کﻼسهای انجيل کريستادلفين
انجيل متی

باب  22الی 24

درس 8
باب  : 22درگيری و تضاد با فريسيان و صدوقيان
مثل عيد جشن عروسی – باب  22آيه 13-1
متی اين نمونه را با نمونه مستاجرين در تاکستان پيوند می دهد )به درس  7مراجعه کنيد( .عيسی به يهوديان گفته بود:
"پادشاهی خدا از شما گرفته می شود و به قومی که ميوه های خود را توليد می کند  ،داده می شود".حاکمان يهودی فهميدند
که عيسی در مورد آنها صحبت می کند )متی  (45 :21و سعی داشتند او را دستگير کنند .اکنون عيسی اين پيام مهم و
حياتی را با مثال جشن عروسی تقويت می کند.
اين مثال نشان دهنده صبر و شکيبايی خداوند و مراقبت او از مردم اسراييل است و هم نشان ميدهد که قوم اسراييل با چه
بدی و پليدی با بنده های خدا رفتار کردند  ,از جمله شاگردانی که موعظه های خوب پادشاهی را موعظه ميکردند.
فهميدن آن دشوار است و اگر اولين بار اين کلمات را از کتاب مکاشفه بخوانيم به ما کمﮏ خواهد کرد.

آنگاه صدايی شنيدم که به خروش جماعتی عظيم می مانست  ,و به غرش آبهای
فراوان  ,و به بانگ بلند رعد  ,که ميگفت » :هللوياه ! زيرا که خداوند خدای
ما  ,آن قادر مطلق  ,سلطنت آغاز کرده است .به وجد آييم و شادی کنيم  ,و او را
جﻼل دهيم  ,زيرا زمان عروسی آن بره فرا رسيده  ,و عروس او خود را آماده
ساخته است ؛ جامه کتان نفيس و درخشان به او بخشيده شد تا به تن کند«
کتان نفيس  ,اعمال پارسيانه مقدسين است.
جامه
ِ
آنگاه فرشته به من گفت  » :بنويس  :خوشا به حال آنان که به ضيافت عروسی آن
بره دعوت می شوند «.و افزود  » :اينها کﻼم راستين خدايند !«.
در اين مثال عيسی می گويد که پادشاهی بهشت مانند يﮏ جشن عروسی است که توسط يﮏ پادشاه
برای پسرش تهيه شده است .او دعوت نامه هايی را برای مهمانان ارسال کرده اما دعوت شده ها مشغول
رسيدگی به کارهای روزمره زندگی بودند تا اينکه خود را برای حضور در آن جشن آماده کنند  ،بنابراين
آنها فرصت خود را از دست دادند .پادشاه سپس ديگران را دعوت کرد که همه به جز يﮏ شخص لباس
پوشيده بودند  .پادشاه عصبانی شد و به بندگانش گفت كه او را بيرون كنند .تعداد مهمانها بيشتر ميشد و
همگی با جامه و لباس مناسب آمدند و پادشاه همه آنها را قبول ميکرد.

شاه )خدا( ميهمانان عروسی )اسرائيل( را به ازدواج پسرش )عيسی( دعوت کرد .او بندگان خود را
)شاگردان عيسی( فرستاد تا آنها را به عروسی دعوت کنند  ،بسياری از آنها عﻼقه ای نداشتند  .متی را
بخوانيد باب  10آيه .22 , 7-6
دوباره اين پادشاه خدمتگزارانی را برای دعوت از مهمانان فرستاد  ،اين خادمان به ميهمانان گفتند که اين
جشن آماده شده است .برخی از کسانی که دعوت شده اند )يهوديانی که می خواستند قانون و سنت های
خود را حفظ کنند( خدمتگزاران پادشاه )ياران عيسی( را گرفته و حتی برخی از آنها را نيز کشتند.
در آيه  7عيسی به آنها هشدار داد كه كسانی كه پيشنهاد پادشاهی بهشت را رد كردند در قبال اقداماتشان
پاسخگو هستند .شهر )بيت المقدس( توسط ارتش ها محاصره می شود و با آتش سوخته می شود )چهل
سال بعد  ،در سال  70ميﻼدی  ،اين اتفاق دقيقا ً همانطور كه عيسی گفته بود  ,اتفاق افتاد (.
با رد کردن و مخالفت آنها با پيام انجيل در مورد پادشاهی خدا  ،يهوديان بی ارزش بودند .بنابراين پس
از تخريب شهر  ،پادشاه ديگران را دعوت کرد تا به عيد بيايند .دعوت پيام انجيل نزد غير يهودی ها
رفت .
شاه برای ديدن مهمانانی که به دعوت پاسﺦ داده بودند  ،آمد .يکی از مهمانان پوشاک عروسی نداشت ،
اگرچه خود را شاگرد عيسی اعﻼم کرده بود  ،اما در زندگی خود سعی نکرده بود تا در راه خدا قدم
بردارد پس او مريد واقعی نبود .اين کسانی که واقعا ً ايمان آورده و سعی می کنند که از پروردگار خود
پيروی کنند و پارسايی ای که خدا فراهم کرده را به تن کرده اند  ,از طرف خداوند مکانی درپادشاهی او
خواهند گرفت.

بسياری فراخوانده می شوند  .باب  22آيه 14
به ما گفته می شود که خدا نمی خواهد کسی هﻼک شود  -بدون اميد به پادشاهی بميرد 2 .پطرس باب 3
آيه  .9خدا می خواهد که همه مردم پيشنهاد مهربان و نجات بخش و پارسا خود را بپذيرند برای اينکه
"خدا آنقدر عالم را دوست داشت که تنها پسر خود را داد که هرکس که به او ايمان داشته باشد نبايد از
بين برود".با اين حال بيشتر آنها همانطور که فريسيان انجام دادند اين را رد می کنند .بنابراين "تعداد
کمی انتخاب شده اند".

سؤاﻻت باب  22آيه  15الی 40
بخش اعظم باقيمانده از اين فصل مربوط به گروه های رقيب  ,يعنی يهوديان مذهبی است که سعی دارند
عيسی را در سخن خودش به دام بيندازند .فريسيان ابتدا امتحان کردند .اگر عيسی به سادگی می گفت:
"بله  ،درست است که به رومی ها ماليات بپردازيد  ،فريسی ها می توانستند بگويند که او حامی مردم
منفور رومی ای است که بر اسرائيل حکمرانی می کردند  .اگر او گفته بود "نه"  ،آنها می توانستند او را
به عنوان سازنده مشکل به مقامات رومی گزارش دهند.

پاسﺦ وی نشان می دهد که ما بايد از خدا و حاکمان انسانی خود پيروی کنيم )هنگامی که دستورات آنها
با وظيفه ما نسبت به خدا مغايرت ندارد  -به اعمال باب  4آيه  19و باب  5آيه  29مراجعه کنيد (.
روميان باب  13آيه  1الی  , 7نشان می دهد که چگونه بايد مطيع دولتهای خود باشيم واز قوانين
کشورمان پيروی کنيم که شامل پرداخت ماليات می شود.
با اين حال  ،هنگامی که سرورمان عيسی در مورد پرداختن به سزار و پرداختن و تقديم به خدا سخن
گفت  ،به دو تصوير متفاوت اشاره داشت .سکه دارای تصويری از سزار بود اما مردم از چهره خدا
برخوردار هستند ) پيدايش باب  1آيه  .( 26درست همانطور که بايد سزار پذيرفته می شد و ماليات به او
پرداخت می شد  ،همانطورهم مردم بايد به خدا احترام بگذارند و به آن خدمت کنند .اين هم برای ما و
هم برای مردم زمان عيسی صدق می کند.
صدوقيان سپس سعی کردند عيسی را فريب دهند .آنها به معاد مردگان اعتقاد نداشتند و با سؤالشان آن را
مسخره كردند .عيسی به آنها گفت که آنها در مورد تعليم کتاب مقدس و قدرت خدا در دوباره زنده کردن
مردم نادان هستند .مردگان مطمئنا ً دوباره برخيزند .آنهايی که دوباره زنده ميشوند و زندگی ابدی به آنها
داده می شود مانند فرشتگانی ميشوند که ازدواج نمی کنند .
عيسی توضيح داد که يقين قيامت به شکلی نشان داده شده است که خدا از خدای خود ابراهيم  ،اسحاق و
يعقوب سخن می گفت .اين بدان معنا نيست که آنها هنوز وجود دارند  ،آنها مرده اند و بدن آنها به گرد و
غبار تبديل شده است .با اين وجود  ،رستاخيز آنها برای زندگی جاودانه قطعی است  ،به همين دليل
خداوند به اين طريق از آنها سخن گفت .برنامه خدا برای آينده آنها نياز دارد که آنها دوباره زندگی کنند.
آنها بايد از بين مردگان برخيزند و زندگی ابدی به آنها داده شود تا بتوانند سرزمين را برای هميشه به
ارث ببرند همانطور که خدا به آنها وعده داده است.
سپس يﮏ وکيل از عيسی سؤالی پرسيد که بزرگترين قانون آن  10فرمان کدام است .عيسی نشان داد
چگونه می توان در پاسخی که داد  ،همه ده فرمان را خﻼصه کرد .او از کتاب تثنيه باب  6آيه  5و کتاب
ﻻويان باب  19آيه  18نقل کرده است.

" ای استاد  ,بزرگترين حکم در شريعت کدام است ؟ عيسی پاسﺦ داد " » :خداوند
خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما ".
دومين حکم همچون حکم نخستين است" :همسايه ات را همچون خويشتن محبت
نما"  .تمامی شريعت موسی و نوشته های پيامبران بر اين دو حکم استوار است
« ) .کتاب متی باب  22آيه  36الی .(40
عيسی به ما می آموزد که دوست داشتن پروردگار خدا با هر بخشی از هستی ما و دوست داشتن همسايه
به عنوان خود ما  ,مهمترين دستورات قانون است و پايه و اساس هر کاری است که او در عهد جديد
انجام داده و آموخته است.

عيسی  -پسر داوود ) کتاب متی باب  22آيه  41الی (46
سرانجام عيسی از آنها سؤال كرد  " ،پسر کيست که مسيح می شود"؟ آنها درست جواب دادند وقتی گفتند
مسيح فرزند داوود خواهد بود  ،بنابراين وی به نقل از کتاب مزمور باب  110آيه  1سؤال ديگری
پرسيد .در اين مزمور داوود فرزند آينده خود را "سرور" می نامد  ،اما هنوز هم يهوديان تصور نمی
کنند هيچ فرزندی از پدرش واﻻتر باشد.
اگرچه عيسی از طريق مادرش )مريم ( فرزند داوود بود  ،اما او پسر خدا نيز بود .بنابراين او بسيار
واﻻتر از پدر بزرگوارش  ،داوود بود .نگاه کنيد که اين مزمور درباره او چه می گويد.

خداوند به سرورمان گفت » :به دست راست من بنشين تا آن هنگام که دشمنانت
را کرسی زير پايت سازم «.مزامير  110آيه 1
کلمه  LORDبا حروف بزرگ در عهد عتيق برای نام خدا " -يهوه" يا "خداوند" به کار می رود.
بنابراين خدا از عيسی دعوت می کند تا در سمت راست خود در بهشت بنشيند تا اينکه همه دشمنانش
سرنگون شوند .اين پيشگويی است که توسط داوود نوشته شده است که از خدا الهام گرفته شده بود.
در انتها اين باب به ما می گويند که هيچ کس جرات نمی کند از عيسی سؤال ديگری کند .اين پايان
صحبت عمومی او بود و او تمام مخالفان خود را ساکت کرده است.

فرشتگان ازدواج نميکنند
يادآوری اين نکته مفيد است که آيه  30می گويد فرشتگان ازدواج نمی کنند .بسياری از افراد به اشتباه
معتقدند كه يﮏ فرشته شرور به زمين آمد و با يك انسان ازدواج كرد  ،و آن را "لوسيفر" يا "شيطان" می
نامند .هيچ جا در کتاب مقدس نمی گويد که اين اتفاق افتاده است  ،گرچه آنها اغلب فکر می کنند پيدايش
 2 :6اين ايده را ارائه می دهد زيرا از عبارت "فرزندان خدا" استفاده می شود.
اما مؤمنان در جاهايی مانند  1يوحنا  2 ، 1 :3به عنوان پسران يا فرزندان خدا خوانده می شوند .پيدايش
 6به ما می گويد که خط خدادادی فرزندان شيث )به نام "فرزندان خدا"( با فرزندان شرور قابيل ازدواج
کرد .به اين ترتيب زمين فاسد و پر از خشونت شد و خداوند سيل بزرگ را فرستاد.
افرادی که فکر می کنند "لوسيفر" يا "ستاره روز" اشعيا  14:12يﮏ موجود شر فوق طبيعی است  ،بايد
همه اشعيا  14را بخوانند که به وضوح نشان می دهد که در مورد پادشاه بابل است )نگاه کنيد به آيه (4
و او را انسان می ناميد ) .آيه ( 16

حزقيال  28نيز گاهی اوقات برای پشتيبانی از اين ايده اشتباه استفاده می شود اما اين فصل در مورد
پادشاه تاير است .ما نبايد آنچه را که مردم در مورد کتاب مقدس به ما می گويند بپذيريم بدون اينکه
خودمان بررسی کنيم!

فصل  :23وای بر منافقان!
عيسی کاتبان و فريسيان را محکوم می کند )(15-1 :23
بعد از اينکه عيسی فريسيان و معلمان شريعت را ساکت کرد  ،به شاگردان و مردم عادی نشان داد که
رهبران معنوی آنها چقدر در اشتباه هستند .آنها می خواستند مردم از قوانين سختگيرانه خود پيروی کنند
اما خودشان آن را حفظ نکردند .آنها نتوانستند در برابر کسانی که قانون را رعايت نميکردند ,دلسوزی
نشان دهند و يا به آنها کمﮏ کنند .آنها افتخار می کردند و می خواستند که مردم فکر کنند که آنها خوب و
مهم هستند .آنها دوست داشتند که به آنها "خاخام"  ،که يﮏ کلمه عبری به معنی "عالی من" يا "استاد"
است ,داده شود.
پيشانی بند و بازوبند )آيه  (5جعبه هاي كوچكي بودند كه آيات كتاب مقدس داشتند ,و هنگام دعا بر روي
پيشان و بازو پوشيده مي شدند .يهوديان به اينها بسيار افتخار می کردند .تضاد بين آنچه رهبران انجام
داده اند و آنچه خدا می خواست  ،در تثنيه  8 :6نشان داده شده است که می بينيم اين رسم برای آنها چه
معنايی داشته است .خدا به اسرائيل نشان داد كه بايد در هر كاری كه كردند از او ياد كنند و با فرزندان
خود در مورد او صحبت كنند.

» بشنو ای اسرائيل  :يهوه ,خدای ما ,خداوند يکتاست.يهوه خدای خود را با تمامی
دل و جان و با تمامی قوت خود محبت کن.و اين سخنان که من امروز تو را امر
می فرمايم,بر دل تو باشد.آنها را به دقت به فرزندانت بياموز ,و حين نشستن در
خانه و رفتن به راه ,و هنگام خوابيدن و برخواستن ,از آنها گفتگو کن.آنها را

چون نشان بر دست خود ببند و چون عﻼمت بر پيشانيت بگذار.آنها را بر
چارچوب در خانه خود و بر دروازه های خويش بنگار.

اطﻼعات بيشتر در مورد رهبران مذهبی )(24-16 :23
کاتبان و فريسيان بيشتر از اين که خصوصيات مورد نياز خدا را نشان دهند بيشتر به چيزهای مادی و
تﻼش برای پارسا نشان دادن خود توجه داشتند .آيه  23نشان می دهد که چگونه آنها دوست داشتند مردم
بدانند که آنها قانون را حتی در موارد کوچﮏ  ،مانند دادن يﮏ دهم گياهان و ادويه های خود به خدا ،
حفظ می کردند  ،اما آنها نکات مهمتری را ناديده می گرفتند .آنها دقيقا ً مانند رهبران يهود عهد عتيق
بودند که با پيامبران خدا مخالفت کرده و به قتل رساندند.
عيسی مکررا ً آنها را منافق خواند زيرا آنها وانمود می کردند که به خدا خدمت می کنند و به او جﻼل می
بخشند  ،اما آنها در واقعا می خواستند ديگران به آنها جﻼل بدهند .ما بايد مراقب باشيم که مانند آنها رفتار
نکنيم.

چﮏ ليست
آيا ما بايد؟
در انجام آنچه می دانيم درست است ,ناتوان باشيم ؟)آيات (4 ، 3

يا

به ديگران خدمت بکنيم ؟)آيه ( 11
کارهايی انجام بدهيم برای بهتر نشان دادن خود در چشم مردم؟ ) آيه (5

يا

فروتنانه رفتار کنيم )آيه (12؟
می خواهيد مهم باشيد )آيات (10 ، 7 ، 6؟
به دنبال پول باشيم )آيات (25 ، 14؟

يا
يا

تظاهر به دينداری بکنيم )آيات (28 ، 25 ، 14؟
سعی کنيم افکار »مثبت« داشته باشيم )آيه (26؟

ايمان نشان دهيم )آيه (23؟
رحمت نشان دهيم )آيه (23؟
يا

ظاهر "پاک" )(36-25 :23
اين رهبران مذهبی تمام تﻼش خود را کردند تا »پاک« يا صالح ظاهر شوند  ،اما در داخل آنها پر از
شرارت بود .آنها حريص بودند و می خواستند خودشان را ارضا کنند و حتی بی قانونی بودند .آسان است
که ما در همان دام بيافتيم و بخواهيم مردم همه کارهای خوب ما را بشناسند .عيسی در اين باره در متی
 1 :6صحبت كرد:

آگاه باشيد که پارسايی خود را در برابر ديدگان مردم به جا مياوريد ,به اين قصد
که شما را ببينند ,وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است ,پاداشی نخواهيد داشت.
قانونی که خداوند به موسی داد  ،به مردم آموخت که نبايد اجساد يا قبرها را لمس کنند:

هر که در صحرای باز کسی را که به شمشر کشته شده يا به مرگ طبيعی مرده
باشد لمس کند ,و يا استخوان آدمی يا قبری را ,تا هفت روز نجس باشد ) .کتاب
اعداد باب  19آيه .(16
قرن ها مردم نمی دانستند که اين قانون ساده  ،مردم اسرائيل را با نجات آنها از باکتری های مضر
مرتبط با بيماری و پوسيدگی  ،سالم نگه می دارد .کسی که جسد مرده را لمس کند  ،نميتواند در يﮏ
جشن شرکت کند .به همين دليل اغلب قبرهای نزديﮏ اورشليم به رنگ سفيد رنگ شده اند تا مسافران
عيد پاک بتوانند از آنها دوری کنند .عيسی به رهبران مذهبی گفت که آنها دقيقا ً مانند اين قبور هستند –
در ظاهر خوب هستند ولی در درون اما پر نجاست و ناپاکی بودند.
عيسی به آنها هشدار داد كه از بين می روند .او می دانست كه آنها كسانی را كه پرستشگر واقعی بودند ،
مورد آزار و اذيت قرار خواهند داد .جالب است بدانيد که شائول که بعدها پولس رسول شد  ،يﮏ فريسی
بود .برخی از فريسيان صادقانه و مايل به تغيير تفکر بودند.

نگرانی عيسی مسيح برای بيت المقدس )(39-37 :23
نگرش سخت و رياکارانه اکثر فريسيان در آيه  37با عشق و نگرانی عيسی مسيح به اورشليم و قوم آن
در تضاد است .مانند پدرش  ،عيسی می خواست مردم را نجات دهد  ،اما آنها به هشدارهای او گوش
نمی دهند .شهری که خداوند برای برپايی عرش انتخاب کرده بود  ،پسرش را نپذيرفت و به زودی مردم
آن خواستار مرگ او شدند.
در نتيجه اين  ،اورشليم نابود می شود و مردم آن يا کشته می شوند و يا به دست آنها به عنوان برده
گرفته می شوند  ،همانطور که در درس بعدی خواهيم ديد.

با اين حال عيسی واقعا ً به اورشليم باز خواهد گشت و آن را به پايتخت پادشاهی خدا تبديل می کند  ،اما تا
زمانی که يهوديان نتوانند او را به عنوان مسيح خود تصديق کنند و از وی به عنوان پادشاه خود استقبال
کنند  ،اين اتفاق نخواهد افتاد.

فصل  :24نشانه های پايان عصر
معبد باشکوه )(2 ، 1 :24
شاگردان توجه عيسی مسيح را به بناهای باشكوه معبد كه پادشاه هيرود برای يهوديان ساخته بود  ،جلب
كردند  .مطمئنا ً آنجا يﮏ منظره فوق العاده بوده است  .با اين حال  ،عيسی به آنها گفت كه هر سنگ
ريخته می شود و اورشليم كامﻼً نابود می شود.

عﻼئم مربوط به تخريب معبد و پايان عصر )(28-3 :24

شاگردان از اينکه ياد گرفتند که معبد نابود می شود  ،شوکه شدند و از عيسی سؤال کردند که چه اتفاقی
خواهد افتاد و نشانه آمدن او چيست .عيسی به آنها گفت كه در روزهای منتهی به تخريب شهر و همچنين
در زمانهايی اندكی قبل از بازگشت خود از بهشت  ،چه نشانه هايی را بايد جستجو كنند.
به نظر می رسد بخش هايی از باب  24مخصوصا ً به زمان حمله رومی ها به اورشليم و ويران کردن آن
مربوط می شود .بخش های ديگر مربوط به زمان درست قبل از بازگشت مسيح عيسی به زمين است.
حمله روم حدود  40سال پس از آنكه عيسی اين سخنان را بيان كرد  ،رخ داد .لوقا  21-20 :21درباره
آنچه عيسی گفته است  ،بيشتر به ما می گويد .گفته می شود زمانی وجود خواهد داشت كه اورشليم توسط
ارتش ها محاصره شود .در طی استراحت کوتاهی در حمله روميان  ،مسيحيان اورشليم که به ياد سخنان
عيسی مسيح بودند  ،از شهر گريختند و جان خود را نجات دادند .رومی ها بازگشتند و شهر و معبد را

در سال  70ميﻼدی به کلی نابود کردند .تا به امروز  ،تمام آنچه که باقی مانده است  ،سکوی عظيمی
است که معبد بر روی آن ساخته شده است.
ديوار مشهور غربی يا  Wailingدر قدس مدرن بخشی از يﮏ ديوار اين سکو است.
البته نشانه های بازگشت عيسی از بهشت که بعدا در اين فصل شرح داده شده است  ،کامﻼً برآورده می
شود .حتی عيسی نمی دانست که چقدر بين سقوط بيت المقدس و روی کار آمدن دوم او می گذرد .در آيه
 36به ما می گويد که فقط خدا می دانست کی برمی گردد.

بازگشت سرورمان عيسی )(31-29 :24
به َدم شمشير خواهند افتاد و در ميان همۀ قومهای ديگر به اسارت برده خواهند '
شد و اورشليم لگدما ِل غيريهوديان خواهد گشت تا آنگاه که دوران غيريهوديان
تحقق يابد.
نشانههايی در خورشيد و ماه و ستارگان پديد خواهد آمد .بر زمين ،قومها از «'
جوش و خروش دريا پريشان و مشوش خواهند شد .مردم از تصور آنچه بايد بر
دنيا حادث شود ،از فرط وحشت بیهوش خواهند شد ،زيرا نيروهای آسمان به
لرزه در خواهد آمد .آنگاه پسر انسان را خواهند ديد که با قدرت و جﻼل عظيم در
ابری میآيد.
چون اين امور آغاز شود ،راست بايستيد و سرهای خود را باﻻ بگيريد ،زيرا
رهايی شما نزديﮏ است .لوقا باب  21آيه  24الی .28
اين سخنان عيسی در لوك فصل  21اطﻼعات بيشتری را در مورد آنچه كه عيسی در متی 31 -29 :24
گفته است به ما می دهد .همانطور که از اين نقل قول خواهيد ديد  ،زمانی درست قبل از بازگشت خداوند
مسيح وجود خواهد داشت که بيت المقدس ديگر در دست غير يهودی ها نخواهد بود.
تا اواسط قرن گذشته يهوديان بسيار کمی در اسرائيل وجود داشتند  -آنها در سراسر جهان پراکنده بودند ،
و اورشليم تحت کنترل يهوديان نبود .بنابراين می بينيم که "روزگار ملتها" تقريبا ً به پايان رسيده است
زيرا يهوديان به وطن خود بازگشتند و اورشليم اکنون بيشتر در دست قوم اسرائيل است.

پيشگويی عيسی که تقريبا ً  2000سال پيش گفته بود  ,در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است !اين يﮏ
نشانه ی مطمئن است که بازگشت سرورمان عيسی مسيح نمی تواند خيلی دور باشد!
ما بايد مطمئن شويم که ما خود را برای مﻼقات با سرورمان عيسی مسيح آماده می کنيم  ،زيرا او با
قدرت بسيار زياد باز خواهد گشت و کسانی که سخنان او را باور کرده اند و سعی کرده اند تا به او
وفادارانه خدمت کنند  ،پاداش خواهند گرفت.
ما همچنين متذکر می شويم که گفته های لوقا شامل "پريشانی ملتها در سرگيجه " و "افرادی است که از
ترس پيشگويی ها نسبت به آنچه در جهان به وجود می آيد غش می کنند".
ِ
ما در شرايطی زندگی می کنيم که رهبران جهان با مشکﻼت عظيمی مبارزه می کنند و مردم نمی توانند
راه حلی برای آنها پيدا کنند.
مسائلی مانند آلودگی  ،کاهش منابع  ،گرم شدن کره زمين  ،بيماری  ،تروريسم  ،جنگ و قحطی و
همچنين تغيير الگوهای آب و هوا  ،زندگی همه را همانطور که ما می دانيم تهديد می کند.
ما چقدر به بازگشت خداوند عيسی احتياج داريم!
در کتاب زکريا باب  12پيشگويی در مورد زمان درست قبل از بازگشت سرورمان مسيح است و آيات
 3 ، 2به ما نشان می دهد که همه ملت ها در برابر بيت المقدس تجمع خواهند کرد.خداوند می فرمايد:

اينﮏ من اورشليم را برای همۀ اقوام پيرامونش جام سرگيجیآور خواهم
ساخت ،و محاصرۀ اورشليم تمام يهودا را نيز در بر خواهد گرفت.در آن
روز اورشليم را برای همۀ ملتها سنگی بس وزين خواهم ساخت .هر که
آن را بلند کند ،سخت مجروح خواهد شد .همۀ قومهای جهان بر ضد آن
گرد خواهند آمد.
اسرائيل و بيت المقدس دائما در اخبار هستند .به رغم تﻼش های بسياری از رهبران جهان  ،به نظر نمی
رسد که صلح به آن سرزمين و مردم آن برسد .زکريا به ما می گويد که اين مشکل ادامه خواهد داشت.
تمام کشورهای اطراف که از اسرائيل متنفرند  ،به دنبال نابودی آن خواهند بود.اين همه جهان را به
درگيری بزرگی تبديل می کند که بازگشت عيسی را به همراه خواهد داشت.

هشدارها )(51-36 :24

اگر عيسی تاريﺦ بازگشت خود را نمی دانسته  ،نمی توان انتظار داشت که اين کار را انجام دهد .اما می
توانيم به عﻼئمی که عيسی مسيح گفته  ,اشاره کنيم .ما می توانيم درباره آنچه عيسی در آيات  51-36در
مورد بازگشت دوباره خود می گويد  ،دقت كنيم:
ناگهان خواهد بود.
بيشتر افراد مشغول کار روزمره خود هستند.
عيسی در شرايطی خواهد آمد كه حتی يارانش نيز انتظار او را نداشته باشند.
بنابراين بندگان او بايد دائما ً مراقب باشند.
مسيحيان واقعی  ،مانند بندگان خردمند  ،بايد مراقب باشند آنچه را که سرورشان در هنگام دور بودن از
آنها ميخواهد ,به خوبی انجام دهند.

نام :
آدرس :
شماره مرجع :
نام معلم :

پاسﺦ به بيشتر سواﻻت را می توان در دروس يا بخش هايی از کتاب مقدس يافت .لطفا ً پاسخهای خود را
در اين صفحه بنويسيد و آنها را در پاکت برای ارائه بازگردانيد.
 - 1مضمون جشن عروسی نشانگر زمان بازگشت عيسی به اين زمين و پيوستن به عروس خود ،
كليسای واقعی است )مکاشفه  .(9-7 :19به سواﻻت زر پاسﺦ دهيد.

پادشاه کيست؟
پسر پادشاه کيست؟
اولين اشخاصی که دعوت شده اند ,که بودند؟

افرادی که سرانجام در اين جشن شرکت می کنند که هستند؟

فرد بدون لباس عروسی  ,کيست؟
 - 2چگونه عيسی آموزش  10فرمان را خﻼصه می کند؟

سواﻻت باب 23
-1

آيه  3به چه معنی است؟

-2

چند بار در اين فصل  ،مسيح کاتبان و فريسيان را منافق می نامد؟

-3

امروزه ,چگونه می توانيم منافق باشيم؟

4

 -به آيه  11نگاه کنيد .عيسی در يوحنا باب  13برای نشان دادن اين کار چه کرد؟

–5

با زبان ساده آيه  12را توضيح دهيد.

سواﻻت باب 24
 - 1عيسی گفت چه اتفاقی برای معبد خواهد افتاد؟

 - 2در آيات  , 26-23چه هشدارهايی داده شده؟

 - 3آيه  27در مورد آمدن عيسی به ما چه می آموزد؟

 - 4زمان و اتفاقات قبل از بازگشت عيسی با روزها و اتافاقات نوح مقايسه می شود .چرا خدا زمين را
در زمان نوح نابود کرد؟

 - 5چگونه زمان ما ) حال حاضر ( شبيه به زمان نوح است؟

 - 6چگونه می توانيم خود را برای بازگشت سرورمان عيسی به اين زمين آماده کنيم؟

