مرد ثروتمند و ایلعازر
لوقا 31-19 : 16

• Please read
Luke 16:19-31
• Then we will visualise
the story using Lego
toys
– This is to emphasize
the non-historical
nature of the story

• لطفا لوقا  31-19 : 16را بخوانید.
• سپس داستان را که با تصاویر لگو
نشان داده شده است ،تصور می
کنیم.
 این کار تاکید بر ماهیت غیرتاریخی داستان می باشد.

Luke 16 : 19-31
•

19 “There was a rich man who was clothed in
purple and fine linen and who feasted
sumptuously every day. 20 And at his gate was
laid a poor man named Lazarus, covered with
sores, 21 who desired to be fed with what fell from
the rich man's table. Moreover, even the dogs
came and licked his sores. 22 The poor man died
and was carried by the angels to Abraham's
side.[f] The rich man also died and was buried, 23
and in Hades, being in torment, he lifted up his
eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his
side. 24 And he called out, ‘Father Abraham, have
mercy on me, and send Lazarus to dip the end of
his finger in water and cool my tongue, for I am in
anguish in this flame.’ 25 But Abraham said,
‘Child, remember that you in your lifetime received
your good things, and Lazarus in like manner bad
things; but now he is comforted here, and you are
in anguish. 26 And besides all this, between us
and you a great chasm has been fixed, in order
that those who would pass from here to you may
not be able, and none may cross from there to us.’
27 And he said, ‘Then I beg you, father, to send
him to my father's house— 28 for I have five
brothers—so that he may warn them, lest they
also come into this place of torment.’ 29 But
Abraham said, ‘They have Moses and the
Prophets; let them hear them.’ 30 And he said,
‘No, father Abraham, but if someone goes to them
from the dead, they will repent.’ 31 He said to him,
‘If they do not hear Moses and the Prophets,
neither will they be convinced if someone should
rise from the dead.’”

31-19 : 16 لوقا
 توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن19
 فقیری20 .میکرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود
ایلعازَر نام را بر درِ خانۀ او مینهادند که بدنش پوشیده از
 ایلعازَر آرزو داشت با خرده های غذا که از21 .جراحت بود
 حتی سگان نیز. خود را سیر کند،سفرۀ آن توانگر فرو میافتاد
 آن فقیر مُرد،باری22 .میآمدند و زخم هایش را میلیسیدند
 توانگر نیز مُرد و او را.و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند
 خود،امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود23 .دفن کردند
 ابراهیم را دید و ایلعازَر را در، از دور.را در عذاب یافت
 بر، ”ای پدر من ابراهیم:پس با صدای بلند گفت24 .جوارش
من ترحم کن و ایلعازَر را بفرست تا نوک انگشت خود را در
 زیرا در این آتش عذاب،آب تَر کند و زبانم را خنک سازد
 به یاد آر که تو، ”ای فرزند:امّا ابراهیم پاسخ داد25 “.میکشم
 حال آنکه، از چیزهای نیکوی خود بهرهمند شدی،در زندگی
 اکنون او اینجا در آسایش است.چیزهای بد نصیب ایلعازَر شد
 میان ما و شما پرتگاهی،از این گذشته26 .و تو در عذاب
 و آنان نیز،هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند
 تمنا، ای پدر، ”پس:گفت27 “.که آنجایند نتوانند نزد ما آیند
زیرا مرا پنج برادر28 ،اینکه ایلعازَر را به خانۀ پدرم بفرستی
 مبادا آنان نیز به، او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد.است
 ”آنها موسی و:ابراهیم پاسخ داد29 “.این مکان عذاب درافتند
:گفت30 “. پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند،انبیا را دارند
 بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها، ای پدر ما ابراهیم،”نه
 ”اگر به موسی:ابراهیم به او گفت31 “. توبه خواهند کرد،برود
، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود،و انبیا گوش نسپارند
“.مجاب نخواهند شد

•

 توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن میکرد و همه روزه در19
.عیاشی به سر می برد

19 “There was a rich man who was dressed in purple
and fine linen and lived in luxury every day.

 20فقیری ایلعازَر نام را بر درِ خانۀ او مینهادند که بدنش پوشیده از جراحت
بود 21 .و آرزو داشت با خرده های غذا که از سفرۀ آن توانگر فرو میافتاد ،خود
را سیر کند.

20 At his gate was
laid a beggar named
Lazarus, covered
with sores 21 and
longing to eat what
fell from the rich
man’s table.

حتی سگان نیز میآمدند و زخم هایش را میلیسیدند.

Even the dogs came and licked his
sores.

 زمانی رسید که آن فقیر مُرد و فرشتگان او را22
... بردند نزد

22 “The time came
when the beggar died
and the angels carried
him …

. ابراهیم...

…to Abraham’s side.

مرد ثروتمند نیز مُرد و او را دفن
.کردند

The rich man also died
and was buried.

23 In Hades, where he
was in torment, he looked
up and saw Abraham far
away, with Lazarus by his
side.

 زمانیکه در، در جهانِ مردگان23
 از دور ابراهیم و،عذاب بود
. را دید،ایلعازَر که در جوارش بود

 بر من ترحم کن، ”ای پدر من ابراهیم: پس با صدای بلند گفت24
و ایلعازَر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تَر کند و زبانم را
“. زیرا در این آتش عذاب میکشم،خنک سازد
24 So he called to him, ‘Father
Abraham, have pity on me and send
Lazarus to dip the tip of his finger in
water and cool my tongue, because I am in
agony in this fire.’

25 “But Abraham replied,
“Son, remember that in your
lifetime you received your
good things, while Lazarus
received bad things, but now
he is comforted here and you
are in agony.”

: امّا ابراهیم پاسخ داد25
 به یاد آر که،”ای فرزند
 از چیزهای،تو در زندگی
،نیکوی خود بهره مند شدی
حال آنکه چیزهای بد
 اکنون.نصیب ایلعازَر شد
او اینجا در آسایش است
“.و تو در عذاب

 میان ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان، از این گذشته26
 و آنان نیز که آنجایند،که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند
“.نتوانند نزد ما آیند
26 And besides all this,
between us and you a great
chasm has been set in place,
so that those who want to go
from here to you cannot, nor
can anyone cross over from
there to us.’

 تمنا اینکه ایلعازَر را به خانۀ پدرم، ای پدر، ” پس: گفت27
 او را بفرست تا برادرانم را. زیرا مرا پنج برادر است28 ،بفرستی
“. مبادا آنان نیز به این مکان عذاب درافتند،هشدار دهد
27 “He answered, ‘Then I beg
you, father, send Lazarus to
my family, 28 for I have five
brothers. Let him warn
them, so that they will not also
come to this place of torment.’

: ابراهیم پاسخ داد29

29 Abraham
replied,
“They have
Moses and the
Prophets; let
them listen to
them.”

،”آنها موسی و انبیا را دارند
پس به سخنان ایشان گوش
“.فرا دهند

 ای پدر ما، ”نه: گفت30
 بلکه اگر کسی از،ابراهیم
 توبه،مردگان نزد آنها برود
“.خواهند کرد

30 “‘No, father
Abraham,’ he said, ‘but
if someone from the
dead goes to them,
they will repent.’

: ابراهیم به او گفت31

 حتی اگر کسی از مردگان،”اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند
“. مجاب نخواهند شد،زنده شود
31 “He said to him,
‘If they do not listen to
Moses and the
Prophets, they will not
be convinced even if
someone rises from the
dead.’”

این انتهای داستان عیسی
مسیح است

That is the end of
Jesus’ story

مشکل این داستان

A problem with the
story

این از آموزش های کتاب
مقدس در رابطه با مرگ
نیست.

This is not
Bible
teaching
about death

در عهد عتیق جهان
مردگان جایی است که
انسان مرده در آن می
خوابد تا زمانیکه در روز
آخر رستاخیز پیدا کند.

In the Old
Testament
Hades is the
place of sleep
until the
resurrection
of the last day

راه حل Solution
• The story is a
parable about
the rich and poor
• not Jesus’ teaching
about what literally
happens after death.

• این داستان مثالی درباره
انسان ثروتمند و فقیر است.
• تعالیم عیسی مسیح درباره
اینکه پس از مرگ چه اتفاقی
می افتد ،اینگونه نیست.

اما ما چی چیزی را
می توانیم بیاموزیم؟
• این مثال می خواست چه
چیزی را به ما یاد دهد؟

But what can
?we learn
• what is the parable
?intended to teach us

Main message: be kind to the poor

پیام اصلی :با فقیران مهربان باشید

27 : 1 یعقوب
 آن است که یتیمان،دینداریِ پاک و بیلکه در نظر پدرِ ما خدا
و بیوه زنان را به وقت مصیبت دستگیری کنیم و خود را از
.آالیِش این دنیا دور بداریم
• James 1: 27
Religion that God
our Father accepts
as pure and faultless
is this: to look after
orphans and widows
in their distress and
to keep oneself from
being polluted by the
world.

17 : 3  یوحنا1
،اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند
 چگونه محبت خدا در چنین،امّا شفقت خود را از او دریغ کند
کسی ساکن است؟
• 1John 3:17 But if
anyone has the
world's goods
and sees his
brother in need,
yet closes his
heart against
him, how does
God's love abide
in him?

Second message:
hidden meaning of the
parable

• But this is not just a
parable of caring for
the poor
• There are hidden
political messages in
Jesus’ parable:
– The abuse of the
people by the Jewish
religious elite
– The judgment of God
on the Jewish elite

:پیام دوم
معنای پنهان شده در مثال
• اما این مثال فقط جهت مراقبت
.از فقیران نیست
 پیام،• در این مثالِ عیسی مسیح
های سیاسی مخفی نیز وجود
:دارد
 سوء استفاده از مردم توسطبرگزیدگان مذهبی یهود
 داوری خدا بر برگزیدگان یهودی-

‘five brothers’
• The most discussed
‘clue’ in the parable
concerns the five
brothers.
– Many commentators
believe this is a
reference to the five
books of Moses
– Some commentators
believe this is a
reference to the five
sons of Annas

”“پنج برادر
• نکته اصلی این مثل مربوط به
.پنج برادر می باشد
 بسیاری از مفسران اعتقاد دارندکه پنج برادر به پنج کتاب
.موسی اشاره می کند
 بعضی از مفسران نیز اعتقاددارند که این پنج برادر به پنج
.پسران حنّا اشاره دارد

Caiaphas’ relation
to Annas

نسبت قیافا و حنّا

Annas

حنّا

女

Five sons of Annas
Caiaphas

قیافا

پنج پسر ح ّنا

Who are the five brothers?
• In order to help the
audience understand the
person he refers to,
Jesus is more specific:
• the "five brothers"
mentioned by Christ are
the other five high priests.
They are actually five
brother-in-law, five sons
of Annas, as recorded by
the historian Josephus

این پنج برادر چه کسانی بودند؟
• برای کمک به درک بهتر مخاطبین که
 عیسی،او به چه شخصی اشاره می کند
:مسیح در این باره دقیق تر می گوید

• “پنج برادری” که عیسی مسیح در
 پنج کاهن،مورد آن صحبت کرد
ِ آنها پنج برادران.اعظم دیگر بودند
 پنج پسرِ حنّا.همسرِ قیافا بودند
که تاریخ نگاری به نام جوزفوس
.این را نوشته است

Evidence by the
historian Josephus
• “Now the report goes,
that this elder Ananus
proved a most fortunate
man; for he had five sons,
who had all performed
the office of high priest to
God, and he had himself
enjoyed that dignity a
long time formerly, which
had never happened to
any other of our high
priests” (Antiquities of the
Jews 20:198)

مدارکِ تاریخ نگار جوزفوس
• در این گزارش آمده است که
ثابت شده است که این شخص
 مردی خوشبخت بود زیرا،پیر
پنجپسر داشته که هر پنج پسر
وظایف خود را بعنوان کاهن
اعظم نزد خدا بجا آورده بودند و
او چنان مقام ومرتبه ای داشت
که هیچ کدام از کاهنان قبلی
: 20  (تاریخچه یهودیان.نداشتند
)198

پنج پسر حنّا
•
•

The five sons of Annas

العازار  17-16پس از میالد مسیح
قیافا ،داماد حنّا  36-18پس از میالد
مسیح
یوناتان  37-36پس از میالد مسیح
تئوفیلوس  41-37پس از میالد مسیح
متیاس  43-42پس از میالد مسیح
حنّای جوان  62-61پس از میالد مسیح

• Eleazar AD 16-17
Caiaphas son-in-law AD
18-36
Jonathan AD 36-37
Theophilus AD 37-41
Matthias AD 42-43
Annas the younger AD 6162

• از سال  70-63 ،61-44کاهنان دیگر
کهانت کردند.
• در سال  70معبد توسط رومیان ویران
شد.

• From 44-61, 63-70 other priests
occupied the post of high priest.
• In 70 the temple was destroyed
by the Romans

•
•
•
•

So who was the Rich Man?
1. He was rich (19)
2. He wore purple (19)
3. He feasted every day (19)
4. He enjoyed fortune (25)
5. He had five brothers (28)
6. They lived in his father’s
house (27)
7. They had Moses and the
prophets (29)
8. But they did not listen to
Moses (29)
9. Even if someone rose
from the dead they
would not believe (31)

پس آن مرد ثروتمند که بود؟
)19(  او ثروتمند بود.1
)19(  او ارغوان می پوشید.2
)19(  هر روز خوش گذرانی می کرد.3
)25(  او از ثروتش لذت می برد.4
)28(  او پنج برادر داشت.5
 آنها در منزل پدرشان زندگی می کردند.6
)27(
)29(  آنها موسی و انبیا دیگر را داشتند.7
)29(  اما آنها به موسی گوش نمی دهند.8
 باز هم، اگر کسی از مردگان برخیزد.9
)31( آنها باور نمی کنند

ایلعازر که بود؟

?Who is Lazarus

•

بعضی از مفسران نام ایلعازر را در این حکایت تصادفا
مشابه نام ایلعازر واقعی می دانند ،اما

Most commentators see the name
Lazarus as a coincidence, but

•

•

در حقیقت حنّا و پنج پسرش باور نداشتند که آن
ایلعازر واقعی بود که پس از مرگش برخیزانده شده
بود:

In fact Annas and his five sons did
not believe the real Lazarus after
he rose from the dead:

•

– یوحنا  10 : 12پس روسای کهنه شورا کردند که
ایلعازر را نیز بکشند.

•

بنابراین رستاخیز واقعی ایلعازر حقیقی و ایلعازری که
در این مثال است ممکن است با هم یکی نباشند.

•

اما در این مثال ابراهیم کسی نبود که ایلعازر را
برخیزاند ،بلکه این عیسی بود که ایلعازر حقیقی را
بعنوان نشانه ای از کاهنان برخیزاند.

– John 12:10 So the chief priests
made plans to kill Lazarus as well,

So the real resurrection of the real
Lazarus and Lazarus in the
parable may not be coincidence.
But in the parable Abraham did
not raise and send back Lazarus,
but Jesus did raise the real
Lazarus as a sign to the priests.

•

•

Thank you

متشکرم

