ایمان می تواند کوه را به حرکت در آورد.
Faith can move mountains

Mark 11:23 “Truly, I
say to you, whoever
says to this mountain,
‘Be taken up
and thrown into
the sea,’ and does not
doubt in his heart, but
believes that what he
says will come to
pass, it will be done for
him. “

 "زیرا که23 : 11 مرقس
هرآینه به شما می گویم هر که
،بدین کوه گوید منتقل شده
به دریا افکنده شو و در دل
خود شک نداشته باشد بلکه
یقین دارد که آنچه گوید می
 هرآینه هر آنچه گوید بدو،شود
".عطا شود

So
can
we
do
?this
بنابراین آیا ما می توانیم این کار
را انجام دهیم؟

So we can do
?this

اگر ذهن خود را متمرکز کنید ،آیا می توانید سنگ ریزه ای را حرکت دهید؟

?If you concentrate your mind can you move a pebble

یا یک صندلی را به حرکت در آورید؟

?Or move a chair

Old Testament idiom

زبان عهد عتیق

• In the Old Testament
mountains moving is an
idiom of political change:

 حرکت کوه ها اصطالحی از تغییری،• در عهد عتیق
:سیاسی است

• Psalm 46:2 Therefore we
will not fear though the
earth gives way, though
the mountains be moved
into the heart of the sea,

 اگرچه، "پس نخواهیم ترسید2 : 46 • مزامیر
جهان مبدل گردد و کوه ها در قعر دریا به لرزش
".آید

• Jeremiah 4:24 I looked on
the mountains, and behold,
they were quaking, and all
the hills moved to and fro.

 "بسوی کوه ها نظر انداختم و اینک24 : 4 • ارمیا
متزلزل بود وتمام تل ها از جا متحرک می
".شد

Jesus’ first “move
mountain” saying
• Matthew 17:20 He said to
them, “Because of your little
faith. For truly, I say to you, if
you have faith like a grain of
mustard seed, you will say
to this mountain, ‘Move from
here to there,’ and it
will move, and nothing will
be impossible for you.”

• The context of this saying is
after the vision of Moses and
Elijah on the mountain.

اولین کالم عیسی درباره
""حرکت کوه
 "به: عیسی ایشان را گفت20 : 17 • متی
 زیرا هرآینه به شما.سبب بی ایمانی شما
 اگر ایمان به قدر دانه خردلی می،می گویم
 بدین کوه می گفتید از اینجا بدانجا،داشتید
 البته منتقل می شد و هیچ،منتقل شو
".امری بر شما محال نمی بود
• محتوای این گفتار پس از رویای موسی و
.الیاس بر روی کوه می باشد

 "و در نظر ایشان3-2 : 17 • متی
هیات او متبدل گشت و چهره اش
 درخشنده و جامه اش،چون خورشید
 که ناگاه. سفید گردید،چون نور
موسی و الیاس بر ایشان ظاهر
" . با او گفتگو می کردند،شده
• Matt 17:2 ”And he
was transfigured before
them, and his face
shone like the sun,
and his clothes became
white as light. 3 And
behold, there appeared
to them Moses and
Elijah, talking with him.”

Were Moses and Elijah
really there?
•

•

•

•

•

Many people believe Moses and
Elijah came down from heaven
– But Moses and Elijah are both
dead (according to Hebrews 11)
Jesus raised them temporarily?
– But this contradicts 1 Corinthians
15:21-24
Jesus travelled in time to the future?
– But this explanation has more in
common with science fiction than
the Bible.
It was a vision?
– This is what Jesus said
afterwards
Fortunately this is a side-question

آیا موسی و الیاس واقعا آنجا
بودند؟
افراد زیادی معتقدند که موسی و الیاس از آسمان
.پایین آمدند
 (طبق. هر دو مرده بودند،– اما موسی و الیاس
)11 عبرانیان باب
آیا عیسی آنها را موقتا بیدار کرده بود؟
 در تناقض24-21 : 15 – اما این با اول قرنتیان
.است
آیا عیسی به آینده سفر کرده بود؟
– اما این توصیف از کتاب مقدس بیشتر به داستان
.های علمی تخیلی شباهت دارد
این یک رویا بود؟
.– این چیزی است که عیسی بعد از آن گفت

•

•

•

•

.• خوشبختانه این یک سوال جانبی است

“see the Son of Man
coming in his kingdom.”
• Matthew 16:27 For the Son
of Man is going to come
with his angels in the glory of
his Father, and then he will
repay each person according
to what he has
done. 28 Truly, I say to you,
there are some standing here
who will not taste death until
they see the Son of
Man coming in his kingdom.”
• Conclusion : it was only a
vision

پسر انسان را ببینید که در پادشاهی خود
.می آید
 "زیرا که پسر انسان28-27 : 16 • متی
خواهد آمد در جالل پدر خویش به اتفاق
مالئکه خود و در آن وقت هر کسی را
 هرآینه به.موافق اعمالش جزا خواهد داد
شما می گویم که بعضی در اینجا حاضرند که
تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود
". ذائقه موت را نخواهند چشید،می آید
. این فقط یک رویا بود: • در نتیجه

رویا را به کسی باز نگویید

“Tell the vision to no
”man

• کالمی که عیسی بکار می برد مشابه اعمال
رسوالن  9 : 12است .زمانی که فرشته زنجیر
را باز می کرد ،پطرس گمان می کرد که این
یک رویاست.

• The word Jesus uses is the
same as Acts 12:9 when
Peter thought the angel
opening the prison was “only
a vision”.
– The word is often used
for things which are not
real.

• متی " 9 : 17و چون ایشان از کوه به زیر
می آمدند ،عیسی ایشان را قدغن فرمود که
تا پسر انسان از مردگان برنخیزد ،زنهار این
رویا را به کسی باز نگویید".

• Matt 17:9 And as they were
coming down the mountain,
Jesus commanded
them, “Tell no one the vision,
until the Son of Man is
”raised from the dead.

 این کلمه معموال برای چیز هایی کهواقعی نیستند بکار برده شده است.

Jesus’ second “move
mountain” saying
•

Matthew 21:18 In the morning, as
he was returning to the city, he
became hungry. 19 And seeing a fig
tree by the wayside, he went to it
and found nothing on it but only
leaves. And he said to it, “May no
fruit ever come from you again!” And
the fig tree withered at once. 20
When the disciples saw it, they
marveled, saying, “How did the fig
tree wither at once?” 21 And Jesus
answered them, “Truly, I say to you,
if you have faith and do not doubt,
you will not only do what has been
done to the fig tree, but even if you
say to this mountain, ‘Be taken up
and thrown into the sea,’ it will
happen. 22 And whatever you ask in
prayer, you will receive, if you have
faith.”

دومین کالم عیسی درباره
""حرکت کوه
 "بامدادان چون به شهر22-18 : 21 • متی
 و در کناره راه یک. گرسنه شد،مراجعت می کرد
 نزد آن آمد و جز برگ بر،درخت انجیر دیده
 از این به: پس آن را گفت.آن هیچ نیافت
بعد میوه تا به ابد بر تو نشود! که در ساعت
درخت انجیر خشکید! چون شاگردانش این را
 چه بسیار زود درخت: گفتند، متعجب شده،دیدند
انحیر خشک شده است! عیسی در جواب ایشان
 هرآینه به شما می گویم اگر ایمان می:گفت
 نه همین را که به،داشتید و شک نمی نمودید
 بلکه هر گاه بدین کوه،درخت انجیر شد می کردید
می گفتید "منتقل شده به دریا افکنده شو" چنین
، و هرآنچه با ایمان به دعا طلب کنید.می شد
".خواهید یافت

سال  70پس از میالد مسیح،
سقوط اورشلیم

70AD the fall of
Jerusalem

• متی " 2 : 24عیسی ایشان را گفت :آیا همه این
چیزها را نمی بینید؟ هرآینه به شما می گویم در اینجا
سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده
نشود!"

Matthew 24: 2 But he answered them, “You
see all these, do you not? Truly, I say to
you, there will not be left here one stone
upon another
”that will not be thrown down.

•

• عیسی پیش بینی کرده بود که یهودیان "گرفتار"
دریای امت ها می شوند.
• این واقعه  40سال پس از به صلیب کشیده شدن
عیسی مسیح اتفاق افتاد.

Jesus predicted that the Jews would be
"captive" to Gentile sea
It was 40 years after Jesus was crucified.

•
•

•

“until the times of the
Gentiles are fulfilled”

«تا زمان های امت ها به انجام
»رسد

Jesus foretold the destruction of
Jerusalem

.• عیسی ویرانی اورشلیم را پیش گویی کرده بود

Luke 21:20 “But when you see
Jerusalem surrounded by armies, then
know that its desolation has come
near. 21 Then let those who are in
Judea flee to the mountains, and let
those who are inside the city depart,
and let not those who are out in the
country enter it, 22 for these are days
of vengeance, to fulfill all that is
written. 23 Alas for women who are
pregnant and for those who are
nursing infants in those days! For there
will be great distress upon the earth
and wrath against this people. 24 They
will fall by the edge of the sword and
be led captive among all nations, and
Jerusalem will be trampled underfoot
by the Gentiles, until the times of the
Gentiles are fulfilled.

 "و چون بینید که اورشلیم به24-20 : 21 • لوقا
لشکرها محاصره شده است آنگاه بدانید که خرابی
 به، آنگاه هر که در یهودیه باشد.آن رسیده است
 بیرون،کوهستان فرار کند و هر که در شهر باشد
 زیرا. داخل شهر نشود،رود و هر که در صحرا بود
 تا آنچه مکتوب است،که همان است ایام انتقام
 لیکن وای بر آبستنان و شیر دهندگان.تمام شود
 زیرا تنگی سخت بر روی زمین و،در آن ایام
 و به دم.غضب بر این قوم حادث خواهد شد
شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امت ها به
اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امت ها
".خواهد شد تا زمان های امت ها به انجام رسد

درخت انجیر  -دو نیمه از یک
مَثَل

Matt 24:32
Fig tree sign of Jesus return

متی 32 : 24
درخت انجیر نشانی از بازگشت مسیح

Fig tree – 2 halves
of 1 parable

Matt 21:19
Jesus curses the fig tree

متی 19 : 21
عیسی درخت انجیر را نفرین می کند

24:31 “And He will send
is angels with a loud
pet call, and they will
r His elect from the four
s, from one end of the
ens to the other.

ow learn this lesson from
g tree: As soon as its
ches become tender and
ut leaves, you know that
mer is near. 33 So also,
you see all these things,
now that He is near, right
door.…”

 "و فرشتگان32-31 : 24 متی
،خود را با صور بلند آواز فرستاده
برگزیدگان او را از باد های اربعه از
کران تا بکران فلک فراهم خواهند
.آورد
پس از درخت انجیر مثلش را فرا
،گیرید که چون شاخه اش نازک شده
 می فهمید که،برگ ها می آورد
".تابستان نزدیک است

Two “move mountain”
sayings

Matt 17 after vision of Moses
and Elijah (somewhere?)

 پس از مالقات موسی17 متی باب
)و الیاس (در یک مکانی؟

دو بار در مورد "حرکت کوه
.ها" سخن گفته شد

Matt 21 after cursing the fig tree
(in Jerusalem)

 پس از نفرین درخت انجیر21 متی باب
)(در اورشلیم

What is the connection?
• What does the Moses and
Elijah moving mountain (Matt
17) have to do with the cursed
fig tree moving mountain (Matt
21)

• Is Jesus repeating the same
parable?
• Is Jesus saying a different
parable?
• Are they two halves of one
parable?

ارتباط آن چیست؟
• چه ارتباطی بین حرکت کوه پس از
) و17 مالقات موسی و الیاس (متی
حرکت کوه پس از نفرین درخت انجیر
) وجود دارد؟21 (متی

• آیا عیسی مسیح مَثَلی مشابه را تکرار می
کند؟
• آیا عیسی مسیح مَثَل متفاوتی را می
گوید؟
• آیا اینها دو نیمه از یک مَثَل می باشند؟

کوه حرمون Hermon
2,814 m

2814متر

کوه تابور Tabor
 575متر 575m

Olives
826m

کوه نبو
 817متر

Nebo
817m

کوه زیتون
 826متر

کوه صهیون
 765متر
Zion
765m

کدام کوه ،تغییر شکل داده شده
بود؟
• کوه تابور
 اما با توجه به گفته های تاریخ نگاری به نامیوسف بر قله کوه تابور دهکده ای وجود دارد،
بنابراین بعید است.
• کوه حرمون
 اما ارتفاع بسیار زیاد دارد و بسیار سرد استو همچنین خیلی دور در شمال است.
• کوه نبو
 موسی در آنجا دفن شده است( .تثنیه : 34)5-1
 الیاس در آنجا ناپدید شد 2( .پادشاهان 5 : 2و  8و )11
 آن کوهی بود که موسی از آنجا سرزمینوعده را دید ولی نتوانست وارد آن شود.

Which mountain was the
?mountain of transfiguration
Mt Tabor
– but there was a village at the
summit of Tabor according to
the historian Josephus; so
unlikely.
Mt Hermon
– But too high and cold, and too
far north
Mt Nebo
– Moses buried there (Dt.34:1-5).
– Elijah disappeared there 2
)Kgs.2 (verses 5,8,11
– It was the mountain from which
Moses saw the promised land
but could not enter

•

•

•

سرزمین وعده
Promised land

Mt Nebo
کوه نبو

Jerusalem on the horizon
46km away

اورشلیم بر روی خط فرضی افق
در فاصله  46کیلومتری

Jerusalem
 46kmاورشلیم

 46کیلومتر

Two mountains, two
contexts

Mt Nebo
Jesus transformed
= see Jesus coming in his kingdom
Jerusalem
fig tree
= destruction of the temple
Jewish people scattered into the sea

 دو محتوا،دو کوه

کوه نبو
عیسی تبدیل شد
. ببینید،= عیسی را که در پادشاهی او می آید
اورشلیم

درخت انجیر
= تخریب معبد
.مردم یهود در دریا پراکنده می شوند

Matt 17 spoken at
Nebo

 از کوه نبو سخن،17 متی باب
گفته شده
Matt 17
“mountain
from here
(Nebo) to
there (Mount
of Olives)

17 متی
از این کوه (نبو) به
)آن کوه (زیتون

Matt 21 spoken in
Jerusalem

21 متی
)از این کوه (اورشلیم
به سمت دریا

Matt 21
Throw this
mountain
(Jerusalem)
into the sea

 از اورشلیم،21 متی باب
سخن گفته شده

Two locations =
different mountains
اورشلیم قدیم
رویایی از پادشاهی

Old Jerusalem
Vision of the kingdom

21 متی
)از این کوه (اورشلیم
به سمت دریا

Matt 21
Throw this mountain
(Jerusalem) into the
sea

17 متی
از این کوه (نبو) به آنجا
)(اورشلیم

Matt 17
“mountain from here
(Nebo) to there
(Jerusalem)

دو موقعیت = کوه های متفاوت

کوه اول تا کنون حرکت کرده است.

The first mountain
already moved
اورشلیم قدیم
رویایی از پادشاهی
Old Jerusalem
Vision of the kingdom

سال 70
پس از میالد مسیح
70AD

آینده
Future

Conclusion
• The parable of faith to move
mountains is not about literally
moving a mountain.
• The two mountains represent
the old Jerusalem and the new
Zion
• The first mountain was thrown
into the Gentile sea in 70AD
• The second mountain, the
new Jerusalem, will descend
on Zion when Jesus returns.

نتیجه
 به،مَثَل ایمان داشتن به حرکت کوه ها
.معنای واقعی کلمه حرکت کوه نیست
دو کوه نشانی از اورشلیم قدیم و کوه
.صهیون جدید است
 پس از میالد70 کوه اول در سال
.مسیح به دریای امت ها افکنده شد
 زمان بازگشت، اورشلیم جدید،کوه دوم
عیسی مسیح بر روی کوه صهیون فرود
.خواهد آمد

•
•
•
•

But a warning:

1 Corinthians 13:2 “And
if I have prophetic powers,
and understand all
mysteries and all
knowledge, and if I have
all faith, so as to
remove mountains, but
have not love, I am
nothing.”

:اما هشدار
 "و اگر2 : 13 اول قرنتیان
نبوت داشته باشم و جمیع اسرار
و همه علم را بدانم و ایمان
کامل داشته باشم بحدی که کوه
ها را نقل کنم و محبت نداشته
". هیچ هستم،باشم

Prophecy, even Christ’s
return, is of no value to us
without love

 نبوتِ بدون،حتی اگرعیسی بازگردد
.محبت برای ما ارزشی ندارد

• Paul is connecting prophetic
powers, and understand all
mysteries and all knowledge,
with faith remove mountains,
• So knowledge of prophecy is
important ; but Paul says if
have not love, I am nothing.

 و فهم همه،• پولس بین قدرت نبوت
اسرار و دانش با ایمان به حذف کردن کوه
.ها ارتباط برقرار می کند
 اما،• بنابراین دانش نبوت مهم است
پولس می گوید اگر محبت نداشته باشم
.هیچ نیستم

• Knowledge of this subject
(prophecy), or faith in the return
of Jesus, is worthless without
love.

 یا ایمان به،)• علم بر این موضوع (نبوت
 بدون محبت بی،بازگشت عیسی مسیح
.ارزش است

کسی که با من نیست ،برخالف من
است و آنکه با من جمع نمی کند،
پراکنده می سازد.
لوقا 23 : 11

ایمان
اگر
داشته باشید،
هیچ امری بر
محال
شما
نیست.
متی 20 : 17

ایمان کوه ها را به حرکت در می آورد اما دعا می تواند خدا را حرکت دهد.
نویسنده ناشناس
Faith can move mountains,
…but prayer can move God
writer unknown

Thanks

متشکرم

