۴ متی
Matthew 4 :
The 3 temptations of Jesus

وسوسه های ذکر شده در متی باب ۴
نمیتواند حوادث عینی باشد
هیچ کوهی در دنیا آنقدر بلند نیست که بتوآن تمام ممالک دنیا رآ آز آنجا دید

در آنجیل لوقا ترتیب آین آتفاقات عوض شده  ٫در لوقا باب  ۴جای آتفاق دوم
وسوم تغییر کرده
آنجیل یوحنا باب  ۶وسوسه های در موآزآت و هم رآستای وسوسه های آول و
دوم و سوم متی باب  ۴دآرد
آما در یوحنا آز زبان مردم یهود درخوآست آین موآرد میشود
 -1نان
-2گرفتن به زور و آجباری پادشاهی
 - 3آنجام معجزه آی برآی آینکه نشان دهد آو همان مسیح موعود آست

The temptations in Matthew 4
cannot be a literal account
because:
No mountain is tall enough
to see "all the kingdoms of
the world".
Gospel of Luke changes
the order of the temptations
from 1-2-3 in Matthew 4 to
1-3-2 in Luke 4.
Gospel of John has parallel
temptations to 1-2-3 in
Matthew 4.
in John from the mouth of
the Jewish people
requesting Jesus:
)1. make bread (John 6:30
2. take the kingdom by
)force (John 6:15
3. do a miracle to prove
that he is the Messiah
)(John 2:18, 6:30

–
–
–

•

•

•

•

Satan only appears 2 times
in the Old Testament
• Satan in Zechariah 3 is a
political parable in the form
of a vision
• Satan in Job 1 is the
prologue to a drama, not a
book of history

از شیطان در عهد قدیم تنها
دو بار نامبرده شده است
 به عنوان یک۳ در زکریا باب
نمونه از دیدگاه سیاسی
 به عنوان پیش۱ در ایوب باب
گفتار و مقدمه ای از یک درام
و نه یک کتاب تاریخی

Zechariah 3 and Job 1 are
figurative or poetic.

 هر دو کتاب۱  و ایوب۳ زکریا
تمثیلی تلویحی یا شاعرانه
هستند

در بیابان  -مگر مسیح تنها نبود ؟
چگونه متی میدآنست که در آن  ۴۰روز چه آتفاقاتی بر مسیح گذشته ؟

In the wilderness
Jesus was alone

تنها کسی که میتوآنسته درباره وسوسه های مسیح به متی گ فته باشد ،
خود مسیح بوده آست
در وآقع میشود آینطور نگاه کرد که نویسنده متی باب  ۴در حقیقت خود
مسیح آست نه متی
پس در آین صورت متی باب  ۴به سان یک مثل آست که مسیح به
شاگردآن گ فته آست
و آگر مسیح آین رآ به شاگردآن به عنوآن مثلی بیان کرده  ،پس ما نیز
باید به عنوآن یک مثل مطالعه کنیم نه یک آتفاق عینی و دقیق و
وآقعی

How did Matthew know what
?happened during the 40 days

•

The only person who could tell
Matthew about Jesus' temptations
was Jesus himself

•

So it seems likely that the author of
Matthew 4 is in fact Jesus, not
Matthew.

•

In that case then Matthew 4 is a
parable that Jesus told to the
disciples.

•

If Jesus told this as a parable, then
we should read it as a parable, not
literal.

•

Order of the 3 temptations
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در ماتو  .1نان  .2 ،معبد  ، 3 ،پادشاهی.
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همچنین در انجیل یوهان وسوسه های موازی .1 :معبد  .2 ،پادشاهی  .3 ،نان
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رؤیا دربارۀ کاهن اعظم
1آنگاه او ِیهوشَع کاهن اعظم را به من نشان داد که
در حضور فرشتۀ خداوند ایستاده بود .و شیطان به
جانب راست یِهوشَع ایستاده بود تا او را متهم کند.
2خداوند به شیطان گفت« :ای شیطان ،خداوند تو
را توبیخ کند! خداوند که اورشلیم را برگزیده است،
ب نیمسوزی نیست
تو را توبیخ کند! آیا این مرد چو ِ
که از میان آتش برگرفته شده است؟» 3و ِیهوشَع
جامۀ چرکین بر تن ،به حضور فرشته ایستاده بود.
4فرشته به کسانی که در برابر یِهوشَع ایستاده
بودند ،گفت« :جامۀ چرکین از تنش به در آورید».
و به ِیهوشَع گفت« :اینک تقصیرت را از تو بیرون
کردم ،و جامۀ فاخر بر تو خواهم پوشانید5 ».نیز
گفت دستاری طاهر بر سرش بگذارند .پس
دستاری طاهر بر سرش نهادند و جامه بر تنش
کردند .و فرشتۀ خداوند ایستاده بود.

زکریای Zechariah 3:1-5

Read text of Zechariah 3:1-5

•

[ یعنی” :مدّعی“].

•

The high priest Eliashib – a family of high priests

Sanballat and Tobiah - enemies of the Jews

الیاشیب کاهن اعظم

سنبلط و طوبیا

خانواده از کشیش

دشمنان یهودیان

 طوبیا،الیاشیب اجازه داده بود
از اتاقی در معبد بزرگ
استفاده کند
13:7 نحمیا

Eliashib had allowed Tobiah to
rent a storeroom in the temple 13:
7 Nehemiah

 پسر،یکی از پسران یهویاداع
الیاشیب کاهن اعظم با دختر
 از شهر بیت حورون،سنبلط
 بنابراین.ازدواج کرده بود
من او را مجبور کردم که
اورشلیم را ترک کند
Nehemiah 13:28
One of the sons of Jehoiada, the son of
Eliashib the high priest, was married to
the daughter of Sanballat, of the city of
Beit Horon. So I compelled him to leave
Jerusalem. Nehemiah 13:28

یهوشع
()مرده
Jeshua 515-490 (dead)

یویاقیم
()بازنشسته
Joiakim 490-470 (retired)

الیاشیب
کاهن اعظم
Eliashib 470-433 (corrupt)

یهویاداع
Jehoida 433-410 (corrupt)

 طوبیا و جشم،ولی هنگامیکه سنبلط
 ما را،عرب از نقش ٔه ما باخبر شدند
 «چه میکنید؟ آیا:مسخره کردند و گفتند
میخواهید برضد شاهنشاه شورش
»کنید؟
Nehemiah 2:19
But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official and
Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. "What
is this you are doing?" they asked. "Are you rebelling against the
king?"

رشوه خواری
bribery

اختالس از دانه
embezzling grain

یکی از پسران
یهویاداع
Johanan 410-371
(brother betrothed to
Sanballat’s daughter)

ازدواج افراد ملل یا نژادهای مختلف
intermarriage with Gentile women

زکریا فصل سوم

Zechariah Chapter 3
Vision is a parable of events on earth

رؤیا مثل حوادث روی زمین است
A possible explantion:

Text of Zechariah 3 :1-4

 ۱بار دیگر خداوند در رؤیا ،یهوشع کاهن اعظم را به
من نشان داد که در حضور فرشت ٔه خداوند ایستاده
بود .شیطان هم در آنجا در دست راست او ایستاده
بود و او را مورد اتّهام قرار میداد
 ۲فرشت ٔه خداوند به شیطان گفت« :ای شیطان ،خداوند
تو را محکوم کند .خداوند که اورشلیم را برگزیده
است تو را محکوم کند .این مرد مانند چوب نیم
».سوختهای است که از میان آتش گرفته شده باشد

 ۳یهوشع با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده
بود
 ۴فرشته به کسانیکه آنجا ایستاده بودند گفت:
«لباس کثیف او را از تنش بیرون کنید».
سپس به یهوشع گفت« :ببین ،گناهان تو را
از تو دور کردم و حاال لباس نو به تنت
» میکنم

معنی

Meaning:

تمثیل

Vision:

نحمیا فصل سیزدهم

زکریا فصل سوم

خانواده از کشیش

یهوشع کاهن

پسر پسر

Joshua the priest

نحمیا

ه خداوند
فرشت ٔ

رسول خدا

Angel of God

سنبلط و طوبیا
دشمنان یهودیان

فساد

شیطان
Satan

لباس کثیف
Dirty clothes

Reality in Nehemiah
= the high priest family
= Nehemiah the servant of God
= Sanballat and Tobiah
= intermarriage, embezzlement

Parable in Zechariah 3
Joshua the priest
Angel of God
Satan
Dirty clothes

Isaiah 45:7 اشعیا

،پدیدآورندۀ روشنایی و خالق تاریکی7
موجد سعادت و آفرینندۀ مصیبت؛
 تمام اینها را به جا، یهوه،آری من
.میآورم
7 I form the light, and create darkness:

I make peace, and create evil:
I the LORD do all these things.
(Isaiah 45:7)

