
For videos, study guides and other resources, visit Third Millennium Ministries at thirdmill.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 اجیلان
  

 درس

 دوم
 متی روایت به انجیل

 



ii.  

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

The Farsi translation of “Gospels”  

 

 

© 2018 by Third Millennium Ministries 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any 

means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or 

scholarship, without written permission from the publisher, Third Millennium Ministries, 

Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. 

 

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the HOLY BIBLE, NEW 

INTERNATIONAL VERSION. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible 

Society. Used by Permission of Zondervan Bible Publishers. 

 

ABOUT THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 

Founded in 1997, Third Millennium Ministries is a nonprofit Christian 

organization dedicated to providing Biblical Education. For the World. For Free. 

In response to the growing global need for sound, biblically-based Christian 

leadership training, we are building a user-friendly, donor-supported, multimedia 

seminary curriculum in five major languages (English, Spanish, Russian, Mandarin 

Chinese, and Arabic) and distributing it freely to those who need it most, primarily 

Christian leaders who have no access to, or cannot afford, traditional education. All 

lessons are written, designed, and produced in-house, and are similar in style and 

quality to those on the History Channel©. This unparalleled, cost-effective method 

for training Christian leaders has proven to be very effective throughout the world. 

We have won Telly Awards for outstanding video production in Education and Use 

of Animation, and our curriculum is currently used in more than 192 countries. 

Third Millennium materials take the form of DVD, print, Internet streaming, 

satellite television transmission, and radio and television broadcasts. 

For more information about our ministry and to learn how you can get involved, 

please visit http://thirdmill.org. 

 

 ( انجیل به روایت متی: ۲اناجیل )درس شمارۀ سرشناسه: 

حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه 

ۀ ناشر مطابق قانون حق مولف ممنوع و منوط خل و تصرف در این اثر بدون اجاز، توزیع و دبرداری، چاپنسخه

مقدسی از ترجمة قدیم و هزارۀ نو )انتشارات ایالم( و ترجمة به کسب اجازۀ رسمی از ناشر است. ارجاعات کتاب

 مقدس( گرفته شده است.مژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب



ii.  

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 

 



iii.  

راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و   

farsi.thirdmill.org 

 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه( ۱)

 پیشینه( ۲)

 نویسنده

 دیدگاه سنتی  

 شخصیسرگذشت   

 لیهمخاطب او

 مناسبت

 تاریخ  

 موقعیت  

 هدف  

 ساختار و محتوا( ۳)

 مقدمه: پادشاه موعود

 نامهنسب  

 کودکیروایت   

 کوتانجیل مل

 ماشیح آمده بود  

 کوهموعظة سر   

 گسترش ملکوت

 هاالعملمعجزات عیسی و عکس  

 دشاهان پافرستادگ  

 هاثلها و منشانه

 هاالعملها و عکسنشانه  

 ای ملکوتهمثل  



ii.  

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 ایمان و بزرگی

 خودداری از ایمان به عیسی  

 ادة ملکوتانوبزرگی در خ  

 لفت فعلی و پیروزی آیندهمخا

 تشدید مخالفت  

 ی آیندهپیروز  

 اوج خدمت عیسی

 کشمکش  

 شاگردی  

 روزیپی  

 ین اصلیاممض( ۴) 

 یقعهد عتمیراث 

 ارات تلمیحیها و اشقولنقل  

 ملکوت آسمان  

 اه موعودپادش  

 ایمان یهودرهبران بی  

 عتواضفروتنی و   

 قوم خدا

 کلیسا  

 خداة ادخانو  

 رسالت  

 گیرینتیجه( ۵)

 



 اناجیل
۲درس   

 انجیل به روایت متی

 

 

-1- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 
 

 

 مقدمه 

بود.  یوت. او کارشناس لوکوموکردیم یاحترا با قطار س یکاسراسر آمر یکآلبرت پادشاه بلژ 1919در سال 

 یتجمع ی،بعد یستگاهکرد. در ا یتقطار را هدا یلومترو حدود پانزده ک یدپوش یولباس راننده لوکوموت یپس روز

داشته باشد و به  یکه پادشاه ظاهر به خصوص داشتندنکردند. مردم انتظار  یداخوشحال که دنبال پادشاه بودند، او را پ

به تن و کاله  یپشم یراهنکه پ یبدهند مرد بلندقامت یصخوانستند تشبود که نت ینهم یرفتار کند. برا یطرز خاص

 بود. یکبلژ را به سر داشت، در واقع پادشاه قطاررانندگان 

همان پادشاه  یسی،ع یعنیپادشاه  یک. داستان کندیرا بازگو م یلحاظ، داستان مشابه یکاز  ی،مت انجیل

ظار داشتند نبود و آنگونه که انتظار چون ظاهرش آنگونه که مردم انت در روزگار او، او را نشناختند یاری. اما بسیهود

 از نوع متفاوت بود. یداشتند عمل نکرد. او پادشاه

چون توجه  یمکرد ینامگذار «یمت یتبه روا یلانج»درس را  یناست. ا یلاناج ۀدرس دوم از مجموع این

 کرد. یممعطوف خواه یمت یعنی یلانج ینخود را بر اول

را مورد مالحظه قرار  یکتاب مت یشینۀ. اول، پیمکرد یمرا به سه بخش تقس یمت یلز انجس ادر این

 یلانج یاصل ینانداخت به مضام یمخواه یکرد. سوم،  نگاه یمخواه یآن را بررس ی. دوم، ساختار و محتوادهیمیم

 .یمر را شروع کنکا یمت یلانج یشینۀبا پ ید. اجازه بدهیمت

 

 پیشینه
 ۀترجم یکفقط  شهیمقدس بدونم؟ نمکتاب ینۀزمپس ۀدربار یزهمه چ ینا یدچرا من با»: کننیال موس هایلیخ

 یزیفقط دستاو ینهمتن بدون زم یککه  ینهگفته ا ینمنظور من از ا« ؟ممقدس بخونم و معناشو بفهماز کتابخوب 

 یخی،از تار یدر انواع خاص یمیقد یاهت که متنینجاس. مشکل ایرینازش بگ ینبخواه ییهر معنا ینکها یاست برا

گفت:  یکس بار یکما فرق دارن.  یهاتنها با مآن متن ۀشده و هم هئارا یمذهب ۀینشناسانه، زمباستان ی،بالغ ی،ادب

ق داره فر یلیگذشته با حال خ. «دنیانجام م یگرینجا جور داوکارها رو  مونه،یم یکشور خارج یکگذشته مثل »

 یم،امروزمان به گذشته دار یاتفرض ۀانتقال هم یعنی، یخی،تار یبترت یکه در برابر ناهماهنگ یمانع ینو بزرگتر

 کتاب مقدسه.  یمحتوا یقمطالعه دق

یترینگتندکتر بن و -  
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و  یهک دهیسننو ینکها مثلِ زمینهیشمربوط به پ یلدرک مسا کنیم،یم یرمقدس را با دقت تفسکتاب یهاکتاب وقتی

که مخاطب  گیرندیم ینبر ا وفرض ر نویسن،یها را مکتاب هایسندهنو یداره چون وقت یتاهم ،هیچ یخیتار ۀینزم

 یآگاه یشنهاست که خوانندگان اونها کماباو یبرا مسلمامر  یه ینو ا کنهیم ینها در همان فرهنگ غالب زندگاو

فرهنگ او  یه،ک یسندهکه نو ینیمکه بب ینها یط،شرا ینما، در ا یفۀوظ ین،اونها دارند. بنابرا یهابه گفته ترییعوس

موجود  یاتو واقع یاتاز فرض یبعض یمو بتون یمداشته باش یتر درک بهترجامع یخبراساس فرهنگ و تار یمتا بتون یهچ

 . یمرا شرح بد

یلتونهم یمیزدکتر ج -  

 

اثر سخن  ۀیسندنونوان به ع یمت ۀکرد. اول، دربار یمدر سه مرحله بحث خواه یمت یلانج یشینۀپ ۀدربار ما

 یا یتانداخت به موقع یمخواه یزد و سوم، نگاه یمحرف خواه یمت ۀیگفت. دوم، در مورد خوانندگان اول یمخواه

 .یمبپرداز یلانج ینا یسندۀنو ضوعاول به مو یدرا نوشته است. اجازه ده ودخ یلدر آن انج یکه مت یطیشرا

 

 سندهنوی
خواهد بود.  یدمف یاربس یسندهشناخت نو کنیم،یرا مطالعه م یگرید ۀهر نوشت یاهر وقت کتاب، نامه 

 یمو منظور او خواه یدگاهدرک د یبرا یشتریب یآمادگ یم،و متن او بدان یسندهنو یک ۀدربار یشترباالخره، هر چه ب

قدس مکتاب یسندگاندر مورد نو یشتر. هر چه بکندیصدق م یزمقدس نکتاب ۀمطلب در مورد مطالع ینداشت. ا

 یسواالت یناز اول یکی ی،مت یلانج ۀمطالع یندر ح ین،. بنابراکنیمیم یداپ یشتریب یآمادگ شانیمدر درک  تعال یم،نبدا

 «کتاب را نوشته است؟ یچه کس»است که:  ینا یمکه الزم است بپرس

را که  یسنت ۀینظر ینداد. اول، ا یمقرار خواه یرا در دو مرحله مورد بررس یمت یتبه روا یلانج یسندۀنو ما

 یخچۀکرد. دوم، تار یمکتاب را نوشته، اثبات خواه ینبود، ا یسیع ۀیاز دوازده شاگرد اول یکیرسول، که  یامت

نوشته شده کار را  یکتاب توسط مت ینکه ا یسنت ۀینظر ینبا ا یدکرد. اجازه ده یمخواه یرا بررس یمت یشخص

 .یمشروع کن

 

 ه سنتیدیدگا
 

از  یگرچه بعض - بوده یمت یلانج یسندۀنو رسول، واقعا  ِیمتا ی،ادعا کرد که مت شودیقطع مکه به  کنمیفکر م

 - شکاک بودند یلیخ یهاول یسایکل یباآکه  دونیمیاست که: ما م یننکته ا یکمورد شک دارن.  یندر ا ینمحقق

به عنوان آثار  یاسناد جعل نفتیرمخالف پذ امالاونها ک - جور دست کم گرفتن اونهاست یکواقعا  ینا یقت،در حق
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راجع به  یگرید یسنت یمواز یتروا یا،مقدس بودند. ثانکتاب یالهام ۀمجموع یمعتبرِ مناسب برا یِکانون یا یقانون

 یهاول یسایکتاب را نوشته. ثالثا، اگر کل ینا یکه مت ینها یمکه دار یتیمطلقا وجود نداره. تنها روا یمت یسندگینو

اسم جعل کنن،  یککتاب نسبت بده، فقط  ینبه ا یخیتار یلاز دال یرغ ینفر را به هر علت یک که اسم خواستمی

بود. چون  یفیانتخاب ضع یکتاب نسبت بدن، مت نیاز شاگردان را انتخاب کنن تا به ا یکی، اسم با انداختن قرعه یا

 ی،مت یلحال انج ین. با اشمردیخوار مود کامال اون رو یهکه قوم  کردیرا دنبال م یابود. او حرفه یرباجگ یمت

. یحههمان ماش یسیتا آنها را متقاعد کنه که ع کنهینوشته شده و تالش م یهودیخوانندگان  یاست که برا یلیانج

و سوال  یحهماش یسینوشته شده تا اونها رو متقاعد کنه که ع یهودیان یکه برا یمروبرو هست یلیا انجپس ما ب

 یکه اونها مت یلی. تنها دلرسهیبه نظر نم یباشه؟ اصال منطق یلانج یسندهکردن تا نو نتخابرا ا یجاست که متینا

 رو نوشته.  یلانج ینواقعا ا یداشتن که باور کنند مت یخوب و قو یلفرضه که دل یننسبت دادن ا یلانج ینرا به ا

کُووِن یودکتر است -  

 

 یهانسخه ۀ. در همگیردیت مئنش یساکل یۀاز قرون اول را نوشته است، یلانج یناول یکه مت یسنت یۀنظر این

که  یمندار یمدرک یچاست. ما ه یو فقط مت یکه به کتاب نسبت داده شده مت یاسم یل،انج یندار اعنوان یمیقد

 ا منتشر شده باشد.یساهکل یانبه آن در م یشدن نام مت یمههرگز بدون ضم یل،انج ینا

از  یاسبود. پاپ یراپولیسه یاز اهال یاسنسبت داد پاپ یرا به مت یلانج ینکه نخست یافراد یناز اول یکی

را  یساکل ۀیاز دوران اول یکه نقطه نظرات یمدر دست دار ییها. از او گفتهکردیم یاواخر قرن اول تا قرن دوم زندگ

 . کندیارائه م

 یاسنوشته است، اظهارات پاپ دیالبعد از م 325که حدود  یصریه،ق یو از اهال یساکل یخمورخ تار یوسیبوس

 ت:ثبت کرده اس 16، بخش 39،  فصل 3جلد  یساکل یخرا در اثر خود به نام تار یمت یلانج یسندۀنو ۀدربار

 

 منظم قرار داد. یدمانچ یکرا در  یاقول و سخن انب متی

 

ل توجه است که ابق یننسبت داد. همچن یرا به مت یلانج یاسقرن دوم، پاپ یلکه در اوا بینیمیم ینجاا در

 بوده را ثابت کند. یلانج یناول یسندهنو یمت ینکها ۀخود دربار ۀینقل قول کرد تا نظر یاساز پاپ یوسیبوس

 یناول یز، نزیستمی یالدبعد از م 180که حدود  - یونل یاز اهال یرنیوسا - یساکل ۀیاول پدراناز  یگرد یکی

 1، بخش 1، فصل 3کذبه، جلد یهافرقه یهعل یاثر خود به نام دعونسبت داده است. به آنچه در  یرا به مت یلانج

 :یدنوشته، گوش کن
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مکتوب  یلیانج یزن ینهادند، مت یم یانرا بن یساو اساس کل کردندیپطرس و پولس در روم موعظه م که یزمان در

 خودشان منتشر کرد.  یشبه گو یان،عبران یاندر م

 

را در اثر خود به نام  یمت یسندگی. او نوکردیم یزندگ یالدبعد از م 230تا  155بعد، از  یاندک ترتولیان

 کرد:  یق، تصد2، فصل 4جلد  یونی،مارس ضد ۀرسال

 

 نمودند.  یدرا در ما القا نمودند... بعدا لوقا و مرقس آن را تجد یماناول ا ی،و مت یوحنارسوالن،  یانرو، در م ینا از

 

 ینکهبود. ا یکسان یهاول یسایرا نوشته است. نظر آنها با نظر کل یلانج ینا یمت یان،و ترتول یرنیوسا یدۀعق مطابق

 شده بود. یرفتهمسلم پذ یاول را نوشته به عنوان امر یلانج یمت

شدند. احتماال  یمتحک یمت ینسب یبا گمنام ی،مت یسندگینو ۀدربار یهاول یادعاها ینکه ا یماست بدان مهم

اعتبار  یلمنتخب خودشان به انج یوناز حوار یکیسته باشد با نسبت دادن آن به واخ یگریهر شخص د یا یسااگر کل

نام برده شده  یاز مت یلبه ندرت در اناج یلیخ اما. کردندیرا انتخاب م یونحوار ینتراز برجسته یکی یدابدهند، ش

 . کندیرا دور از ذهن م یلانج ینموضوع نسبت دادن نادرست نام او به ا یناست. ا

 

محترم  یاربس یین. شهادت شاهد عیمدر قرن اول را درک کن ینیشهادت شاهدان ع یتاهم یدبا یزقبل از هر چ 

حکم  در هاقولنقل ینا ی،به قول ،یبا. تقرشدینم یرفتهپذ ینطوریهم ینیشاهد ع یچه یو ادعا شدیشمرده م

قرن دوم،  یلکه در اوا دونیمیم هم ور ینا. ما مداویاتفاقات به حساب م ۀمقدس دربار یهااز گفته یامجموعه

به  یشزندگ یزمان ۀبه خاطر دور یاس. پاپرسول نوشته یرا متا یمت یلنوشته که انج «اسپیپا»به اسم  یشخص

 یمت یلکه انج یممطمئن باش ینکها یکه دارم برا یلیدل ین. آخرشناختهیم یمرا به طور مستق یونحوار یاداحتمال ز

که  ینها یقتحق یذکر نشده ول یمت یلدر متن انج یکه گرچه اسم مت ینهنوشته شده ا لسور یاتوسط  خود مت

 و مرجع آن دست به دست نشده.  یسندهرسول به عنوان نو یانام مت ینگارش هرگز بدون همراه یناز اول یمت یلانج

گلودو یکلما یشکش -  

 

را نوشته باشد، همانطور که  یلانج یناولول رس یدارند که متا یدترد یمنتقد امروز یناز محقق یبعض البته

هم  یاند. اما رومقدس را مورد سوال قرار دادهکتاب یسندگاننو یتهو ۀدربار یگرد یخینظرات تاراز نقطه یاریبس

 یگر،د یرینهمراه با فقدان کامل هر چالش د انجیل ینا ۀیسندبه عنوان نو یبر مت یرینهقوت شهادت د ۀرفته نقط

 است. کتاب را نوشته یناو ا یمکه باور کن دهدیبه ما م یمحکم یلدل
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 یبه سرگذشت شخص یدبا یمکرد یاول را نوشته، بررس یلانج یمت ینکهبر ا یمبن یسنت ۀینظر ینکه ا حال

 .یمبرگرد یمت

 

 صیت شخسرگذش
 کندی. به طور مثال، اشاره مگویدیکم به ما م یلیخ یمت یشخص یمهم زندگ یقحقا ۀکتاب مقدس دربار

 یک یکه مت یقتحق ینداد و با ا یمقرار خواه یرا مورد بررس مسئله بود. ما هر دو یرو هم باجگ یهودیکه او هم 

 .کنیمیبود کار را آغاز م یهودی

 یسیاز دوازده شاگرد ع یکیآنکه، او  یکیروش نشان داده شده است  ینبه چند یمت یهودیو سنت  میراث

است که از  یهودیاسم  یک یداشت. خود نام مت یهودی ینام یکه مت ینا یگر. ددندبو یهودیآنها  یبود، که همگ

 یابیم،یآن را م 28: 5و لوقا  14: 2که در مرقس  یاو الو یگرگرفته شده است. و نام د یبه زبان عبر یقعهد عت

 یهاول یحیانزارش مساست. گ یهودی یکه مت دهندیهر دو نام نشان م ینبود. بنابرا یلاسرائ یلاز قبا یکیاسم 

 داشته است. یمت یهودیداللت بر اصل و نسب  یدشا یزنوشته ن یاو به زبان عبر ینکها ۀدربار

 یداتتاک کندیمهم است چون به ما کمک م ایینهزم یشاو پ یلدر درک انج یمت یهودیو سنت  یراثم 

 یمرا مطالعه خواه لیانج ینا یهودی یتدرس به صورت مفصل ماه ین. ما بعدا در ایمکن یرواضح او را تفس یهودی

 .کنیمینمونه اکتفا م یککرد. فعال فقط به ذکر 

 اعالم کرد: یسیکه ع دهدیگزارش م ی، مت24: 15 یمت در

 

 (24: 15 ی)مت .یلخاندان اسرائ ۀبه جهت گوسفندان گمشد مگرام نشده فرستاده

 

 آمده است. یلقوم اسرائ یبه طور خاص برا یسیکه ع کندیم یدتاک یگری،د یلاز هر انج یشترب متی،

 

 بود.  یگرباج یکاو   یماست که بدان ینا او یاز زندگ یگرید ۀنکت ی،مت یهودیو سنت  یراثبر م عالوه

 یرانباجگ یناز ا ی. بعضگرفتندیور روم باج متبه نفع امپرا یندر فلسط یهودیاناز  یاریقرن اول، بس در

بودند که  یردولتیغ ینان. آنها کارآفرگرفتندیگمرک م شدیجا مهجاب یگربه منطقه د یاکه از منطقه ییبابت کاالها

کردند سود یکه از مردم جمع م یاتیبا افزودن مالو  پرداختندیبه حاکمان پول م یاتکردن مالجمع یازبابت امت

 ه اغلب درست بود.گان ینشدند و ایم یدهبه چشم اخاذان و دزدان د یرانباجگ ینا یجه،. در نتبردندیم
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 یروهاین یندگانگناهکار بودند. اوال، آنها نما یلشان به دو دلدر نظر هموطنان یهود یرانباجگ یل،دل ینا به

به  یقت. در حقکردندیغارت م یقوم خودشان را به خاطر منافع شخص یا،و مورد نفرت بودند و ثان یاشغالگر روم

آنها را از شهادت  یهود، ینمنسوب به معلم ۀیاول هایکه نوشته یدندرسیظر مابل اعتماد به نق یرباز و غحقه یقدر

به عنوان  یقابل قبول بود و حت یامر یرانگذشته، دروغ گفتن به باجگ ین. و از اکردیمنع م یهودیدادن در دادگاه 

 شد.یستوده م یرانباجگ یهعل یعمل

 :یدمطرح کرد گوش کن 10-9:9 یدر مت یسیانب عدعوت خود را از ج یکه مت یروش به

 

در حال « مرا متابعت کن». بدو گفت یدبه باج گاه نشسته د یبه مت یرا مسم یمرد گذشتیاز آنجا م یسیع چون

و گناهکاران  یراناز باجگ یروانه شد. و واقع شد چون او در خانه به غذا نشسته بود که جمع یبرخاسته از عقب و

 (10 -9: 9 ید. )متو شاگردانش نشستن یسیآمده با ع

 

همدست گناهکاران  یرانباجگ یراو و سا یسیپرده بود و علنا قبول کرد که در روزگار عیب یارخود بس یفدر توص متی

 رد.جدا ک یهودخودش را از رهبران  ۀیلوسه نوشته شده ب یلو انج یسیخود، ع یکار مت ینبودند. با انجام ا

 :یدرا سرزنش کرد گوش کن یهودرهبران  32-31 :21 یدر مت یسیکه ع یمثال به روش برای

 

از راه  یحیی. زانرو که گردندیها قبل از شما داخل ملکوت خدا مو فاحشه یرانکه باجگ گویمیبه شما م ینه....هر آ

آخر هم  یدیدآوردند و شما چون د یمانو اها بدو فاحشه یراناما باجگ یاوردندن یمانعدالت نزد شما آمد و بدو ا

 (32-31: 21 ی. )متیدآور یمانتا بدو ا یدنشد انیمیشپ

 

 یداتاز تاک یگرد یکیبه  یزآلودش نگناه یسرگذشت شخص ۀدربار یصحبت علن یبرا یرغبت مت شاید

 نویسیلاز هر انج یشترب یقرار خواهد داد. مت یدرس به دقت مورد بررس یناو مربوط باشد که بعدا در ا یلانج

با  یکرد. مت یدتاک کردیم عوتد یرا به فروتن یروانشفروتن بود که پ یپادشاه یسیعکه  یقتحق ینبر ا یگرید

که او را فراخوانده و  یپادشاه یرویپ یبرا یلشو تما یرفتآزادانه پذ یض،خودش را به ف یازاش، ناعتراف به  گذشته

ملکوت  یلخادم فروتن انج یکبه  یرودیسخادم گناهکار ه یکاو را از  یسیرده بود، علنا اعالم کرد. عمتحول ک

 کرد. یلآسمان تبد

 

شاد  افته،یخودمان م یو هم برا یگراند یهم برا یاتفاقات خوب یباشه که وقت ینمثل ا یدبا یما، فروتن یزندگ در

از  رسهیم یجهکارشان به نت یا رسنیبه شهرت م یزیدر چ یا کننیم یشرفتپ یگراند ی. اما وقتیمو خوشحال باش
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نحو  ینو از او به بهتر یمخدا را جالل بد خوایمیو م یمنکیخدا رو به خاطر اون شکر م شیم؛یت خوشحال ماون باب

شدن  ینطورا یعنی یفروتن ینخودمان. بنابرا ینه برا یمکن یاو زندگ یبرا یزاز هر چ یشکه ب خوایمیم یم؛تشکر کن

خدا به انجام برسه،  ۀاراد یز،همه چ بشن، بلکه قبل ازخودمون برآورده  یهاکه خواسته یمباش ینا یدر پ ینکهنه ا

 من. ۀچه به واسط یگر،حاال چه به واسطه شخص د

ینلیکدکتر جان مک -  

 

با  یرا نوشته، صحت دارد و کم یلانج یناول یکه مت یسنت یۀنظر ینکه ا ایمیدهرس یجهنت ینکه به ا حال

 کرد. یمخواه یرا بررس یمت ۀیخوانندگان اول یتهو یم،او آشنا شد یسرگذشت شخص

 

 مخاطب اولیه
آنها به  ۀچند سر نخ دربار یدد یماما همانطور که خواه کند،یمشخص نم یقاخود را دق ۀیخوانندگان اول یمت

 نوشته شده است. یهودی یحیانمس یاول برا ۀدر درج یمت یلکه انج رسدی. به نظر مدهدیما م

اند نوشته شده یحیخوانندگان مس یبه طور خاص برا یلاناج ۀهم یم،که در درس قبل اشاره کرد همانطور

کرده است.  یهودی یشینۀبا پ یحیناسبِ خوانندگان مسم یارآن را به طور خاص بس یمت یلدر انج یدتاک یناما چند

 هاییشگویینقل قول آورده است. او بارها تحقق پ یقاز عهد عت یگرید نویسیلاز هر انج یشترب یمثال، مت یبرا

پادشاه بود  یحهمان ماش یسیکرد که ع یدرا خاطر نشان کرده است. او به طور خاص تاک یسیع یقاز طر یقعهدعت

با  یسیع یهادر کشمکش ینهمچن یهوداو بر موضوعات مربوط به  یدها منتظرش بودند. تاکقرن یهودیانکه 

شرح  یلانج یسندگاننو یگرنسبت به د یشتریب تیائآن را با جز یو مت خوردیم چشمبه  یزن یهود ایمانیرهبران ب

به عنوان خداوند آن احکام، معطوف  یژهبه و یق،حکام عهدعتبا ا یسیع ۀتوجه را به رابط یشترینب یمت ینداد. همچن

 کرده است. 

مرحله،  یندر ا ینکرد. بنابرا یمنگاه خواه یداتتاک یناز ا یبعض یرو یشتریب یاتئدرس با جز یندر ا بعدا

ارت نوشته است و از به کار بردن عب یهودیخوانندگان  یبرا یمت دهدیکه نشان م کنیمیذکر مط دو مثال فق

 .کنیمیشروع م یتوسط مت« ملکوت آسمان»

به ندرت  یاند اما متشده یکپارچهبا موضوع ملکوت خدا  یلکه هر چهار انج یممتوجه شد ی،درس قبل در

 یمت یل. انجکندیاستفاده م« ملکوت آسمان». در عوض، او معموال از عبارت ردبیرا به کار م« ملکوت خدا»عبارت 

 یهر دو عبارت معن یمکه مشاهده کرد انطور. همبردیاصطالح را به کار م ینمقدس است که اتنها کتاب در کتاب

 دارند. یکسانی
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به آن  یهشب یزهر چ یااو  یهاالبودند غالبا از به کار بردن نام  یلخدا قا یکه برا یبه خاطر حرمت یهودیان

که آنها  ییهااز روش یکی. بردندیبه کار نم یهودهنام خدا را ب یبود که آنها به طور اتفاق یطور کردند،یم یخوددار

 یقادق ینو ا کردندیم یگزینجا« آسمان» ۀرا با کلم« خدا» ۀبود که کلم ینبردند اینگفتن نام خدا به کار م یبرا

که عبارات مشابه در  یاستفاده کرد، انجام داد. وقت« ملکوت آسمان»که از عبارت  یهنگام یمت هد کبو یهمان کار

استفاده « ملکوت خدا»از لغت  یلانج یسندگاننو یگرکه د ییکه جا بینیمیم کنیم،یم یسههمنوا را با هم مقا یلاناج

 استفاده کرده است.« ملکوت آسمان»از عبارت  یکردند مت

 

 یخود به جا یلدر انج« ملکوت آسمان»از عبارت  یشههم یمت یبااستفاده کرد. تقر« ملکوت آسمان»ارت عب از یمت 

ملکوت »عبارت  یدر دو جا مت کنمی. فکر مکنهیاشاره شده، استفاده م« ملکوت خدا»به عنوان  یلاناج یرآنچه در سا

 یو برا یح،به مس یماندارا یهودی یکاست،  یهودی ویسندهن یک یخاطره که مت یناما به ا برهیبه کار م را« خدا

اشاره به خدا  یبرا یگریروش د« آسمان»به کار بردن عبارت  ین. بنابرایهمقدس یاربس یزچ یبانام خدا تقر یهودیان

نسبت به خدا گناه » یعنی« امگناه کرده ینزم نسبت به آسمان و نسبت به»: خونیمیم یگرید یلاست. ما در انج

و فکر  کنیمیدرست درک نم اون رو شنویم،یرا م« ملکوت آسمان»عبارت  یکه وقت ینهشکال کار اا و «کردم

ملکوت  ۀدرک کرد. اما در اصل، او دربار یشهملکوت آسمان رو نم« .ینهفرازم یا یآسمان ینجاآهان، منظور ا»: کنیمیم

 یخطر ینجهان شده، بنابرا ینپادشاه ا یح،مس عیسایفکر که خدا حاال واقعا به واسطه  ین. با ازدیخدا حرف م

خدا  گویدیدر واقع م یسیدرک نکنند. ع یرا به درست« ملکوت آسمان»که  کنهیم یدرا تهد یندهآ یحیانمس یواقع

 شود.یمن پادشاه م ۀاسطپادشاه است و به و

واکر یتردکتر پ -  

 

 .یدکنگوش  31-30: 4خردل در مرقس  ۀمَثَل دان ۀگزارش مرقس دربار به

 

 ینکه آن را بر زم یاست که وقت یخردل ۀ. مثل دانیمآن چه مثل بزن یو برا یمکن یهملکوت خدا را تشب یزیبه چه چ

 (31-30 :14)مرقس  .باشد ینیزم یهاتخم ینترکارند کوچک

 

گوش  31: 13 یمثل در مت یناز ا یمت ۀعبارت، ملکوت آسمان، استفاده کرد. اما به نسخ یمرقس از فرم عاد اینجا

 .یدکن
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کاشت.  یشخو ۀگرفته در مزرع یاست که شخص یخردل ۀبه آنها گفت: ملکوت آسمان مثل دان یگری[ مثل دیسی]ع

 (31: 13 ی)مت

 

کار ه را ب« ملکوت خدا»که مرقس عبارت  ییدر جا« ملکوت آسمان» ۀکرد، از واژ یتواقعه را روا ینهم یمت وقتی

 برده بود، استفاده کرد.

 

عبارت را  ینکه مرقس و لوقا هم یگرید یرا با جاها خونهیاون رو ملکوت آسمان م یرا که مت یزیچ آن وقتی

 ینا ۀنکته است که هم ینا یدنفهم یبرا یقطع یهاراه از یکی ینا ین،کن یسهمقا گنیدارن و بهش ملکوت خدا م

هم رفته،  یرو خونید،یرو م یشما مت یوقت ب،کنند. خُ یاشاره م یزچ یکدارن و  هر دو به  یعبارات مرجع مشابه

 یبرقرار یراه خدا برا یعنی ینزم یخدا در آسمان با انسان بر رو یسهداره، مقا یموضوع اصل یککه  یدد یدخواه

انسان درباره حکومت و سلطنت و رفتار و کردار نسبت به  یوۀو ش خونهیاون رو ملکوت آسمان م یوت، که متملک

 یارملکوت آسمان روش بس ۀحرف زدن دربار یمت ی. و برایمجهان بنام یناون رو ملکوت ا تونیممیرا که  یکدیگر

 کنهیرو با پدر ما در آسمان که حکومت و سلطنت م یاییدن ینفقط ا یزهایچ یناوست که تفاوت ب یبرا یقدرتمند

 دهیکه به ما اجازه م ینها یملکوت آسمان در زبان مت یژگیو یناحساس کنه. بنابرا گردهیو وعده داده دوباره برم

 یمرا احساس کن ینزم ینا یرو یها و رفتارهاها و حکومتسلطنت ۀسلطنت خدا را که خواهد آمد و هم ینفرق ب

که  کنهیبه ما کمک م« ملکوت آسمان»با به کاربردن  یوجود داره و مت یتفاوت یاتدو واقع ینا ینکه ب یمو بچش

 .یمان آمدن ملکوت آسمان باشار زمانتظ مو چش یمو بچش یماحساس کن

ینگتوندکتر جاناتان پن -  

 

داد و مرقس و  را ادامه یهودصحبت با مردم  یبرا یحروش مس یباورند که مت یناز محققان بر ا بسیاری

عموم خوانندگان روشن  یرا برا یسیرا به کار بردند تا منظور ع« ملکوت خدا»عبارت  یدعهد جد یسندگاننو یرسا

نظر که خوانندگان  ینبر ا یاوزنه یمت سطتو« ملکوت آسمان»نه، کاربرد عبارت  یادرست باشد  ینما اگر اکنند. ا

 .کندیبودند، اضافه م یهودیاو  ۀیاول

که خوانندگان  کندیفرض م یاست که مت ینا کندیاشاره م یهودیکه به خوانندگان  یمت یلانج یگرد جنبۀ

 :دهدیواقعه را شرح م ینا ی، مت 2-1: 15مثال فقط ، در  یدارند. برا ودیهسنت  ۀدربار یادیاو معلومات ز

 

هرگاه  یراز نمایندیتجاوز م یخمشا یدآمده گفتند چونکه شاگردان تو از تقل یسینزد ع یماورشل یسیانکاتبان و فر آنگاه

 (.2-1: 15 ی)مت شویندیدست خود را نم خورندینان م
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 یهودیانسنت  ۀدربار یحیتوض یه،آ ینآورد. اما مرقس به ا 5 -1: 7خود  لیداستان را در انج ینهم مرقس

که خوانندگانش  کردیاحساس م یسنت را درک کنند. مت ینا یومدر مورد شستن دست اضافه کرد تا خوانندگان ر

 ندارند. یحاتتوض ینبه ا یازین

 موردیاو وجود دارد که ب یلانجدر  یژگینوشته است، و یهودیخوانندگان  یبرا یمت ینکهبا فرض ا حال،

را به زبان  یرا نقل کرد و بعد آن کلمات آرام یبه زبان آرام یسیصحبتِ ع یرسد. در چند نمونه، متیبه نظر م

 خوانندگانش ترجمه کرد.

 .یدگوش کن 46: 27 یکلمات در مت ینمثال به ا برای

 

: 27 ی)مت «.یمرا چرا ترک کرد یهاال یهاال» یعنی «یلما سبقتن یلیا یلیا»: به آواز بلند صدا زده گفت یسی...ع

46) 

 

روش  ینا یبودند ول یهودیاو عمدتا  ۀیکه خوانندگان اول یجودبا و یچرا مت ینکها یبرا یحتوض چندین

 را انتخاب کرده، وجود دارد.  ینوشتار

ترجمه  یناو ا یدشا ینبرانبودند. بنا یهودیبودند اما منحصرا  یهودیگرچه خوانندگانش عمدتا  ینکه،ا اول

ممکن است شامل  یخوانندگان مت ینکه،خوانندگان وجود داشته، نوشته است. دوم ا یانکه در م یریهودیانیغ یرا برا

از  یاطالعات را به سادگ ینا یمت یدو سوم، شا یدندمفهیرا نم یبوده باشند که زبان آرام ینخارج از فلسط یافراد

به  یزن 34: 14. در مرقس وجود دارد 46: 27 یکه در مت یامثال، ترجمه یاست. براده کر یبرداریکپ یگریمنبع د

 از آن به عنوان مرجع استفاده کرده است. یمت یدکه شا خوردیچشم م

نوشت تا  یهودی یحیانمس یرا عمدتا برا یلشانج یکه مت دهدینشان م یاشواهد قو ۀهر صورت، وزن در

 کنند. یتتقو یسیعرا به  شانیمانآنها داشت، ا یبرا اییژهو یتکه اهم یعاتاز موضو یاریبا اشاره به بس

 

نگارش آن  یتموقع یآماده بررس یم،کرد یقاول تحق یلو خوانندگان انج یسندهکه ما در مورد نو حال

 .یمهست
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 مناسبت
دارد را  یبستگآن  یخیرتا ۀزمینیشمورد که به پ ینچند زنیم،یکتاب حرف م یک یتموقع ۀدربار یوقت

که به خاطر آن نوشته  یمکان نگارش آن، مکان خوانندگان مورد نظر و هدف یخ،مثل تار یزهاییچ – یمدر ذهن دار

متن آن  ۀدربار یادیشده اطالعات ز هکتاب نوشت یکو چرا  یچه کسان یبرا ینکهشده است. دانستن زمان، مکان، ا

و  یاجتماعدستور زبان و واژگان، مذهب و مفروضات  یخی،تار اهیگتا جا کندیبه ما کمک م ین. ادهدیبه ما م

و به صورت  یمکتاب را بفهم کنندیاطالعات به ما کمک م ینو هر کدام از ا یمآن را درک کن یبالغ یهاروش

 . یمبه کار ببند یعمل

ن دوم، مکاارش آن؛ نگ یخکرد. اول، تار یمخواه یرا بررس یمت یلانج ینوشتار یتسه جنبه از موقع ما

 .یمشروع کن یمت یلانج یخبا تار یداز نوشتن آن. اجازه ده یو خوانندگان آن و سوم، هدف مت یسندهنو

 

 تاریخ
مرقس به عنوان مرجع خود استفاده کرده  یلاز انج یاوال همانطور که اکثر محققان معتقدند، احتماال مت

 یننوشته شده باشد. پس اگر ا یالدبعد از م 64حدود  مرقس در احتمال دارد یدد یماست. چنانکه در درس بعد خواه

خواهد  یالدیم 60اواسط تا اواخر قرن  حدودانوشته شده باشد،  یکه مت یخیتار ترینیکامر صحت داشته باشد، نزد

 بود.

خدمت  به یالداز م بعد 30در حدود  کهیبدان معنا است که زمان ینبود. ا یسیشاگرد ع یا یحوار یمت ثانیا،

 ینکهآن را نوشته باشد حدود اواخر قرن اول است. مگر ا تواندیکه م یخیتار ینبود. پس آخر یمُسن ردوت شد، مدع

 عمر کرده باشد. یطوالن یرطبیعیبه طور غ یمت

را نوشته باشد. اما  یندر آن دوره ا یکه ممکن است مت دهدیم یعینسبتا وس یزمان ۀامر به ما دامن این

 یسهبارها به کن ی. متیمرا محدود کن یاحتمال یدامنه زمان ینا یمت ۀدر نوشت یخاص یاتئبه جزبا توجه  توانیمیم

 یخیتار یادیاشارات تا حد ز یناز ا ی. بعضتندبا آن داش یکیکه ارتباط نزد یانیبه صدوق یناشاره کرد و همچن

در زمان نوشته شدن  ینقش مهموز هن یانوقو هم صد یسهکه هم کن گویدیما ماز آنها به  یهستند، اما تعداد کم

 ینقبل از ا یاشارات فرض نوشته شدن مت ینشد، ا یرانو یالدبعد از م 70در سال  یسهداشتند. از آنجا که کن یمت

 .دهدینشان م ترولزمان را معق

 ته باشد.نوش 60را در اواخر قرن  یلشانج یکه مت رسدیبهتر به نظر م یجهنت ینشواهد، ا ۀاستناد هم به

 یبیتقر یخدانستن تار ینکهموضوع امکان ندارد. خوشبختانه با ا یندر ا یت. قطعیالدبعد از م 68 یا 67حدود  یدشا

اصال  یاست و گاه یتاهم یبه ندرت دارا عالیمشت یرتفس یاو برا یلانج یقدق یخاست، اما تار یدزمان نگارش مف

 . یستمهم ن
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و خوانندگان  یسندهنو یاییجغراف یتبه سوال موقع یاییدب یم،کرد یا بررسر یلانج یننگارش ا یخحال که تار 

 .یمبپرداز

 

 وقعیتم
 ینظرتا با کوته یمشروع کن یلانج ینا یتموقع ۀمحققان دربار یهاموضوع را با توجه به بحث ینا یدما با

 قابل توجه وجود دارد. یرتفس ینت چند. در هر صوریمنکن گیرییجهو تعصب نت

با  یامخاطبانش در منطقه یادنوشته، به احتمال ز یهودی یحیانمس یعمدتا برا یمتآنجا که تدا، از اب در

 یاجداد یناست چون که آنجا سرزم یهیاز احتماالت بد یکی ینبودند. فلسط یهودیاناز  یقابل توجه یتجمع

 در آنجا متمرکز شده بودند. ینکهبود و به خاطر ا یهودیان

در  یاخوسکه اسقف آنت یگنایتوسداشت و ا یهودیاناز  یقابل توجه یتجمعهم  یهوراز س ییهابخش اما

نظرند  یناز محققان بر ا یتعداد یلدل ینتبحر داشت. به هم یمت یلبود که در انج یساپدران کل ینبود، از اول یهسور

 نوشته شده است. یهسور یخوسدر آنت ماندارانیا یبرا یکه مت

را در  یشتریمخاطبان ب یحیمس یهودیان یگرفت که او با نوشتن برا یدهادن توانیاحتمال را نم ینا البته

 مد نظر داشته است. یترانهمد ۀمنطق

مقصد  توانستیروم م یدر امپراتور یهودیاناز  یقابل توجه یتبا جمع یگرد ۀهر منطق یا یهسور فلسطین،

 باشد. یمت یلمثل انج  یهودی یداشد یتبا ماه یلیانج یبرا یمناسب

 

به  یندور هم پراکنده شده بودند. ا تا خاور یامپراتور روم و حت یجاها یشتردر ب یهودقوم  یالدی،قرن اول م یط

. و ظاهرا کردندیم یزندگ ینفلسط ینخارج از سرزم یهودیانیامپراتور بابل،  ید. از زمان تبعگردهیبر م یشها پمدت

 یه،. بعدا به سوریهمان عراق امروز یا النهرینینب ۀمنطق یعنی نددامه داددر همانجا در خاور دور ا یاونها به زندگ

. یشهاطالق م یهودیاناکندن که به پر یاسپورادا ۀهمان کلم یابه وجود اومد  یقوم یدمشق، اومدند و بعد پراکندگ

 یبررودخانه ت کنارآنجا در  یهود یتو تا روم که جمع ی،امروز یهترک یانه،م یایبه خاور دور تا آس یپراکندگ ینخُب، ا

 خوانیمیم یروانیدرباره شمعون ق یل. ما در اناجیمفراموش کن یدرا هم نبا یقاشمال آفر - کرد یدادر روم گسترش پ

بود که  ییامپراتور روم تا خاور دور جاها  یشرق یمۀکل ن یداومد. پس تصورش را بکن یمبه اورشل یقاکه از شمال آفر

 ن.دکریم یگدر آنجا زند یهودیان

واکر یتردکتر پ -  
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را  یلشاز نوشتن انج یهدف مت توانیمیم یمحرف زد یمت یلو هم مکان انج یختار ۀکه هم دربار حاال

 .یمکن یبررس

 

 هدف
 یلیکه بود و چه کار کرده بود خ یسیع ینکها یواقع یشینۀکتاب را نوشت چون پ ینا یمت ی،به طور کل

آنها  یماننوشت تا ا یهودی یحیانمس یبرا ینکههم داشت. مخصوصا ا یترو مشخص ترمهم بود. اما او اهداف مهم

 پادشاه رشد دهد. یحبه عنوان ماش یحرا به مس

و غالب اوقات  یهوداز نظر بزرگان  یحیتبه مس یهودیان یدنکتاب را نوشت، گرو ینا یکه مت یزمان در

آن روز، جفا  یترانهمد ۀحوز یایکه در دن دهدیم یحتوض خانواده مطرود بود. کتاب اعمال رسوالن یدوستان و اعضا

 شده بود. یهودی یحیانمس  یاز زندگ یبخش یدند

 :خوانیمیم 1: 8که در اعمال  همانطور

 

و سامره  یهودیه یکه همه جز رسوالن به نواح یبه حد یدعارض گرد یماورشل یسایبر کل یدشد ی...در آن وقت جفا

 (1: 8. )اعمال شدندیپراکنده م

 

 یزندگبا وسوسه بازگشت به  کردندیم یرویموعود پ یحرا به عنوان مس یسیکه ع یهودیانیخاطر جفا،  هب

 یسی،کند که ع یادآورینوشت، تا به آنان  یوسوسه، مت ین. در پاسخ به اشدندیرو به رو م یحیتسابق و ترک مس

 یدلدار یبرا یکننده بود، داستاندلگرم ینو داستاا یلاست که ملکوت آسمان را آورده است. انج یواقع یحهمان مس

از آنان انتظارش را داشتند،  یاریکه بس یقیملکوت را به طر یسیهم بود پر از چالش، چون ع ی. اما داستانینو تسک

 از آن بود. یشترب یلیبود و انتظارات از ملکوت خ یاوردهن

از ملکوت موعود  یقانتظارات عهد عت یلتکم ییسداد که ع ینانبه خوانندگان خود اطم یمتن، مت ینا در

 یمانداراننوشت تا ا ینهمچن یمت ین،حال، ملکوت آسمان هنوز کامل نشده بود. بنابرا ینرا شروع کرده است. در ع

دشمنان ملکوتش  یسیع یکه. زمانکندیم صالحرا ا یزو همه چ گرددیکند تا که خود پادشاه باز م یقرا تشو یهودی

 واست تا به او  وفادار بمانند.خ ید،کامل برکات ملکوتش خوشامد بگو ۀتجرب یر خود براوم وفاداد و به قرا نابود کن

و « پادشاه»بارها به موضوع ملکوت آسمان اشاره کرد. در واقع، او از کلمات،  یاست که مت ینهم برای

بار از آنها استفاده  110تر از هم کم یور یلانج یگرد یسندهاستفاده کرد. سه نو یلشبار در انج 75ز ا یشب« ملکوت»

بود که داستان پادشاه  ینا اشیهودی انندگانخو یدنو به چالش کش یقتشو یروش برا ینبهتر ی،مت یکردند. برا

 بازگو کند. شانیموعود و ملکوتش را برا
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 یند به اع کرشرو ییسعرا با اصل و نسب  یلشانج ی. متشودیم یدهبر ملکوت آسمان د یادیز یدتاک یمت یلانج در

 یماست. ما باور دار یناصر یایسپادشاه  از نسل داوود، ع یناست. ا یوارث مُحق پادشاه یسیمنظور که نشان بده ع

پادشاه  ینا»آن است که به قوم بگه:  یکتاب برا ینبودند و ا یهودیاو عمدتا  یهکه خوانندگان او، خوانندگان اول

 یحتوض یلانج ینهمانطور که در اکرده.  یدبر ملکوت آسمان تاکه و داد یحوضرو ت ینا یشهو هم« مُحق شماست

قدرته.  ۀلئله مسئ. مسکنهیاقوام و همه عالم اشاره م ۀبر هم یسیبه حکومت ع« ملکوت آسمان»که عبارت  دهیم

 یسیعبارت ع ینبا ا یلانج «کنی؟یکارها را م ینا یبا چه قدرت»: یدندپرس یسیاز ع یشههم یانو صدوق یسیانفر

 یلیملکوت خ ۀدربار یدگاهد ین. و ارسهیم یانبه پا« به من داده است ینقدرت در آسمان و بر زم یتمام»که گفت: 

 یمت ۀگفت ینداوود که قوم چشم به راه و منتظرش بودن. ا یپادشاه یعنی،است.  پرستانهیهناز  موضوع م یشترب

 د. خواهد بو ینشآفر ینپادشاه هر وجب از ا یح،است که مس

یپلزم یمج یشکش -  

 

 .یمبپردا یلمتن انج یبه ساختار و محتوا یداجازه ده یم،را مطالعه کرد یمت یلانج ۀینزمیشکه پ حاال

 

 

 

 تار و محتواساخ
توافق به  ینوجود دارد و ا یمت یلانج یساختار هاییژگیو ۀمحققان دربار یاندر م ینظر قابل توجهاتفاق

 یسیو چون ع»مثل  یمختلف از عبارت ۀبه ما داده است. او در پنج مرحل یمهم یارسب یدکل یاست که مت ینا یلدل

 ینمثل ا یعبارت یاشاره کند. گاه یلدر انج یتا بر تحوالت مهم کندیاستفاده م« ...یدسخنان را به اتمام رسان ینا

 یکبر  یشهاما هم است. تازه یخشب ۀجمل ینلاو ینا یگرد یو زمان خوردیبخش به چشم م یکبه عنوان سخن آخر 

 .کندیو تحول مهم اشاره م ییرتغ

 یمبه هفت بخش تقس یمت یلمحققان موافقند که انج یشترب ی،ساختار یهانشانه یندنبال کردن ا با

،  53: 13، 1: 11، 28: 7 ی: متشوندیجدا م یعبارات انتقال یلهوجود دارند که به وس یدر مت ی. پنج بخش اصلشودیم

 است. یانیپا یتروا یکو  یمقدمات یتروا یکشامل  یمت ینمچنو ه 1: 26و  1: 19
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 کند،یم یمعرف 23: 2 -1: 1 یرا به عنوان پادشاه موعود در مت یسیکه ع یمقدمات یتبا روا یلانج   •

 .شودیشروع م

 .کندیم فیتوص 29: 7-1: 3 یملکوت را در مت یلانج ی،بخش اصل یناول •

 .کندیتمرکز م 1: 11-1: 8 یش ملکوت در متگستربر  ی،صلبخش ا یندوم •

 .کندیثبت م 53: 13-2: 11 یملکوت را در مت یهاها، و مثلنشانه ی،بخش اصل ینسوم •

شروع  54: 13که از  کندیتمرکز م یو بزرگ یماندر مورد ا یمت یتروا ی،بخش اصل ینچهارم •

 .کندیم یداادامه پ  35: 18و تا  شودیم

ملکوت که  یندهآ یروزیمخالفت حاضر با ملکوت و پ ۀدربار ی،مت یبخش اصل ینآخرو  یننجمپ •

 آمده است. 46: 25 -19:1 یدر مت

 .دهدیشرح م 20: 28-1: 26 یپادشاه را در مت یاماست و مرگ و ق گیرییجه، نتدست آخر •

 

 یشرا پ آورد، ینرا به زمت آسمان پادشاه موعود که ملکو یسی،ع ۀدربار یداستان یهابخش ینکدام از ا ره

 .برندیم

شروع  23: 2-1: 1 ی. با مقدمه در متیندازیمها بن بخشیبه هر کدام از ا نگرتریجزئ ینگاه یدده اجازه

 .کنیمیم

 

 موعودمقدمه: پادشاه 
ت: شده اس یلو از دو بخش تشک کندیم یرا به عنوان پادشاه موعود به ما معرف یسیع ی،مت یلانج ۀمقدم

 .یکودک یتاامه و روننسب

 

 نامهنسب
 یاست که مت یعنوان یامقدمه  یقتدر حق یهآ ین. اساسا، اولشودیم یدهد 17-1: 1 ینامه در متنسب ینا

 است.  یلسرائپادشاه موعود ا یسیع ینکهرا با ذکر نام در آن خالصه کرده، ا یمطلب اصل

 آمده است: ینچن 1: 1 یمت در

 

 (1: 1 ی)مت .یمبن داود بن ابراه یحمس یایسع ۀنامنسب کتاب

 

 داشته است. یهود،پدر قوم  یمو ابراه یلخاص بر داوود پادشاه اسرائ یدیتاک یهمان آغاز، مت از



انجیل به روایت متی: ۲رس د  اناجیل   
 

 

-16- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: ر دروسجهت دریافت سای  

farsi.thirdmill.org 

 

 

نامه در سه نسب 17: 1 یت. مطابق مشودیشروع م 2 یۀنامه از آخودِ نسب ین،عبارت آغاز ینا ۀادام در

که در آن به  شودیآغاز م یمبا عهد خدا با ابراه ین. اولگیردیبر م سل را درشده که هر کدام چهارده ن یمبخش تنظ

 خواهد کرد. یاو بر جهان پادشاه یتوعده داده شده که ذر یمابراه

با به مقام رساندن خاندان داوود تا  یمتحقق عهدش با ابراه یخدا برا ۀبخش با داوود پادشاه و وعد دومین

 .یابدیم یانموعود به خاطر گناه و شکستن عهد پا یناز سرزم خراج قومدوم با ابخش  ین. اشودیابد، شروع م

عهد خدا را شکسته و مورد قهر  یل. قوم اسرائیابدیادامه م یسینامه از خروج تا تولد عبخش نسب سومین

و داوود  یمهبه ابرا که ییهارا با عمل به وعده یلکه اسرائ خواستیحال خدا م یناو قرار گرفته بود. اما با ا یعهد

که سرنوشت  یکس یل،پادشاه اسرائ ین. اما حاال آخرودشکست خورده ب یلاسرائ یقبل یداده بود، برکت دهد. پادشاه

 باالخره آمده بود.  زد،یرا رقم م یلاسرائ

 :خوانیمیبخش م یندر ا رسد؛یم یانبه پا 16: 1 یدر مت یسیاد عاجد فهرست

 

 (16: 1 ی)مت .از او متولد شد یحمس یایسعآورد و  را یمشوهر مر یوسف یعقوب

 

 بر تخت داوود داشت. یکامال قانون ییادعا یوسف،پدرش  ۀواسطه ب یسیثابت کرد که ع یشکل مت بدین

 

به کتاب  ینهاا ۀنبوت شده بود. و هم ینطورچون اساسا ا بودیداوود م یتاز ذر یدبا یالهام یهابه خاطر نبوت ماشیح

خواهد بود که پادشاه از آن خواهد آمد. البته آن  یهمان یهودا یلۀشده بود که قب یشگوییپه ک گردهیبر م یدایشپ

که بعد از او  ید. هر پادشاهبو یلپادشاه اسرائ ینخودش بزرگتر ،بود. داوود پادشاه یدهنبوت در داوود به انجام رس

 یکه داوود به ناتان نب یسته شد. وقتداوود ب د با خود. البته آن زمان عهشدیم یسهچه خوب، چه بد با او مقا آمدیم

 ینخواه نهخدا خا یکرد، ناتان برگشت و گفت: تو برا یشنهادرا پ یکلساختن ه یعنیخدا  یبرا یاساختن خانه

آمده و  7 یلدر دوم سموئ ینبود و ا یپادشاه ۀخواهد ساخت و منظورش از خانه، سلسل یاتو خانه یساخت، خدا برا

او بر تخت داوود  یتخواهد نهاد، که ذر یاناو را تا ابد بن یخواهد ساخت، پادشاه یااو خانه یخدا برا»بوت که: اون ن

پس از سقوط به آن  یاانب یوقت یننابراموعودباورانه متعاقب آن بود. ب های، اساس نبوت«تا ابد سلطنت خواهند کرد

به گذشته اشاره کردند و منتظر  یداوود. وقت ۀسلسل یهان پادشاهم یعنیخاندان داوود  ۀاشاره کردند؛ مخصوصا دربار

را بر  یکه خدا پادشاه دبه واسطه نسل داوود بو گرداند،یبودند که خدا جالل را به خاندان داوود باز م یدیآن ام

 .آمدیاز نسل داوود م یدبا یح،پادشاه، ماش ین. بنابراخیزاندیم

دکتر مارک استراوس -  
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 .رسیمیاو م یبه شرح دوران کودک یسیع ۀمنانسب از پس

 

 روایت کودکی
بخش نسبتا  ین. اکندیم یداادامه پ 23: 2تا  و شودیشروع م 18: 1 یاز مت یسیع یدوران کودک یتروا

از پنج  یکشده بود. هر  یینکامال تع یبخش، هدف مت ینلوقا. در ا یلانج یۀآ 116برابر در  یهآ 31کوتاه است، تنها 

 یابه دن یح،همان ماش یا یسیع ینکهکند: ا وفمهم معط یقتحق یکداشت که توجه را بر در نظر  اف کوتاهپاراگر

داستان چگونه انتظارات عهد  ینکه ا دهدیم یحو سپس توض کندیمختصر را نقل م یآمده بود. هر پاراگراف داستان

 .رساندیرا به انجام م یحدر مورد ماش یقعت

 یاست که او پدر ینا گیریمیم یاد یسیع یدوران کودک یتز رواما اکه  هایییزچ یناز جالب تر یکی

حامله  یسیع باکره بود به ینکهبا ا یمالقدس سبب شد که مرنداشت. بلکه به اصطالح خدا پدر او بود. روح یانسان

 شود.

 چون آیدیبه حساب م یسیع ۀنامضعف در نسب یک ینکه ا گویندیم یحیتاز منتقدان مس یبعض حاال،

 یتیواقع ینتخت سلطنت داوود را داشته باشد. اما ا یاو ادعا ۀرا نداشت که به واسط یوسف یتذر یاز لحاظ جسماناو 

 یآمده، اغلب اجداد شخص 9-1 یخکه در اول توار یی، مثل آنهامقدسکتاب یهانامهکامال مستند است که در شجره

 . کنندیم یداده بودند پل کرقبو یزندکه آنها را به فر ینیرا با دنبال کردن والد

بدان معناست که او قادر بود عهد  ینهم بود و ا یپسر خدا بود، اوکامال االه یسیعالوه، از آنجا که ع به

هرگز  ینهرگز به طور کامل عهد خدا را اطاعت نکرده بودند. بنابرا یخدا را کامال حفظ کند. فقط پادشاهان انسان

خدا پسر  یل،دل ینداده بود، به ارث ببرند. به هم وعدهو داوود  یمبه ابراه دا را کهات عهد خبرک ۀهم توانستندینم

برکت او به انجام  یهاکند عهدش حفظ خواهد شد و وعده ینتضم ینکها یستاده تا پادشاه شود، براکامل خود را فر

 .یدخواهند رس

 

 یحماش ینکهموضوع نهفته است. اما درک ا نیدرا ادییمهم ز یقو حقا یاداز نسل داوود م یحواضحه که ماش بسیار

خاطره که مشکل ما به  ینبه ا یتاخب، نها ینطوره؟. چرا امهمه یارهم باشه، بس یذات االه یعنیخدا هم باشه،  یدبا

کنه. مشکل  یداپ یافراهم کنه. چاره یجواب ید. او باکردیمکه نسبت به او گناه  ینهعنوان انسان در مقابل خدا ا

چشم که خدا بتونه از اون  یستن یزیکه گناه ما در برابر خدا چ ینها یمش صحبت کناالزمه درباره یگاهبخشش که 

 یخدا ا،خد« .یدبکن وتونیحاال سع» ینکها یا« .دمیبهتون م یقبول ۀنمر یه»که بتونه بگه:  یستن یزیکنه. چ یپوش

امر، انکار خودش  ینا کنه. یکه از گناه ما چشم پوش یمادارش کنو یبه سادگ توانیمی. خدا عادل و منصفه. نمیهمقدس

 یخواهبرآوردن عدالت یبرا یراه حل یت،در نها یدبشه. او با یشقدمپ یدما را ببخشه، با ینکها یبرا ین،خواهد بود. بنابرا
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اتفاق ا بارها امر باره ینا خونید،یرا م یقکار را بکنه. حاال، هر وقت عهد عت این یدکنه. خود خدا با یاخودش مه

کنه.  یاراه را مه یدخود خداست که با ینا«. نجات از آن خداوند است»: یاریدب یادبه  9: 2در را  یونس. گفته یفتهم

 یحماش یقاز طر یاگر نجات که یببخشه. طور یدکنه. خود خداست که با هئارا یراه حل یدخود خداست که با ینا

که  ییخدا هم باشه. خدا یدحال، او با ینکنه. در ع یندگیودش نماان شدن خو با انسما ر یدوجود داشته باشه، او با

خاطره که  ینو به هم کنهیو عدالت خودش را برآورده م یتکه قدوس ی. خداونددهیکه نجات م یخداوند یاد،م

 باشه. یذات االه یدبا یحماش

دکتر استفان ولوم -  

 

برکات  ۀکرد که هم ی، پسر پادشاه داوود معرفاه موعودوان پادشعنرا به  یسیع ،خود یلانج ۀدر مقدم متی

 یزیانگخبر خوش شگفت یصحنه را برا یمت یق،طر ینکرده است. به ا یافترا در یلو قوم اسرائ یمعهد خدا با ابراه

 کتاب اوست، آماده کرد. ۀیکه موضوع بق

خش شامل دو قسمت هستند: ج بپن ینز ام اقرار دارند و هر کدا یلانج یادب یاز مقدمه، پنج بخش اصل پس

است که  یانیپا یتروا یا یبخش گفتمان یکآن  یرا شرح داد، و در پ یسیع یکارها یکه مت یی،بخش روا یک

 را به ثبت رسانده است. یسیع یهاگفته یمت

 

 ملکوتانجیل 
-1: 3 یدر متبخش  ینا که کندیملکوت آسمان را نقل م یلداستان انج یمت یلانج یبخش اصل یناول

 آمده است. 29: 7

 

 ه بودیح آمدماش
که  کندیاظهار مآشکارا  یمت ینجا. در ارسدیم یانبه پا 25: 4و در  شودیمآغاز  1: 3 یاز مت ییبخش روا

 آورده است. ینپادشاه موعود آمده و ملکوت آسمان را به زم

 یحدهنده خبر داد که ماشیدعمت یایحیکه  اشاره دارد یبه داستان 12-1: 3 یمت ییقسمت از بخش روا اولین

خدا بر قوم نافرمانش  یالقدس به خاطر داورخواهد داد. روح یدالقدس تعمخواهد آمد و قوم خود را با روح یخدا به زود

کرده  یشگوییپ یقعهد عت یایحاال همانطور که انب اماشده بود.  یتفعال یرنسبتا غ یلسال در اسرائ 400به مدت 

 روح خدا طلوع کرد.   شدنیختهبا ر یاوز تازهبودند، ر
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القدس به منظور واقعه، روح ین. در اکندیم یداادامه پ 17-13: 3 یدر مت یسیع یدبا تعم ییبخش روا این

عالم ، از آسمان ا 7: 2از مزمور  ینازل شد و پدر، با به کار بردن عنوان سلطنت یسیبر ع یح،خدمت ماش یمسح او برا

 «.من است پسر ینا» کرد که:

 یدهزجرکش ۀبه بند« من، که از او خشنودم یبحب» به عنوان یسیع یفبا توص یااله یندا ینا همچنین،

. او دعوت خود را با شدیم یگرد یاز نوع یملوکانه بود، اما او پادشاه یحماش یسیاشاره کرد. ع 2 -1: 42 یادر اشع

 .رساندیرنج به انجام م

 ینا ۀرا دربار یسیع یسرسپردگ یطانش شود،یم یدهد 11-1: 4 یمت که در یی،خش رواب یداستان بعد در

بدون رنج باشد  یحیرا وسوسه کرد تا او ماش یسی. او سه بار عیدبه چالش کش یده،ملوکانه زجرکش یحبخش از ماش

کن،  یرافگبدون درد غ یمانمردم را با ا ان،انسان گرسنه نم یکمثل »جمله انجام داد و گفت:  ینرا با گفتن ا ینو ا

او را انکار  یحاییرنج مس یژگیراه ساده را که و ینا یسیاما هر بار ع«  ها حکومت کن.بر امت یدنبدون زجر کش

 رد کرد. کرد،یم

 موعودش را شروع کرد. یعموم یتملکوت، مامور یلانج ۀبا موعظ یسیع 17-13: 4 یدر مت بعد

 خالصه کرد: 17: 4 یرا در مت ییسع یغامپ یکه چگونه مت یدکن گوش

 

 (17: 4 ی)مت .است یکملکوت آسمان نزد یراز یدبه موعظه شروع کرد و گفت توبه کن یسیآن هنگام ع از

 

 ینکهاست. ا یکبود که ملکوت آسمان نزد ینموعظه کرد ا یسیکه ع یخبر خوش ی،مت یلانج مطابق

بود که از  ییآنها ۀس همدر دسترملکوت  ینبود و ا آورده ینخودش ملکوت آسمان را به زم یتبا مامور یسیع

 .کردندیم یرویبه عنوان پادشاه پ یسیو وفادارانه از ع کردندیشان توبه مگناهان

 

« ملکوت خدا»با  کنم،یمن فکر م ی،مت یلکار برده شده و فقط در انجه ب یمت یلدر انج« ملکوت آسمان» عبارت

 «یکنزد»آن را   یسیکه ع یتیبا هم ندارند، موافق هستم. واقع یدو فرق ینا گنیکه م یمحققان یشترمترادفه. من با ب

دن، نشون کر یفتوص« در دسترس»همان  یا  «ستدم د»ها، آن را ترجمه یهمانطور که بعض یاکرده  یفتوص

نوز به لحاظ، ه یکآمده. اما از  یسیجهات قبال در شخص و کار ع یخدا از بعض یآخرالزمان یکه پادشاه دهیم

اتفاق  یسیاست که در بازگشت دوباره ع« به کمال یدنرس»همان  یا «یومیشنکانس» ینجاا یفن ۀ. کلمیدهکمال نرس

 یهست یک - یماستفاده کرده باش یکیتکن یانیاز ب ینکها یبرا - از آن به بعد یحیانمس ریکهخواهد افتاد به طو

 یآخرالزمان یهنوز در پادشاه یگرشوند یو پاخداست  یلزماناآخر یآنها در پادشاه یپا یکداشته باشن.  یالکتیکید

 یزندگ ۀما دربار اینکهاست و  یزندگ یماتو تصم یزندگ یح،مس یشاگرد یها. و سهم بزرگ چالشیستخدا ن
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 یدارپد هنوز کامال یگهحاضر و آماده است و از طرف د یملکوت آسمان قبال به نوع ینکهو ا کنیم،یچطور فکر م

 ه.دار ییچه معنانشده است 

بائور یویددکتر د -  

 

وت خدا ملک یراز یدتوبه کن»را موعظه  کنه که  یلرفت تا انج یم یگرد ییبه روستا ییاز روستا یسیکه ع یوقت 

اونها  یانو در مکه ملکوت خدا در او حاضر  گفتیم یزی،، او به چند مورد اشاره داشت. قبل از هر چ«است یکنزد

خدمت  یقاز طر ینو غلبه بر اونها و همچن یدکردن ارواح پل جاش با خارمقتدرانه یملود که او با تعب یزیچ ینبود. و ا

بود که ملکوت و قدرت پادشاه در  ینا گفتیم یسیکه ع یزیچ یناول ینبرااونرو نشون داد و ثابت کرد. بنا یش،شفا

هنوز در  یادکه م یکوتبود که مل ینا گفتیکه م یگرید یزیشماست. اما چ یانجا در م ینمن حاضر است و هم

 یجه،خواهد شد. در نت یاننما یسلطنت خدا بر هر شخص یتکامل یندهدر آ یاما زمان یستن ینجاخود  ا یتو کامل ریپ

با دعوت مردم  ین. بنابرازدیازش حرف م یکهکه ملکوت آسمان نزد گفتیم یوقت یسیاست که ع یزیهمان چ ینا

 ینکه با ا کرد،یشدن در برابر پادشاه دعوت م لیماست، اونها رو به تس یکملکوت خدا نزد ینکهبه توبه به خاطر ا

. پس، شدنیم یاو دوباره با خدا وارد عهد تازه شدنیم یاه، آنها وارد پادشاهاز پادش یتتبع یکار، اطاعت و به قول

  .کنهیاست که به توبه داللت م یاز پادشاه ینیتمک یا یتهمان تبع ینا

یردکتر گرگ پ -  

 

پادشاه موعود  یاز کارها یکی یر،تصو ینشاگردان خود را به خدمت دعوت کرد. ا یسیع 22-18: 4 یمت در

 در به خدمت گرفتن رهبران ملکوتش بود. 

. او اعالم کرد که دهدیرا ارائه م یلانج یاز دو بخش بعد نمایییشپ یمت 25-23: 4 یاز آن، در مت بعد

را به  یسیع یمتعل یمت 7-5 یهاباب. دادیو آنها را شفا م  یمبه مردم  تعل یکهلگشت در حا یلجلدر سراسر  یسیع

 ند.دهیاو را شرح م یشفا 9-8 یهاباب یکه. در حالکشدیم ریتصو

 29: 7-1: 5 یکه در مت یابه موعظه یداجازه بده یم،کرد یملکوت بررس یلرا در انج یمت یتحال که روا

 .یمزآمده بپردا ایمهیبه صورت ضم

 

 وعظة سر کوهم

عدالت ساکنان ملکوت  ییسع یم،تعل ینشود. در ایم یدهکوه نام یباال یاسرکوه  ۀموعظه معموال موعظ ینا

 .چرخدیموضوع م ینهفت بار به ملکوت اشاره کرد و تمام وعظ حول هم یحارا شرح داد. او صر
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است که رهبران  یزیفراتر از چ یارشمرده شدن بس کرد که حق چالش عادل یدبارها و بارها تاک عیسی

 یتر براآماده یارو بس تریکساکنان ملکوت، نزد یِکرد که پدر آسمان یدتاک ین. او همچنکردندیتصورش را م یهود

 یژگیموعظه و یندو فکر است که به ا ینا ۀیز. آمکردندیتصور م یشهاست که آنها هم یزیبرکت دادن  از آن چ

 . دهدیم یخاص

خدا  یعتداد که شر یمتعل یسیزنا. ع ۀدربار یسیع یم: تعلیریدسرکوه را در نظر بگ ۀد از موعظورم یک فقط

 یهودمعلمان  معموالبود که  یزیاز آن چ یشتراز کالم خدا بود و ب یخوانش سطح یکاز آنچه  یشب یزیطالب چ

 .دادندیم یمتعل

 .یدگوش کن 28-27: 5 یدرمت یسیع یهاگفته به

 

نظر شهوت اندازد همان  یبه زن هر کس گویمیمن به شما م یکنگفته شده است زنا مکن. ل ینر اولبا که ایدشنیده

 (.28-27: 5 یدم در دل خود با او زنا کرده است )مت

 

آن زمان  یهودمعلمان  یانمعمول کتاب مقدس در م یرتفس ۀاشاره کرد، او دربار« گفته شده»بر آنچه  یسیع قتیو

 ۀکرده، اما آنها از حرف زدن دربار یزنا را نه یقکه احکام عهد عت دادندیم یماز معلمان تعل ی. بعضکردیصحبت م

صحت داشت، اشاره  یقدر روزگار عهد عت یکه حت یزیبه چ یسیقلب انسان درمانده بودند. اما ع تریموضوع اساس

نگاه ما به  تونیمیم یکنم گاه یاست. فکر م یبکله طالب اطاعت قلب یستن یرفتار ظاهر یکرد: خدا فقط در پ

را  یظاهر مئعال ینخدا ا یقدر عهد عت کنیمیفکر م یوقت . مثالیرهقرار بگ یدبا نگاه ما با عهدجد یمواز یقعهدعت

را مقدس بشمارند که  یخاص یخواست، از آنها خواست که روزها ی: او از قوم خواست تا ختنه شوند، قربانتخواس

او  خواد؛یما رو م یهااست. خدا قلب یمذهب قلب یک ینا یدبود. در عهد جد یظاهر یمذهب ۀنشان یبه نوع ینا

بکنه،  یاخصوص کتب انبه ب یقعهد عت ایمحتو یشروع به بررس یکس یوقت کنمی. اما فکر نمخوادیمحبت ما را م

است  یاکه گفته ؛«را یشنه رخت خو یددل خود را چاک کن»: گهیم ینب یوئیلمثال،  یروش جواب بده. برا ینا

آنها رو  یهاابراز را نسبت به خودش نخواست. بلکه او قلب یکه خدا فقط شکل ظاهر ی،ظاهر یند یهعل یحصر

مثال، در مزمور  یرا برا ینا تونیدیبود که آنها را شکل داده بود. شما م یزیدنبال چ ود،آنها ب یاتخواست، دنبال درون

«. من است نام قدوس او را متبارک بخوانندهر چه در درون  ا متبارک بخوان وجان من خداوند ر یا». یندهم بب 103

 ینو با تمام وجود خدا را بپرسند. پس ا اننکه تا او را مبارک بخو خوادیاز مردم م یسمزمورنو ینجاکه ا ینهمنظورم ا

حق مطلب را با کل  یستن یقدر عهد عت یوجود داره و مذهب قلب یداست که در عهد جد یزیموضوع که محبت چ

 .  کنهیادا نم یقخدا با قومش در عهد عت یدر مشارکت عهدموجود  یتواقع

یگنیالیتدکتر مارک گ -  
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و گرسنگان  5: 5در  «یمانحل»بر اطاعت خالص او را واداشت تا ساکنان ملکوت را تحت عنوان  یسیع تاکید

 ینکامال به چن یروانشآن زمان آگاه بود که پر د یسیکند. البته ع یفتوص 8: 5و در  6: 5و تشنگان عدالت در 

 یشکرد تا پ یقحال او آنها را تشو ین. اما با ایایدخود ب یملکوت آسمان در پر یکهمبدل نخواهد شد تا زمان یساکنان

 :یدگوش کن 48: 5 یو در متا یهااز آن عادل شوند. به گفته

 

 (48: 5 ی)مت .امل استچنانکه پدر شما که درآسمان است ک یدشما کامل باش پس

 

ما  یدامر نبا ینخدا برسد. اما ا یتتواند به کاملیکس نم یچه - یستن یرفرمان انجام پذ ینجهت، ا یک از

 یرواناش، پموعظه ۀهم داد. در هم یاکنندهو دلگرم بخشیضف یابه ما وعده یسیکند. بر عکس، ع یدرا ناام

 تعلق به ماست.وفادارش را مطمئن کرد که ملکوت از قبل م

شش مورد وسط وعده  که بینیمی، هشت مورد برکت م10-3: 5 یها که در متحالمثال، در خوشابه برای

 یافتدر آید،یود مخ یپر ۀملکوت آسمان با هم که یدر زمان آید،یم یندهآ در که یکه برکات در آن روز دهندیم

برکات ملکوت را  یناز قبل ا صاشخا ینگفت ا یسی. عدکننیبرکت با هم فرق م ینو آخر ینخواهند شد. اما اول

 دارند.

 . یدکرد، گوش کن یانب 10، 3: 5 یبرکات را در مت ینا یسیکه ع اییوهش به

 

 یراعدالت ز یکشان برااست... خوشا به حال زحمت یشانملکوت آسمان از آن ا یرادر روح ز ینانبه حال مسک خوشا

 (10، 3: 5 یمت) .است یشانملکوت آسمان از آن ا

 

 یلکه قبال ما را به ساکنان عالم ملکوت تبد بزرگ با قدرت ملکوت خدا ۀوعد ینبا ا یسیع یروانپ یمواقعا عظ چالش

 کرده برابر و همراه شده است. 

ملکوت  یلبر انج یسی،خدمت ع یغامبا معطوف کردن توجه به هدف و پ یلشانج یبخش اصل ینر اولد متی

 یقدرت ملکوت برا ۀقوم خدا آورد. او به آنها دربار یبود که ملکوت آسمان را برا یموعودشاه پاد یسیکرد. ع یدتاک

خود، وارث برکات آن  یزمان آمدن ملکوت در پردر  ،داد و به آنها وعده داد که اگر وفادار بمانند یمتعل یزندگ یلتبد

 خواهند شد.
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 کوتترش ملگس
 .شودیم یدهد 1: 11-1: 8 یبخش  از مت ین. اپردازدیلکوت مبه گسترش م یمت یلانج یبخش اصل یندوم

 

 هاالعملمعجزات عیسی و عکس
 ۀدربار ییهابخش داستان ینآمده است. ا 28: 9-1: 8 یدر مت پردازدیکه به گسترش ملکوت م یتیروا

 .شودیکه مردم مختلف به معجزات او نشان داده بودند را شامل م ییهاالعملو عکس یسیمعجزات ع

: 8در  یو جذام یسی: عشوندیم هاتیروا ینشامل ا که شودیم یمبه دوازده بخش تقس ییبخش روا این

 یج، افل34-28: 8زده در  یو، دو د27-18: 8، طوفان در 17-14: 8، مادر زن پطرس 13-5: 8 یوزباشی، خادم  1-4

، 31-27: 9در  ینا، دو مرد ناب26-18: 9در زن  یکدختر و  یک، 17-9: 9و گناهکاران در  یران، باجگ8-1: 9در 

 رسد. یم یانبه پا 38-35: 9در  یسیاز محبت ع یریبخش با تصو ین. بعد، ا 34-32: 9در  یگرد یازدهیود

 ی. او با شفایندازیمب ینگاه یسیع یزندگ یعفقط به چند مورد از وقا دهد تایبه ما اجازه م یزمان محدودیت

که  ی، زن8-1: 9مفلوج در  یکو  17-14: 8و مادر زن پطرس  13-5: 8در  یوزباشیدم خا 4،-1: 8در  یجذام یک

 استفاده کرد. یماریملکوتش در برابر ب رت، از قد31-27: 9در  یناو دو مرد ناب 22-20: 9داشت در  یزیخونر

ر خود برابدر  یبازگرداند و ثابت کرد که حت یرا به زندگ یدختر مرده ا 26-18: 9 یدر مت ین،همچن او

 نشان داد. یعتط خود را بر طببا آرام کردن طوفان تسل 27-22: 8 یدر مت یسیقدرت و اقتدار دارد. ع یزمرگ ن

و از  کردند،یم یبا اخراج ارواح از دو مرد که در گورستان زندگ 34-28: 8 یدر مت یسیاز آن، ع باالتر

 یبرا یثابت کرد. دعوت از مت یطاند را بر ملکوت ش، قدرت خو34-32: 9 یحرف بزند در مت توانستیکه نم یمرد

خواست  یاز مت یسی. عدهدیارائه م هکارانو گنا یرانبا باجگ یسیع ۀاز رابط یبخش بزرگتر 17-9: 9در  ی،شاگرد

معجزه  یککمتر از  ییرتغ ینرا شروع کند. ا یاتازه یدست بر دارد و زندگ یراش به عنوان باجگگذشته یتا از زندگ

و  یرانباجگ یهمانیبه م یسیفورا همراه ع یه متبود ک یزانگیرتح یو گناهکاران به قدر یرانباجگ یلنبود. تبد

 کند.  یحآنها را در آنجا تشر یخوشحال یلدل یدکه با یطور فتگناهکاران ر

جلب  یسیبه قدرت ع یتالعمل جمعتوجه را به عکس ینهمچن یسی،قدرت ع یعالوه بر تمرکز رو متی

و  بینیمیم 33و  31، 26، 8: 9، و 27: 8 یمثل مت ییرا در جاها ینزده بودند. ما ایرتکرد. به زبان ساده، آنها ح

 سوق داد. یسیآنها عمدتا آنها را به مخالفت با ع یرتح

او علنا از  - یهودخصوصا رهبران  - یگرانبا او مخالفت کردند. د یسیبه ع یاوردنن یمانفقط با ا هابعضی

از او ترسان و هراسان شدند  یگرد یبعض یدند،ترس از او هایآمده، بعض 34: 8 ی. همانطور که در متکردندیانتقاد م

 ینا یول 14: 9 یداشته است مثل مت یخوب یتن یسیرسد که در مخالفت با عیبه نظر م ی. گاه3: 9 یمثال در مت

 دانستندیکه م یزیعمد چ یاز رو خواستندیکردند چون ممخالفت  یسیمردم با ع یکار باز هم اشتباه بود. گاه
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تر و در طول خدمتش برجسته یسی. متاسفانه مخالفت با ع34: 9 یرد کنند، به عنوان مثال مت رادرست است 

 . شدیتر مبرجسته

 

با چشمان  که یکه مردم چطور تونستند با وجود ینها بیندیم یدکه در عهد جد ییمعماها یناز بزرگتر یکی شاید

ها و بارها گفت که مردم به خاطر آنچه انجام داد، شگفت مقدس بارها بودند او را رد کنن. کتابخودشان شاهد معجزه

الزم باشه که  کنمیکار را بکنن، فکر م ینتونستن  ا ورکه اونها چط رسیمیسوال م ینبه ا یزده شده بودند. وقت

« .ایدیافتهرو که کتاب و قوت خدا را ن یناز ا یدگمراه هست»گفت:  هایسیفربه  یسی. عیندازیمب 29: 22 یبه مت ینگاه

 یا یسیانکه در مورد فر کنمیرا خطاب قرار داد، اما من فکر م یانلحظه او در آن متن، مخصوصا صدوق یندر ا

 یمبه اشتباه تعل یحاشداده بودند؛ انتظارات از م یمرو گفت. آنها به مردم اشتباه تعل ینهم شدیهم م یعتشر ینمعلم

و  برندیکه کالم خدا را بد به کار م یماست. افراد یبرا یموضوع درس بزرگ ینامروز ا کنمی. فکر مداده شده بود

 ینا کنمی. فکر مشنیاز طرف مردم م یوجود آمدن انتظارات غلط بهباعث  دن،یم یمبه صورت نادرست به مردم تعل

 ینا یدبگ یدبودند و شا یحدر انتظار آمدن ماش اتفاق افتاد. آنها یلول در اسرائاست که در قرن ا یزیهمان چ یقادق

 یت. در نهایدبودند و نخواهند د یدهانجام داد که آنها هرگز ند ییآمد و گرچه کارها یسیبود. و ع یمل یروزیپ یک

 ینکنن. آنها به دنبال ا اعتباریمعجزات او را ببود که  ینبر ا یشههم یحمس یهاو را رد کردند چون حمالت رهبران عل

 یدکنن. و سرانجام متاسفانه با یکارها معرف ینانجام ا یبرا اییلهبه عنوان وس یطان،با ش یمانبودند تا او را هم پ

 یون،روحان یاقدرت هستند  یگاهکه در جا یغلط، حمالت اشخاص یمبه خاطر تعل هانسلها، امر، دهه ینگفت که ا

 برگردانده شد. یحمعجزات، از مس یدنرغم د یم علاز مرد ییارباالخره قلب بس

یپلزم یمج یشکش -  

 

 یتنسبت به جمع یسیع یرا با دلسوز 38-35: 9در  یسیمعجزات قدرتمند ع ۀدربار ییبخش روا ینا متی

 . یدگوش کن 38-36: 9 یداستان در مت ینبرد. به ا یانبه پا

 

حال و پراکنده بودند.  یشانشبان پر یمانند گوسفندان بکه  یراز سوخت یشاندلش برا یدرا د یریکث یچون جمع و

تا عمله در حصاد  ییدعمله کم، پس از صاحب حصاد استدعا نما یکنآنگاه به شاگردان خود گفت حصاد فراوان است ل

 (38-36: 9 ی)مت .خود بفرستد

 

از  یاریبس یماتبود که تعل ینا یرفتندکه قوم او را به عنوان پادشاه نپذ یلیکه دل دانستیم عیسی

 یرویرا نرم و مستعد پ شانیهاآگاه بود که معجزات او قلب ینو بد به کار رفته بود. اما او همچن یفشان ضعرهبران
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که  یمردان - یزاندانگ را برو رهبران صالح  نداد که دعا کنند تا خدا مبشرا یاد. پس به شاگردانش کردیاز او م

 باشند. یچگونه شهروندان عادل یدکه با دهندیم یادو به آنها  آورندیم ینآسمان بر زمگمشدگان را به ملکوت 

 

 فرستادگان پادشاه
 1: 11-1: 10 یدر مت یمتناظر ۀبه موعظ یدگسترش ملکوت، اجازه ده ۀدربار یمت ییبخش روا یبا بررس

 .کندیم یداه تاکپادش یندگاننما یاموعظه بر شاگردان به عنوان فرستادگان  ین. ایمبپرداز

 یروانشمطرح کرده بود پاسخ داد. پس از آنکه به پ یقبل یتروا یکه در انتها یبخش او به چالش ینا در

د و به آنها خدمت قدرت دا یبه دوازده شاگرد خود برا یزاند،برخ یحکم کرد که دعا کنند تا خدا مبشران و رهبران

کار  ینکار کرده بود و با ا ینا خودش کهم کنند، همانطور حکم کرد که در کالم و عمل، حضور ملکوت را اعال

 اش را گسترش داد. ملکوت یخدمت شخص

 داد: یتعبارت به آنها مامور ینبا ا یسیع یم،خوان یم 8-7: 10 یکه در مت همانطور

 

 ید،هر سازابرصان را طا ید،را شفا ده یماراناست. ب یکملکوت آسمان نزد که ییدموعظه کرده گو رویدیچون م و

 (8-7: 10 ی) مت.  ...ییدنما یرونرا ب یوهاد ید،مردگان را زنده کن

 

 یبه آنها داد. هر وقت قرار بود از الگو یادیبفرستد، تذکرات ز یرونقبل از آنکه شاگردانش را ب عیسی

و کشته  یرستگمسخره، د کشیدند،یرنج م کرد؛ینم یبا آنها مهربان یادنو  آسان نبود یکنند، زندگ یرویپ یسیع

 .شدندیم

 یزندگ یتمتبارک خواهد شد و در نها یپدر آسمان یلۀوعده را هم داد که خدمت آنها به وس ینا یسیع اما

 دوباره به شاگردانش قوت قلب داد: چگونه 39: 10 یدر مت یسیکه ع یدخواهد شد. گوش کنملکوت مال آنها 

 

 (39: 10 ی)مت .یافتخود را به خاطر من هالک کرد آنرا خواهد  آن را هالک سازد و هر که یابدکه جان خود را  هر

 

به  یسیشان را ترک کردند اما عسابق هاییزندگ یسی،ع یو خدمت شفا یمبه خاطر تعل یسیع شاگردان

 .یابندیملکوت را م یواقع یپادشاه، زندگ یسایدر مصاحبت با خود ع داد ینانآنها اطم

و  یسیقدرت کار ع ۀبه واسط یژهگسترش ملکوت را به و یکه مت یمیدد یل،از انج یبخش اصل ینا در

. همانطور کندیامروز را آماده م یسایخدمت خود ما در کل یبرا یخوب ۀنمون ینکرد. و ا یحبه شاگردانش تشر یمتعل
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 ۀاسطملکوتش را به و یزن یسیع یم،کنیخدمت م ینام یو او را مثل شاگرد کنیمیم یهتک یسیه  ما بر قدرت عک

 به ما پاداش خواهد داد. یما بنا خواهد کرد و با برکات آسمان

 

 هاها و مثلنشانه
. دهدیها ادامه مها و مثلنشانه یقپادشاه و ملکوتش از طر یاندنبه نما یمت یلانج یبخش اصل ینسوم

 .شودیم یدهد 53: 13-2: 11 یبخش در مت ینا

 

 هاالعملها و عکسنهنشا
 یداو تاک یهاها در قبال نشانهالعملاز خود نشان داد و عکس یسیکه ع ییهار نشانهب یمت ییبخش روا

ها ثابت کردند که پادشاه و ملکوتش حضور دارند و انتظارات نشانه ینآمده است. ا 50: 12-2: 11 یکه در مت کندیم

 زرگتر شد. شه دوانده بود بیکه قبال ر یانتقاد یجه،را اصالح کردند. در نت غلط از ملکوت

 یناندهنده اطمیدتعم یایحیبه  یسی، ع19-2: 11: در شوندیم یمحوادث به پنج بخش تقس ۀعمجمو ینا

خواست  یتاز جمع یسیرا محقق کرد، و ع یقعهد عت یهابود که نبوت یحیها ثابت کرد او ماشنشانه ینداد که ا

کرده  یکه در آن معجزاترا  هاییشهر یسی، ع30-20: 11العمل نشان دهند. در با توبه عکلس یشهاکه به نشانه

 یههد آمدندیکه نزد او م یکسان یکه توبه نکرده بودند هشدار داد. و آرامش را برا ییبود خطاب قرار داد و به آنها

 عنوان کرد: 30: 11 یرا  در مت ینا یسیکرد. ع

 

 (30: 11 ی)مت .است و بار من سبک یفمن خف یوغ زیرا

 

 یهادر قبال نشانه یسیانالعمل فرعکسبر یحاکه صر کندیواقعه را شروع م ینچند ی، مت21-1: 12 یمت در

اهداف خدا در مورد روز سبت  ۀدربار یسیانچگونه با فر یسیدر ابتدا گزارش کرد که ع ی. متکردندیم یدتاک یسیع

فا و نجات ش یسبت برا داد که یمتعل یسیدر روز سبت نشان داد. ع یمرد یبحث کرد و قدرت خود را با شفا

 هاست.جان

 یتبود که جمع یبا وجود ینرا متهم به استفاده از قدرت بعلزبول کردند. ا یسیع یسیان، فر37-22: 12 در

روح  ۀیلباور بودند که او به وس ینبر ا یرنداو را بپذ ینکها یبه جا یعتشر ینشده بودند. معلم یراز معجزاتش متح

 شده بود. یرتسخ یدپل
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 یونس یتهشدار داد که آنها فقط آ یسیخواستند، اما ع یگرید ۀنشان یاکارانهر یسیانر، ف50-38: 12 در

بزرگ خارج شد  یپس از سه روز از شکم ماه یونسچه بود؟ همچنانکه  یتآ یانشانه  ین. و اکنندیم یافترا در ینب

 یهودیان یراز غ یاریموجب توبه بس یندر زم روز بعد از سه یسیع یندهآ یزشد، رستاخ ینوان یریهودیانو باعث توبه غ

 .شدیم

رفت که  یشتا آنجا پ پذیردیرا که توبه کند م یخدا چگونه هر کس از هر ملت ینکهاثبات ا یبرا یسیع 

 گفت: 50-49: 12 یدر مت یسی. عیستنداو ن ۀخانواد اشیگفت که مادر و برادران تن

 

اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد همان برادر و خواهر و مادر من ر که ه یرامادر من و برادرانم، ز اینانند

 (50-49: 12 ی)مت .است

 

 یهامثل ۀبه موعظه او دربار یداجازه ده یم،کرد یرا بررس یسیع یهانشانه ۀدربار یمت یتکه روا حال

 .یمبپرداز 53-1: 13 یدر مت یسیملکوت ع

 

 وتملکهای مثل
، مثل 23-1: 13. مثل برزگر در کندیرا در پنج بخش ثبت م یسیمشهور ع یاربس یهامثل ی،مت یتروا

  45-44: 13در  یدشده و مروار ی، گنج مخف43-31: 13در  یهمایر، دانه خردل و خم30-24: 13هرز در  یهاعلف

اشت را اصالح ملکوت خدا وجود د یرکه در تعب یها مطرح شدند تا سوءتفاهماتمثل ین. ا53-47: 13و مثل دام در 

 کنند. 

 یاتدر آ یدمروار و 44 ۀی، گنج در آ33 ۀیدر آ یهمایر، خم32-31: 13خردل در  ۀها مثل دانمثل یبعض در

آن بود.   یدر پ یمتیارزشمند است و ارزش آن را دارد که به هر ق یاران بسداد که ملکوت آسم یمتعل یسی، ع45-46

 در جالل خود ظهور خواهد کرد. یبرسد اما روزارزش به نظر  و کم یزدر ابتدا ناچ یدشا

پادشاه و ملکوتش تمرکز  یسیع یرفتندر پذ یلگفت که بر قصور اسرائ یزن یگرید یهامثل یسیع اما

آوردن  یمانا یبرا یادیمشخص کرد که موانع ز یسی، ع23-1: 13 یآن در مت یحر و توضداشتند. در مثل بزرگ

 .کنندیا رد ممردم ملکوت ر یشتروجود دارند و ب

شده است.  یتتقو 51-47 یاتو مثل دام در آ 43-36و  30-24 یاتهرز در آ یهابا مثل علف یهنظر این

 یها هشدار آشکارمَثَل ین. اشوندیو در آخر نابود م زنندیباز م ملکوت سر یرفتناز پذ یاریداد که بس یمتعل یسیع

کردند  یامه ایمانانیب یبرا هتوب یبرا یها فرصتمثل ینبودند. ا زده یسیبود که دست به مخالفت با ع یبود به کسان

 شوند. یقیوفادار پادشاه حق یروانتا پ
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حال، هنوز در انتظار اوج  ینملکوتش را آورده تا به سرانجام برسونه. با ا ها را به انجام رسانده. اوآمده. او نبوت مسیح

از  یم،بش یدهسنج مانهاییتاما الزمه که دائما برحسب اولو شیم،یبه آن ملکوت داخل م یحیان،خودشه. ما مس

که بر حسب  یمهست ینا یکه وفادارانه در پ یممطمئن شو یم؛توبه کن یدبا کنیم،یم یرویو اگر از او پ با اما ینکها

او به  یشتراف، پبا توبه، اع یدبا ینهمانطور که منظور ملکوت است. بنابرا او، یهاموافق ارزش یم؛کن یاو زندگ ۀاراد

که در هر  یقیبه طر یمو خدمت او هست یرویپ یدر پ ینکه. ایمپادشاه برس یزکاهن و ن ینهمچن ی،نب یکعنوان 

 .یمبه انجام برسان یادن ینما در ا یکجا اهدافش را برا

دکتر استفان ولوم -  

 

آن داشته باشن. اوال در بُعد  یبرا یدائم یاقیتا آمدن ملکوت خدا را بطلبند و اشت یمکن یقرا تشو یحیانمس باید

داشته  یو زندگ یمخدا شو یعتا مط انگیزونهیاست. و ما رو بر م یقدرت ملکوت آسمان، اقتدار ما در زندگ ی،شخص

الزمه  یا،. ثانشهیم یروحان یما هدف زندگ هاییدر زندگ داقدرت خ یکهاو قرار داره. طور یتکه خدا در مرکز یمباش

و  شهیکه چگونه شروع م گیریمیم یاد. همانطور که یریمبگ یاد یرستگار یخت آسمان را از نظر تارکه مفهوم ملکو

 و یقمربوط به ملکوت آسمان عهد عت یمکه تعال یدد یمشه. بعد خواهیاو آشکار و کامل م یرچگونه نقشه رستگا

و هدف جامع آن را درک  یمدا را بفهمخ یرستگار ۀساختار نقش کننیبه ما کمک م ینها. اکنهیم یکیرا  یدعهد جد

 کنهیو به ما کمک م یارهمقدس به جهان اطراف به وجود ماز منظر کتاب یدرست یدگاه، ملکوت آسمان د. ثالثایمکن

 یهاخواهد کرد و همه قدرت ی. او داوریدبه کمال خواهد رس یمتعلق به خداست. ملکوت او روز یزکه همه چ یمبفهم

 یدگخودمان زن یبرا یگهمحو خواهد کرد. چون خدا خودش پادشاه مطلق است. پس د ینزم یرا از رو یرشر

توجه  یزبه همه چ یدبا یک،نزد یا. از دور یمجهان فکر کن ینجامعه و بهبود ا ،یهکه به همسا خوایمی. ما مکنیمینم

 . یمکن یجادا ییرتغ یزهاچ ینو بر طبق هم یموارد جامعه بشو یدبا یفه،وظ یک یبه عنوان .یمکن

دکتر استفن چان -  

 

 

 یبزرگ ایمان و
 35: 18شود و تا یشروع م 54: 13و از  کندیم یدتاک یو بزرگ یمانبر ا یمت یتروا یبخش اصل ینچهارم

در ملکوت  یدارد و چه کس یچه مفهوم یسی،و وفادار ع یمانکه شاگرد باا کندیبخش آشکار م ین. اکندیم یداادامه پ

 .رسدیم یاو به بزرگ
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 یخودداری از ایمان به عیس
است که به طرق مختلف گزارش واقعه  یزدهآمده و شامل س 24: 17-54: 13بخش در  ینا یتیقسمت روا

 کردند.  یخوددار یسیکامل به ع یمانزن از ا یکاز  یرکه همه غ کنندیم

به موطن  یسیع ی. اول، وقتکندیکامال رد شد تمرکز م یحبه مس یمانکه ا یاواقعه اول، بر دو دفعه دو

انجام معجزات انکار نکردند. اما به او  یسابق او قدرت او را برا یگان، همسا58-54: 13در  یعنیخود ناصره آمد 

 یافتدر یادیمعجزات ز یمانکه مردم ناصره به خاطر نداشتن ا خوانیمیم  58: 13. در یرفتندکردند و او را نپذ ینتوه

 نکردند. 

آنچه با  به خاطر یرودیساست. ه یددهندهتعم یایحیو مرگ  یرودیسه ۀدربار 12-1: 14 ی،بعد نکتۀ

را  یسیمعجزات ع گزارش یرودیسکه ه دهدیم یحتوض 1 یۀآ ین،خدا بود. اما باالتر از ا یداور یقکرد ال یحیی

را  یرودیسبرگشته تا هدهنده بود که از مردگان یدتعم یایحی یسیمنکر نشد. بر عکس، مشاوران او معتقد بود که ع

 آزار بدهد. 

داستان  21-13: 14 ی. متکندیتمرکز م یمانآنها به رشد در ا یازن و یسیبر شاگردان ع ی،بعد ۀواقع سه

که دنبالش آمده بودند غذا بدهند،  یتیبه شاگردان گفت که به جمع یسیبه پنج هزار نفر است. ع یسیغذا دادن ع

با  برکت دادن  یسیع ین،هم ی. براارندد یکم یلیخ یشدند که غذا یند و شاکشاگردانش شک کرد 15 ۀیاما در آ

 قدرت خود را به آنها ثابت کرد. ی،اضاف یو غذا دادن به پنج هزار نفر و به جا ماندن غذاآنها  یبه غذا

 یسیبه ع یقاز قا یرونگذاشتن به بآب قدم زد. در ابتدا، پطرس با قدم  یبر رو یسیع 36-22: 14 در

او را نجات داد، در  یسیع ینکهغرق شود. بعد از ا یادر در بود یکشک کرد و نزد ید،خطر را د یعتماد کرد، اما وقتا

 «ی؟...چرا شک آوردیمانکم ا یا»گفت:  31 ۀیآ

موضوع  ۀدربار یسی. پطرس از عدهدیخبر م یسانفر یو بعض یسیع یناز کشمکش ب 20-1: 15 باب

 یاآ»جواب داد:  یا ناخشنودب یسیع 16 ۀیدر آ یجه،. در نتخواستیم یحیتوض یسیع یهااز گفته یکیکه  یاساده

 «ید؟ادارک هست یتا به حال ب یزشما ن

 یزن - آورد یمانا یسیکه به طور قاطع به ع یکه کس یمدار یعوقا ینبار در ا یکفقط  28-21: 15 در

با  یسیع 28 ۀیاس کرد تا به او کمک کند. و در آالتم یسیاو به ع یگران،زده. بر عکسِ د یود یبا دختر یکنعان

 به او پاسخ داد.  یتبا رضا «است! یمتو عظ یمانزن، ا یا»گفتن 

غذا دادن به چهار هزار نفر  ۀ، او دربار39-29: 15برگشت. در  یسیشاگردان ع یفضع یمانبه ا یمت سپس

ج هزار نفر را غذا داده بود، سوال کردند که از کجا ال پنقب یسیبودند که ع یدهکه دین، شاگردان با ا33 یۀنوشت. در آ

 کنند.  یداپ یکاف یغذا توانندیم
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رو به شاگران کرد و به آنها  یسیمرحله، ع یکبحث کرد. در  یانو صدوق یسیانبا فر یسیع 12-1: 16 در

ده بودند با خودشان موش کراست. چون فرا یهشدار داد و آنها فکر کردند که او عصبان یسیانفر یهمایرخم ۀدربار

 «یمانانسست ا»، شاگردانش را 8 یۀآورد و در آ نآنا یادخوراک دادن به چند هزار نفر را به  یسی. اما عیاورندنان ب

 خطاب کرد.

. در 20-13: 16مشهور پطرس در  یمانطرف، اعتراف ا یک. از بینیمیکامال مرتبط م ۀدو واقع ین،از ا پس

کرد  ینتحس یمانشپطرس را به خاطر ا یسیو ع« زنده یپسر خدا یحمس ییتو»فت: گ یسیع ۀپطرس دربار 16: 16

 و برکت داد.

بعد از آن به شاگردان  یسیکرد. ع یخبه همان شدت پطرس را توب یسی، ع27-21: 16در  یگر،از طرف د اما

پاسخ  یبه تند یسیع 23ۀ یپطرس اعتراض کرد، در آ ی. وقتیردبمرفت تا رنج بکشد و خواهد  یمگفت که به اورشل

 نه مثل خدا. کندیداد که پطرس مثل انسان فکر م یحتوض یسیع. «یطانش یدور شو از من ا»داد: 

را را در جاللش  یسیشاگردان ع که ی. زمانرسیمیم یسیع یئته یلبه تبد 13-1: 17در  یخ،توب یناز ا پس

او فقط  یکرد که جالل واقع یادآوریبه آنها  یسی، ع12 یۀدر آنجا بسازند. اما در آ یکلیکه ه خواهندیم بینند،یم

 .شودیم یدهمرد و زنده شد، د ینکهبعد از ا

را اخراج کنند  یوکرده بودند که د یسع یسی. شاگردان عخوانیمیم یوزدهجوان د یک ۀدربار 23-14: 17 در

 خطاب کرد.  «ایمانیب»ها را ، آن20 یهخودش آن کار را کرد در آ ینکهبعد از ا یسیاما شکست خورده بودند. ع

 یکله یاتمال یسیع یاکه آ دآمدند و سوال کردن یسیشاگردان ع یشپ یران، باجگ27-24: 17در  باالخره

گرفتن  یرا خواهد داد. بعدا پطرس برا یاتمال یسیاد که عبدون ترس، جواب د یدو شا یع،. پطرس سرپردازدیرا م

ندارد که پطرس نگران  یلیداد که دل یحکرد و توض یهمعجزه پول را ته یکبا انجام  یسیآمد و ع یسیع یشپول پ

زم بود که ال یناو بر ا یاشاره کرد. اما تمرکز اصل یمانباا یرا رد کردند و زن کنعان یسیکه ع یبه آنان یباشد. مت

 به او رشد کنند. شانیماناست شاگردانش در ا

در  یواقع یموعظه بر بزرگ ینادامه داد. ا 35-1: 18در  یسیع ۀخود را با موعظ یاتروا یمت یگربار د یک

برادران و خواهران ملکوت خدا، حاصل  یانکه از خدمت فروتنانه در م یبزرگ کند،یملکوت خدا تمرکز م ۀخانواد

 .شودیم

 

 خانوادة ملکوتبزرگی در 
 یمت یف،تعر ینرد. اک یادپادشاه  یبه عنوان پسران خدا یروانشاز پ یسیبخش از فصل قبل، ع یندر آخر

 :یمخوان یم 1: 18 یسوق داد. همانطور که در مت یدیسوال کل یکبا  یلبخش از انج ینرا به شروع ا
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 (1: 18 یان بزرگتر است؟ )متدر ملکوت آسم یچه کس ...

 

 یسیع 4-2: 18پاسخ داد. ابتدا در  یها در چهار بخش اساسو مثل یرو تصو یماز تعل اییزهسوال را با آم ینا عیسی

 کرد. یقفروتنانه، مثل کودکان، تشو یشاگردانش را به زندگ

داد که چگونه در ملکوت آسمان مثل  یادبه شاگردانش  یسیمخالفت از جانب دشمنان، ع یشافزا رغمعلی

ن کشمکش در برابر دشمنا ینکهو ا یدهملکوت هنوز نرس یندهآ یدنِکه  به کمال رس دانستیکند. او م یفرزندان زندگ

 فرزندان خدا خواهد بود.  یاز زندگ یو گناه بخش

آنها از گوسفندان  یهمانطور که پدر آسمانکنند  یتداد که از ضعفا حما یم، او به آنان تعل14-5 یاتآ در

 .یدگوش کن 14و  10: 18 یدر مت یسیکند. به سخنان ع یم یتاش حماگمشده

 

 یناز ا یکیکه  یستن ینپدر شما که در آسمان است ا ۀاراد ینچن... همیدبشمار یرصغار را حق یناز ا یکیکه  زنهار

 (14و10: 18 یکوچکان هالک گردد. )مت

 

 یمثل اعضا یکدیگرخواست که نسب به  یروانشبسط داد و از پ 20-15: 18 یرا در مت یدها ینا عیسی

« برادر»او اصرار کرد که آنها  35 -21 هی. در آزندیگناه روابط آنها را به هم م که یزمان یخدا رفتار کنند، حت ۀخانواد

 بود. یدهشان آنها را بخشیرا ببخشند، همانطور که پدر آسمان یخاط

بزرگ و رشد  یاز کارها یاریاست چون خدا به انجام بس یشجالل خدا در روزگار خود ما در حال افزا

است که مخالفت با خدا  یبدان معن ریشتب ینا یسی،. اما درست مثل روزگار عدهدیادامه م ینزم یملکوتش بر رو

ها و وسوسه هایتا در جنگ با سخت دهدیبه ما م یارزشمند یاربس یایاست. خدا را شکر که او هدا یشال افزادر ح یزن

 یایاز هدا یکیهستند و  یاهدا ینا ۀاش با ما، از جملحضور بدون واسطه یو حت یضبه ما کمک کنند. استقامت، ف

و ضعف ما را درک و با آن  کندیو حفاظت م یتبا خدا به عنوان پدر ماست. خدا از ما حماما  ۀمخصوص رابط

برادران  یسا،کل یعنیما را خدمت و محبت کند  تواندیکه م دهدیبه ما م یانسان یاخانواده ین. همچنکندیم یهمدرد

 خدا. ۀو خواهران ما در خانواد

 

 آیندهفعلی و پیروزی مخالفت 
 ینآن است. ا یندهآ یروزیبا ملکوت آسمان و پ یمخالفت فعل یمت یلانج یبخش اصل نیموضوع پنجم

ها، خود چگونه با مخالفت یمرحله از زندگ یندر ا یسیکه ع دهدیو نشان م شودیم یدهد 46، 22-1: 19در  یتروا

 .شودیروبرو م
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 تشدید مخالفت
در  یسی، ع16: 20-1: 19. در شوندیم یمتقس یبه سه جز اصل یسیع یفصول بر اساس حرکت مکان ینا

سوتفاهم  یجۀکه در نت یبه مخالفت ینطالق، همچن ۀو سوال دربار یسیانبا مخالفت روبرو شد. در آنجا او به فر یهیهود

 ثروت و قدرت بوده پرداخت. ۀدربار

 یندر ابود. را گزارش کرده  یهودو رهبران  یسیع ینتنش ب ۀصحن یناول یمت یل،انج ینقبل از آن، در ا 

به دام انداختن  یبرا یگاه یسیانمثال، فر یبود. برا یدهحد خود رس ینبه باالتر یقسمت، گزارش کرد که دشمن

: 22در  ینمونه به گزاش مت یبرا. 40 -15: 22؛ و 23، 15: 21،  8-3: 19 ی. مثال در متیدندپرس یسواالت یسیع

 .یدگوش کن 15

 

 (15: 22 یرا در گفتگو گرفتار سازند. )متچه طور او نمودند که  ارفته شور یسیانفر پس

 

 یافترا در مثل دو پسر، دهقانان مستاجر و ض ین. ما اکشیدیرا به چالش م یهودرهبران  یگاه یسیزمان، ع ینهم در

 .ینیمبیم 15: 22-28: 21در  یعروس

 یبود. مثل وقت یوو ق یممستق یلیخ یگاه شد،یمحدود نم یلفظ یریبه درگ یشهکشمکش هم ینا اما

کرد. مخصوصا  یرونب یکلفروشان را واژگون و آنها را از هصرافان و کبوتر یزهایم 16-12: 21 یدر مت یسیکه ع

 گزنده بودند. 25-13: 23 یکه حالت لعن و ناسزا داشت در مت یسخنان او در هفت وا

 :کرد یخآنها را توب 15: 23چگونه در  یکه مت یدکن گوش

 

شد او را دو  یدا. و چون پیدکن یداپ یدیرتا م گردیدیکه بر و بحر را م یراز یاکارر یسیانتبان و فربر شما کا وای

 (15: 23 ی. )متیدسازیمرتبه پست تر از خود پسر جهنم م

 

. شدیم یشترب یهودیها نبودند. خصومت رهبران باب ینا هاییتتنها شخص یهودو رهبران  یسیع البته

 .کردندیم یتحما 11-1: 23مثل ورود ظفرمندانه در  هایییترا در موقع یسیمردم هنوز عال، انبوه ح ینبا ا

: 19 یمجادالت را در نظر داشته باشند. در مت ینکرد تا ا یقشاگردانش را تشو یسیبخش ع ینسراسر ا در

آنها هشدار داد که به  ینهمچن، 19-17: 20آنها با او در جالل خواهند نشست. اما در  یوعده داد که روز 27-30

 پرجالل فقط بعد از مرگ همراه با رنج خودش خواهند آمد.  یآن روزها
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فروتنانه و پر از رنج به جالل  یزندگ یکمصرانه اعالم کرد که شاگردانش تنها پس از  یسیعالوه، ع به

 گفت: 30 :19در  یسیموضوع در سه مرحله مختلف ذکر کرد. ع یمتفه ینکته را برا ینا یسی. عرسندیم

 

 (30: 19 ی)مت .یناول ینو آخر گردندیم ینکه آخر ینبسا اول لیکن

 

 گفت: 16: 20 یو بعد در مت 

 

 (16: 20 یخواهند شد... )مت یناول ینو آخر ینو آخر یناول بنابراین

 

 تکرار کرد. 28-26: 20 یرا در مت ینباز ا و

 

شما مقدم بود، غالم شما  یاندر م خواهدیاشد و هر که مبزرگ گردد، خادم شما ب خواهدیشما م یانکه در م ...هر

: 20 یفدا سازد. )مت یاریتا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بس یامدباشد. چنانکه پسر انسان ن

26-28 ) 

 

به  یلائخودش توسط قوم اسر یلو پادشاه اسرائ کشیدندیج ماو رن یروان. پرسیدیبه نظر م یبعج یسیع ملکوت

 .آمدیم یروزیقبل از پ ی. شکست ظاهررسیدیقتل م

مطلب  ینا یسی. عشودیم یمبه اورشل یسیشامل رفتن ع  34-17: 20ها، در مخالفت یشافزا یبعد بخش

. او فقط با مخالفت مادر دو نفر از شاگردانش که در یردتا رنج بکشد و بم رودیم یمرا مشخص کرد که او به اورشل

نبوت  یجه،مد گفته شد. در نتاخوش ورشلیمپسرانش در ملکوت بود، روبرو شد. بعد از طرف مردم به ا یراقدرت ب یپ

 اش به انجام رساند. ورود مظفرانه ۀرا دربار یقعهد عت

با  یکلو خروجش از آن و ه یمورودش به اورشل یندر ح سیی، ع46: 22-12: 21در  یبخش بعد در

 یسیع ین،. عالوه بر ادادیخدا را هشدار م یزد که آمدن داور ییاهکرد، مثل یرونا بمخالفت روبرو شد. او صرافان ر

 یحماشسوال که  ینحکم و ا ینبزرگتر گان،مرد یامق یصر،دادن به ق یاتمال ۀدربار یاتیاز نظر االه یو رهبران مذهب

 :یمخوان یم 46: 22 یت را در متکلما ینرفتار کرد. ما ا یبا مخالفانش به خوب یسیبحث کردند. اما ع یست،پسر ک

 

 (46: 22 ی)مت .از آن روز جرات سوال کردن از او نمود یهرگز نداشت و نه کس یقدرت جواب و هیچکس

 



انجیل به روایت متی: ۲رس د  اناجیل   
 

 

-34- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: ر دروسجهت دریافت سای  

farsi.thirdmill.org 

 

 

به  یاندازیمب یها نسبت به ملکوت آسمان، بهتر است نگاهمخالفت یشدر مورد افزا یمت یتروا یبررس با

 آن آمده است. ۀیمکه در ضم یاموعظه

 

 آینده پیروزی
 یفملکوت آسمان را توص ۀیندآ یروزیپ یسیموعظه، ع ینآمده است. در ا 35-1: 23در  یبخش از مت ینا

 کرد.

موعظه  ین. اشودیآغاز م 38-1: 23 یتدر م یسیمخالفان ع یهعل یبخش با خبر دادن از هفت وا این

 .کندیآنها تمرکز م هایکارییاآنها با قوم خدا و ر یغلط آنها، بد رفتار یمتعل یسیان،مخصوصا بر فر

 کند.یخالصه م ینگونه، ا38-37: 23 یدر مت یماورشل ۀاحساسش را دربار یسیموعظه، ع یناواخر ا در

 

که  یو سنگسار کننده مرسالن خود چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغ یاقاتل انب یماورشل ای

: 23 ی)مت شود. یگذارده م یرانشما و یخانه شما برا ینک. ایدو نخواست کندیبال خود جمع م یرخود را ز یهاجوجه

37-38) 

 

. خوردیبه چشم م 46-25: 24 یمعروف است و در مت یتونز ۀبه موعظ معموال یسیموعظه ع یبعد بخش

 به شاگردانش گفت. یتونسخنان را بر کوه ز ینا یسیچون ع یدندنام یتونز ۀاکثرا آن را موعظ

دوره  یندرد زه ا یسی، ع28-4: 24کرد. در بخش  یمتقس یبه سه بخش اساس توانیرا م یتونز موعظۀ

 کرد. یفشکار نشده بود را توصجالل و قدرتش آ یتکه هنوز در کامل ینآمدن ملکوت آسمان بر زم یبعج

ت و و ملکوت آسمان در قدر آیدیکه پسر انسان بر ابرها م یروز ۀدربار یشگویی، او با پ31-29: 24 در

 ملکوت آسمان صحبت کرد. یتاز کامل رسد،یجاللش م

رو  یشکرد تا با دقت چشم به راه  آن روز جالل پ یبقوم خود را ترغ یسی، ع46: 25-32: 24در  سپس

 باشند.

 

بازگشت  یقدق یخروز و تار یرو یمنکن یکنه تا زمان بازگشتش، ما سع یداپ ینانمصمم بود که اطم یاربس یحمس خُب،

 از زمان اشیانسان یتاو در ماه ی. حتدونهینمساعت بازگشت او رو  یاکس روز  یچگفت ه یح. مسیمبذارانگشت 

 یسیاز ع یبه طور خالصه نافرمان تونیمیرو م زگشتزمان  با یینفکرکردن، و تع ینبازگشتش خبر نداشت. بنابرا

 یککه به نزد یمباش ییهانشانه یدر پ یحتو چشم به راه و منتظر  یدکه ما نبا یستبدان مفهوم ن ین. اما ایمبدون
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عمدتا هشدار دادنه،  یددر عهد جد یحمس یبازگشت ثانو ۀردربا یماز تعل ی. هدف اصلکننیشدن بازگشت او اشاره م

 ۀهر لحظه آماد یدبا دونیم،یرا نم یقکنه. پس گرچه زمان دق یدوارام یحبده و به بازگشت مس یتا به ما دلگرم

 .یممد بگابه او خوش یمشتاقانه و با خوش یمتا بتون یمشبازگشت او با

توئنس یکک. ار دکتر -  

 

که دوباره خواهد آمد و او هر آنچه را که  یم. کامال مطمئن باشردهگیم بر یکه او روز یمکامال مطمئن باش باید

: گهیم 1رسوالن باب : اعمال میو بگ یمفقط نگاه کن ید. نبایموفادار هم باش یدشروع کرده، به کمال خواهد رسوند. با

درصدد  یدشما با «ید؟آسمان نگران یچرا به سو»گفتن:  تگانرفت و آنها به آسمان نگاه کردند و فرش یسیوقت ع

. ما یممشغول انجام فرمان اعظم باش ید. او بر خواهد گشت. اما ما باینها باشبه امت یلرساندن انج ۀیفانجام وظ

 وبهکه دوباره برخواهد گشت. پس ت یمباش یپادشاه آمده مشغول خدمت به همان پادشاه خبر که ینبا رساندن ا یدبا

 یحمس یسایخودشون به ع یمانو به زبان ا شنیکه وارد ملکوت م ی. ما به کسانیاریدب یمانا یلو به انج یدکن

او بشن. ما  یهشب یاکنن  یجالل خدا زندگ یتا برا یمرشد بد یماناونها را در ا یم،کن یشاگردساز کننیاعتراف م

 یجالل او زندگ یبرا یسایبه همراه کل یشهخداوند، هم یاعیس یا یاآمدن او، با گفتن ب یبرا یدنبا انتظار کش یدبا

 .یمکن

 دکتر استفان ولوم -

 

 ۀنقش یرا رد کردند و حت یسیع یهوداو گزارش داد که رهبران  ی،مت یلاز انج یبخش اصل ینپنجم در

ملکوت را متوقف  یندهآ یروزینتوانستند پ یادن یهانقشه ۀنکته را روشن کرد که هم ینا یسی. اما عیدندقتل او را  کش

ها به رشد خود ادامه سال یاما ملکوت او در ط شتنداو را ک یهود. رهبران گفتیثابت کرد که او درست م یخکنند. تار

دوباره خواهد آمد، با قدرت و  یسیدارد. ع یتم واقعبخش ه ینثابت خواهد کرد که آخر یخروز، تار یکداده است و 

 برکاتش را پاداش بدهد. یتو به قوم وفادارش نها یاوردآن به همراه ب یتتا ملکوتش را در کامل یمل عظجال

 

 خدمت عیسیاوج 
را به عنوان  یسیاوج خدمت ع یمت ینجا. اشودیم یدهد 20: 28-1: 26 یدر مت یمت یلانج یتروا یانپا

 .کندیم یفاو توص یاممصلوب کردن و ق یری،ه موعود، در دستگپادشا

را در  یکه تمرکز ملکوت مت یبر سه موضوع کنیم،یم یرا بررس یمت یلانج یانیبخش پا ینکها یندر ح

 .یماول به موضوع کشمکش بپرداز ید. اجازه دهیروزیو پ یکشمکش، شاگرد ینکرد: مضام یمتمرکز خواه گیردیم بر
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 کشمکش
انتظارش را داشتند  یهودیانبود که  یمتفاوت از ملکوت یارآن را به همراه آورد بسدر واقع  یسیکه ع یوتملک

 یمو ملکوتش شد. همانطور که مشاهده کرد یسیآنها با ع یمامر موجب کشمکش مستق ین. و ایاوردآن را ب یحماش

 ی. برارسدیبه اوج خود م یتروا یریگجهیاما در بخش نت کند،یم یداشدت پ یمت یلکشمکش در طول انج ینا

 یاتو آ 16-14:  26و محاکمه او در  یریدستگ ۀ، در نقش4-3: 26در  یسیع یهعل یهودیانرا در توطئه  ینمثال، ما ا

مصلوب  یتخودشان مسئول یهودیانکه  یو در زمان بینیمیم 25-20: 27مصلوب کردن او در  یبرا یاد؛ در فر68 -57

 :یدگوش کن 25: 27 یدر مت ی. به گزارش مترسدیامر به اوج خود م ینا گیرندیده معه ررا ب یسیشدن ع

 

 (25: 27 ی)مت .قوم در جواب گفتند: خون او بر ما و فرزندان ما باد تمام

 

بر پادشاه موعود  یاو را مبن یاو را مسخره کردند. ادعا یهودیان کشید،یرنج م یبصل یبر رو یکهدر حال بعد

 :خوانیمیم 42-41: 27 یدر مت رد تمسخر قرار دادند.مو یل،اسرائ

 

خود را برهاند  تواندیرا نجات داد اما نم یگراند گفتندیاستهزاکنان م یخکهنه با کاتبان و مشا یروسا یزن همچنین

 (42-41: 27 ی)مت .یمآور یمانتا بدو ا یدآ فرو یباست اکنون از صل یلاگر پادشاه اسرائ

 

کرده  ینبه خدا توه یسیبودند که ع یختهر یهپا ینمخالفت خود را بر ا یلدل هودیانیکه  ینجاستا جالب

 . کردندیرا که قدرت نجات آنها را داشت رد م یدر اصل داشتند تنها پادشاه که یو غاصب تخت اوست. در حال

 .کندیرا بارزتر م یانیبخش پا یدتاک یزن یبر موضوع کشمکش، موضوع شاگرد عالوه

 

 شاگردی
چقدر سخت بود. او با گزارش ضعف شاگردان  یدهرنج کش یحاز ماش یرویکرد که پ یدتاک یمخصوصا مت

او را  یهودا، 50-47 یاتو آ 14: 26 یکرد. در مت یدموضوع تاک ینبر ا یسی،ع یتمامور یِلحظه بحران یندر ا یسیع

 یسیبار انکار کرد که ع چند رسپط 46-36: 26کرد. در  یست خودکششک ینبر سر ا 10-3: 27کرد و در  یمتسل

 او را تنها رها کردند.  یسیشاگردان ع ۀ، هم56: 26. سرانجام، در شناسدیرا نم

از  و یدکه رنج کش یسخت باشد. ما به پادشاه موعود یاربس تواندیم یسیاز ع یرویاست که پ ینا واقعیت

رنج و  یزاحتمال وجود دارد که ما ن ینا یمادار هست. اگر به او وفیمدار یمانا یم،بکشرنج  یزما دعوت کرده تا ما ن
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است و به خاطر  یامدهخود ن یتهنوز در کامل آسمان. ملکوت یمو اشتباه کن یموسوسه بشو یم،مشقت را تجربه کن

 .یستباشد ن یدکه با یآن طور یزندگ ینوجود دارد که هنوز ا یحیمس یدر زندگ یادیجوانب ز ین،ا

 .یمملکوت بپرداز یروزیکه به موضوع پ یماآماده ی،شمکش و شاگردپرداختن به موضوع ک  با

 

 پیروزی
 ۀپادشاه موعود بر هم ینکهبود بر ا یلیکه دل شودیآشکار م یسیع یامبه طور واضح در ق یروزی،موضوع پ

از  یشپ یسیرا در سخنان آخر ع روزییموضوع پ ینشده است. ما همچن یروزخود مرگ پ یدشمنان قومش و حت

که به  شوندیم یدهد 20 -18: 28 یگزارش شدند در مت یمت یلکه در انج یسی. سخنان آخر عبینیمیودش مصع

به آنها فرمان داد که در  یسیبه شاگردان هستند. ع یمتعال ینسخنان آخر ین. اگویندیفرمان اعظم م آن معموال

داشتن  یاردر مورد در اخت یحمس ۀجسوران یعابا اد یمتعال یناست که ا ینابل توجه اق ۀاو خدمت کنند و نکت یابغ

 . یدگوش کن 18: 28 یدر مت یحمس ۀگفت ینند. به اشویتمام قدرت ملکوت آغاز م

 

 (. 18: 28 یبه من داده شده است )مت ینقدرت در آسمان و زم تمامی

  

 یستن یرانگررت او وبه حق، تمام سلطنت، تمام قدرت را ادعا کنه و ضمنا قد تونهیاست که م یتنها کس عیسی

اگر شما فقط محبت  ینید،شده. بب یلکه به محبت تعد یکه برخاسته از محبته. قدرت یچون قدرت و محبته. قدرت

. اگر شما فقط ینرا ندار یزیچ ییرقدرت تغ ونچ یندرمانده و ناراحت باش ید. اما شاکنینیم یاحساس خوب ین،دار

که محبت و  یهاستعداد االه ین. اکنینیم یدا. نفرت پکنیی. قتل مکنینیخراب م ین،قدرت رو بدون محبت دار

 تونهیاست که م یاو تنها کس« خود را داد. یگانۀخدا آنقدر جهان را دوست داشت که پسر ». یارهقدرت را با هم م

نکرد.  قدم زد و هرگز گناه ینزم یارۀس یناست که بر ا ینها کسقدرت را داشته باشه چون ت همۀ یبه حق ادعا

 ین،کرد. بنابرا یاماست که بعد از آنکه کشته شد و مرد، دفن شد، ق ینداد. و تنها کس یبهرگز دروغ نگفت، هرگز فر

به همراه آورد. پس ملکوت خدا با  یدام امتها یبشره. او برا یختازه از تار یآغاز عصر ینکرده است. ا یامق یاو خدا

است که  یزیامر براساس چ ینکه ا یشهانجام م یجهان یو شاگردساز است که بشارت ییاقتدار در کار است و جا

وعده بزرگ به  یک. بعد اون رو با یناعظم، فرمان اعظم ندار یادبن ین. شما بدون اگمیم «اعظم یادبن»من به اون 

پادشاه،  یایسخداوند، ع یایسع ینبنابرا« .باشمیعالم همراه شما م ین هر روز، تا انقضام ینکو ا»انتها رسوند. 

او  ییما فرمانروا دیم،یم یمتعل کنیم،یم یما شاگردساز یم،ریما م یجهاست که تمام قدرت را دارد و در نت ییفرمانروا

 .کنیمیرا با قدرتش اعالم م

یککوزم یتردکتر پ -  
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 یباو را به صل یاناو را رد کردند؛ روم یهودیانشده است.  یروزاست که پ یادشاهقدرت از آن پ تمامی

بزرگ پادشاه موعود بود. ملکوت  یروزیپ یام،و مسخره کردند. اما قبر نتوانست او را در خود نگه دارد و ق یدندکش

 است. یمت ایتبه رو یلخبر خوش انج ینآمده بود. و ا یناو به زم یقآسمان از طر

 یتا بعض یماآماده ،یمکرد یآن را بررس یساختار و محتوا یزو ن ی،مت یتبه روا یلانج زمینهیشکه پ حال

 .یمکرده، مورد مطالعه قرار ده یدبه آنها تاک یرا که مت یموضوعات اساس

 

 اساسی ضامینم
کرد، معطوف  یدبر آنها تاک خود یلدر انج یکه مت یبخش از درس توجه خود را به دو موضوع مهم یندر ا

 آنها آورد.  یکوت را برامل یسیو قوم خدا که ع یسیع یلملکوت و انج یقعهد عت یراث: مکنیمیم

 .یمشروع کن یدر مت یسیع یلملکوت و انج یقعهد عت یراثبر م یدکار را با تاک یدده اجازه

 

 میراث عهد عتیق

 
را  یحمس یایسآمدن ع یقخاطر که چقدر مهمه که عهد عت ینالعاده است به افوق یتیدر واقع روا یمت یلانج

شد و در اونجا  یابانب یمجسم بود. به مصر رفت؛ به اجبار راه یلِرائبه صحنه آمد و او اس یسیکرد. ع یشگوییپ

مجسم، سرچشمه  یلاسرائ یا یدجد یاز موس صاویرت ینداد. همه ا یمرا تعل یعتوسوسه شد. به کوه رفت و دوباره شر

توسط خدا  یلرائاس یکهخوانده شد، زمان یلاسرائ یکه. چون زمانکننیم یداپ یقشان را در گذشته و در عهد عتو هدف

ها. امت یانجام و برکت بودن برا یبود برا یتینبود بلکه مسئول یازامت یکاز  یشد، انتخاب او، فقط برخوردار یدهبرگز

 یخودش باشه و نه برا یهرگز برا توانستیدر گناه، نم یلاسرائ یبو نسبتا پر فراز و نش یطوالن یخبه خاطر تار ماا

مجسم، که بر  یلبه عنوان اسرائ یم،پسر خدا را دار یسیع ینجاما ا ین،شده بود. بنابرا آن خوانده یکه برا ییهاامت

ها خودش و امت ینتونست برا یلکه خود اسرائ یشهم اسرائیل یبرا یزیو  همان چ کنهیم یداصحنه حضور  پ یرو

کرده   یشگوییرا پ یسیع یقعت چگونه عهد ینکهدر مورد ا ترییادیو بن تریقامر درک عم ینا کنمیباشه. من فکر م

ه شدن یدبرگز ین. ایلهکامل اسرائ یختار ین. ایمدنبالش باش یهدر اون آ یا یهآ یندر ا ینکها یده، به جایبه ما م

اون را، مخصوصا در پنج شش  ی. و متکنهیم ینیب یشرا پ یسیکه آمدن ع یلهشکست کامل اسرائ ین. ایلهاسرائ

 .کنهیم یباب اول، جمع بند

یگنیلیاتدکتر مارک گ -  
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محبت،  یِ ناگسستن یسماناست که خدا خود را با ر ینا ۀدربار یگرد یزاز هر چ یشترمقدس بکتاب داستان

خاطر است که  ینبودن با آنها در برکت است. به هم ۀخدا در حفظ وعد یداستان وفادار یناداد.  یوندبه قومش پ

 یمانا توانندیگذشته توکل کنند و هنوز م هایبر وعده توانندینوز مبه نسل خودش از قوم خدا گفت که آنها ه یمت

شدن  یکمرتب با نزد یمت ینهم ی. و براکندیم یکار یسیداشته باشند که خدا در روزگار خود آنها در شخص ع

 داشت.  یادیز یناناطم یح،مس یسایادعاها و خدمت پادشاه موعود، ع ییدتا یبرا یقبه عهد عت

 یرا شرح داد بررس یسیع یلملکوت و انج یقعهد عت یراثم یرا که مت یمختصر پنج روشبه طور  ما

به عنوان  یسیاو از ع یفاتاو بر ملکوت آسمان، توص یدتاک یق،از عهد عت یمت یحاتها و تلمکرد: نقل قول یمخواه

ها و با نقل قول یدده . اجازهیسیو تواضع ع یو فروتن یهود یمانایبا رهبران ب یسیکشمکش عپادشاه موعود، 

 .یمکار را شروع کن یقاز عهد عت یمت یحاتتلم

 

 حیلمیها و اشارات تقولنقل
نقل  یقتعداد دق ۀنقل قول کرد. محققان دربار یقاز عهد عت یگرید نویسیلاز هر انج یشترب یلیخ یمت

به آن اشاره  یادیرا کرد و دفعات ز کار ینبار ا 40اختالف دارند؛ اما مطمئنا او حداقل  یقاز عهد عت یمت یهاقول

 کرد.

مشخص کردن  یعبارت برا یناز ا یبود. مت« آنکه تمام شود یبرا»استفاده از عبارت  یمت یاز کارها یکی

 استفاده کرد. یسیع یزندگ یدادهایو رو یقعهد عت ینب ۀرابط

 :یدنوشت گوش کن 17: 8در  یمتمثال به آنچه  برای

 

 .ما را برداشت یهاما را گرفت و مرض یهاگفته شده بود تمام گردد که او ضعف ینب ییاکه به زبان اشع یسخن تا

 (17: 8 ی)مت

 

را گزارش کرده بود اما هدف  یسیع یاز شفاها یاریبس یمت یق،نقل قول از عهد عت یناز ا یشپ بالفاصله

 یسیز آنها خواست که بدانند که عبلکه ا ینند،شفادهنده بب یکرا به چشم  یسینبود که خوانندگان ع یناو فقط ا

 به انجام برسند. یقعهد عت یهامردم را شفا داد تا وعده

 

خدا  یندهملکوت آ یتجل یسیه عک ینهباشه، ا یدکه از نظر ما هم با کنمیمهم بود و من فکر م یاز نظر مت اونچه

 ۀدر نقش یکوچک یشگوییکه پ یحیماش آنها لزوما منتظر ینو در انتظارش بودن. بنابرا کردنیم بود که مردم آرزو

داد که  یادبه اونها  یقو نجات بودن. و عهد عت یااح یی،رها دی،به انجام برسونه، نبودند، بلکه آنها منتظر آزا یخیتار
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 ۀو هم شهیو بعد از اون، سلطنت خدا آغاز م شهیاعالم م یح،ماش ی،شخص خاص یلهآمد، به وس ملکوت خدا یوقت

رسوالن و مخصوصا  ی،به طور کل یجه،. در نتیشننجات و برکت محقق م یا،اح یعنیداد  یقعهد عتکه  ییهاوعده

که در  یدندرا د ی. بلکه شخصیننها را ببوعده ینا ۀهم یدنفقط نقشه به دست منتظر نشدن تا به انجام رس ی،مت

رد. در واقع، ملکوت خدا نه فقط توسط و در هر چه مربوط به او بود، ملکوت خدا را آشکار ک یتشخص یم،کارها و تعال

رسوالن  یسی،و کار ع یمقدرت و تعل ۀبه واسطه تجرب ،تایجاعالم شد بلکه در او بود و اون ملکوت را آورد. نت یسیع

 یشگوییپ یقتوسط عهد عت یسیکه چگونه ع یننشان برگشتند تا بب یقبه عهد عت شدیهم شامل آنها م یکه مت

به  یقکه در واقع نسخ عهد عت یدنخواندن، فهم یسیع ۀشان را از نقطه نظر تجرب یقعهد عتآنها  یکهشده بود. وقت

 یفقط با داشتن عدس یدنبا خونیم،یرا م یقما عهد عت یوقت ین،ص در مورد او شهادت داده بودن. بنابراخا رتصو

 ی. کسیماون رو مطالعه کن میهست یحبا خود مس یاروییرو یک یدر پ یکهبلکه در حال یماون رو بخون یجواهرشناس

 که شاهد و تجسم ملکوت خدا باشه.  دایاست و م یلاناج یکه موضوع اصل

گلودو یکلدکتر ما -  

 

 او بر ملکوت آسمان است. یهدر تک کند،یاستفاده ماز آن  یسیع یقعهد عت یراثبر م یکه مت یروش دومین

 

 سمانملکوت آ
 ۀپسر ملوکان یقبرکت او از طر ینکهو ا دهدیود را برکت مخدا وعده داده بود که قوم خ یق،در عهد عت

 بود. یرینهد یهاتحقق آن وعده یسی،خبر داد که برکت ملکوت خدا در ع ی. متدآییداوود م

که  دادیم یم. او مرتب تعلکردیم یادآوریرا به مردم  یقتحق ینخودش معموال ا یسیع ی،مت یلدر انج و

عنوان خبر  توانست ملکوت خود را به یسیاست که ع ینگونهخود وفادار است. ا یقِعتملکوت عهد  یهاخدا به وعده

 یدتاک یسیرا انجام نداد. ع یقعهد عت هاییشگوییپ ۀکار مستلزم رنج بود و گرچه او هم ینا ینکهخوش ارائه کند با ا

تا هر آنچه  گرددیبر م انجامسر یسیبر کالم خدا اعتماد کنند ع یقدر عهد عت یکاف ۀکرد که اگر قومش به انداز

 تا هر آنچه خدا وعده داده بود را محقق کند. گرددیاو باالخره بر م ینکها یعنیبرساند  یانآغاز کرده بود را به پا

 یروانشمرتب از پ یسیاست که ع یاساس یقملکوت آسمان در عهد عت یراعتماد بر تصو ینواقع، ا در

مهم بود که به عنوان ساکنان ملکوت  یاربس یمتعل ینکنند.  ا اعتماد یقعهد عتتا به آن متعهد شده و به  خواستیم

 را محبت و خدمت کنند. یکدیگرخدا، 

خود  یهاهخود دارد و به وعدرا تحت فرمان  یختار ۀهم ینآسمان و زم یمطلب که خدا یناز ا آگاهی

هستند  یکون یسیاو که هنوز در ع یهابه وعده کند تا یبترغ و زمان ما، ی،قوم او را در هر عصر یدوفادار است با
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 ینیدر ح ید. و باکندیم یرا تازه و واقع یزروز واقعا خدا همه چ یک یمگر ما باشند که باور کنالهام ید. بایماعتماد کن

 به ما قدرت و استقامت عطا کنند. یاوردخود ب یتکه خدا ملکوتش را در کامل یمکه ما صبورانه منتظر هست

بود  ینکرد توجه خاص او بر ا یدتاک یسیع یلملکوت و انج یقعهد عت یراثبر م یکه مت یروش سومین

 پادشاه موعود است. یسیکه ع

 

 ه موعودپادشا
 ین. همچنیمموضوع اشاره کرد ینبه ا یم،بحث کرد یسیع ۀنامنسب ۀدربار که یدرس، وقت ینما قبال در ا

. شودیم یدهد یده،نام« پسر داوود»را  یسیع ،یلانج یسندگاننو ۀهماز  یشترب یکه مت یتواقع ینموضوع در ا ینا

پادشاه شما  یل،پادشاه اسرائ یهود،: پادشاه لِ استفاده کرد. مِث یسیع یبرا یادیز ۀملوکان یهااز عنوان ینهمچن یمت

 یلانج یچدر ه برد،یم به کار یسیع یبرا یاملوکانه یندر آنها عناو یکه مت یاتاز آ یبعض ین،و پادشاه. عالوه بر ا

 .شودینم یدهد یگرید

 را ثبت کرد: یانسوال مجوس ینا یمت 2: 2 یمثال، در مت برای

 

 (2:2 یاست؟ )مت یهودآن مولود که پادشاه  کجاست

 

 وجود ندارد.  یگرید یلانج یچه موعود در یسایبر مقام سلطنت ع یدیتاک یننبا چ یهآ این

کرد، کشمکش  یمکه ما به آن اشاره خواه یسیو ملکوت ع یلانج قیعهد عت یراثبر م یدتاک چهارمین

 است. یهود یمانایبا رهبران ب یسیع

 

 یهودایمان رهبران بی
از رهبران  یاریبا بس یسید که فکر کنند کشمکش عنوسوسه شده باش یندچار ا یمت ۀیخوانندگان اول یدشا

مشخص کرد که  یفکر نکردند، مت ینطورآنها ا یممطمئن شوآنکه  ینبود. برا یحماش یسیثابت کرد که ع یلدر اسرائ

 به انجام رساند.  یسیع ۀخود را به واسط یهاوعده یهود،رهبران  یمانیایرغم بیخدا عل

آنها را در مورد روزه گرفتن در  یدگاهرا رد کرد. او د یعتشر ینو معلم یسیانفر یمبارها تعالبارها و  عیسی

کرد و قسمت اعظم  یح، تصح20-1: 15ها در ، و در مورد شستن دست13-1: 12ز سبت ، درباره رو17-14: 9 یمت

 یسهمقا یسی،توسط ع یعتآن شربا انجام  خدا یعتشر ۀرا دربار یهودیان یدگاه، د48-17: 5سرکوه، مخصوصا  ۀموعظ

 .کندیم
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که  ایدیدهشن»که گفت:  دیدنسرکوه شن ۀها رو در موعظحرف ینا یسیاز ع یمردم تعجب کردند وقت یگاه خُب،

گفته شده را نقض کرد. اما من  یقدر واقع آنچه در عهد عت یسیع ینکها« ...یمگویگفته شده است اما من به شما م

عهد  یعتشر یهااز روش یبعض یسیع هک ینهبخش ا ینخواندن ا یمشخص برا یهااز روش یکی کنمیفکر م

 یسیکرده بودند رو رد کرد. در واقع ع یرها تفسدر طول سال ینمعلمرا که کاتبان و « که خدا گفت»مثلِ  یقعت

خدا  یعتکنه عرضه کرد و آنچه در شر یرخدا را تفس یعتقادره شرو به حق  تونهیکه م یخودش را به عنوان کس

 ارائه کرد. یآن زمان به صورت کاربرد ندگانشنو یآمده بود را گرفت و برا

یبرتو یموندکتر سا -  

 

که گفته شده، اما من به شما  ایدیدهشن»عبارت  ینبا استفاده از ا کنه،یسرکوه صحبت م ۀدر موعظ ییسع وقتی

رو به طور واضح  باطل شده. در واقع، او کامال، برعکس، اونها یقعهد عت یعتکه حاال شر گفتیمن «یمگویم

که  یهودی ینکه از روش معلم ینها نهکیم یسیکه ع یاما کار« را کامل کنم. یعتام تا شرمن آمده»که:  گفتیم

که افراد  ایدیدهشما شن»استفاده کرد.  بستن،یخودشون به کار م یمبه تعال یدنبخش یتسند یبرا یعتشر ینمعلم

جمله در لحظه  ینا« ...یمگویاما من به شما م گویند،یم یعتشر یمتعال ۀرا دربار یزهاچ ینمختلف بر حسب عرف ا

روش  ینا ۀیر پاخود را ب یمقدرت تعل یسیع ین،. بنابرادهیم یمبه تعل یو قدرت مضاعف بخشهیر مم اعتبایبه اون تعل

و  یاتیاز لحاظ االه ینکها یکم کنه بلکه برا یقعهد عت یعتاز ارزش شر ینکهگذاشت. نه به خاطر ا یانبن یمی،تعل

 یرتفس یعتمن از شر یمدر ارتباط با تعلرا  تیقعهد ع یعتمهم است که شر»بگه که:  یمهم یاربس یزچ یشناسیحمس

 «.یدکن

یدکتر گرگ پر -  

 

 

 یاموس یسی،است که ع ینا ینیمبیم یمت یلکه ما در انج یاز موضوعات یکینبود. اما  یقعهد عتمُنکر  یسیع نه،

ده شده، که دا یموس ۀیلکه به وس یمرا دار یقعهد عت ۀما مکاشف ین،است. بنابرا یاو باالتر از موس ینکهو ا یدهجد

 بینیم،یاونچه که در موعظه سرکوه م یشترب یجه،نت ر. دیعتهمثل مفسر مقتدر شر یسیکالم معتبر خداست، اما ع

رو باطل نکرد. او به « قتل مکن»حکم،  یسیع ین. بنابراکنهیم یهدر نظر داشت، ارا یاز آنچه موس یقدق یریتفس

بخش چطور شروع  ین. خاطرتون هست که ایشها خشم شروع مکه قتل کردن در قلب ب دهیم یحبه ما توض یسادگ

 یعتاز شر یدرست یرآن تفس یمعن کنمیکه فکر م« بلکه تا تمام کنم. ییمتا باطل نما امامدهین»: گهمی یسیع شه؟یم

انجام را به  یعتشر یکه او واقعا هدف واقع ینها کنهیاش بحث مدرباره ینجاا یسیکه آنچه ع کنمیباشه. اما فکر م
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با آن روش با او آشنا  یبشه. اما وقت یرتفس دمتشو خ یامو مرگ و ق یسیدر پرتو آمدن ع یدبا یعت. شررسونهیم

 .کنهیبلکه آن را تمام م کنهیرا باطل نم یقعهد عت یعتشر یسیع یم،بش

ینردکتر توماس شرا -  

 

او را رد کردند چون  یهودیاناز  یاریما بسرا به انجام رساند. ا یقعهد عت ۀواقعا انتظارات موعودباوران عیسی

از  خواهندیاست که م یکسان ۀبه هم یفهم آنها هشدارءراستا نبود. و سوهم یقهد عتانتظارات خودشان کامال با ع

کار  ینکها ۀنقطه نظرات خودمان دربار یمکه ساده است که اجازه ده دهدیبه ما هشدار م ینکنند. ا یرویپ یسیع

ا قادر است انجام دهد که بر آنچه خد دهندیاه ما را تحت شعاع خودش قرار بدهد. به ما هشدار منگ یستخدا چ

 کند.  یینو انتظارات ما را تع یداو ام یمبلکه بگذار یمقرار نده یساختگ یتمحدود

 آشکار است. یسیو تواضع ع یفروتن یفدر توص یقعهد عت یراثبر م یمت یدتاک یوۀش پنجمین

 

 ضعاروتنی و توف
فرستد تا یخود را م یرومندخدا مبارز ن یق،که مطابق عهد عت یدندفهم یبه درست یسی،روزگار ع یهودیان

قومش داشت.  یاو برا ۀمهربانان یدر دلسوز یشهبزرگ خدا ر یکرد که رستگار یدتاک یقومش را نجات دهد. اما مت

 عنوان کرد.  یقنکته را با اشاره به عهد عت ینو او ا

 :سخنان دعوت کرد ینگرانباران را با ا یسی، ع29: 11 یل در متمثا برای

 

 .یافت یدخواه یو در نفوس خود آرام باشمیدل مو افتاده یمکه حک یراز یابید یمو از من تعل یریدمرا بر خود گ یوغ

 (29: 11 ی)مت

 

. به طرز کندیم یاقومش مه یآرامش را برا یحتا ثابت کند که ماش کندینقل قول م 16: 6 یااز ارم یسیع اینجا

نقل قول کرد  4-1: 42 یارا گزارش کرد و از اشع یسیع یشفا ۀخدمت دلسوزان ی، مت21-15: 12 یدر مت ی،مشابه

 کرد.یچه کار م یسیدهد که ع یحتا توض

 :یدگوش کن 20-19: 12 یدر مت یسیع یفتوص به

 

سوخته یمن ۀیلشده را نخواهد شکست و فت ردخُ ی. نیدهد شنها نخواآواز او را در کوچه یو فغان نخواهد کرد و کس نزاع

 (20-19: 12 ی)مت .را خاموش نخواهد کرد

 



انجیل به روایت متی: ۲رس د  اناجیل   
 

 

-44- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: ر دروسجهت دریافت سای  

farsi.thirdmill.org 

 

رهبر کند.  یانروم یهمنتظرش بودند تا آنها را در جنگ عل یهودیاناز  یارینبود که بس یپادشاه نظام عیسی

 بلکه فروتن و دلسوز بود.

 ینکرد. در ع یفلم مقتدر قوم خدا توصو مع یروزمندپ را به عنوان پادشاه یسیع یمت یق،عهد عت مطابق

 ی،و خدمت روحان یدر زندگ یسیع یرویپ یدلسوز و فروتن بود. دعوت برا یپادشاه یسیکرد که ع یدتاک یحال، مت

 . یاوریمداد به زبان ب قرارما نمونه  یبرا یسیکه ع یرا با همان دلسوز یقتحق کندیما را وادار م

نکته را  ینحال، ا ینکرد. در ع یدبه طرق مختلف تاک یسیو ملکوت ع یلانج یقعت عهد یراثبر م متی

انتظارات باالتر بود، به انجام رساند، اما خبر  یانگینکه از م یقیرا به طر یرینهانتظارات د ۀهم یسیروشن کرد که ع

به  یاه همگصا خود پادشو خصو یعت،شر وت،بود که آنها را محقق کرد. ملک ییهمان کارها یلهمان انج یاخوش 

 .یدندآورد، به انجام رس ینملکوت آسمان را به زم یسیع ینکها ۀواسط

 .یمکه به موضوع قوم خدا بپرداز یمآماده ا یسی،و ملکوت ع یلانج یقعهد عت یراثنگاه به م با

 

 قوم خدا
که او  یرند؛ کسانهستند که به خدا تعلق دا یمقدس، قوم خدا کسانکتاب یۀدرست مثل بق ی،مت یلدر انج

 یاکند و آنها در رابطه یم یکه به عنوان پادشاه بر آنها حکمران یو قوم خاص کندیآنها را حفظ م یباارزش ییمثل دارا

 که به او تعلق دارند هستند. دیگریبا هر کس  یکنزد یاربس ۀدر رابط ینبا خدا و همچن یممستق

 یکی یساقوم خدا را با کل یکه مت یدد یمخواه کرد. اول، یمخواه یموضوع قوم خدا را در سه بخش بررس ما

 یکرد که رسالت یمخواه یبررس  ینکهو سوم ا نامدیم« خدا ۀخانواد»آنها را  ینکه او همچن یدد یم. دوم، خواهداندیم

 .میقوم خداست کار را شروع کن یساموضوع که کل ینبا ا ید. اجازه دهیستکردند چ یافتدر یسیکه قوم خدا از ع

 

 ساکلی
 ۀ. ترجمشودیم یدهنام «یساکل»معموال قوم خدا  ید،قوم خدا بود اما در عهد جد یلاسرائ یق،عهد عت در

 یقعهد عت یونانی ۀترجم نت،جاوتسپ یا گانیهفتاد ۀ. در ترجمیسیاستاکل یونانی ۀکلم یسا،کل ۀما از کلم یامروز

تا به جماعت  بردندیبه کار م اصآن را به طور خ یبرع یقعت عهد در است، که« قاهال» یعبر ۀکلم یساکل یبرا

نشان  یحیمس ی«یساکل»به  «یلجماعت اسرائ»انتقال در لغت از  یناشاره کنند. ا یلاز مردم اسرائ یاجتماع یا

 .دانستندیم یلجماعت اسرائ ۀرا ادام یحیمس یسایهر دو کل ی،و هم مت یسیکه هم ع دهدیم

، اعداد 33: 16 یاندر الو یل. قوم اسرائیدتوجه کن یقدر عهد عت« جماعت» یا قاهال یعبر ۀکلم ۀاستفاد به

 یق. در واقع جماعت قوم خدا در عهد عتشوندیشناخته م« جماعت»با عنوان  22: 22و مزمور  2: 20، داوران 47: 16
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 ینکهخود از ا یشگویین پدر زما یلشناساندن اسرائ یبرا ینب یوئیلبود که  ییهااز نام یکیداشت که  یتآنچنان اهم

 ، او اعالم کرد: 16: 2 یوئیلآخر خدا قومش را نجات خواهد داد استفاده کرد. در  یدر روزها

 

 (16: 2 یوئیل) .ییدنما یسجماعت را تقد ید،را جمع کن قوم

 

 یاکلمه ایساکل ۀ، کلمگانیهفتاد نییونا ۀقاهال است. اما در ترجم ۀترجمه شد« جماعت» ۀکلم یعبر یاصل یۀآ در

 .یساستهمان کل یداست که معموال در عهد جد

 :زبان استفاده کرد ینثبت کرد، از هم 18: 16 یدر مت یسیکلمات را از ع ینا یکه مت زمانی

 

 (18: 16 ی)مت .کنمیخود را بنا م کلیسای

 

« قاهال»منظورش کرد و  ییرا بازگو یوئیلنبوت  کند،یخود را بنا م یسایگفت کل یسیکه ع یوقت ینجا،ا در

 آخر بود.  یروزها یحجماعت ماش یاخود 

 

از اون شروع کرد  به خاطر  یشهکه م یانقطه کنمیرا بنا خواهد کرد. فکر م یساگفت که کل یمت یلدر انج عیسی

از  یقرساندن مقصود عهد عت یکه برا یهنیونا ۀکه در واقع واژ یسااکل یعنی یساکل ۀواژ یبرا یونانی ۀآوردن کلم

جماعتِ قوم  یق،با جماعت عهد عت یوستگیدر پ جدیدعهد  یسایاستفاده شده، پس کل« گاهال» یاماعت قوم خدا ج

 خداست.

گلودو یکلما یشکش -  

 

دشاه موعود اتفاق در مورد پا یسیع یمخالفت با ادعا یشدر زمان افزا 16 باب یمت یعکه وقا یدیمد قبال

کرد و او از  یقتشو یلشاگردانش را با اشاره به جماعت اسرائ یسیع بود که یلیاز دال یکیمخالفت  ینافتادند و ا

 نان حاصل کنند. یاطم یساکل یاساختن جماعت موعود  ۀاو دربار ۀآنها خواست تا به نقش

نبود.  یلمتعلق به اسرائ یامال پطرس  یسامتعلق به اوست. کل یساروشن کرد که کل یسیکلمات ع ینهمچن

 ۀقبال در مقدم یکه مت یابود، نکته یحماش یسایکل یسا،نبود. کل یشتعلق به اعضام یمردم ۀموسس یک یساکل

 ثبت کرده بود مشخص کرد.  یوسففرشته را به  یهاکه حرف یزمان یلشانج

 :یدگوش کن 21: 1در  یبه گزارش مت 
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 (21: 1 ی)مت .یدشان خواهد رهانرا از گناهان یشکه او امت خو یرانهاد، ز یخواه یسینام او را ع و

 

همان  یم،در رحم مر ۀداد که بچ یناناطم یوسفمتولد شود، فرشته به  یسیع ینکهقبل از ا یحت یه،آ ینا در

 قوم او بودند. بود که تمام قوم خدا به او تعلق داشت. او پادشاه آنان بود و آنها  یحماش

 

به  یسیکه ع یمخلقت تازه هست ینبلکه تجسم ا یستیمن یسیع یروانپ یو فرد یما فقط به صورت تک بنابراین

که ما حضور  یبه دست اومده، طور یدجد یکلاز مردگان و به خاطر دادن روحش به ما به عنوان ه یامشق ۀواسط

 یازدر زمان ن توننیکنن؛ م یدارحمت و بخشش را پ توننیکه مردم م ییجا یم؛هست یساملکوت خدا در کل

 یناز آسمان و زم یادر واقع نمونه یساکل ینکنن. بنابرا یداپ یهمراه ییهاتونن در تنیرفع بشه و م شونیاجاتاحت

 خواهد بود. یتخلقت قابل رو ۀدر هم یکه روز یدهجد

گلودو یکلما کشیش -  

 

 یکیتار یوقت کند،یبه سقوط م یدآنها را تهد یکه حوادث زندگ یاست، زمان قوم خدا تحت فشار وقتی

خود را بنا خواهم کرد. من جماعت موعود خود را بنا  یسایمن کل»: گویدیم یسیاطراف آنها کامال محسوس بود، ع

او مطمئنا در آخر ما  هینکمد نظر دارد و ا راکه پادشاه ماست، که مصلحت ما  دهدیم یناناو به ما اطم «خواهم کرد.

است  یموضوع یناهد افتاد. ااما اتقاق خو یردصورت نگ یزندگ ینکار در ا ینا یدو برکت خواهد داد. شا ییرا رها

 . یمدار ینانکه به آن اطم

 خدا شناخت. ۀآنها را به عنوان خانواد ینهمچن یمت یسا،قوم خدا به عنوان کل یفبر توص عالوه

 

 ة خداخانواد
 ۀرابط یفتوص یاز صد و پنجاه بار برا یشب« برادر»و « پسر»، « پدر»مثل  یشاوندیاز زبان خو یمت یلانج

به دفعات استفاده  یشاوندیکه از زبان خو یگرید نویسیل. تنها انجکندیاستفاده م یکدیگرقوم خدا با خودش و با 

سخن  اشیو پدر آسمان یسیع ینرابطه ب ۀدربار نوعیبه از آن استفاده کرد،  یوحناکه  یما زمانبود. ا یوحناکرد 

 گفت.یم

 ۀاو دربار یعنی زدیخدا و قومش حرف م ینرابطه ب ۀاز آن استفاده کرد دربار یکه مت یمقابل، زمان در

که خدا نسبت به فرزندانش  یبر توجه و محافظت یدتاک یکلمه برا یناول از ا ۀدر درج ی. متزدیخدا حرف م ۀخانواد

 استفاده کرد. دهد،ینشان م

 :گویدیم ینگونهتوجه خدا به قومش ا ۀدربار یسیع 4: 6 یمثال درمت برای
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 (4: 6 ی)مت .تو را آشکارا اجر خواهد داد ینبنهان پدر

 

و  دادیم یتبود که خدا به فرزندانش اهم یناستفاده کرد. هدف او ا 18 ۀیو دوباره در آ 6 یۀزبان در آ ینباز از هم او

 آنها بود. یو تدارک برا یقمصمم در تشو

 8: 6 یسخنان در مت ینداد که چگونه دعا کنند، درس خود را با گفتن ا یمبه شاگردانش تعل یسیع وقتی

 شروع کرد:

 

 (8: 6 ی) مت .ال کننداز آنکه از او سو یشپ داندیشما حاجات شما را م پدر

 

او پدر محبوب  دانیمیچونکه م یدما را خواهد شن یکه خدا ما را برکت خواهد داد و دعاها یممطمئن باش توانیمیم ما

 ماست.

 

دعا  ینکه ما ا ینها گمیم یربان یدعا ۀکه من دربار یزهاییاز چ یکیاست و  یروحان یمن زندگ یستدر یکار حوزۀ

 یلیاز دال یکی. کنیمیشروع م کننیکه همان لحظه دعا م ییهاملت یرنفر از سا هایلیونممکنه م ینکهرا به علم ا

 یدگیدعا رس یکشون مثل و به همه یرهدعاها را بگ اینتک تک  تونهیکه خدا م ینها گیمیکه ما به خدا، خدا م

ما رو به سمت مشارکت مقدس سوق  یندعا در همون لحظه معطوف کرده. اما هم یکاش رو به توجه کنه انگار که

مهم  یگه. پس دیشهگفته م« پدر» ۀاز کار پرنسل ملکوت آسمان. بعد درست بعد از اون، کلم یبخش یعنی دهیم

در. و پ یخدا یعنیست «ابا»که  رمیم ییکجا هستم، من دارم به سمت خدا یاهستم  یدعا من ک آنکه در  یستن

پدر داشته  یک. اگر ما یمخواهر هست یامن و او با هم برادر  ینکها یعنی کنهیدر لهستان خدا را پدر صدا م یاگر کس

پرداختن به مفهوم ملکوت آسمان با  باموضوع  ینبه ا یمت کنمی. پس، فکر میمخانواده هست یکپس عضو  یمباش

من با  کشونه؛یدعا م ۀدرک در لحظ یناما دعاست که ما را به ا. کنهیو مرتب ازش استفاده م کنهیقدرت اشاره م

 یمعن ینبه ا گم،یکه من م گنیرا م یزیاونها هم همون چ یاما وقت کنمیکه مثل من هستن دعا م یگریکسان د

 .ستیماست که ما خانواده ه

هارپر یودکتر است -  

 

 یده. بخشیرفتهخودش پذ ۀکه خدا ما رو در خانواد یمفکر کن یتواقع ینکه به ا یستن ینتر از اکنندهدلگرم یزچ هیچ

عادل شمرده شدن  گه،یم« شناخت خدا». پکر در کتابش به اسم ی. آیاست اما همانطور که ج یبزرگ یزشدن چ
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خدا پدر ماست، واقعا اوج کار خدا  ینکهبزرگتره. ا تیح یزیخدا چ ۀشدن در خانواد یرفتهاست، اما پذ یبزرگ یزهم چ

و او پدر ماست و ما  یمشد یرفتهما در خانواده خدا پذ یم؛نشد یدهداور بخش یماست. ما فقط توسط خدا یر زندگد

مال ما  یزه،که همه چ رسه،یم یحکه به مس یزی. هر چیمهست یحما هم ارث با مس ین. پس بنابرایمفرزندان او هست

 یحاال به جا یما خشم خدا بود. ول یراثو م یمما فرزندان غضب بود یما هم هست. زمان یراثم ین. امیشههم 

چون  یمخوانده شد یحو ما در واقع برادران مس یمهست یااله یعتطب یک. ما شریمهست یحارث با مسخشم، ما هم

خاطر  ینو به ا یمعوض کرد یحعدالت مس باخودمان را  عدالتییب یفکث ۀ. پارچیمشد یرفتهپذ یما در او به فرزند

 .یمتصورش را بکن توانستیمیاست که ما م یبرکت ینبزرگتر ینو ا  یماو خوانده شد ۀو به خانواد یمفرزندان خدا شد

توئنس یکدکتر ک. ار -  

 

از دو مثال مختلف استفاده کرد تا فرزندان خدا را از توجه او مطمئن کند. او  یسی، ع34-25: 6 یمت در

موجودات  ینکوچکتر یاجاتحرف زد تا آنها را متوجه کند که خدا به احت« چمن یاهسوسن»و « پرندگان هوا» ۀدربار

 یلیپس مطمئنا خ کند،یکوچک توجه م یهایزچ ینبه ا یبود که اگر خدا حت ین. و منظور ادهدیم یتخلقتش اهم

 خواهد کرد. یاما مه یرا برابهتر  یغذا و لباس و محافظت یما حت ی. پدر آسمانکندیبه قوم خود توجه م یشترب

 یدتاک نیز خدا ۀبر محافظت و توجه پدران دکریشاگردانش را از مشکالت بزرگ خدمت آگاه م یوقت عیسی

گفت که  یزرا ن ینخواهند کرد. اما به آنها ا یربه آنها گفت که آنها را دستگ یسی، ع 20-19: 10نمونه در  یکرد. برا

شان در خطر باشد، پدرشان از آنها به خاطر خدمت زندگی یکرد که وقت یادآوریروح پدر با آنها خواهد بود و به آنها 

 آنها محافظت خواهد کرد.

 :یدگوش کن 31-29: 10 یدرمت یسیع ۀکنندسخنان دلگرم به

 

 یکن. لافتدینم ینشما به زم از آنها جز به حکم پدر یکیو حال آنکه  شودیفلس فروخته نم یکدو گنجشک به  آیا

 ی)مت .یدافضل هست یارشما از گنجشکان بس یراز یدشمرده شده است. پس ترسان مباش یزسر شما ن هاییمو ۀهم

10 :29-31) 

 

تحت جفا  یادن یاز جاها یلیدر خ یحیانسخته. مس یاربس ی،باش یحیمس یکهوقت ی،زندگ یمانداران،از ا یاریبس برای

تونن خودشون رو به عنوان قوم خدا  یهستن و م یساکل یااز بدن  یکه بخش ینهآنها ا یزندگ یمعظ یهستن و شاد

 یمدار یاالعادهفوق یازما امت گه،یبه ما م 8 یانروم کهگه که خدا پدر ماست. همانطور یبه ما م یلکنن. انج یمعرف

و  کنهیاش توجه مخانواده یکه خدا دائما به اعضا بینیمیم ینهمچن . ویمپدر بخون یاخدا را ابا  تونیمیکه م



انجیل به روایت متی: ۲رس د  اناجیل   
 

 

-49- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: ر دروسجهت دریافت سای  

farsi.thirdmill.org 

 

چون حاال خدا پدر  یادم یحاست که از مس یدلگرم ینا یزندگ یناصل ا یماندار،ا ی. پس، براکنهیمحبتشون م

 ماست.

دکتر جف لومن -  

 

رسالت قوم خدا  یاه دعوت ک یماو هم به عنوان خانواده خدا، آماده یساقوم خدا هم به عنوان کل یبررس با

 .یمقرار ده یرا مورد بررس

 

 رسالت
خدا برخوردار هستند اما رسالت ما به عنوان قوم  ۀدر خانواد یتو عضو یساکل یازاز امت یقوم خدا به فراوان

ما هم  یم،او هست یروموعود ماست. چون پ ۀیدپادشاه رنج کش یسیاو، شامل مشقت، خطر و رنج هم هست. خود ع

 .کشیمیرنج م

او  یهاشده است. به گفته یفگفت که رسالت ما با مبارزه توص یسی، ع36-34: 10 ینمونه در مت برای

 :یدگوش کن

 

ام تا مرد که آمده یرارا. ز یربگذارم بلکه شمش یتا سالمت ام،یامدهبگذارم. ن ینبر زم یام تا سالمتکه آمده یدمبر گمان

و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. و دشمنان شخص، اهل خانه او  یشرا از پدر خود و دختر را از مادر خو

 (36-34: 10 ی)مت .خواهند بود

 

 :کندیمطرح م ینگونهآن را ا 25-24: 16 یمت در

 

هر کس  یرا. زیدخود را برداشته و از عقب من آ یبخود را انکار کرده، صل یدبخواهد متابعت من کند با ی... اگر کس

: 16 ی)مت .یابدبخواهد جان خود را برهاند آن را هالک سازد اما هر که جان خود را به خاطر من هالک کند آن را در

24-25) 

 

است  یپادشاه ما، رنج راه یکار را کرده بودند. برا ینهمانطور که ا کنندیکه قومش او را انکار م دانستیم عیسی

 . کندیدر مورد ما هم صدق م ینبه جالل. ا
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کار تموم شده. اما اونها  یگهدر قبر فکر کردن که د یمردم فکر کردن که او نبرد را باخته و حت یدشا یب،صل روی

خواهم  یامدر سه روز من دوباره ق کنید،یبدن را پاره م ینشما ا»گفت که  یسیصبح روز سوم را فراموش کردند. ع

که بود بهش زدند،  یطرد و سرزنش شد و هر تهمت قدرچ یساکه کل کنیمیفکر م ینبه ا یوقت ین،و بنابرا« کرد

. کنهیاست که امروز کار م یساییبرد و به کار گرفت همان کل یشاون رو پ ییسکه ع یساییکل ینکه هم فهمیمیم

 یلپله باالتر برم. انج یه یدحال هنوز پابرجاست. بزار ینچقدر صبور بوده، چقدر تحمل کرده، با ا یساکه کل یدنگاه کن

کار رو بکنن.  ینا توننیاونها نتونستن اون موقع او را بُکشن، حاال هم نم - که جسم شد یاکلمه یح،مس یاعیس

 یروزجهنم پ یهادروازه یاوست و او اجازه نخواهد داد، حت یسایکه کل یمهست یسایی... ما کل یااز  یپس ما بخش

که به همه جهان بره و گمشدگان را شاگرد  ینهداره و آن ا یتمامور یک یساکل ینرا متوقف کنن. ا یتشبشن و مامور

 پابرجا و حفظ خواهد شد.  یشههم یساکه کل یمداشته باش یناناونقدر اطم یمتونیداره که من و شما م یکنه. چه لذت

ولز یلیدکتر و -  

 

و  برد،یبه آرامش م مانهاییما را از سخت و دهدیم یانقومش پا یهاکه به رنج دهدیوعده م عیسی

را تازه  یزاو برگردد و همه چ یکهداد، اما هنوز نه! تا زمان برکت خواهد اندازهیو ما را ب کندیم یجادآرامش را در ما ا

 . یممان گام برداردهیپادشاه رنج کش یهاقدم یاست که در پ ینکند، رسالت ما ا

 

 ی،زندگ ینکه در ا دونیدیهم باشه. اما م یبه فراوان یو زندگ یمداشته باش یبه ما گفت که آمده تا ما زندگ عیسی

. هنوز میریمیهنوز م کنیم؛یرا تجربه م یماریهنوز رنج، درد، ب یم،خداوند را شناخت یحمس یسایع ینکهبعد از ا

که  یزیسهم از چ یک دونید،ی. مشیمیم ینخاطر اون غمگ هو ب شیمی. هنوز آزرده میمدار ییو آرزوها یدیناام

در  یسیداشتن ع یشه،م یمعن یادترز یا یبه فراوان یاز آنچه که زندگ یکه واضحه که بخش ینها یمبدون ینجاالزمه ا

 ار هااون شدیم،یآزرده نم یاکه اگر ناراحت  گیریمیم یاد مونیحیمس یدر زندگ یزهایی. ما چستیزهاچ ینا یانم

 کنمیفکر م. من کردیمیتجربه نم یو خوش یاگر غم را مثل شاد شدیمیآگاه نم یزهاچ ین. هرگز از افهمیدیمینم

اما « .یدحاصل کن یادترو آنرا ز یابید یاتمن آمدم تا شما ح»گفت:  یسیهست که واقعا مهمه. ع یباالتر یزچ ینجاا

است که  یتیکامل یانتظار برا دهیم یبودن معن «یحمس»در  هاز آنچ ی. بخشیمهست یزیکه ما در انتظار چ دونیدیم

که به چشم  یزیبر هر چ یحکه مس رسهیم یخواهد اومد. روز یسایشکل یبرا یحکه مس رسهیم ی. روزیارهاو م

خداوند  یحمس یایسکه ع گهیم یو هر زبان شهیخم م ییکه هر زانو رسهیم یسلطنت خواهد کرد. روز شهیم یدهد

 یاحاال بر ینکه هم ی. و بخشیشهپاک م یو هر اشک یانیکه هر چشم گر یادیم یجالل خدا پدر. روز برایاست، 

که در  ییو دردها هایهمه خوش ۀاست. تجرب یسیدر ع یافتن یآرام شهیم یمعن یحداشتن در مس یادز یاتما ح
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 یشترب یات. حیادکه داره م یمهست یزیکه  ما در انتظار چ یدر حال یادیم یشجهان سقوط کرده پ ینبر ا یزندگ

 تا زمان آمدن او. یسیتوکل بر ع یعنی

دکتر آلبرت موهلر -  

 

 

 گیرینتیجه
 یتو موقع یهخوانندگان اول یسنده،آن را در رابطه با نو ۀزمینیشپ ی،مت یتبه روا یلاز انج یبررس یندر ا

را بر  یدشآن و تاک یقعهد عت یراثم یاصل ینو مضام یم. ساختار و مضمون آن را مطالعه کردیمکرد یآن بررس

 .یمقوم خدا مورد مالحظه قرار داد

در شخص و کار  یقملکوت آسمان مربوط به عهدعت یهاکه وعده کندیرا اعالم م یخبر خوش یمت انجیل

 یقما و از طر یملکوتش برا یبنا یسیاست که ع ینکردند. خبر خوش ا یداهمان پادشاه موعود تحقق پ یا یسیع

رسالت  یمت یدیم،. همانطور که دیستساده ن یشهخبر خوش هم ین. اما ادهدیکار را ادامه م ینگذاشت و ا یادما بن

برکات  ینکرد. اما او همچن یفتوص یادیمحکم و بن یدر کلمات یدکه رنج کش یاز پادشاه موعود یرویپ یما را برا

مان توانمند وفادارانه از پادشاه یرویکه ما را به پ یشرح داد، برکات یناناز اطم یحاک یرا هم در جمالت یپدر آسمان

 .یابدب ینملکوت آسمان با تمام جاللش بر زم که یتا زمان کندیاز ما حفاظت م انمیهارنج اسرو در سر کندیم
 

 

 

 

 

 

 


