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Around 40 parables in 

the 4 Gospels 

• What counts as a parable varies 
and people count them in 
different ways.  

 

• One method counts 43: 
– Matthew contains 23 parables of 

which 11 are unique;  

– Luke contains 24 parables of 
which 18 are unique; 

– Gospel of Mark contains 8 
parables of which 2 are unique.  

  

– 23 in Matthew, + 18 unique to 
Luke, + 2 unique to Mark = 43 
parables,  

 

• but some people count 40 or as 
many as 46… by breaking 
parables into different sections. 

 به مردم و دارد وجود ها مَثَل از متغییری های شمارش•
 .شمارند می را آنها متفاوت های روش

 
 :است شده شمارش عدد 43 آن تعداد روش، یک در•

  11 میان این از که باشد می مَثَل 23 شامل متی انجیل-
 .است نشده تکرار دیگری انجیل هیچ در مَثَل

  18 میان این از که باشد می مَثَل 24 شامل لوقا انجیل-
 .است نشده تکرار دیگری انجیل هیچ در مَثَل

  2 میان این از که باشد می مَثَل 8 شامل مرقس انجیل-
 .است نشده تکرار دیگری انجیل هیچ در مَثَل

 
  بی مَثَلِ 2 + لوقا در مانند بی مَثَلِ 18 + متی در مَثَل 23-

 مَثَل 43 = مرقس در مانند
 

 می 46 بسیاری یا ،40 را آن عدد مردم از بعضی اما•
 .مختلف های بخش به ها مَثَل کردن جدا با ...شمارند

 انجیل 4مَثَل در  40حدود 



Jesus taught in 

different ways 

• Jesus taught in 
4 ways: 
– He taught 

directly. 

– He taught by 
parables.  

– By prophecy.  

– By the way he 
lived. 

 

عیسی به روش های مختلف 
 .آموزش می داد

 :داد می آموزش روش 4 به عیسی•
 .داد می آموزش مستقیما او-
 .داد می آموزش ها مَثَل طریق از او-
 .پیشگویی وسیله به-
 .خود زندگی روش با-

 
 درباره شاگردان از بسیاری امروزه•

  و او زندگی و عیسی مستقیم تعالیم
 فهم اما .اند آموخته ها پیشگویی

 ...باشد دشوار تواند می ها مَثَل
 Many students 

today learn about 
Jesus’ direct 
teaching, and his 
life and prophecy 
but understanding 
parables can be 
difficult… 



Why did Jesus tell parables? 

 10 Then the disciples came and said to 
him, “Why do you speak to them in 
parables?” 11 And he answered them, “To 
you it has been given to know the secrets 
of the kingdom of heaven, but to them it 
has not been given. 12 For to the one who 
has, more will be given, and he will have 
an abundance, but from the one who has 
not, even what he has will be taken away. 
13 This is why I speak to them in parables, 
because seeing they do not see, and 
hearing they do not hear, nor do they 
understand. 14 Indeed, in their case the 
prophecy of Isaiah is fulfilled that says:  

 

 “‘“You will indeed hear but never 
understand, and you will indeed see but 
never perceive.” 15 For this people's heart 
has grown dull, and with their ears they 
can barely hear, and their eyes they have 
closed, lest they should see with their eyes 
and hear with their ears and understand 
with their heart and turn, and I would heal 
them.’ (Isaiah 6:9-10) 

 

 16 But blessed are your eyes, for they see, 
and your ears, for they hear. 17 For truly, I 
say to you, many prophets and righteous 
people longed to see what you see, and 
did not see it, and to hear what you hear, 
and did not hear it. (Matthew 13:10-16) 

 چرا عیسی به مَثَل ها سخن می گوید؟

 با مردم این با چرا” :پرسیدند آمده، او نزد شاگردان آنگاه10
  پادشاهی رازهای درک” :داد پاسخ11 ”می گویی؟ سخن مَثَلها

  که آن به زیرا12 .آنان به نه امّا است، شده عطا شما به آسمان
  که آن از و باشد، داشته به فراوانی تا شد خواهد داده بیشتر دارد،

 با رو این از13 .شد خواهد گرفته نیز دارد که همان ندارد،
 نمی بینند؛ امّا می نگرند،» :زیرا می گویم، سخن مَثَلها به ایشان
  در اِشعیا نبوّت14 .نمی فهمند و نمی شنوند امّا می کنند، گوش
 :می گوید که می یابد تحقق آنها مورد

 

  به فهمید؛ نخواهید هرگز امّا شنید، خواهید خود گوش به””
 زیرا 15  ”.کرد نخواهید درک هرگز امّا دید، خواهید خود چشم

  چشمان و گشته، سنگین گوشهایشان شده، سخت قوم این دل
 گوشهایشان با و ببینند، چشمانشان با مبادا بسته اند، را خود

 من و کنند بازگشت و بفهمند خود دلهای در و بشنوند
 (10-9 : 6 اشعیا) “.بخشم شفایشان

 
  شما گوشهای و می بینند که شما چشمان حال به خوشا امّا16
 و انبیا از بسیاری می گویم، شما به آمین،17 .می شنوند که

  و ندیدند، و ببینند می بینید، شما را آنچه بودند مشتاق پارسایان
 (17-10 : 13 متی) .نشنیدند و بشنوند می شنوید، شما را آنچه

 



List of 24 parables in Matthew 

1. The Lamp Under a Basket (5:14-15) 

2. The Wise and Foolish Builders (7:24-27) 

3. New Cloth on an Old Garment (9:16) 

4. New Wine Into Old Wineskins (9:17) 

5. The Strong Man (12:29) 

6. The Sower (13:3-9) 

7. The Tares (13:24-30) 

8. The Mustard Seed (13:31-32) 

9. The Leaven (13:33) 

10. The Hidden Treasure (13:44) 

11. The Pearl of Great Price (13:45-46) 

12. Drawing in the Net (13:47-50) 

13. The Householder (13:52) 
14. The Lost Sheep (18:10-14) 

15. The Unforgiving Servant (18:23-35) 

16. The Workers in the Vineyard (20:1-16) 

17. The Two Sons (21:28-32) 

18. The Wicked Husbandman (21:33-41) 

19. The Great Banquet (22:1-14) 

20. The Budding Fig Tree (24:32-35) 

21. The Faithful Servant (24:42-51) 

22. The Ten Bridesmaids (25:1-13) 

23. The Talents (25:14-30) 

24. The Sheep and the Goats (25:31-46) 

 

 مَثَل در انجیل متی 24فهرستی از 

 (15-14 : 5) پیمانه زیر چراغ .1
 (27-24 : 7) نادان معمار و دانا معمار .2
 (16 : 9) کهنه ای جامه بر نو ای پارچه .3
 (17 : 9) کهنه های مشک در نو شراب .4
 (29 : 12) نیرومند مرد .5
 (9-3 : 13) برزگر .6
 (30-24 : 13) سمی های علف .7
 (32-31 : 13) خردل دانه .8
 (33 : 13) مایه خمیر .9

 (44 : 13) پنهان گنج .10
 (46-45 : 13) نفیس مروارید .11
 (50-47 : 13) ماهیگیری تور .12
 (52 : 13) صاحبخانه .13
 (14-10 : 18) گمشده گوسفند .14
 (35-23 : 18) رحم بی خادم.15
 (16-1 : 20) تاکستان در کارگران .16
 (32-28 : 21) پسر دو .17
 (41-33 : 21) شریر باغبان .18
 (4-1 : 22) عروسی جشن  .19
 (35-32 : 24) انجیر درخت زدن جوانه .20
 (51-42 : 24) امین غالم .21
 (13-1 : 25) باکره ده .22
 (30-14 : 25) ها قنطار .23
 (46-31 : 25) بزها  و گوسفندان .24



List of 17 major parables in Luke 

1. The Sower Matthew 13:1,2 Mark 
4:1-20 Luke 8:1-18  

2. The Two Debtors Luke 7:40-43  
3. The Good Samaritan Luke 10:25-37  

4. The Friend at Midnight Luke 11:5-13  

5. The Rich Fool Luke 12:16-21  

6. The Wedding Feast Luke 12:36-38  

7. The Fig Tree Luke 13:6-9  

8. The Lost Sheep Luke 15: 3-7  

9. The Great Supper Luke 14:16-24  

10. The Lost Coin Luke 15:8-10  

11. The Prodigal Son Luke 15:11-32  

12. The Unjust Steward Luke 16:1-12  

13. The Rich Man and Lazarus Luke 
16:19-31  

14. The Unjust Judge Luke 18:1-17  

15. The Pharisee and the Publican Luke 
18:9-14  

16. The Pounds Luke 19:11-27  

17. The Tenants Matthew 21:33-46 
Mark 12:1-12 Luke 20:9-18 

 مَثَل اصلی در انجیل لوقا 17فهرستی از 

  ،(20-1 : 4 مرقس) ،(2 و1 : 13 متی) برزگر .1
 (18-1 : 8 لوقا)
 (43-40 : 7 لوقا) بدهکار دو .2
   (37-25 : 10 لوقا) نیکو سامری .3
 (13-5 : 11 لوقا) شب نیمه در دوست .4
 (21-16 : 12 لوقا) نادان ثروتمند .5
 (38-36 : 12 لوقا) عروسی جشن .6
 (9-6 : 13 لوقا) انجیر درخت .7
 (7-3 : 15 لوقا) گمشده گوسفند .8
 (24-16 : 14 لوقا) بزرگ ضیافت .9

 (10-8 : 15 لوقا) گمشده سکه .10
 (32-11 : 15 لوقا) ولخرج پسر .11
 (12-1 : 16 لوقا) زیرک مباشر .12
 (31-19 : 16 لوقا) ایلعازر و توانگر .13
 (17-1 : 18 لوقا) انصاف بی قاضی .14
 (14-9 : 18 لوقا) خراجگیر و فریسی .15
 (27-11 : 19 لوقا) ها سکه .16
 ،(46-33 : 21 متی) باغ کنندگان اجاره .17

 (18-9 : 20 لوقا) ،(12-1 : 12 مرقس)



1 parable unique to 

Mark, allegories in John 

• There is one major 
parable unique to Mark:  
– The seed growing 

secretly (Mark 4:26-29) 

 

• There are no actual 
parables in the Gospel of 
John, but several 
allegories:  
– Good Shepherd 

(John 10:1-5)  

– True vine (John 15:1-6) 

– The childbearing woman 
(John 16:21) 

 مَثَل بی مانند در مرقس، 1
 حکایت هایی در انجیل یوحنا

 مرقس انجیل در مانند بی مَثَل یک•
 دیگر های انجیل در که دارد وجود
 :است نشده تکرار

  مرقس) کند می رشد مخفیانه که بذری-
4 : 26-29) 

 
 یوحنا انجیل در واقعی مَثَل هیچ•

 وجود هایی حکایت اما ندارد، وجود
 :دارد

 (5-1 : 10 یوحنا) نیکو شبان-
 (6-1 : 15 یوحنا) حقیقی تاک-
   (21 : 16 یوحنا) زایمان حال در زن-



Jesus only explained 

2 parables 

• Jesus only explained 2 parables 
to the disciples, after the crowds 
have gone. 
 

• The explanation of the parables 
of the sower and parable of the 
weeds serve as a “how-to” key to 
analyse other parables. 

عیسی تنها درباره دو مَثَل  
 توضیح داد

 جمعیت اینکه از پس عیسی،•
 به مَثَل 2 درباره تنها رفتند،

   .داد توضیح شاگردانش
 

 علف  و برزگر های مَثَل تشریح•
 به هستندکه کلیدی هرز، های
 چگونه دهند می یاد شما

 مَثَل بقیه «آموز خود» بصورت
 .کنید تحلیل و تجزیه را ها

THE PARABLE 

OF THE WEEDS 



The Parable of the Sower مَثَل برزگر 

 برایشان مَثَلها با چیزها بسیار سپس“ 3 : 13 متی
  بذرافشانی برای برزگری روزی :گفت .کرد بیان

 می پاشید، بذر چون 4 .رفت بیرون
 را آنها و آمدند پرندگان و افتاد راه در برخی-

 .خوردند
 خاک که افتاد سنگالخ زمین بر دیگر برخی 5-

 که چرا شد، سبز زود پس نداشت؛ چندانی
 برآمد، خورشید چون امّا 6 .بود کم عمق خاک

 .خشکید نداشت، ریشه چون و بسوخت
 کرده، نمو خارها و افتاد، خارها میان برخی 7-

 .کرد خفه را آنها
 :آورد بار و افتاد نیکو زمین بر بذرها بقیۀ امّا 8-

 ”سی بعضی و شصت بعضی برابر، صد بعضی

 

• Matthew 13 3 “Once there was a 
man who went out to sow 
grain. 4 As he scattered the seed 
in the field,  

– some of it fell along the path, and 
the birds came and ate it up.  

– 5 Some of it fell on rocky ground, 
where there was little soil. The 
seeds soon sprouted, because the 
soil wasn't deep. 6 But when the 
sun came up, it burned the young 
plants; and because the roots had 
not grown deep enough, the plants 
soon dried up.  

– 7 Some of the seed fell among 
thorn bushes, which grew up and 
choked the plants.  

– 8 But some seeds fell in good soil, 
and the plants bore grain: some 
had one hundred grains, others 
sixty, and others thirty.” 

 



Jesus explains the 

Parable of the Sower 

• Matthew 13: 18 “Listen, then, and 
learn what the parable of the sower 
means: 

– 19 Those who hear the message about 
the Kingdom but do not understand it 
are like the seeds that fell along the 
path. The Evil One comes and 
snatches away what was sown in 
them.  

– 20 The seeds that fell on rocky ground 
stand for those who receive the 
message gladly as soon as they hear 
it. 21 But it does not sink deep into 
them, and they don't last long. So 
when trouble or persecution comes 
because of the message, they give up 
at once.  

– 22 The seeds that fell among thorn 
bushes stand for those who hear the 
message; but the worries about this life 
and the love for riches choke the 
message, and they don't bear fruit.  

– 23 And the seeds sown in the good 
soil stand for those who hear the 
message and understand it: they bear 
fruit, some as much as one hundred, 
others sixty, and others thirty.” 

 عیسی مَثَل برزگر را شرح می دهد

  را برزگر مَثَل معنی شما پس” 18 : 13 متی
 :بشنوید
 را آسمان پادشاهی کالم کسی که هنگامی 19-

 و می آید  شَریر آن نمی کند، درک را آن امّا می شنود
 همان این .می رباید شده، کاشته او دل در را آنچه
 .شد کاشته راه در که است بذری

  کسی افتاد سنگالخ زمین بر که بذری امّا و 20-
  شادی با را آن بی درنگ و می شنود را کالم که است

  تنها ندارد، ریشه خود در چون امّا 21 می پذیرد،
 کالم، سبب به وقتی .می آورَد دوام زمانی اندک

 .می افتد دم در می کند، بروز آزاری یا سختی
 است کسی شد، کاشته خارها میان در که بذری 22-

 و دنیا این نگرانیهای امّا می شنود، را کالم که
 بی ثمر و می کند خفه را آن ثروت، فریبندگی

 .می سازد
  کسی شد کاشته نیکو زمین در که بذری امّا 23-

 بارور و می فهمد را آن و می شنود را کالم که است
 .می آورد ثمر برابر سی یا شصت صد، شده،



But even here, Jesus did 

not explain every detail 

– sower = ? 

– seed = the gospel 

– the path = people who 
don’t even understand 

– birds = the evil one 

– rocky ground = 
understand but doesn’t 
sink in 

– the sun = persecution 

– thorn bushes = love of 
riches 

– good soil = understand 
and sink in 

– grain = ? 

– some had one hundred 
grains, others sixty, 
and others thirty = ? 

 

اما حتی در اینجا، عیسی تمامی 
 جزئیات را شرح نداد

 ؟ = برزگر-
 انجیل = بذر-
 درک را آن که هایی انسان = راه مسیر-

 کنند نمی
 شریران = پرندگان-
  می درک که کسانی = سنگالخ زمین-

 روند نمی فرو آن عمق به اما کنند
 اذیت و آزار = خورشید-
 ثروت به عشق = خار های بوته-
 و کرده درک که کسانی = نیکو زمین-

 کنند می فکر آن به عمیقا
 ؟ = بار-
  بعضی و شصت بعضی برابر، صد بعضی-

 ؟ = سی



https://www.youtube.com/watch?v=V9IOhGPrRvY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9IOhGPrRvY
https://www.youtube.com/watch?v=V9IOhGPrRvY
https://www.youtube.com/watch?v=V9IOhGPrRvY


Jesus' Use of Parables 

• Matthew 13:34 Jesus 
used parables to tell all 
these things to the 
crowds; he would not say 
a thing to them without 
using a parable. 35 He 
did this to make come 
true what the prophet had 
said, 
“I will use parables when I 
speak to them; 
    I will tell them things 
unknown since the 
creation of the world.” 
 

 بکار بردن مَثَل ها توسط عیسی

 این همۀ عیسی 34 : 13 متی
  بیان جماعت برای مَثَلها با را مطالب

 هیچ آنها به مَثَل بدون و کرد
 نبی کالم تا شد واقع این 35 .نگفت

 :بود گفته که رسد انجام به

 گشود، خواهم مَثَلها به را خود دهان“
  مانده مخفی جهان آغاز از را آنچه و

 ”کرد خواهم بیان است،



• Some people have tried to 
group parables into major 
themes. 

 

• Parables about day of 
judgement;  

– ; Faithful Servant ; Ten 
Virgins ; Great Banquet ; Rich 
Fool ; Tares among the 
wheat ; Drawing in the Net; 
Budding Fig Tree ; Barren Fig 
Tree 

 

• Parables about preaching :  
– Sower, Hidden treasure in a 

field, Pearl, Growing seed ; 
Mustard seed ; Leaven; 
labourers in the heat of the 
day ; silver entrusted to 3 
workers ; lamp under a bowl ; 
house built on sand ;  

 

• Parables of loss and 
redemption 

– Lost Sheep ; Lost Coin ; Lost 
son 

 با را ها مَثَل تا کنند می سعی ها انسان از بعضی•
 .کنند بندی دسته آن، اصلی موضوعات به توجه

 
 :داوری روز با رابطه در هایی مَثَل•

 ثروتمند عروسی، جشن باکره، ده امین، غالم-
 ماهیگیری، تور گندم، اطراف هرز های علف نادان،
 ثمر بی انجیر درخت انجیر، درخت زدن جوانه

 
 :دادن بشارت با رابطه در هایی مَثَل•

 دانه بذر، رشد مروارید، زمین، در نهان گنج برزگر،-
 نقره روز، گرمای در کارگران خمیرمایه، خردل،
 بنا خانه پیمانه، زیر چراغ کارگر، 3 به شده واگذار
 شن بر شده

 

 :رستگاری و گمراهی با رابطه در هایی مَثَل•
 گمشده پسر گمشده، سکه گمشده، گوسفند-

Types of parables انواع مَثَل ها 



• Continued.. 

 

 

• Parables about love 
and forgiveness  

– Good Samaritan, Two 
Debtors, Unforgiving 
servant  

 

• Parables about prayer  
– Persistent friend at 

night ; persistent 
widow and judge ; 
Pharisee and tax 
collector 

 

• Parables against the 
Jewish leaders 

– tenants in the vinyard 
who kill the son ; 
Cheating manager, 
Rich man, Abraham 
and Lazarus 

 ... ادامه•
 

 :بخشش و محبت با رابطه در هایی مَثَل•
 رحم بی خادم بدهکار، دو نیکو، سامری-

 
 :کردن دعا با رابطه در هایی مَثَل•

 و سمج زن بیوه شب، در سمج دوست-
 خراجگیر  و فریسی قاضی،

 
 :یهودی رهبران ضد بر هایی مَثَل•

 کشتند، را پسر که تاکستان کنندگان کرایه -
 ایلعاذر و ابراهیم توانگر، متقلب، مباشر

Types of parables انواع مَثَل ها 



The Parable of 

the Weeds 

• Matthew 13:24 He put another parable 
before them, saying, “The kingdom of 
heaven may be compared to a man 
who sowed good seed in his 
field, 25 but while his men were 
sleeping, his enemy came and sowed 
weeds among the wheat and went 
away. 26 So when the plants came up 
and bore grain, then the weeds 
appeared also. 27 And the servants of 
the master of the house came and said 
to him, ‘Master, did you not sow good 
seed in your field? How then does it 
have weeds?’ 28 He said to them, ‘An 
enemy has done this.’ So the servants 
said to him, ‘Then do you want us to go 
and gather them?’ 29 But he said, ‘No, 
lest in gathering the weeds you root up 
the wheat along with them. 30 Let both 
grow together until the harvest, and at 
harvest time I will tell the 
reapers, “Gather the weeds first and 
bind them in bundles to be burned, but 
gather the wheat into my barn.”’” 

 مَثَل علف هرز

 :آورد برایشان نیز دیگری مَثَل عیسی 24 : 13 متی
 خود مزرعۀ در که است مردی همانند آسمان پادشاهی“

 خواب در مردمان که هنگامی امّا 25 .پاشید خوب بذرِ
 کاشت هرز علفِ گندم، میان در و آمد وی دشمن بودند،

 هرز علف آورد، خوشه و شد سبز گندم چون 26 .رفت و
 و رفتند او نزد صاحبخانه غالمان 27 .شد ظاهر نیز

 پس نکاشتی؟ مزرعه ات در خوب بذر تو مگر آقا،” :گفتند
 کارِ این” :گفت جواب در 28 “آمد؟ کجا از هرز علف

 می خواهی آیا” :پرسیدند او از غالمان “.است دشمن
 بخواهید اگر !نه” :گفت 29 “کنیم؟ جمع را آنها و برویم

 با نیز را گندم است ممکن کنید، جمع را هرز علفهای
 با درو فصل تا دو هر بگذارید 30 .برکنید ریشه از آنها
 که گفت خواهم دروگران به زمان آن در .کنند نمو هم

 سوزانده تا کنند دسته کرده جمع را هرز علفهای نخست
 “ .بیاورند من انبار به آورده، گرد را گندمها سپس شود،



Explanation of the 

weeds 1 

• Jesus Explains the Parable of the 
Weeds 
Matthew 13:36 When Jesus had 
left the crowd and gone indoors, his 
disciples came to him and said, 
“Tell us what the parable about the 
weeds in the field means.” 
 

• 37 Jesus answered, “The man who 
sowed the good seed is the Son of 
Man; 38 the field is the world; the 
good seed is the people who belong 
to the Kingdom; the weeds are the 
people who belong to the Evil 
One; 39 and the enemy who sowed 
the weeds is the Devil. The harvest 
is the end of the age, and the 
harvest workers are angels. 40 Just 
as the weeds are gathered up and 
burned in the fire, so the same thing 
will happen at the end of the age:  

 تشریح مَثَل علف هرز

 :دهد می شرح را هرز علف مَثَل عیسی
 گفت ترک را جمعیت عیسی سپس 36 : 13 متی

 او نزد شاگردانش آنگاه .رفت خانه داخل به و
 برای را مزرعه هرز علفهای مَثَل“ :گفتند و آمدند

 ”.بده شرح ما
 

 در خوب بذر که شخصی» :گفت پاسخ در او 37
 این ،مزرعه 38 .است انسان پسر می کارد، مزرعه
 پادشاهی فرزندان خوب، بذر و است؛ جهان

  و 39 شَریرند؛ آن فرزندان هرز، علفهای .آسمانند
 فصل .است ابلیس می کارد، را آنها که دشمنی

  .فرشتگانند دروگران، و ؛است عصر این پایان درو،
 در کرده جمع را هرز علفهای که همان گونه 40

 چنین نیز عصر این پایان در می سوزانند، آتش
 .شد خواهد



Explanation of the 

weeds 2 

• Sower = Son of Man 

• field = the world 

• good seed = people who belong to 
the Kingdom 

• weeds = people who belong to the 
Evil One 

• enemy who sowed the weeds = the 
Devil 

• harvest = end of the age 

• harvest workers = angels 

• Weeds burned in the fire = same 
thing will happen at the end of the 
age 

 

 

• Matthew 13:41 the Son of Man will 
send out his angels to gather up out 
of his Kingdom all those who cause 
people to sin and all others who do 
evil things, 42 and they will throw 
them into the fiery furnace, where 
they will cry and gnash their 
teeth. 43 Then God's people will 
shine like the sun in their Father's 
Kingdom. Listen, then, if you have 
ears! 
 

 انسان پسر = برزگر•
 جهان = مزرعه•
 دارند تعلق پادشاهی به که هایی انسان = خوب بذر•
 دارند تعلق شریر به که هایی انسان = هرز های علف•
 ابلیس = کاشت را هرز های علف که دشمنی•
 عصر این پایان = درو فصل•
 فرشتگان = دروگران•
 پایان در = شوند می سوزانده آتش در که هرزی های علف•

 شد خواهد چنین نیز عصر این
 
 

 و فرستاد خواهد را خود فرشتگان انسان پسر 41 : 13 متی•
 را بدکاران تمام نیز و می شود گناه باعث که را چه هر آنها

 آتش کورۀ در را آنها و 42 کرد خواهند جمع او پادشاهی از
 ساییدن دندان به دندان و گریه که جایی افکند، خواهند
 خود، پدر پادشاهی در پارسایان آنگاه 43 .بود خواهد

 دارد، گوش که هر .درخشید خواهند خورشید همچون
 .بشنود

 تشریح مَثَل علف هرز 



Mustard Seed 

• Matthew 13:31 Jesus told 
them another parable: “The 
Kingdom of heaven is like 
this. A man takes a 
mustard seed and sows it 
in his field. 32 It is the 
smallest of all seeds, but 
when it grows up, it is the 
biggest of all plants. It 
becomes a tree, so that 
birds come and make their 
nests in its branches.” 

 

• So the kingdom grows.. 

 

• But are the birds a good 
thing? 

– It sounds like the tree 
in Nebuchadnezzar’s 
dream from Daniel 4. 

– The tree which was cut 
down 

 دانه خردل

 مَثَلی آنها برای عیسی 31 : 13 متی•
 آسمان پادشاهی» :آورد دیگر

 کسی که است خردلی دانۀ همچون
 مزرعه اش در و گرفت را آن

 از خردل دانۀ اینکه با 32 .کاشت
 چون امّا است، کوچکتر دانه ها همۀ

 باغ گیاهان همۀ از بزرگتر می روید
 می شود، بدل درختی به شده،

 در آمده، آسمان پرندگان که چندان
  .می سازند آشیانه شاخه هایش

   
 ... کند می رشد پادشاهی پس•
 
 هستند؟ خوبی چیز پرندگان آیا اما•

 درختی شبیه رسد می نظر به-
 در نبوکدنصر رویای در که

 .باشد بود، 4 باب دانیال
 .شد افکنده و بریده که درختی-



 



 



The Parable of the Yeast 

• Matthew 13:33 Jesus told 
them still another parable: 
“The Kingdom of heaven 
is like this. A woman takes 
some yeast and mixes it 
with a bushel of flour until 
the whole batch of dough 
rises.” 

 

• So the kingdom grows in 
size 

• But is this a good thing? 
– The passover bread was 

to be kept free of leaven 
for 7 days.  

– Jesus and Paul both 
spoke against leaven. 

 مَثَل خمیر مایه

 مَثَلی برایشان سپس 33 : 13 متی•
 آسمان پادشاهی» :گفت آورده، دیگر

  زنی که است خمیرمایه ای همچون
 آرد  بزرگ کیسۀ سه با و برگرفت
 «.وَر آمد خمیر تمام تا کرد مخلوط

 
 .شد خواهد بزرگ پادشاهی پس•
 است؟ خوبی چیز این آیا اما•

  بود مایه خمیر بدون نانی ،(پِسَخ) فسح نان-
 .شد می نگهداری روز 7 تا که

  مایه خمیر ضد بر دو هر پولس، و عیسی-
 .کردند صحبت



Leaven = sin 

• Exodus 12:15 Seven days you shall eat 
unleavened bread. On the first day you 
shall remove leaven out of your houses, 
for if anyone eats what is leavened, from 
the first day until the seventh day, that 
person shall be cut off from Israel. 

 

• How is it that you fail to understand that I 
did not speak about bread? Beware of 
the leaven of the Pharisees and 
Sadducees.” Then they understood that 
he did not tell them to beware of 
the leaven of bread, but of the teaching of 
the Pharisees and Sadducees. (Matthew 
16:11-12) 

 

• Cleanse out the old leaven that you may 
be a new lump, as you really are 
unleavened. For Christ, our Passover 
lamb, has been sacrificed. 8 Let us 
therefore celebrate the festival, not with 
the old leaven, the leaven of malice and 
evil, but with the unleavened bread of 
sincerity and truth. (1 Corinthians 5:7-8) 

 گناه= خمیر مایه 

 .بخورید بی خمیرمایه نانِ روز هفت تا 15 : 12 خروج•
 از زیرا بزدایید، خانه هایتان از را خمیرمایه اوّل روز همان

 بخورد، خمیرمایه با چیزی که هر هفتم روز تا اوّل روز
 .شود منقطع اسرائیل میان از باید

 
 سخن نان دربارۀ شما با که نمی کنید درک چرا پس•

 صَدّوقیان و فَریسیان خمیرمایۀ از که گفتم بلکه نگفتم؟
 تعلیم دربارۀ بدیشان که کردند درک آنگاه «.کنید دوری

 دربارۀ نه است، داده هشدار صَدّوقیان و فَریسیان
 (12-11 : 16 متی) .نان خمیرمایۀ

 
 تازه خمیر تا سازید پاک کهنه خمیرمایۀ از را خود پس•

 برۀ مسیح، زیرا .بی خمیرمایه اید نیز براستی چنانکه باشید،
 با نه را عید بیایید پس .است شده قربانی ما، پِسَخ

 بلکه شرارت، و بدخواهی خمیرمایۀ یعنی کهنه، خمیرمایۀ
 1) .کنیم برگزار راستی و صداقت بی خمیرمایۀ نان با

 (8-7 : 5 قرنتیان



 



The Parable of the 

Hidden Treasure 

• Matthew 13:44 “The 
Kingdom of heaven is 
like this. A man happens 
to find a treasure hidden 
in a field. He covers it up 
again, and is so happy 
that he goes and sells 
everything he has, and 
then goes back and buys 
that field. 

 

• Is this honest? 

• Why doesn’t he tell the 
owner of the field? 

 مَثَل گنج پنهان

  آسمان پادشاهی» 44 : 13 متی•
 دل در پنهان است گنجی همچون

  می یابد، را آن شخصی که زمین
 از و می کند پنهانش دوباره سپس

 دارد، آنچه و می رود شادمانی
 .می خرد را زمین آن و می فروشد

 
 است؟ بوده صادق آیا•
 نگفت؟ زمین صاحب به چرا•



 



The Parable of 

the Pearl 

• 45 “Also, the Kingdom of heaven 
is like this. A man is looking for 
fine pearls, 46 and when he 
finds one that is unusually fine, 
he goes and sells everything he 
has, and buys that pearl. 

 

• But in normal business this 
doesn’t make any sense if he 
pays too much for the pearl  

– it was worth more to the 
purchaser than to the 
shopkeeper: 

– He was a connoisseur, he 
wanted the best pearl 

 مَثَل مروارید

 آسمان پادشاهی همچنین» 45 : 13 متی•
 مرواریدهای جویای است تاجری مانند

 بسیار مروارید چون پس 46 .نفیس
 دارد، آنچه و می رود می یابد، باارزشی

 .می خرد را مروارید آن و می فروشد
 
  شخصی اگر طبیعی کار و کسب در اما•

 بپردازد، مروارید برای زیادی بسیار پول
 .ندارد معنایی

 از بیشتر خریدار برای قضیه این ارزش-
 .است فروشنده

 بهترین خواست می و بود خبره یک او-
 .کند پیدا را مروارید



 



New Truths and Old 

• 51 “Do you understand these 
things?” Jesus asked them. 
“Yes,” they answered. 
52 So he replied, “This means, then, 
that every teacher of the Law who 
becomes a disciple in the Kingdom 
of heaven is like a homeowner who 
takes new and old things out of his 
storage room.” 
 

• The old things – this cannot mean 
old Greek and Roman pagan things, 
but old Jewish things, teachings in 
the Old Testament 

– So those whose storage rooms 
includes the Old Testament, now 
discover new meaning about Jesus 
in the Old Testament 

– “And beginning with Moses and all 
the Prophets, he explained to them 
what was said in all the Scriptures 
concerning himself.” (Luke 24:27) 

– Peter says that prophets in the Old 
Testament were trying to determine 
things concerning the  Spirit of 
Christ which was in them (1 Peter 
1:11)  

 حقایق نو و کهنه

 را مطالب این همۀ آیا» :پرسید سپس 51 : 13 متی•
 :فرمود عیسی 52 «!بله» :دادند پاسخ «کردید؟ درک

 تعلیم آسمان پادشاهی دربارۀ که دین عالِمِ هر پس،»
 خود خزانۀ از که است صاحبخانه ای همچون باشد، گرفته

 «.می آورد بیرون کهنه و نو چیزهای
 

 بت به مربوط های جیز معنای به این – کهنه های چیز•
 معنای به بلکه .نیست قدیم یونانی و رومی پرستان

 می عتیق عهد در تعالیم و یهودیان قدیمی چیزهای
 .باشد

 داشتند، خود خزانه در را عتیق عهد که کسانی بنابراین-
 کشف عتیق عهد در را عیسی از جدیدی معنای اکنون

 .کنند می
  در که را آنچه و کرد آغاز انبیا همۀ و موسی از سپس“-

 برایشان بود، شده گفته او دربارۀ مقدّس کتب تمامی
 (27 : 24 لوقا) .”داد توضیح

  در مسیح روحِ که هنگامی دریابند می کوشیدند آنان“-
  آن از پس جاللِ و مسیح رنجهای بر پیش از ایشان،

 اشاره زمان کدامین و شخص چه به می داد، شهادت
 (11 : 1 پطرس 1) ”داشت

 



A prophet with no honour 

in his own home town 

• Jesus Is Rejected at Nazareth 
 

• 53 When Jesus finished telling 
these parables, he left that 
place 54 and went back to his 
hometown. He taught in the 
synagogue, and those who heard 
him were amazed. “Where did he 
get such wisdom?” they asked. 
“And what about his 
miracles? 55 Isn't he the carpenter's 
son? Isn't Mary his mother, and 
aren't James, Joseph, Simon, and 
Judas his brothers? 56 Aren't all his 
sisters living here? Where did he 
get all this?” 57 And so they 
rejected him. Jesus said to them, “A 
prophet is respected everywhere 
except in his hometown and by his 
own family.” 58 Because they did 
not have faith, he did not perform 
many miracles there. 

برای یک نبی در شهر خود 
 حرمتی وجود ندارد

 .نشد پذیرفته ناصره در عیسی•
 
 پایان به را مَثَلها این عیسی چون 53 : 13 متی•

 شهر به و 54 گفت ترک را مکان آن رسانید،
 .پرداخت مردم تعلیم به کنیسه در رفته، خود
 مرد این» :می پرسیدند شده، شگفت در مردم

 کجا از را معجزات انجام قدرتِ و حکمت چنین
 نجّار آن پسر او مگر 55 است؟ کرده کسب

 و نیست؟ مریم مادرش نام مگر نیست؟
 یهودا و شَمعون و یوسف و یعقوب برادرانش
 ما میان در خواهرانش همۀ مگر 56 نیستند؟

 کجا از را چیزها این پس نمی کنند؟ زندگی
 ناپسند نظرشان به پس 57 «است؟ کرده کسب

 بی حرمت نبی» :گفت آنان به عیسی امّا .آمد
  و 58 «!خویش خانۀ و خود شهر در جز نباشد

 زیادی معجزات ایشان، بی ایمانی به علت آنجا در
 .نکرد


