان       يب
 ين بجـا ي زمـ ي را حمـل كـرده و آنهـا را بـر رو        ييايـ وانـات در  يزه و شـن و ح     يخود سنگر گرفت و با    

ها ذوب خواهند شد، آتشفشانها فوران خواهند كرد، مواد  ، صخره شود يجاد م يد ا يشدي  حرارت. گذارند  يم
ر پوشانند، كوهستانها از دشـتها سـ   ي را ميعي وسير شده و نواحين سرازي زميو شكافها ها مذاب از ترك 
جـاد  ي را اياديـ  زيرند و شـكافها و گسـلها   يگ  يگر قرار م  ي د يكنند و بر سر كوهها      يحركت م  برآورده و 

دهنـد؛   ير مـ ييـ  خود را تغ   يها بسترها   گردند، رودخانه   ي م يل شده و ته   يكسو متما يها به     اچهيدر. كنند  يم
رنـد و  يگ يها آتش مـ  جنگل. ندرو ياها فرو م ير در يها بهمراه ساكنانشان به ز      ني از سرزم  يا   گسترده ينواح
كـن كـرده، درهـم     شـه يده بودنـد، ر يـ  كـه بـر آنهـا روئ    يهـائ   نين آنها را از زم    ي خشمگ ياهايو در  طوفان
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گردنـد، و   يهـا مـ    ابـان يل بـه ب   ياها تبد يدر. كنند  ي هم انباشته م   يها را بر رو     شهيها و ر    ند و شاخه  يمايپ  يم
  )45(.رود ين مي آنها از بيآبها
ـ  بمـا گفتـه نشـده اسـت كـه ا     ».ه نشانه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شـد         آنگا» 30: 24  نشـانه ن ي

 دوم ي تجلـ آساي ديگـري   معجزهه  ستارد  يشا.  ستاره :ك نشانه در آسمان بود    يمراه   ه  او به  ين تجل يست؟ اول يچ
. ظر باشـد  كـه مـدن  ي است هر منظـور نشانه خودش آن پسر انسان ها معتقدند كه      يبعض. ديز اعالم نما  ي را ن  يو

. تمامي قبايل روي زمـين سـوگواري خواهنـد نمـود    .  همگان واضح خواهد بـود ي براشود كه ظاهر  يهنگام
دوازده . )46( خواهند نمـود ين سوگواري زميل روياما نخست از همه قبا. باشد ي ميبدون شك علت آن انكار و   

 او ماننـد  ي، آنهـا بـرا  يآر. راخ كردنـد كه بدنش را سوي  سپس آنها بر من نظر كرده بر كس       …» –ل  يله اسرائ يقب
 يرد برايگ يش ماتم ميزاده خو  نخستي كه برايكس كنند، و مانند    ي م يگر  گانه خود، نوحه  ي پسر   ي كه برا  يكس

  )10: 12ا يزكر (». كنند ي ميرند و زاريگ ياو ماتم م
  لحظـة  چـه  ».آيد و سپس پسر انسان را خواهند ديد كه با قدرت و جالل عظيم بر ابرهاي آسمان مي                »
.  و جالل خواهـد آمـد  ي كه بر او آب دهان افكندند و مصلوبش نمودند به عنوان خداوند زندگ يكس! يباشكوه

روز و فاتح نزول خواهد   ير پ ي به عنوان ش   يبره قربان . هوه ظاهر خواهد شد   ي فروتن و افتاده به عنوان خود        يسيع
 آسـمان  يارابـه او ابرهـا  .  خداوند خداوندان خواهـد آمـد     ر شده ناصره به عنوان شاه شاهان و       ينجار تحق . نمود

 حـزن و  ي آن هزاران سـال نـدا  يش برايداي كه پيا لحظه. او با قدرت و شكوه شاهانه خواهد آمد   . خواهند بود 
  . اندوه سر داده است

 نمايـد تـا قـوم برگزيـده     روانـه مـي  ن ي به سراسر زم رافرشتگانشوي  د،  ي كه نزول نما   ي هنگام 31: 24
ن آنها جمع خواهنـد شـد   ياز سراسر كره زم. ن گردهم آورندين فلسطيار را؛ در سرزم  د  ايمانل  يش را، اسرائ  يخو

  .مند گردند  بهرهي باشكوه ويند و از پادشاهيآمد بگو ح خود خوشيتا به مس
  

  )35-32: 24 (ري مثَل درخت انج)ث
عـت را  ي از طبي روحـان يخداوند ما درسـ  دگر بار ».حال، از درخت انجير اين مثل را فرا گيريد » 32: 24

. فهميم كه تابستان نزديك اسـت  ميشوند،  ي منازكر سبز و ي درخت انجيها  كه شاخه يهنگام. آموزد  يبه ما م  
ل خفتـه   ي صدها سـال اسـرائ     يبرا) 22-18: 21. (كشد  ير م يل را به تصو   ير ملت اسرائ  يم كه درخت انج   يديقبال د 

 وجـود  ي ملـ  ي از زنـدگ   يا  چ نشـانه  ي هـ  – ي، نـه كهـانت    ي، نه معبد  ينيه سرزم  از خود داشت، ن    يبود، نه حكومت  
  . قوم آن در سراسر جهان پخش شده بود. نداشت

از نظـر  . رهيـ ن، حكومت، ارز و تمبر خـود و غ ي با سرزميل شد به ملتيل تبدي، اسرائ 1948سپس در سال    
م يتـوان  ي، مـ  يامـا از نظـر ملـ      . ا نـدارد   خد ي برا يا  وهيچ م يه. ثمر است   ي، ملت هنوز سرد و خشك و ب       يروحان
  . هستندنازك آن سبز و يها م كه شاخهيبگوئ
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نزديـك  ) پايـان (يابيـد كـه آن    و به همين سان، هنگامي كه همه اين چيزها را ببينيد، در مـي        » 33: 24
 خداوند باشد، بلكه يك بودن آغاز رنج و عذاب مي نزديك ملت نه تنها به معن    يل به عنوان    ي ظهور اسرائ  »!است

  !ك استيخودش نزد
ك اسـت؟ اگـر مـا هـم     يـ سا چقدر نزديك است، پس خلسة كل    ي سلطنت آنقدر نزد   يح برا ياگر آمدن مس  

ـ  يم، بنابراينيب يد قبل از ظهور او در جالل رخ بدهند مي را كه با   ي از حوادث  ييها  هياكنون سا  ن ين چقدر ما بـه اول
  )13:4 – 18ان يكيتسالون-1(م؟ يتر هست كي او نزديا تجلي  اوبازگشتمرحلة 
گويم، تا اين همه روي ندهد، اين  آمين به شما مي»ر، افـزود،  ي پس از اشاره به درخت انج  يسي ع 34: 24

ن بـرود  ي زمـ يح بر روي كه مسي باشد كه هنگامي قوميتواند به معن ي نم»ن نسليا» ».نسل از بين نخواهد رفت    
ن منظـور خداونـد مـا از    يبنابرا. اند فتادهي هنوز اتفاق ن 24باب  دث  اند، اما حوا     آنها فوت كرده   يستند، همگ يز  يم

  .دارد ح ممكن وجوديست؟ دو توضي چ»ن نسل يا»گفتن 
ن حـوادث را  يـ  كـه آغـاز ا  ي همان نسـل »: ن استيگر معتقدند كه پندار ا ي د ياريو گرانت و بس   يدابل. اف

 كه آغـاز  يا كساني(ك ملت يل را به عنوان ي اسرائ كه برخاستني همان كسان  »)47(ديز خواهد د  يان را ن  يند پا يب  يم
  .  سلطنت خواهد آمدي آسمان برايد كه در ابرهاي را خواهند ديسيخداوندع) ننديب يرنج و عذاب را م

 معتبـر از واژه  يا ن ترجمـه يـ كه ا. ميريد به عنوان نژاد رد نظر بگي را با»نسل»ن است كه    ي ا يح بعد يتوض
ن ي بنـابرا .)36-35: 23؛ 45: 12 يمت(باشد  يك جنس، نوع و خانواده م     ي از   يي انسانها ياباشد؛ و به معن     ي م يوناني
ن حـوادث و  يـ  ايدن تمـام يهود زنده خواهند ماند تا به انجـام رسـ  ينمود كه نژاد     ي م گوئيشي پ اين گونه  يسيع

  . شدبا يخ ميانه، معجزه تاريرغم آزار و صدومة وحشيبقاء تداوم آنهاؤ عل. ننديمطالب را بب
 را بـه  ي بود كـه و ي نژاد»ن نسليا» يسيدر زمان ع. ز وجود داردي نيكنم كه پندار افزون     ياما من تصور م   

ت ثابت خـود را در  ي موقعيل ملين بود كه اسرائي اي وگوئيشيكنم كه پ يمن فكر م. نمود يح انكار م يعنوان مس 
ان منهـدم خواهنـد شـد و تنهـا       ي شورشـ  يمامسپس ت .  ادامه خواهد داد   يح خود تا آمدن دوم و     يمورد انكار مس  

  . ند قادرند كه وارد هزاره گردندينما ي ميم سلطنت ويش را تسلي كه با اراده خود، خويمسان
 آسمان و زمـين زايـل  ش اضافه نمود كه يها گوئيشير پيناپذ  شكستيژگيد بر و  ي تاك ي برا يسي ع 35: 24

هـا و   ن، او به ستارهيدر مورد زوال آسمان و زم.  پذيرفتبه هيچ وجه زوال نخواهد او   اما سخنان خواهند شد،   
ان يـ قرنت-2 (باشـد  ي كه محل اقامت خـدا مـ  يد نه به آسمانينما ي اشاره م– بر فراز ما  ي گنبد آب  – جو   يآسمانها
  .ف شده استي توص11: 20 و دوباره در مكاشفه 13-10: 3پطرس -2ن در ي انحالل آسمان و زم.)2-4: 12

  
  )44-36: 24(ت ناشناخته است  روز و ساع)ج

هيچكس آگاه نيست، حتي فرشـتگان آسـمان،   »، ي وين تجلـ يق دومي دقروز و ساعت در مورد  36: 24
 نيـي  كـه زمـان تع  ين زمان و باور كردن كسـان يي است در مقابل وسوسه تع  ين مطلب هشدار  ي و ا  ».جز پدر من  
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 محـدود  ي هستند كه دانشـ    ي جاودان ي آنها موجودات  ستند؛يست كه فرشتگان آگاه ن    يآور ن    ما تعجب  يبرا. كنند  يم
  . دارند

كردند از روز و ساعت آن آگاه نخواهند بود، اما     ي م يح زندگ ي كه قبل از بازگشت مس     ي كه كسان  يدر حال 
 مثـال آنهـا   به طـور .  داشتند، ممكن است كه سال آن را بدانند     يي آشنا گوئيشي كه با پ   يرسد كه كسان    ينظر م  به

ن ي؛ همچنـ 27: 9ال يدان. ( تمثال بت د رمعبد خواهد بود يم پس از برقرار   يبا سه سال و ن    ي كه تقر  خواهند دانست 
  .)5: 13 ؛14: 12 ؛3-2: 11مكاشفه ؛ 11، 7: 12؛ 25: 7 الي دانك.ر

بـا  . روزهـاي نـوح  تفاوت خواهند داشـت، درسـت ماننـد     ي بي در آن روزها، اكثر مردم حالت    37-39: 24
. د شـده اسـت  ينجا بر آن تاكيست كه اي نيا ن مشخصهيداً تلخ بودند، اما ايل شدياز س قبل   ي كه روزها  يوجود
 روزمـره خـود   ي، آنها چنان به زندگ  يبه عبارت . كردند  شوهر مي گرفتند و     يدند، زن م  يآشام  يخوردند، م   يمردم م 
 در راه است، يلي شد كه س به آنها اخطار داده    ي كه با وجود .  خواهند نمود  ي كه تا ابد زندگ    گوئيدادند    يادامه م 

رون يـ  بي شد آنها بدون آمـادگ يل جاري كه سيهنگام. ل بودندي ضد سگوئيكردند كه  ي مي زندگيقيآنها به طر 
امن ي كشت. شود يح، برقرار ميط هنگام بازگشت مسين شرايقاً هميو دق. بردند يها تنها مكان امن به سر م       از خانه 

  . رائه خواهد شدح هستند اي كه در مسيتنها به كسان
 واگذاشته خواهد   يگري نابود شد، د   ي از آنها پس از داور     يكي دو مرد در مزرعه خواهند بود؛        40-41: 24

 .كنند يگر جدا م يكدي، آنها را بالدرنگ از      دو زن در آسياب مشغول آرد كردن هستند       . شودشد كه وارد هزاره     
 حياگذاشـته خواهـد شـد كـه از بركـات سـلطنت مسـ         و يگريرود؛ د   ين م ي از ب  يل داور ي از آنها توسط س    يكي

ن مرحله ي اوليعني يمانان در رابطه با وحدت روحانيا ي هشدار به بي اغلب برا41 و   40 آياتاز  . (شودمند    بهره
 تـرك  ي داوريمانان را برايا ي بي برده و همگ»بهشت»اران را به آسمان د  ايمان ي كه او تمام   يح هنگام يمس آمدن
ن نوشته باشد، خواندن متن به مـا  ي از ايتواند كاربرد معتبر ين مطلب مي كه ايدر حال. شود ياده مد استف ينما  يم
  .) سلطنت ارتباط دارديح براير آن به آمدن مسيفهماند كه تفس يم

 بدانـد كـه   ياگر كس.  باشندبيدار و هوشيار د  ي با در نظر گرفتن ابهام روز و ساعت، انسانها با          42-44: 24
 كـه  يپسر انسان هنگـام  . ق آن آگاه نباشد   ي اگر او از ساعت دق     يد آماده باشد، حت   ي، با شود يش تجاوز م  ا  به خانه 
  .د همواره آماده باشندي باين قوم ويبنابرا. چ وجه انتظارش را ندارند خواهد آمدي مردم به هيها توده

  
  )51-45: 24 (دانا و شرور) خدمتكاران( غالمان  مثَل)چ

  چگونـه )خـادم (غـالم  ك يـ دهـد كـه    ي نشـان مـ  يسـ ي، خداوند عبابن ي ا ياني پا  در بخش  45-47: 24
سـت  يبا ي غالمان مـ يتمام. سازد ي خود را با رفتارش با در نظر گرفتن بازگشت اربابش ظاهر م  يت واقع يشخص

ل يح هسـتند اصـ  ي كه اقـرار دارنـد كـه غالمـان مسـ     ي كسانياما همگ . دادند  ي خانه خوراك م   يبه موقع به عضا   
  . باشند ينم
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 افتخار ي در پادشاه يعيت وس ي با مسئول  ين شخص يچن. باشد  ي است كه مراقب قوم خدا م      ي كس غالم دانا 

  .حاكم بر تمامي مايملك خود خواهد نمودارباب او را . دينما ي كسب ميو سربلند

ـ  بازگشـت قر ي است كه رفتارش با دورنمـا ي ظاهريارد ايمان معرف   غالم شرور  48-51: 24  الوقـوع  بي

پردازد و با ميگساران مشغول خـوردن و   آزار همكاران خود مياو به  . ر قرار نخواهد گرفت   ياربابش تحت تأث  
 د، او راياي كه پادشاه بيهنگام. باشد ي آماده نمي پادشاهيدهد كه او برا ي نشان مين رفتاريچن. شود نوشيدن مي 

شان را به هـم  يكنند و دندانها يه مي كه مردم گرييجا. نمايد جايگاه او را با رياكاران مقرر ميمجازات نموده و   
  .نديسا يم

ـ اما ا . دينما  يح پادشاه اشاره م   ين به عنوان مس   يح به زم  ي مس ين مثَل به بازگشت مرئ    يا  بـه طـور  ن اصـل    ي
باشند، با عداوت خود نسبت بـه   ي ميحي كه اذعان دارند كه مس  ياكثر كسان . رديگ  يدة خلسه را در برم    يكسان د ي

 آنهـا  يبـرا . باشـند  يح نمـ يدهند كه آنها در انتظار بازگشت مسـ  يان نشان ميتقوا يخدا و متفق شدنشان با ب   قوم  
  . است نه بركتي داوريبازگشت به معنا

  
  )13-1: 25(ل ده باكره مث )ح

 كـه  ين مثـل را در زمـان     ي و آشكارا ا   دينما  ي رجوع م  24باب  ، به   در آن هنگام   يعنين عبارت   ي ا 1-5: 25

ده  را در آن هنگام به پادشاهي آسمان يسيع. دهد يرد قرار ميگ ين را در برم ين بازگشت پادشاه به زم    ي ح و قبل
 و پنج تـن از آنـان دانـا بودنـد    . دينما يه مي تشبباكره كه چراغهاي خود را برداشته و به استقبال داماد رفتند  

  . دند، به خواب رفتنديكش يكه انتظار م يدر حال. ن روغن نداشتنديري داشتند؛ سابراي چراغهاي خود روغن

 ند، ويگو ي از اقرار سخن م   چراغها. باشند  يح در دوره خلسه م    ي مس يقي حق شاگردان معرف   داناپنج باكرة   

د يـ نـد كـه ام  ينما ي هستند كه اقـرار مـ  ي معرف كساننادان يها  باكره. باشد  يالقدس م   روغن معموالً به مثابه روح    

ح ي مسـ دامـاد . ندينما يافت نم يالقدس را در    ن روح يبنابرا. چگاه بازگشت ننموده  يا ه  را حفظ نموده ام    ائييحيمس

انگر ي نماخوابيدند ده باكره يت كه همگ ين واقع يا .باشد  ي م ي و ين دو تجل  ير او نماد دوره ب    ياست، پادشاه؛ تاخ  
  .ن آنها وجود نداشتي بين مطلب است كه در ظاهر تفاوتيا

دن او توسـط  يم كه رسيخواند قبلباب در . آيد داماد ميانداز شد كه  نيطن ييمه شب صدا ي هنگام ن  6: 25
  . شود ي پرصالبت اعالم مييها نشانه

. خواسـتند آمـاده جلـوه كننـد         ي مـ  يهمگـ . ها برخاستند و چراغهاي خود را آماده كردند         باكره 7-9: 25
دند، اما بـه آنهـا گفتـه شـد كـه بـه        روغن نموين درخواست كميري نادان كه فاقد روغن بودند، از سا       يها  باكره

 بدون يد رستگاري خريد، اما كتاب مقدس از صنعت ادب      يالقدس را خر    توان روح   يالبته، نم .  روغن بروند  خريد
  . دينما يپول و بهاء استفاده م پرداخت
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نـد كـه او بـا عـروس     يگو يت مياك و والگيري سيها  نسخه. هنگامي كه آنها رفتند داماد آمد      10-12: 25
  با عروس خـود، يافت عروسي از ضيسيخداوندع. كند  ي كامال صدق م   گوئيشير پ ين مطلب با تصو   يا. آمد ودخ
 برگـزار   ]27: 5ان  يسـ افس[ در آسمان پـس از خلسـه         يافت عروس يض(. )13: 3ان  يكنيتسالو-1 (گردد  يسا بازم يكل
.  خواهنـد رفـت  يافت عروسـ ي ماندگان وفادار و رنج و عذاب هسـتند بـا او بـه ضـ    ي كه باق ينيسيقد.) شود يم
بـا او بـه    دانـا  يهـا  باكره. باشد  يح م ي مس يني زم ي و بركت پادشاه   ي شاد ي برا ي انتخاب مناسب  يافت عروس يض

ر يـ  ديلـ يخي گري هر شخص دي شدن برايو وارد پادشاه. و در بسته شد.  رفتند)يافت عروسيا ض ي (عروسي

 يلي دل – ، داماد منكر شناختن آنها شد     براي ورود بودند  ها در جستجوي راهي       باكرهر  ي كه سا  يهنگام. شده بود 
  . چگاه دوباره متولد نشده بودنديآشكار كه آنها ه

ـ ؛ زبيـدار باشـيد  ن بود او گفت     ي ا يسي درس ع  13: 25 . دانـد  ي نمـ ي آمـدن او را كسـ  روز و سـاعت را ي
 ما ر يا چراغهايآ. شوددار يد خداوند ممكن است هر لحظه پگوئيند كه يست نماي زيا به گونه دياران با د  ايمان

  از روغن و آماده هستند؟
  

  )30-14: 25 ( مثَل قنطارها)خ
ن وجـود  ي و دروغـ ي كـه خداونـد بـازگردد، غالمـان واقعـ       يآموزد كه هنگـام     يز م ين مثل ن  ي ا 14-18: 25

  راغالمـان خـود  ، ي طـوالن يمـت بـه سـفر   يچرخد كه قبل از عز ي ميداستان حول محور مرد. خواهند داشت 

 دو يگـر ي، بـه د پنج قنطار يكيبه .  متفاوت پول بدستشان سپردي مقداربه فراخور قابليت هر يك   فراخواند و   
. ست از آن پول استفاده كرده و سود آن را بـه اربـاب خـود بدهنـد       يبا  يآنها م .  داد يك قنطار  ي و به آخر   قنطار

 آن را داشـت،  دو قنطـار  كـه  يمـرد . آوردز به دست يگر ن ي د پنج قنطار افت كرده بود،    يدر پنج قنطار  كه   يمرد

  . پنهان كردآن رازميني را حفر كرده و  داشت، يك قنطار كه ياما مرد . كرددو برابرل به يتبد
 .باشـد  ي مشكل نمـ باشد ي مين تجلي، دوره بيح همان ارباب است و سفر طوالن      ين مطلب كه مس   يدرك ا 
ب يـ نده منافع خداونـد غا يستند و مسئول و نمايز ي عذاب م دوران رنج ويباشند كه ط    يها م   يليسه غالم، اسرائ  

  . ت داده شده استيشان مسئوليفردي ها تيباشند به آنها به فراخور قابل يم
ـ ا. هاي آنها رسيدگي نمـود       بازگشت و به حساب    ، ارباب پس از مدتي طوالني    19-23: 25 ن مطلـب   ي

آفرين، اي خـادم نيكـو و امـين؛ در    »: اقع شدندن وي مورد تحسيدو غالم اول . دينما  ي دوم را مشخص م    يتجل
 ».بيا و در شادي اربـاب شـريك شـو        . چيزهاي كم امين بودي، من تو را بر چيزهاي بسيار خواهم گماشت           

هر .  كه مسب كرده بودند، نبود، بلكه براساس كوشش سخت آنها بود      يخدمت آنها، براساس مقدار پول     شيآزما
ـ ا.  كامل استفاده نمودند و صددرصد سود كسـب كـرده بودنـد      وربه ط ش  يت خو يك از آنها از قابل    ي ن مطلـب  ي

  .باشد ي مييحاي مسي در بركات پادشاهيباشد كه پاداش آنها شاد ي مياران واقعد ايمانمعرف 
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غـالم او را بـه      . ش نداشـت  ي اربـاب خـو    ي جز اهانت و عذر و بهانه بـرا        يزي چ ي غالم سوم  24-25: 25
جايي كه بذر  و از دِرود  جايي كه نكاشته است مي     گفت كه از     يهم كرد، به و    بودن مت  يرمنطقيو غ  سختگيري

.  خود را دفن نمـوده اسـت  قنطاراد ي استدالل كرد كه او به علت ترس زاين گونه و كند نپاشيده است جمع مي  
  .ندك يش را مشغول نمي ارباب خوين افكاري با چنيليچ غالم اصيمان بود؛ هيا يك بين غالم بدون شك يا

ـ اگـر او ا   . متهم به شرارت و تنبلي نمود      او را    ارباب 26-27: 25 ن افكـار را در مـورد اربـابش در سـر         ي

 ارباب موافق متهم نمـودن  26ه ي ضمنا در آ؟پول او را به صرافان نداد تا سود پول را بدست آوردداشت چرا  
 كه قنطـار  ي داشتيل بهتري هستم، دل يبن اربا ي كه من چن   يكن  ي اگر تصور م   »: ديگو  يو در عوض م    .باشد  ياو نم 

  ».كند يد بلكه محكوم ميبخشا يسخنان تو، تو را نم. ي و معامله كنياندازيرا به كار ب
 گـر مـورد  يآورد، مانند آن دو غالم د يگر به دست مي ديك قنطار خود قنطار   ين مرد با    ي اگر ا  28-29: 25
ك سوراخ حفر شـده بـود در دل   يش ارائه داد   يت در زندگ  ي فعال ي كه برا  يزياما تنها چ  . ديگرد  ين واقع م  يتحس
ـ ا.  داشـت داده شـد  ده قنطار كه  ي و به مرد   گرفته شد  از او    ي و قنطار! نيزم  ن مطلـب از قـانون ثابـت عـالم    ي

ـ نما  ي م يروي پ يروحان اما آن كـه نـدارد،   . تا به فراواني داشته باشد. به هر كه دارد بيشتر داده خواهد د   »: دي
 جـالل خـدا كـار    ي كه مشتاق هستند كه بـرا ي كسانيها برا  لهي وس ».د نيز از او گرفته خواهد شد      همان كه دار  
و بـرعكس، مـا   .  كـار كننـد  ي ويشتر قادر خواهند بود كـه بـرا  يشتر كار كنند، بيهر چه ب. ا خواهد شد  يكنند مه 
  .  استيآسان ش تنل رفتن پادايتحل. م داديم، از دست خواهيكن ي را كه از آنها استفاده نمييزهايچ

د يم باي خداوند استفاده كني خود براييم از دارايتوان يد كه اگر ما نم   ينما  ي اشاره م  27ه  يذكر صرافان در آ   
 كتـاب مقـدس،   يهـا  ن، انجمـن يتوانند، مبشـر  ين مورد صرافان ميدر ا. ميم نمائي كه قادرند تسل  يبه كسان  آن را 

م، ينمـائ  ي مي كه ما در آن زندگييايدر دن. ره باشنديل و غي انجييوي راديها ت، برنامهيحيمراكز چاپ مطالب مس  
  : د داردي مفيشنهاديرسن پيپ. شود ي راكد نگاه داشتن پول قبول نمي برايا چ عذر و بهانهيه

باشند ممكن اسـت   ي خدمت مستقل و شجاعانه نامناسب م  ي برا ي پادشاه يروانِ ترسان كه از سو    
ملك خـود را در خـدمت اسـتاد و    يا و ما ين كه عطا  يرياست سا ي و ك  تيت خود را به صالح    يعدم صالح 

د يـ  مفيايـ ر عطايا سـا يـ  پول و يا مباشر داراير يك مديممكن است . سا قرار خواهند داد، ربط دهند يكل
تواننـد بـه او نشـان     ي خداوند م»صرافان».  و خرد باشدي عملي، انرژينگر ندهيمان و آيباشد اما او فاقد ا   
 ييسـا مرهـون قـدرت وتوانـا    يت كلي از موجودي بخش… ندي استاد سود كسب نماينه برا دهند كه چگو  

ن و ي كمتـر يرويـ  ني همگيشتابد و با همكار    ي م يگريسا است كه به كمك نقطه ضعف د       يك عضو كل  ي
  )49(.ابدي ين قوت ميفتريضع

ش شـرور  يپر از تشواو با سرنوشت .  محروم شديرون افكنده گشت و از پادشاهي ب فايده  غالم بي  30: 25
كش ي ني قنطار نبود كه او را محكوم نمود، بلكه فقدان كارهايگذار هي سرمايت او براين عدم موفق  يا. م شد يسه

  .ن نجات بودماين بود كه او فاقد اينشانگر ا
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  )46-31: 25 (دينما ي ميها را داور  پادشاه ملت)د

ـ  باد، كهينما  يف م يها را توص     ملت ين بخش داور  ي ا 31: 25 ح و يمسـ ) مسـند  (ي كرسـ ي از داورآن راد ي
البتـه فقـط   . ح، زمان مـرور و پـاداش اسـت   يمس) مسند (ي كرس يداور. ز دانست يم متما يد عظ ي تخت سف  يداور
 يداور) 10-9: 5ان  يـ قرنت-2؛  15-11: 3ان  يقرنت-1؛  10: 14ان  يروم. (دهد  ياران، و پس از خلسه رخ م      د  ايمان يبرا

اچـه آتـش   ي خواهنـد شـد و بـه در   يمردگان شرور داور. دهد ي پس از هزاره رخ م   تيد اعظم در ابد   يتخت سف 
  .)15-11: 20مكاشفه (واصل خواهند شد 

ح و ين و پس از آمـدن مسـ  ي زمي، رو)دهد ي را م ي هر دو معن   يونانيواژه  (ان  يهوديريا غ يها،     ملت يداور
هنگامي كـه پسـر انسـان بـا جـالل       » :ميخوان ي به وضوح م31ه يدهد، در آ    ي نشستن رخ م   يتخت پادشاه  به

ح باشد، مكان آن ي صح3ل يوئي مكان آن با يص ما براي اگر تشخ».آيد، تمامي فرشتگان مقدس با او هستند     مي
 در دوران يهودي مسيحها بر طبق رفتارشان با برادران          ملت .)2: 3. (باشد  يم م يهوشافات، خارج از اورشل   ي يواد

ت يـ ن نكته حـائز اهم ي توجه به ا  .)46-31: 25 ي ؛ مت  14-12،  2-1: 3ل  يوئي (ت خواهند گش  يرنج و عذاب داور   
ح بـه  يدو طبقـه اول، كـه مسـ   . حي بـرادران مسـ     و گوسفندها، بزها  –نجا ذكر شده است     ياست كه سه طبقه در ا     

 و يهـود يطبقه سـوم بـرادران   . ستنديز  ي هستند كه در دوران رنج و عذاب م        يانيهوديريند، غ ينش  ي آنها م  يداور
  . ندينما ي مي خودداريد از انكار نام ويت شديرغم آزار و اذيح هستند كه در دوران رنج و عذاب عليوفادار مس
 سـپس او از . دهـد  گوسفندان را دست راست، اما بزها را دست چپ خود قرار مـي  پادشاه   33-40: 25

.  براي آنها مهيا بوده اسـت گردنـد  بنياد عالم كه از ي پر جالل و پادشاهيد كه وارد    ينما  يگوسفندان دعوت م  

 آب بـود بـه او   تشنه كـه  ي دادند، هنگامخوراك بود به او گرسنه كه ين است كه هنگام  ينكار ا ي ا يلش برا يدال
 به مالقاتش شتافتند و يماري، در هنگام بپوشانيدند او را بود برهنه كه يرفتند، هنگام ي بود او را پذ    غريبدادند،  

ـ        . نددنش رفت ي به د  زنداندر    ي بـه پادشـاه كوتـاه      ييهـا   ن محبـت  يگوسفندان پارسا اقرار نمودند كه در ابراز چن
 از يكـ يدهد كـه در احسـان نمـودن بـه        يح م ياو توض . ن نبوده است  ي زم ي رو ياند؛ او در زمان آنها حت       دهيورز

ـ  بـه مثابـه ا   او انجام شـده شاگردان از يكي يهر آنچه كه برا   . اند   احسان نموده  ي به و  كوچكترين برادرانش  ن ي
  . او انجام شده باشدياست كه برا
آتـش ابـدي كـه بـراي ابلـيس و       و به  از وي دور شوند    كه   شود ي ناصالح گفته م   ي به بزها  41-45: 25

عقـوب بـه او   يناك زمـان رنـج   م دوران سـه  ين علت كه آنها در طـ      ي، به ا  فرشتگان او آماده گشته است بروند     
 در ي كه كوتاهشود يادآور مي به آنها  ياند، و   دهيچگاه او را ند   ياورند كه ه  يب كه آنها عذر     يهنگام. ت ندادند ياهم

  . باشد ي مي و در نظر نگرفتن وي كوتاهي به معنايروان ويمورد پ
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ـ امـا ا . حيات جـاودان  گوسفندان بـه  اما،  داخل خواهند شدمجازات جاودانن بزها به   ي بنابرا 46: 25 ن ي
ا يـ ها همه بـا هـم    آموزد كه ملت ين نوشته ميرسد كه ا ي مبه نظر خست  ن. شود يباعث بروز دو مشكل م     مطلب

د كه گوسـفندان بـه واسـطه    ينما  ين برداشت را القاء م    يت، ا ين روا يدوم، ا . شوند  يا هالك م  يگردند    يرستگار م 
شكل، ن ميدر مورد اول. گردند يك محكوم مي نيابند، و بزها به علت انجام ندادن كارها   ي يك نجات م  ي ن يكارها
ها   است كه ملتيق مملو از موارديخ عهد عت يتار. ها دارد    را با ملت   ين رفتار يم كه خدا چن   ياد داشته باش  يب ديبا

؛ 11،13، 9، 6، 3: 1 ؛ عـاموس  7-6: 25ال  ي؛ حزق 15-5: 47؛  19-12: 10ا  ياشع (اند به خاطر گناهانشان مجازات شده    
 يرمنطقـ ي ادامـه خواهنـد داد غ   يفر الهـ  ي ك  ها به تجربة    ب كه ملت  ن مطل يباور ا . )5-1: 14ا  ي؛ زكر 10ا  ي؛ عوبد 6: 4
امد آن خواهند شد، اما اصـول عـدالت   ير پيك ملت درگيتك افراد    ست كه تك  ي ن ين بدان معن  يالبته ا . باشد  ينم

  . شود ي اِعمال مي و هم براساس فرديهم براساس مل
 يجمعـ  .ز ترجمـه نمـود    ي ن »انيهوديريغ»توان    ي، م  ترجمه شده  »ها  ملت»ن نوشته   يكه در ا  را   ethneuواژه  
ـ نما  يف مـ  يان را توصـ   يهوديري غ ي فرد ين نوشته، داور  يمعتقدند كه ا   ، امـا مشـكل   ي و چـه فـرد     يچـه ملـ   . دي
نـدگان  يد اگـر نما   يشا. ن وجود دارد  ي در مقابل خداوند در فلسط     يا  ن جماعت گسترده  ي چن ييآ   گردهم يچگونگ
  .د باشدين ديم بهتريرياند در نظر بگ  گرد هم آمدهيداور ي را كه برايا طبقات فرديها  ملت

.  بـه واسـطه اَعمـال بهـره بـرد     ي آموزش رستگارين نوشته برايتوان از ا ين است كه نمين مشكل ا يدوم
ان يافسسـ  (ق اَعمالي نه از طر شود يمان كسب م  يق ا ي از طر  يد كه رستگار  يگو  يكسان كتاب مقدس م   يشهادت  

اگر . ك را به دنبال داردي ن ي كارها يمان واقع يد كه ا  ينما  يد م ين آموزش تأك  يداً بر ا  يس اك اما كتاب مقد  . )8-9: 2
ن، يبنابرا. امن استيا يافته است و بيچگاه نجات نين است كه شخص هيل بر اي وجود نداشته باشد، دليكين كار
ـ ابنـد، امـا ا  ي يان نجات نمـ يدهوي ماندگان ي نمودن به باقيكيان با احسان و ن يهوديريم كه غ  يد درك كن  يما با  ن ي
  . دينما يو محبت، عشق آنان را به خداوند منعكس مي كين

اد و يـ ان از بني پارسـا ي براينخست، گفته شده است كه پادشاه. د ذكر نموديگر را باينجا سه نكته د يدر ا 
اراده ) 41ه يآ. ( بود ا شده يس و فرشتگانش مه   ي ابل ي جهنم برا  حالي كه در  ) 46ه  يآ. (آغاز جهان آماده شده است    

اما اگـر انسـانها از   .  نژاد بشر در نظر گرفته نشده بود يابند؛ جهنم در اصل برا    ين است كه انسانها بركت      يخدا ا 
  . ندينما يرند، لزوماً آنها مرگ را انتخاب مي را نپذي اراده زندگيرو

ه يآ(مجازات جاودان ) 41ه  يآ) (»يابد»همان واژه   ( از آتش جاودان     يسين است كه خداوندع   ينكته دوم ا  
 جـاودان را بمـا آموخـت، مجـازات          ي كـه زنـدگ    يهمان كسـ  . ديگو  ي، سخن م  )46ه  يآ( جاودان   يو زندگ  )46

 از يكيرفتن يك استفاده شده است، پذيف هر ي توصيكسان براينكه از واژة يو نظر به ا. ز آموختيجاودان را ن
 يگـر يچ واژه ديباشـد، هـ   ي ابد نميه ترجمه شده جاودان به معناگر واژ. رت دارندي با هم مغا   يگريآنها بدون د  
 يرا بـرا يـ دهـد ز  ي مـ ي ابدين واژه معنيم كه ايدان ياما ما م  . دي را القاء نما   ي وجود ندارد كه معن    يونانيدر زبان   
  .)17: 1موتائوس يت-1. ( ت خدا به كار رفته استيت و ابديف از ليتوص
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 يكـ ي يح و قـوم و يد كـه مسـ  ينما ي ميادآورياً به ما يان قويهوديري غين است كه داورين نكته ا يو آخر 
 يهـا  يي توانـا يمـا درارا . دهـد  ير قـرار مـ  ي را تحت تـأث ير قرار دهد، وي كه آنها را تحت تأثيهستند؛ هر مورد  

  .ميباش ي و محبت به قوم او ميكيش به او با نشان دادن ني نشان دادن محبت و احسان خوي برايا گسترده
  

  )27  و26 هاي باب ( مصائب و مرگ پادشاه.14
  )5-1: 26( توطئه قتل عيسي )الف

ش هشـدار داد كـه   يش از پـ شـاگردان ل بـه  يـ ن انجيـ ن بار در اين و آخري چهارمي خداوند ما برا 1-2: 26
ـ  ي تنگـاتنگ ي اعالم او به رابطة زمان.)18: 20؛ 23: 17؛ 21: 16(رسد   يمرگش فرا م   و ) فصـح (د پسـح  يـ ن عي كـه ب

رسـد و پسـر    دانيد كه دو روز ديگر، عيد پسح فـرا مـي   مي». نمود ي وجود داشت، اشاره م  يلوب شدن و  مص
 يبـره قربـان  .افـت ي خود را خواهد ي واقعي آن سال پسح معنا ».انسان را تسليم خواهند كرد تا بر صليب شود        

  . شود ي ذبح مبه زوديد و يدگذر باالخره رسيع
سـران كاهنـان، علمـاي دينـي، و     نمـود،   يراد مين سخنان را اي ايو كه ي در همان هنگام   ي حت 3-5: 26

انـه  يآنها در نظـر داشـتند كـه مخف   . شندياندي ب يا  لهي گرد آمده بودند كه ح     مشايخ قوم در كاخ كاهن اعظم قيافا      

ممكـن  . دانستند  ي، محتاطانه نم  هنگام برپايي جشن  ن كار را    ياما انجام ا  . ر نموده و به قتل برسانند     ي را دستگ  يو

 توطئه قتل   يل برا ي اسرائ ين مطلب كه رهبران مذهب    يا. ز باشد يآم   خشونت يه اعدام و  ي عل مردمالعمل    بود عكس 
  باشـند كـه او را شـناخته و بـه    ين كسـان يست جزء اوليبا يآنها م.  است يشقدم شدند باور نكردن   يح خود پ  يمس

  . شدنديشگامان رشمنان وياما آنها پ. تخت سلطنت بنشانند
  

  )13-6: 26 (ايت عني در بيسين عيده ت)ب
ن واقعـه   يـ ان، ا يـ هودي يت و عهدشـكن   ياهم   كم شاگردانكار،    انتيان كاهنان خ  ي پس از آمدن از م     6-7: 26
هنگامي كه عيسي در خانه شمعون جذامي در بيت عنيا بود، زني بـه داخـل   . دينما يا مي مغتسم را مه يآرامش

 و يفتگيه او عمـق شـ  يـ گرانبهـا بـودن هد  . روي سـر وي ريخـت  را ار گرانبهـا  ي از عطر بس ظرفي و   خانه آمد 
  . افته استي كه در خور او باشد نيزيان نمود، و بالدرنگ گفت، كه چي بيسي او را به خداوند عيدلبستگ
ن بود كه زن اسراف ين كار اي، نظرشان راجع به ا )5-4: 12وحنا  ي(هودا  ي او و مخصوصاً     شاگردان 8-9: 26
  . به فقرا داده شود آن يا معتقد بودند كه بهتر بود كه بهاآنه. نموده است
ـ نه تنها ا. با بوديز نبود بلكه زيآم عمل او اسراف.  طرز تفكر غلط آنها را اصالح نمود   يسي ع 10-12: 26  ني

ـ اما تنهـا  . تون همواره كمك نمود يبه فقرا م. ن بود بلكه كامالً به موقع انجام شد  يچن خ جهـان  يك بـار در تـار  ي
 ي تنهـا بـا نكتـه سـنج     زنك  يـ زنگ آن زمان به صدا درآمد و        . ن نمود ي دفن نمودن تده   ي را برا  منجيتوان    يم
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 افته باشد كـه يست دريبا يش، مي خداوند در مورد مرگ خو   گوئيشياو با اعتقاد به پ    .  مغتنم شمرد  آن را  يروحان
ز يرسـتاخ . وسـت ي به وقـوع پ  نهان گو  هم گوئيشيآن زن حق داشت و پ     .گريچ وقت د  ينك است نه ه   يآن زمان ا  

  .)6-1: 16مرقس  (ند متوقف نمودين نماينش تدهي را كه در نظر داشتند جسم او را پس از تدفيح آن زنانيمس
بـه راسـتي بـه    »: اش جاودانه نمـود  ن جملهيز آن زن را با ايآم  عمل ساده و محبت   يسي خداوند ع  13: 26
جيل موعظه شود، كاري كه اين زن انجام داده است بـه يـاد    گويم، در تمام جهان، هر جا كه اين ان          شما مي 

كنـد و در   ي در آن باشد بارگاه آسمان را با عطر خـود پـر مـ   ي كه پرستش واقعي هر عمل».او بازگو خواهد شد   
  . حك خواهد شدي محو نشدنيخاطر خداوند به شكل

  
  )16-14: 26 (هودايانت ي خ)پ

 كرده بود، بـا او بـه       ي زندگ يسي كه با خداوند ع    شاگردان از   يكي ...سپس يكي از دوازده تن     14-15: 26
 ي بـر يك زنـدگ يده بود، و شاهد معجزة ي را شني و يهمتا  يمات ب يده بود، تعل  يسفر رفته بود، معجزات او را د      

، » كـه نـان مـن را خـورد    يكسـ ... )خـالص ( من يدوست آشنا »توانست او را      ي م يسي كه ع  ي كس –گناه بود    از
يهـودا اسـخريوطي نـزد سـران     . ه پسر خدا بلند كـرد  يهمان او بود كه پاشنة خود را عل       ) 9: 41 مزمور(بخواند  

كاهنان بالدرنگ پول را بـه او    .  بفروشد سي سكه نقره  ش را در مقابل     يو توافق نمود كه استاد خو      كاهنان رفت 
هـودا  ين نمـود و  يمعون تـده  را در خانه شيسي كه عين آن زنيتضاد ب.شود ي كه معادل پانزده دالر م  – پرداختند

  .  به او داديهودا ارزش اندكي.  قائل شديي ارزش واالمنجي يآن زن برا. ر استيار چشمگيبس
ن معاملـه  يـ رون رفـت تـا نقـش خـود را در ا      يـ ده بود ب  ي ند يسي كه جز محبت از ع     ين كس ي بنابرا 16: 26

  .ديفاء نمايوحشتناك و مرگبار ا
  

  )25-17: 26(ن فصح ي آخر)ت
شوند،  يافكنده م رونيان ب يهوديها از منازل      هيرماي خم ي كه تمام  يروز،  در نخستين روز عيد فطير     17: 26

.  آمـاده باشـند  حفصبراي م فرستاد كـه  ي را به اورشلشاگردان ذهن خداودن را مشغول نموده بود كه  يچه افكار 
  . اندوهبار خواهد بوديها يژگي ويات شام دارايجزئ يتمام

ن يـي  تع خانـه  كه گمنام بود فرستاد او آنها را به          خاص ي مرد ي را به جستجو   شاگردان يسي ع 18-20: 26
ـ  نمايگران را خنث  توطئه ن منظور بود كه نقشةيد مبهم بودن دستورات به ا     يشا. نمود  يت م يشده هدا  بـه هـر   . دي
بـه  . ميبـر  ي مـ ي پـ يار همكـ  يل آنها برا  ي آنها، و تما   يها   از افراد، محل   يسي كامل ع  ينجا ما به آگاه   يدر ا  حال،
خواهم آيين پسـح را بـا شـاگردانم در        ؛ مي »وقت من نزديك است   »گويد،    استاد مي »: دي دقت كن  يو سخنان
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او شـام را  . باشكوه و جـالل كامـل   . شد با متانت روبرو شد      يك م ي او با مرگش كه نزد     ».خانه تو به جاي آورم    
  . ار آنان قرار دهدين پسح در اختي آخرياش را برا انهن مرد گمنام كه خي اي بود برايچه افتخار. ديتدارك د
. دي خواهند ورزخيانت از آن دوازده تن به او      يكي اعالم نمود كه     يسين صرف شام، ع   ي در ح  21-24: 26

.  را فـرا گرفـت  شـاگردان  ياعتمـاد  ي و خـودب يدي از اندوه ونااميموج. ار تكان دهنده بودي بسيسيسخن ع  نيا
ن يـ هـودا ا ي جـز  ي كه همگـ ي هنگام »؟خداوندا، آيا آن شخص من هستم     »: دندياو پرس  از   يگري پس از د   يكي

خداونـد  . بـرد  دست خود را با من در كاسه فـرو مـي   بود كه ي به آنان گفت، او كس     يسيرا نمودند، ع   پرسش
 از يا كـه نشـانه  ) 36: 13وحنـا  ي. (هودا دادي در خوراك داخل كاسه فرو برد و به     آن را  برگرفت،   يسپس تكه نان  

ــه آنهــا يو.  خــاص بــوديمحبــت و دوســت  رخ خواهــد داد ي وي كــه بــراي نمــود كــه در اتفــاقيادآوريــ ب
 كه هرگز بود بهتر آن مي. تش آزاد نخواهد كرد   يانتكار را از بار مسئول    ياما خ .  وجود دارد  يخاصي  ريناپذ  مقاومت

جه شخصاً مسـئول عمـل   يكرده بود در نت را انتخاب    منجيهودا عمداً و با خواسته خود فروختن        ي. شد  زاده نمي 
  . خود بود
  .»يبل» پاسخ داد يسيباشد، ع يا او آن شخص ميد كه آيح پرسيتاً و صريهودا نهاي كه ي هنگام25: 26
  

  )29-26: 26( اولين شام خداوند )ث
. ود گرفت، خارج شد و زمان شب بيسيهودا تكه نان را از عينكه يم كه به محض ا يدي د 30: 13وحنا  يدر  
هر چند كـه  . ( كه شام خداوند برقرار شد او حضور نداشت      يم كه هنگام  يكن  ي م يريگ  جهي نت اين گونه ن ما   يبنابرا

  .) وجود دارنديا  قابل مالحظهين نكته اختالف نظرهايدر مورد ا
م برقـرار  ينمـائ  ي آنچه را كه ما به آن شام خداوند اطـالق مـ  منجين پسح، ي آوردن آئي پس از بجا 26:26

ز حاضر بودنـد؛ امـا     ي م يرو) دگذريع( از شام پسح     ي نان و شراب و به عنوان بخش       يعني يعناصر اصل . اختس
 يو در حـال .  پاره كردآن راشكرگزاري  و پس از نان را گرفتنخست او . دي به آنها بخشيدي جدي معن يسيع

 ي هنوز بـر رو ينكه بدن ويبه ا نظر ».بگيريد، بخوريد، اين بدن من است» گفت، داد  ميشاگردان به آن راكه  
  . گفت ي از نان به عنوان نماد بدن خود سخن ميا نبود، واضح است كه او به طور استعاره بيصل

باشـد   ي كـه درون آن مـ  يا ان مـاده يـ  بياز ظرف برا. كند ي صدق مجامن مطلب در مورد   ي هم 27-28: 26

مـان  يپ.  بـود جديـد ) پيمـان (خون عهد  خود نماد وه تاك بود كه به نوبه   يداخل جام عصاره م   . شود ياستفاده م 
ق و ي، تصدياري بخشش گناهان بس ي برا يخته شدن خون گرانقدر و    يض توسط ر  يد ف يد و شرط و جد    يبدون ق 
نجا ذكر شده است كه خـون او   ياما در ا  .  بود ي همگان كاف  يجاد بخشش برا  ي ا ي برا يخون و . خواهد شد  دييتأ
  . مان دارند مؤثر بودي كه اي در زدودن گناهان كسانرا فقطيخته شد، زي رياري بسيبرا
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 ي روز تـا عصاره ميوة تاك نخواهد نوشـيد   گر با آنها از     يادآور شد كه او د    ي به آنان    منجي سپس   29: 26
  و بركـات ي را دارا خواهد بود؛ و از شاديدي جديژگيدر آن هنگام شراب و. شودن بازي سلطنت به زم   يكه برا 
  . خواهد گفت سخن ي پدر ويپادشاه

م يران ي كه در مورد شام خداوند سخن ميد هنگام يا ما با  ين است كه آ   ي ا شود ي كه اغلب مطرح م    يپرسش
م يتوان يار كم مي بسيديبا ترد. ميا نشده استفاده كنير شده و    يا نداشتن نان و شراب تخم     يه داشتن و    يرماياز خم 
ر يـ  شـرابها در آن زمـان تخم      يتمـام . (شده استفاده نمود  ر  يه و شراب تخم   يرمايم كه خداوند از نان بدنخم     يبگوئ
ـ با.)  از گنـاه اسـت     يريه تصـو  يرمايخم(ست  ي ن ير شده نوع مرغوب   ي كه معتقدند كه نان فط     يكسان.) شدند  يم د ي

ر عناصـر  يـ  خـود را درگ يبـه قـدر  مـا  . كنـد  يز صدق مير شده ن ين مطلب در مورد شراب تخم     يدرك كنند كه ا   
ـ نما يد مـ يـ پطـرس تأك  . اسـت يك تـراژد ين يم و اينيب ي را نميداوندم كه ذات خيكن  يمختلف م  ـ  ي  يد كـه معن
.  گشـت ي مـا قربـان  يح، بـرة پسـح مـا، بـرا    يرا در واقع مسـ ي ز». ت دارد نه خود ناني نان است كه اهم  يروحان
ـ    يـ رماية كهنه، نـه بـا خم  يرمايم، نه با خم   يد جشن را حفظ نمائ    يائين، ب يبنابرا ا نـان  ة خباثـت و شـرارت، بلكـه ب
ة يـ رمايمهم است بلكـه خم  ست كهية درون نان نيرماين خميا) 8-7: 5ان  يقرنت-1 (».ية صداقت و راست   يرمايخ  يب

  .ت داردي ما است كه اهميزندگ
  

  )35-30: 26( با اعتماد به نفس شاگردان )ج
-113 ريـ  كه احتمـاالً برگرفتـه از مزام     ســرودي مــذهبي  پس از شام خداوند، آن گروه كوچك         30: 26
م خـارج شـده، از نهـر قـدرون عبـور كـرده و از       ي سـپس از اورشـل    . را خواندنـد   »ح اعظم يتسب» يعنيبود،   118
  . رساندنديتون باال رفته و خود را به باغ جتسماني زي كوههاي غربيبيسراش

شـان  يش رويش در مـورد راه پـ  شـاگردان اش وفادارانه بـه   يني در سراسر خدمت زميسي خداوند ع 31: 26
 كـه شـدت   يهنگـام .  او را تـرك خواهنـد نمـود   شبشان آن  ياكنون او به آنان گفت كه همگ. ار داده بود هشد

 نجات جان خود، آنها استاد خود را تـرك  يبرا.  خواهد انداخت  ينند وحشت آنها را از پا     ي را بب  يطوفان ناگهان 
 ».وسـفندان متفـرق خواهنـد شـد    به شبان ضـربه بـزن، گ  »: ديا به انجام خواهد رس   ي زكر گوئيشيپ. خواهند نمود 

)13 :7(  
 و معاشـرت بـا او   ينيهـر چنـد كـه آنهـا از همنشـ     . د رها نخواهد كردي آنها را بدون ام يكن و ي ل 32  : 26

ان مردگـان او آنـان را در   يـ پـس از برخاسـتن از م  . چگاه آنان را ترك نخواهد نمودي هيشرمزده خواهند بود، و 
  !زيانگ  و شگفتيشگيار همي. مالقات خواهد نمود لجلي

 ممكـن  ي كـه نان بخشد كه با وجود  ي اطم يان سخن خداوند آمد تا به و      ي پطرس با عجله به م     33-34: 26
 »سـه بـار  ... امشـب »چگاه را با ي هيسيع.  او را ترك نخواهد كرد   هيچگاهند، او   ي را ترك نما   ين و يرياست سا 

  . ش را انكار خواهد نمودي استاد خوسه بار شتابزده شاگردن ي بخواند، اخروسنكه يقبل از ا. ح نموديتصح
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 انكـار  امـا او را  مـرد ح خواهـد  يد اذعان داشت كه با مسـ يورز يش اصرار مي كه بر وفادار  پطرس 35: 26

آنها صادق بودند؛ و به گفته خـود  . ن موضوع با هم توافق داشتند     يز در مورد ا   ي ن شاگردانهمگي  . نخواهد نمود 
  . خود آگاه نبودنديقلبهافقط آنها از . اعتقاد داشتند
  

  )46-36: 26 (ي رنج و مشقت در جتسمان)چ
ن مقـدس گـام   يابند كـه آگـاه باشـند كـه دارنـد بـر زمـ            ي را در  يتوانند ماوقع باغ جتسمان     ي م يتنها كسان 

 پرصـالبت و محتاطانـه در سـخن گفـتن     ي بر نقد و اظهارنظر بر آن را دارد از حسيهر كس كه سع. دارند  يبرم
ن مـاجرا انسـان را بـه    يـ  اي آسـمان يژگـ ي و» نوشته است، اين گونهن مورد ينگ در اي كيگا. شود ي م برخوردار
  ».ن اشاره، به آن صدمه برساندي با كوچكتري حتيقيكه مبادا بهر طر. اندازد يوحشت م
بـه  ) تـون اسـت  يا چرخشـت ز يتون  ي بشكه ز  يكه به معنا   (مانييجتس پس از ورود به      يسي ع 36-38: 26

ا يآ. ان باغ بردي را به مپطرس و دو پسر زبدي    و صبر كنند، سپس      بنشينند گفت كه    شاگردانازده  ي از   تن هشت
 ي دروغ و مشـقت و منجـي  بـا  ي همـدل ي مختلف بـرا شاگردانت باشد كه   ين واقع يانگر ا يتواند ب   ين ماجرا م  يا
  باشند؟  ي مي مختلفيها تي قابليدارا

روحـش  وحنـا گفـت كـه      يعقـوب و    يدقانه بـه پطـرس،      و صا . اندوهگين و عميقاً مضطرب گشت     يو
ر يناپـذ   و وصـف   ي ناگهـان  ين حالـت او دگرگـون     يـ بدون شك ا  . العاده و تا سرحد مرگ اندوهگين است        فوق
ـ   يتوان  يما گناهكاران نم  . شود ي گناهان ما م   ي كرده بود كه قربان    ينيش ب ياو پ . مقدس او بود    روح م كـه   يم درك كن
  . )21: 5ان يقرنت-2( از گناه، كه گناه ما ساخته شود يت، آن برّ داشيي او چه معناين برايا

چكس يهـ .  به داخل بـاغ رفـت  قدري بيشتر جلوترست كه او آن سه را واگذاشت و       يآور ن   تعجب 39: 26

اي پدر من، اگر ممكن اسـت،   »:  او را بخوانـد يا دعاهايم باشد و يدنش سهيتوانست در رنج كش  ي نم يگريد
  ».ز من بگذرد؛ هر چند نه به خواست من، بلكه به اراده توبگذار اين جام ا

د سـخنان  يـ مـا با . نمود اني برگرداند بي او را كه رويا آرزوي او و يتين دعا نارضايم كه ا يمبادا تصور كن  
 اكنـون روح و روان مـن مضـطرب اسـت، چـه      »: م كـه گفـت   ي به خاطر داشته باش    28-27: 12وحنا  ي را در    يو
پدر، نام خود را جـالل  . ام دهين ساعت رسين منظور به اي همي ده؟ اما برايين ساعت رها ياز ا م؟ پدر، مرا    يبگو
 ييب رهـا ينمود كه از رفتن به صل  ي، او درخواست نم   بگذرد ي از و  جام كه گفت    ين، در دعا هنگام   ي بنابرا ».ده
  !ب بوديا رفتن به صلين دني به ايرا هدف محض آمدن ويز. ابدي

ك درس ي آموزش يافت پاسخ ادا نشد بلكه براي به منظور دريعنيبه استفاده شده بود، در دعا از فن خطا
ب شدن من وجود دارد كـه گناهكـاران   ي جز به صليگري پدر من، اگر راه د   ي ا » بالدرنگ گفته بود،     يسيع. بود

كـه خواسـته مـن    خواهم همگان بداننـد   ينك به من بنما، اما در همه حال من م   يآن را ا  .نديخدانشناس نجات با  
  ».چگاه در تضاد با اراده تو نخواهد بوديه
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م كـه  يابي يا ما درمين سكوت گويبا ا.  وجود نداشت؛ آسمانها سكوت كرده بودند   يپاسخ چه بود؟ پاسخ   
 مـا و  يگناه كـه بـه جـا    ي بمنجيح، آن ي مسير را براي خدا وجود نداشت كه گناهكاران با تقص     ي برا يچ راه يه
  . ديه نماي توج ما جان سپرد،يبرا

جسمشـان   امـا  مشـتاق روح آنهـا  . آنها را خفتـه يافـت      بازگشت اما    شاگردان ي به سو  ي و 40-41: 26
دن ما بهتر   يم؛ خواب يم كه آنان را محكوم نمائ     يكن  يم، جرأت نم  يشياندي ب يمان در زندگ  ياگر به دعاها  .  بود ضعيف

چنـد بـار خداونـد    . ار باشند، سرگردان هستندي هوشدار ويد بي كه با  يمان است، اذهان ما هنگام    يها  از دعا كردن  
توانستيد ساعتي با من بيدار بمانيد؟ بيدار باشـيد         آيا نمي »د،  ي كه به پطرس گفت به ما بگو       ان گونه د هم يبا  يم

  ».و دعا كنيد، مبادا در وسوسه بيافتيد

ـ ب، و دگر بار، براي بار دوم، او از آنجا دور شد و به دعا كردن پرداخـت            42: 26 م يان نمـود كـه تسـل   ي
  . دين جرعه خواهد نوشياو از جام رنج و مرگ تا آخر. باشد يارادة پدر م

اما . د، و در حضور آنها دعا نمودي آموخت كه دعا كن    شاگرداناو به   . ش تنها بود  ياو لزوماً در هنگام دعاها    
 او در يگـران را در دعاهـا  يم شـدن د ي او سـه ي شخص او و كارها    ييهمتا  يب. چگاه به همراه آنان دعا ننمود     يه

  . ساخت يرممكن ميش غيزندگ
ز او دعـا  ي بار سوم نيبرا. هنوز خواب بودند  آمد، آنها    شاگردان بار دوم نزد     ي كه برا  ي هنگام 43-45: 26

كنيـد؟   آيا هنوز در خوابيد و اسـتراحت مـي   »: و آن هنگام بود كه به آنان گفـت . و آنان در خواب بودند   كرد
  ».شود  و پسر انسان به دست گناهكاران تسليم ميك استيساعت نزد اينك

انتكـار بـه گـوش    ي خي پاهـا يصـدا .  او از دسـت رفـت  يدار  با او در شب زنـده     يداري فرصت ب  46: 26
  . با دشمني روبروئي بلكه برايني عقب نشي نه برا».ميد برويائيب. ديزيبرخ» گفت، يسيع. ديرس يم

م، و يم، در اندوه او تعمق نمـائ    يه او را بشنو   يگر بغض گر  يكبار د يد  يائيم، ب ينكه باغ را ترك نمائ    يقبل از ا  
  .ميمان از او تشكركنيم قلبهايصم از

  
  )56-47: 26 (شود ير ميم و دستگي تسليسي عي در جتسمان)ح

 يها ين نابهنجاريآورتر  از شگفتيكي از مخلوقات خودش   يكي از گناه توسط     ي بر منجيم نمودن   يتسل
ح يرقابـل بخشـش او را تشـر      يانـت غ  يم اسـاس خ   يستيهودا، ما قادر ن   يت  ي از فقدان انسان   يجدا. باشد  يخ م يتار
  . مينمائ

 مسـلح بـه   ي همـراه گروهـ  يهـودا ازده تن بـود  ي با در حال سخن گفتن هنوز يسي كه ع ي در حال  47: 26

ـ يچگاه نديرا هي ز هودا نبود؛يمطمئناً حمل سالح نظر    . دي از راه رس   شمشير و چماق    مقاومـت  منجـي ود كـه  ده ب
 ي ويري دستگيخ برايها نماد عزم راسخ سران كاهنان و مشا         د اسلحه يشا. متقابل بزند   ا دست به حملة   يد و   ينما

  . چ امكان فرار باشديبدون ه
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 را بـه  ي بـود و شـاگردان ر ي از سـا يسـ يص عي كـه نشـانه تشـخ     يسـ ي به گونه ع   يا  هودا با بوسه  ي 48: 26
  . ده شدين درجه كاربرد آن به ابتذال كشيتر ني محبت به پائيد جهاننما. شناساند يم چماقداران
ت ي و سپس او را محكم و چند»!سالم، استاد »: شد، گفت   يك م يهودا به خداوند نزد   ي كه   ي در حال  49: 26
 ي، واژه عـاد 48ه ين واژه در آياول. دن استفاده شده استي بوسين نوشته از دو واژه مختلف برا  يدر ا . ديبار بوس 
كند استفاده شده  ي و پشت سرهم را القاء م  يشيدن نما ي كه بوس  يتر  ي از واژه قو   49ه  ياما در آ  . باشد  يدن م يبوس
  . است

ن يـ  بدون شك ا»؟اي اي دوست، چرا آمده  »د،  ي ناقد و محكوم كننده پرس     ي با متانت و لحن    عيسي 50: 26
ـ  ) چماقداران(موج جماعت . گذشتند يع اكنون بسرعت مياما وقا. ديهودا را به آتش كشيپرسش وجود    ش يبـه پ
  .ر نمودندي خداوند را بدون درنگ دستگيسايآمدند و ع
شمشير خود را كشـيد و   – آمده است كه پطرس بود  10: 18وحنا  يل  ي كه در انج   شاگردان از   يكي 51: 26

داده بود؛ و بـدون  البته احتماالً پطرس گوش او را هدف قرار ن    . گوش يكي از خدمتكاران كاهن اعظم را بريد       
  . دانستيت الهي مشآن راد ي قضاوتش بود كه بايفيهدف او به ضع. ك ضربه مهلك بوديشك منظورش زدن 

 پطـرس را  ينخسـت و . درخشـد  ي تابنـاك مـ    ينجا بـه طـرز    ي خداوند در ا   يساي ع ي جالل اخالق  52: 26
 ». با شمشير نيز كشته شـود شمشير خود را در نيام كن، زيرا هر كس شمشير بكشد   »: نكوهش نموده و گفت   

 يكـار روحـان  ي اسلحه در پيرويمتوسل شدن به ن. شود ي كسب نمي با وسائل نفسان  يروزيح، پ ي مس يدر پادشاه 
ـ تاً آنها مغلوب خواهند شد و بگذار      ير بكشند، نها  ي شمش يد دشمنانِ پادشاه  يبگذار. بتيرا شدن مص  ي پذ يعني د ي

  . القدس متوسل گردند  از روح پريكه سربازان به دعا و كالم خدا و زندگ
لوقـا  . (را شـفا داد   ) اعظـم   كـاهن  خـدمتكار (وس  ك گوش مـال   يسيم كه ع  يابي ي درم اين گونه از دكتر لوقا    

 كـه از او نفـرت داشـتند محبـت     يباشد؟ او به كان يض نمي از ف  يش باشكوه ين نما يا ا يآ) 10: 18وحنا  ي؛  51: 22
  . نمود ي عطوفت م كه خواهان مرگش بودنديو به كسان ديورز يم

 ف پطـرس قناعـت    ير ضـع  يد، به شمش  ي نما يستادگيخواست در برابر جماعت ا      ي م يسي اگر ع  53-54: 26
 تـا  36000معـادل  (د ي بنمادوازده لژيون فرشتهش از ي فرستادن بيك لحظه تقاضايتوانست در    ياو م . نمود  ينم

م نمـودن،  ي كـه تسـل  هاي مقـدس    نوشته. ديگرد  يم ي نمودن برنامه اله   ين كار تنها باعث خنث    ياما ا ).  نفر 72000

  . رسيدند بايد به انجام مي نمودند، گوئيشي را پيز ويدن و مصلوب شدن و رستاخيرنج كش

ـ ظاهر شدن  نمود كه با اسلحه      يادآوري به جماعت    عيسي سپس   55: 26 مـورد  ي آمـدن ب ي وي آنها و در پ
ح ياو تـرج . ا به غارت اموال بپردازدي و شودونت متوسل ده بودند كه به خش   ي را ند  يچگاه و يآنان ه . بوده است 

 را آن هنگـام  ي ويتوانستند به آسـان  يآنها م.  آرام باشد كه روزانه در معبد حضور داشته باشد  يداده كه معلم    يم
ت، يآمده بودنـد؟ از نقطـه نظـر انسـان         ر و چماق  ينك با شمش  يچرا ا . ن كار را نكرده بودند    ياما ا . ندير نما يدستگ
  .  بوديرمنطقيفتار آنها غر
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 دن نقشة مشخص خدا به انجـام يافت كه شرارت انسان فقط با به تحقق رس        ي در منجي هر چند كه     56: 26
ـ  بـا درك ا    شـاگردان  ».هاي مقدس پيامبران تحقق يابد      اين همه رخ داد تا نوشته     ». رسد  يم ن مطلـب كـه راه     ي

ـ   و كـم ييترسو .ودند و با وحشت گريختندهمگي او را ترك نم استادشان وجود ندارد،    ي برا ينجات  آنـان  يدل
 آنـان  يالقدس هنـوز در دلهـا    روح .كند  يشتر صدق م  ي ب ين مطلب در مورد ما حت     يش بود، و هم   يرقابل بخشا يغ

  .اما در دلها ما ساكن شده است. دساكن نشده بو
  

  )68-57: 26(افا ي در مقابل قيسي ع)خ
ـ : ند وجـود داشـت   خداويساي ع ي برا ي دو محاكمه اصل   57: 26  در مقابـل رهبـران   يك محاكمـه مـذهب  ي

دهـد كـه هـر     يل نشان مي چهار انجيها  نوشتهيبررس. يان رومي در مقابل فرمانروا  يك محاكمه مدن  ي، و   يهودي
افا، ي را نزد پدرزن قيسيان نخست عيهوديوحنا آمده است كه در محاكمه       يدر نوشته   . محاكمه سه مرحله داشت   

اعضـاي شـوراي    و  . شـود  ي آغاز مـ   قيافا، كاهن اعظم   با مرحله دوم محاكمه در خانه        يه مت نوشت. آناس، بردند 
اما . ة خود را آماده سازنديدهند كه دفاع    ين اجازه را م   يمعموالً به متهمان ا   .  در آنجا گرد آمده بودند     دادگاه يهود 
ـ تابزده عمل نمودند و بهر طر او شي كه مستاصل شده بودند درمورد به زندان افكندن و دادرسيرهبران مذهب  ق ي
  .)8: 53اء ياشع. (نديك محاكمه عادالنه محروم نماي را از ي نمودند كه ويممكن سع

ت يـ دادند نها يل ميهود را تشكي ي كه دادگاه عال  و مشايخ  كاتبانان،  يان، صدوق يسيدر آن شب خاص، فر    
ا يـ ست هنگام شـب و  يبا يآنها نم. جام دادندنمودند، ان يد عمل مي كه تحت آن با يني را نسبت به قوان    يتوجه  يب
ست كه به شاهدها رشوه دهند كه آنها شـهادت دروغ  يبا  يآنها نم . داشتند  ي برپا م  يا   جلسه يهودي يدي هر ع  يط

، در Hewn Stoneون سـتون  يـ و اگر جلسه آنان در سـالن ه . شوددر شب انجام  ستيبا يحكم اعدام نم. دهند
 خالص شدن از شر  يان برا يهودياق دستگاه حاكمة    ياشت. شد  يم آنان برقرار نم   شد، حك   يصحن معبد برگزار نم   

  .ر پا بگذارنديز زيش را نيعت خوي آنان را وادار كرد كه شري حتيسيع
نده دادسـتان را  يئت منصفه و هم نما   يهود ظاهرا هم نقش ه    ي يدادگاه عال . س قضاوت بود  يافا رئ ي ق 58: 26

 نامتجـانس را  يبـ ين دادگـاه ترك يـ ن اسـت كـه ا  يـ م ايم بگوئيتوان ين باره مي درا كهيزينمود، حداقل چ يفاء م يا
در  و از فاصـله دور  نشسـته بـود  ك ناظر بود كه با نگهبانان يز ي نپطرسو .  هم متهم بوديسيع. داد  يل م يتشك

  . انتظار پايان دادرسي بود

اگـر آنهـا    . ب دهنـد  ي را ترت  يسيشهادت دروغ عليه ع   اد توانستند   ي با مشكل ز   يهودي رهبران   59-61: 26
 اثبـات  ي بـرا ي شـواهد يده بودند و در جسـتجو ي به انجام رسان  ي خود را در مراحل دادرس     ي قبل يها  تيمسئول
ف شده از سـخنان     ي نامفهوم و تحر   ي گزارش دو شاهد دروغين  ت،  يدر نها . بودند  يتر م    بودند موفق  ي و يگناهيب
) 21-19: 2وحنـا  ي (». د و من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشـت ي كنرانين معبد را ويا»:  را ارائه دادند  يسيع

 آن رام را منهـدم نمـوده و دوبـاره    يد نموده بود كه معبد واقع در اورشـل   ي تهد يبراساس شهادت آن شاهدان، و    
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 بـه  ي وگوئيشـ ين پيـ ان از ايهودي.  نموده بودگوئيشيز خود را پيدر واقع او مرگ و رستاخ    . دينما  ي م يبازساز
  .  استفاده نموده بودنديدن وي به قتل رساني برايعنوان مستمسك
ـ  ماننـد  »: ار نمـوده بـود  يـ  خداونـد سـكوت اخت  يساين اتهامات ع ي وارد نمودن ا   ي در ط  62-63: 26 ك ي
كاهن اعظم كه ) 7: 53اء ياشع (». ن او لب به سخن نگشودين خود ساكت است، بنابرايدر مقابل پشم چ    گوسفند

 ي از پاسخ دادن خـوددار منجيد؛ اما ي بگوين شده بود او را تحت فشار قرار داد كه سخني خشمگاز سكوت او 
 آيا تـو مسـيح پسـر    گوئيدهم كه به ما ب  به خداي زنده سوگندت مي    »:  گفت يسپس كاهن اعظم به و    . نمود

دهـد،   يمـ  كـه كـاهن اعظـم بـه او قسـم      يد كه هنگامينما ي را ملزم م  يهوديك  ي يعت موس ي شر »خدا هستي؟ 
  .)1: 5ان يالو(شهادت بدهد 
 ».  درست اسـت   گوئي  كه تو مي   ان گونه هم»: عت بود پاسخ داد   يع شر ي مط يهوديك  ي كه   يسي ع 64: 26

گويم كه  هر چند كه من به شما مي »: ش اظهار داشت  يتر از پ    ي بودن خود را قو    ي بودند و اله   يحيسپس او مس  
 در اصـل  ».آيد دست راست قدرت نشسته، بر ابرهاي آسمان مياز اين پس پسر انسان را خواهيد ديد كه به      

 پنهان شـده اسـت،      يجالل من در جسم بشر    . ي كه تو گفت   ان گونه ح هستم، پسر خدا، هم    يمن مس »: گفت  يم او
 رسد كـه  ي فرا مياما روز. دينيب ي حقارت ميشما مرا در روزها   . باشم  ير انسانها م  ي مانند سا  يدر ظاهر من انسان   

باشـم و در دسـت راسـت او     يكسـان مـ  يد كه از هر لحاظ بـا خـدا   يد ديافته خواهيان من را جالل    يهوديشما  
  ».ميآ ي آسمان فرودميام، و بر ابرها نشسته

كه شما است در حال جمـع بـه كـار بـرده     ي  و سومير دوميضما. افا اشاره دارديبه ق تور ي ضم64ه  يدر آ 
ح، ي هستند كه در زمان ظهور پـرجالل مسـ       ييها  يليندگان اسرائ ينما كه   يانيهوديد به   ينما  يشده است و اشاره م    

   .كردند ي ميداند كه پسر خدا است، زندگ ي كه آشكارا ميكس
 »شـتن را پسـر خـدا نخواهـد        يچگاه خو ي ه يسي كه ع  شود ي اظهار م  اين گونه  ي گاه »:سدينو  ي م يسكن ل »
  ».باشد يمخورد كه كمتر از پسر خدا ن ياو قسم م) 64ه يدر آ(نجا يدرا

ال اشاره نمـوده    ي دان ييحاي مس گوئيشي به پ  يحي تلو به طور  يسيع. ن نكته را درك كرد    يافا ا ي ق 65-67: 26
ـ  را مانند پسر انسـان د يستم و شخصي شب نگرياي در رو  »: بود او نـزد  ! آمـد  ي آسـمان مـ  يدم، كـه بـا ابرهـا   ي
دانسـت كـه    يكنـد كـه او مـ    ي اعظم ثابت مـ العمل كاهن   عكس ». آوردند يد و او را به حضور و      يام رس ياال  ميقد
 كـه  يا  د، نشـانه  يـ ش را در  ي خو ي كاهن جامةاو  ). 5:18وحنا  يد به   ينگاه كن . ( با خدا را دارد    ي برابر ي ادعا يسيع
ـ انگ سـخنان فتنـه  . ن نموده است و كفر گفته استيبود كه شاهد به مقدسات توه ني از ا  يحاك ز او خطـاب بـه   ي

 » آنهـا را پرسـش نمـود، شـورا پاسـخ داد،      ي كـه رأ يو هنگام. گناهكار وانمود كرد را  يسيهود ع ي يدادگاه عال 
  ».سزايش مرگ است
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افـت،  يان يـ ن مرحله محاكمه با ضربه زدن و آب دهان انداختن به متهم توسط حقوقـدانان پا     ي دوم 68: 26
 خـود  يهـا   و ضارب استفاده نمودهمسيح خواستند كه از قدرت خود به عنوان ين و تمسخر از ويسپس با توه 
  .ن بوديآور و ننگ  بود بلكه شرميي نه تها فاقد قضايكل دادخواه. دي نماييرا شناسا
  

  )75-69: 26 (ديگر ي ميد و به تلخينما ي را انكار ميسي پطرس ع)د
بيرون در صحن حيـاط      كه   يدر حال . ده بود ين ساعت زندگش پطرس اكنون فرا رس      يكتري تار 69-72: 26

داً و فـوراً  ي شـد يو. باشد ي ميسياران عي از يكيك شد و او را متهم نمود كه     ي به او نزد   يوان زن ج  نشسته بود 

خواسـت نظـرات    يد مـ ي رفت، شادر ورودي ي و به سو  »گوئي دانم كه تو چه مي      من نمي »انكار نموده گفت،    

 اسـت كـه همـراه    يكس به طور آشكار اعالم نمود كه او      دختر ديگري اما آنجا   . دي را به خود جلب ننما     يشتريب

  .  استاد او بود»آن مرد». شناسد ي را نمآن مرداد كرد كه ين بار او قسم يا.  بوده استعيساي ناصري

شكي نيست كه تو هـم يكـي    »ش آمده و گفتند،     يستاده بودند پ  ي كه آنجا ا   ي جمع اندكي بعد  73-74: 26
ن بـار او بـا قسـم خـوردن و لعنـت كـردن       يا.  نبوديگر كافي انكار ساده د ».ات پيداست   از آنها هستي از لهجه    

  . خروس بانگ زد در آن زمان پر از اضطراب »شناسم من اين مرد را نمي». د نمودييخود را تأي ها گفته
. ز رسـوخ كـرد  يه بلكه به قلب پطرس ني آشنا نه تنها به آرامش و سكوت آن ساعات اولي آن صدا  75: 26

خـارج  ش را از دست داده بود، سخنان خداوند را بـه خـاطر آورد و     ي كه غرور و اعتماد به نفس خو       شاگردآن  
  . شد و به تلخي گريست

ـ يـ در اناج. ل در مورد تعداد زمان انكارهـا وجـود دارد  ي در اناجي ظاهريرسد كه تضاد يبه نظر م   ، يل مت
 مـن را  قبـل از آنكـه خـروس بخوانـد، تـو سـه بـار       »د، يـ گو ي مـ يسيت شده كه ع  ي روا اين گونه وحنا  يلوقا و   

 شـده  گوئيشي پاين گونهل مرقس يدر انج). 38: 13وحنا  ي؛  34: 22 لوقا   ك.رز  ي؛ ن 34: 26 يمت (». نمود يانكارخواه
  .)30: 14مرقس  (» نموديتو سه بار من را انكار خواه  قبل از آنكه خروس دو بار بانگ بزند،…»است، 

. خوانـد  ي كه صبح زود مـ يخروس شب و ي كه در ط يك خروس وجود داشت، خروس    يش از   ياحتماالً ب 
ك زن يـ ) 1ح را در مقابـل  ياو مس. شود يافت ميل حداقل شش انكار مختلف توسط پطرس      يو احتماالً در اناج   

ــ(جــوان  ــرقس 70-69: 26 يمت ــ (يگــريزن جــوان د) 2؛ )68-66: 14؛ م ــرقس 72-71: 26 يمت ؛ )70-69: 14؛ م
مـرد  ) 5) 58: 22لوقـا  (ك مـرد  يـ ) 4؛ )70-69: 14؛ مرقس 74-73: 26 يمت(ستاده بودند يك او اي كه نزد يجمع  )3
 ين مرد آخـر يم كه ايما معتقد. انكار نمود) 27-26: 18وحنا ي(خدمتكار كاهن اعظم   ) 6؛  )60-59: 22لوقا  (گر  يد

راد نكرده يا  راين سخنانين چنيري سا »دم؟ي ند يا من تو را در باغ با و       ي آ »را او گفت،    ين تفاوت دارد ز   يريبا سا 
  .بودند
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  )2-1: 27 ()هودي ي عاليشورا (سانهدرين در مقابل ي محاكمه صبحگاه)ذ
ـ  انجـام گرد صـبح هـود و  ي ي عـال ي در برابر شوراين مرحله محاكمه مذهب   يسوم  يچ مـورد دعـو  يهـ . دي

سـت قبـل از   يبا يمـ . نكه متهم تبرئه شـده باشـد  ي، مگر اشود كه آغاز شده بود كامل يست در همان روزيبا  ينم
ن علت است كه ي به ايريگ  مين تصم يا».  بگذرد يان دادرس يك شب از جر   ي شود صادر   ي متهم حكم  ي برا نكهيا

د يرسـ  ين مورد به نظر مي در ا  ».  وجود داشته باشد   ي و يدنظر برا ي رحم نمودن به متهم و تجد      يبراي  وقت كاف 
هـر چنـد، نظـر بـه     . ورنـد  به عمـل آ يري جلوگي مصمم بودند كه از بروز هر نوع حس ترمحيكه رهبران مذهب 

 خـود  ي در صبح برقرار نمودنـد تـا بـه دادرسـ         يا  ان جلسه »رمعمول بود آ  يمحاكمات انجام شده درشب غ     نكهيا
  . ببخشندياعتبار قانون

م ينيب ينجا مين ما در ايبنابرا. فر اعدام را نداشتنديت انجام دادن كي صالحيهودين روم رهبران يتحت قوان
 انزجـار آنهـا بـه هـر     ي كـه با وجود. برند ي مپنطيوس پيالس فرمانرواي روميا به نزد    ر يسيكه آنها باشتاب ع   

 انزجـار  ي ارضـا  ين قـدرت بـرا    يـ خواسـتند از ا     يد بود، امـا آنهـا مـ       يشد، شد   يها مربوط م    ي كه به روم   يزيچ
  . سرسخت را با هم متحد نموده بود، دشمنانيسي با عيمخالفت و دشمن.  كنند»استفاده»ي دتريشد

  
  )10-3: 27 (هوداي و مرگ يماني پش)ر

كاهنـان اعظـم ومشـايخ      ، متوجه گناه خود گشته بود به        يهودا كه با تسليم نمودن خون بيگناه       3-4: 27
 يش چنان مشتاقانه با آنها همكار ي پ يانتكار مهجور كه ساعات   ين خ يا. شنهاد نمود كه پول را برگشت دهد      ي پ قوم

. انـت اسـت  ي خيها  از پاداشيكين يا.  نمودين امر داشته باشد خوددار يا در   يشترينكه نقش ب  ياز ا  نموده بود 
 نيـ  كـه ا يراتي تـأث ياو كه برا. شود يارانه نبود كه منجر به رستگار كزي پره يا  ن توبه ي، اما ا  پشيمان گشت هودا  ي
 منجي و را به عنـوان خداوند ي ناصـريسـايـل نـداشت كه عي داشت متأسف بود، اما هنـوز تما      يانت بر و  يخ
  .ديـق نمايتصد

توانسـتد داخـل    ي كه فقـط كاهنـان مـ      هاي نقره را داخل معبد محلي       سكه يديت ناام يهودا در نها  ي 5: 27
 ايـن گونـه   مـا  1:18ت بـا اعمـال رسـوالن    يـ ن روا يـ سـه ا  يبا مقا .  نمود يشوند پرت كرد خارج شد و خودكش      

ا شـاخة درخـت شكسـت، و    يـ و طناب پاره شد و ز كرد يآو  حلقيم كه او خود را به درخت   ينمائ  ي م يريگ  جهينت
  . ختيرون ريش بيسقوط نمود و امعا  به پرتگاهيبدن و

 بهاي خونل كه ين دلي معبد به ا   خزانه در بودند از نهادن آن پول       »يروحان«ار  ي كه بس  كاهنان اعظم  6: 27
ح بـه آنهـا پرداختـه    يدن مسل داي تحويرا آن پول را برايا گناهكار محسوب شدند زه نمودند و آن  يبود خوددار 

رون جام را پـاك نمودنـد،   ي كه خداوند گفته بود، آنها بان گونهت بود هم  ياهم  ي آنها ب  ين مطلب برا  ياما ا . بودند
  . انت و قتل بوديب، خياما داخل جام پر از فر
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پـاك را دفـن   گانه و نايان بيهوديري بتوان غجائي كهدند، ي را خريگر  آنها با آن پول مزرعه كوزه    7-10: 27
 نيابانها را با خـون رنگـ  ين آنها هجوم خواهند آورد و خي به سرزميهوديريدانستند كه چند نفر غ  ينمود، آنها نم  
  . دي معروف گردمزرعه خون آن ملت گناهكار به ين براياز آن پس آن زم. خواهند نمود

گـر اسـتفاده    ك كـوزه  يامله با   د و مع  ي خر يا را كه آن پول دفن برا      ي زكر گوئيشيكاهنان اعظم ناخواسته پ   
 »گـر   كوزه» ي برا »نهيگنج» تحت عنوان    يگريا، نوشته د  ينكه، نوشته زكر  يب ا يعج. خواهد شد، به انجام رساندند    

  ) د نظر شدهي نسخه استاندارد تجدRevised Standard Version (RSV)د به ينگاه كن. ()13-12: 11زكريا  (دارد
 را يگـر ي نوشـته د  گوئيشي نموده بودند اما پ    ي اخالق منعزانه معبد   كاهنان گذاشتن خون بهاء را در خ      

  )ه كتاب مقدسي روزانه اتحاديها ادداشتي. ( به انجام رساندنديگر در ازاء مزرعه و با دادن پول به كوزه
ا يـ  در كتـاب زكر گوئيشين پي كه واضح است كه ايدهد، در حال ي نسبت م  ارميا را به    گوئيشين پ ي ا يمت
 يشـمار ي كه در تعـداد ب يامبر بر طبق نظام كهنيرا آن پيدهد ز يا نسبت ميت را به ارمي احتماالً او روا  .آمده است 

 شـامل شصـت و سـه جلـد كتـاب      يا مجموعه: لمودت(ي لمودها در ت  و مرسوم برگرفته از سنت  ي عبر يها  از دست نوشته  

 يامبرانيپ  حفظ شده است، در رأس فهرست).قي عت مات عهد يل تعل ير و تفض  يهود به صورت تفس   ي ي و مدن  ين شرع ي قوان يحاو
را به كل  ر نامشي كتاب مزامجائي كه 44: 24 در لوقا يا استفاده مشابه. كه او از آن استفاده نموده است قرار دارد        

  .شود ي مشاهده م دهد، يان ميعت عبرانيبخش سوم شر
  

  )14-11: 27 (طسالي در مقابل پيسين ظاهر شدن عي نخست)ز
. دندكر را محاكمه    ين اساس و  ي و بر هم    بود ي مذهب يسيه ع يان عل يهودي يت واقع ي و شكا  يتينارضاه  يپا

ـ  از ايبـا آگـاه  .  بر دادگاه روم نداشتيري تأث ياما اتهامات مذهب    را در برابـر  ي كـه آنهـا و  ين مطلـب هنگـام  ي
 يدي بود كه تهديك انقالبياو ) 1 .)2: 23لوقا ( بر او وارد ساختند يه وي علياسي قرار دادند سه اتهام س  پيالطس
ت و رونـق  ين موفقيات نپردازند، بنابراينمود كه مال   يق م ي مردم را تشو   يو) 2. رفت  ي به شمار م   ياتور امپر يبرا
 اتورگاه امپرين قدرت و جايباشد، بنابرا ياو ادعا نموده بود كه پادشاه م ) 3. برد  يل م يج تحل ي را به تدر   ياتورامپر
  . دنمو يد ميرا تهد

 پـيالطس . دهـد  ين اتهام او را مورد مؤاخذه قـرار مـ         ي در مورد سوم   پيالطسم كه   يخوان  ي م يمتانجيل  در  
 از ناسزا و افترا از طرف ي موجين پاسخ ويا.  پاسخ مثبت داد  يسي، ع باشد  پادشاه يهوديان مي  ا او   يد كه آ  يپرس

 ي بـرا ي حتـ يتـ يچ اهمي گشت؛ او هـ جببسيار متع از سكوت متهم پيالطس. را به دنبال داشت  ي  هوديرهبران  
ـ  را ند  ي تا آن هنگام كس    ياحتماالً وال .  نداد يآنها قائل نشد و پاسخ      از اتهامات  يكي ده بـود كـه تحـت چنـان        ي

  .ديار نماي سكوت اختيحمالت
  

  )26-15: 27(ا باراباس؟ ي يسي ع)ژ
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اد كـردن يـك زنـداني    آزان را بـا  يـ هودي، يد فصح مرسوم بود كه حكمرانان رومـ   ي هنگام ع  15-18: 27
ان و شـورش و قتـل بـود         ي بود كه جرمش طغ    يهوديط باراباس   ي از متهمان واجد شرا    يكي. نديرام نما آ يهودي

ـ   در ان، احتماالً او  يه حكومت روم  ي عل ي شورش فرديبه عنوان   ) 15:7مرقس  ( ت يـ وطنـان خـود از محبوب  ن همي ب
  آنهـا بـا   نـد، ي را انتخاب نمايكي و باراباس   يسين ع يب به آنها گفت     پيالطس كه   ين هنگام يبنابرا. برخوردار بود 

 ي توسط كاهنان اعظم كـه همگـ  ي عموميكه رأ چرا  ؛  نشد متعجب   يوال.  را انتخاب كردند   يجار و جنجال دوم   
  . بوددند شكل گرفته يورز ي حسادت ميسيبه ع

او شـوهرش را    . دي متوقف گرد  پيالطس همسر ي از سو  يآور  غامي موقتاً توسط پ   يان دادخواه ي جر 19: 27

 مضـطرب  خـواب را او يـ د؛ زيـ ت از خـود را اتخـاذ نما  ياست سلب مسـئول ي سيسيب نمود كه در مورد ع يترغ

  . ده بودي دعيسيدرباره ي ا كننده

 بـا هـم مشـورت    يسي و مرگ ع  باراباس ي آزاد يخ برا ي در پشت صحنه، كاهنان اعظم و مشا       20-23: 27
 قاتل را   يك را خواستارند، آنها آزاد    ي كدام يد آزاد ي دگربار از مردم پرس    پيالطس كه   ين هنگام يبنابرا. نمودند  يم
پس با عيسـي كـه مسـيح        « ديخود گرفتار آمده بود پرس    ) يميتصم  يب (يعزم  ي كه در دام ب    پيالطس. اد زدند يفر

 قابـل درك  ي والـ ي كه براي شدند، موضعيك صدا خواستار مصلوب شدن وي آنها »؟ چه كنمشود خوانده مي 
 دعوت نمـودن آنـان بـه آرامـش و        ي اما برا  ؟ مرتكب شده بود   يتي چه جنا  يم؟ و يچرا او را مصلوب نمائ    . دنبو
 آنـان  يادهـا ي و فربل كنترل اوضاع را بـه دسـت گرفتنـد   رقاي و غ يت عصب ير شده بود؛ جمع   ي د يليدن خ يشياند
   »!مصلوبش كن« :انداز شد نيطن

ن در مقابـل  يبنـابرا . ن بـود ي در حال تكويدند و شورشر بويناپذ افت كه مردم سازش  ي در پيالطس 24: 27

چگـاه گنـاه   ياما آب ه.  متهم اعالم نمودخونختن  ي خود را از ر    يگناهيو ب . دستانش را شست  ت  يدگان جمع يد
  . دينما يخ تبرئه نمين عدالت تاريتر  مهمي در اجرايرا به علت نافرجام پيالطس
گران گناه نبودند و قبول نمودند كه آن گناه به گـردن آنـان   خود شده بودند نيت كه از خود ب ي جمع 25: 27
 به يهودين يرنشي فق يها  ل از محله  ي از آن هنگام به بعد قوم اسرائ       »!خون او برگردن ما و فرزندان ما باد       «: باشد
دن بـار  يده شدند و از بـدوش كشـ    ي گاز كش  ي به اطاقها  ياي كار اح  ي، از اردوگاهها  يجمع   كشتار دسته  يها  محل
 عقـوب، آن هفـت سـال رنـج و       يآنها هنوز با زمان رنـج       . برند  يح انكار شدة خود رنج م     ياه سهناك خون مس   گن
 انكـار شـده   يساين تا آنها ع   ين نفر يا. ف شده است، روبرو هستند    ي توص 19-6  و مكاشفه  24 ي كه در مت   يعذاب

  .  خواهد مانديند، باقيق ننمايح پادشاه تصديرا به عنوان مس
، و از آن هنگام تا به حال روح باراباس جهـان    باراباس را آزاد نمود    به درخواست مردم     پيالطس 26: 27
  كـه ان گونـه سـپس، همـ  . شود يكند؛ پادشاه پارسا انكار م يقاتل هنوز سلطنت م. الشعاع قرار داده است را تحت 

ه شده بود بـه  يآن تعبز و برنده در ي كه فلزات تين بزرگيشالق چرم.  زدندتازيانهمرسوم بود شخص محكوم را    
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 ي از خـون را جـار  ييبارهـا يشـكافت و جو  ي را مـ يزد و بـا هـر ضـربه گوشـت بـدن و       يانه م ي تاز يپشت و 
 بـه  مصـلوب شـدن   ي را بـرا يسـ ينكـه ع يآمد جز ا   ي سست عنصر برنم   ي از دست وال   ياكنون كار . ساخت  يم

  .ل دهديسربازان تحو
  

  )31-27: 27 (كنند ي را استهزاء ميسي سربازان ع)س
كـه  . تمامي افراد نظامي را گرد او جمع نمودند      برده و    ي قصر وال   را به  سربازان والي عيسي   27-28: 27

خالق، حافظ و نگهدارنده جهـان  ! ن ماجرا خارج از تصور است   يآمد ا   يپ. شدند  ياحتماالً بالغ بر چند صد نفر م      
ارزش خـود او بودنـد در رنـج     يهكار و ب كه مخلوقات گنايف سربازان ظالم و پست    يرقابل توص ي غ يحرمت  ياز ب 
امـا آن  . ه خرقـة پادشـاهان  ي شـب يا ، خرقـه اي ارغواني بر او پوشانيدند      آنها عيسي را عريان كرده و خرقه      . بود
 فكـر  اين گونـه من خوش دارم ) 18: 1اء  ياشع( نشانه گناه است،     ينكه ارغوان ينظر به ا  .  ما دارد  ي برا ياميپ خرقه

 خدا بـر مـن قـرار    يي نهاده شده است، باشد كه خرقة پارسايسيناهان من است كه بر ع   ر گ يكنم كه خرقه، تصو   
  .)21: 5ان يقرنت-2(رد يگ

 اما در وراء ملعبه قرار دادن مبتذل آنها،    .  فرو كردند  بر سرش  آن را و   تاجي از خار بافتند    آنها   29-30: 27
 آنهـا او را بـه  . مي از جالل بر سـر داشـته باشـ   يتاجم ي از خار بر سر داشت تا ما بتوان        يم كه او تاج   يابي يما درم 

  . مينمائ ي گناهكاران پرستش ممنجي را به عنوان يعنوان پادشاه گناه استهزاء نمودند؛ ما و
دانسـتند كـه    يآنهـا نمـ  . باشـد  ي مي و ي سلطنت ي كه به سخره چوبدست    ين معن يبد.  دادند چوبيآنها به او    

خ ياكنون آن دست بـا اثـر زخـم مـ    . كند ي است كه بر جهان حكومت ميآن چوب را نگاه داشته، دست   كه يدست
  . سلطنت و سلطه بر جهان را در دست دارديچوبدست

ن عمل خود بسنده ننموده و به يتنها به ا و.  خواندندپادشاه يهوديان زانو زدند و او را     در مقابل وي  آنها  

چوب را از دست وي گرفتـه و  ، سپس فكندندآب دهان استه است ي كه تا به حال ز    يصورت تنها انسان كامل   
  . با آن بر سرش ضربه زدند

 كـه  يد كسـ يـ را او را در نظر آوريز».  نگفتيو سخن. ن اعمال آنها را تحمل نمود    ي صبورانه همه ا   يسيع
 ». ديه خود تحمل نمود، مبادا كـه در روح خـود خسـته و دلسـرد شـو     ي را از گناهكاران عل  ييها  چنان خصومت 

  )3: 12ان يعبران(
هاي خودش را به او پوشاندند و او را بـه سـوي محـل مصـلوب شـدنش                   جامهان آنها   ي در پا  31: 27

  .هدايت كردند

  
  )44-32: 27( مصلوب نمودن پادشاه )ش
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سـپس سـربازان    ) 17: 19وحنـا   ي. ( خود را حمل نمـود     صليب از راه را خودش      ي خداوند ما بخش   32: 27
 يبعضـ .  حمـل كنـد    ي و يرا وادار نمودنـد كـه آن را بـرا         ) ي شمال يقاي افر روان، در ياز ق ( به نام شمعون     يمرد

ن اسـت كـه او از موهبـت    ياما امر مهم ا. پوست بود اهيند كه سيگو يگر م ي د ي و برخ  يهوديك  يمعتقدند كه او    
  . ب برخوردار شديز حمل صليانگ شگفت
ه ين منطقـه شـب    يد ا يشا.  است noinark يوناني آن  ترجمه   و جمجمه   ي به معن  يرامآ يا   جلجتا واژه  33: 27

  . آن مكان نامعلوم است. ده شده استي ناماين گونه بود م اعداي براين علت كه مكانيا به ايك جمجمه باشد ي
 كـه بـه    زردآبختـه بـه     ي آم شـراب تـرش    يخ بكشند، سربازان به و    ي را به م   يسينكه ع ي قبل از ا   34: 27
 او يبـرا .  نمـود يدن آن خـوددار ي از نوشـ يسـ يع. تعارف كردنـد دهند،    يتكار به عنوان مخدر م    ين جنا يمحكوم
  . دي تحمل نماين دادن درديا تسكي و يف حسيها را بدون تضع داشت كه كل بار گناهان انسان ضرورت
ي ج رو ي مه ياو به داستانها  . دينما  يف م يح را، ساده و بدون احساس توص      ي مصلوب شدن مس   ي مت 35: 27

 زيات نـاچ يـ  متوسل نشـده اسـت و فكـر خـود را بـه جزئ        يسي روزنامه نو  ياحساسا به سبك    ياورده است و    ين
ت يكن تا ابـد يل. سپس آنها وي را مصلوب نمودند: دينما  يان م يت را ب  ي ساده واقع  يلياو خ . دينما  يمعطوف نم 

  .ديتوان به اعماق آن سخنان رس ينم
 جامـة  ي برا... و... دو را تقسيم كردنهاي ا جامه، سربازان  شده گوئيشي پ 18: 22 كه در مزمور     ان گونه هم

 ي كـامل  يتنها زنـدگ  «د،  يگو  ي م (Denney) يدِن.  بود ي و ينيملك زم ي ما ين تمام يو ا . قرعه انداختند  يدرز و   يب
د از يپوشـ  يمـ   كهييز جز لباسهايچ چي نبود و هيزيكه مالك چ  است   ي و ين جهان وجود داشته زندگ    يكه در ا  

  ».خود بجا نگذاشت
خ ينكـه تـار  ي از ايچ دركيآنها ظاهراً ه . ر بودند ي مردان كوچك و حق    يايندگان دن ي سربازان نما  ني ا 36: 27

 را يزدنـد و و  ي و زانـو مـ  نشسـتند  به نگهباني او نمـي اگر آنها آگاه بودنـد،  .  بود، نداشتنديريگ در حال شكل  
  . نمودند يپرستش م
قالـب  .  اسـت عيسـي پادشـاه يهوديـان     ايـن  :ح نصـب كردنـد    ي مس باالي سر ن عنوان را    ي آنها ا  37: 27
پادشـاه  «د يـ گو يمرقس م. )52(گر تفاوت دارديكديل با ي در چهار انجي تا حديسي سر ع ي نوشتة باال  يبند  جمله
 »انيـ هودي، پادشـاه   ي ناصـر  يسـا يع«: وحنـا ي؛ و   )38: 23 (»انيـ هودين است پادشاه    يا»« :؛ لوقا )26: 15 (»انيهودي
 يان كنـد، امـا تنهـا ادعـا    يـ ت را بي باشد كه واقعيا د جملهينمودند كه عنوان نبا   كاهنان اعظم اعتراض     )19:19(

 بـه زبـان   –قت در برابر چشمان همگان وجود داشـت      ي نظر آنها را رد نمود؛ حق      پيالطساما  . محض متهم باشد  
  )22-19: 19وحنا ي (يونانين و ي، التيعبر

 نكـرده  گوئيشـ ي سال قبل پ700اء يا اشع يده شد، آ   قرار دا  دو سارق  از گناه خدا در كنار       ي پسر بر  38: 27
ن نمـوده و ناسـزا   ي توهين به وي سارقينخست هر دو) 12: 53(او جزء خطاكاران به شمار خواهد آمد؟     بود كه 
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 نـده او بـا  يافت؛ در چند ساعت آ    ي از آنها توبه نمود و درست به موقع نجات           يكياما  ) 44ه  يآ. ( كردند يو نثار
  .)43-42: 23لوقا  (اهد بود خوفردوسح در يمس

 رهگـذران . كنـد  يز آشـكار مـ  يـ د؛ انحراف بشـر را ن ينما  يب، محبت خدا را آشكار م     ي اگر صل  39-40: 27
تو كه معبد را ويران نمودي و در    «: نديدهد استهزاء نما    ي گوسفندانش جان م   ي را كه برا   يستادند تا چوپان  يا  يم

 ين زبـان منطقـ  ي ا».اگر پسر خدا هستي، از صليب فرود بيا! ه برپا نمودي، خودت را نجات بدآن راسه روز   
ـ يا يـ ب فـرود ب ياز صل«. باشد  يز م ي ن يخواهيزادآن زبان   ي ا ».مياوريمان ب يم تا ا  ينيباشد تا بب  «.  است يمانيا  يب  يعن

او از آنها ادعا نمودند كه اگـر     «ام بوت گفته است،     يلي و ».م آورد يمان خواه يب پاك كن ما ا    ي صل يجرم را از رو   
  ». مانديب باقيرا او بر صليم زيمان داريما ا«: آوردند يمان مين آمده بود آنها ايب پائيصل

 اديـ  فريراراديـ  غيديآنها با د. آواز شدند خ قوم با جمع همي و مشايني دي كاهنان اعظم، علما   41-44: 27
  بـه آن راشخند بود؛ مـا  ي طعنه و ر منظور آنها».تواند خود را نجات دهد      ديگران را نجات داد؛ اما نمي     »زدند،  

  : مينمائ ي ميش تلقي حمد و ستاي براي مذهبيعنوان سرود
  شتن را نجات نتوان داديخو
  ديب مردن را برگزي صليرو

  تا رحمتش گناهكاران تباه شده را نجات بخشد
  داد يد خون ميح پسر خدا باي مسيار

  ابندي ييتا گناهكاران از گناه رها
  نيدليآلبرت م

 ميشتن هسـت ي نجات خويكه در جستجو يلما در حا . دينما  يز صدق م  ي خداوند و ما ن    يز در زندگ  ي ن نيا
  .ميگران را نجات دهيم ديتوان ينم

 را ي ويل بـودن، ادعـا  ي پادشاه اسـرائ ي را برا ي و ي بودن، ادعا  منجي ي را برا  ي و ي ادعا يرهبران مذهب 
 بـا  يرهبـران مـذهب  . وسـتند يپ ن بـه آنهـا   ي لعـن و نفـر     ن بـه  ي سـارق  يحت.  پسر خدا بودن به سخره گرفتند      يبرا
  .ان زدن به خداوند خود متحد شدندتكاران در بهتيجنا

  
  )50-45: 27( سه ساعت ظلمت )ص

 كه اكنون بـا  يزيسه با چي كه او از دست انسانها متحمل شد در مقا      ييها  يحرمت  ي رنجها و ب   ي تمام 45: 27
 ظلمت نه تنها بـر سراسـر      )  بعدازظهر 3 (تا ساعت نهم  ) ظهر (از ساعت ششم  .  بود يگشت جزئ   يآن روبرو م  
و   لعـن ي آن ساعات بودكه ويو در ط. ه افكنده بوديز ساي نين بلكه بر جسم و روان مقدس و       ين فلسط يسرزم
ـ  از جهـنم كـه مـا ال   يا در آن سه ساعت، فشرده. ر گناهان ما را تحمل نمود  يناپذ  فين توص ينفر م و يق آن بـود ي

ـ يب ي مـبهم مـ  يلـ ين ماجرا را تنها به صـورت خ  يما ا .  ما خالصه شد   ي خطاها يه تمام يخشم خدا عل   م و درك ين
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 م كـه در يدانـ  يما فقط مـ . باشد يه گناه از توان ما خارج مي منصفانة خدا عل ي ادعاها ي به تمام  گوئيت جواب ياهم
 بود بـه  ي انسانها ضروريگار رستيه نمود، و هر آنچه را كه برايون را تسويآن سه ساعت او بها را پرداخت، د       

  . ديان رسانيپا
 مـن، چـرا مـرا       ي مـن، خـدا    يخـدا «،  آورد  با صداي بلند فريـاد بـر       بعدازظهر،   3 ساعت   حدود 46: 27
 ».يكن يل سلطنت ميحات اسرائي كه بر تسبي، اي تو قدوس …«،  شود يافت م ي 22:3مور  ز پاسخ در م   »؟يواگذاشت

 خداونـد  يسايع. دي مجازات نماآن راد يبرعكس او با. رديده بگيه را نادتواند گنا يرا خدا قدوس است، او نم  يز
 كـه خـدا بـه عنـوان داور و       يهنگـام . ر همه گناهان ما را به گردن گرفـت        ي از گناه بود، اما او تقص      يبر خودش
 و .ديد، از پسر محبت خود دست كشـ يگناه د ين بيگزيست و گناهان ما را به گردن آن جا        ين نگر ي، به پائ  يقاض
ده اسـت،  ي نام»ليم عمانوئيتياد  يفر«با  يالعاده ز   نگ فوق ي آنچه را كه خانم براون     يسي بود كه از قلب ع     ييجدا نيا

  . برآمد
  ش كنديش جدايتوانست از جوهره خو يترك شده بود، خدا م

  ن پسر پارسا و خدا بوديكن گناهان آدم بيل
   آنها را پاك نموديسيع
  عمانوئل جهان را تكان دادم يتياد يبار، فر كي فقط، يآر
  ». من، من ترك شده هستميخدا«ادش بدون پژواك و مجرد به آسمانها صعود نمود يفر

  اليزابت بارت براونينگ
 نزديـك وي ايسـتاده    ي كـه  كسان از   ي ، بعض  »...يايلي، ايل «: اد برآورد ي فر يسي كه ع  ي هنگام 47-48: 27

 بـود  اسـتهزاء  قصدشـان تنهـا  ا ي  را با هم اشتباه گرفتنديآنها اسام ا  ينكه آ يا. خواند  الياس را مي   گفتند او    بودند

س شده بود بـه لبـان   ي خشراب ترش بر سر آن بود و با اسفنجي را كه ي بلندچوب از آنها  يكي. ستيروشن ن 
 ي بـرا ين كار ترحم نبود بلكه عملـ يم كه مقصود از ايابي ي در م21: 69 از مزمور   يريگ  جهيبا نت . ك نمود ي نزد يو

  . افزودن رنج بود
هـود بـر او مقّـرر    ي را كـه سـنت   ياس نقشيا الينند كه آين بود كه منتظر مانده ببي ا ي برداشت همگ  49: 27

. ده بـود ياس فرا نرسياما هنوز زمان آمدن ال. ريا خيد  ي بود به انجام خواهد رسان     عادالننموده بود و آن كمك به       
  .  بوددهي فرا رسيسيبلكه زمان مرگ ع) 5: 4 يمالك(

 بلنـد اد يـ فر. دگر بار با صداي بلند فرياد بركشـيد، روح خـود را تسـليم نمـود         كه او    ي هنگام 50: 27

 او روحـش را تسـليم نمـود   قت كـه  ين حقيا. ن مطلب است كه او با قدرت جان سپرد، نه با ضعف ينشانگر ا 
.  انتخاب نموداين گونه خودرا ي مرد زم؛ اويريد بميرا كه بايم زيريم يما م. سازديز مين متمايري را از سا   يمرگ و 

ل يرد، بلكه من، به ميگ يچكس آن را از من نم  يه. نهم تا آن را بازستانم      يمن جان خود را م    «ا او نگفته بود كه      يآ
  ؟)18-17: 10وحنا ي (»ار دارم آن را بازستانميار دارم آن را بدهم و اختيمن اخت. دهم يم خود آن را
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  بنا كننده كائنات
  ن ساز انسان باشد؛ يان نفرتاانس
  عتش را،ي شري گزاف داد دعوييبها

  سشي شكل گرفته از سر انگشتان قديها و شاخه
  . ش شديشانيتاج خار پ

   كه دستانش را سوراخ كردييخهاي دل خاك، ميگاههايپنهان كرده بود در مخف
   بدنش شديپاي سر برآورد، كه چلياش، درخت  صنعت شدهيو از عمق جنگلها

  . ده بودين آفري زمين جان باخت كه باالي چوبيبير صلاو ب
   داشتين جاي معيد رو گرفته به فرمان او در مداريخورش
  . ختين ري كه خون گرانقدرش را به زميا زهيو ن

  دگار بود، يگداخته آتش افر
  . ها، دستان او بود حفركننده گورش در دل صخره

  شود ي ظاهر مش كه بر آنير پادشاهي اوست سريگاه ازليو جا
  . ش را نداشته باشديارويستادن روي تاب ايچ زانوئيند تا هينش يش ميشاني نو بر پياما شكوه

  تيپ. ودبلي. فا  
  

  )54-51: 27(ده ي پردة در)ض
توسـط  . سـاخت  ي معبد را جدا مي كه دو اطاق اصليني، پرده بافته شده و سنگ ي در هنگام مرگ و    51: 27
ـ  ي حـائل  پـرده تا آن زمان آن     . ده شد ي در ئيناز باال تا پا    ي نامرئ يدست ن اشـخاص بـه جـزؤ كـاهن اعظـم و          ي ب

م مقدس  ي حر يتوانست وارد بخش درون     يك مرد م  يتنها  .  خدا سكونت داشت، بود    جائي كه ن مكان   يتر  مقدس
  . شودم مقدس ين حريك روز در سال وارد ايتوانست  ي، و او تنها مشود

 به مـرگ  يم جسم ويشكافتن آن تقد.  بوديسيآن پرده معرف جسم عم كه   يآموز  يان ما م  ياز كتاب عبران  
 تازه و زنده كـه او بـه مـا     ي، از راه  يسيشجاعت ورود به مكان اقدس به واسطه خون ع        «. كشد  ير م يرا به تصو  

اران د ايمـان ن يتر  اكنون فروتن.)20-19: 10ان يعبران (»ديز گرديان پرده كه همان بدن اوست جا يوقف نمود، از م   
ـ امـا بگذار . شودح در هر زمان وارد حضور خدا  يتوانند با دعا و تسب      يم  نيـ م كـه ا يچگـاه فرامـوش ننمـائ   يد هي

  . يسي خون عيد به بهاي ما فراهم گردي برايمت گزافيموهبت به ق
 ي كـه نـوع  گـوئي . جـاد نمـود  يعـت ا يز در طبي را نيآور  شگفت يها  يرات و دگرگون  ييمرگ پسر خدا تغ   

 كـرد  به دو نصف تقسيم   را   هاي عظيم   صخره يا  زلزله. جان و خالق آنها وجود داشت       يت ب ن مخلوقا يبي  همدل

  . گورهاي بسياري را گشودو 
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م ي و بـداخل اورشـل  برخاسـتند  يسي عبعد از رستاخيزن گورها   يد كه ساكنان ا   ي اما توجه نمائ   52-53: 27

ا بـا   يـ ن برخاسته دوباره جان سپردند      يسين قد يا ا يد كه آ  يگو  يكتاب مقدس نم  . رفته و بر بسياري ظاهر گشتند     
  . خداوند به آسمان رفتنديسايع

 پسـر خـدا   يسـ ي و نفراتش را متقاعد نمود كه عي رومفرمانده سربازانعت يب طبي عجيها  لرزش 54: 27
  . بود

ـ ا به اي بود، و منجيح خداوند و ي مسيسي كامل بود كه عيا اعترافي چه بود؟ آ  فرمانده سربازان منظورِ   ن ي
 دارد به ستم صالبت يا البته اشاره. ميستين مورد مطمئن ني انسان بود؟ ما در ايمطلب اذعان نمودند كه او ماورا   

  كـه بـا  ي ارتباط داشت، و نه به مرگ كسانيسي به مرگ عيعت به نحوي طبيها ين مطلب كه دگرگون  يدرك ا  و
  . مصلوب شدنديو

  
  )56-55: 27 (ماني زنان با ا)ط

  تـا جليل كه وفادارانه در خدمت خداوند بودند و تمام راه را از       زناني شده است از     ياصنجا ذكر خ  يدر ا 

اخـالص و  .  آنجا بودنـد ي و سالومه همسر زبدمريم، مادر يعقوب و يوشا    ،  مريم مجدليه . با او بودند  م  ياورشل
 ي مذكــر بـرا  شاگردان كه يآنان هنگامـ. باشد ين زنان و عشـق و محبت آنان سرآمد ميز ايآم   شهامت يفـداكار

  ! ماندنديح باقيح دادند كنار مسينجات جان خود فرار را بر قرار ترج
  

  )61-57: 27(وسف ي در آرامگاه ي خاكسپار)ظ
م ي با تصم  يو. هود بود ي ي دادگاه عال  ي از اعضا  يكي بود   يوسف كه مردي ثروتمند اهل رامه      57-58: 27

 پنهـان بـود،   شاگردك ياگر تا آن لحظه او ) 51: 23لوقا . ( نبود  موافق پيالطس به   يسيل دادن ع  ي تحو يشورا برا 

 اجـازه خواسـت كـه خداونـد         ي و از و    رفت پيالطسنزد   شجاعانه به    يو. اط را به دست باد سپرد     ياكنون احت 
هـود در  ي دادگـاه  ي از اعضـا يكيرا يان را تجسم نمود ز يهودي و خشم    پيالطسد تعجب   يبا. ديدفن نما  خود را 
 را دفن نمود بـه  يسي كه بدن ع  يوسف هنگام ي.  نمود ي دفن آن مصلوب شده پافشار     ير عزم خود برا   ب عام  مالء
 ي را از سازماني ابد و  ين عمل او برا   يا.  دفن نمود  ي و مذهب  ي، اجتماع يش را از نظر اقتصاد    ي خو ي واقع يمعنا
  . د جدا ساختي خداوند را به قتل رسانيسايكه ع

پارچـة كتـاني پـاكي    ح را در ي مسـ جسـد  داد و او عاشقانه يوسفا به ن اجازه ر ي ا پيالطس 59-60: 27
 گور تازه خـود  را در  جسد مسيح سپس  . ن نمود ي تده آن را  پارچه   يال   و با قرار دادن مواد معطر در البه        پيچيد

اب بـود و در  ي كـه بـه شـكل سـنگ آسـ     سنگ بزرگي بـا  قبردهانه .  حفر شده بود نهاد اي محكم   در صخره كه  
  .  لبه قرار گرفت و مسدود گشتيز در سنگ حفر شده بود بر رويكه آن ني ا هيحاش
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 ن نمودنـد و بعـد از مـردنش بـا         يـي ران تع يو قبر او را با شـر      « نموده بود كه     گوئيشياء پ يش، اشع يقرنها پ 
بـا  نكه يافكنند تا ايوم بنه  را به درةيدشمنانش بدون شك در نظر داشتند كه جسد و      ) 9: 53اء  ياشع (»دولتمندان
وسف را واسـطه قـرار     ياما خدا نقشه آنها را باطل نمود و         . ا توسط روباهان خورده شود    يها سوزانده شود      زباله

  . شود ياء دفن مي كه او با اغنشودنان حاصل يداد تا اطم
در و وشـا آنجـا ماندنـد     يعقوب و   ي و مادر    مريم مجدليه وسف آنجا را ترك نمود،      ينكه  ي پس از ا   61: 27

  .دار بودند  شب زندهقبرمقابل 
  

  )66-62: 27( محافظت شده قبر )ع
روز بعد كاهنـان اعظـم   . شود، و روز مصلوب شدن بود ي خوانده مروز تهيهن روز فصح، ي اول 62-64: 27
 پيالطسزد را به خاطر آوردند و نزد      يخ  ي را كه گفته بود دوباره برم      يسيآنان سخنان ع  . ان معذب بودند  يسيو فر 

 يسـ ي عشـاگردان آنها ادعا نمودند كـه  . دي نماي را نگهبانقبر نگهبان مخصوص نمودند تا     يقاضا ت يرفته و از و   
درصـدد   جـه يام نموده است و در نتي قيند كه ويجاد نماين تصور را ايخواستند ا ي مقبر از   يدن جسد و  يبا دزد 

 تـر  ين نيرنـگ از اولـي وخـيم   آخرافتـد،  ي بين اتفاقيآنها در هراس بودند كه اگر چن. ن امر بودنديممانعت از ا 
ح و پسـر خـدا بـودن خواهـد     ي مسي براي ويتر از ادعا مي وخيز و يدر مورد رستاخ  خواهد بود، يعني گزارش     

  . بود
 را قبـر د يـ دان يد و هـر قـدر كـه خـود مـ           يـ د، برو يك نگهبان دار  يشما  « جواب داد،    پيالطس 65-66: 27
. ن شده اسـت يين كار تعي اي قبال برايك نگهبان روميت كه  اسين معنين پاسخ احتماالً بد   ي ا ». ديحفاظت نمائ 

ن يين منظور تعي اي برايمن اكنون نگهبان. شود ي شما انجام ميتقاضا«د كه ي را القاء نماين معنيممكن است ا اي
هـر قـدر كـه خـود     «ش بـود،  ي در لحن صـدا يا هين جمله را ادا كرد كنا ي ا پيالطس كه   يا هنگام ي آ ». مينما  يم

 ي را مهـر و مـوم كـرده و نگهبانـان     قبرسنگ  .  خود را نمودند   ي؟ آنها كمال سع   ». را حفاظت نمائيد   قبرنيد  دا  مي
  : ديگو يآنگر م.  نداشتيز سودي نيمنين اصول ايت بهتري مستقر نمودند، اما رعاقبرك ينزد

دن و مسـتقر   را با مهر و موم نمـو قبر در نظر گرفته بودند كه ي كه دشمنان ويا  رانهيشگياقدامات پ 
 يمـدرك   آن شرور و ارائه    يها  تنها منجر به باطل شدن نقشه     ) 64-62(ند  يرقابل نفوذ نما  ينمودن نگهبان غ  

  .دي پادشاه گردي دال بر رستگاريقطع
  

  )28باب  ( پادشاهپيروزي. 15
  )10-1: 28 ( و خداوند برخاستهيقبر خال )الف
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زلزلـة  دن بـه آنجـا   يبه محـض رسـ  .  رفتند ديدن قبربرايم يدو مرروز يكشنبه   دم   دهي قبل از سپ   1-4: 28
.  زد و بـر روي آن نشسـت    كنـار قبـر   سـنگ را از دهانـه       ،  از آسمان فرود آمد   ... اي  فرشته. عظيمي رخ داد  

  .هوش شدنديبه وحشت افتاده بودند باي نوراني  اين موجود درخشان ملبس به جامهكه از  رومينگهبانان 

 كـه آنهـا در      كسـي  . هراسـان باشـند    يزيـ د از چ  يـ د كـه نبا   ين خاطر بخشـ   ناي اطم به زنان  فرشته   5-6: 28

بيائيد و جائي را كه خداونـد آرميـده بـود          «. برخاسته است  كه وعده داده بود،      ان گونه ش بودند هم  يجستجو
 كـه او  ببيننـد  زنـان    تـا  ، بلكه رودرون  ين منظور كه خداوند ب    ي بود، نه به ا     شده دهيان غلط ي سنگ به كنار   ».ببينيد

  .استبرخاسته 
  ويشـاگردان   را بـه ن خبـر باشـكوه  يـ ا بروند و    درنگ  بي سپس فرشته زنان را مأمور نمود تا         7-10: 28

هنگامي كه آنان در راه بودنـد تـا ايـن          .  مالقات خواهد نمود   جليلخداوند دوباره زنده شده و آنها را در         . دهند

آنهـا بـه   . پرسي نمـود  ايشان احوالا ب» باشيدشاد«تن خبر را به شاگردان بدهند، عيسي بر آنها ظاهر شد و با گف       

 ي اطالع دهند كـه و    شاگردان را مأمور نمود كه به       هاسپس شخصاً آن  .  افتادند و او را پرستش نمودند      ي و پاهاي

  .دي خواهد دجليل را در آنان
  

  )15-11: 28 (ند تا شهادت دروغ بدهندشو يع مي سربازان تطم)ب
ـ  نزد كاهنان اعظم رفتـه مـاوقع را تعر        آنهابعضي از    وش آمدند،  ه ازان به ربسنكه  ي به محض ا   11: 28 ف ي
  ! بوديقبر خال! ت خود شكست خورده بودنديآنها در مأمور. نمودند
 ي خصوصـ يا خ قوم جلسـه  يكاهنان و مشا  . ستي سخت ن  مذهبي تصور هول و هراس رهبران       12-13: 28

 عـاجز شـدند بـه سـربازان رشـوه      ي كه از هر ترفندي هنگام.ندي نماي خود را بررس  ي تا راهكارها  تشكيل دادند 
 جسـد  شـاگردان ، خفته بودنـد  كه سربازان ين مضمون كه هنگامي بد،ب بسازندي و عج يالي خ يدادند تا داستان  

  . ربودند را يسيع
صـورتي  از چه رو سربازان خفته بودنـد در  . ز استي از آنكه پاسخگو باشد سوال برانگشيف ب ين توص يا
دار نمودن آنهـا از  ي توانستند آن سنگ را بدون بشاگردان بدهند؟ چگونه    يار باشند و نگهبان   يست هوش يبا ي م كه
 سربازان هم زمان خوابشان برده بود؟ اگر آنها خـواب بودنـد، چگونـه               ي خود حركت دهند؟ چگونه تمام     يجا
آن  تـا د ش ميه آنها رشوه داده د بيداشت چرا با مي جسد را ربودند؟ اگر آن داستان صحت    شاگرداندند كه   يفهم
نـد  كردايـن   صرف   به آن اهميت و حساسيت را      ند، چرا وقت  ه بود  جسد را ربود   شاگردانند؟ اگر   ي بازگو نما  را

  .)7-6: 20وحنا ي؛ 12: 24لوقا (و دستمال سر را تا كنند؟  نمايندكه كفن را از جسد جدا 
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خودشـان  باعـث مجرميـت    را نقـل كننـد كـه    يتان داسـ تا  شده بودرشوه دادهسربازان به  در واقع    14: 28
ن رهبـران   يبنـابرا .  مـرگ بـود    انجام وظيفـه نگهبـاني    دن هنگام   ي خواب در قانون امپراتوري روم، مجازات    . شد مي
  .كنند مي ياني برسد آنها پادرمگوش واليه بن داستان ي قول بدهند كه اگر ابودند مجبور يهودي

د يك دروغ با  يت از   ي حما ي، برا  حقيقت مؤيد خود است    حالي كه ر   كه د  گرفت ياد مي هود  ي يدادگاه عال 
  .هاي بيشماري گفت غدرو

و . رايـج اسـت  ان يـ هوديري غ همچنـين  و بسـياري از يهوديـان  ميـان در  تا به امـروز    افسانهن  ي ا 15: 28
  :دنك ي اشاره م ديگرت به دو افسانهيمسالبر يو. شكل گرفته است زي نيگري دهاي افسانه
چنـد لحظـه بـه    .  رفته بودنديگري د  قبر  اشتباه سر  كه زنان به  شود    هر چيز اين گونه تصور مي      قبل از  -1

ن بعـدازظهر جمعـه و صـبح شـنبه اشـتباه            ين كس خود را بـ     يزتري عز قبرا امكان دارد    يآ. ديكن ن موضوع فكر  يا
 در آنجا يگري دقبرچ ي بود و هي وي نبود، بلكه باغ خصوصاي وسف رامه ي قبرستان؟ به عالوه، آن محل      بگيريد
ـ  زنان بـا د فرض كنيمو  ز در آنجا وجود داشتند  ي ن يگري د يهام قبر يكنمحال تصور   فرض  به  حال  . نبود  يگاندي

ن مطلب در مورد زنان صدق     يد ا يشا. دندي رس يگري د قبر اشتباهاً سر پر از اشك در آن محل سرگردان بودند و          
همـان   سـر ز يان هم نبودند ني كه گريريگي دو ماه،وحناي و  پطرسشمعون مانند  جدي و مصمم   ي اما مردان  كند،
 كه ين هنگامي رفتند؟ اما عالوه بر ايگري دقبربه اشتباهاً ز يآنها ن ديكن يا فكر م يآ. افتندي ي خال آن را  رفتند و    قبر

د و يائيه است، بست، او برخاستينجا نياو ا« آنجا بود كه گفت، يا افتند، فرشتهي ي خالآن رادند و ي رسقبرآنها به  
 نكنيـد  رفته بود؟ اما فرامـوش  يگري دقبرز به يد فرشته نيكن يفكر م اي آ».ديني را كه خداوند سرنهاده بود بب    يمحل

  ! مهمل و نامعقول استيا هي فرضيكين يا. اند ان نمودهيتر ب شرفتهيها را پ هين فرضيزهوش ايكه مردان ت
 مرطوب بـه هـوش   قبر در آن يهوش شد و به نحوي، بلكه ب نمرديسي كه عباورندن ي بر ا برخي ديگر  -2
.  غلطانده بودنـد قبردهانه   را كه با مهر حكومت روم الك و مهر شده بود بريآنان سنگ بزرگ.  و خارج شد   آمد
 خـود  ي بود و محكم در جـا قبر ي را كه درست اندازه دهانه ورودي سنگقبر قادر نبود كه از داخل       يچ انسان يه

.  خارج نشدقبر از دست داده بود از       ياديف كه خون ز   يك معلول ضع  ياو مانند   . بود به عقب براند   استوار شده   
او . باشـد  يخ ميقاً اثبات شده در تاريقت دقيك حق ي خداوند   يسايز ع يباشد، رستاخ   ي م ين سادگ يت به هم  يواقع
ـ به ا. دادش نشان شاگردان مسلم و محرز، زنده به ي مصائبش با مدارك   يشتن را پس از ط    يخو ن مـوارد خـاص   ي
  :ديروانش ظاهر نمود فكر كني كه او خود را به پيهنگام
  .)11-9: 16مرقس (ه يم مجدليبه مر -1
  .)10-8: 28 يمت (به زنان -2
  .)34: 24لوقا (به پطرس  -3
  ).32-13: 24لوقا  (ساو در جاده عمشاگردانبه دو نفر از  -4
  .)25-19: 20وحنا ي ( جز توماشاگردانبه همه  -5
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  .)31-26: 20وحنا ي( توما شاگردان از جملهبه همه  -6
  .)21وحنا ي (لي جلياي كنار در درشاگردان تن از 7به  -7
  .)7: 15ان يقرنت-1 (ارد ايمان 500ش از يبه ب -8
  .)7: 15ان يقرنت-1(عقوب يبه  -9
  .)12-3: 1اعمال (تون ي كوه زي روشاگردان به -10
ز خداونـد   ي رسـتاخ  يخي گـواه تـار     ت ما، يحيمان مس ير ا يرناپذيي، ثابت و تغ   ياديم بن ي عظ ي از سنگها  يكي

 يتيمـوقع  را مـا يز. ميمان خود بجنگي ا يم و برا  يم قد برافراز  يتوان  ينجا من و شما م    يدر ا . باشد  يح م ي مس يسايع
  .رقابل اثبات استي انكار نمود اما بطالنش غآن راشد  يم. شود ي نميم كه نفيدار

  
  )20-16: 28 (بزرگت ي مأمور)پ

ن يـ و ا. ديـ ش ظـاهر گرد شـاگردان  گمنام بـر  ي برخاسته در كوهستانيساي خداوند ع جليل در   16-17: 28
ــقرنت-1 و 18-15: 16 اســت كــه در مــرقس يهمــان ظهــور ثــاق يد ميــچــه تجد.  ثبــت شــده اســت6: 15ان ي

او در مقابل . ست نموديا او زريست خواهند نمود زيآنها ز . دي ابد محو گرد   ي برا ي و يها  عذاب! يزيانگ  شگفت
 يهـا  هيآنها خداوند زنده و با محبت را پرستش نمودند، هر چند سا           . ستاده بود يافته خود ا  يآنها در جسم جالل     

  .  مانده بودي باقيشك هنوز در اذهان برخ
البتـه از  . تمامي قدرت در آسمان و زمين به او سپرده شده است         خ نمود كه    ي سپس خداوند تشر   18: 28

د يـ  در مورد قدرت به عنوان صدر خلقـت جد ينجا ويكن در ا  يل.  قدرت را دارا بود    يك نظر، او همواره تمام    ي
 كـه خـدا بـه او عطـا     ي كسـان ين قدرت بود كه به تمامي ايزش او داراياز هنگام مرگ و رستاخ  . راند  يسخن م 

 مخلوقـات بـوده     يزادة تمـام    خسـت  قـدرت ن   ي او همواره دارا   .)2: 17وحنا  ي(د  ي عطا نما  ي ابد يكرده بود زندگ  
. ان مردگان را دارا بـود يزاده از م  را به انجام رسانده بود، او قدرت نخستي كار رستگار  ياما اكنون كه و   . است
  .)18، 15: 1ان يكولس (» و تفوق خواهد داشتي برتريزها وي چيدر تمام«

 ي بـرا » مستمريفرمانها«شامل ت بزرگ را كه   يد، مأمور ي به عنوان صدر خلقت جد     ي سپس و  19-20: 28
اعالم  باشد، ي مين رد نمودن پادشاه و ظهور دوم وي زمان بيعني ي مرحلة حال پادشاهياران در ط  د  ايمان يتمام
  . نمود

  : شنهاديت شامل سه فرمان است، نه پيمأمور
 و دگـر  يون فـرض نمـودن دگرگـ   يهي بدين مطلب به معني ا».پس برويد و تمامي قومها را شاگرد سازيد     « -1

ن از هـر    يريند كه سا  ين حاصل نما  يقيست  يبا  ي م شاگردانبا بشارت دادن خبرخوش     . باشد  ي جهان نم  يشيك
  .  گردندمنجيروان يا پي شاگردان و يله، قوم و زبانيملت، قب
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باشـد كـه    يح مـ يامبران مسـ يـ ت بر عهده پين مسئوليا .ديد دهي تعم»القدس آنان را به نام پدر، پسر و روح   « -2
ان يحياران، مسـ د ايمـان د يدر تعم. نديد نماي تأكشود د اطاعتي كه باياموزند و بر آن به مثابه فرمانيد را ب يتعم

ند كه خدا پدر ينما يآنها اذعان م. ندينما ي ميي شناسايگانه اله ش را با سهيخو) يبه شكل عموم (عام    در مالء 
رو و ي است كه در آنان ساكن است به آنان ن      يصالقدس شخ    آنان، و روح   منجي خداوند و    ي مس يسايآنان، ع 
پـدر، پسـر و    يعنـ يكن سـه شـخص   يا جوهره، ل ينامك ي.  مفرد استيا  واژه 19ه  ي در آ  نام. دهد  يم م يتعل

  . القدس روح

ـ  مأمور ».ام به جا آورند     به آنان تعليم دهيد كه هر آنچه به شما فرمان داده          « -3  بشـارت دادن اسـت    يت ورا ي
 خـود  ي پاهـا ير مذهب داده و سپس به حال خود رها گردند تـا بـر رو            يي تغ ينان به سادگ  ست كه آ  ي ن يكاف
جـوهرة  . نـد يانـد اطاعـت نما   د آمـده يح كه در عهد جدي مسيد آموزش داد كه از فرمانها     يبه آنان با  . ستنديبا

الم بـه   محـض از كـ  ي و فرمـانبردار ي منظم و اصول  يها  ه شدن به استاد است، و با آموزش       ي بودن شب  شاگرد
  . ديآ يدست م
آنها تنها و بدون كمك .  حضور خواهد داشتعصران يش تا پاي خوشاگردان وعده داد كه با     منجيسپس  
  .مند خواهند شد  پسر خدا بهرهيشان آنها از همراهي خدمت و سرهايدر تمام. نخواهند بود

 ؛تمامي قدرت: ديه است دقت كن   ت به كار برده شد    ي كه در رابطه با مأمور     »همه«ا  ي »يتمام«به چهار واژه    

  .هميشه؛ تمامي چيزها ؛ها تمامي ملت
باً پس يتقر. ابدي يان مي حس آرامش از طرف خداوند پرجالل ما پايت و القايل با مأمورين انجين ايبنابرا

 ت هنوزيمأمور. باشد ي و همان كاربرد مياسب و وابستگتن، همان ي همان استواريست قرن سخنان او دارا ياز ب 
  م؟يده ي انجام مين فرمان او كاري اطاعت از آخريا ما برايآ. كامل نشده است

  


