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  مقدمه
اق يبا مطالعه آن اشت يحيكه خواننده مس است ييرويت و نيجذاب چنانداراي ل مرقس يانج“
 ”.ديش به جا گذاشته خدمت نمايبرا باركتكه خداوند م ييالگو پيروي ازابد تا در ي يم

  ينااگوست فان ر
  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فرد گاهيجا) الف

و  يل متيجاان درمطالب آن درصد  نودل بوده و در حدود ين انجيتر ل مرقس، كوتاهينكه انجيبا توجه به ا
  و بدون آن چه چيزي كم داشتيم؟ دارد يد چه سوديجد شود، پس وجود آن در عهد يافت مي يا در هر دو لوقا

مان يار ب آل ايده يا ل او را به مقدمهيمرقس، انج گونه روايات روزنامه يسادگو اختصار  ،زيش از هر چيپ
د يجد يها به زبان بشارتين ينو يها نهيزماست كه در  ين كتابياول غالباً لين انجيا. ل كرده استيتبد يحيمس

  .ترجمه شده است
آنها حالتي ويژه  يامروز يانو همتا انيروم يبرا مخصوصاً مرقس ليانجراست و مؤثر  سر سبكنه تنها 

  .هاي منحصر به فردي برخوردار است از ويژگيز ين محتوااز ديدگاه بلكه ، دارد
ل يع موجود در اناجيوقاهمان از  ياريبه بس در كنار چند روايت مخصوص به خود، مرقس كهدر حالي 

به عنوان مثال . ديگر فاقد آن هستند ليجان دوكه  است يات متنوعيجزئحاوي ل او ياما انج و لوقا پرداخته يمت
م ياورشل راهگونه در شد و چ يم يچگونه عصبان ،ستينگر يچگونه به شاگردانش م يسيند كه عك يماو اشاره 

 او همكاري وبا  وي كه در اواخر عمر بود شنيده را از پطرس جزئيات زندهن يد او ايبدون ترد. رفت يش ميپ
 نيو هم مرقس در اصل خاطرات پطرس است ليهستند كه انج نيا نيمب يسائيكل اتيروا .داشت مشاركت
  .باشد يم ينيعنوان شاهد عبه  يراو انيرفتار و نحوه ب ،يشخص اتيجزئ انگريموضوع ب

ن ياذكر و ) 51:14( كرداست كه برهنه فرار  يكه مرقس همان مرد جوانباور عمومي مفسران بر اين است 
ذكر  ي و اوليهاصلمتن ل در ياناج نويسندگان نيعناو( خود نهادبر كتاب  كه او با فروتني ستا مطلب امضائي

به  ين مرد جوان به نحويا و چنان چه كرد مي يم زندگيلمرقس در اورش يوحناي كه آنجااز . )نشده است
مربوط به  تيروابه احتمال بسيار قوي، پس  .وجود نداشتكوتاه ة واقعن يذكر ا يبرا يليل مربوط نبود دليانج

 .داردصحت  نگارش اين انجيل به دست مرقس

 

  سندهينو) ب

مرقس نگاشته  يوحنايل دوم را يرند كه انجيپذ يرا مدر كليسا ج يه و راياول دهين عقيا اكثر نويسندگان
از آن به عنوان محل گردهمائي ان يحيمس اي داشت و در آنجا خانه كه م بودياورشل يم از اهاليمر پسراو  .است

  .كردند و مشاركت استفاده مي
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مختلف  يها از قسمت قدمت و قوت زيادي دارند و باور،ن يا تأئيد يبرا جديد عهداز  شواهد خارج
و شايد رسول  يوحناي احتماالً( پير يوحنايبه نقل از .) م 110حدود (اس يپاپ .اند به دست ما رسيده يورتراامپ
 ،وسرنائيد، اين شهيوستژ .ستد كه مرقس، همكار پطرس آن را نگاشته ايگو يم) هيگر شاگردان اولياز د هم

  .موافق هستندهمه با اين عقيده  ”نويمارس بر ضد يا مقدمه“جن و كتاب يه، اوريكلمنت اسكندر ان،يترتول
جامع  هر چند گسترده واست،  كتابن يا سندهينكه مرقس نويبر ا يمبن جديد مبتني بر خود عهدشواهد 

  .دارد يه همخوانياول كليساي يانجه سنتبا  اماست، ين
 تاسه تشناخ مي را به خوبي مياورشل مخصوصاًن و ين فلسطيسرزم سندهينوبه وضوح پيدا است كه 

و از اين  برخوردار است نسبت به اناجيل ديگر يشتريات بيل مرقس از جزئيمربوط به باالخانه در انج روايات(
از  يل برخين انجيا!) باشد او يهمان خانه دوران كودك اين منزل،ست كه يآور ن چندان شگفت رو

به  يهوديرسوم آداب و  ،گذارد يش ميبه نمارا  )در زمان عيسي نيفلسطسرزمين زبان ( يآرام يها نهيزم شيپ
 ينيع يبا شاهد نويسنده ميمستق رابطه بيانگرت ايروازندگي  روشني و سرو  اند بيان شدهقابل فهم  صورتي

  .دارد 10عمال رسوالن باب پطرس در ا موعظهبا  طرح كلي مطالب انجيل مرقس توازي عجيبي .است
معادل مانند ( استل ير اناجينسبت به ساي شتريب كلمات التين حاويكه مرقس در روم نگاشته  يتيروا

  ).اند دينار، لژيون و حاكم ترجمه شده، يسرشمار ،كلماتي كه سنتوريون
و سه بار با نام  ”مرقس“يعني  )نيالتبه زبان (اش  يهوديريما با نام غ ةسنديبار نام نو ده جديد عهددر 

پسر بعد ، پولس يا همراه ”خادم“ ابتدا مرقس .تاس ذكر شده ”مرقس يوحناي“ او يهوديريو غ يهودي تركيبي
ل يانج“نگارش  يآل برا دهيا فردي او، قبل از مرگپطرس  ، خادمات معتبريبه استناد رواسپس برنابا و  شادائي

  .شود يمحسوب م ”خادم كامل
  

  خ نگارشيتار) ج

 يدر حال. مناقشه استمورد  مقدس كتابو معتقد به  كار محافظهمحققان  يبرا يخ نگارش مرقس حتيتار
تاريخي كه نگارش آن را قبل از سقوط و ويراني اورشليم اما  ان كرد،يت بيتوان با قطع يرا نم يخيچ تاريكه ه

  .احتماالً به واقعيت نزديكتر است داند مي
هاي پطرس در باب  گويند مرقس موعظه رواياتي كه مي. روايات مربوط به نگارش انجيل مرقس دو گونه هستند

دست به قلم بردن به رشته تحرير درآورد و آنهائي كه  .)م 68- 64قبل از( از وفات او پيشندگي خداوند ما را ز
  .دانند مرقس را بعد از درگذشت پطرس مي

خ نگارش آن را يد تاريبا ،و امروزه غالباً بر اين باورند هشد نوشتهكه  باشد يلين انجيمرقس اولاگر  مخصوصاً
ل يخ نگارش انجين تاريمحقق يبرخ .از مطالب مرقس استفاده كندباشد  لوقا توانستها دانست ت اينپيش از 

  .محتمل است به نظر كامالً 60تا  57 يها ن ساليب يخيدانند، اما تار يم يالديم 50ل دههيمرقس را اوا
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  موضوعنه و يش زميپ) د

 كتابن يا. شويم روبرو ميح يمس يسيع ما خداوند ز خادم كامل خدا،يانگ داستان شگفتبا ل ين انجيدر ا
رفت ين پذينمود و صورت غالم را بر زم تركرا  آسماندر خود  خيره كنندهاست كه جالل  كسيداستان 

 يخود را فدا جانتا خدمت كرده شود، بلكه خدمت كند و تا  امدين“ است كه يكس همتاي بي داستان. )7:2يف(
  ).45:10مر( ”كند ياريبس

خود صورت غالم را  ةل و اراديست و او به ميپسر ن يجز خدا ين خادم كامل كسيه ام كياد آورياگر به 
را  خدا گرفته تننجا پسر يدر ا .با شكوه اليزالي بر ما خواهد درخشيدل ين انجيشد، ا ها انسانرفت و خادم يپذ
ه از اراد كاملاطاعت او در  و رفتار اعمال تمامي .كند زندگي مين يوابسته بر زم يهمچون انسانبينيم كه  مي

  .شد انجام مي القدس روحقدرت  بهاو همه  و عجيب ميعظ كارهايپدرش بود و 
سايه  در ين خداوند بود كه خدمت خود را خوب آغاز كرد، مدتياز خادم يكيمرقس،  يوحناي ،سندهينو

  ).11:4مويت- 2(ثمربخش خود بازگشت خدمت و در آخر دوباره به ) 38:15اع( قرار گرفت
و  تا سخنانش استبر اعمال خداوند  بيشتراو تأكيد . است موجزو  قدرتمند ،عينگارش مرقس سر سبك

  .باشد شاهد اين ادعا ثبت نوزده معجزه و تنها چهار مثل از عيسي مسيح مي
چه مفهومي ) 2(د؟ يگو يچه م) 1(. ميد به دنبال كشف سه موضوع باشيل باين انجيا هبه هنگام مطالع

ن يا ،خداوند باشندن يراست خادم وفادار و خواهند ميكه  يتمام كسان يمن دارد؟ برا يبرا يدرسچه ) 3( ؟دارد
  .خدمت باشد براي ييگرانبها يالگودستورالعمل و تواند  ميل يانج
  

  انجيل مرقس طرح كلي

  )13-1:1(آماده شدن خادم  -1
  )12:3-14:1(ل يه خادم در جليت اولخدم -2
  ).38:8-12:3(توسط خادم  شاگردان آموزشو  دعوت -3
  )10، 9 يها باب(م يسفر خادم به اورشل -4
  ) 12، 11 يها باب(م يخدمت خادم در اورشل -5
  )13باب (نده جهان يخطابه خادم در مورد آ -6
  )15، 14 يها باب(رنج و مرگ خادم  -7
  )16باب (خادم  يروزيپ -8

  

  تفسير
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  )13- 1:1(آماده شدن خادم  - 1
  )8-1:1(كند  يم آمادهراه را  خادم پيشگام) الف

د بر نقش خداوند يتاك چون هدف وي .ستا ح، پسر خدايمس يسيع مربوط به مژدهل مرقس يانج موضوع 1:1
. كند آغاز مي دهنده نجات ينامه بلكه با خدمات عموم با نسبنه ل خود را يبه عنوان خادم است، انج يسيع
  .اعالن نمود ران يا بودكه منادي مژده  دهنده ديتعم ييحي

ظهور خواهد كرد  آوري پياممسيح موعود، ش از آمدن يكرده بودند كه پ ييشگويپهر دو ا يو اشع يمالك 3- 2:1
دهنده  ديتعم ييحو ي )3:40اش؛ 1:3مال( كند به آمادگي اخالقي و روحاني براي آمدن او دعوت ميرا  مردمكه 

  ”.ابان بودينداكننده در ب يصدا ...غمبريپ“او همان . ديتحقق بخش را ها يشگوئين پيا
تا  )افكارشان را تازه ساخته و از گناهانشان دست بكشند( كنندد توبه يبا ها انسانن بود كه يام او ايپ 4:1

ن يتنها مقدس. رنديت خداوند را بپذيتوانند با آن وضع يصورت نم نير ايدر غ. را بيابند گناهان آمرزش
  .ندتوانند پسر قدوس خدا را بشناس يم

بازگشت آنها محسوب  يداد كه نماد ظاهر يد ميآنها را تعم ييحينمودند،  ين اشخاص توبه ميا هنگامي كه 5:1
داست كه يپ 5ه ياز آ. ساخت يح بودند متفق ميكه منتظر ظهور مس يه وفادارين عمل آنها را با بقيا. دش مي

  . ن نبوديا ياصل البته موضوع. ع بوديار وسيبس ييحيواكنش مردم نسبت به موعظه 
بردند تا  يابان هجوم ميم به سمت بيعظ يليده شود، چرا كه خيد ياق وافريممكن بود كه در ابتدا اشت

كه  همچنان. و از گناهانشان بازگشت ننمودند نكرده يقياما غالب آنها توبه حق ،را بشنوند او نيآتش يها موعظه
  .د شدده خواهين موضوع ديم ايپرداز يت ميبه ادامه روا

. ابان بوديخانه او ب. نديگو يم اهل رياضتزاهد و  ،ين اشخاصيبود؟ امروزه به چن يچگونه انسان ييحي 6:1
او . نبود يتجمالت يغذا بود و اصالً يكاف يگذران زندگ ياو برا يغذا. ا زبر و ساده بوديليلباس او همانند ا

. ح را انجام دهديشناساندن مس يعنيفه پرجاللش ياند وظزها تن در داده بود تا بتوين چيبود كه به همه ا يانسان
بود كه  يظهور كس يبرا يقيبشر المن او يبنابرا. شه كرده بوديتوانست ثروتمند باشد، اما او فقر را پ يد او ميشا
  .ن خداوند باشديتمام خادم يها يژگيد از ويبا يم كه سادگيآموز ينجا ميما در ا. سر نهادن نداشت يبرا ييجا

و خدمت  يتيشخص يها يژگيو ،در قدرت يسياو گفت كه ع. بود يسيخداوند ع يام او درباره برتريپ 7:1
فه يوظ ، كاري كهكند بازدهنده را  نجات هاي بند صندل يدانست كه حت ينم قيخود را ال ييحي. تواناتر است

كوچك  يرا در مقابل و شتنيخودهد و  يرا جالل م يسيخداوند ع اًپر از روح غالب عظاو. رانه غالم بوديحق
  .شمرد يم

اما . كرد ميجاد نيشخص ا يدر زندگ يرييبود كه تغ يخارج ين عمل نماديداد كه ا يد ميتعم با آب ييحي 8:1

 و )8:1 اعمال( ساخت يم يرا جار يل قدرت روحانيد سين تعميا. داد يد ميتعم القدس روحبا آنها را  يسيع
  .)13:12ان يقرنت-1( كند ميمتحد  - حيبدن مس-  سا،يدر كل ان رادار ايمانن تمام يچن هم
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  )11-9:1( دهد يد ميخادم را تعم ،پيشگام) ب 

ورود به خدمت  يبرا يسيخداوند ع. دن بوديسال سكوت در حال به اتمام رس يدوره به اصطالح س 9:1
 كرد يحا طيار يكينزد ،اردن يبه سو از ناصره ييل را به تنهاياو در ابتدا شصت ما. شد يخود آماده م يعموم

د يتعم .اعتراف وجود نداشت يبرا يرا در او گناهياو توبه نكرد ز اًنيقي. افتيد يتعم ييحيو در آنجا توسط 
. ديكش ير ميامش از مردگان را به تصويجلجتا و ق در مرگ براو  ييد نهاين بود كه تعمينماد يخداوند عمل يبرا
  .او بود يخال ب و قبرياز صل ين امر نشانه ملموسياب در همان آغاز خدمت ين ترتيبد

نازل  يبر و يد و روح را كه مانند كبوترياز آب برآمد، آسمان را شكافته دنكه او يبه محض ا 11- 10:1

  . خواند يخود م بيپسر حبرا  يسيشد كه عده يپدر شن يخدا يصدا .شود مي

 يبر و القدس روحپر نباشد، اما اكنون  القدس روحه از افت كيخداوندمان را  ياز زندگ يا هلحظ يتوان حت ينم
بود كه او را  القدس روحن خدمت خاص يا. ز نمودين نموده به قدرت تجهيخدمت تده ايو او را بر نازل شد

 تواند يشخص م. بود يالزام القدس روحقدرت  .ساخت يش داشت آماده ميكه در پ يسه سال خدمت يبرا
 كه ما آن را يزين قدرت اسرارآميكن بدون چنيباشد، ل يشته باشد، سخنور خوبند، استعداد دايآموزش بب

 القدس روح يا من تجربه پريآ“ :ن استيا يسئوال اساس. ثمر خواهد بود بي م خدمتش مرده وينام يم ”مسح“
  ”دارم؟را به خداوند خدمت جهت به آماده شدن  يبرا
  
  )13-12:1(دكن يطان خادم را وسوسه ميش )پ

 ين مكان برد، نه برايخدا او را به ا روح. دينما يوسوسه م ابانيبهوه را در يخادم  چهل روزن به مدت طايش
توانست  يبه عنوان انسان م يسياگر ع. توانست گناه كند يد كه او نميكند بلكه ثابت نما يند كه او گناه مينكه ببيا

با وحوش د كه او يگو يچرا مرقس م گناه نكند؟ نكه اكنون كه در آسمان استيا بود بر ينيچه تضم ،گناه كند

ا ياو را نابود كنند؟  ب كردهيافته بودند كه خداوند را تعقيطان قدرت يوانات از شين حيا ايبرد؟ آ يبسر م صحرا
  .و هيچ جوابي براي آنها نداريم مين سئواالت را بپرسيم ايتوان يع خالقشان بودند؟ ما فقط مينكه مطيا

 يزيام وسوسه چياو در طول ا ؛)11:4 يمت ك.ر( كردند يم يفرشتگان او را پرستارروز ن چهل يپس از ا
  ).2:4لوقا (نخورد 

ك هستند، يشتر به خداوند نزديبكه  يكسانبراي . ناپذير اجتنابست ا يان امردار ايمان يها برا شيوجود آزما
بزرگ  يها كند، بلكه سالح يتلف نم يان اسميحيمس يخود را برا يرهايطان تيش. بود شتر خواهديب ها يسخت

ست بلكه گناه يوسوسه شدن، گناه ن. دان هستنديروز ميپ يرد كه در نبرد روحانيگ يم يكسان يخود را به سو
 يم، وليم در برابر وسوسه مقاومت كنيتوان يما با قدرت خود نم. م وسوسه شودين است كه انسان تسليا

  .غلبه نمايند يطانيش هاي خواهشبر توانند  مي به ياري آن است كه يقدرت اندار ايماندر  القدس روحسكونت 
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  )12:3- 14:1(ل يه خادم در جليت اولخدم - 2
  )15-14:1(آغاز خدمت خادم ) الف

گسترده او در  و با خدمات) 54:4- 1:1وحنا ي ك.ر( كردهصرف نظر  در يهوديهمرقس از شرح خدمت خداوند 
 ياز خدمات در نواح يسپس او به شرح كوتاه .)50:9-14:1( كند ميماه آغاز  9سال و  1ل به مدت يجل

او در آنجا  يزندگان يانيم كه هفته پايبه اورشل عيسيش از ورود يپ يعني ،)45:10-1:10(پردازد  يه ميهودي
  . شد يسپر

  :ن بوديح ايژه مسيام ويپ .نمود يل آمد و به خبر خوش ملكوت خدا موعظه ميبه جل يسيع
و حال آن . ده بوديظهور پادشاه به كمال رس يزمان برا ،گذشته يها يشگوئيبر طبق پ. ده بوديكمال رس زمان به -1

  . ده بوديرس زمان فرا
. كرد يل را به ملكوت خدا دعوت ميت قوم اسرائيپادشاه حضور داشت و با خلوص ن. ك بوديملكوت خدا نزد -2

  . دك بود چرا كه پادشاه وارد صحنه شده بويملكوت نزد
ورود به ملكوت را داشته باشند، آنها  يستگيتا شا. مان آورنديل ايشوند تا توبه نموده و به انج يفراخوانده م ها انسان -3

  . آورند يمان ميا يسيگشتند و به خبر خوش خداوند ع يد از گناهان خود باز ميبا

  
  ) 20-16:1(ر يگيچهار ماهاز دعوت ) ب

 يريگيد كه در حال ماهياس را دياندر شمعون و برادرش گشت، يل ميلج يايدرچون به كناره  18- 16:1
ح شاگرد او شده بودند يمس قت، آنها در آغاز خدمتياو آنها را قبال مالقات كرده بود، در حق. بودند

اد يصشان وعده داد كه آنها را يكند تا همراه او باشند و به ا ميو اكنون از آنها دعوت . )41-40:1وحناي(

اطاعت . او روانه شدند ياز پ خود را رها كرده يريگيدرآمد ماه شغل پر ،آنها بالفاصله. گرداند يم ها انسان
  .فداكارانه و كامل بود ،عيار سريشان بسيا

  .است ها د جانين حال صيك هنر و در عي يريگيماه
  .به انتظار نشست ييد در تنهاياكثر مواقع با. صبر دارد هاز بين كار نيا -1
  .طعمه و قالب دارد ،از به مهارت در استفاده از تورين كار نيا -2
  .ان دارديبردن به محل عبور ماه يپ يت براياز به هوش ودراين كار نيا -3
  .شود ميد نيناام ير خوب به سادگيگيماه. از به پشتكار داردين كار نيا -4
  .نمود يخود را مخف ز كردهيش پرهن است كه از اغتشايه اين رويبهتر. از به آرامش داردين كار نيا -5

م، به همان نسبت در ييآ شتر به شباهت او دريهر چه ب. م شديخواه ها انساناد يصم يينما يرويح پياگر از مس

  .ه كارها را به دست خواهد گرفتياز اوست و او بق يرويپفه ما تنها يوظ. م شديموفق خواه ها د جانيص
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ر يتعمرا مالقات كرد كه در حال  يزبدپسران  وحنايعقوب و ي ،يسيخداوند ع تر شيپ يقدر 20- 19:1

روانه  خداونداز عقب  كرده وداع شانپدر با فوراً شان را دعوت نمود،يانكه يبه محض ا. بودند شانيها دام
  .شدند

و نه  نه خانواده). 33:14لوقا (او روانه شوند  يدر پ ك گفتهز را تريد تا همه چينما يرا دعوت م ها انسانح يمس
  .د مانع اطاعت از او شودينباكدام  چي، هثروت

    
  )28- 21:1(د ياخراج روح پل )پ

د، ش يمعجزه پس از معجزه از او صادر م .كنند يح ميخداوندمان را تشر ياز زندگ يروز خاص 34 يال 21ات يآ
  .ديبخش يضان را شفا ميوزدگان و مريد ،ب اعظمين طبيا

 .دنك ميگناه آزاد دهشتناك را از ثمرات  ها انسانده شده كه او يشكر يتصو ن گونه بهيح ايمعجزات شفابخش مس
  . ل شرح داده شده استين موضوع در جدول ذيا

  از ييرها          معجزه
  از گناه يناش يناپاك -1    )26-23:1(د يآزاد كردن مرد از روح پل-1
  از گناه يالتهاب و تب ناش -2    )31-29:1(مادر زن پطرس  يشفا -2
  از گناه  يانزجار ناش -3      )45-40:1( يجزام يفاش -3
  از گناه  يناش يپناه بي -4      )12- 1:2(ج يافل يشفا -4
  از گناه  يده بودن ناشيفا بي -5      )5-1:3(دست خشك  يشفا -5
  ازگناه يحقارت، خشونت و وحشت ناش -6    )20-1:5(از ارواح ناپاك  ييرها -6
  يزندگ يرويف نيقدرت گناه در تضع -7    )34-25:5( يزيمبتال به خونر يزن -7
   از گناه يناش يمرگ روحان -8  )43- 35، 24-21:5(روس يايزنده كردن دختر  -8
   طانيگناه و ش يبندگ -9               )30- 24:7(ك دختر ياخراج روح ناپاك از  -9 

  يروحان اموران يب خدا و يدن صدايدر شن ناتواني -10  )37-31:7( كه لكنت زبان داشت يكر يشفا -10
  ليدر مقابل نور انج يكور -11      )26- 22:8(نا يمرد ناب يشفا -11

   يقلمرو روحان يرحم يب -12    )29-14:9(وزده يپسر د يشفا -12

  از گناه يناش يينايو ناب ييگدا -13    )52-46:10(مائوس كور يبارت يشفا -13

با  ماًئا آورد، اما او خوانده شده تا داجل شفابخش را بن اعمايل دعوت نشده تا تمام اياگر چه امروزه واعظ انج
 14:12وحنا يدر  يسيخداوند ع ن اعمال بزرگتر از آنچهيا ايآ. خود دست و پنجه نرم كند يروحان دشمنان

ز خواهد كرد و بزرگتر يكنم او ن يرا كه من م ييمان آورد، كارهايهر كه به من ا“ :ستنديبدانها اشاره كرده است ن
  ؟”ز خواهد كردينها نياز ا

سه شد و يدر كفرناحوم وارد كن يسيع .ميكه مرقس نقل كرده بپرداز رواياتيد تا به ياما حال اجازه ده 22- 21:1
 يتدر سخنان او قدر. ستين يك معلم عاديبردند كه او فقط  يمردم پ. م دادن در روز سبت نموديشروع به تعل
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جمالت او از قادر . كرد ميو خسته كننده را مطرح ن يتبان مطالب تكرارشد، او مانند كا يده ميرقابل انكار ديغ
م يدر تعال. كردند يمذهب كهنه را دوره م ،كاتبان. بود م او جذاب، ملزم كننده و محكميتعال. شد يمطلق صادر م

را  يزيچ آن ر او هريكه انجام داده بود صحبت كند، ز ياو حق داشت در مورد اعمال .نبود يرواقعيغ اي او نكته
  .عمل كرده بود يداد، خود در زندگ يم ميكه تعل

. نديد سكوت نمايصورت با نيا ريند در غيد با اقتدار سخن بگويدهند با يم ميكه كالم خدا را تعل يهمه كسان
ن سخنان يا 4:13ان يقرنت-2پولس در  )10:116مزمور ( ”مان آوردم پس سخن گفتميا“ :ديگو مي سنده مزمورينو

  .گناه بود بر عليهق يام سرآغاز الزام عمين پيا .كند يقل مرا ن
د يطان، روح پلينجا شيدر ا. ر شده بوديطان تسخيله شيوسه ا بيد داشت يبود كه روح پل يسه مرديدر كن 23:1
است كه آن روح با ناپاك ساختن روح و جسم آن مرد  ين موضوع بدان معنيا احتماالً. ف شده استيتوص

ز ين دو از هم متمايا .ديم ندهيتعم يوزدگيچگاه اشكال مختلف جنون را به ديه .كرده است خود را آشكار
 ييغالبا توانا ين شخصيچن. كند ير آن را كنترل مير شده است و روح شريتسخ اًوزده واقعيشخص د. هستند

  .ديگو يشده كفر م سختاو ا كار ي حيمس يسيابد و در مقابل شخص خداوند عي يالعاده را م انجام اعمال خارق
 يرين به كارگيهمچن. و قدوس خدا خواند يرا شناخت و او را ناصر يسيطان عيم كه روح شينيب يم 24:1
در . ميشناس ي؟ تو را ميا هالك كردن ما آمده يا برايآ ؟ما را با تو چه كار است :مينيب ير جمع و مفرد را ميضما

  . از جانب خودش يياز آن به تنها بعد يگفت ول يطان از زبان مرد سخن ميابتدا ش
ر گفت كه ين او به روح شريبنابرا. قت محض بوديهر چند حق ،رفتيطان را نپذيشهادت ش يسيع 26- 25:1

طان يخراش ش گوش فرياددن يشن و مصروعدن مرد يد. سپس دستور داد كه از آن مرد خارج شود ساكت باشد،
  . ب بوديار عجيبس يبه هنگام ترك و

ار يبس داشت و يمردم تازگ ين معجزه برا يا .زده ساخت را شگفت يارين معجزه عده بسآ 28- 27:1
ن يا ايآنها در شگفت بودند كه آ. كرد يد را اخراج ميك فرمان ساده ارواح پليبا  يدهنده بود چرا كه انسان تكان

 اتمامش از يپ .شد عشايل يجل ينواح يدر تمام فوراًن خبر يعت است؟ ايد شريك مكتب جديم يسرآغاز تعال
 :اشاره كنيمبه سه موضوع  اجازه دهيد ن قسمتيا

 .ختين برانگيزم يبر رو شرير يها تيرا در فعال يميان عظيح، طغين ظهور مسياولراً ظاه -1

  . نش بوديطان و عاملياو بر ش يروزياز پ ير حاكين ارواح شريح بر اياقتدار مس -2
ست يگرفتن با خون و جسم ن يكه ما را كشت اريز“. پردازد يت با او ميز به ضدينطان يكند، ش يهر جا خداوند كار م -3

  ).6:12ان يافسس( ”يآسمان يها يشرارت در جا يها ن ظلمت و با فوجيها و جهانداران ا ها و قدرت استيبلكه با ر

  
  ) 31-29:1(مادر زن پطرس  يشفا) ت

جنبه خادم بودن  يكه رو يليانج يبرا مخصوصور ل است و به طين انجياز كلمات خاص ا يكي واژه فوراً
  . د دارد مناسب استيتاك يسيت خداوند عيشخص
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 شمعونخبرشد كه مادرزن  با دنش به آنجايرس به محض و به خانه شمعون رفت سهيكنخداوند ما از  30- 29:1

آنها وقت را  .ندخبر داد را از حالت او يدر ساعت ود كه يگو ين ميچن 30ه يآ .است دهيتب كرده و خواب
  .دت زن مطلع ساختنيب را از وضعيدند و طبكرتلف ن
 فوراًاو . ستديش بايپاها يكمكش كرد كه رو دست او را گرفتهبه زبان آورد  ينكه سخنيبدون ا يسيع 31:1
ن مورد، خداوند نه تنها تب را يدر ا. شود يل ميمار زايتب در حالت ضعف از شخص ب معموالً. افتي شفا
 .شان مشغول گشتيا يبه خدمتگزارد و آن زن يبه او قوت خدمت كردن بخش اًد بلكه فوريامل بخشك يشفا

  :ديگو ين ميچن رليم. آر .يج
س شود به يخدمت خداوند تقد يبرا اًعيد سريبا ،العاده ا خارقي يچه به طور معمول ،افتهيكه شفا  يماريهر انسان ب

 ياز دست رفته برا يها فرصت يشه برايكه هم ييها انسانارند يچه بس   ....كه به او بازگشته است ياتيخاطر آن ح
را كه دوست داشتند انجام دهند در ذهنشان  يخدمات باشكوه و عال يخورند و برخ يح افسوس ميخدمت به مس

ح يبه مس يخدمت واقع. زنند يخواهد سرباز م يح از آنها ميكه مس ين اثنا آنها از انجام خدماتيدر ا. كنند يتصور م
  . سته استيف روزانه به نحو شايانجام وظا ،زيقبل از هر چ

ما خاطر نشان به ن امر يا. جالب است كه امروزه در تمام معجزات شفابخش طرز عمل خادم متفاوت است
به خدمت  ئي خودشخصيت و توانا يد بر مبنايهر كس با. ستنديه به هم نيك از عملكردها شبي چيسازد كه ه يم

  .بپردازد
 يا هينظر كاهنان و رهبران روحانيه تجرد يدهد كه در آن روزگار نظر ين امر نشان ميپطرس مادر زن داشت و ا

اي براي  تواند زمينه ميندارد و در واقع  يمقدس كتاب يچ مبنايه كه است يك سنت انسانين يا. ب بوديغر
  .تهاجم شرير باشد

  
  )34- 32:1(شفا در شامگاه  )ث

شان را به يازهايروز سبت بود مردم جرات نداشتند ن كه آنجااز  .تشر شده بودنر طول روز مخبر حضور خادم د
ضان يمر. در خانه پطرس ازدحام شد ،ديان رسيو سبت به پا شامگاه به مغرب شداما چون . اورنديحضور او ب

  .جربه كردندت دهيداد به چشم د يم ييرها يرا كه آنها را از گناهان و هر مرض يقدرت ها وزدهيد و
  
  )39-35:1(ل يموعظه در سراسر جل )ج

 باشدو ازدحام به دور  يتا در آنجا از شلوغ رفت يبه محل برخاسته طلوع آفتاببامدادان قبل از  يسيع 35:1
آن  يپدر برا يكه خدا را يميكند تا تعال ميهوه هر صبح گوش خود را باز يخادم . بمانددعا  در ساعتيو 

كرد به زمان دعا در صبح زود  مياحساس  يسياگر خداوند ع .)5و4:50ا ياشع(بشنود  روزش در نظر گرفته
برخاسته  صبح زود. داد يزمان دعا كردن بها م يد كه او براييتوجه نما! مياج دارد پس چقدر ما بدان محتاجياحت
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ا يآ. خدا باشد يبرا يا يو قربان يفرد يد انضباطيش شخص باشد، بلكه بايد محل آسايدعا نبا. رفت يرون ميب
  خدمات ما باشد؟بسياري از  ثمر بودن بيبر  يحيتوض دتوان ين ميا

. رون خانه جمع شده بودنديت دوباره بيجمع ،گران از خواب برخاستنديشمعون و د هنگامي كه 37- 36:1
  .اق مردم را به او بدهندياشت خداوند رفتند تا خبر شور و يشاگردان به سو

د در آنجا ينگشت بلكه شاگردان را به دهات مجاور برد و به آنها گفت كه بااو به شهر بازدر كمال تعجب  38:1
  ؟چرا او به كفرناحوم بازنگشت. ز موعظه كندين

  .خواهد ميافته بود كه خدا از او چه يز، او دعا كرده و دريقبل از هر چ -1 

او . هرگز مجذوب جماعت بزرگ نشد دهنده نجات. ته اسيتنها ظاهر قض متوجه شد كه ازدحام در كفرناحوم ،اًيثان – 2

  .گذرد يبرد كه در قلب آنها چه م يم يو پ ستينگر يباطن آنها را م يعنيظاهر  يورا
ف يشان تعريكه از ا يم داد كه در مورد افراديبه شاگردان تعل نمونه خوددانست و با  ميت را ين محبوبياو خطر ا -3

  .ار باشنديند هوشكن مي
  .كرد يز ميساخت پره يب مقدم ميرا بر صل يكه تاج پادشاه يو ظاهر ياحساس و تظاهرات از ازدحام ماًائاو د -4

 يگر برايد ييداد و از سو ين ميانسان را تسك يها رنج ييمعجزات شفابخش از سو. د او بر موعظه كالم بوديتاك -5

  .شده بود يزير مجذوب ساختن جماعت به موعظه طرح

گفتن  ل؛او موعظه و عم .كرد ميوها را اخراج يدنمود و  يوعظ م ليجلسراسر س يدر كنااو ن سان يبد 39:1
سه اخراج يد را در كنيپل يروح يچند گاه م او هر ازيجالب است بدان. خته بوديو انجام دادن را در هم آم

  ستند؟يس آن روزگار نيمشابه كنا يامروز ليبرال يساهايا كليآ. نمود يم
  
  )45- 40:1( يذامك جي يشفا )چ

  :دهد يكه خدا جواب م يياست از دعاها يميتعل اي نمونه يجذام روايت اين
  : ت بوديخلوص ن ياز رو و او عاجزانه درخواست -1
  .در مقابلش زانو زد :خواست او محترمانه بوددر -2

  .ياگر بخواه :و اطاعت بود يفروتن يخواست او از رودر -3

  .يتوان يم :ودمان بيا يخواست او از رودر -4

  .مرا طاهر ساز :از خود اعتراف كرديبه ن -5

  .مرا طاهر سازبلكه  ”دهمرا بركت “نه  ،درخواست او خاص بود -6

   .سازمرا طاهر  :بود يدرخواست او شخص -7
  .هكلم 5 يدر متن اصل :او مختصر بود درخواست -8

  .افتاد يد چه اتفاقيمشاهده كن
  . ميمطالعه نكن ين عبارات را بدون احساس وجد و قدرشناسيا گاه چيه .ترحم نمود يبر و يسيع
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مان و يا سرشار از يپاسخ به دعا يدست خدا برا! ديين موضوع تفكر نمايدر ا .خود را دراز كرد تدساو 
  .دراز شد يفروتن

ن ياز ا. شد يكرد شرعا نجس م يرا لمس م يجذام فرديكه  هر ،عتيبر طبق شر. لمس نموداو را  يسيع
انسان  يماريپسر انسان كه قدوس بود خود را در معرض ب يول. ز وجود داشتين يماريت بيشته خطر سراگذ

  .نكه به آنها آلوده شوديرانگر گناه قرار داد بدون ايو اثرات و
 ”.طاهر شو“ :سپس گفـت. بخشد يم، ما را شفا ميابيم شفا يخواه يشتر از آنچه ما مياو ب ”.خواهم يم“ :او گفت

  .گشت و طاهر شد ليفور برص از او زاال يف
ست يبا يد و آنچه ميكه برود و خودش را به كاهن بنما معجزه قدغن فرمود و گفت نح او را از شهرت داديمس
. ش اطاعت مرد بوديآزماقبل از هر چيز ن موضوع يا .)و آيات بعد 2:14ان يالو(ر بگذراند انجام دهد يتطه يبرا
بر  ين كار مانعيان كرد و با اياو معجزه را همه جا بخير، بلكه گفت عمل كرد؟  يوبه  يسيكه ع طور ا او آنيآ

ا او يآ. ز كاهن بودييقدرت تم يبرا يشين آزمايچن ن مساله هميا). 45ه يآ( نمودجاد يسر راه خدمت خداوند ا
انجام  ظيمعاكنون آمده و معجزات  ،انتظارش بودند دراست  ياديح موعود كه مدت زيكرد كه مس يدرك م

  .برد نمي ين موضوع پيبود به ا يمعمول يليك اسرائيد؟ اگر او ده يم
او  معيار. پردازد و در جاهاي خلوت به خدمت ميكند  خود را از ازدحام مردم دور مي يسيكه ع بينيم ميباز هم 

  . تعداد نبود موفقيت يبرا
  
  )12- 1:2(ج يمرد افل يشفا )ح

كه او منزل داشت  اي هپشت در خان گروهي بسيار.... رد كفرناحوم شدواكه خداوند  يپس از مدت 4- 1:2
 گر را در حال انجام معجزات خبر ورود او زود منتشر شده بود و مردم مشتاق بودند معجزه. ازدحام نمودند

كه  يآنان يكالم را برا دهدهن نجات .شوند ميكند مردم جذب  يهرگاه خدا قدرتش را ظاهر م. مشاهده كند
 يتخت يبود كه چهار نفر او را رو يمفلوج، مل مرديخ يدر انتها. نمود يبودند موعظه م جمع شدهدر  فاطرا

 يشه بر سر راه كسانيهم. شده بود يسيبه خداوند ع مفلوجك شدن يمانع از نزد مردمازدحام  .كردند ميحمل 

 را يمكان سقفآن چهار نفر . تمان خالق اسياما ا .وجود داشت يك شوند موانعينزد يسيخواستند به ع يم كه

اط وسط خانه قرار ين در حيزم ياو را رو احتماالً ،هشتند فرور يرا به ز مفلوجو  شكافتهدر آنجا بود  يسيكه ع
 ،ي، همكارين دوستان خوب را، دلسوزيا ي مستعارها نام باذوق، يشخص .نزد پسر خدا آوردند را او و دادند
را  ها تين قابليم كه ايباش يستوتا د نهايت سعي خود را بكنيمد يك بايهر  ما .است ذكر كرده پشتكارو  ابتكار
  .ميه ظهور برسانصبه من
اكنون به  .ده شديگناهان تو آمرز ،فرزند :به مفلوج گفت و …قرار گرفت شانيمان ايا تحت تأثير يسيع 5:2

او  گناهان موضوع ؟ پسنبود فقط فلج بودن شخص ا مشكليآ .گفته باشد يبيسخن عج يسيعكه د يرس ينظر م
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او . داد ياز روح غافل شود شفا نم حالي كهاو بدن را در  .از او رفتيمافوق ن يزيبه سراغ چ يسي؟ اما عچيست
 :ن گفتيبنابرا. داد يرا شفا نم يكرد، مرض جسم ميجاد نيا ير و تحولييشخص تغ يت روحانيتا در وضع

گناهان  ين زندگين در ايزم ين برهه از زمان بر رويدر ا. بود آور شگفت ين سخنيا .ده شديگناهان تو آمرز
ده يدر همان زمان هم گناهان آمرز نان داشتياو اطم. ديصبر نما ياو مجبور نبود تا روز داور. ده شديمرد آمرز

  .شوند ايمان دارند مشمول اين آمرزش مي يسيكه به خداوند ع يكسان تمامچنين  هم .شود يم
م داده يدر كتب مقدس تعل يبه اندازه كاف باورن يا. ح را درك نمودنديمس مفهوم سخنفاصله بال كاتبان 7- 6:2

قت خود را با يآمرزد در حق يكرد گناهان را م يكه ادعا م يكس .امرزديتواند گناهان را ب مي خدا تنهاشده كه 
، يسيخداوند ع به الوهيت رافشناخت و اعت ياما به جا. ح استيمنطق آنها صح تا اينجا. دانست يخدا برابر م

  .ديگو يكفر مدر دل خود به او تهمت زده گفتند كه 
ن ياو ا. استاو  يعيطب قدرت مافوق به خودي خود دليلي بركه  ، موضوعيشان را خوانديافكار ا يسيع 9- 8:2

شفا  ايده شد يرزمفلوج را گفتن كه گناهان تو آم تر است؟ كدام سهل كه ديپرس از آنها را جويانه مبارزهسئوال 
به يك  هر دو عملانسان انجام  براياما . تر بود سهل ”ده شديگناهان تو آمرز“كه گفتن  اًواقع ؟دادن فلج او

  .ممكن است ريغ انداره
؟ وستيبه وقوع پ اًواقع امرن يا ايآ يول. كرده بود اعالمده شدن گناهان آن مرد را يخداوند آمرز 12- 10:2

 دهنده نجات. كردندباور نسخن عيسي را ن ي، بنابراده شدهينند كه گناهان آن شخص آمرزيبتوانستند ب ميكاتبان ن
توانستند به چشم  ينشان داد كه م يزيده شده است، به كاتبان چيد كه گناهان مرد آمرزينكه ثابت نمايا يبرا

درنگ برخاست و  بي مرد ”.بروز، بستر خود را برداشته و به خانه يبرخ“ :او به مرد مفلوج گفت .ننديخود بب

رغم وجود شواهد  ياما كاتبان عل. ده بودنديند يزين چيچن هرگزآنها . مردم همه در شگفت شدند .ن كرديچن
  .اورنديمان بيآنها نخواستند ا و ،شامل خواستن است ايمان .اورنديمان بيار نخواستند ايبس
  
  )17- 13:2( يالو از دعوت )خ

ما . ديات بود ديمال يآور در حال جمع را كه يداد، الو يم ميتعل اينار دردر ك يسيع هنگامي كه 14- 13:2
با  كامالًش شغل يبود، ول يهودي هر چنداو . ل اول را نگاشتيانج م كه بعدهايشناس يم ينام متبا را  يالو

به  غالباً ين مردانيچن! كرد مي يآور ات جمعيروم مال اشغالگر دولت يز بود چرا كه او برايهود در ستيجامعه 
اما  .د جامعه بودندرومط ها مانند فاحشهو  ر شمرده شدهيقت حقيدر حق و مورد توجه نبودند شان صداقتخاطر 

 .به دنبال او روانه شدز را رها كرده يو همه چ ديح را شنيكسب كرد كه دعوت مس ياعتبار جاودان يزمان يالو
 ،ين كاريد در آن زمان چنيشا. مياطاعت كن يچ سئواليبدون ه ،به هنگام دعوت يهمچون الو زينكاش ما  يا
م يد مبشر، جيشه. شود يمحسوب نم يا قربانيثار ياصالً ا يزين چيچنت ياما در ابد ،دش يم يتلق يثار بزرگيا
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تواند  يرا كه نم يزيرا چيست زيدهد احمق ن يد، ميتواند حفظ نما يرا كه نم يزيكه چ يكس“ :ديگو يوت ميال
  ”.آورد يبه دست م از دست دهد،

اكثر . آشنا كند يسيدوستان خود را با خداوند ع توانست يم ن اويبنابرا ،پا شد بر يخانه الودر  يافتيض 15:2

ان آنها حضور يرفت تا در ميدعوت او را پذ يسيع. بودند باجگيران و گناهكاران از دوستان او مانند خودش
  .ابدي

 نكهيا يآنها به جا .ندا هبه دام انداخت حين ارتكاب گناهي بزرگاو را در  گمان بردند كه انيسيكاتبان و فر 16:2

استاد شما  چرا. نديسلب نما را آنها يرفتند تا اعتماد و وفادار ششاگردانخود او مراجعه كنند، نزد به  اًميمستق

  ؟نوشد خورد و مي مي ران و گناهكارانيباجگبا 

كاتبان . ضانيب ندارند بلكه تنها مرياز به طبيكرد كه تندرستان ن يادآوريو به آنها  دين را شنيا يسيع 17:2

ران و يباجگ. كردند ياذعان نماعظم  بياز خود را به طبين علت هم نيبه هم و هستند سالمكردند كه  يگمان م
 ودهمچون آنها آمده ب يدعوت گناهكاران يبرا يسيع. رفته بودندياز خود را به كمك پذين قصور و ،گناهكاران

  .پنداشتند ميب يع بي و عادل شتن رايكه خو يكسان ينه برا
گران يد يبه رو يحيجماعت مس هاي قلب خود را درد دريما نبا. نهفته استما  يبرا ين واقعه درسيادر 
دهنده را به آنها  تا خداوند نجاتدوست شويم و دوستي كنيم شناسند  يكه خدا را نم يكسان باد يبلكه با ،ميببند
م يدهو به آنها اجازه  د خودمان متزلزل شوديم كه عقايكن يكار ديدر معاشرت با گناهكاران نبا. ميينما يمعرف

 يها قيطر ياشخاص به سو ييدوستانه در راهنما يا وهيش هد بيما با. گاه خود تنزل دهنديكه ما را تا جا
 يسياما ع ،ار سهل و آسانيست بسا ير امريشر يايجدا ساختن خود از دن. ميشقدم باشيسودمند پ و يروحان

  .ن كننديد چنيز نباين روان اوين عمل نكرد و پيچن
ن ياما توه ،دار خواهند نمود ت او را خدشهررا دوست گناهكاران بنامند، شه يسيكاتبان گمان بردند كه اگر ع

اد يوان دوست گناهكاران از او به عن يافتگان به خوشي اكنون نجات. شد به اونسبت شتر يبه احترام ب ليآنها تبد
  .خواهند داشتن امر تا به ابد دوست يا يكنند و او را برا يم
  
  )22- 18:2(درباره روزه  مباحثه )د

روزه در . داشتند ينگاه م يمذهب اي فريضهروزه را به عنوان  انيسيو فر دهنده تعميد ييحيشاگردان  18:2
را از دست  خود قيم عمياز مفاه ياريبس به تدريج يول ،آمد يق به شمار ميعم ياندوه درون يق تجليعت عهد
و  رندگي يروزه نم يسيع شاگردانآنها متوجه شده بودند كه . شده بود يك رسم مذهبيل به يو تبده داد

  .نه بوديخواستند دلشان پر از حسد و كح يح توضين مورد از مسيكه در ا يهنگام احتماالً
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 كه يتا زمان. خودش داماد بود ،يسيع. ه كرديتشب دامادبه همراهان  شاگردانش را ،در پاسخ يسيع 20 - 19:2

شان گرفته ياو از اد كه يرس يم ياميكن ايلرا نشان دهند،  نبود كه غم و اندوه خود يازيشان بود، نياو با ا 

  . خواهند داشت گرفتنروزه  فرصتام يو در آن ا شد يم
كه با دوره  است ديجد دوراني اعالم فرا رسيدنند كه در واقع ك يان ميل را بيخداوند، بالفاصله دو تمث 21:2
ن ين چنيشده و اگر ا لهوص پارچه نواست كه با  كهنه يا جامه ين مورد، تصويراول .هيچ همخواني نداردقبل 
، باشدتر  كهنه وصلهكه از  يا جامه. شود يبدتر م ير شود، وصله نو از آن پارچه كهنه جدا شده و پارگيتعم

عت كهنه يطب يسيع. كه وصله به آن دوخته شده پاره خواهد گشت ييدر جا ست و مجدداًتر از وصله ا سست
د يجد ينين آئيا. كند يهود اصالح نمي يها نيت را با آئيحيمس گاه چيخدا ه. كرد ميسه يرا با جامه كهنه مقا

 يخود را به شادمان يد جايبا شود يش داده ميك رسم خشك نماياندوه عصر كهنه كه با روزه به عنوان . است
  .بدهد جديدعصر 
د ده يقدرت تحمل خود را از دست م يمشك چرم .است مشك كهنهدر  شراب تازهان يل دوم بيتمث 2:22

. گردد يد باعث پاره شدن مشك ميآ يم به وجودر يكه در اثر تخم ي، فشارريخته شوددر آن  شراب تازهواگر 

ر يهود را به تصويآداب و سنن  كهنه يها مشك. است يحيمان مسياو قدرت  ينماد شادمان شراب تازه
روان ينداشت كه پ يا دهيان فايسيو فر ييحيشاگردان  يبرا. از دارديشراب تازه به مشك تازه ن. دنكش يم

ات تازه يح .ن كار داشنديدر انجام ا ينگاه دارند، هر چند كه سع يدار د و بند و اندوه روزهير قيخداوند را ز
 گرائي قانونبا آن را داشتند  يكه سع يت همواره از اشخاصيحيمس. داد يم يو شاد يد به آنها اجازه خوشياب

ض با هم يعت و فيقانون شر. ن دو با هم ناسازگارنديداد كه ا ميم يتعل يسيخداوند ع. زند رنج برده استيآمدر
  .ندهستتضاد در 
  
  ) 28-23:2(سبت روز بحث درباره  )ذ

به  تعليم داد انيهودينت ل و سيانج يآزاد در خصوص تفاوت يسيع اي را كه مجادلهن واقعه يا 24- 23:2
  .كشد ير ميتصو

و  ها خوشه دنيبه چشروع شاگردانش  ...گذشت يم گندم ان مزارعياز ميك روز سبت او كه  يهنگام

با توجه به سنن خشك  يول ،م خدا نبوداحككدام از ا هيچاز  ين امر تخطيا. كردند هاي گندم خوردن دانه
كاه و جدا كردن  دست براي درها  با ماليدن خوشه( ها دن خوشهيكوباحتماالً و  دنيشاگردان با چ ،شانياجداد
  .دسبت را شكسته بودن )ه گندمپوست
مسح شده بود، طرد  يپادشاه يكه برا داود. جواب آنها را داد ،عتيق عهددر  يا واقعه ذكرخداوند با  26- 25:2

 يك روز كه آذوقه وي. از خطر شكار شدن در حال فرار بود يهمچون كبك ،نكه سلطنت كنديا يه جاشده ب
خوردن نان تقدمه جز برا  معموالً. ز داديخود ن يخورد و به رفقا را نان تقدمهو  به خانه خدا درآمدتمام شد، 
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خودش  يجا ز سريل همه چيدر اسرائرا يچرا؟ ز .خ نكردين خدا داود را توبيكاهنان روا نبود اما با وجود ا ي
انجام دهد  ييشد، خدا به او اجازه داده بود تا كارها يت نميخود تثبي پادشاه مسندداود در  هنگامي كهتا . نبود
  .بود خالف شريعتدر حالت عادي كه 

قت يحقن يا. كرد يهنوز سلطنت نم يبود ول اگر چه او مسح شده. ن بوديچن نيزح يمسخداوند عيسي در مورد 
خود  يل سر جايز در اسرائيدهد كه همه چ يدند، نشان ميچ يگندم را م يها ر خود خوشهيكه شاگردان در مس

  .كردند يم ييراياز آنان پذ ينواز همانيو شاگردانش با م يسيانتقاد از ع يد به جايان خود بايسيفر .قرار نداشت
ر يتقص بي شتر شاگردانيخ نكرد چقدر بيخدا او را توب ر پا گذاشت ويعت را زياگر داود با خوردن نان تقدمه شر

  .بودند انجام ندادهاجدادشان  هاي سنت ناديده گرفتنجز  يط آنها كاريبودند و تحت آن شرا
 ،1:21ل يسموئ-1برطبق . نان تقدمه خورداز اعظم بود  كاهن اتاريابي كه د كه داود در زمانيگو يبه ما م 26ه يآ

اعظم به او بر او  كاهن يتواند به خاطر وفادار يعمل داود م. اتار بودياب فرزندملك يخا اعظم در آن زمان كاهن
  .نكندعت مطابعت ين امر از شريا كه در باشد و به داود اجازه داده گذاشتهر يتاث

منفعت انسان  يان داد كه سبت از جانب خدا براين عبارت سخنان خود را پايا يادآوريخداوند ما با  28- 27:2
ز يش از هر چيب .ز هستيمالك روز سبت ن و در ادامه افزود كه پسر انسان او ر كردنياس يو نه برا همقرر شد

ن كند چه يين قدرت را دارد تا تعين سبب است كه او ايبه هم. عطا كرده بودم كه او روز سبت را يد بدانيبا
ان يحيمس. كند يكو را منع نمياعمال ن و يضرور يسبت هرگز كارها قطعاً .است ممنوع يز و چه امريجا يامر

روز خاص . ن شده بودييل تعيقوم اسرائ ين روز به طور خاص برا يا. ستند كه روز سبت را نگاه دارنديملزم ن
 يهاديها و نبا ديد روز خود را از باين حال نبايروز اول هفته، با ا يعني ،ان روز خداوند استيحيمس يبرا
توانند خدا را  يشوند و م يا معاف ميدن يها ان از مشغلهدار ايمانن روز يلكه در اانه پر ساخت، بيگرا عتيشر

كار در يا آن ن يا انجام ايآ“ست كه ين نيا موضوعما  يبرا .بپردازند يپرستش و خدمت كنند و به امور روحان
خدا، بركت  پرستش جهتن روز در ين است كه چگونه از ايا موضوعبلكه  ”ر؟يخ ايز است يروز خداوند جا

  .ميكمال استفاده را ببر يسته روحانيه و اعمال شايبه همسا دادن
  
  )6- 1:3(دهد  ميخادم در روز سبت شفا  )ر

 يمردآنجا با  سه در آمد،يبه كن بار ديگر يسيع هنگامي كه. ش آمديگر در روز سبت پيك امتحان دي 2- 1:3

 ”در روز سبت شفا خواهد داد؟او را  يسيا عيآ“ن سئوال مطرح شد كه يا .روبرو شد ده بوديخشك شدست كه
 آنان ييو دورو ياكارير. دنديشياند ين ميا چني كردند پيدا مياو  هيعل اتهاميان يسيفر كرد ميكار را  نياگر او ا

ن كار يكه قادر به انجام ا ين مرد بكنند و نسبت به كسيبه اكمكي توانستند  يآنها نم. دييرا در ذهن تصور نما
شفا  در روز سبتاگر او  .نديات را محكوم نمايح خداوندن بودند كه يآنها به دنبال ا. گرفتند ميم بود خش

  .آوردند تا او را بكشند ياو هجوم م يگرگ به سو يا مانند گله آنانداد،  مي
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ا در يآ :گفتان يسيبه فر پس .انتظار بود آكنده ازسه يكن فضاي .ديايجلو بگفت كه  آن مردخداوند به  4- 3:3

 يسيسئوال ع ؟ا هالك كردنيجان را نجات دادن  ؟يا بديكردن  ئيكويز است؟ نيروز سبت كدام جا
ز يدر روز سبت جا توسط عيسي شفابخش يا معجزه انجامكردند  يآنها گمان م. ان را آشكار كرديسيشرارت فر

  .ز استيجا يبه دام انداختن و براي نقشه آنها يست ولين
بود،  درماندگي آناناز خجالت و  يكه ناشي پس از سكوت! ه آنها جواب ندادندك آور نيست تعجب 5:3

، گوشت ن كرد و قدرت دستش به او بازگشتيو او چن دستش را دراز كنددهنده به مرد دستور داد كه  نجات
  .د شديآن ناپد هاي يخوردگ نيو چ درآمد يعيطب حالتبه  و پوست

 سنتي آنها بودنددشمنان  كه انيروديهبا  رون رفتهيب آنان. بود انيسيفر توانش از ين موضوع بيدرك ا 6:3

 ييحي فرمان قتلس يروديه كه ده بوديان نرسيبه پا سبتهنوز روز . بكشندرا  يسيچگونه ع كه كردندشورا 
ن يشود و ا يسيت در قتل عيموفق توانست باعث ين امر ميشراكت او در ا احتماالً .صادر كردرا  دهنده تعميد

  .ان بوديسيفر يزوآر
  
  )12-7:3(ند رو يخادم م به دنبال بزرگ يجماعت )ز

 مقدس كتابا در يدر .رفتل يجل يايدر يبه سوسه به همراه شاگردانش يپس از خروج از كن يسيع 10- 7:3
ر يتفس ها امت يان و رفتن به سويهودياز  روگردانيتوان  ينجا ميا در را پس عمل او. است ها سمبل امتمعموالً

اد بود يز يت به قدريجمع. ز گرد آمده بودندياطراف آن ن يبلكه از نواح لياز جلنه تنها  بزرگ يجماعت. كرد

آورند  يدش هجوم منزشفا  يكه برا يانآناز ساحل فاصله بگيرد و خود طلب نمود تا  براي يزورق يسيكه ع
  .ندنكنازدحام  او بر

با وي  ،استپسر خدا  اوزدند كه  با صداي بلند فرياد مي در ميان جمعيت، ديارواح پل هنگامي كه 12- 11:3

د را يت ارواح پلداو شها هم گفته شد چنانكه قبالً. ساكت باشندكه  داد نهيبشان يا تأكيد بسيار به
علني شدن اين راز را انتخاب خود زمان و روش او پسر خدا بودن خود را انكار نكرد، اما  .رفتيپذ ينم

كمك نزدش  به جهتشد كه  يم انجام يكسان در موردشفا داشت اما معجزات او فقط  قدرت يسيع .نمود مي
كه  يبود، اما تنها آنان يهمه كاف يبخش او برا قدرت نجات. بودبا نجات  همراهاو  معجزاتن يبنابرا. آمدند يم

  .افت آن بودنديق دريكردند ال يم دبه او اعتما
 هاي فرمانبه  يسيع .ميست دنبال آن بگرديو الزم ن وجود دارداز يا نم كه در همه جيآموز يخادم م ما از خدمت

  .مين باشيد چنيز بايخدمت كند و ما ن يد كجا و كيپدر اعتماد داشت كه با يخدا
  

  )38 :8 -13 :3( نت شاگردايدعوت خادم و ترب
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  )19- 13 :3( رسولانتخاب دوازده ) لفا

 يعال به خودي خود هيچ چيزن مردان يا .انتخاب كرددنيا  بهبشارت  به جهتدوازده شاگرد  يسيع 18- 13 :3
  .ديبخش يم و عظمت يستگيبود كه بدانها شا يسي، بلكه ارتباط آنها با عنداشتند يآور و شگفت

 يدرباره جوان ير باشكوهيتفس (James E. Stewart)استوارت . جيمز اي. تجربه بودند آنان مرداني جوان و بي
  .دهد يشاگردان ارائه م

ده انگاشته يناد يحيم مسيو هم در تعال يحيمس هنردر  اين موضوع هم سفانهأمت.. .جوان آغاز شد يت با مردانيحيمس
ست كه يب نيپس چندان عج. جوان بودند افراديح يه مسيشاگردان اول گروه مسلم است كهتقريباً اما . شده است

 ستيرفتند حدود ب يم يسيكه به دنبال ع يغالب رسوالن احتماالً. ا عرضه شديبه دن انجنبش جوان به عنوانت يحيمس
. ن را آغاز كرديزم يخدمت بر رو ”يم جوانبنش“به هنگام  يسيم كه خود عيد فراموش كنينبا.. .سال داشتند تا سي

كه  ديدگاهن يا ).براي خداوند بكار رفت و سپس كليساي رسوالن يسين مزمور ابتدا توسط خود عيا؛ 3:110مزمور (
نه به شكل  هاي زيرزميني پرستشگاه يوارهايد ير استاد خود را رويت كرد تا تصويرا هدا يان دوران بعديحيمس

ار يبس اند دهيرود، كش مي ها تپه يكه صبحگاهان به سو يصورت شبان جوانه خسته و شكسته بلكه ب ،ريپ يانسان
  :قت استين حقيانگر هميب (Issac Watt) ”تاو ايزاك“ يبايه سرود زيلنسخه او .است ح و بجا بودهيصح

  آور شگفتب ياد آرم آن صليچون به 
          .دادبر آن جان  جالل پر كه شاهزاده جوان

 ياهايرو ،ييتنها نيز ماالمال ازد و سخاوت و يام جسارت، ،يكه سرشار از قدرت جوان را يقلب جوان يكس هرگزو 
و . نشده استاز آن با خبر  درك نكرده و يسيزه عبه اندا است يقو يها و وسوسه يدرون يها كشمكش ،سركش

ب در ذهن انسان شكل يكه افكار عج ييها نداشت، سال يآگاه يزندگ يسال انيم دورانبر  يچكس بهتر از خود ويه
شخص  يروحان يكار خدا در زندگ ين زمان برايبهتر ها ن ساليا .شود ميرد و چهره جهان بر شخص آشكار يگ يم

دوازده مرد جوان را  يم كه ماجراينظر قرار ده ن را مديد ايم بايخوان يرا م يداستان دوازده حوار ههنگامي ك.. .است
ست ا ين در حاليو در ا ،دندار يگام برم ها ناشناخته يرهبرشان به سواز  يرويم كه آنها در پينيب مي .ميكن ميمطالعه 

 و نيز مجذوب شده بودند يوشخصيت  شيفتهآنها تنها  كنند، يم يرويا چرا او را پي ستيدانستند او ك يكه خوب نم
در  ياز گاه كه هر يديدشمنان و شك و ترد ينيچ تمسخر دوستان، توطئه .كه در روح او بود يريناپذ مقاومت يروين

ب ماندند، اما هنوز مجذو يرون مين ماجراها بيكردند از بطن تمام ا يكه آرزو م يكرد به حد ميبه پا  يياهويه قلبشان
سرانجام با پيروزي به عنوان بزرگ تر و  كامل يادارفكه به و مان بوديا يها رانهين ويهم ياو بودند و با عبور از رو

Te Deum م يتوان ميز يرا كه ما نيار باارزش است زيپس نگاه كردن به آنها بس .رسيدند ”رسوالنجمع باشكوه “ يعني
  .ميح همگام شويا مسب افتهيكرد بركت  ميكه در آنان كار  ياز روح

جهت وعظ ه شان را بيتا ا) 2( تا همراه او باشند) 1( :وجود داشت بعدسه  ي بادر دعوت از شاگردان هدف

  .رون كننديوها را بيضان را شفا دهند و ديكه مر يابندشان قدرت ياتا ) 3( و نمودن بفرستد
ان مردم موعظه كنند ينكه در ميش از ايپ ،تافي يشان اختصاص ميت ايترب يبرا يد زمانيبا اما قبل از هر چيز

كه به آنش از يما پ .خدمت است ياز اصول اساس يكين يا .شدند يافته آماده ميم يتعل يد به طور خصوصيبا
  .ميباش در كنار اود يم بايان مردم برويندگان خدا به ميعنوان نما
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شه يد هميبشارت بود با آنان براي ياصل هشيوكه  كالم خدا ماعال. موعظه كنندفرستاده شدند تا آنان  ،دوم
  .گرفت ميآن را  يد جاينبا يزيچ چيه .گرفت يمحور كارشان قرار م

بود كه خدا از  معني نيبه ا ها انسان در نظر وهايدرون كردن يب. داده شد يعيطب مافوق قدرتبه آنها  ،سرانجام
آوران خدا  اميبر پ شاهديمعجزات  و بود هنوز كامل نشده مقدس كتاب. گفت يق رسوالن با آنها سخن ميطر

  .آورندمان يا توانند بدون ديدن معجزات و مي دارند يبه كالم كامل خدا دسترس ها انسانامروزه . بودند
 ن رسول كه بعداًيدر انتخاب ا. است برده شدهنام رسوالن  به صورتي مجزا از يوطياسخر يهوداينام  19:3

 يحيخدمت مس ين دردهايتر قياز عم يكي .نهفته است يراز ،م نموديرا تسل شد كه خداوندمان يل به كسيتبد
كنند و به  يدهنده پشت م نده به نجاتيوفادار كه در آ و ظاهراً م كوشا، سرزندهينيب يرا م ين است كه افراديا

  .گردند يح را مصلوب كرد باز ميمس يسيكه ع ييايدن يسو
آنها خود . را دگرگون ساخت ايثابت كردند و او توسط آنان دن خداوندوفاداري و صداقت خود را به ازده نفر ي

 مداوم ثمرات يو اكنون ما به نوع وقف خدمت روزافزون كردند و هزاران نفر مثل خود به وجود آوردندرا 
  .باشدح موثر يمس يبرا دتوان يما چقدر م خدمت توان گفت كه ينم يچ زبانيگر به هيد. ميخدمت آنها هست

  
  )30- 20:3( يناه نابخشودنگ) ب

 يتيجمعچنان  .ل بازگشتيدر جل يا خانه به خود را انتخاب كرد رسوالنكه در آنجا  ياز كوه يسيع 21- 20:3
 ،دن وصف اعمال اوياز شن. بخورند يزيمشغول شدند كه نتوانستند چ آن قدركه او و شاگردانش  بود گرد آمده

شك آنها از وجود   بدون .شده و خواستند او را از آنجا ببرند خود بي از خود وي گمان بردند كه شانشيخو
  .دنديكش يخجالت م يمتعصب و يمذهب ين خويشاوندچن
   :گويد مين موضوع يا در تفسير لريم. آر. يج

مروزه ا. وانه استيكه او د كننداستنباط  اين گونهتوانستند  يتنها م ي در عيسي،ريمهارناپذ چنين غيرت و اشتياقدن يآنها با د
را  جمالتين يكنند چن يفراموش مكامالً خود را  استادشاندر عشق به ح يمس وفادارروان ياز پ يكه برخ يز هنگامين

شود باعث  اش روحاني و مذهبياق يكه اشت كسيكنند هر  يآنها گمان م ”!وانه باشديد ديبا“ :نديگو يمردم م. شنويم مي
  ...استوانه يد ،باشد يان عاديحيتر از مس عيسر استادششد او در كار خدمت به نكه ريا اي ،معمول داشته باشد رفتاري غير

شتر يها ب  هوانيدنوع ن يا اگر از. هستند اندكن افراد يا تعدادكه و جاي تأسف دارد  خوب است يوانگين نوع ديااتفاقاً 
 يمال يها ن و كمكياعزام مبشر شد، يتلف نم يمانهاسايلك ديوارهاي هير سايز گمشده يها جاناين همه گر يد داشتيم مي
شد،  يده نميد يخال يها مكتيناين همه ما  يساهايكلدر گر يبود، د ميچندان دشوار ن ،كيتار مناطقل به يرساندن انج يبرا

چه  .بود تعليم كودكان و جوانان كليسا اين قدر سطحي و ناچيز نمي و آمد يش نميما پ يار در جلسات دعايبس يها وقفه
ن ياست كه فكر اهمين  يوانگين نوع ديبدتر .ا پولس بودندي خداوندشان عيسي مسيحان مانند يحياگر همه مسوه بود باشك

، به سوزد يگاه دلمان به حال آنها نم چيو ه كنيم زندگي مي گانگمشد انيكه در ماين ،ميشينديگر بيد يايگذارد به دن ميا نيدن
چه آسان است كه ذهني منجمد و قلبي سرد و . ميكن ينم يات آنها تالشنج يو برا انديشيم وضعيت وخيم آنها نمي
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به خاطر راه نداد، در حالي كه ما در مقابل محافظت از  يدر معرض تباه يها جان يبرااي  دغدغهاحساس داشت و هيچ  بي
  .مياعتنا باش بي نهاآ ابدي ست كه به نجاتين نيتر از ابدفه يدر انجام وظ يچ كوتاهيه برادران خود مسئول هستيم و

هر  .دنرس يوانه به نظر ميد نظر معاصرانشانخدا در  شيفتگان و مشتاقانكه  حقيقت همواره مصداق داردن يا
شان و دوستان يخو ياز سو يطردشدگ ناشي از سوءتفاهم و به همان نسبت اندوه ،شويمح يه مسيشتر شبيچه ب
مورد تحسين و رضايت ، د فرصت و آسايش مادي باشيمدر پي ايجااگر . م كرديتجربه خواه بيشتر را دخو

  .ميشو يواقع مآنان م مورد تمسخر يح تعصب داشته باشيمس يسيع ياما اگر برا ان واقع خواهيم شد،مردم
وها را ين متهم كردند كه ديرا به ا ، بلكه اووانه استيكه او د كردن خطور كاتباناين فكر هرگز به مخيله  22:3

ارباب “ا ي ”نيسرگ يارباب مگسها“ يمعنا به زبوللبعنام . كند يرون ميب وهايس ديرئ ل،زبولبعقدرت ه ب
  .اين اتهامي بسيار جدي، گستاخانه و كفرآميز بود .است ”نجاست

ي در انتظار اين سرنوشتكه چه اعالم نمود و سپس  كردب يذرا تك اتهام آنان قبل از هر چيز يسيع 23:3
 بر خالف و ه خوديبر عل شيطان، پس كرد ميرون يزبول بلبع ياريوها را به يد اگر او. زنندگان است تهمت

نه  ،وها تحت سلطه خود درآورديق ديطررا از  ها انسانن است كه يطان ايهدف ش. ندك يعمل م اهداف خود
  .ديوها آزاد نمايرا از د آناننكه يا

ي و ماندگاري داريپا. ماندبدار يپااند تو نمي، م شوديتقسبه ضد خود  كه يا شخصي خانه ،مملكت 26- 24:3
  .پاشد آن را از هم مي تيضد است و يدرون يهمكار مستلزم

چيزي بود كه آنها بر خالف  كامالً يسيع خداوندكار  ،واقعدر . احمقانه بود اًكاتبان واقع بنابراين اتهام 27:3
دهنده دقيقاً همين بود  نجات منظور .وا قدرت و تسلطتا  بودطان يسقوط شبيانگر شتر يمعجزات او ب. گفتند مي

د، جز آنكه اول آن يتواند به خانه مرد زورآور درآمده اسباب او را غارت نما يكس نم چيه“ :وقتي فرمود

   ”.كندد و بعد از آن خانه او را تاراج زورآور را ببند

هستند كه بر  يمردمان سباب اوا. دنيان يس ايرئ او است و او ييقلمرو فرمانروا خانه. است مرد زورآورطان يش

بازگشت  هنگام در. كند يرا تاراج م خانه اوبندد و  يطان را مياست كه ش يكسهمان  يسيع. آنها تسلط دارد
اخراج . افكنده خواهد شد هيهاوانتهاي  چاه بيهزار سال به  يطان بسته خواهد شد و برايش ،حيمس جالل پر
 طان توسط اويش يينها كشيده شدنبه بند  ييشگوين، پيزم يبر رو در زمان خدمتش دهنده نجاتوها توسط يد

  .بود
 مشده بودند اعال يگناه نابخشودنمرتكب كه  را يخداوند سرنوشت كاتبان 30 يال 28ات يدر آ 30- 28:3

 هب او حالي كهدر - كند يرون ميب يطانيش يقدرتياري وها را به ينكه ديا هب يسيآنها با متهم ساختن ع. كند مي
كفر به ن يا ناميدند و يطانيشنوعي ديو يا قدرت را  القدس روح - ن كار را انجام داديقدرت روح القدوس ا

ن گناه يده نخواهد شد، اين گناه خاص هرگز آمرزيكن ايل شود يده ميآمرزگناهان  همه .بود القدس روح

  .است يجاودان
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و  ن بوديزم يبر رو يسيكه ع يتنها هنگام. ريخ ماالًاحت ن گناه شوند؟يتوانند مرتكب ا يم ها انسانا امروزه يآ
چون امروزه او در جسم . ن گناه وجود داشتيامكان ارتكاب ا شد معجزات بزرگ و بيشمار از او صادر مي

. وجود ندارد القدس روحامكان كفر به  به همين اندازه د، پسيوها را اخراج نمايست تا دين نيزم يبر رو يانسان
همين نگراني . چنين نيستبدانند كه  گناه نابخشودني شده باشند، يقين هستند مبادا مرتكب نكه نگرا كساني

  .در مورد آنها مصداق ندارد القدس روحبه كفر  آنها به خوبي مبين اين است كه محكوميت ناشي از
  
  )35- 31:3(خادم  يقيمادر و برادران حق )پ

كه در آنجا  ياديت زيبه سبب جمع. صحبت كنند اومدند تا با آ ينزد و اون ابرادربه همراه  يسيع مادر ،ميمر

آور  اميپ هنگامي كه. هستند اومنتظر  رونيبغام فرستادند كه يپش ين برايبنابرا ،ك شونديبود نتوانستند به او نزد

و گفت  نظر افكندنشسته بودند  يو اگردكه گرد يبر آنان عيسيطلبند،  مياو را  برادرانشو  مادركه به او گفت 

  .آورند ياراده خدا را بجا مهستند كه  ياو كسان برادرانو  مادركه 
  
  :نهفته است ياريبس هاي درسن واقعه يا در

كالم وي  .كند هر گونه آئين پرستش و ستايش انسان حتي مريم را نفي مي يسيع خداوند سخناين ز، يقبل از هر چ .1
تقدم  يبر خانواده جسمان يخانواده روحان ديگو يبلكه م نيست، او بود رم كه ماديبه مر احترامي نسبت گونه بي حاوي هيچ

  .مادرش باشدصرفاً  نكهيتا ا دهد ميم يمر انجام اراده خدا اعتبار و ارزش بيشتري به. دارد
 يسيع .اعتقاد دارد، چرا كه عيسي برادراني داشتم يمر تعليمي است كه به بكارت دائميخالف  آيات برن يا ،دوم .2
؛ 12 :2وحنا ي ؛3:6 مرقس ؛55:13 يمت ك.ر( از او متولد شدند بعد يگريپسران و دختران د يم بود، وليرزند نخست مرف

  .)8:69مزمور  نيزو  19:1ان يغالط ؛5:9ان يقرنت-1 ؛14:1 اعمال؛ 10 ،5 ،3:7
د ينزد من آ ياگر كس“ :ديگو يش مروانيز به پيامروز ناو . رداشم ميمقدم  يانسان يوندهايخدا را بر پ خوشنودي ،يسيع .3

لوقا ( ”تواند بود يمن نم دز دشمن ندارد، شاگريرا ن خودجان  يحت و خواهران و د و برادرانو پدر و مادر و زن و اوال
26:14.(  

اند تا  بسته شده خود يحيمسايمانان  هم به يتر محكم يها ان با رشتهدار ايمانكند كه  مي يادآوريبه ما  متنن يا .4
  .اند افتهيكه هنوز نجات ن يشاوندانيخو

به معيارهاي مورد نظر او دست ا يند آنك يد ميتاك از ديدگاه عيسي ت انجام اراده خدايبر اهم آياتن يا ،و در آخر .5
  ا برادر او هستم؟يا من مادر يآ ام؟ يافته

  
  )20- 1:4(مثل برزگر  )ت

 يكه كم يقيقااز ت باعث شد كه يازدحام جمع زبا. كردم دادن يبه تعلشروع ا يدر كناره درعيسي  ازب 2- 1:4

حقايق  تعليمبا استفاده از دنياي مادي پيرامون خود به  بازو . دينما دورتر از ساحل باشد به عنوان منبر استفاده
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واجب است كه ز يما ن بر. ديمشاهده نما يعيرا در قلمرو طب روحانيق يتوانست حقا ياو م. روحاني پرداخت
  .نه به دنياي اطراف خود بنگريماين گو

 .نفوذ كنندآن  در تر از آن بود كه بذرها تفراه س خاك كنار .ن استيو زم بذر ،برزگرن مثل راجع به يا 4- 3:4

  .دنديآنها را برچ آمدههوا  مرغان پس

بودن  كم عمق. را اليه بسيار نازكي از خاك پوشانده بود و زير آن چيزي جز سنگ نبود ن سنگالخيزم 6- 5:4
  .شد ميبذر  گرفتن شهيمانع ر خاك،

و از اين رو  گرديد به بذر مي ديو نور خورش غذائيدن مواد يرس مانعبود  هاي خار بوته ي كه پوشيده ازنيزم 7:4
  .كرد ميرا خفه  آن

از بذرها  يبعض. بذر داشت رشد و نمو يبرا يط مساعديشراز بود و يق و حاصلخيعم كو،ين نيزم 9- 8:4

  .ثمر آوردندبرابر  صد يبعض شصت و يبعض ،يس

به آنها  در جواب. گويد ميها سخن  چرا به مثل دنديپرس از او ،شدند تنهاشاگردان با او  يوقت 12- 10:4

به  جديد عهددر  راز .ببرند يملكوت خدا پ رازبه توانند  يدارند مدل باز و پذيرا كه  يح داد كه تنها كسانيتوض

ملكوت  راز. برد يبدان پ توان يتوسط مكاشفه خاص م نون ناشناخته بوده و تنهااست كه تاك يقتيحق يمعنا

  :ن استيا خدا
  .كرد طرد شد يل معرفيادشاه اسرائخود را پ يسيخداوند عكه  يهنگام. 1
  .خواهد بود يك دوره زمانين يزم يملكوت بر رو يش از برقراريپ. 2
رند يح را به عنوان پادشاه بپذيكه مس يهمه كسان. است برقرار يملكوت به شكل روحان ،ن مدتيدر طول ا. 3

  .اند رفتهين او را پذيزم يكه در زمان نبودن پادشاه بر رو يآنان يدر ملكوت خواهند بود حت
مان يبدان ا حقيقتاً يبرخ. كاشته خواهد شد ا درجات مختلفي از موفقيتب ين دوره زمانيكالم خدا در ا. 4
در  اعتراف كنند يحيمسكساني كه به ايمان تمام  .خواهند بود يان اسمدار ايمانتنها  گريدبرخي آورند، اما  يم

  .ديملكوت را خواهند چش ين طعم واقعيان راستيحيملكوت خواهند بود، اما تنها مس
 يخدا اسرار خانواده خود را تنها بر كسان. كند يح ميقت در قالب مثل را تشرين حقيا بيانعلت  12 و 11ات يآ

اند  رفتهيكه نور را نپذ يآن را از كسان تعمداً حالي كهدر  نداررا ديع و پذيمط دلي باز،كه  زدسا يف ممكشو
 12 هيآ كلمات .كند يم يمعرف ”روننديكه ب يكسان“را  آنان يسيهستند كه ع ينها همان كسانيا. نمايد يم يخفم

تا نگران شده، “. رسد يناعادالنه به نظر م ند ويار ناخوشايخوانند بس يكه بدون تعمق كالم را م يكسان يبرا

  ”.ده شوديشان آمرزينند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت كرده گناهان ايبنگرند و نب
ان يپسر خدا در م. برخوردار بودند اي العاده از فوقيامت به ياد داشته باشيم كه اين مردمان از چه فرصت ود يبا

، به عنوان مسيح موعود بشناسندرا  ينكه ويا يبه جا ، اما آنانانجام داده بود يميات عظم داده و معجزيآنها تعل
نان هر چند ن رو آياز ا. كردند يرا رد م يم ويرفتند، پس نور تعالينور جهان را نپذ چون آنان. كنند ياو را طرد م
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كه  يقيعم ياو را بدون درك درسها و كالم ناتوان بودندآن  يدرك مفهوم روحان ديدند اما از ميمعجزات او را 
  .دنديشن يدر آن نهفته بود، م

سخن گفت و دور شدن از روز فيض به خاطر گناه امر چندان بعيدي ن بار يآخر يبرا توان از شنيدن انجيل مي
 اند و دهنده را رد كرده نجات كهاز نقطه نجات عبور كنند و هستند زنان و مرداني  توانند مي ها انسان. نيست

 درام ين پيشنوند اما ابل را يام انجيپ آنان حتي اگر. هرگز دوباره فرصت توبه و آمرزش را نخواهند داشت
هست  يتا زندگ“: گويد جمله معروفي است كه مي. رفتخواهد ن احساسشان فرو بي سخت و قلب يها گوش

ت سيشان نيبه توبه ا يديام يچه اما اند هكند كه زند يصحبت م يدرباره كسان مقدس كتاب يول ”.د هم هستيام
  .)6-6:4ان يعبرانبراي مثال (

دشوار را  يها مثلد چگونه انتظار دارند يپرسش از شاگردانبه مثل برزگر، خداوند عيسي با رجوع مجدد  13:4

  .ستندين مثل ساده نيقادر به درك ا حالي كهدر  نديدرك نما

 ندهينما به عنوان كه كساني باشدا ي توانست خود او يمبرزگر  .نگفت يزيچ برزگرت ياز هو دهنده نجات 14:4

  .است مكال ،بذر كه او فرمود. دهند بشارت مياو 
  :رش كالم خدا است كه عبارتند ازيزان پذيو م ها انسانانگر قلب ينجا بين در ايانواع مختلف زم 20- 15:4

جواب منفي  با قاطعيت دنده يكلجوج و شخص اين  .است سخت ي سفت وقلب چنين .)15ه يآ( راه كنارزمين 

شخص گناهكار در . ديربا ي، كالم را مشدهر يتصوگان پرنددر اينجا به شكل كه  طانيش .دهد مي دهنده نجاتبه 
احساس  بي تفاوت و بي آنو نسبت به  دهد نميخود  هيچ زحمتي به و كند حركتي نميچ يه انجيل اميمقابل پ

  .است
و اغلب واكنشي سطحي و  رنديپذ ميخوش  يرا با رو كالمافراد  گونه اين .)17-16 اتيآ( ن سنگالخيزم

 رفتار نياما ا ،ح اعتراف كنديمس ايمان به به ،ليانج احساساتيو  مهيج بشارتد با يشا. دهند خرافي نشان مي
اگر با رد اما يپذ يم يبا خوشكالم را . سپارد و حقيقتاً خود را به مسيح نمي است يذهن ي احساسي ورشيفقط پذ

كه  يهنگام در ادامه يدرخشد ول يرود و م يش ميبه پ مدت زمانياو . رفت بهتر بوديپذ ميق يعم ايمانتوبه و 

ز يهمه چ ورو از اين  ن استيار سنگيبس آن يند كه بهايب يم پيش آيد يئا جفاي يسختبه خاطر ايمانش، 
بودن دارند، اما جفا و  يحيمس ياست، ادعا وفق مرادز بر يكه همه چ ين اشخاص تا هنگاميا. كند يراترك م

  .سازد يم برمالآنها را  جعلي بودن ،مشكالت
ظاهر، همه چيز بر وفاداري و ايمان در . دارند اي هدوار كننديام شروع افراد نيزاين  )19-18ات يآ( ن خارداريزم

غرق  تمناي ثروتو  دنيوي يها دغدغه ،هاي اين دنياكاردر د كه ينخواهد پائ يري، اما ددهد شهادت مي آنها
 حتي نكه سرانجاميتا ا دهند، يرا از دست م يروحان اموربه  و اشتياق سابق خود آنها عالقه. خواهند شد

  .كنند يبودن خود را انكار م يحيمس
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رفته يپذ بهائي كه الزم باشد با اطمينان و قاطعيتخدا به هر  كالمست كه ا نجايدر ا )20ه يآ( كوين نيزم
و  جسمنه  ،اينه دن .هستند پادشاه حيمس و مطيع روان وفاداريپ آنان. اند تولد تازه يافته اًقتين افراد حقيا. شود يم

  .نديح را سلب نمايشان به مساياعتماد  ايمان و توانند ينم يك ، هيچطانينه ش
ثمر  صد يشصت و بعضبعضي  ،يس يبعض. است متفاوت يزان ثمردهيز مين كوين نيزم شنوندگان در يحت
 ،درنگ بيرا  كالم آن است كه يزندگترين  ثمربخش ؟كند را تعيين مي يزان ثمردهيم چه چيزي .آورند يم

  .كند مياطاعت از آن  پذيرد و مي يبا خوش و راچون و چ بي
  
  )25- 21:4(شنوند  يكه م كسانيت يمسئول )ث

 يق براين حقايا. ان گذاشته استير مخداوند با شاگردانش د كه يقيست از حقاا يدنجا نمايچراغ در ا 21:4
ست يمانه نماديپ. رون ببرنديدن مردم بيد يتا آن را برا پنهان كنند بلكه يا تختيمانه ير پيست كه آنها را زيآن ن

و  يز از راحتيتخت ن. ديربا يم را ميد به امور خداوند بپردازيكه با يابد زمانيكه اگر مجال ب يكار يها از مشغله
  ..د كه هر دو از دشمنان بشارت هستنديگو يمسخن  يتنبل

ن ين بود كه شاگردان ايا يبود اما هدف اله يمخف ياديقت بنيحق ..گفت يبا مثلها با مردم سخن م يسيع 22:4
ن خدمت ين معنا باشد كه شاگردان در حيتواند بد يم 22ه يحال آ نيبا ا. دهند تشنه شرح يدلها يق را برايحقا

و  يزندگ يها كه مشغله يهنگام ،اد داشته باشنديشود را به  يز آشكار ميكه همه چ يد همواره روزيبا
  . دشو يح داده ميدهنده ترج ر شهادت نجاتب ييجو لذت
  ”.هر كه گوش شنوا دارد بشنود“. سازد يرا آشكار م ن سخنانيت ايبا تذكر خود اهم يسيع 23:4
از  ياگر من حكم ”.ديشنو يد كه چه ميحذر باش با“ :دهد يم يگريد يدهنده هشدار جد سپس نجات 24:4

قت را يآنچه كه حق. انتظار داشته باشم يگريتوانم آن را از د يآن را اطاعت نكنم نم يكالم خدا را بشنوم ول
  .ننديواعظ بب ين است كه مردم آن را در زندگيسازد ا يو موثر م يقو

در  استاد معموالً. گردد يآن به خودمان بر م يبركات عال .ميكن يگران اعالم ميقت را به ديشتر حقيما هر چقدر ب
اند بزرگتر  كه كمتر بها داده ياو نسبت به كسان ينده برايو پاداش آ. آموزد يش از شاگردان خود ميم دادن بيتعل

  .است
ه بركت م بود كيابد مطمئن خواهيقت بيمان حقيم در زندگيده يم و اجازه ميابي ميتازه  يهرگاه كه بركت 25: 4
كه در  يم بركاتييمنعكس نمااً قتيج بركت را حقيم نتاياگر نتوان ،گريد يياز سو. افتيم يخواه زين يشتريب

  . م داديز از دست خواهيم را ناي هافتيگذشته 
  
  )29- 26: 4(مثل رشد بذر  )ج



 

- ٢
  - 

 

د، نماد خداوند مر. ر كرديتوان تفس ين مثل را حداقل به دو شكل ميا. شود يافت مين مثل فقط در مرقس يا
بذرها  .گردد يافشاند و سپس به آسمان باز م ين ميبر زماش  ياست كه بذر را در زمان خدمت عموم يسيع

و . ابندي يان رشد مدار ايماناز  ياريك آغاز اندك عده بسياز  .و نامفهوم اما مقتدرانه زياسرارآم، ابندي يرشد م
  . دحصاد به آسمان برده خواهد ش.. .ديچون ثمر رس

خود  يد شبها و روزهايشا .فه آنان كاشتن بذر استيوظ. ق شاگردان مطرح شده باشديتشو يد مثل برايا شايو 
خواهد انجام دهد  يند، اما به آنچه كه خدا مينما يدهد سپر ينم اي هن مساله كه كالم خدا ثمريرا با دانستن ا

  . نديعمل نما
 يكند و برا يكار م ها انسانمرد در دل  ييفراتر از قدرت و توانا ،ساز و معجزه آيند اسرارآميكالم خدا توسط فرا

ه ير در آين تفسينكته دشوار در ا. انديرو يكند اما خدا است كه م يم ياريكارد و آب يانسان م. آورد يخدا ثمر م
  . شود يافت مي 29

رد به هنگام حصاد داس را كا يكه بذر را م يمرد. دين نماييتواند تع يتنها خدا زمان كاشت و درو را م
  . دارد يبرم
  
  )34-30 :4(مثل دانه خردل  )چ

ا يك درخت خرما يبه  ي كهامگن مثل گسترش ملكوت را از آغاز كه مانند دانه خردل است تا هنيا 32- 30: 4
ك يملكوت با  .كشد ير ميگذارند به تصو يانه ميآش هوا در آن كه مرغان يشود به حد يل ميبوته بزرگ تبد

ن رشد باشكوه اما يا. رنديپذ ميآن را  ها دولت كه آنجار شده تا يشتر فراگيپس ب. شود يت كوچك آغاز ميقلا
مان يبه او ااً قتياما حق. كنند ياست كه تنها در سخن و زبان او را اقرار م يانگر افراديشتر آن نمايب .ناسالم است

  . اند هاوردين
كسب  يبه سو هنگامي كه .رود يش ميا در ترس خدا سالك است، پسيكل هنگامي كهتا  :ديگو يونس هاوند م

انداختند نسبت به  يران ميش يان را جلويحيكه مس ييآن روزها. كنند ميهدف را گم  ،روند يافتخار و مقام م
  . بود تر ميار عظيبس ،كردند مي يداريژه خريگاه وينشستن در جا يژه فصل را برايو يها طيكه بل ييروزها
ل ين تبدين دروغيمعلم يبرا انهيك آشيكشد كه به  ير ميرا به تصو يت ظاهر يحيگر مسيد ييردل از سودانه خ

  .ملكوت است كه امروزه وجود دارد يرونين همان شكل بيا. شود يم
كه استطاعت  يبه مردم به قدر يسيع. كند يان ميم به ما بيك اصل مهم را در تعلي 34و  33ات يآ 34- 33: 4

نكه به ياز ا شيكرد، و پ يان ميگذشته مردم ب يها م خود را بر اساس دانستهياو تعل .داد يم ميند تعلدن داشتيشن
ت درك مطالب در شنوندگان آگاه ياو كه از ظرف. داد كه آن را درك كنند يبپردازد به آنها مجال م يدرس بعد

از  يبرخ .)12: 5ان يعبران ،2: 3ان يقرنت- 1 ،12: 16وحنا ي ك.نيز ر(داد  يم نميش از توان آنها به آنها تعليبود، ب
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نكه گوسفندان مرا يمرا خوراك بده تا ا يها ح گفته زرافهيم مسيد كه ما تصور كننده يم ميتعل اي هن به گونيواعظ
  !خوراك بده

شرح  شاگردان خود يها را برا كرد، اما در خلوت مثل يان ميم خود را در قالب مثل بيشتر تعالياو ب حالي كهدر 
  . كرد ميكه صادقانه مشتاق نور بودند، آن را عطا  ياو به همه كسان. داد يم
  
   )41- 35: 4(خادم  موج و باد در خدمت) ح

آنها چندان مقدمات سفر . رفتند يم يكرانه باختر يل به سويجل يايو شاگردانش از در يسيشامگاه همان روز ع
 يكشت هامواج ب .د آمديم پديعظ يناگاه طوفان. آنها بودند راهگر هميكوچك د يها قيقا. ددنرا فراهم نكرده بو

   .گشت يكه برم يخورد به قسم يم
به  يتوجه بي دار كردند و او را به خاطريشاگردان آشفته او را ب. ق خواب بوديدر موخر قا يسيع 41- 38: 4

به سرعت و به طور كامل آرامش . ب داديا را نهيخداوند برخاست و باد و در. ت موجود سرزنش كردنديوضع
دن آن يآنها از د. سرزنش كرد يترس و عدم اعتماد به او اندك يشاگردان را برا يسيپس ع .ا بازگشتيبه در

قرار گرفتند كه  ير قدرت كسيست باز هم تحت تاثيك يسيدانستند ع ينكه آنها ميبا ا. معجزه ترسان شدند
  .كرد يز كنترل ميقدرت موج و باد را ن

 ين بعد انسانيا. ده بوديق خوابيقا يدر انتها او. سازد يرا آشكار م يسيت خداوند عيت و الوهيه انسانن واقعيا
   .ت اوستين الوهيب داد و ايا و موج را نهياو در. او است

وها نشان يها و ديمارياو كه قدرت او را بر ب يدهد مانند معجزات قبل يعت نشان مين واقعه قدرت او را بر طبيا
م يو بدان ميرجوع كن يسيبه ع يزندگ يكند كه در تمام طوفانها يق مين امر ما را تشوينكه ايو سرانجام ا. ددا يم

  .ق ما است غرق نخواهد شديدر قا يسيع هنگامي كهتا 
  در بلم يده بوديكه آرم يتو همان خداوند

  انگريبحر طغ يكه فرو نشاند يهمان خداوند
  لمهمراه و همسفر ما در ب يگر تو هست

  انگرين و امواج عصيچه باك است از باد سهمگ
  
  )20-1: 5( يوانه جدرياخراج ارواح ناپاك از د) خ

 يو ناآرام يوزده وحشيدر آنجا د يسيع. ل واقع شده بوديجل يايدر يان در كرانه باخترين جدريسرزم 5- 1: 5
هت رام كردن او با شكست هر گونه اقدام در ج. جاد كرده بودين رعب و وحشت ايد كه در آن سرزميرا د

خود را با سنگها مجروح  ،وسته شب و روزيكرد و پ مي يزندگ ها او در قبرستان و كوه. مواجه شده بود
  . زد مياد يساخت و فر مي
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چه “ .ت نموديشكوه و شكا يد ابتدا محترمانه رفتار كرد و سپس به تلخيرا د يسيوزده عيكه د يهنگام 13- 6: 5
م ياعتراض و ترس سر تعظ تنفر يمان و حتيخواهش و ا ،احترام يكه از رو يمرد؛ يتدرس يم ولير وخيتصو

ه ياتحاد يادداشتهاي(برد  مير درد و رنج بسر يز اسيو ن يآزاد ،كه در حسرت اي هت دوگانيآورد، شخص يد موفر
  .)كتب مقدسه

  :ن باشديتواند چن يم يست وليع مشخص نيب درست وقايترت
  )6 هيآ(دهد  يز از خود نشان ميدآميتمج يرفتار يسيداوند عوزده نسبت به خيد. 1
  )8 هيآ(دهد كه از او خارج شود  يروح ناپاك دستور م به يسيع. 2
قسم  يح يست و او را به خدايك يسيد كه عيگو يكند و م يگاه آن شخص صحبت ميد از جايروح پل. 3
   )7ه يآ(دهد كه معذبش نسازد  يم
ر كرده يار او را تسخيبس يوهاياز آن است كه د ين حاكياو گفت لجئون و ا .ديرسنام آن شخص را پ يسيع. 4

  )9هيآ(بودند 
  . د داشت تضاد ندارديد او روح پليگو يرا كه در آنجا م 2ه ين موضوع با آينسان ايبد
  .او به گله گرازان بفرستد وها را از درونيكرد، د يآن شخص بود كه خواهش م ين صدايا احتماالً. 5
ه يآ(تند و در آب خفه شدند ا جسيبه در يدو هزار گراز از بلند ،رفته شدن خواسته آن شخصيجه پذيدر نت. 6

13(  
د مطرح ينه چند نكته را باين زميدر ا. انتقاد شده است يسين گله خوك از خداوند عيا يبارها به خاطر نابود

  :شود
  .طان بود كه به خوكها حمله كرديرانگر شين قدرت ويا. نبود، بلكه اجازه آن را داد ين نابودياو علت ا. 1
شان يبرا ين صورت خوكبانيبودند كه در ا يهوديد آنها يدال بر اعتراض خوكبانان وجود ندارد، شا يمدرك. 2

  .ممنوع بود
  . تر بودن مهميزم يرو يروح آن مرد از تمام خوكها. 3
  .ميكرد يمم درست مثل او عمل يدانستيم يسياگر ما به اندازه ع. 4
ساكنان . ده بودند، دوان دوان به شهر بازگشتند و خبر را منتشر نمودنديخوكها را د يكه نابود يآنان 17- 14: 5

مردم هراسان . ابنديده و عاقل گشته را بينشسته و لباس پوش يسيع يوانه را كه نزد پايشهر برگشتند تا آن د
ك يا و حال در روح يرا توفان را در دريده بودند زيرسآنها ت“ :ن گفته استين باره چنيدر ا يشخص. شدند

عامه مردم دشوار  ين موضوع برايا. گران بازگو كردنديده بودند ماجرا را به ديكه د يآنان ”.انسان آرام كرده بود
ن موضوع قسمت تكان دهنده ماجرا است و يا. شان روانه شوديالتماس نمودند كه از حدود ا يسيآنها از ع. بود
  . شان بوديا يبرا يانباريح مهمان زيمس. خوكها ينابودنه 
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روان او مشكالت يدند پيترس يح از حدودشان بودند، چرا كه ميهنوز خواستار خروج مس شمار بي تيآن جمع“
 ،شانيالت جسمانيحفظ تما يبرا يافتن راهيآنها در جهت . آورند به وجوددر آنجا  يو شخص يمال ،ياجتماع

  .)منتخب( ”.ت دادندروح خود را از دس
 ياستدعا نمود كه با و يافته از ويآنجا را ترك كند، مرد شفا  سوار شد تا يبر كشت يسيچون ع 20- 18: 5

 يتا شاهد او را به خانه فرستاد يسيع يول ،يبر خلقت تازه و يك درخواست با ارزش بود، گواهين يا. باشد
س كه شامل دو يكاپوليت نمود، و خبر خوش را به دآن شخص اطاع. خدا باشد يزنده بر قدرت و محبت عال

  . اطراف بود برد يها يشهر با واد
شان يشان خود برو و ايبه خانه نزد خو:است يابد اند هكه نجات خدا را تجربه كرد يهمه كسان يفرمان برا نيا

  !شود يانه شروع مبشارت از خ. كرده است و چگونه به تو رحم نموده است را خبر ده، از آنچه خداوند با تو
  
  )43- 5:21(العالج و زنده كردن مرده  يماريب يشفا) د

جمع  يسيدور خداوند ع يميل عظيد كه خينپائ يريد ،ليجل يايدر يدر بازگشت به ساحل شرق 23- 21: 5
دختر كوچك او در حال مرگ  .كهنه ياز روسا يكيرس بود ياياو . دياو دو يآشفته حال به سو يپدر. شدند

  ات بخشد؟يرفت تا بر او دست بگذارد و او را شفا داده به او ح ياش م-با او به خانه  يسيا عيآ. بود
. او روانه شدند يز از پين ياريخلق بس. خانه او روانه شد ياو پاسخ داد و به سو يخداوند به تقاضا 24: 5

شفا او را  يكه برا يمانيواقعه ا ”نمودند يازدحام م يت بر ويكه جمع“ار جالب است كه پس از عبارت يبس
  . ميش رو داريلمس نمود را پ

نشد  يعصبان يبا رفتار و خداوند در برخورد .را لمس نمود يسيع ،رسيايخانه  مضطرب در راه يزن 29- 25: 5
  ؟چگونه است ين حركاتيعكس العمل ما در مقابل چن. اورديو خم به ابرو ن

دهد  يم رخ ميبه هنگام كار كه خارج از برنامه برا يزاحمتهادارم بر موانع و م يكه سع ين است وقتينظر من ا
فرستد تا بر خود  يشها را خدا بر ما ميآزما ،ن كمك را در كار خود دارميشتريك انضباط بنگرم بيهمچون 

پندارند، بلكه  ين مياشخاص چن يكه گاه ،ستين موضوع اتالف وقت نيا.. .ميبه هنگام كار غلبه كن يهايخواه
 يمنتخب( م نمودين وجه به خدا تقديتوان آن را به بهتر يكه م ين قسمت در كار روزانه است قسمتيرن مهمتيا

  ).خياز نكات تار
درمان انجام داده  يو يرو ياريبس يظاهرا اطبا. برد ين زن دوازده سال بود كه از مرض استحاضه رنج ميا

د به ياو ام وقتي كه. لكه بدتر هم شده بودنداشت ب اي هديفا يبودند و هر آنچه داشت صرف نموده بود ول
هم تلف  اي هلحظ يحت يسيافتن عي ياو برا. او گفته بود به يسيدرباره ع يرا از دست داده بود، شخص يبهبود
در ساعت چشمه . او را لمس نمود يكرد، دامن ردا يخود باز م يت برايان جمعياز م يراه حالي كهدر . نكرد
  .افته استيصحت  كه كامالً برد ياو خشك شد و پ خون
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كه او  يگران از بركتيت بگذرد اما خداوند اجازه نداد ديان جمعين بود كه در سكوت از مينقشه زن ا 30: 5
از او صادر  يآسمان يافت كه قوتيرا لمس نمود او خود در يسيكه آن زن عي مهنگا. افته بود محروم شوندي

او خود  ”ست كه لباس مرا لمس نمود؟يك“ :دين او پرسيبنابرا شد، افتن آن زنين امر موجب شفا يا. گشته است
  .اورديت جلو بيان جمعيسئوال نمود كه او را از م يدانست ول يجواب را م

چرا  .آورند يدائما بر او ازدحام م يارياشخاص بس .شاگردان گمان كردند كه سئوال او احمقانه است 31: 5
. وجود دارد يمان شخص محتاج تفاوتيو ا يان لمس جسمانيم يول ”؟ست كه مرا لمس نموديك“ :ديپرس

مان لمس يمحال است او را با ا حالي كهدر . ميم اما به او اعتماد نكنيك شويح نزديم به مسيتوان يهمواره م
  . ميابيم اما شفا نيينما
به عموم  يسيدر مورد ع ن شهادت رايو اول. در افتاد يجلو آمد و نزد او به رو زن ترسان و لرزان به 33- 32: 5

  . مردم اعالن كرد
 يبدون آن در زندگ. ار مهم استيك اصل بسيح ياعتراف به مس: به او گفت يدبخشيپس سخنان ام 34: 5

د يمان و اميز از ايم او جان ما را لبريستياو با ياگر با شجاعت برا. خواهد بود يشخص رشد اندك يروحان
كه همانا  يمياو را شفا داد بلكه بدون شك بركت عظ يجسم يمارينها بنه ت يسيكالم خداوند ع. خواهد كرد

  .ب او گشتينجات روحش بود نص
خداوند . دنديشده سر رس روس فوتياين خبر كه دختر يس كهنه با اياز خانه رئ يبرخ ،ن هنگاميدر ا 38- 35: 5

 يآنها با جماعت. ود به خانه او بردوحنا را با خيعقوب و ي ،پس پطرس. نان خاطر داديروس اطميايبه  يبامهربان
ل مرسوم يجل يغرب يها ها در محلهيعزادار اين گونهنمودند مواجه شدند، كه  يار ميه ونوحه بسيعزادار كه گر

  .بود
بدون . ل شديشان به تمسخر تبديا هيگفت دختر نمرده بلكه در خواب است گر يسيع هنگامي كه 42- 39: 5
دختر  يا: را گرفته و به او گفت يحركتشان برد و دو دست و بي را بر سر فرزنداو خانواده دختر  يديچ ترديه

ت متعجب و خوشحال ينها بي خانواده او. ديبرخاسته و خرام هدختر دوازده سال اًفور. زيم برخيگو يتو را م
  . شدند

مه مردم و شهرت مهم ن عاياو تحس يبرا. ن معجزه خبر ندهنديرا از ا يخداوند آنها را قدغن كرد كه كس 43: 5
  . شد ميد مصلوب ياو بااًنيقي. نبود

تمام . دهديو مرگ نشان م يماريب ،طانيرا بر ش يسين باب اقتدار عيمرده بود، پس ا م كه دختر عمالًيرياگر بپذ
 .گفت كه او نمرده بلكه در خواب است يسيع. در مورد مرده بودن دختر اتفاق نظر ندارند مقدس كتابمحققان 

زاند، اما اگر دختر يتوانست دختر را از مرگ برخ يم ياو به سادگ. ق بوده استيعم يحالت كما او در ديشا
  . آورد ينم به وجودش يبرا ياديعمل او اعتبار ز ،هوش بودهيفقط ب



 

- ٣٠  - 

 

 يتوان در خدمت روحان يم. بدو دهند يخوراك شان را گفت تايپس ا:ميريده بگيد كلمات آخر باب را ناديما نبا
ك راه ي .از دارنديه نيابند به تغذي يات تازه ميكه ح ييجانها. شناخت ”خدمت يليبعد تكم“را  يسيسخن عن يا

  .او است يها ، دادن خوراك به برهدهنده نجاتمحبت شاگرد نسبت به  يتجل يبرا
  
  )6- 1: 6(شود  يخادم از ناصره رانده م )ذ

شه كرده يرا پ يحرفه نجار جائي كه جا زادگاه اوبود،نيا .به همراه شاگردانش به ناصره بازگشت يسيع 3- 1: 6
ا معجزات خارق يم و يران شدند و نتوانستند حكمت و تعاليمردم ح. م داديسه تعليدر روز سبت او در كن. بود

آنها او را همان  .توانستند اقرار كنند كه او پسر خدا است ينم اًقيدر دل خود عم يول را انكار كننداش  العاده
روزمند به يپ ياگر او مانند قهرمان. شناختند يم كه برادران و خواهرانش هنوز در آنجا بودند ميپسر مر نجار،

بدون عظمت و  و ياو با فروتن يول ،رفتنديپذ مياو را  يشتريب يد نبود كه با آمادگيبع. گشت يناصره باز م
  . ن مساله باعث لغزش آنها شديهم. شكوه نزد آنها آمد

قدر  كان او آنيشان و نزديخو. دارد يشتريخارج از وطن خود حرمت ب يگفت كه نب يسيآن ع پس از 6- 4: 6
دشوارتر از خدمت در  يچ خدمتيخداوند ه يبرا. ت و خدمت او را بداننديبودند كه قدر شخصنك ياو نزد هب

ز يهم چ ز ناصرها ايآ“:ن بوديمنفور بودند نگرش عموم در مورد آنها چن يها خود مردمانيناصر. ستيخانه ن
 يمانيا بي و از غرور يريتفس. ستندينگر يم يسين جامعه داشتند به عيو اكنون مطرود ”د؟يآ يرون ميب يخوب

 .ن بوديض را شفا داد، اما تمام كار هميمر او چند. در ناصره شد دهنده نجاتمانع كار  يمانيا  بي .قلب انسان
  :سازد يلر خاطر نشان ميم يج يج. مردم ناصره او را متعجب ساخت يمانيا بي
كه به  يبندد به طور يض و رحمت را ميف يچرا كه درها. طان در بردارديش يبرا يج مهمينتا يمانيا بي نيچن“

  ”.ابدي يانسان راه م يض و رحمت به زندگياز ف ياز تنها قطرات اندكيهنگام ن
. اند هن اندوه سهم برديروان او از ايز پا ياريبس. دير را چشي، طرد شدن و تحقييطعم تنها يسيگر عيد يبار

 يده و ارزش روحانيم پشت ظاهر محقر آنها را ديتوان يا ميآ. شوند ير ظاهر ميار حقين خداوند بسيخادم اكثراً
 يمردم ناصره به دهات اطراف آن حوال ياز سو رفته شدنيم؟ خداوند بدون توجه به نپذيآنها را بسنج يقيحق

  . م داديتعل ،گشته
  
   )13- 7: 6(كند  يخادم دوازده شاگرد خود را اعزام م )ر
ده بودند يد دهنده نجاتر نظر يز يرينظ بي ميآنها تعال. ده بوديفرا رس اعزام آن دوازده به خدمت يزمان برا 7: 6

ب ين ترتيبد. جفت فرستاد ،او آنها را جفت. رفتند يش ميام آوران خبر باشكوه به پيد به عنوان پيو اكنون با
گر كمك كرده قوت يكديسفر به  يتوانستند در ط ين ميشد و همچن يد مييشان از زبان دو شاهد تايموعظه ا
د باشد، ينداشتند مف يخوب يط اخالقيكه شرا ييتوانست در فرهنگهاينكه حضور دو نفر ميو سرانجام ا. ببخشند
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 رون كردن ارواحيز در بيچ كي. نداشت يارزش يين خود به تنهاياما ا. د قوت داديسپس او آنها را بر ارواح پل
  . گران عطا كندين قدرت را به ديتواند ا يتنها خدا م ،د مهم استيپل
آنها . گفت يآمده است را نم 11-8ات يكه در آ يچگاه دستوراتيا بود او هين دنيخداوند از ا ياگر پادشاه 8: 6

نه توشه  .رفتند يش ميسفر پ ير برايد بدون تدبيان باشاگرد. ا قرا ر داشتندين دنيا يدر نقطه مقابل رهبران مذهب
  . كردند ياجاتشان به او اعتماد ميرفع احت يد برايآنها با .و نه پول در كمربندشان ،نه نان ،دان

ك يو تنها  يوانات وحشيمحافظت در برابرح يبرا احتماالً ،ك عصايك كفش و يآنها اجازه داشتند تنها  9: 6
ثروتمند  به خاطرا يشان حسادت بورزد يا ييتوانست به دارا ينم يقطعا كس .شته باشدلبا س همراه خود دا

آنها با . بر او توكل كرده بودند خدا بود و كامالً يشاگردان هر چه كه داشتند از سو! ت شوديحيشدن جذب مس
  . كرده استز ياز پسر خدا باشند كه با قدرتش آنها را تجه اي هاعزام شدند تا نمون قناعت به خدمت

 يينكه به جايدند تا ايگز يرفتند و در آنجا اقامت ميپذ ميشد  ميشنهاد ماندن يد هر جا كه بدانها پيآنها با 10: 6
ت آنها موعظه يمامور .داشت يباز م اي همنزل راحت و اجار ين دستور آنها را از گشتن برايا. گر اعزام شونديد
 ،د با گشتن به دنبال تجمالتيآنها نبا. خود نبود يفع شخصو ن يلذت و خوش يبود كه در پ يام شخصيپ

  . دادند يش سازش ميو آسا يراحت
د ين رو آنها نباياز ا. آنها متعهد به ماندن در آنجا نبودند ،رفتنديپذ ميامشان را نيشاگردان و پ ياگر مكان 11: 6

خود را  يهايد خاك پايبا ين مكانشاگردان به هنگام ترك آ .ختندير يخوكها م يخود را در پا يدهايمروار
  . بش طرد خواهد كرديرا به سبب طرد پسر حب خدا آنها نكهيباشد بر ا يشان شهادتيا يبتكانند تا برا
اما با  ،)36-35: 22لوقا (آنها را لغو كرد،  يسيو بعدها خود خداوند ع بود ين دستورات موقتياز ا ياگر چه برخ

  . است يمظهر اصول جاودان يح در هر عصرين مسيخادم يحال هنوز هم برا نيا
ر را روغن يضان كثيرون كردند و مريوها را بيار ديبه توبه موعظه كردند و بس ،شاگردان روانه شده 13- 12: 6

ر يرا به تصو القدس روحدهنده  نيو تسك بخشآرامش بود كه قدرت ينماد ،دن روغنيمال. شفا دادند ،دهيمال
  .ديكش مي
  
  )29- 14: 6(خادم  گامشيقتل پ )ز

ن يفورا چن او ديس رسيروديكند به گوش ه ين گردش ميكه در سرزم يكه اخبار معجزه گر يهنگام 16- 14: 6
اس يگران گفتند كه اليد .است كه از مردگان برخاسته است دهنده تعميد ييحين همان يكرد كه ا  يريجه گينت

ن مرد همان است كه او سرش را از تن جدا كرده و يا هرود معتقد بود كه يگر وليامبران دياز پ يكيا ياست 
س آن صدا را خاموش يروديه. از جانب خدا بود اي هندا كنند يددهنده صدايتعم ييحي. حاال برخاسته است

ا و  .رساند يآزار م يس انجام داده بود، عذاب وجدان او را به طرز بديروديه كه يبه خاطر كار. كرده بود
   .اكاران سخت استآموخت كه راه خط يم
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س را به خاطر ازدواج يروديه ،دهنده تعميد. گردد يباز م ييحيقتل  يت به ماجراين قسمت، حكايدر ا 20- 17: 6
نه به دل يس بود، از او كيروديا كه اكنون همسر هيروديه. خ كرده بوديپس توبيليف ،با زن برادرشاش  يراخالقيغ

د چونكه او را مرد عادل و مقدس يترس يم ييحيس از يرودياما ه. دريداشت و قسم خورده بود از او انتقام بگ
  .كرد يم يا را خنثيروديه يدانست و تالشها يم
ل يجل يپان و روسايكه امرا و سرت يافتيس، در ضيروديدر روز تولد ه .افتيباالخره آن زن فرصت  25- 21: 6

را چنان شاد نمود كه پادشاه بدان دختر قسم  سيرودين امر هيا .برقصد داد كه دخترش يبيا ترتيروديبودند، ه
 دهنده تعميد ييحيسر  ،ك مادرشياو به تحر. ش را به او خواهد دادياز دارائ يمين يخورد هر چه بخواهد حت

  . درخواست كرد يرا در طبق
 ،گناه. به پاس قسم وخاطر اهل مجلس خواسته او ر ا قبول كرد. پادشاه به شدت محزون گشت 28- 26: 6
  . ز شديشهوت انگ ير و رقصيشر يزن يد، پادشاه فرمانبردار قربانيخود را بدور او تن يرهاتا
دفن  ،آمده و بدن او را برداشته ،او افتاده يبرا يدند كه چه اتفاقيشن ييحيكه شاگردان وفادار  يهنگام 29: 6

  .خبر دادند يسيكردند و رفته به ع
  
  )44-30: 6(هزار نفر  خوراك دادن به پنج )ژ

. داده است ح رخيمس يل ثبت شده و در شروع سال سوم خدمت عمومين معجزه در هر چهار انجيا 30: 6
د آنها سرشار از يشا. )23-7ات يآ ك.ر(به كفرناحوم بازگشته بودند  يميت تعلين ماموريشاگردان تازه از اول

ص داده و آنها را به يا تشخرامش رآوازشان به استراحت يخداوند ن. خسته و كوفته بودند ت و احتماالًيموفق
  .ل برديجل يايدور افتاده در سواحل در يا هيناح

به عنوان  كه ”ديياستراحت نما يد و اندكيائيران بيو يبه جا ،شما به خلوت“م، يشنو يم اًغالب ما 32- 31: 6
ما خوب  يراب“ :ن نوشته استيچن (Kelly)كلي . رود يان به كار ميحيمس يتجمالت يسفرها يراب يهيتوج

م، يترك كن يمدت يگر اگر كارمان را برايد يم، به عبارتيبه استراحت داشته باش يشترياز بيخواهد بود اگر ن
ن كالم يكه ام يم مطمئن باشيتوان يوم خواهد شد و ماار متديگران بسيبركت رساندن به د يانكار نفس ما برا
  ”.ما يخداوند است برا

بر آن  يسيع. كردندياچه دنبال ميدر يخداوند و شاگردانش را تا بدان سو تياز جمع يميل عظيخ 34- 33: 6
م دادن يشان تعلين به ايبنابرا. دفاع و آواره بودند يگرسنه وب يروحان يآنها بدون راهنما .مردم ترحم نمود

  . گرفت
 ياريبس يها انسان نكهيت خسته شده بودند، از ايجمع يبود، شاگردان از شلوغ روز رو به اتمام يوقت 36- 35: 6

اطراف  يكردند كه جماعت را به نواح آنها به خداوند اصرار .خوردن نداشتند يبرا يزيآمده بودند و چ
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 يبرا يا مردم مزاحمتيآ. داد يخته بود، شاگردان را آزار ميرا برانگ دهنده نجاتكه ترحم  يقتيهمان حق. بفرستد
  محبت ما هستند؟ يا اهداف برايما دارند 

. ديرس يار نامعقول به نظر مين امر بسيا ”.ديشان را غذا دهيشما ا“ :رو به شاگردان كرد و گفت يسيع 38- 37: 6
  .و خدا ينان و دو ماه 5ر از يز غيچ چيو ه ها پنج هزار مرد به اضافه زنان و بچه

ات يح به عنوان ناندند كه چگونه خود را ير را از خادم دين تصويكه رخ داد، شاگردان ا اي هدر معجز 44- 39: 6
 قت،يدر حق. داشته باشند يت جاودانايگران بتوانند حيد پاره شود تا ديبدن او با. كند يگرسنه عطا م يايبه دن

  . پاره نمود و داد ،بركت داد ،او گرفته :اد آور مرگ اوستياد آور شام خداوند بود كه يكلمات مورد استفاده او 
  

  :گرفتند يباارزش ياو درسها شاگردان درباره خدمت به
پنج  ،توانست ياگر او م. اجاتشان شك كننديقدرت او در رفع احت د هرگز بهينبا يسيشاگردان خداوند ع .1

آنها . ط را فراهم كندين وفادارش تمام شرايخادم يتواند برا يخوراك دهد، او م يماه 2نان و  5هزار مرد را با 
اگر آنها اول به دنبال . ديآ يشان از كجا مين باشند كه غذايران انكه نگياو كار كنند بدون ا يتوانند برا يم

  .شد اجاتشان رفع خواهديملكوت خدا و عدالت او باشند همه احت
م يداررا اگر ما آنچه . ديده يشان را غذايشما ا :ديگو يم يسيع ؟بشارت داد يفان ياين دنيبه ا شود يچگونه م
بركت  تواند آن را هزار چندان كند تا هزاران نفر از آن يرسد، او مبه نظر ب يهر چند هم جزئ ،ميبه او بده

  .ابنديب
  . ديبه انجام رسان ييو پنجاه تا ييصدتا يها و بانشاندن جماعت در گروه مند ك روش نظامياو كار خود را با 

آن  اًمطمئن ،ستن نانبدون شك. گرفتند ينم اي هجيآنها نت و،بدون بركت ا. داد را پاره كرد و بركت ياو نان و ماه
ن است كه ما هنوز يم ايم خدمت كنيتوان يآزادانه نم نكه ما كامالًيل ايدل. نبود يشان كافيا خوراك يمقدار برا

  .)ماي هانتخاب نشد(م اي هنشكست
به جهان  ننقشه او خوراك داد. كار را انجام دهند نياو به شاگردانش اجازه داد ا. ع نكرديخود غذا توز يسيع

  . له قوم خود استيوسبه 
اجات روزمره خود يكار خداوند را نسبت به تمام احت ،اندار ايماناگر امروزه . همه بود يبرا يغذا به اندازه كاف

  . ل را بشنوديام انجين نسل پيق ايتواند از طر يا ميت قرار دهند، تمام دنيدر ارجح
خداوند . بود كه در ابتدا داشتند يش از آن مقداريب مانده دوازده سبد پر كرده برداشتند كه يباق يها از خورده

كه اضافه مانده بود جمع  يخوراك. اسراف نشد يزيدهد كه چ ين نشان ميهمچن ،است يبخشنده سخاوتمند
  .اسراف گناه است. ديگرد يآور

ن يا داد، ين معجزات هرگز رخ نمياز بزرگتر يكيپرداختند  ياگر شاگردان طبق برنامه خود به استراحت م
  ؟موضوع چقدر در مورد ما صادق است
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  رود يآب راه م يرو يسيع) س

  .زيشان را نيت ايبود بلكه امنن ين خوراك خادمينه تنها قادر به تام دهنده نجات 50- 45: 6
رودخانه فرستاد، خود به جهت عبادت بر فراز  يق به جانب شرقينكه شاگردان خود را با قايپس از ا يسيع

كمك به  ياو برا .ديدر جهت باد مخالف د يدر حال راندن كشت شان را خستهياو ا ،شب يكياردر ت. آمد يكوه
سپس او با سخنانش آنها . ننديب يم يده تصور نمودند كه روحيدر ابتدا آنها ترس. شد ا خرامانيدر يشان بر رويا

  .ديبالفاصله باد ساكن گرد. ق شديد وسوار قاينان بخشيرا اطم
 د چنانكهيسوار شد، باد ساكن گرد يشان به كشتيتا نزد ا :ابدي مير خاتمه يك تفسيت با يان رويا 52- 51: 6

 يمينكته تعل. شان سخت بوديرا دل ايان را درك نكرده بودند زنرا كه معجزه ير شدند زيت بر خود متحينها بي
چ يده بودند كه هين را نفهمياشاگردان هنوز  دن قدرت خداوند در معجزه نانها،ين باشد كه بعد از ديتواند ا يم

  .ستير ممكن نياو غ يز برايچ
 نبود اي هن معجزه بزرگتر از آن معجزيا. شدند يرود شگفت زده م يآب راه م ينكه او بر رويدن ايد از ديآنها نبا

  .شود يم يدر امور روحان يذهن و كند يدل باعث سخت يمانيا كم. تر مشاهده كرده بودند شيپ يمكه ك
از  ستا يريتصو ،كوه يدر باال يسيع. ندين عصر را ببايان ير دوران امروز و پاين معجزه تصويد در اياسا بيكل

  .دينما يقوم خود شفاعت م يح در آسمان كه برايمس يخدمت كنون
ه خادم ب. كنند يدست و پنجه نرم م يزندگ يشهايهستند كه با طوفانها و آزما ينياز خادم يريشاگردان تصو

ساحل  ينجات داد و با حفاظت آنها را به سو ها اضطراب طرها واولش بازگشت و آنها را از خ يابه ج يزود
  .كرد ييراهنما يآسمان

  
   )56-53: 6(دهد  يسارت شفا ميخادم در جن )ش

رفت مردم  يهر جا كه او م .ن محاصره شدرامايان بيدر م ،اچه بازگشتيدر يخداوند به سمت شرق هنگامي كه
خواستند  يآنها فقط م. شده بود ييسرپا يها ل به درمانگاهيبازارها تبد. آوردند يها نزد او م بر تختماران را يب

  .افتي يكرد شفا م يهر كه آن را لمس م. ندياو را لمس نما يك شوند تا دامن رداينزد يازه كافاند هبه او ب
  

  )23-1: 7(رسم در مقابل كالم خدا  )ص

را  ياز رسوم و سنن سخت و اجبار يعيهود بودند كه نظام وسيقوم  يبران مذهبره كاتبان.. .ان ويسيفر 1: 7
غالب آنها هم ارزش با كتب مقدس آموخته  به طوري كهخته يعت خدا درآميساخته بودند و آنها را با شر

ارزش  بي خداوند را ا احكاميكردند و  يرا انكار م يمذهب يها نوشتهموارد آنها عمالً يدر برخ. شد يم
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آنها را  يز در فروتنين خود به قوم خرسند بودند و قوم نيل كردن قوانيدر تحم يرهبران مذهب. ساختند يم
  .بودند يم يشد راض يافت نميت در آن يكه واقع يفاتين نظام تشريرفتند، و از ايپذ يم
ن شستن دستها غذا نكه شاگردانش بدويرا به خاطر ا يسيان و كاتبان عيسيم كه فرينجا شاهد هستيدر ا 4- 2: 7
خود را نشستند بلكه بر طبق  يش از غذا دستهايست كه شاگردان پين ين بدان معنيا. كنند يخورند محكوم م يم

 اًشستند، رسم يبه عنوان مثال آنها تا دستها را تا آرنج نم. اوردنديز شده بود، مراسم را بجا نيكه تجو يرسوم
 يحت يافراط ين نظام دشوار شست و شويا .رنديد غسل بگير بودند بااگر آنها در بازا. شدند يناپاك قلمداد م

  . شد يز ميها نيكرس و يشامل ظروف مس
  :سدينو ين ميان چنيسيجونز در مورد فر ياستنل .يا 
انه بود كه تنها يجو بيو ع يقدر منف دگاه آنان آنيدن او آمده بودند، و ديد يم برايآنها تمام راه را از اورشل“

 ،ده بوديدن به خود يتاكنون زم بخش كه ن جنبش نجاتيدن بزرگتريدر به داقآنها  .دندينشسته را د يدستها
 ل كوچك ويدن مسايد يشان برايچشمان بزرگ ا. كرد يرا پاك م ها بدنها و  ها و روح كه ذهن يجنبش ،نبودند

آنها را . سپارد يم يها را به فراموشخ آنين تارياسته بود، بنابربزرگ ب يزهايدن چيد يبرا يت باز بود ولياهم بي
آنها از خود انتقاد به جا . ح باشنديسخنان مس يبرا اي هنيش زمينجا پينكه به مانند ايكنند مگر ا يفراموش م

  ”.روانيح پيآنها انتقادات جمع كردند و مس .را ها انسانل يح تبديگذاشتند و مس
 كه بودند يهمان كساناً قينان دقيارشان شده بود اشاره كرد، اكه در مورد رفت ييشگويبالفاصله به پ يسيع 8- 5: 7

. دلشان از او دور بود يداشتند ول يخود خداوند را حرمت م يآنها به لبها. ا در موردشان اخبار نموده بودياشع
رده ك مقدس كتابم ين تعاليگزيپرستند و سنن خود را جا يكردند كه خدا را م يده وانمود ميچيآنها با مراسم پ

ت بشناسند، با يبه رسم يو اخالق يمانينكه كالم خدا را به عنوان تنها مرجع تمام مسائل ايا يآنها به جا .بودند
   .غلط از احكام كتب مقدسه به دست داده بودند يريرسوم خود تفس

از  يكي. نكه چگونه رسوم آنها حكم خود را باطل ساخته است اشاره كرديك مثال از ايبا  يسيع 10- 9: 7
از آنها  يكه شامل نگهدار(پدر و مادر خود را حرمت بدارند  ،كند كه فرزندان ين حكم مياحكام ده فرمان چن

  . ا مادر خود را لعنت كند مجازات مرگ مقدر شده بوديكه پدر  يكس يبرا). اجاتشان استيدر رفع احت
د يفرض كن. بود ”متعهد شدن“ا ي ”دنيبخش“ش يمعنا كه به نام قربان معروف بود، يهودي يكن رسميل 13- 11: 7

او  يول آنها داشت، ينگهدار يپول برا يپسرشان به اندازه كاف. بردند يد بسر مياز شديدر ن ييهودين يكه والد
كل او يه او به خدا و هينكه سرمايا يعني ،بود ”قربان“داد  يكه او انجام م يكرد، تنها كار ين كار را نميا

او  احتماالً. كرد ينش داشت آزاد ميكه در قبال والد ييتهاين امر او را از تمام مسئوليا .اختصاص داده شده بود
داد،  يكل اختصاص مين پول را به هياگر چه ا يد، حتيداشت تا در تجارت آن را صرف نمايپول را نگاه م

  :كند ين اظهار ميچن يكل .او نداشت يبرا يتياهم
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 دن شخص از تماميعت و رهانيدر مقابل احكام شر يوال شخصرا در جهت مصون بودن ام يرهبران طرح“
 ن خود رايچ كس والدين خدا بود كه گفت هيا. در مقابل كالم خدا ابداع كرده بودند يمشكالت وجدان

شدن پشت  ينجا مردم با مخفيدر ا حالي كهدر  .كند محكوم شود ياحترام بي حرمت نكند و هركس به آنها بي
ك اقدام ين رسم گفتن قربان، كه خداوند به آن پرداخت فقط يا. ر پا گذاشتنديخدا را ز ن دو فرمانيعت، ايشر

  ”.فرمان خدا بود پروا در برابر بي يانيغلط نبود بلكه طغ
ست كه به دهان انسان يز نيچ چيدارد كه ه ياظهار م اي هشيان ريك بي، خداوند با 14ه يدر شروع آ 16- 14: 7

بلكه آنچه از درونش صادر گردد ) خورد يكه انسان با دست نشسته م ييمثل غذا(د وارد شده و او را نجس ساز
  .)شود يكه در مقابل احكام خدا از دهان صادر م يمثل احكام و سنت(
داشتند كه  به خاطرشه يآنها هم ،عتيق عهدم يبر طبق تعال. ج شده بودندين مسئله گيشاگردان هم از ا يحت 19: 7

حاال به  يسيع. سازند يگو ناپاك بوده و آنها را نجس ميخرگوش و م ،ل گوشت خوكاز غذاها مث اي هپار
ن سخن به يك نظر، ايدر . سازد يشود او را نجس نم يدارد كه آنچه به درون انسان وارد م ياظهار م يروشن
  . عت بودين شريا ياليان استيپا يمعنا

االت بد و زنا و فسق و يخ:سازد يكه او را ناپاك م د استيآ يرون ميك نفر بيكه از درون دل  يزيچ 23- 20: 7
رسم . شد يداده م يست جايد در ليبااً ز لزومين يباشد كه رسوم انسان ين ميمقصود ا ،در متن .يقتل و دزد

 ين از گرسنگياز والد يشمار ،رانهين قانون شرياحتمال داشت قبل از شكسته شدن ا. قربان معادل قتل بود
  . رنديبم
م و رسوم را با كالم خدا يوسته تمام تعاليد پيست كه ما باا نيم ايريگ ين متن ميكه از ا ين درسهايبهتراز  يكي

م و يتعل اوالً. ميرد كن است از انسانكه  را زيو هر چ نمائيم است اطاعتدا ز كه از خيهر چاز م و يبسنج
 يبرا. سود ببرند از آن مقدس كتاببه  و مردم معتقد .باشد مقدس كتابح يام صريد بر طبق پيموعظه اشخاص با

روان وفادارش كه چشم بسته يپ .يم انسانيتعال ياو شروع كرد به نام بردن از بعض ،ن اعتقاداتيد واقع شدن ايمف
ز كالم را به نظر كند يام او نوك تياگر چه پ يكند حت يدارند كه او اشتباه نم ن احساس رايروند ا يدنبال او م

  . گر نباشد ح آن را جلوهيرص يا معنيكند و 
حاال داشتند مفهوم  ين كالم باشند وليافته بودندكه معلمين اقتدار را يان ايسيب بود كه كاتبان و فرين ترتيبد

به كالم خدا  ها انسانم را ين تعاليداد كه ا يد به مردم هشدار ميبا يسيخداوند ع. بردند يكالم را به باطل م
  ؟ديگو ميكالم چه :ن باشديد ايشه بايهمار مهم يمع. اند هنسبت داد

  
  )30- 24: 7(افت يمانش بركت يبه خاطر ا يهودير يزن غ) ض

ان يهوديريسازد كه غ ينجا او خاطرنشان ميدر ا. خوراكها پاك هستند ينشان داد كه تمام يدر واقعه قبل يسيع 
ه يقينيدون كه فيصور و ص يحوال يعني يشمال شرق يبه نواح يسيسپس ع. ستنديا ناپاك نيگر نجس يهم د
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سرعت  حضور او به كار شد وين شود اما شهرت او مانع ا اي هانه وارد خانياو خواست مخف. شود رفت يگفته م
  .درخواست كمك كرداش  وزدهيدختر د ينزد او آمد و برا يهوديريغ يزن. آشكار گرديد

ده خدا بودند يان كه قوم برگزيهودي بود، يوناني بلكه يهوديك يم كه او نه يكن يد ميقت را تاكين حقيما ا 26: 7
ك عهد فوق العاده بسته بود كه احكام خدا را در دل آنها مرقوم ياو با آنها . نزد خدا داشتند يگاه خاصيجا

گانه يل بين اسرائيان در سرزميهودير ياما غ .كليو سپس در همه يابتدا در خ ان آنان ساكن گردد،يو در م. سازد
 .)12- 11: 2ان يافسس(د و بدون خدا در جهان يبدون ام ،حيب بود، بدون مسيبا عهد خدا غر ي كهانكس. بودند

كرد و  يپادشاه به مردم معرف به عنواناو خود را . ل آمده بوديمردم اسرائ يدر درجه اول برا يسيخداوند ع
 يهودير يگفتن او با زن غ درك سخن ين نكات برايتوجه به ا. ل موعظه شديل در ابتدا در خانه اسرائيانج
  . رفته استيآمد او زن را نپذ يم به نظررون كند، يو را از دخترش بيآن زن استدعا نمود د زماني كه. ت داردياهم

ش يپ ست كه نان فرزندان را گرفتهيكو نين نيد غذا داده شوند و ايل اول بايگفت كه فرزندان اسرائ يسيع 27: 7
ر يبگذار اول فرزندان س :او گفت. رد كردن درخواست او نبود يجواب او به معنا .اندازم ”انيهودير يغ“سگان 
زمان در  خدمت او در آن. مان و توبه آن زن بوديسنجش ا عمالً يبود ول هرحمان بي ن سخن به نظريا. شوند

و  يسيع بر خداوند ييچ ادعايتوانست ه ياو نم يهودير يك غي به عنوان. ل بوديبه اسرائ درجه اول معطوف
  ؟دانست يقت را مين حقيا او ايآ. توانست اعطا كند داشته باشد يكه او م يازاتيامت
 يسگها يهستم ول يهودير يك سگ كوچك غيمن فقط  .خداوندا يبل :دانست و در جواب گفت ياو م 28: 7

، خواهم يت كه ماس يزين تنها چيا. خورند يزد مير يز مير مينان فرزندان كه ز يها ز از پس ماندهيكوچك ن
  .مانده است يان باقيهوديكه از خدمت شما به  يزيچ نان از آن هخرد يمقدار

آن  يوقت. ن كرديدخترش از فاصله دور، تحس يله شفايمان او را بوسيخداوند ا. م بوديمان عظين ايا 30- 29 : 7
  .افته بوديشفا  دخترش كامالً ،زن به خانه رفت

  
  شت كه لكنت زبان دا يكر يشفا )ط

س يكا پوليكه به د اي هيناح ،ل بازگشتيجل يايدر يترانه به سواحل غربيخداوند ما از سواحل مد 32- 31: 7
را كه  يدوستان دلسوز، كر. ل مرقس ثبت شده استيرخ داد كه فقط در انج اي هدر آنجا واقع. معروف بود

دن يقت در اثر نشنيا در حقي يجسم نقص به خاطرن لكنت زبان او يد ايشا .لكنت زبان داشت نزد او آوردند
ر يرا به تصو ياو گناهكار حال در هر. توانست كلمات را درست ادا كند يرا او نميدرست صدا بوده باشد ز

 ناتوان گرانين سبب در صحبت كردن راجع به او با ديو از ا كر است خدا يدن صدايشن يكه برا كشد يم
  . باشد مي
 يو يخود را در گوشها ياو انگشتها. خلوت برد ييت به جايان جمعياز م در ابتدا او را يسيع 34- 33: 7

هماند كه در حال باز فله به مردم بين وسيبه ا به طوري كهآب دهان انداخته و زبانش را لمس نمود  ،گذاشت
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ا او يآ. ن قدرت از خدا بوديست و نشان داد كه ايآسمان نگر به يسيسپس ع. كردن گوشها و زبانش است
باز  يعني يافتح كه به زبان آرام :باالخره او گفت. ديبشر از گناهان كش ياه رنج يبود كه برا يانگر اندوهينما
  .شو

خداوند از مردم خواست كه معجزه را شهرت . دن را كسب كرديقوه درست گفتن و شن اًمرد فور 36- 35: 7
ت ندارد كه موضوع يست و اهميه نيوجت لهرگز قاب ينااطاعت. ننمودند يكن مردم به سخنانش توجهيندهند ل

  . باشد يرخواهيخ يهر چقدر هم از رو
كو يهمه كارها را ن :آنها گفتند. ندر گشتيالعاده او متح فوق ين معجزه بودند با كارهايكه شاهد ا يآن كسان 37: 7

ن يا آنها در ايآ .تندنسدا يگفتند نم يرا كه م يقتيآنها حق. گرداند يا ميكران را شنوا و گنگان را گو. كرده است
 زماني كه. نديبگو يشترياحساسات ب يمان و حتين را با ايتوانستند ا يآنها م .كردند يم يقسمت جلجتا زندگ

ما برتر  يكه از همه پرستشها يما ثابت كرد، بخشش اموزد كه با آن بخشش را بهيرا ب ين محبتيما ا يجانها
  . ده استكو انجام دايهمه كارها را ن ما يسيع:است

  
  )10-8:1(خوراك دادن به چهار هزار نفر  )ظ
  :است ر آمدهيآن در جدول ز يه است و تفاوتهاين معجزه به خوراك دادن به پنچ هزار نفر شبيا 1-9: 8
  ).كردند يم يزندگس يآنها در دكاپول( بودند يهوديريغ مردم احتماالً .1  )15 و 14 :6 وحناي(بودند  يهوديمردم  .1
  )2 :8(بودند  يسيت سه روز با عيجمع. 2    )35 :6( نددبو يسيك روز با عي تيجمع .2
  )7و  5 :8(كوچك استفاده كرد ينان و چند ماه 7او از  .3  )14 :17 يمت(استفاده كرد يماه 2نان و  5از  يسيع .3
خوراك خوردند  ها اضافه زنها و بچهچهار هزار مرد به . 4  )21 :14متي ( خوراك خوردند ها پنج هزار مرد به اضافه زنها و بچه .4
   )38 :15 يمت(
  )8 :8( پر شد سبد 7مانده يباق يها از خورده .5  )20 :14متي (  پر شد سبد 12مانده يباق يها از خورده .5

    
اضافه  يشتريز بيگرفت و از ثمره كارش چ يم يشتريجه بيكرد، نت يكار م ين گروه كمتريدر ب يسيهر چه ع

 يتينجا جمعيافتاد و در ا يهودير يك زن غي يز برايم يم كه خرده نانها از روينيب يم 7در باب . آمد يم
  :كند ير مياردمان تفس. خوراك داده شدند يبه فراوان يهوديريغ

 نجا احتماالًيدر ا. فتنديان محتاج نيهودير يغ يز برايم يتوانند از رو يدهد كه خرده نانها م يمعجزه اول نشان م
دهد و خودش نان  يا ميدن يش را برايمردم خود طرد شده و زندگ ياز سو ،يسينكه عيت به ااس اي هاشار
  .بشر يتمام يست براا اي هزند
 اقدام به هنگامي كهد يما با. وجود دارد يداد لذت بخش خوراك دادن به چهار هزار نفر خطرين رويدر ا

ق يمملو از حقا ،مقدس يها كلمات نوشته يتمام م كهيش فرض را داشته باشين پيا ميكن يم مقدس كتابمطالعه 
  .ميفهم آن نباشبه قادر خود  يبا تفكر و درك امروزاگر ما  ياست حت يروحان
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نوته رفتند به نام دلما به مكانيل يجل يايدر يبه قسمت شرق س گذشتهيپولكايو شاگردانش از د يسيع 10 :8
  )39 :15 يمجدل در مت(
  
  )13-11 :8(طلبند  يم يآسمان يتيان آيسيفر )ع
. ار بزرگ بوديشان بسيو حماقت ا يكور .خواستند يم يآسمان يتيآ يو از و ان با او مباحثه كردهيسيفر 11 :8

بود كه از آسمان آمده  يتيآ اًقتياو حق .يسيستاده بود خود خداوند عيا يت آسمانين آيشان بزرگتريدر مقابل ا
 يده و با مرديرا داش  العاده معجزات فوق ،دهيرش را شنينظ بي ها كالمآن. ش قائل نبودنديبرا يآنها احترام يول

  !دنديطلب يم يت آسمانيك آيخود از او  يگناه در ارتباط قرار گرفته بودند هنوز در كور بي كامالً
ا يخ دنيك نسل ممتاز و خوشبخت در طول تارياگر  !دياز دل كش ينده آهده ب نبود كه نجاتيعج 13- 12 :8

ظهور  ين مدرك برايتر دن واضحيهنوز در د.از آنها بودند اي هان عديسيهود بود كه فرياشت، آن نسل وجود د
ن فرقه عطا يگر بديد يتيآ :گفت يسيع. بودند ينيزم يبه جا يآسمان يتيدن آيح كور بودند و خواستار ديمس

  . عبور نمود يغرب ه كنارهب سوار شده يو باز به كشت ايد هدن آن را داشتيرا شما شانس دينخواهد شد ز
  
  )21-14 :8(س يروديان و هيسيه فرير مايخم) غ
ان يسيهنوز در تفكر مباحثه با فر يسيع. سفر شاگردان فراموش كردند كه با خود نان بردارند يدر ط 15و  14 :8

 مقدس بكتاه در يرمايخم. س هشدار داديروديان و هيسيه فريرمايبود و در همان حال به آنها در مورد خم
ه يرمايخم. له برخورد و رسوخش استيز بوسيرات آن بر همه چيطان و تاثياز كار آرام آرام و ساكت ش اي هنمون

خود  يمقدس برا يان ظاهريسيفر. بود ينيو تعصب و خود عادل ب يمذهب پرست ،ياكارير ان شامليسيفر
و  يويدن يدگاههايشامل فساد، د تماالًس احيروديه هيرمايخم. درونشان فاسد و ناپاك بود يساخته بودند ول

  .شناخته شده بودند ،ن گناهانشانيا به خاطران يروديه. بود يناباور
كردند غذا  يكه شاگردان بدان فكر م يزيهمه چ .را فراموش كرده بودند ينكته اصل شاگردان كامالً 21- 16 :8

سئوال  4. كرد يشان را سرزنش ميل حماقت اسئوال او 5 :نمود يدر پ يسئوال پ 9شان ين او از ايبنابرا. بود
ا او يآ. كرد يخ ميشان بود توبياو همراه ا زماني كهاجات تا يشان از بابت رفع احتيا ينگران يآنها را برا يبعد

هزار نفر را  4ا او يآ .ياضافه مانده بود؟ بل سبددوازده  حالي كهپنج هزار نفر را با پنج نان خوراك نداده بود در 
پس چرا آنها . نكار را كرده بودياو ا ياضافه مانده بود؟ بل سبد 7 حالي كهنان خوراك نداده بود در  7با 

ده بودند كه خالق و حافظ كل يا آنها نفهميآ. قادر است كامالً يشان در كشتياجات ايدند كه او در رفع احتينفهم
  شان بود؟يهمراه ا يا در كشتيدن
  

  )26-22 :8( اديص بيتنا در يمرد ناب يشفا )ف
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آن مرد را  يسيچرا ع اوالً. زانديانگ يمرا بر ياديسئواالت جالب ز ،شود يافت مين معجزه كه فقط در مرقس يا
ك نشانه نامعلوم مانند يك لمس ساده شفا نداد؟ چرا او از يچرا او را با  رون برد؟يه بينش از قرش از شفا داديپ

ل است كه يجثبت شده در انا ين تنها شفايا( افت نكرد؟يكامل در يئنايآب دهان استفاده كرد؟ چرا مرد فورا ب
خداوند ما  آن مرد را از شهرت دادن آن معجزه منع نمود؟ ،يسيباالخره چرا ع. )دهيمرحله به انجام رس 2در 

 انجام ياو برا يم ولياگر ما درك نكن يحت. ح دهديست به ما راجع به اعمالش توضيبلند مرتبه است و مجبور ن
مان ينكه در همه آنها ايمتفاوت است به جز ا يگريشفا با د ،در هر مورد. موجه داشته است يليدل ،يهر كار

 يكنند و بعض يدا ميپ يريگچشم يد روحانيد ها يبعض مان آوردن،يبه محض ا. آوردن اشخاص وجود دارد
  . دآورن يم به دستنان ياطم ،نند و سپس در نجاتشانيب يف ميگر در ابتدا ضعيد
  
  )30- 27 :8( پطرس يكوياعتراف ن )ق

شان را ينكه او بتواند ايشاگردان قبل از ا. درسان يم دوازده رسولم يتعل ما را به عمق ،ن بابيدو پاراگراف آخر ا
ن يا. ق از او برسنديعم يشناخت بهشخصاً ست يبا يدعوت كند ماش  يوقف شده و قربان يبه راه خود و زندگ
م و اعمال ين بخش در تعاليتر فراموش شده ن قسمت احتماالًيامروزه ا. برد يم يفهوم شاگردمتن ما را به قلب م

  .ان استيحيمس
پس، او بحث را يليه فيصريق در راه. دور افتاده در شمال بودند يبا شاگردان خود به دنبال مكان يسيع 28و 27 :8

كو ين يمرد به عنوانعموم مردم او را  ؟ستياو چ به ن سئوال آغاز نمود كه نظر عامه مردم راجعيبا ا
 ياحترام گذاشتند عمالً يكه مردم به او م ياحترام .امبرانيگر پيا دي ايليا ،ددهندهيتعم ييحيشناختند در حد  يم

احتمال . ك متقلب بوده استيا يوانه و يك ديا ي ،ك افسانهيست، سپس يخدا ن يسياگر ع .او نبود ردر خو
  . وجود ندارد يگريد
درنگ اظهار كرد كه او  بي پطرس .ديشاگردان را راجع به خود پرس يابيسپس خداوند مخصوصا ارز 30 و 29 :8

افتاده بود كه االن  ياو اتفاق يدر زندگ. شناخت ياو را م يعقالن به طورپطرس . استموعود ح يمس يعنيح يماش
. گر مثل سابق نخواهد بودياو د يگزند. دا كرده بودينسبت به او پ يو تجرب يشخص يق و شناختيعم يمانيا

د در يبا اًلزوم سموعود بود، پطر مسيحح همان ياگر مس. گر هرگز به وجود خود فخر نخواهد كرديپطرس د
  . كرد يم يخود را سپر يكامل زندگ يطرد شدگ

  
  )38- 31 :8(كند  مي ييشگويام خود را پيمرگ و ق ،خادم )ك

سرشار  يدارند و عدم درك درست دوستان او را فراتر از آنچه در زندگ تنفر يهوه را كه از ويما دشمنان خادم 
ار و يو محبت تمام ع يكمال معنو ،ميپر از قدرت عظ يما شاهد زندگ. مينيب يم ،از خدماتش وجود داشت
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ن خادم حاال آشكارا به يبنابرا. رود يش ميو مرگ پ رنج ير خدمت به سويمس يول .مينيب ياو را م يفروتن
  . زديدوباره برخ - 4 كشته شود - 3 رد شود -2 بكشد رنج - 1د يد كه بايگو يان مشاگرد

آشكار  يقلب خدمت در قربان. برد ميب و قبر يصل يبه سوابتدا او را  ،يدن به جالل آسمانير رسيمس ،او يبرا
  . گرانت گفته است .ويدبل .شود چنانچه اف يم
ن امر مخالف يا. رديبم دهيد زحمت كشيبا يسيرد كه عيذده را بپين عقيتوانست ا يپطرس نم 33و  32 :8 

ش توسط ين را بكند كه خداوند و آقايخواست تصور ا ياو نم يحت. موعود بود مسيحاو درباره  ير ذهنيتصو
بود كه  ين زمانيكند و ا يز ميش سرزنش نيها ن گفتهيا يخادم را برا ياو حت. دشمنانش كشته خواهد شد

نه . را يانسان يزهايبلكه چ يكن يشه نميرا اند ياله را اموريز ،از من دور شو ،طانيش يا: به پطرس گفت يسيع
 يسيبلكه منظور ع خطاب كردهطان ير شينكه او را تسخيا ايبه پطرس نسبت داده طان بودن را يش ،يسينكه عيا
اطاعت كامل از  شه در حال اغوا كردن ما در عدمياو هم. ييگو يطان سخن ميپطرس مثل ش ين بود كه ايا

كلمات پطرس در اصل و محتوا . كند يدن به جالل وسوسه مياو ما را به انتخاب راه آسان در رس. خداست
  :كند ير مين تفسين چنيا يكل. ت خداوند شدين باعث عصبانيبود و ا يطانيش

ل يم .نجاتمان يما برا يآرزو: كشد يخود م يكه ما را همواره به سو يهمان دام ؟زانديبود كه خداوند ما را برخ يزيچه چ
فرار  يشرم و طردشدگ ،شهايآزما م ازيا درست است كه ما طبعا دوست داشته باشيآ. بيدن به صليرس يبه راه آسان برا

شه در آن محبوس يد هميم كه بايشو يم ييايكرده و وارد دن يدن شانه خالينكار ما در انجام اراده خدا در رنج كشيبا ا. ميكن
چقدر آسان  ؟ميا را داشته باشيهر دو دن ،خالصه ،ميكن ين طيزم يك راه آرام و محترم را بر رويم يده يح ميما ترج م ويبمان

ا اگر يآ. بگذارد يز پايانگ من راه غيد به ايح موعود بايتوانست درك كند كه مس يپطرس نم .فتدين دام بيدر ا ياست كه كس
 قلباً نيز او. نبود يد انسانيجز عاطفه شد يزياعتراض پطرس چ ؟ميكرد ينما تصور يبدتر از او فكر  ،ميما آنجا بود

نشأت  جهاناين  فاسد و دنيوي روحچنين طرز فكري از دانست كه  او خود نيز نمي يداشت ول ميرا دوست  دهنده نجات
  .گيرد مي

خ كرد نشان يرس را توبست و سپس پطيكه در ابتدا به شاگردانش نگر يسيع اشاره شده است به نجاينكه در ايا
  ؟ابندين شاگردان من نجات يب نروم چگونه ايصل ياگر من باال: ديخواهد بما بگو يدهد كه م يم
. ابنديرم تا مردم نجات يده و بميروم تا زحمت كش يمن م: شان گفتيبه ا يريجه گيدر نت يسيسپس ع 34 :8

را  پر رنج و مرگ آور ،نيار كرده و آگاهانه راه ننگشتن را انكيد خويبا ،دييايد از عقب من بيخواه ياگر شما م
 ،به جهان ها يدلبستگ ،ياجتماع يلذتها ،خود يشخص يها يد راحتيشما با. دييو مرا متابعت نما انتخاب كرده

 دارد ين وا مين گونه كلمات ما را بر ايا. ديخود را ترك كن يزندگ يو حت يجسمان يآرزوها و ثروتها ،اهداف
ا يدن ،يم خود خواهيتوان يما چگونه م. حق ماست يش و راحتيدر آسا يم زندگيم باور كنيبتوان اًقتيكه حق
عانه و با انكار يمط ،وقف شده ،پرزحمت يك زندگيكالم او را به  ؟ميه كنيو قلب سرد خود را توج يدوست

  كند ينفس دعوت م
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ت همه يشتن در مركز اهمير گرفتن خوبا در نظ اًهر كس شخص شه وجود دارديوسوسه نجات جانمان هم 35 :8
 يهالك ساختن جان شخص يبرا يتر را ه مطمئن. كند يانتخاب م ندهيراحت و آ يزندگ يز راهش را برايچ

لش و روح و جان و بدن خود كه ياو و انج به خاطرخود را  يكند كه زندگيح ما را دعوت ميمس. ندارد وجود
بشارت به  ياز بود برايخدمت مقدسش و هرگاه ن يخواهد برا يم مااو از . ميم كرده است رها كنيبه ما تقد

رهاندن آن  يبرا تر مطمئن يراه. است يهالك كردن زندگ ين به معنيا. ميمان را وقف كنيزندگ ،رونيب يايدن
  .وجود ندارد

خواهد با  يم يا را سود ببرد چكارين است همه ثروت دنيزم يرو زماني كهتا  يدار ايماناگر  يحت 37 و 36 :8 
ن يا. جالل خدا و نجات گم شدگان از دست خواهد داد يش را برايآنها انجام دهد؟ او فرصت استفاده از زندگ

د آنها را يا ما بايآ. شتر استيما بدهد به تواند ب يا ميدن ي كهزهائيما از همه چ يارزش زندگ. است يمعامله بد
  ؟خودمانبراي ا ي مياستفاده كنح يمس يبرا
ترس از  به علت ياز شاگردان جوانش در راه شاگرد يخداوند ما متوجه شده بود كه ممكن است بعض 38 :8

او هستند  به خاطر ييكه در صدد فرار از رسوا يكند آنان يم يآوراديشان ين بديبنابرا .لغزش بخورند ييرسوا
خداوند  يزود به !يميعجب تعل. دن بر گردياو با قدرت به زم زماني كهرنج خواهند برد در  يشتريب يياز رسوا

ك صحنه ين يا. ما در جالل خود و پدرش به همراه فرشتگان مقدس و نه در تواضع بلكه با اقتدار خواهد آمد
از : كلمات او. ن بودند، شرم خواهد داشتيكه از او شرمگ يپس او از آنان. ره كننده خواهد بوديپرشكوه و خ

داشتن از  شرم. ما صحبت كند يد با قلبهايكار بارقه زناكار و خطان فيدر ا.. .سخنان من شرمنده شوند
  !باشد يست ميناشا ،است يمانيا بي كه مملو از گناه و ييايدر دن ،گناه بي دهنده نجات

  

  )10 و 9 يبابها( ميبه اورشل يسيسفر ع. 4
  پاداش خادم  )الف

شان يده در مقابل شاگردان و پس از دعوت اپرزحمت و مرگ آور او كه انتخاب كر ،نيپس از قراردادن راه ننگ
در . دهد يه را به آنها نشان ميگر قضيحاال خداوند طرف د ،وقف شده و انكار نفس يمتابعت او در زندگ يبرا

پاداش خود را از جالل تا به جالل  ،پرداخت كنند ين زندگيدر ا ياديز يآنها بها ،يبجهت شاگرد ي كهصورت
  . افت خواهند داشتيدر
از شاگردان تا ملكوت خدا را كه به قوت  ي، شروع به سخن گفتن كرد كه بعضمضمونن يخداوند بد 7- 1 :9 
در . گفت يوحنا سخن ميعقوب و ي ،او داشت رو به پطرس. ديذائقه موت را نخواهند چش ،ننديد نبيآ يم

نست كه ما االن هر ياستدالل متن ا. دنديمعروف است آنها ملكوت خدا را در قوت د يكه به تجل ييكوهها
افت ينش دريم، پاداش آنها را به وفور در زمان بازگشت او در جالل با خادميح متحمل شويمس به خاطر يزحمت
  . ح بودياز سلطنت هزار ساله مس اي هيكه بر فراز كوه حكمفرما بود سا يطيشرا .م كرديخواه
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. ديدرخش ياو م يلباسها يحت. ديع گردساط يت ويجالل در خشان او از شخص ،ر گشتيمتغ يسيات عيه -1 
  .كرد تر ديلباس او را سف ،اي هدكننديسف عيجالل او فوق از قدرت هر ما

كه قرار بود متحمل شود  ياز غم يزحمت كش و با آگاه ،ياو در فروتن. ح مستور بوديجالل مس .در ظهور اول
 او واضحا شاه شاهان و رب االرباب. دد كرگر راجع به او اشتباه نخواهيچ كس ديه .با جالل بازگشت يآمد ول

  .خود خواهد بود يدر بازگشت ثانو
ن كه مردند و يا مقدسي ))يموس((عت يا شري عتيق عهدن يمقدس ،آنها مظهر. در آنجا بودند يا و موسيليا -2

   .ربوده شدند، بودند ي كهكسان
در زمان آمدن  يا آنانيباشند  جديد عهدن يتوانند مظهر مقدس يآنها م. وحنا آنجا بودنديعقوب و ي ،پطرس -3 

  . اند هن زنديزم يملكوت بر رو
از  يئبا ابر و صدا ،بانيسه سابر ساختن  يد پطرس مبنشنهايپ. شخصيت مركزي اين واقعه بود عيسي -4

  .او جالل سرزمين عمانوئيل خواهد بود. عيسي بايد در همه چيز جايگاه اول را داشته باشد .رد گرديد آسمان
. شد يظاهر م عتيق عهدكل زمان يمه و هيقداس خاال ا ابر جالل خدا باشد كه در قدسيا كيند شيبااً ابر لزوم -5
   .خدا بود حضور ين تجليا

  .كند يم يب خود معرفيپسر حب به عنوانح را يكه مس ،پدر بود يخدا يصدا ،صدا -6
ر يك تصوين يا .ستيچكس آنجا نيه يسيجز عدند كه يه انداخت آنها ديابر بر شاگردان سا وقتي كه 8 :9

  . ديآ يروانش ميپ يملكوت او با قوت در قلبها زماني كهپرجالل و منحصر بر فرد است از 
زد، از آنچه يشان را قدغن فرمود كه تا پسر انسان از مردگان برنخيا ،آمدند ين مييو چون از كوه پا 10 و 9 :9
د آنها هنوز درك نكرده بودند كه يشا. ر آنها را سردرگم كرده بوديت اخن نكايا. را خبر ندهند ياند كس- ده يد
   .آنها راجع به عبارت برخاستن از مردگان كنجكاو شدند. زديرد و دوباره برخيد بميبا او
در مورد برخاستن  يسيع يزند وليخ يپنداشتند كه همه از مردگان برم ينطور ميقت را اين حقيان ايهودي

ن يخاست همه مردگان چن ياو بر م زماني كه ،خاست يان مردگان بر مياو از م. تگف ياشخاص سخن م
  . شود يافت مي جديد عهداست كه فقط در  يقتين حقيا. شدند ينم
نبوت كرده بود  يمالك. ن از ملكوت داشتنديشيپ يك نمايآنها فقط  .ز داشتندين يگريشاگردان سئوال د 11 :9 

او هموار  يش رويز راه را پيخراب شدن همه چ يد و در ابتدايآ يح اول ميمس يشوايپ به عنوانا يليكه ا
  ؟گفتند يان ميسيد چنانچه فريآ يا اول او ميآ؟ بود يا كيليا يول .)5 :4 يمالك( خواهد ساخت

 تر يمسئله مهمتر و فور يد وليايد اول بيا بايليا ن درست است كهيالبته ا :در جواب گفت يسيع 13و  12 :9
تا ؟ ر شمرده شوديده و حقيار كشيكه پسر انسان زحمت بس اند هنكرد ييشگويپ عتيق عهد يايا انبيكه آ نستيا

 يمردم با و يول ،)دهنده تعميد ييحيت و خدمت يدر شخص(ا آمده بود يليشد، ا يا مربوط ميليبه ا آنجائي كه
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بود كه  يش در آمد راجع به كاريك پي دهنده تعميد ييحيمرگ  .ا كردنديليچنانچه با ا ،آنچه خواستند كردند
   .ز رد خواهند نموديشرو را رد كردند و پادشاه را نيآنها پ. مردم با پسر انسان خواهند كرد

  
  )29-14 :9(و زده يپسر د يشفا ) ب
. ن كوه مردم در حال مباحثه بودنديدر پائ. ات نبودنديل هيكوه تبد يشاگردان مجاز به ماندن در باال 16- 14 :9
در  اي هدند، مباحثيكوه رس يو سه شاگردش به پا يسيع يوقت. شان قرار داشتيا يهاير پايمحتاج در ز ييايدن
مباحثه قطع شد و  ،ن خداوندظاهر شد به محض .داده بود يگر شاگردان روياز مردم و د يان كاتبان و جمعيم

  ؟ديمن چه مباحثه داربا شاگردان   :ديشان پرسيواز ا او آمده و ا يت دوان دوان به سويجمع
 ،طانيش .ر شده بود، سخن گفتيگنگ تسخ يدرباره پسرش كه توسط روح يسيآشفته به ع يپدر 18و  17 :9 

 يهاين ناهنجاريا. آورد يد و از دهانش كف برميسائ يم مه ش را بهيانداخت، دندانها ين ميزم يبچه را رو
شان يا يان خواسته بود او را كمك كنند ولپدر او از شاگرد. شد يخشك شدن بدن او م ثخطرناك باع

  .نتوانسته بودند
  ؟ شان عطا نفرموده بودياخراج ارواح را بد ا او قدرتيآ. خ كرديتوب يمانيا بي به خاطرشاگردان را  يسيع 19 :9 

د يبا تا چه حد او ؟شان داده بود استفاده كننديكه بد يبود تا بتوانند از قدرت يشان ميد با ايتا چه حد او با
  ؟نمود يشان را تحمل ميا كم قوت و پر شكست يزندگ

خداوند از پدر او . او را مصروع نمود يك حركت فوريد با يروح پل ،چون او را نزد خداوند آوردند 23- 20 :9
روح  ،يدر اثر انقباض عضالن .تياز طفول: او جواب داد ؟باشد ين حالت ميد چند وقت است كه او در ايپرس

پس پدر از خداوند خواهش كرد . افته بودي يياو بارها از مرگ رها .انداخت ياو را در آتش و آب مد بارها يپل
به  يسيع. شود ير ميسراز يديتلخ و از ته دل كه از سالها ناام اي هياو انجام دهد گر يبرا يتواند كار يكه اگر م

مان به يا .مان آوردن دارديا يير آن پسر تواناا پديا نه بلكه آيشفا دارد  ييست كه او تواناين نياو گفت مسئله ا
  ست ير ممكن نيز نزد خدا غيچ چيه. ابدي يزنده در همه حال پاداش م يخدا

مان يا. باشد ين قوم خدا در همه نسلها ميدر ب يمانيا بي مان ويان ايوزده مظهر تضاد ميپدر آن پسر د 24 :9
د يم و هنوز درونمان پر از شك و تردياوريمان بيم ايخواه يما م. مرا امداد فرما يمانيا بي خداوند، يآورم ا يم

   ده استيفا بي رسد كه جنگمان يبه نظر م يم ولير معقول درون خودمان متنفر هستين تضاد غيما از ا. است
گر باعث شد كه بدن يد يك انقباض عضالنيب داد كه پسر را رها كند يد را نهيروح پل يسيچون ع 27- 25 :9

  .زانند و به پدرش بازگردانديپسر را برخ ،دهنده نجات. د مرده شوداو مانن

 دند كه چرايبودند، آنها در خلوت از او پرس تنها اي هخداوند ما با شاگردانش در خان وقتي كهبعدها  29و  28 :9
از . رود يون نمريجز به دعا و روزه ب ن جنسيشان جواب داد كه اياو به ا .رون كننديد را بينتوانستند آن روح پل

  ؟و شكست نداشته باشد يخود حس ناكام يحيك هست كه در خدمت مسيان ما كداميم
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. از قدرت روح خدا در كارمان باشد ينكه نشانيم بدون ااي هديزحمت كش ،يفه شناسياق فراوان و وظيما با اشت
  ....ن جنسيا: كند يم يادآوريم كه به ما اي هديرا شن دهنده نجاتن كلمات يما همچن

  
   )32-30 :9(ام خود يدرباره مرگ و ق يسيع ييشگوين پيدوم )پ

كه او را به  يل روانه شده است سفريحاال او به جل. ديان رسيپس به پايليه فيصر يق خداوند از داريد 30 :9
او به  يقسمت اعظم خدمت عموم. خواست در حقا سفر كند ياو م. كرد يت ميب هدايم و صلياورشل يسو
م و آنچه در يتعل يشان را برايكند تا ا يخواست وقت خود را با شاگردان سپر يحاال او م .ده بوديسان ريپا
  . ش رو داشتند آماده كنديپ
كن يل. زديكشته شود و در روز سوم دوباره برخ ،ر شدهياست كه دستگ او واضحا به آنها گفت قرار 32و  31 :9

م و ين سئوال كنيچن يم از ويترس يز در اكثر مواقع ميما ن. بپرسند دند از اوين سخن را درك نكرده و ترسيآنها ا
  . ميده ين بركت را از دست ميهم يبرا
  
  )37- 33 :9( در ملكوت يبزرگ )ت

د كه در ياز آنها پرس يسيدند، عيدر كفرناحوم كه در آنجا قرار بود بمانند رس اي هآنها به خان يوقت 34و  33 :9 
كردند كه چه  ين بحث ميرا در مورد ايكردند؟ آنها از گفتنش شرم داشتند ز يم اي هاحثگر چه مبيكدين راه با يب

ا كرده يسلطنت اح يآنها را برا يآرزوها ،ب الوقوعيملكوت قر يد تجليشا. شان بزرگتر استيان اياز م يكس
ز است كه در يانگ تاسف يلين خيا. كردند يگاه و مقام خود در آن ملكوت مباحثه ميبود و داشتند راجع به جا

را  خود يآنها داشتند برتر ،گفت يب الوقوع خود سخن ميشان راجع به مرگ قرياو داشت به ا هنگامي كهآن 
  . ار شرور استيز و بسيفتنه انگ يطيدر هر شرا ها انسانقلب : ا گفتيچنانچه ارم. كردند يثابت م يگريبر د

 يشان درسيبه ا يكردند، با فروتن يمباحثه م يزياجع به چه چدانست آنها رينكه ميبا توجه به ا يسيع 35-37 :9 
گران و نه يد يار كرده و براين را اختيپائ يداوطلبانه جا ينست كه شخصياو گفت كه راه مقدم شدن ا. داد

كه در نام او به  يد كرد محبتياو تاك. ديكوچك برپاداشت و در آغوش كش يطفل يسيع. كند يخود زندگ
در اصل به  م،يگران محبت كنياگر ما به د. ن اعمال استيبزرگتر ،كرده شود ها انسانن يتر امن و گمنيرتريحق

م تو شهوات دل مرا يتعال ،يسيخداوند ع يا .ميا- پدر محبتمان را ابراز كرده  يبه خدا يحت يخود خداوند، بل
  .افت شوديمن  يات تو در زندگيمرا بشكن و بگذار ح. آشكار كرد

  
  )42-38 :9(شوند  مي ييگرا نع فرقهشاگردان ما )ث

 .)6 و 5ات يآ(سخن گفته بود  ينامربوط به طور يكوه تجل يپطرس رو. است يپر از ناكام به نظرن باب يا
بزرگتر است  ينكه چه كسينها راجع به اآ .)18 هيآ(د شكست خورده بودند يرون كردن روح پليشاگردان در ب
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شاگرد  ،وحناي 38 :9. مينيب يم ييگرا ك فرقهيما آنها را در اشاره به  40- 38ات يدر آ .)34ه يآ( كردند مي مباحثه
چونكه او . كرد ميرون يوها را بياو د به نامكه  اند هديرا د يگزارش داد شخص يسيمحبوب خداوند بود كه به ع

ا در يداد  ينم يم غلطين كار دست بردارد آن مرد تعليكرد، آنها به او گفته بودند كه از ا ياز شاگردان متابعت نم
  .فقط با شاگردان همراه نشده بود يبه سادگ او. گناه آلود نبود يزندگ

  . رون نگاه دارنديدند تا مرا بيدور من كش يا رهيآنها دا
  . اي هر پا گذاشتيرا ز يزيچ، گزاربدعت ،يشورش

  .ره شوميچ م تا بر آنيعشق فهم دارمن و  يول
  .ميآور يا به درون مر ها م و آنيكش يم اي هريما دا

وها يرون كردن ديمان دارد تا اسم مرا در بيبه من ا ياگر او به اندازه كاف. دياو را منع مكن: گفت يسيع 39 :9
در حق من بد  يتواند بزود ينم ين شخصيچن. كنديطان كار ميه شيبكار ببرد پس او طرف من است و بر عل

  . ا دشمن من گردديد و يبگو
برخالف من  ،ستيهركه با من ن: گفت يسيع جائي كه يعنيتضاد دارد  30 :12 يظاهر با مت در 40ه يآ 40 :9

ن قسمت وجود ندارد، يبا ا يدر مت اًقتيحق يچ تضاديه يول. پراكنده سازد ،است و هر كه با من جمع نكند
 ،يمسئله اساس نين چنيدر ا .افته استيوها يا قدرت خود را از ديح پسر خداست و يا مسينست كه يموضوع ا

  .كند يهر كس با او نباشد بر ضد او كار م

بود كه در  يكس يح نبود بلكه مشكل همكاريا كار مسيت شخص يمسئله حائز اهم ،ل مرقسينجا در انجيا
ست ين بر ضد اودر خدمتش هر كس . ازمند محبت و تحمل استيح نيباشد، خدمت مس يخدمت خداوند م

  .ح باشديد طرف مسيبا اًن لزوميبر اطان باشد و بنايد بر ضد شيبا
 به خاطرآب به شاگردان  اي هدادن كاس. ح پاداش خواهد داشتيدر اسم مس ين محبتيكوچكتر يحت 41 :9 
. ر بودياخراج ارواح ناپاك در نام او چشمگ ،نيهمچن. بدون اجر نخواهد ماند ،ح هستندينكه آنها از آن مسيا

ن ياز ا(. (جالل او با ارزش هستند ين كارها برايا يهر دو يافتاده است ولش پا يپ اي هآب مسئل اي هدادن كاس
 ن كالم راياگر ا. ان را دور هم جمع كنددار ايماند ياست كه با يمانند طناب ))ديح هستيرو كه شما از آن مس

  . رهاند يح ميدر خدمت به مس يهوده و جاه طلبيمنازعات ب ،مختلف يم، ما را از روحهايحفظ كن
. گران دارديد يرو يريشان چه تاثيد در نظر داشته باشند كه اعمال و كالم ايوسته باين خداوند پيخادم 42 :9 

آن  يبرا. بشود يدر و يدراز مدت يب روحين باعث آسيلغزش بخورد و ا دار ايمانك دوست يممكن است 
خته و خفه يبر گردنش آو يگقت لغزش دهد بهتر است كه سنياز كودكان را از راه تقدس و حق يكي ي كهكس

  . شود
  
  )50- 43 :9( رانهيانضباط سختگ )ج
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دائما  اند هقدم نهاد يدر راه شاگرد يكه به راست يآنان .د دارديمانده باب بر ضرورت توبه و نظم تاكيات باقيآ
شان يل اكنتر يشان بود كه برا يا ينابود يبرا يكالم پاسخ. خود بجنگند يو جسمان يعيطب يد با خواهشهايبا

  . داد ين ميشان تضميبد يروحان يروزيدر جهت كسب پ
نها را از دست ياز ا يكي يح داد كه بهتر خواهد بود اگر كسيتوض خداوند از دست و پا و چشم صحبت كرد و

  . كرد يزها را قربانيچ يليد بها پرداخت و خيدن به هدف بايرس يبرا. نكه با آنها به جهنم وارد شوديبدهد تا ا
نها يا. كشاند ير ميما را به تصو يال و آرزوهايو چشم ام ما يتواند اشاره به اعمال ما باشد، پا به قدمها يم دست

 يهالكت ابد يبه سوم، آنها ما را ياعمال مقابله نكن اين گونهبا  يبه سخت يتا وقت. خطرات بالقوه و نهان هستند
  .كشانند يم
ت را در جهنم يابد اًتينها يا حتيان ممكن است گم شده و دار ايمانه دهد ك يم يمين تعلين متن به ما چنيا ايآ

گر يم دين متن با تعالياگر ا يرساند ول يرا م ين مقهوميم چنيكن يبررس ييبسر ببرند؟ اگر متن را به تنها
نبوده  يواقع يحيك مسيم كه هر كس به جهنم افكنده شود هرگز يريجه بگيد نتير نباشد، بايمغا جديد عهد

اگر همان شخص  يش رود وليبه پ يبه خوب يمدت يابد و برايمان آورد تا تولد تازه بيد ايشخص با. است
   افتيهرگز نجات نخواهد  هپرواضح است ك ،همواره در شهوات خود افراط كند

 .ديگو ميسخن  رديرد و آتش خاموش نپذيشان نميكرم ا جائي كه به عنواناً خداوند از جهنم مكرر 44-48 :9 
ر يفناناپذ يز به جز جانهايچ چيه يگر برايما د ،ميبه جهنم معتقد باش اًاگر واقع. ن مكان جدا وحشتناك استيا

 ! تشنه بده يجانها يبرا ياقيخداوند، به من اشت يا. م كرديخواه يزندگ

مان را ا چشمانيم و يمان را ببريها و دستهايست كه ما پاين يضرور ين هرگز از نظر اخالقيا خوشبختانه
ن ين بود كه بهتر است ايكه او به ما گفت ا يزيچ آن. نخواست ين اعمال افراطيهرگز از ما چن يسيع .درآوريم

   .مياستفاده از آنها به اعماق جهنم افكنده شووءنكه با سيم تا اياعضا را وقف كن
. ميكن يم يعبارت بررس ن ما آنها را عبارت بهيهم يمشكل هستند پس برا يخاص به طور 50و  49ات يآ 49 :9
منظور از  شود؟ مياشاره  يبه چه آتش: نها هستنديا يسه مشكل اساس. ن خواهد شديرا هر كس به آتش نمكيز

   ؟ا نهيافت يا همه نجات خواهند يكس ر ا هيآ؟ ستين شدن چينمك
به هر نوع  يد داورتوان يا ميآمده است  )48 و 46و  44ات يچنانچه در آ(جهنم باشد  يتواند به معنا يآتش م

  .شان استيان و شخص ادار ايماناعمال  ياله يباشد كه شامل داور
ا ي يدوست ،ينمك نماد وفادار يشرق ينهايدر سرزم. ن شدن و حفظ شدن استينمك ،نمك سمبل طهارت

  . مان و اعتماد استيا
نم خواهند سوخت كه ست كه آن اشخاص در جها نيافتگان باشد، پس منظور اينجات  ياگر هر كس به معنا

  . ديرنج خواهند كش ،ين داوريآنها تا به ا بد در اثر ا: ن معناستيبد
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آنها  ،ابندي يم ييشان رهايآتش در زندگ يآموزد كه آنها از جزا يان باشد، متن مدار ايمان ياگر هر كس به معنا
ح اعمالشان يمس يل تخت داورا در مقابيكنند  يحفظ م يكو و توبه شخصيله اعمال نيخودشان را از فساد بوس

  . شود يآزموده م
د به اعداد ين نگاه كنيهمچن( 13 :2ان ياست از الو ين عبارت نقل قوليا. گردد ين مينمك ،به نمك يو هر قربان

اد قوم ين در نظر گرفته شده تا به يا يان خدا و قومش است و براينماد عهد م ،نمك )5 :13خ يتوار-2و  19 :18
 يقربان به عنوانمان يها بدنم يدر تقد. است كه تا به ابد نگاه داشته خواهد شد يك معاهده جديد اورد كه عهيب

  . ل شوديتبد يقطع يمانيم تا آن به پين كنيخود را با نمك نمك يد قربانيما با )2 و 1 :12 انيروم( زنده به خدا
ر سالمت يانتظار دارد تا تاث انيحيز مسخدا ا .)13 :5 يمت( ان نمك عالم هستنديحيمس .كو استينمك ن 50 :9 

 ،كنند يخود عمل م يف شاگرديان به وظايحيمس زماني كهتا . در جهان داشته باشند اي هبخش و حفظ كنند
   .كو خواهند بوديهم ن يبرا

ن فقط يا. ارزش است بي ينمك بدون شور ؟ديكن يز آن را اصالح ميكن هرگاه نمك فاسد گردد به چه چيل
وجود  يوسته و اساسيپ ،يخود داور زماني كهتا . ميخوب شروع كن يحيمس يكه در اول زندگ ستين يكاف

. انجام آنها او را نجات داده است يروز شود كه خدا برايتواند در انجام دادن مقاصد خدا پ يدارد فرزند خدا نم
د بودن در جالل دادن نام ير داشتن و مفيتاث يبرا. ديا باشيخدا در دن يك قدرت براي .ديدر خود نمك بدار

  . جد و جهد داشته باشد ،حيمس
 يشاگردان راجع به برتر جائي كهشود،  يمربوط م 34 و 33ه ين عبارت ظاهرا به آيا. ديگر صلح نمائيكديو با 
  . داد يم يش را به خدمت با فروتنيشد و جا ميد كنار گذاشته يغرور با .كردند ميمباحثه  يگريبر د

با  ين قربانيا. وقف شده است است كه به خدا يدار ايمان ير زندگيتصو 50 و 49ات يآ ،نكهيخالصه مطالب ا
 ،رير ناپذييعهد وفادارانه تغ يعنيبا نمك  ين قربانيا. ش مخلوط شده استين شده و با توبه و تفتيآتش نمك

كند پس  يناه آلود زندگواضح در شهوات گ به طورا يبه عهد خود پشت كند و  دار ايماناگر . ن شده استينمك
او مداخله  يت الهيكه در مامور يزيد هر چين او بايبنابر ا. ارزش و هدف خواهد بود ،او فاقد نجات يزندگ

  . گر حفظ كنديان ددار ايمانز را با يكرده و مشاركت صلح آم شه كنيكند را ر يم
  
  )12- 1 :10( و طالق ازدواج )چ

 45 :10هيريخدمت او در ب. اردن سفر كرد يغرب يه در نواحيريب يمال شرقش يل به نواحيخداوند ما از جل 1 :10
   .انجامد يبه طول م

در  .كشتن او به دورش حلقه زدند ياز گرگها برا اي هآنها مانند دست. دا كردنديان به سرعت ا و را پيسيفر 2 :10 
شان را به تورات جلب ياو توجه ا؟ ا طالق مجاز استياز او سئوال كردند كه آ يبه دام انداختن و يتالش برا

  شما را چه فرموده است؟ يموس. كرد
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او اجازه داده . شان داده بود از جواب دادن به سئوال او طفره رفتنديبد يكه موس اي هان اجازيآنها با ب 9- 3 :10
 يبب سخت دلده خدا نبود بلكه به سيآن ا يسد، به زن داده و او را طالق دهد وليبنو اي هبود مرد طالق نام

زنده هستند تداوم  زماني كهان مرد و زن در ازدواج تا يوند ميپ ،يدر نقشه اله. شان اجازه داده شده بوديمردم بد
كرده و  د پدر و مادر خود را تركيمرد با .نر و ماده ينش جنسهايگردد به خلقت خدا در آفر ين بر ميا. داشت

  .د آن را جدا كنديوست، انسان نبايه خدا پپس آنچ. وندديش در غالب ازدواج بپيبا زن خو
در اجتماع  يگاه با عزتيجا ،در آن زمان زن. ز سخت بوديشاگردان ن يحت ين امر برايظاهرا قبول ا 10 :10

آن مرد  ،ساخت يمردش را خشنود نم ياگر زن. شد يبدتر از تنفر رفتار م يحت ياكثرا با آنها با رفتار. نداشت
از اموال محسوب  يقسمت به عنوانزن  ،از موارد ياريدر بس .نداشت يچ حامياو ه .دهد توانست او را طالق يم
  .شد يم

ازدواج مجدد پس از : گفت يمعنادار به طورشتر از خداوند سئوال كردند يشاگردان ب زماني كه 11-12 :10
 ماه م بيريدر نظر بگ ييه را به تنهاين آياگر ا. چه طالق از جانب زن باشد چه از جانب مرد .طالق زناست

 از يكياگر . ك استثنا قائل شدياو  9 :19 يدر مت يط منع شده است وليدهد كه طالق در هر شرا ينشان م
. ز آزاد خواهد بود كه دوباره ازدواج كنديرد و نياجازه دارد طالق بگ يكيگردد آن  ين مرتكب گناه اخالقيطرف

مان است و خواستار ترك كردن همسر يا بي نياز طرف يكي زماني كهدر  15 :7ان يقرنت-1ن بر طبق يهمچن
  . باشد، طالق ممكن و جائز است يخود م يحيمس
جاد يا يمنازعات جسمان ها انسان. در تمام موضوعات طالق و ازدواج مجدد وجود داشته است يمشكالت اًقطع

 ين راه برايبهتر. نها را برهاندرا خواست تا آ مان حكمتيشود چنانكه سل يده ميچيموضوع پ به طوري كهكرده 
كه گرفتار  يكسان يزندگ يك عالمت سئوال در جلويطالق . ، اجتناب از طالق استها ن منازعهياجتناب از ا

د يخ بايمشا ،به دنبال مشاركت هستند يمحل يساهايافراد طالق گرفته در كل وقتي كه. دهد يقرار م اند هآن شد
 يد جداگانه بررسياست و با يگريمتفاوت از د يهر مورد. كنند يادآورينها ترس خداوند به آ يرا برا يموارد
  . شود

ت به يحيمس. دهد يز نشان ميحقوق زنان ن يح را نه فقط در تقدس ازدواج بلكه براين پاراگراف عالقه مسيا
  . شود يافت نمي يگريعت ديچ شريستند كه در هيدهد كه با عزت با ين امكان را ميزنان ا

  
  )16-13 :10( كت دادن كودكانبر )ح

شان را نزد او يها كه بچه ينيوالد .مينيب يكوچك م يها را نسبت به بچه يسينجا ما توجه خداوند عيدر ا 13 :10
  . شوند يشان را بركت دهد توسط شاگردان به كنار رانده ميل ايآوردند تا معلم اسرائ يشبان م يعني
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 يكوچك است و آنان يها بچه يح داد كه ملكوت خدا برايتوض خداوند به شدت خشم نموده و 14-16 :10 
 ها د مثل بچهيبا ،نكه بتوانند وارد ملكوت شونديا يبزرگترها برا. است يفروتن يمانشان كودكانه و از رويا كه

  . كوچك بگردند
كوچك در اطراف خانه او در  يكه پسرها و دخترها يت شخصيحياست كه به مس جورج مك دونالد گفته

  . افت نشوند اعتقاد نداردي ين بازيح
افكار . ر گذار باشديدن كوچكان به كالم خدا تاثيت رسيد در خدمت خداوند و در اهميات حتما باين آيا

ن يد و بهترين باشيبهتر ها بچه يبرا: گفته است يو گراهام سكورجيدبل. ر استيرا و انعطاف پذيار گيكودكان بس
  . ديخود را به آنها بده

  
  )31- 17 :10( جوان ثروتمند )خ

 يسيكو به عياو با نسبت دادن استاد ن. خداوند را متوقف كرد ،اير بي ك سئوال ظاهراي ثروتمند با يمرد 17 :10
  ؟ شوم يات جاودانيد كه چه كنم تا وارث حياز او پرس

ن كه خداوند يبه اا مردثروتمند داشت يآ. كوستيفقط خدا ن .د كرديكو تاكياستاد ن كلمات يرو يسيع 18 :10
   نه اًمشخص. نمود يخدا است اعتراف م ،يسيع

ن توهم ير ايآن مرد هنوز در ز. آگاهاندن او از گناه از احكام استفاده كرد يبرا دهنده نجاتسپس  20 و 19 :10
كه بدو  يسپس خداوند به او گفت از احكام. شود يبود كه بتواند وارث ملكوت بواسطه انجام اصول اخالق

گر يفرمان را نقل كرد كه در درجه اول به ارتباطات ما با د 5خداوند ما . ديد چه كند، اطاعت نمايگو يم
ه خود را مانند نفس خود دوست يد همسايشما با :نديگو يقت ميفرمان در حق 5ن يا. شد يمربوط م ها انسان
   .ه استت نگاه داشتين را از طفولين فراميمرد جوان اعتراف كرد كه همه ا. ديبدار

له يبگذار بوس ،ن بودياگر چن ؟داشت يرا همانند نفس خود دوست ماش  هيهمسا اًقتيا او حقيآ يول 22و  21 :10 
ن ياو از ا .گر استيك داستان دين يا ،اوه. ن را ثابت كنديفروش همه اموالش و دادن پول كل آنها به فقرا ا

   .ار داشتيبساموال  رايد زيروانه گرد ،سخن ترش رو و محزون گشته
ك راه يفقط . افتينجات خواهد  يكوكارين مرد با فروش اموالش و نين نبود كه ايا يسيمنظور خداوند ع

از يك شخص اول نيافتن ينجات  يبرا يول. مان به خداوند ا ستيافتن وجود دارد كه آن راه اينجات  يبرا
خداوند مرد را به ده فرمان عقب . است مقدس قاصر آمده ياست كه او بفهمد گناهكار است و از جالل خدا

 اًقتيم اموالش نشان داد كه او حقيمرد ثروتمند در تقس ينااطاعت. دينما جاديا يبرد تا احساس گناه را در و
از من است، پس من ين نياگر ا ،خداوند يا: گفت يد مياو با. ش دوست نداشتيرا مانند نفس خواش  هيهمسا

كنم كه با  ين از تو خواهش مينجات دهم بنابر ا يانم خودم را با اعمال شخصتو ميمن ن. ك گناهكار هستمي
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كرد و از  يدوست داشت و در دادن همه اموالش نااطاعت يلياو اموالش را خ يول. يض خود مرا نجات دهيف
   .ديفروتن شدن امتناع ورز

او  .افتن ندادينجات  يبرا ياهر به عنوانن حكم را يا ،زش را بفروشديكه همه چ به آن مرد گفت يسيع يوقت
اگر او به فرمان  .ازمند استين به نجات نيداد كه حكم خدا را شكسته و بنابرا يداشت به آن مرد نشان م

  . شد يداده م يات جاودانيافتن و حيداد، راه نجات  يخداوند پاسخ مثبت م
ه خود را مثل نفس خود يم كه همسايستان هدار ايماندسته  ا ما از آنيآ. ك مسئله وجود داردينجا يدر ا يول

 يخواه يگنج بفروش و به فقرا بده كه در آسمان يبرو و آنچه دار: ديگو يبه ما م يسيا عيآ ؟ميدوست بدار
ن كار يقبل از انجام ا يد به خودش جواب دهد وليهر كس با؟ كن يرويمرا پ ،ب را برداشتهيا صليو ب. افتي

  :كند ير را بررسياپذق اجتناب نين حقايد ايهر شخص با
  رنديم يم يهزاران نفر روزانه از گرسنگ -1
  اند هديا هرگز خبر خوش را نشنياز دن يميش از نيب -2
  بكار گرفته شود ها انسان يو جسمان ياجات روحانيرفع احت يتواند برا يما م ياموال ماد -3

 يكوتاه بودن زندگ )9 :8 انيقرنت-2( شوندمند گران ثروتيم تا ديگردر يد ما فقيآموزد كه با يح به ما ميمس يالگو
پس از آمدن . مياو كار كن يپول را كنار گذارده و برا هآموزد ك يب الوقوع بودن بازگشت خداوند به ما ميو قر

 . ر خواهد بوديار ديگر بسيد ،او

م ثروتمند دخول مرد يست و به دشوارينگر ،ت رفتيبه مرد ثروتمند كه بدرون جمع يسيچون ع 23-24 :10
جه بركت خدا يآنها ثروت را نت. رت افتادنديدر ح ،ن اشارهيدن ايشاگردان با شن. به ملكوت خدا اشاره كرد

كه به  يآنان يچه دشوار است دخول به ملكوت خدا برا ،فرزندان يا: كند يتكرا ر م يسين عيبنابرا. دانستند يم
 ينكه شخصيد از اياست كه شتر به سوراخ سوزن درآ تر لقت سهيدر حق: او ادامه داد. مال و ثروت توكل دارند

   .دولتمند به ملكوت خدا داخل شود
عت ير شريان زيهوديچون  ؟ابديتواند نجات  يم ير شاگردان شد كه پس چه كسين باعث تحيا 27و  26 :10

 ياخالق ير قواند. كردند ياز بركت خدا نگاه م اي هنشان به عنوانز به ثروت ين يكردند به درست يم يزندگ
كردند  يريجه گينطور نتيشاگردان ا. داده بود يكنند و عده رونق اقتصاد يكه از او اطاعت م يخدا به آنان يموس

پاسخ  يسيع. ز نخواهد توانستيچكس نيتواند به ملكوت وارد شود پس ه يثروتمند نم يك شخصيكه اگر 
   .باشد ين مممك يمحال است از نظر اله يداد كه آنچه از نظر انسان

   ؟ميآموز ين متن چه ميم ايما از تعال
آنها  زماني كهالبته تا  )23ه يآ(اشخاص ثروتمند سخت است  يافتن برايبخصوص نجات  به طور ،اول از همه

  . دهند خدا را ترك كنند تا پولشان رايح ميآنها ترج. شتر از خدا دوست بدارنديدهند ثروت خود را ب يح ميترج
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ط وجود ين شرايا زماني كهتا . نكه بر خداوند اعتماد داشته باشنديا ينهند بجا يخود را بر ثروت مآنها اعتماد 
  ابند؟يتوانند نجات  يدارند، آنها نم

جدا از  .افته استير ييكه حاال تغ از لطف خدا است اي هوجود دارد كه ثروت نشان عتيق عهدقت در ين حقيا
  . است يوفادار يش براين آزمايت همچناز بركت خداوند اس ينكه ثروت نشانيا
اگر به . ك ثروتمند كه بخواهد از در ملكوت وارد شوديتوان وارد سوراخ سوزن شود تا  يم تر ك شتر راحتي

 يق انسانياگر بتواند به طر يشخص ؟ابديتواند نجات ب  نمي يك ثروتمند براحتي ،مييسخن بگو يق انسانيطر
در مورد جوان  ين درست است و حتيا. ابديتواند نجات   نميكس چيد هيمشاهده كند ممكن است بگو

 تختد از يبا ي مموناخدا. ستير از آن آگاه نيد كه فقيد ياو در مقابل خود مانع. كند يصدق م ثروتمند كامالً
محال  يق انسانيطره ر بيين تغيانجام شدن ا. ستدير بايك فقيد در مقابل خدا مثل يجدا باشد و شخص با شقلب

  . آورد به وجودر را يغين تيتواند ا يفقط خدا م. است
پرداخت  شان بهايا ينااطاعت يشان برايها بچه يدر زندگ ياندوزند، همگ يها م ن گنجيزم يكه بر رو يانيحيمس

  .كنند يم يزندگ يستگيخداوند به شا يبرا ييها ن خانوادهيدر چن ها از بچه يتعداد كم. خواهند كرد
و  ز را ترك كردهيهمه چ: ديگو يدارد م يسياو متوجه شد كه ع. م خادم را قطع كرديتعال ،پطرس 28-30 :10

حال و  يدر زندگ اند هلش ترك كردياو و انج به خاطرز را يكه همه چ يد كرد كه آنانيتائ يسيع. ابعت كنمرا مت
  .افتيت پاداش خواهند يدر ابد

  :نه در پول بلكه يلپاداش حال ده هزار برابر به ما بر خواهد گشت و -1
   .خدمت خداوند اختصاص داده شده است يمنزل برا به عنوانكه  ها انسانگر يخانه د. ها خانه )الف
  . كنند يرا از مشاركت پر م ما يكه تمام زندگ يحيدوستان مس .ها برادران و مادران و خواهران و بچه )ب
  . دبر آنها بو يپادشاه يا كه او مدعيدن يكشورها .امالك )پ
شخص رنج  يسيع به خاطرم است كه يعظ يل شادين دليا. از پاداش زمان حال هستند ينها قسمتيا .جفا )ت
  .دن شمرده شوديكش
ات جاودان را بواسطه ترك كردن يست كه ما حين ين بدان معنيا. ات جاودان خواهد بوديح ،ندهيپاداش آ -2

ز را يكه همه چ يآنان :ستا نينجا منظور ايدر ا .استه يك هديات جاودان يح. ميآور يم به دستزمان يهمه چ
له يوس نيدر آسمان خواهند داشت تا بد يات جاودانيلذت بردن از ح يبرا يشتريت بيكنند ظرف يترك م

همه از آن به همان وسعت  يرا خواهند داشت ول ين زندگيان ادار ايمانهمه . بشان شودينص يشتريپاداش ب
  .لذت نخواهند برد

. نين اوليگردند و آخر ين مين كه آخرياما بسا اول .كند يان ميهشدار ب يبرا اي هسپس خداوند ما جمل 31 :10
. ميده يان مين موضوع را پايب اين ترتيبد. ميش رويبه پ ،خوب يراه شاگرد يست كه در ابتداين ين كافيا
  :د گفتيرون سايآ
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 ،ح باشند و خود را وقف جالل دادن نام او كننديرو وفادار مسيقول بدهند پ ي كهست كه همه كسانين نيچن
شان يو وقف زندگ يرسد سرسپردگ يهستند كه به نظر م ين برخيهمچن. بتوانند در راه انكار نفس ادامه دهند

   .دارند يمان واقعيكنند كه ا يش ثابت ميدر زمان آزما ير سئوال است وليز
  
  )34- 32 :10(ش يخادم درباره رنجها ييشگوين پيسوم )د

 يمانيغم و درد جتس ين به معنيا يسيخداوند ع يبرا. م بروديده بود كه به اورشلين فرا رسيحاال زمان ا 32 :10
  . ب بوديو ننگ و رنج صل

در  يسيع: ميكالمش حدس بزن يم احساسات او را از رويتوان يا ميآ ؟داشت يچه احساس اي هن لحظياو در چن
د او يكه با يكامل از بهائ ين شده بود و با آگاهييانجام اراده خدا تع ين امر برايا .ديخرام يشان ميا يجلو

 يرفت و در همان حال شاد يش ميپ ييشاگردان به تنها ياو در جلو، حكمفرما بود ييآنجا تنها. بپردازد اًشخص
د بخش يام يشاد ،داد ينكه اراده پدر را انجام ميا يدر درون او برا يقيعم يشاد ،هم در آنجا وجود داشت

چون . شد يننگ و تنفر را متحمل م ،بياو بود، او صل يش رويكه در پ يشاد يبرا .وارد شدن به جالل يبرا
مان ما و استاد پرجالل ما و پادشاه آسمان است يمولف و مكمل ا ،نكه او همان رهبر مايم از ايبر او بنگر

  :سدينو ياردمان م .م شديمتعجب خواه
ا يآ. ميب قدم گذاشته است تامل كنيصل يبه صورت و شكل پسر خدا كه محكم روستن يد در نگرياجازه بده
دار يتازه ب ين در ما محبتيا ،مينگر ميا چنانكه يآ ؟كند يدار نميتازه ب ين در ما شجاعتيا ،مينگر يچنانكه م

از رنج و  وز ماا هنيداوطلبانه بود؟ آ م كه مرگ او تا چه حديشو يا متوجه نميآ ،مينگر يچنانكه م ؟كند ينم
  م؟يشو يمفهوم مرگ او شگفت زده نم

 يمرگ او لحظه شمار يم برايدر اورشل يدانستند كه رهبران مذهب يآنها م. دنديدنبال او بودند ترس ي كهآنان
ن رئوس مطالب يا. ب الوقوع را به شاگردان بازگو كرديع قريق وقايخ دقيتار ،ن باريسوم يبرا يسيع. كنند يم

  :بود يك انسان معموليشتر از يدهند كه او ب ير آمده به ما نشان ميدر ز او كه ينبوت
   )37 :13-1 :11( ميرو يم مينك به اورشليد، ما ايدار باشيب .1
   )45 و 43و  2 و 1 :14(م خواهد شد يكهنه و كاتبان تسل يپسر انسان به دست روسا. 2
  )65-55 :14(دهند  يقتل م يفتوا يآنها بر و. 3
   )1 :15(د ررا به امتها خواهند سپ و او. 4
  )38-2 :15(شت كافكنده و او را خواهند  يزنند و آب دهان بر واش  انهيتاز ،نموده هيسخر يآنها بر و. 5
  )11- 1 :16(و در روز سوم خواهد برخاست . 6

   
  )45-35 :10(گران است يدر خدمت كردن به د يبرتر )ذ
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ك درخواست يوحنا با يعقوب و يب الوقوع خداوند، يصلوب شدن قردردناك م ييشگويدر ادامه پ 35-37 :10
آن  يح باشند وليك مسيخواستند نزد يبود كه آنها م يار عالين بسيا. موقع نزد او آمدند بي و اي هشرافتمندان

 اًشخص يسيدانستند كه ع يشان مين كه ايا. ش باشنديخو يافتن براي ينبود كه آنها به دنبال برتر يزمان ،زمان
ب الوقوع يقر يد به رنجهايبا اًآنها لزوم يدهد ول يشان را نشان ميمان ايا ،ملكوت خود را استوار خواهد كرد

  . كردند يح فكر ميمس
 يدياله رنج را بنوشند و تعميپ يعنينوشند  يرا كه او م اي هاليتوانند پ يا ميد كه آياز آنها پرس يسيع 39 و 38 :10

شان گفت كه البته درست يتوانند و او بد يرند؟ آنها پاسخ دادند كه ميد مرگ را بپذيتعم يعنيرد يپذ ميرا كه 
  .)2 :12 اعمال رسوالن(د شد يت شهيعقوب در نهايرنج بردند و  ،يشان به ويوفادار آنها به خا طر. گفتند

نها آ. شود مياعطا ن يدلخواه به طوراشخاص در جالل ملكوت  گاهيح داد كه جايسپس او توض يول 40 :10
مان ياز ا يض ناشيم ورود به ملكوت با فيداشته باش به خاطرخوب است كه . اقت ملكوت را خواهند داشتيل

  . شود مين ييح تعيبه مس يگاه نشستن در ملكوت با وفاداريجا ياست ول
 .زنندشان جلو بيخواستند از ا ميوحنا يعقوب و يرا يز. ن شدنديگر به شدت خشمگيده شاگرد د 41-44 :10
داد تا او  ين امر به خداوند فرصتيا. ز همان روح را دارنديقت را نشان داد كه آنها نين حقيا ،شانيخشم ا يول

شان يخواهند بزرگ باشند برا يم ي كهان امتها، آنانيدر م. افتن بدهدي يبا در جهت برتريو ز ياساس يميتعل
ان يهر كه خواهد در م. شود يخدمت مشخص م از يسيدر ملكوت ع يبرتر يكنند ول ياست ميو ر يحكمران

  . د غالم همه باشديشما مقدم باشد، با
 يامد تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و جان خود را فداياو ن. ن نمونه همانا پسر انسان استيبهتر 45 :10
ش خدمت يطول زندگ او در تمام. ا آمدين دنيز به ايمعجزه آم ياو با تولد. دين امر فكر كنيبه ا. كند ياريبس

  . ش را فدا كرديخود، زندگ يابتيكرد ودر مرگ ن
كوچك  يايك عبارت مكتوب الهيه ين آيا. ل مرقس استيات انجيد كل آيكل 45ه يچنانكه قبال گفته شد، آ

   .باشد يكه تا حال شناخته شده است م ين زندگياست كه درباره برتر
 

  )52- 46 :10( ر كوريفق يشفا )ر

. حا آمدنديو به ار خداوند و شاگردانش از اردن گذشته. شود ميهودا جابجا يبه  هيرينجا صحنه از بيدر ا 46 :10
 يمياز خود و تصميازمند بود و آگاه از نيچاره و نيمائوس كور را مالقات كرد كه مرد بيآنجا بود كه او بارت

  .خداوند داشت مالقات با يبرا يجد
 يل براين خنده دار است كه مردم اسرائيا. پسر داود است بود كه خداوند ما رفتهيد و پذيمائوس شنيبارت 47 :10

  .داشت يدرست يچشمان روحان ،كور يهوديك يح كور بودند و يدن حضور مسيد
، يينايافتن بيمشخص او در جهت  يدعا. ترحم بدون جواب نماند يمصمم او برا يادهايفر 48-52 :10 

را كه از عقب يز گرديدان يع سرشار از وفاداريش ياو در شاگرد يردانقد. او دربرداشت يمشخص برا يجواب
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به  يشرفتين پيد قلب خداوند را شاد كرده باشد كه چنين بايا. م روانه شديدر سفر آخرش به اورشل يسيع
را خداوند يبود ز يار عاليبس ديمائوس در آن روز خداوند را دين كه بارتيا. دا كنديحا پيب در اريصل يسو

 .گر از آن راه هرگز عبور نكرديد يسيع

  

  )12و  11 يبابها(م يخدمت خادم در اورشل )5
  )11- 1 :11( ورود مظفرانه )الف

خانه ( يفاج بيت يكيتون در نزديبر دامنه كوه ز يسيع .شود مينجا شروع يع هفته آخر از ايشرح وقا 1-3 :11 
  . توقف كرد )رانيو حق مظلومان ،رانيخانه فق(ا يعن بيتو  )كال يرهايانج

را با  نكارياو ا. كند يهود معرفيح و پادشاه به قوم يمس به عنواناً ده بود كه او خودش را واضحيفرا رس زمان آن
ن او دو نفر از يبنابرا. كره االغ انجام داد يبا سوار شدن بر رو )9 :9( ينب يايزكر ييشگويبه انجام رساندن پ
تا به  را كه ياو به آنها گفت كه كره االغ ،كامل و دانش يبا آگاه .ا فرستادينع بيتبه  ياجف بيتشاگردانش را از 

د يشد، با ميآنها  مانع ياگر كس. ابند به نزد او آورندي ميو آنها او را بسته  چكس بر آن سوار نشدهيحال ه
ن يا: ديبگو يد كسم باعث شينيب ينجا ميعلم مطلق خداوند چنانكه در ا. اج داردين احتيخداوند بد: گفتند مي
   .است يو آسمان يخيح تاريبلكه مس ،ستيان نيح نوگرايمس

بسته و در شارع عام  آنها كره االغ را. ديكرده بود به انجام رس ييشگويپ يسيز آنطور كه عيهمه چ 4-6 :11 
مردم به  پس. شان گفته بود جواب دادنديبد يسيمانع آنها شد، شاگردان آنطور كه ع يشخص زماني كه. افتندي

  با خود ببرند  آنها اجازه دادند كه كره االغ را
م ياو در حمل كردن خالقش به اورشل ،بر آن كره االغ سوار نشده بود به حالتا  يكس آنجائي كهاز  8 و 7 :11 

ش رفت يشهر پ ينخل به سو ي ها شاخه فرش از رختها و يخداوند سوار بر كره االغ بر رو ..جاد نكرديمانع ا
پادشاه  به عنوانحداقل او  ،ك لحظهي يبرا. ديشن يش ميمردم را در گوشها يها نين تحسيهمان ح و در

  .شناخته شد
  :اد برآوردنديمردم فر 10و  9 :11
د منظور مردم يشا. ن بكار رفتيپرستش و تحس يبعدها به معن ينجات است ول اًاساساش  يكه معن عانايهوش. 1
   .ميكنيان دعا ميز ظلم رومنجات ا يما برا ،نجات: ن بوديا

مزمور (ح موعود است يمس يسيع ،نكهيح راجع به ايك نبوت صري ديآ ياو كه به نام خداوند م دمبارك با. 2
118: 26(.  

ك است و با يكردند كه ملكوت نزد ميآنها گمان  ،ديآ يمبارك باد ملكوت پدر ما داود كه به اسم خداوند م.3
  .شوديم ح بر تخت داود مسجلينشستن مس

  .يدر جهت نجات از اعل يا در خواستي يپرستش خداوند در اعل يك گفته براي، نييعل يعانا در اعليهوش. 4
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قطعا آنجا خانه او  .كلياط هينه در مكان اقدس بلكه در ح ،كل رفتيم به هيدر اورشل يك بار يسيع 11 :11
 ياو را به و يگاه اصليرفته بودند كه جايم نپذرا كاهنان و مرديكل خود نبود زيدر خانه و در ه يسيع يبود ول
كشنبه به ين واقعه در ظهر يا. ا رفتيعن بيتز مالحظه نمود، با شاگردانش از يپس چون او به همه چ. بدهند
   .وستيوقوع پ

  
  )14-12 :11(ثمر  بي ريدرخت انج )ب

م با يمحض ورودش به اورشلكه به  يياهويپر ه يياست كه خادم راجع به خوش آمد گو يريتفس ،ن واقعهيا
ادعا  يبرگها يآنها دارا ،ديثمر د بي ريل را مثل درخت انجياو قوم اسرائ. نجا آورده استيآن مواجه شد در ا

  . مصلوبش كن ورآ اد دلهرهيشد به فر يل ميتبد يعانا به زودياد هوشيفر .وهيفاقد م يبودند ول
وضوح ه متن ب حالي كهدر ،آن درخت بود نوه نداشتيكند من ير را نفريكه باعث شد او درخت انج يمسئله اصل

. كشد ير مير به تصويگ ر معقول و بهانهين واقعه خادم را به نظر غيا. ده بودير نرسيدارد كه موسم انج ياظهار م
 ؟ميح دهيرا توض ر معقوليط غين شرايم ايتوان يست و حاال چگونه مين امر درست نيم كه اينان داريما اطم

ام آور ير پيانج. دهد يده ميوه رسيم ،قبل از ظاهر شدن برگها ،مقدس كتاب ينهاير در سرزميانجدرخت 
رس ظاهر ر نوياگر انج. اد شده استير يموسم انج به عنواننجا از آن يب بود كه در ايبا نظم و ترت يمحصول

ر  د ،ل آمدين اسرائيه سرزمب يسيع يوقت. نخواهد بود يده خبريوه رسينكه از ميا ياست برا اي هنشود، نشان
 ،ليدر اسرائ. خداوند وجود نداشت يبرا  اي هويم يول كردند، يوجود داشت كه با ادعا صحبت م ييآنجا برگها

وه نورس يچون م. مردم گرسنه بود يها وهيم يبرا يسيع .قتيبدون حق يا وجود داشت و ادعافعهد بدون و
ن يا. نخواهد داشت مان وجوديا بي از آن مردمان اي هديوه رسيمز ينده نيدانست كه در آ ياو م ،وجود نداشت

  . ديكش ير ميبه تصو يالديم 70ل را در سال ينده و سقوط اسرائيآ يامر، داور
هود يقوم . ثمر خواهد بود بي ن است ويشه تحت نفريهم يل برايآموزد كه اسرائ ين واقعه به ما نميبهر حال ا

افت و يل دوباره تولد خواهند يح به سلطنت برگردد، مردم اسرائيمس يوقت يول كنار گذارده شدند تموق به طور
  .مورد لطف خدا قرار خواهند گرفت

ات يح ،دنيات بخشيح يكند و بجا يلعنت م ،بركت دادن يح بجاياست كه در آن مس اي هن تنها معجزيا
ن معجزه يبهر حال اعتراض به ا .ك معضل تا به حال مطرح بوده استي به عنوانن امر يا. رديگ يدرخت را م

 ين نجات مردم از هالك ابديو همچن يك درس روحانيم يخالق در جهت تعل .ستيه نيچندان هم قابل توج
  . اجازه مطلق دارد ،ب مخلوقشيتخر يبرا

 دنزن ميار حرف ياعصار كه بس يمردم تمام يبرااما شود،  يل مربوط مين متن به قوم اسرائيا ير اصليگرچه تفس
  . كاربرد دارد ،كنند يو كمتر حركت م
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  )19-15 :11(كند  ير ميكل را تطهيه ،خادم )پ

-13 :2وحنا ي(رون كرد يكل بيز از اطراف هيان را نيسودجو ،اش ياز خدمت عموم يجدا يسيع 16و  15 :11
د و يل خركيدر ه ي كهكل وارد گشت و آنانيان است دوباره به صحن هيبه پا و حاال كه خدمت او رو )22 

كل يان هيرا گرفت كه با ظرف از م يكسان يجلو ياو حت. كرد رونيز بيكردند را با اعمال هول انگ يفروش م
   .گذشتند يم

. ا محكوم كرديا و ارميق دونقل قول از اشعيشان را با ذكر و تلفيا يو انحصار طلب يدزد ،ياو سودجوئ 17 :11
ك يان آنجا را به يلياسرائ. لياسرائ يو نه فقط برا )7 :56ا ياشع(ده بود يامتها نام يكل را خانه عبادت تماميخدا ه

  )11 :7ا يارم(دزدان مبدل ساخته بودند  ران ويباجگ و مغازه يبازار مذهب
 يآنها قصه هالك كردن او را داشتند ول. او خوردند ياز مالمتها يقيكهنه ضربه عم يكاتبان و روسا 18 :11
  .كردند ير نگاه ميهنوز به او با ترس و تح يرا مردم عاديرا انجام دهند ز ن كاريتوانستند آشكارا ا ينم
به ن عادت او بود كه يد ايدهد كه شا ينشان م يحالت فعل اصل. رون از شهر رفتيدر شامگاه او به ب 19 :11 

ر خاطر داشته ن را ديد ايما با. ديترس يخودش نم به خاطراو . رفت يرون از شهر ميش به بيت خويامن خاطر
  .)19- 6 :17وحنا ي(شاگردان او بود  يعنيگوسفندانش  يآماده ساز ،از خدمت او يم كه قسمتيباش

   .م شود، مضحك بوديدن ساعتش، به دست دشمنانش تسلينكه او زودتر از به كمال رسيا ،ن گذشتهياز ا 
  
  )26-20 :11( ر خشكيدرس درخت انج )ت

آن . م از آن عبور كردندير، شاگردانش در راه اورشليدن درخت انجن كريدر صبح پس از تمر 20-23 :11
مان يبه خدا ا: گفت يپطرس آن را به خداوند نشان داد او به سادگ وقتي كه. شه خشك شده بوديدرخت از ر

مان را در يا ،يسيدهد كه ع ينشان م يات بعديآ ؟ر داشتيبه درخت انج ين كلمات چه ربطيا يول .ديآور
ثمربودن را  بي توانستند مشكل يداشتند، م يمان مياگر شاگردان به خدا ا. كرد يق ميتن مشكالت تشوبرداش يمعن

  . ش روبردارنديحل كرده و موانع كوه مشكل را از پ
 يازهايو رفع ن يمعجزات در جهت آسودگ يست كه به اشخاص قدرت دعا براين نيا يات براين آيبهر حال ا 

م با اعتماد به يتوان يم ،از اراده خداست يما جزئ يكه برداشتن مشكالت اساسم يما اگر بدان. بدهد يشخص
م در هر يتوان يما م ،قتيدر حق. مان مستجاب خواهد شديم كه دعايم ومطمئن باشيدعا كن يشترينفس ب
   .مينان دعا كنياست با اطم القدس روحت يو هدا مقدس كتابكه در اراده خدا بر طبق مكتوبات  يموضوع

نكه جواب يقبل از ا يم حتيتوان يم ،ميكن يم و در روح دعا ميك هستيبه خداوند نزد اًما واقع زماني كه 24 :11
   .مان مستجاب شده استيم كه دعاينان را داشته باشين اطميم ايريمان را بگيدعا
 اگر. ستا يبخشش روحان ،جواب گرفتن از دعاها يازها برايش نين پيتر ياز اساس يكي يول 26و  25 :11
م كه يم از خدا انتظار داشته باشيتوان يم نميرفتار كن ينه توزيك يگران از رويم و با دير باشيرحم و سختگ بي
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گناهان در  ين به بخشش قضائيا. ميده شويم كه بخشيخواه يم اگر ميد ببخشيما با. ما را جواب بدهد يدعا
ن امر به طرز برخورد پدرانه يا. مان استياز ا يض ناشياز ف يك بخشش جدين يش ندارد، اير گراييهنگام تغ

بخشد ارتباط او را با پدر آسمان قطع  يك روح كه نميوجود  دار ايماندر . شود يخدا با فرزندانش مربوط م
  . شود يم يشدن بركات پدر بر و يكند و مانع جار يم
  
  )33-27 :11(شود  ياز خادم درباره اقتدارش سئوال م )ث

را گرفته و از او راجع به اقتدارش دو  يسيع يجلو يرهبران مذهب ،كليه محض ورودش به هب 28و  27 :11 
ن ين قدرت را به تو داده است تا ايست كه ايك؟ يكن ين كارها را ميبه چه قدرت ا :سئوال را مطرح كردند

و ورود مظفرانه به  رين كردن انجينفر ،كلير هيتطه: ن بوديشان ايكه اعمال موردنظر ا(( ؟ياعمال را بجا آور
اگر او . به دام اندازند دوار بودند كه او رايبدهد بلكه فقط ام يشان مهم نبود كه او چه جوابيآنها برا) )مياورشل
 اگر او. كردند يآنها او را به كفرگفتن محكوم م ،پسر خداست به عنوانكرد كه اقتدارش از خودش  يادعا م

افته يكه اقتدارش را از خدا در. كرد ياگر او ادعا م. كردند ياعتبار م بي ا او راافته بود، آنهياقتدارش را از انسان 
   .پنداشتند يكه خدا انتخاب كرده است م يرهبران مذهب ،آنها خود را. آوردند ياست، او را به چالش در م

 يا اقتدار آسمانب دهنده تعميد ييحيا يآ. ك سئوال پاسخ داديدن يجواب آنها را با پرس يسياما ع 29-32 :11
آنها جواب او را امكان نداشت بدون  ).شود يمربوط م به كل خدمت او ييحيد يتعم(؟ ا نهيداد  يد ميتعم

اگر . كردند يد از او اطاعت كرده و توبه ميبا اًبود، آنها لزوم يبا اقتدار آسمان ييحي اگر خدمت. خجالت بدهند
جاد شود يشان ايممكن بود برا ياز جانب مردم عاد كه يرا قبول نداشتند، از خطر ييحي آنها خدمت

   .شناختند يبه حق خدا م ينب به عنوانرا  ييحيدند چون مردم يترس يم
ز از جواب دادن راجع ياز جواب دادن به او طفره رفتند، خداوند ن يده انگاريآنها بااعتراف به ناد يوقت 33 :11

اعتبار  يشرو نداشتند، به سختيرفتن اعتبار پيل به پذيها تماآن وقتي كهتا . شان سرباز زديبه اقتدارش به ا
   .رفتنديپذ يبزرگتر كه خودش پادشاه بود را م يشخص

  
  )12-1 :12(ظالم  يت باغبانهايحكا )ج

او حاال . ز امتناع كرديشان نيان موافق نبود و از جواب دادن به سئوال ايهودي يبا علما مذهب يسيخداوند ع 1 :12
 يكه تاكستان يمرد .كند يشان گوشزد ميشدار بديك مثل نيرد كردن پسر خدا در غالب  ين را براشاياتهام ا

   .ل به تصرف درآمديبود كه بعدا توسط اسرائ ين تاكستان مكان مخصوصيا. خود خداست ،كند يغرس م
رهبران  ،قانانده. ساخت يگر جدا ميخدا از اقوام د يل را برايبود كه اسرائ يعت موسيشر يچرخشت به معنا

   .خيان و مشايسيو فر بودند مثل كاتبان يمذهب
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دا كند يشان پيدر ا يا محبتيتقدس و  ،د مشاركتيان فرستاد تا شايليخدا مكررا خادمانش را نزد اسرائ 5- 2 :12
   .ز كشتندياز آنها را ن يا جفا نموده و بعضيبر انب ،ن قوميا يول

  .نكار را نكردندياما ا. گذاشتند يد به او احترام ميقطعا با آنها. تادبش را فرسيباالخره خدا پسر حب 8- 6 :12
ن يكرد و قاتل ييشگوين مرگ خود را پين چنيخداوند ا. هش توطئه كرده و عاقبت او را كشتنديآنها بر عل

  . گناهكارش را آشكار كرد
گران يان خاص را به دمكاو آنها را هالك كرده و آن  چه خواهد كرد؟ يرين مردمان شريخدا با چن 9 :12

   .ش استين روزهايل در آخريه وفادار اسرائيا بقيو  )انيهودير يغ(نجا اشاره به امتها يگران در ايد. خواهد سپرد
مثال در مزمور  يبرا .شود يخالصه م عتيق عهد ييشگويدن پين مطالب در به انجام رسيهمه ا 11و  10 :12

شان رد يتوسط ا يعمارت رهبران مذهب يدر نقشه ساختمان ،ح موعوديشده بود كه مس ييشگويپ 23و  22 :118
ام كرد و ياو بعد از مرگش از مردگان ق ين سنگ قائل نشدند وليقرار دادن ا يبرا يگاهيآنها جا. خواهد شد

  .ه خواهد بودياو در عمارت خدا، سنگ سر زاو. گاه را به او دادين جايبرتر ،خدا
ح موعود سخن يراجع به مس 118آنها باور داشتند كه مزمور . افت كردنديوع را درهود موضيرهبران قوم  12 :12

 يآنها خواستند او را گرفتار سازند، ول. دهد يآن را به خود نسبت م يسيدند كه خداوند عيشن يحاال م. ديگو يم
دن يتا زمان فرا رساو را  ين رهبران مذهبيبنابرا. بودند يسيك عيت نزديجمع. ده بوديساعت او هنوز فرا نرس

  . واگذارند ،ساعتش
  
  )17-13 :12(صر و مال خدا يدادن مال ق )چ

 14و  10و  9ات يد به آينگاه كن(ه خداوند است يان بر عليان و صدوقيروديان و هيسيشامل حمالت فر 12باب 
  .)37و  35و  28و  28و  26و  24و  23و  16و  15و 
آنها . ك شدنديه خادم به او نزديمشترك بر عل يان تلخ، حاال با نفرتدشمن ،انيروديان و هيسيفر 14و  13 :12
را به دام اندازند و بتوانند با استفاده از آن بر خداوند  يو ،ا ز دهان او يسخن داشتند با گرفتن يدوارانه سعيام
  ز است؟يه دادن به دولت روم جايجز.اين آنها از او سئوال كردند كه آيبنابرا. حكم كنند يسيع
ان از امتها بشدت غضبناك و متنفر يسيفر. ن امتها لذت ببرديكردن تحت قوان ينبود كه از زندگ يهوديچ يه

پرداخت به صراحت  يسيع اگر. شان اتخاذ كرده بودنديصبورانه در مقابل ا اي هويان شيروديه جائي كهبودند تا 
صر سخن ياگر او به ضد ق. كرد يزان ميگر ان را از خوديهودياز  ياريكرد، بس يق ميصر را تصديات به قيمال
  .نمودند ير ميدستگ ياغي به عنوانم كرده و او را يتسل يرو يگفت، آنها او را به قدرتها يم

  .)نداشت يناريواضح است كه او خودش د(اورد ينزد او ب يناريخواست تا د ياز كس يسيع 16و  15 :12
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. ان كه بدانند آنها مردم تحت سلطه هستنديهودي ير براادآويك ي يعنيصر بود يصورت و رقم ق يسكه دارا
ج يسكه را ينكه بر رويآنها قطعا از ا. و گناهانشان يمانيا بي به خاطر ؟ت قرار داشتندين وضعيچرا آنها در ا

  .بودند ر شدهيار حقيبس ،كتاتور از امتها حك شده باشديك ديد صورت و رقم يشان بايا
آنها در  يناكام. د و آنچه از خداست به خدايصر رد كنيصر است به قيآنچه از ق :شان گفتيبه ا يسيع 17 :12 

حق  ،شانيدر زندگ يپرداخت كرده بودند ول يليم بي ان را بايات روميآنها مال .نيمورد اول نبود بلكه در دوم
صورت  ها انسان. ودصر بين متعلق به قيداشت، بنابرا صر را برخوديكه صورت ق اي هسك. خدا را ادا نكرده بودند

  . ن متعلق به خدا بودنديو بنابرا )27 و 26 :1ش يدايپ(د يخدا را برخود داشتند خدا انسان را بصورت خود آفر
راجع به  يد به بدياو نبا. كند اطاعت كند يم ير حكم آن زندگيكه ز يموظف است از احكام دولت دار ايمان

 ي كهآنان يات بدهد و براياو موظف است مال. صحبت كندآن  يدولت و در جهت سرنگون ين و كارهايقوان
ر يحكم شود كه باعث ز يراجع به كار دار ايماناگر به . صاحب اقتدار هستند دعا كند ،در غالب حكومت

. د ادا شوديحق خدا اول با. رد و مجازات آن را متحمل شوديد بپذيشود او نبا يح ميش به مسيپاگذاشتن وفادار
   .بگذارند يا از خود باقيدر مقابل دن يشه شهادت خوبيد هميان بايحيمس ،ن حقوقيت از ايد و حمايدر تائ

  
  )27- 18 :12(امت يق يان و معمايصدوق )ح

. كردند يامت مردگان را مسخره ميده قيآنها ا. ان آن روزگار بودنديگرا شان و عقليآزاد اند ،انيصدوق 18 :12
  .ن معما به دام اندازنديرا در ا د خداوند آمدند تا اونامعقول نز ين آنها با داستانيبنابرا

ل قرار داده يوه زنان اسرائيب يبرا ير خاصيتداب يعت موسيخاطر نشان ساختند كه شر يسيآنها به ع 19 :12
رد، برادر او يبدون فرزند بم يكرد كه اگر مرد يح ميتصر يو نام خانوادگ ييعت در جهت حفظ دارايشر. است

   )10-5 :25 هيتثن(زن ازدواج كند  وهيد با بيبا
برادر ازدواج  7مرتبه پشت سرهم با  7ك زن يم كه در آن يهست ييك مورد استثناينجا شاهد يدر ا 20-23 :12

  شان خواهد بود؟ يك از ايزن كدام ،امتيپس در ق! شانيركانه ايو حاال سئوال ز. بعد از همه آن زن مرد. كند يم
از آن رو كه . گمراه هستند ،يكه بطرز مضحك خادم به آنهاگفت .رك هستنديد كه زكردن يآنها گمان م 24 :12

  . زاند درك نكرده بودنديخ يداد و هم قوت خدا كه مردگان را برم يم ميامت را تعليهم كتب را كه ق
گر را در يكدين ادار ايمان. افتيست بدانند كه ارتباط ازدواج در آسمان ادامه نخواهد يبا يدر ابتدا آنها م 25 :12

از . كنند يازدواج نم يد داد ولناز دست نخواه مرد و زن به عنوانز خود را يسمان خواهند شناخت و وجه تماآ
  .باشند يآن جهت است كه آنها مانند فرشتگان در آسمان م

نداشتند پ ير كتب با ارزش ميشتر از سايرا ب عتيق عهدكتاب اول  5را كه يسپس خداوند ما كسان 27و  26 :12
در آنجا خدا  .)6 :3خروج (و بوته مشتعل آمده است  يواقعه موس جائي كهان را به زمان عقب برد، يصدوق يعني



 

- �١  - 

 

ن امر يا ين قسمت برايخادم از ا. برد يعقوب نام مي يو خدا اسحاق يخدا ،ميابراه يخدا به عنواناز خود 
  . زندگان يخدا ست بلكهيمردگان ن ياستفاده كرد تا ثابت كند كه خدا، خدا

آنها  يها بدن ،يبل ؟بودند هدرعقوب نميم و اسحاق و يظاهر شد، ابراه يخدا به موس زماني كها يآ؟ ونهگچ يول
  زندگان است؟ يپس چگونه خدا خدا. حبرون دفن شده بود يله در صحرايدر مفاره مكف

  :ن باشديتواند ا ين بحث ميبه نظر ا
  .ارخها وعده داده بوديرح را به پاتين وعده و مسيخدا زم. 1
  . افتنديشان تحقق نيا  يدر طول دوران زندگ ها ن وعدهيا. 2
  . ارخها در قبر بودنديپاتر يها بدن ،سخن گفت يخدا با موس زماني كه. 3
  . ديگو يزندگان سخن م يخدا به عنوانن خدا از خود يهمچن. 4
  . ديبخش يوب را تحقق معقياسحاق و  ،ميخود به ابراه يها د وعدهيبا اًاو لزوم. 5
  . ميدان يخدا م يژگياست چنانچه ما درباره و ياز اساسيك نيامت مردگان ين قيبنابرا. 6

  . ايد هار گمراه شديپس شما بس :ن بوديان ايز به صدوقيو كالم آخر خداوند ن
  
  )34- 28 :12(ن حكم يبزرگتر )خ

ر قرار گرفت يت مخالفان خود ماهرانه برآمد، تحت تاثنكه خداوند ما از عهده سئواالياز كاتبان از ا يكي 28 :12
 يبود و در بعض اي هن سئوال صادقانيا د كه اول همه احكام و مهمتر از همه آنها كدام است؟يپرس يسيو از ع

هر انسان بود  يوجود يجمله مختصر را كه هدف اصل كياو در واقع داشت . يزندگ يط، سئوال اصليشرا
  .ديپرس يم

: كرد بود شروع 4 :6ه يو برگرفته شده از كتاب تثن يهوديمان يك جمله ايكه  )شما(با نقل قول از  يسيع 29 :12
   .ما واحد است يل خداوند خداياسرائ يبشنو ا

جان و  يدل، تمام يمحبت كردن با تمام. كند يم يجمع بند ف انسان را نسبت به خدايسپس او وظا 30 :12
كه با  يچ محبتيه. داشته باشد يهر انسان ياول را در زندگ يد جايخدا با .قوت خود يخاطر و تمام يتمام

  . ستيمحبت نسبت به خدا برابر باشد مجاز ن
د خدا را يما با. ميه خود را مانند نفس خود محبت نمائيآموزد كه همسا يگر ده فرمان به ما ميقسمت د 31 :12

ابتدا به رابطه انسان با خدا  يشخص يزندگ ،نيبنابرا .ميه خود را مانند خود محبت كنيشتر از خود و همسايب
ت يز اهمين ها انسانخدا مهم است و . اند هذكر نشد يماد يزهايچ. گرانيشود و سپس به رابطه او باد يمربوط م

  . دارند
ار يه، بسيان كرد كه محبت كردن به خدا و همسايب يرفت و با گفتن جمله واضحيكاتب قلبا پذ 33و  32 :12
و  يدرون ينكه تقدسيتوانند بدون ا يم ها انساناو متوجه شد كه . از آداب و رسوم و سنن است تر لافض
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او . ش برونديپ اند هساخت يمذهب فاتيله تشريكه به خود بوس اي هزكارانيداشته باشند با ظاهر پره يتيشخص
  . شانيست تا به ظاهر اها انسانشتر به درون يد كه توجه خدا بيفهم
. ستيد، او به آن كاتب گفت كه از ملكوت خدا دور نير را شنين اظهار نظر چشمگيا يسيع يوقت 34 :12

نظر به . خودشان ندارند يرونيب خدا با همقطاران و مذهب بيدرفر يبه ملكوت خدا تعلق دارند، سع ي كهكسان
در  يزندگ يبرا يه و از وروند تا ازگناهان خود رها شد ياو م يبه سوآنها  ،نگرد ينكه خدا به درون دل ميا

از او  يسيبه دام انداختن خداوند ع يچكس جرات نكرد كه براين هيپس از ا. رندياو، قوت بگ يجهت خشنود
  . بپرسد ين سئواالتين چنيا

  
  )37-35 :12(پسر داود، خداود داود است  )د

ن امر درست بود ياگر چه ا .د خواهد بودوح موعود از نسل فرزندان دايكردند كه مس ميشه گمان يكاتبان هم
كل دور او جمع شده ياط هيكه در ح يآنان يبرا يسين خداوند عيبنابرا. ن نبوديقت ماجرا ايهمه حق يول

خداوند خود سخن گفته  به عنوانح موعود يداود از آمدن مس ،1 :110مزمور . كند يك مسئله طرح مي. بودند
   .بود

ز يح موعود پسر داود و همزمان خداوند او نيمكن است كه مستواند درست باشد؟ چگونه م ين چگونه ميا
پسر داود او انسان  به عنوان. ح موعود هم خدا و هم انسان خواهد بوديمس. ما جواب روشن است يباشد؟ برا

  . خواهد بود يخداوند داود، او اله به عنوان. خواهد بود
قت را اگر چه كامل يها مجبور بودند كه حقحال آن بهر .دنديشن مي يعموم مردم كالم خدا را به خشنود

  . سكوت آنان شوم بود. ز نگفتنديچ چيان هيسيكاتبان و فر يول. رنديدند بپذيفهم ينم
  
  )40- 38 :12( هشدار به كاتبان )ذ

. گران فخر كننديبلند دوست داشتند به د يدن لباسهايآنها با پوش. بودند يون ظاهريكاتبان، مذهب 39 و 38 :12
آنها دوست . دادند يهدفروشانه نشان مز يساختند و از خودشان ظاهر يز ميمتما يود را از مردم عادآنها خ

آوردن غرور  به دست ين امر برايا. شود سالم گفتهشان يبلند به ا يبا صدا ،يعموم يداشتند كه در مكانها
 ،شانيا يت جسمانيموقع كهي داشتند گوئ يس را دوست مياول در كنا يها يآنها كرس. كرد يشان كار ميبرا

ز طالب يرا ن يت برتر اجتماعيرا خواستار نبودند بلكه موقع يآنها فقط شهرت مذهب. شد يقلمداد م يخداپرست
  . خواستند يافتها ميصدر را در ض يهايآنها جا. بودند

شان را به يا يها دند و خانهيدزد يوه زنان را ميملك بيآنها ما. بود ياكاريدرون آنها پر از طمع و ر 40 :12
 يعال يدادند كلمات يا طول ميآنها دعا را به ر !خداوند است ين پول برايگفتند كه ا يكردند و م مي خودتصاحب

را  يرعاديغ يها آنها خصلت ،خالصه. زنند يدر دعا، فقط حرف م ي كهكسان شانيتكبر ا به خاطرو قلمبه 
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 يهايجا( يبرتر )ها ين كرسيبهتر(شهرت  ،)هايش آمد گوئخو( يمردم پسند ،)بلند يلباسها(داشتند  يدوست م
  .)يطوالن يدعا(زكاريكردن نقش اشخاص پره يباز ،)وه زنانيب يها خانه(ثروت ،)صدر

  
  )44- 41 :12(وه زن يدو سكه ب )ر

ده يوه زنان را بلعيب يها آنها خانه .مينيب يوه زن را ميك بي ياز خود گذشتگ ان طمع كاتبان،يدر تضاد آشكار م
ن مشاهد ه ثروتمندان يدر ح. دهد يعلم خداوند را نشان م ،ن واقعهيا. شتش را به خداوند دادياو همه مع. بودند

انگر يشان نمايا يايدانست كه هدا يانداختند، او م يكل ميالمال ه بيتدر صندوق  يقابل توجه يايكه هدا
زن داد  وهيرا كه آن ب يا دانست، آنان دو سكه يو من ايهمچن. دادند يخود م يادتيآنها از ز. ستيآنها ن يقربان

 ياز نظر ارزش ماد. شتر داديب ،كه آنان دادند ييزهاير از همه چيزن فق وهيشت او بود و گفت كه آن بيهمه مع
ما نزدمان  يينكه چقدر از دارايزه و هدف ماست و ايانگ ،دادن يمالك خداوند برا يول. ار كم دادياو بس ،هيهد
ار يبس يدادن به او دارند، دلگرم يبرا يادياق زياشت يول يكم يكه ثروت ماد يآنان ين برايا. نده استما يباق

  . است يخوب
 دهنده نجاتو نظر  يم و با رايريكار او را بپذ ،وه زنيشگفت آور است اگر ما بدون سرمشق گرفتن از مثال ب

ز يوه زن كرد، ما نيد چنان كه آن بيم بااي همان آورديا اًواقع ،ميمان داريم اييگو ياگر ما به آنچه م. ميز موافق باشين
مان او يا. ان كرديز از آن خداوند است نمايرا كه اعتقاد داشت همه چ يمان راسخ ويه او، ايهد. ميچنان كن

 وه زن رايآن ب يان امروزيحياز مس ياريبس. ز باشديد صاحب همه چيز است و بايق همه چيكرد كه او ال انينما
نده ياط و آيوه زن به دور از احتين عمل بيا ايآ ؟ز نگاه نداشتيچ چينده خود هيآ يكنند كه چرا برا يسرزنش م

است  يمانيا ين زندگيا يول. بهره بودن از حكمت نبود؟ بهر حال مردم راجع به آن بحث دارند يوب ينگر
ا او وعده نداده است يآ. مينده اعتماد كنيآ يم و به او برايندازيكار خداوند ب ين حاال برايز را هميهمه چ

 ؟يانقالب ؟يافراط )33 :6 يمت( ؟طلبد برآورده سازديرا كه اول ملكوت خدا و سپس عدالت او را م يآنان يازهاين
   .ميده يت خدمتش را از دست ميدرك اهم ،مينيبب يا انقالبي يح را افراطيم مسيما تعال وقتي كهتا 
  

  )13باب ( نده جهانيآ خادم راجع به يصحبتها .6
  )2و  1 :13(كند  يم ييشگويكل را پيخراب شدن ه يسيع )الف

كرد احساسات  ياز شاگردانش سع يكيكل بود يرون رفتن از هيدر حال ب يسيخداوند ع هنگامي كهدر  1 :13
 يا سنگهاساخته شده ب يشاگردان مجذوب عمارتها. زاندياطراف آن برانگ يكل و عمارتهاياورا درباره شكوه ه

  . بزرگ شده بودند
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گذارده نخواهد شد  يبر سنگ يسنگ. نابود خواهند شد يزها به زودين چياشاره كرد كه ا دهنده نجات 2 :13
. ب كرديتخر يالديم 70م را در سال يروم، اورشل يامپراتوراست كه  ين وقتير افكنده شود و ايمگر آنكه به ز

  درگذر هستند مشغول شد؟ه يكه مثل سا ييزهاين چيد با ايچرا با
  
  )8- 3 :13(شروع اندوه  )ب

او به  يها از گفته يبعض .)تونيدر كوه ز(جلب كرد  يع مهمتريدر مكالمه او خداوند توجه شاگردان را به وقا
 يعنيع بعد از آن اشاره دارد ين سخنان به وقاياكثر ا. دارند يالديم 70 م در ساليب اورشليبه تخر ينظر اشارت

ان در دار ايمانن مباحثات به يكه در ا ياحكام. ح با قدرت و جالليمس يم و بازگشت ثانويعظ بتيبه مص
د يصبر كن ،)7ه يآ(د يمضطرب شو ،)33 ،23 ،5 اتيآ(د يبرحذر باش: باشند ينها ميداده شده است ا يت الهيمش

  .)37و  35و  33و  9ات يآ(د ياط كنياحت ،)33و  18ات يآ(د يدعا كن ،)13ه يآ(
. دند شروع شدياس پرسيوحنا و اندريعقوب و ي ،كه پطرس يبا سئوال ،ندهيع آيسخنان او راجع به وقا 4و  3 :13

جواب خداوند  ؟ستيشده چ ينيش بيع پيك شدن وقايب خواهد شد و عالمت نزديمعبد تخر يدر چه زمان
  . وستياهد پاو بوقوع خو يش از آمدن ثانويم و پيعظ ين جفايكل در حينده هيآ يشامل خراب

ان يحيمس. شان را گمراه نكنديا ،ح بودنيمس يبا ادعا يبودند كه كس يد مواظب ميدر ابتدا آنها با 6و  5 :13
  . ح هستنديضد مس اًكه اساس اند هنها برخواستيآئ ياريظاهر خواهند شد چنانچه بس يارين بسيدروغ

ك ينزد يبرا ينها عالمتيرا كه ايمضطرب شوند ز دن اخبار جنگهايد از جنگها و شنيدوما آنها نبا 8و  7 :13
ع ين فجايعالوه بر ا. خواهد بود ين الملليب ين برهه از زمان، جنگهايدر طول مدت ا. آخر است يشدن زمانها

و . زه خواهد بود ددر ينها ابتدايا يو اغتشاشها ول يقحط ،ن لرزهيخواهد آمد، زم به وجودمردم  يبرا ياريبس
  .ع خواهد بودين وقايز ام پس ايبت عظيمص
  
  )13- 9 :13( جفا بر شاگردان )پ

. كرد ييشگويرا پ يش سختيدر دادن شهادت به اسم او مصمم باشند، آزما ي كهآنهائ ي، خداوند برااًسوم 9 :13
  . خواهند برد ير مذهبيو غ يمذهب يها آنها را به محكمه

ز به ين يارتباط خاص به نظر يشود، ول يمح تمام قرون مربوط ين مسين قسمت به شاهديدرست است كه ا
ش از ين پيزم يرو يها انسانملكوت را به همه  ليغام انجيپ دارد كه يهودي دار ايماننفر  144000خدمت 
  . رسانند يسلطنت م يح برايآمدن مس

به تمام  يش از وحدت روحانيد پيل بايانج اًن موضوع بكار برود كه لزوميم ايتعل يد براينبا 10ه يآ 10 :13
ن شود يد چنيبا اًنكه حتميا يا اعالم شود و قطعا خواهد شد وليد به كل دنيل بايام انجيپ. موعظه شود امتها
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ست ياز نينش نيمقدس يح برايش از آمدن مسيپ ييشگويچ پيه. كند يان نميآن را ب مقدس كتاباست كه  يمطلب
  . ديايامكان دارد كه او هر لحظه ب. كه تمام شود

ه ياعالم دفاع ياو در محكمه و جفا هستند از آسمان برا به خاطركه  ياندار ايمان: خداوند وعده داد 11 :13
نكار يا يهم برا يوقت احتماالً. ه خود را زودتر آماده كنندياز نخواهند داشت كه دفاعيآنها ن. افتيخواهند 

 يباشد برا اي هد بهانين وعده نبايوزه اامر. به آنها كلمات راست را اعطاخواهد كرد القدس روح. نخواهند داشت
 ين وعده برايا. كمك خارق العاده در مواقع بحران ياست برا يك تسلي يل وليام انجيا پيآماده كردن موعظه 

  . نيدان است و نه خادميشه
 دهنده نجاتبه  ي كهانت به آنانيام خين است كه در آن ايآخر ا يگر روزهايت ديك خصوصي 13و  12 :13
ك موج بزرگ ي. ان خواهند بوددار ايمانم كنندگان يتسل به عنوانخانواده  ياعضا. دارند متداول خواهد بودوفا

مان به خداوند يخواهند در ا يم ي كهن امر، از آنانيا. ، جهان را در برخواهد گرفتيحياز اعتقادات ضد مس
ن يا. ابديخر صبر كند، همان نجات اما هر كه تا به آ. بمانند شجاعتشان را خواهد گرفت يبه راست يسيع
ل ين باشد انجيابند كه اگر چني يصبرشان است كه نجات جاودانه م به خاطرن معنا باشد كه آنها يتواند بد ينم

ست ين جفا نيدر ح يان از مرگ جسماندار ايماندر امان بودن  ين به معنايهمچن. ميكن ير ميرا تفس يغلط
كه عمدتا  يزيچ. اند هله خونشان مهر كرديشهادت خود را بوس ياريم كه بساي هگر خوانديد يما در جاها چونكه

افته هستند ينجات  اًقتيحق ي كهمان است و آنهائيبودن ا يقيانگر حقيصبر تا به آخر ب. دهد يم يين معنايچن
  . كند يمشخص م

  
  )23-14 :13(م يعظ يجفا )ت

ن يسه اين نكته را با مقايما ا. م اشاره دارديبت عظيه مصآغاز دور يعنيجفا  يانيبه دوره م 14ه يآ 14-18 :13
. شود يم نصب ميكل اورشليز در هيك بت بزرگ نفرت انگي ،در آن زمان. ميابي يدر م 27 :9 اليقسمت با دان

از پرستش آن امتناع  ، مسلمايقيان حقدار ايمان. ا كشته شوندي مردم مجبور خواهند بود كه آنرا پرستش كنند و
  .د كردخواهن

را خوانده و بار  مقدس كتابكه  يآنان. م خواهد بوديبت عظينشانه آغاز مص ،ير بت پرستين تصوينصب شدن ا
جمع كردن  يبرا يگر زمانيد. ه فرار كننديهوديده است كه از ي، خواهند دانست كه زمان آن فرا رساند هكرد

ن واقعه در ياگر ا. خواهند بود يار بديبست يردهندگان در وضعيزنان آبستن و ش. نخواهد بود ياموال شخص
  .ز اضافه خواهد شدين يشتريدهد، خطرات ب يزمستان رو

گر مثل آن بوقوع يا بعد از آن ديوست چنان خواهد بود كه قبل و يكه بوقوع خواهد پ ين جفائيا 19 :13
كه  يجفائ يات عمومينجا راجع به خصوصيدر ا يسيخداوند ع .ميبت عظين است مصيا. وستينخواهد پ

ك قسمت از جفا است كه در اوج شدت ين يا. ديگو ير آن خواهند بود سخن نميان در همه قرون درگدار ايمان



 

- ��  - 

 

 كليما درباره ه. ان استيهودي يبرا اًبت اساسيد كه مصيتوجه داشته باش. وستيا بوقوع خواهد پيگرفتن بال 
سا در يوضع كل )7 :30ايارم(عقوب است ي يزمان تنگ نيا. ميخوان يم 14ه يه آيهوديو  )15 :24 يو مت 14 هيآ(
 18-13 :4 انيكيتسالون-1(را كه به آسمان قبل از روز خداوند ربوده شده است يم نشده است زين قسمت ترسيا

   .)3-1 :5 انيكيتسالون-1و 
در . بود خواهد يزيو خونر يآشفتگ ،آن زمان فاجعه. خته خواهد شدير اله غضب خدا در آن روزهايپ 20 :13
كند، در  يخارق العاده آن روزها را كوتاه م يم خواهد بود كه خدا به شكليكشت و كشتار چنان عظ ،قتيحق
  .افتي يچكس نجات نمينصورت هير ايغ

مردمان چنان آشفته خواهند . ن خواهد بوديان دروغيحيدوباره شاهد برخاستن مس ،ميبت عظيمص 22و  21 :13
ان خواهند دانست كه دار ايماناما . خواهند گرداند يت بدهد رويان وعده امنشيهر كس بد يبه سوبود كه 

ان يحين مسياگر ا يحت. شده ينيش بيشده ظهور خواهد كرد و نه آرام و پ ييشگويح به همان طرز پيمس
د آنها خواهن. دگان گمراه نخواهند شديبرگز ،)چنانچه خواهند كرد(خارق العاده انجام دهند  ين كارهايدروغ
  . نشات گرفته است يطانيش يروهاين معجزات از نيد كه ايفهم

. اند هعت شناخته شدين طبيهستند كه از قوان يفوق بشر يانگر قدرتهايآنها نما. ستندين يآسمان اًلزوم معجزات
ظاهر  يرا برا يطانيش ين قدرتهايد بي مردم هستند كه بهر يا ارواح شريفرشتگان و ،طانيانگر كار شيب يول
  . اعطا خواهد كرد )9 :2ان يكيتسالون- 2(ردن معجزات ك

  . د برحذر باشنديان بادار ايمانن يبنابرا 23 :13
  
  )27- 24 :13( يبازگشت ثانو )ث

خواهد  ن را فرايهم در روز و هم در شب زم يكيتار. د خواهد آمديدر آسمانها اغتشاشها پد ،بتيبعد از آن مص
كه در مدار، درخشش افالك را  ييقوا(افالك متزلزل خواهد شد  يو قوا زنديستارگان از آسمان فرو ر. گرفت

  .)شوند يموجب م
گر مثل يحاال نه د يگردد، ول ين برميد كه به زميمبهوت پسر انسان را خواهد د يايسپس دن 27 و 26 :13

خود كه از جهات به همراه فرشتگان  ،او با ابرها با جالل خواهد آمد. ر بلكه غلبه كننده پرجالليحق يناصر
 ياز قدرت قاطع و درخشش پرشكوه اي هن صحنيا. ن خودين مقدسيو همچن اند هن فراخوانده شدياربعه زم

  . خواهد بود
در تمام دوره  ي كههمان كسان يعنيدگانش جمع شوند يكند تا به دور برگز ياو فرشتگان خود را اعزام م

  . خود اقرار كردند هدهند نجاتخداوند و  به عنوانبت و جفا او را يمص
ا خواهند آمد تا از بركات سلطنت هزار ساله او ين تا كلمبياز چ ،گر آنيان نقطه ديك نقطه جهان تا پايان ياز پا
  . بهرحال، دشمنان او در همان زمان هالك خواهند شد. ن بهره ببرنديزم يرو
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  )31- 28 :13(ر يمثل درخت انج )ج

او درخت  يدهد كه قبل از آمدن ثانو يم مينجا تعليدر ا يسيع. ل استيئاسرا قوم ر نشانهيدرخت انج 28 :13
ر يآن مملكت تاث ،امروزه. مستقل ثبت شد يمملكت به عنوان ،لياسرائ 1948در سال . برگ خواهد آورد 4 ،ريانج

 يست ولبرگ ا 4ل برآوردن يتوان گفت اسرائ يم. ا دارد كه از حد و اندازه آن فراتر استيدر مسائل دن ياديز
 اي هويكه منتظر آمدن او هستند بازگشت نكند، م يح بجهت آنانيمس زماني كه قت تايدر حق ندارد، اي هويهنوز م

   .ببار نخواهد آمد
 ياگر آمدن او برا. ك استيد كه آمدن پادشاه نزديگو يل به ما ميقوم اسرائ يتيو رشد جمع يريگ شكل 29 :13

  . ك استيسا نزديكل يتر آمدن او براشيچقدر ب. ك استينقدر نزديسلطنت ا
افته يح تحقق ين باب در مردمان روزگار مسيا ييشگويشود كه پ ين مفهوم استنباط ميا معموالً 30ه ياز آ 30 :13

 يبه سادگ 27- 24ات يع خصوصا آين وقاياز ا ياريرا كه بسين معنا باشد زيتواند به ا ين نميا يول. است
 يكنند كه فرقه در زمان يه برداشت مين آين مفهوم را از ايگران ايد. وستنديوع نپتوان گفت در آن زمان بوق مي
تحقق  1948ل در سال ين استقالل مملكت اسرائين امر در حيخواهند كرد و ا يبرگ ببار آمده است زندگ 4كه 

ن فرقه به يا: ميده يح ميدگاه سوم را ترجيما د. ح را شاهد خواهند بوديمس ين مردمان بازگشت ثانويافت و اي
و رد  يمانيا بي ات آنيان است كه خصوصيهودينژاد  يبه معن ،ن فرقهيم كه ايما اعتقاد دار. ن نژاد استيا يمعنا

مردمان  به عنوانن فرقه يكل ا. ن فرقه هرگز نخواهد گذشتين است كه ايخ ايشهادت تار. ح استيكردن مس
 ييشگويپ يسيع. ابدي يادامه م يسيدر برابر خداوند عق آنها يعم يافت بلكه دشمنيمشخص نجات نخواهند 

   .او ادامه خواهد داشت يبازگشت ثانو آنها تا زمان يعيات طبيل و خصوصيكرد كه قوم اسرائ
ل يو آسمان پرستاره زا يآسمان اتمسفر. داد ينان محكميش به همه اطميهاييشگويخداوند ما درباره پ 31 :13

   .وستياو گفت بوقوع خواهد پ كه يكلمات يتمام يهد شد ولل خوايز زاين نيزم. خواهد شد
  
  )37- 32 :13( روز و ساعت نامعلوم )چ

چكس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه ير از پدر هياز آن ساعت و روز غ يول: گفت يسيع 32 :13
ك انسان يش از يب يسين كه عياثبات ا يل برايله دشمنان انجيه بوسين آيشناخته شده است كه ا ن كامالًيا. پسر

ا ير بي اندار ايمانآن دسته  يه براين آين ايهمچن. رديمورد استفاده قرار گ ،با علم محدود مانند ما نبوده يمعمول
به  زماني كهكرد  يخال ياله يهايژگيخود را از و يسيرد تا نشان دهد عيگ يگمراه مورد استفاده قرا ر م يول

   .ن آمديانسان به زم عنوان
ن يد جواب ايما به كل ؟دانست ينم يزيچاش  يتوان راجع به او گفت كه درباره زمان آمدن ثانو يپس چگونه م

 يك خادم عالي به عنوان. داند يكند نم يش ميبنده آنچه آقا: آمده است 15 :15وحنا يم كه در يسئوال اعتقاد دار
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داده نشده بود تا زمان آمدن  يسيبه خداوند ع يك خادم عالي به عنوان ...كند يش چه ميداند كه آقا ياو نم
خادم به او  به عنوان يدانست ول يخدا او زمانها را م به عنوانقطعا  .)8و  17و  50 :12 وحناي(ع را بداند يوقا

  :سدينو ين ميهمچن يمز اچ بروكيج. فاش كند گرانيد يداده نشده بود تا بداند و برا
 ها انساننجات  يك خادم كه براي به عنوان يبرد بلكه به سادگ ير سئوال نميت خداوند ما را زين امر، اولوهيا

. ن كرده است را بدانديش معيرا كه پدر با اقتدار خو يآمده است، به او داده نشده بود كه زمانها و موسمها
به او  يگفت ول يسخن ماش  يگردد و راجع به بازگشت ثانو يدانست كه باز م يم يسيع .7 :1اعمال رسوالن 

ش يد و انتظار را در پيله، امينوسيپسر مرتكب خطا نشد و زمان بازگشت خود را فاش نكرد و توانست بد عنوان
  . بازگشت او خود را آماده كنند يروانش قرار دهد تا آنها برايپ يرو
م يدان ينمكه ما  يقتيحق. بازگشت خداوند شباهت دارد ين باب به دعا و خواهش و انتظار برايا 33-37 :13

  . ميار باشيد هوشيع ا ست پس باين وقايق ايزمان دق
او اموال . شود ميار دور يبساش  رود و از خانه مي يطوالن يبه سفر يمرد. ن استيز چنيما ن يت زندگيموقع

خود را به مرد  يسيع. بازگشت او آماده باشد يد برايگو ين ميسپرد و به دربان همچن يخود را به خادمش م
 يدربانان به و به عنوانمردم او كه در شب . از شب برگردد ياو احتمال داددر هر ساعت .كند يه ميتشب مسافر

  . دار باشنديا را به دست مردمش سپرده است تا بين او كل دنيبنابرا. افت شونديد خفته يكنند نبا يخدمت م
  

 )15 و 14 يبابها( رنج و مرگ خادم .7

   يسيتوطئه قتل ع )الف

ر يروز نان فط 7د فصح بود و يع ،كه گذشت يدر دو روز. سرنوشت ساز بود چهارشنبه هفتهو حاال 
د يع يكار را در روزها نيخواستند ا ينم يبودند ول يسيدرصدد قتل خداوند ع يرهبران مذهب. خوردند يم

  . شناختند يم يك نبي به عنوانرا  يسياز مردم هنوز ع ياريرا بسيانجام دهند ز
آنها را مجبور  يت الهيمش يد فصح بكشند ولين عيخواستند او را در ح يكهنه و كاتبان نم ياگر چه روسا

   )26:2 ك.ر(ساخت و بره ذبح شده خدا در همان روزها كشته شد 
  
  )9- 3 :14( ايعن بيتدر  يسين شدن عيتده )ب

 يكيان تاريدر منسبت به خداوند را  يدرخشش محبت زن ،باقدرت ،او مرقس يسنده بشريو نو القدس روح
  . مشخص كرده است يمشك يان كمربنديا الماس در مي يهود مانند جواهريو  يتوطئه مقامات مذهب

. كند يش قدر دانيشفا به خاطرد از او يبرپا نموده بود تا شا يافتيض دهنده نجاتشمعون ابرص به افتخار  3 :14 
. ن كرديگرانبها تده يرا با عطر يسيسر عبامحبت خود  ،)3 :12وحنا ي ،ايعن بيتاهل م يمر احتماالً( سناشنا يزن

  .ار بوديعالقه آن زن نسبت به او بس
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چرا آن زن عطر را . پروا و سخاوتمند بود بي آن زن. ن اسراف بودياز مهمانان گمان كردند كه ا يبعض 5و  4 :14
ن فكر هستند كه يدم هنوز در امر ).ك سال درآمد بودينار معادل يد 300(نفروخت تا پولش ر ابه فقرا بدهد؟ 

كل  يشتر در نظر آن اسراف خواهد بود كه كسيچقدر ب .به خداوند اسراف است يك سال از زندگيدادن 
  ؟ش را به خداوند بدهديزندگ

. كند يقدردان دهنده نجاتافته بود تا از يرا  يين فرصت طالياو ا. شان را سرزنش كرديهمهمه ا يسيع 8- 6 :14
 يشان بودند وليشه با ايرا فقرا هميشه قادر بودند به آنها كمك كنند، زينگران فقرا بودند، هم يلياگر آنها خ

تواند محبت خود را نشان  يم زماني كهخواست تا  ين زن ميا. ديگرد مين فته شده و دكش يخداوند به زود
 يسيع زماني كهست تا يبا يمن يكه مرده است نخواهد بود بنابرا يدن به جسم خداوند وقتياو قادر به رس. دهد

   .كرد يابراز م ياست محبت خود را به و جسما زنده
  
  )11و  10 :14( هودايانت يطرح خ )پ

با . خداوند قائل شد يبرا يسه با آن زن ارزش كمتريهودا، در مقاي. قائل شد ياريخادم ارزش بس يبرا ،زن
بود،  هدينرس يوه ب يگريز ديو جز محبت چكرده  يزندگ يسيسال با خداوند ع يكنكه او حداقل يوجود ا

شان يا ينان داد كه پسر خدا را به دستهايكهنه رفت و به آنها اطم يش روسايانت پيهودا با طرح نقشه خي يول
همه . انتش او را پاداش بدهنديخ يوعده دادند كه برا يرفتند و به ويشنهاد او را پذيپ يشاد اآنها ب. م كنديتسل
  .افتن فرصت باشدين بود كه درصدد يداد ا يانجام م ديكه او با يكار
  
  )16- 12 :14( آماده كردن فصح )ت

شاگردان  احتماالً. ماي هديما به پنج شنبه هفته فصح رس احتماالً يست ولين واقعه مشخص نيق اياگر چه زمان دق
آنها از . اه داشته بودندنگ به حالاست كه تا  ييها ان تمام فصحيد، نقطه اوج و پاين عيده بودند كه ايفهم

م فرستاد و دستور يدر اورشل ياو آنها را به دنبال مرد؟ ننديد فصح تدارك ببيع يدند كه كجا برا يخداوند پرس
 يزنان سبو را معموالًيافتاد ز يبه ندرت م ين اتفاقيابند چنيكنند ب يرا حمل م يآب يداد كه آن مرد را كه سبو

 يسپس آنها از صاحبخانه راجع به اتاق. كند يم ييآنها را به خانه مناسب راهنمان مرد يا .كردند يآب را حمل م
  . دنديپرس ميخورد  يد فصح را با شاگردان خود ميكه استاد با

ك ياو مانند . ار خارق العاده استيدهد بس يق اتاق را انتخاب و دستور تدارك آن را مين طرين كه خداوند بديا
ار او قرار يخود را در اخت ييراغب كه خود و دارا يدن قلبهاين ديهمچن. كرد حاكم مقتدر و ثروتمند عمل

مان در يرا در زندگ يم كه هر اتاقيشه آماده باشياست كه هم يما عال ين برايا. خارق العاده است ،دهند يم
  . ميدسترس او قرار ده
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  )21-17 :14(كند  يم ييشگويهودا را پيانت يخ ،يسيع )ث

چون نشسته و غذا . ا شده بود آمديشان مهيكه برا يروز، خداوند با آن دوازده به اتاق در شامگاه همان
خود  آنها در ذات يهمگ. انت خواهد كردياز شاگردانش به او خ يكياعالم كرد كه  يسيع خوردند، يم

ر يشان تقصياك از يكرد كه كدام يك سئوال مينسبت به خود، هر  ينانياطم يبا ب. داشتند بار شرارت يشهايگرا
پسر انسان . كرد يبرد را خائن معرف يرا كه با او نان در ظرف آب گوشت فرو م ي، كسيسيسپس ع. كار است

ار بزرگ يگناه و شرارت آن خائن بس يول :او گفت. درباره او مكتوب بود، كشته شود به طوري كهرفت تا  يم
  . افتي يبود كه او تولد نم يقت بهتر مياست، در حق

  
  )26- 22 :14( م آخر خداوندشا )ج

را انجام داد كه ما  يكار يسيپس ع .)30 :13وحنا ي(رون رفت يهودا در شب بيپس از خوردن نان  22-25 :14
ه كه ب يتيانسان، او گرفت -1:از سه عبارت استخراج شده است ييبايآن به ز يمعن. مينام يآن را شام خداوند م

  . ما داد ياو خود را برا ،او داد- 3 ب شكسته شوديصل ير رورفت كه ب ياو م .او شكست -2 خود گرفت
را  جديد عهداو با خون خود سرآغاز . خته شدياله خون اوست كه ريما داد، پ ينان نشانه بدن اوست كه برا

نخواهد  يگريفصح د ين باز نگردد، شاديملكوت خود به زم يبرقرار يبرا هنگامي كهاو تا  يبرا. د كرديتائ
  . بود
 يسپس آنها به سو 118-113ر يمزام يعال يشكرگزار از يقسمت احتماالً، در آن هنگام آنها شكر كردند 26 :14

  . تون رفتنديز يقدرون در كوهها يواد يرون رفته به سويم بياورشل
  
  )31- 27 :14( اعتماد به نفس پطرس )چ

روان او شناخته ينكه به عنوان پيان از اشيبه همه شاگردان گوشزد كرد كه همه ا دهنده نجاتدر راه  28 و 27 :14
شبان “ :كرده بود ييشگويا بود كه پيركن سخن زيا. داشت خواهند ده و شرميگر ترسيشوند، در چند ساعت د

شان را يد كه اينان بخشياما او بزرگوارانه به آنها اطم )7 :13ا يزكر( ”زنم و گوسفندان پراكنده خواهند شد يرا م
  . ل در انتظار آنها خواهد بودياو در جل ،پس از برخاستن از مردگان. انكار نخواهد كرد

 يپطرس تنها كس ”.هرگاه مردنم الزم افتد، تو را هرگز انكار نكنم. ن نامعقول استيا“ :اد زديپطرس فر 31 :14
. كردند يشان عجوالنه متعهد شدند و با اعتماد به نفس پافشاريا يهمگ. را داشت يتو خال ين ادعاينبود كه ا

د بر ترس و شرارت دل خود يبا يما همگ .ميشان نداريبا ا يم كه تفاوتيد كه ما هم هرگز فراموش نكنيبگذار
  . ميآگاه باش

  
  )42- 32 :14( يمانيرنج در باغ جتس )ح
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. شد يآن هنگام بعداز ظهر پنجشنبه بود كه به جمله صبح ختم م. ن را فرا گرفته بوديكل زم يكيتار 32 :14
ك يهشت نفر از شاگردان را نزد يسيدند، خداوند عيرس يمانين به نام جتسياز زم يآنها به قسمت كه هنگامي

  . گذاشت يورود
را بر روح قدوس  ينيسنگ نجا او باريدر ا. وحنا را با خود به درون باغ برديعقوب و ي ،او پطرس 34و  33 :14

 ين كار چه قصديم كه ايم درك كنيتوان يما نم .شود يشود متحمل م ينكه به خاطر قربانيزودتر از ا خود،
دار ياو سه شاگرد خود را در آنجا گذاشت و بدانها گفت كه بمانند و ب. ما گناه شد يكه برا يگناه بي داشت،
و متحمل  ،ش رفتيب پيصل يبه سو ييكه به تنها ن گونهاهم. تنها، شتر به درون باغ رفتيپ ياو قدر. باشند
  . ه گناهان ما شدير علدردناك خدا ب يداور
ا او يآ. مينيب ين ميزم ياز با خدا بر رويرا در حال راز و ن يسيخداوند ع يدر كمال تعجب و شگفت 35 :14

ابتدا او دعا . ا آمده بودين دنين منظور به اياو به هم .هرگز ب نرود؟يكرد كه بر صل يداشت از خدا درخواست م
  . بگذردكرد كه اگر ممكن باشد آن ساعت از او 

د خدا آن را مكشوف يبا ،ام او وجود دارديمدفون شدن و ق ،ر از مرگينجات گناهكاران غ يبرا يگريد اگر راه
  . م وجود نداشتيه شوينكه ما فديا يبرا يگريراه د .آسمان ساكت ماند. ساخت يم

كن نه به خواهش ين بگذران، لاله را از مين پيا .ز نزد تو ممكن استيهمه چ ،آبا، پدر:دوباره او دعا كرد 36 :14
ز ممكن يبرد، كه نزد او همه چ يب خود نام ميد كه او از خدا به عنوان پدر حبيتوجه نمائ. من بلكه به اراده تو

توانست راه  يا پدر قادر مطلق ميآ .است يروحان. باشد ينكه جسمانيش از ايب ،ينجا مساله اساسيدر ا .است
 ؟دا كنديق نجات بخشد پين طريخدا را بد بي توانست گناهكاران ياو م ر از آنكهيغ يگريد يعادل شمردگ

شد تا گناهكاران از  يخته ميد ريخون پسر قدوس خدا با. وجود نداشت يگريآسمان ساكت نشان داد كه راه د
  .گناهانشان آزا د شوند

عت سقوط كرده ياز طب يزير غم انگيد تفسيشان را در خواب دياو به نزد آن سه شاگرد بازگشت و ا 37-40 :14
قبل بود كه پطرس به  يساعت. دن در آن ساعت حساس هشدار داديبه پطرس راجع به خواب يسيع .انسان
ك ينتواند  ياگر انسان. دار بمانديك ساعت بيتوانست  ينم يحاال او حت. ده بوديخود بال يداريپا ياستوار

مهم . در مقابل وسوسه مقاومت كند يحد زندگ بي يد است كه او قادر باشد، در فشارهايساعت دعا كند، بع
  .كرد يه حساب ميخود تسو يد با ضعف جسمانيست كه در جان او چقدر شور و شوق وجود داشت، او باين

هنوز در  ايآ: سپس او گفت. افتيده يسه بار بازگشت و شاگردان خود را خواب يسيخداوند ع 41-42 :14
 ”.شود يم ميگناهكاران تسل ينك پسر انسان به دستهايه است و اديساعت رس ؟ديخواب و استراحت هست

   .روندبش ياد به پيتوانستند ز ينم يول ،به جلو رفتند رخاستهن سخن آنها بيدن ايباشن
  
  )52- 43 :14( شود ير ميم و دستگيتسل يسيع )خ
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رها و چوبها داشتند، يشكه همراه او بودند با خود شم يگروه. ك دسته وارد باغ شده بوديهودا با ي 43 :14
   .اند هخطرناك آماد يتكاريجنا يريدستگ يبرا ييچنانكه گو

ن يبنابرا. ديبوس يد ميرند، بايد بگيرا كه آنها با ياو كس. ن كرده بودييتع اي هش نشانيانتكار از پيخ 45 و 44 :14
از بوسه آشنا و  كل آشكارك شي(. ديخطاب كرد و با افراط او را بوس يديا سيرفت، او را  يسيع ياو به سو

ا يد شده بود؟ آيبه سلطنت حكومت برسد ناام يسينكه عيا او از ايانت كرد؟ آيهودا به خداوند خيچرا . )مكرر
نها يا همه ايا او با حرص آمده بود؟ آيبر باد رفته بود؟ آ يسيبر ملكوت ع يگاهيكسب جا ياو برا يآرزوها

  .مان شودير خود پشاو از كار نه چندان مشهو دباعث شده بو
ر خود را يشمش اًعيپطرس سر. خداوند را گرفتند ش رفته ويانتكار چند قدم به پيهمراهان مسلح خ 46-50 :14
پطرس  .يبود و نه روحان يك عكس العمل جسمانين يا. ديس كهنه را برياز غالمان رئ يكيده و گوش يكش

گوش  اي هو با معجز. ند پطرس را سرزنش كردخداو. بكار برد يروحان ينبرد يرا برا يك سالح جسماني
ر كنندگان يسپس به اس يسيع. ميخوانيم 11 :18 وحناي و 51 :22چنانچه در لوقا . دغالم را به او بازگردانده شفا دا

كل بود و يشان در هياو هر روزه با ا !و بردن او بازور چقدر نامعقول است يريكرد كه دستگ يادآوريخود 
كه  يم گردد، كتبالزم بود كتب تما. دانست ياو جواب را م ؟ر نكردنديس چرا او را در آنجا دستگپ .داد يم ميتعل
و  )2 :22مزمور ( ددور را گرفتن )7 :53ا ياشع( ،او يريدستگ ،)9 :41مزمور ( :كرده بودند ييشگويانت به او را پيخ

  .)7 :13ا يزكر(كنند  ياو را ترك م
مورد قبول است  يده تا حدين عقيا .ن واقعه را ثبت كرده استياست كه ا يسيل نويمرقس تنها انج 51-52 :14

ده بود، واگذارده و از دست يچيچادر خود را به دور خود پ يت آشفتگياست كه در نها يكه خود مرقس جوان
د تا بود كه او فورا برداشته بو اي هك تكه پارچي ينبود ول يجيلباس چندان را چادر كتان. ختيآن مردمان گر
  . شاندوخود را با آن بپ

ل اضافه شده است تا نشان دهد ين دلين واقعه نامتعارف به ايا احتماالً:كند ير مين تفسين واقعه را چنياردمان ا
  .چه يعنيدن يدانست كه تنها زجر كش ياو حتما م. چقدر در ساعات رنج خطرناك خود تنها بود يسيكه ع

  
  )54و  53: 14( در برابر كاهن اعظم يسيع )د

محاكمه در  )1:شود يم ميابد و به سه قسمت تقسي يادامه م 1ه يآ 15تا باب  53ه ياو از آ يثبت محاكمه مذهب
محاكمه در حضور  )65-55ات يآ(ن يسانهدرمحاكمه شبانه ) 2 ،)54و  53ات يآ(حضور كاهن اعظم 

  .)15:1( ن در صبحيسانهدر
. مورد قبول است اًافا را ثبت كرده است عموميدر حضور ق نجا محاكمهين موضوع كه مرقس در ايا 53: 14

  . شود يافت ميز ين 24-19و  13: 18وحنا يكه در حضور حنا بود و در  اي همحاكم
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ت يكرد از آن فاصله امن يفكر م جائي كه يعنيب كرد يس كهنه تعقيرا تا خانه رئ يسيپطرس خداوند ع 54: 14
  :كند يم يم بندين تقسيانكار پطرس را چن يشخص. دارد

   .)نابجا( احساسات نابهنجار، او در ابتدا مبارزه كرد -1
  با ترس و اضطراب  ،كرد او سپس فرار -2
   .مه راه در شبين يشاگرد ،ب كرديباالخره خداوند را تعق -3

  . نمود ياو به همراه مالزمان و دشمنان خداوندش در كنار آتش خود را گرم م
  
   )65- 55: 14(ن ينهدرادر حضور س يسيع )ذ

مه شب در حضور يشرح محاكمه ن به نظر 55ه يآ يكامل ثبت نشده ا ست ول به طورع ياگر چه وقا 55-59: 14
ن يدر ا. عهده دار گرداندن جلسه محاكمه بودند يكهنه و رهبران مذهب ينفر از روسا 71. باشد ين مينهدراس

در  ياحترام بي دادند با كماليل مين را تشكينهدراخ كه سيان و كاتبان و مشايصدوق ،انيسيفر ،شب بخصوص
 ،يهوديد يع يآنها حق نداشتند در شب و آنهم در روزها. د انجام دهند رفتار نمودنديكه با يمقابل احكام

بهرحال حكم مرگ تا  .ر كنند تا شهادت دروغ بدهندياج ينيآنها حق نداشتند شاهد. داشته باشند اي همحاكم
  . ود قابل اجرا نبودش يكه شب سپر يزمان

در  يدين ترديكوچكتر ين قدرتمندان مذهبيداشتند، ا يسيت با خداوند عيكه آنها در ضد ياقيبا توجه به اشت
 ين انجام دادند ولين دروغياز شاهد يقاطعانه در جمع كردن گروه يآنها تالش .ن خود نداشتنديشكستن قوان

د متهم كردند كه او گفته ين تهديخداوند را به ا يبعض. دك شهادت متفق ناكام ماندني يدر اظهار كردن حت
را ناساخته شده به  يگريد ،كنم و در سه روز يكل را كه ساخته شده به دست است خراب مين هياست من ا
كل بدن او را با يد همآنها به ع. شود يافت مي 19: 12وحنا يگفته بود در  يسيع اًآنچه كه واقع. كنم يدست بنا م

  . كردند يم قاطيرشلكل اويه
 يمت(او را قسم داد  هنگامي كهاما . جواب نداد يسيس كهنه اول از او سئوال كرد، عيرئ يوقت 60-62: 14
 1: 5 انيكه در الو يجواب داد كه هست و از كالم يسيع ،متبارك يح است، پسر خدايا او مسيكه آ) 63: 26

خداوند  ،اش يت اصليدر مورد هو يدود و شكپاك كردن هر فكر مر يسپس برا. آمده است اطاعت كرد
آسمان  يدر ابرها ،د كه برطرف راست قوت نشستهيكه او پسر انسان را خواهد د((:س كهنه گفتيبه رئ يسيع
ضد آشكار  به عنوانس كهنه در حال حاضر او را كه واضحا ين بود كه رئيا يسيله منظور عين وسيبد) ).ديآ يم

زماني اما . قرار گرفته بوداش  ياو در پوشش بدن انسان يظهور اولش جالل آسمان در. نديب يشده است روبرو م
   .است يد كه او چه كسيخواهند فهم پوشش برداشته خواهد شد و همه كامالً. ديآ ياو در قدرت و جالل م كه
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فر او چاك ت در مقابل كياو جامه خود را به نشانه عصبان .ستيد كه منظور او چيس كهنه فهميرئ 63-64: 14
. ح از همه بلندتر بوديش در محكوم كردن مسيصدا ،ح باشديد آماده و منتظر آمدن مسيكه با يليك اسرائي. زد

  .و او را به مرگ محكوم كردند هكفر گفت يسيكردند كه ع ن قبولينهدرااما او تنها نبود، كل س
ن يهدرناس يشورا ياز اعضا يبعض .ودن شكل ممكن بيتر هيآمد در كر به وجودنجا يكه در ا اي هصحن 65: 14

 يد چه كسيكردند كه بگو ياو را پوشاندند و او را مجبور م يرو ،بر پسر خدا كردند اختن آب دهاناند هشروع ب
. گناهكاران باشد يها تيمل كردن ضدحسته مجبور به تيشا دهنده نجاترممكن است كه ين غيا. زند ياو را م

  .زدند يم دست سيلي و ضرباتستند و او را با ويز به آنان پيكل نيمالزمان ه
  
  )72- 66: 14( ستيگر يرا انكار كرد و به تلخ يسيپطرس ع) ر

او با دقت به . س كهنه از آنجا گذشتيزان رئياز كن يكي. ن ساختمان منتظر بودييوان پايپطرس در ا 66-68: 14
 به طورچاره يشاگرد متعصب و ب. است يناصر يسيروان عينكه از پيبه ا. ست و او را متهم كرديپطرس نگر
گناه . ز خانه رفت كه ناگاه خروس بانگ زديرون به دهليرا كه از آن زن به او زده بود رد كرد و به ب يكامل اتهام

  . آورد يداشت زنگ هولناك خود را به صدا در م
گر يد بارپطرس  .ستا يسيگفت كه از شاگردان ع هبه او اشاره كرد و ديآن دختر دوباره او را د 69-70: 14
سپس  .گذارند يدر تعجب بود كه چرا مردم او را تنها نم از خود بروز داد و احتماالً يگرياد زد و انكار ديفر

  .)) و لهجه تو چنان است يز هستين يليجل اريز يباش يقت تو از آنها ميدر حق((:ت به پطرس گفتنديجمع
دهان او  تكلما. شناسد ين مرد را نميكرد كه ا يتكرار م يطعق به طورن و انكار يپطرس با نفر 71-72: 14
ز به دروغ پطرس اعتراض يعت نيطب يايآمد دن يبه نظر م. زودتر از بانگ خروس از دهانش خارج نشد يليخ
  . ستياو افتاد و گر. ديخداوند به انجام رس ييشگويپطرس متوجه شد كه پ لحظه كيدر . كند يم

ما را به  ،م كه اتكا به نفسيرين مسئله درس بگيد از ايبا يرس را شرح دادند ما همگل انكار پطيهر چهار انج
  . ميكن به قدرت خدا اتكا م خود را انكار كرده كامالًياموزيد بيما با. كند يم يت رهبريجسمان

  
  )21- 16: 15(سربازان خادم را استهزا كردند  )ز

ك ي ،پس از جمع كردن تمام فوج. ه نام داشت بردنديكه دارالوال ييرا به سرا يسيسربازان ع 16-19: 15
قرمز بر تنش  اي هجام كهاو ! دانستند ياگر آنها فقط م .ب دادنديهود ترتيپادشاه  يبرا استهزاآميز يتاجگذار

به شان بود او را كه آنها ياو كه تاج بر سرش گذاشتند همان خالق ا. كردند همان پسر خدا و خود خدا بود
ات و يح همان خداوند اند هبر سر او زد ييهود تمسخر كردند همان حاكم جهان بود او كه آنهايه پادشا عنوان

خود در مقابل پادشاه  يزانوها يرو با استهزاآنها  .انداختند يآنها بر پادشاه صلح بود كه آب دهان م. جالل بود
  . شدند يپادشاهان و رب االرباب بود كه خم م
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. قرمز را از او كنده جامه خودش را به او پوشاندند يمسخره آنان تمام شد لباسها يها يشوخ يوقت 15:20-21
شمعون نام كه اهل  يكند كه سربازان شخص ينجا اشاره ميمرقس در ا. تا مصلوبش سازند رون بردنديو او را ب

اهپوست بود و به يس او احتماالً .ب او را حمل كننديبود را مجبور كردند كه صل يشمال يقايروان كه در افريق
اگر (بودند  دار ايمانهر دو  او دو پسر داشت اسكندر و رفوس كه احتماالً:يستينيميهل يهوديك ياد ياحتمال ز

دهد از  مير يبه ما تصو يسياو در حمل كردن پشت سر ع )آمده است 16:13 انيباشد كه در روم يرفوس همان
   .ميانجام ده دهنده نجات يد برايشاگرد با به عنوانآنچه كه ما 

  
  )32- 22: 15( مصلوب شدن )ژ

نه بر خشونت و  او .دهد يح ميتوض گرائي و عاري از احساس ار سادهيمصلوب شدن را بسواقعه روح خدا 
  . فرساي ناشي از آن كند و نه بر دردهاي وحشتناك و طاقت رحمي اين نوع مجازات تأكيد زياد مي بي

مقبره مقدس و در درون  يسايشود در كل يات گفته ميچنانچه در روا. تمعلوم نيس قاًيدق اين واقعهق يمحل دق
 .شهر بوده است يوارهايح خارج از ديند كه در زمان مسيگو يت مين روايشهر است و طرفداران ا يوارهايد
ده به محل باغ بوده يشهر و چسب يوارهايدر جلجتا در شمال د((د يگو يگر از گوردون است كه ميه ديك نظري

  )).است
د آن محل به يآن است شا ينيواژه الت )زشمرشقغ( ياست به نام كاسه سحر كالوار يواژه آرام جلجتا 22: 15

  . ن نام را بر خود گرفته استينكه محل اعدام بوده است ايا به خاطرا يشكل جمجمه بود 
ك ماده مخدر ي نوانبه عتوانست  مي ن شرابيا. شراب مخلوط به مر تعارف كردند يسيبه ع سربازان 23: 15

   .ساخت يعمل كند و دردش را كمتر م
  . ن شده است قبول نكرد كه آن شراب را بنوشدييتحمل گناهان بشر تع ينكه برايكامل از ا ياو با آگاه

 يزيآنها تنها چ ،لباس خادم را گرفتند يسربازان بر لباس آنكس كه مصلوب شده بود قرعه انداختند وقت 24: 15
  . گرفتند يت از ورا كه او داش

پادشاه “ :نوشتند اي هرناميسر او تقص يباال. صبح بود 9كردند ساعت  مياو را مصلوب  هنگامي كه 25-28: 15
د به يگر استفاده كرده است نگاه كنيمنابع د ير نامه را ثبت نكرده بلكه از محتويمرقس متن كامل تقص( ”هودي

ا يچنانچه اشع.. كطرف اويمصلوب شدند هر كدام بر  و دزد با اود )19: 19وحنا يو  38: 23لوقا  ،37: 27 يمت
  .)12: 53ا ياشع(كرده بود كه او در مرگ خود از خطاكاران محسوب خواهد شد  ييشگويپ

ن يو همچن )32 و 31(كاهنان و كاتبان  يروسا ،)30 و 29آيات ( نله رهگذرايبوس يسيخداوند ع 29-30: 15
  .)32ه يآ(شود  ياستهزا م دو دزد

توقف  يرون از شهر به اندازه كافيآنها در ب. شوندشهر  واردخواستند  يبودند كه م يانيهودي رهگذران احتماالً
كل محبوب ما را يكه ه يكس“ :فتندگ يآنها با جهالت به او م. ن كننديكردند تا با تمسخر به بره ذبح شده توه يم
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ر آمده و خود را يب به زياز صل يهست يقدر قو اگر آن ،كرد يو در سه روز آنها را بنا خواه يكن يخراب م
  ”.برهان

گران را نجات داد و ياو د. گران استهزا كردنديبر نجات د ياو را مبن يكهنه و كاتبان ادعا يروسا 31: 15
 خداوند و ما ين در زندگيدرست بود ا اًاتفاق يشان وليرحمانه از ا بي ين خباثتيا. تواند خود را نجات دهد ينم
  .ميگران را نجات دهيم ديتوان ينم ،ميم خود را نجات دهيخواه ين كه ميما در ح .كند يز صدق مين

 سپس قول دادند. دياين بيب پائيل است از صليح پادشاه اسرائيبه او گفتند كه اگر مس ين رهبران مذهبيهمچن
 يحت ”.ديد ديد بعد خواهين آورمايا“ :ن استيخدا ا فرماننكه يل از افمان خواهند آورد غايكه پس از آن ا

  .دادند يز او را دشنام ميب نيصل يتكاران رويجنا
  
  

   )41-33: 15( نيزم يكيسه ساعت تار) س
در حال متحمل شدن  ييبه تنها يسيع. را فرا گرفت نيتمام زم يكيتار 3ن ظهر و تا ساعت يدر ب 33: 15

چ عقل يه. برد يپدر رنج م ياز خدا ييو جدا يد روحياو از حزن شد. ه گناهان ما بوديخدا بر عل يداور
. درك كند تحمل نمود گناهان بشر يجانش برا كردن دافن يرا كه او در ح يتواند رنج يهرگز نم يانسان

  . طور كامل متحمل شده گناهان ما داد و مجازات را ب يخود را برا يسيخداوند ع
عنوان ه بو خواند  ياس را ميالاو گفتند كه  انكن ن استهزاياز حاضر يبعض ياله يگفت اله يوقت 35:15-36

  . زه نهاد تا او را بنوشانديرا از سركه پر كرد و بر سر ن ياسفنج دهيدو ين شخصين توهيآخر
د مرگ او انجام اراده خودش بود نه يآواز سر داد و سپس نفس آخر را كش يروزيبا قدرت و پ يسيع 37: 15
   .ناخواسته يمرگ
له نشان داد كه با ين وسين عمل خدا بود كه بديا. كل از سر تا پا دو پاره شديموقع پرده ه در همان 38: 15

 انيعبران ك.ر(از برخوردارند كه بتوانند به مكان اقدس خدا داخل شوند ين امتيان از ادار ايمانهمه  ح،يمرگ مس
  .داشتن با او به خدا بود و نه فاصله يكيآغاز شد كه دوره نزد يديجد اندور. )19-22: 10
 يعنوان خدا نشناخته است وله او را ب يدهد كه و ينشان م اًن زمان لزوميدر ا يروم يوزباشياعتراف  39: 15

ن يدر ا يخيتار نهيش زميك پيست كه او ين يچ شكيه. رفتيپسر خدا پذ به عنواناو را  يهودير يغ يوزباشي
  .ستيل بود معلوم نيمان او اصينكه ايا يمورد داشت ول

آن زنان  يستگين نشانه شايا. ب مانده بودنديصل يدر پا يدهد كه زنان مشخص يمرقس نشان م 40-41: 15
وادار به  يمن ماندن شخصيت ايخاطر اهمه مردان ب. درخشد يم يز به روشنيل نيت انجياست كه در حكا

ن اشخاص در يآنها آخر. شان بوديا يح باالتر از خوشبختيزنان به محبت مس يسرسپردگ. شدن بودند يمخف
  . قبر يها در جلو نيب بودند و اولير صليز
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  )47- 41: 15( وسفيمدفون شدن در قبر  )ش

  . شد يده ميه ناميروز قبل از سبت روز ته. شروع شد سبت در غروب روزجمعه 42: 15
را  يسيع الطس رفته و جسديد كه نزد پين شجاعت را بخشيوسف اين به يتدف يضرورت انجام كارها 43: 15

ن يو همچن )51-50: 23لوقا (ن بود ياز اعضا سن هدر يكي ف بود، احتماالًيشر يهوديك يوسف ي. طلب كنند
  .)38: 19 وحنايو  57: 27 يد به متينگاه كن

د يقت را تائين حقيا يوزباشي يوقت. مرده است يسيتوانست باور كند كه ع يم يالطس به سختيپ 45 و 44: 15
 ن قسمت بكار رفتهيدر ا يسيبدن ع يكلمه متفاوت برا دو(داشت  يوسف ارزانيدن را به ب يروم يوال ،كرد

  . داشت يارزان يالطس جسد او را به ويرا درخواست كرد و پ يسيوسف بدن خداوند عي) است
 ن آورده به كتان كفن كرده ويبدن را با مواظبت و محبت پائ )39و  38: 19 وحناي، موسيقوديون(وسف ي 46: 15

 يبود كه كوچك و با سنگها يقبر اتاق .خودش ساخته بود دفن كردند يوسف برايسپس او را در قبر تازه كه 
  . ده شديمستور شد كه به دهانه در غلطان يدر آن با سنگ .ده ساخته شده بوديتراش
 يو نترس ياستوار ن زنان را به خاطريما ا. م دوباره نشان داده شده است كه در آنجا حاضر بودنديدو مر 47: 15

  . ميكن ين ميشان تحسيا
  

  )20-1: 16( خادم يروزيپ ..8
  )8-1 :16(زنان بر سر قبر خالي ) الف

آنها . با حنوط به سر قبر آمدند يسين جسد عيتده يبرا )م و سالومهيمر(كشنبه يدر صبح روز  4- 1: 16
 .ده شده استيبر سر قبر غلطان يسنگ بزرگدانستند كه  يآنها م. واهد بودخساده ن يليدانستند كه كارشان خ يم

 يمحبت از رو يول. شود يسربازان محافظت م لهيدانستند كه دولت روم قبر را مهر و موم كرده و بوس يآنها م
   .ل محبت خود برسديجهد تا به دل ميمشكالت  يكوهها

آنها به درون قبر نگاه . شدندشگفت زده  ،دنديده ديرا از در قبر غلطان ينكه سنگيكشنبه از ايآنها صبح روز 
 يم و مشكالت در جلوينشان ده دهنده نجاتم احترام خود را به يچقدر اتفاق افتاده است كه ما بخواه !كردند

  . اند هما خودبخود كنار رفت
او  .د ظاهر شده استيدر لباس سف يدند كه بصورت مرديد را اي هآنها به قبر وارد شدند و فرشت 6و  5: 16
  .بود يشان را برطرف كرده قبر خاليترس ا ،برخاسته است يسين كه عيبا گفتن ا اًعيسر
گفتند  يد به شاگردان و پطرس ميآنها با. ام خداوند باشنديت داد تا مبشر خبر قيسپس فرشته به آنها مامور 7: 16

ان مطلب يب يبود براكه خداوند را انكار كرده  يشاگرد ،اشاره به پطرس. ديل خواهد ديآنها را در جل يسيكه ع
نمود و دوست داشت كه او را  يمحبت م پطرس را انكار نكرده و هنوز او را ،ام كردهيق دهنده نجات .بود يخاص
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د به يگمشده با. د به گله شبان برگردديگوسفند گمراه با. ديرس يد به انجام ميعمل خاص بازگشت با. دينيبب
   .خانه پدر برگردد

ار يبس ،يافتاده است به كس ينكه چه اتفاقيآنها از گفتن ا. ختندياز قبر گر يمگياسزنان با ترس و سر 8: 16
  . تا به حال چقدر شجاع و وفادار بودند ت دارد كه آنهاين اهميا. ستيب نياد عجين زيا. دنديترس
د كه ن باورنيهستند بر ا 20- 9ات يس مرقس فاقد آيدستنو ينكه دو نسخه اصليا به خاطرن ياز محقق ياريبس

  :ن متن وجود دارديدرباره ا ياديبهرحال، مباحث ز. ستندين ات معتبرين آيا
  . شوند ين متن را شامل ميسا، ايكل يآبا يها گر و نوشتهيد يونانيس يدستنو يها همه نسخه اًبيتقر .1
ن كلمه به يا. باشد يم يونانيآمده است خصوصا در متن  )يبرا(كلمه آخر  جائي كه ،بيان عجيك پاي 8ه يآ. 2

  . ز كمتر بكار رفته استين كتاب نيد و در ايآ يان جمله ميندرت در پا
پس كلمات  ،تر باشدن متن متاخريمتن مرقس گم شده باشد و ا يان اصليپا ،ميتعال ياگر بر طبق بعض. 3

  . ظاهرا ناكام مانده است )35: 24 يمت(خداوند درباره حفاظت كالم خدا 
  . ستن ايراست ،متن يمحتوا .4
ن يدهد بد يرا نشان م يدستور ين امر ساختاريا. ه باب اول كتاب استيشب سبك و خصوصا كلمات كامالً. 5

   )آ ب پ ت و ت پ ب آ(تراز دارند  ،ك متن با هميكه اول و آخر  يمعن
  
   )11-9: 16( هيم مجدليبه مر ظاهر شدن )ب

م يو را از مريهفت د يو ،ده بوديرا د يسيكه او ع ين بارياول. ه بوديم مجدليظهور اول خداوند به مر 9: 16
او شاهد مصلوب شدن خداوند . كرد يم او با محبت از اموالش خداوند را خدمت ،از آن پس. خارج كرده بود

  . د كه بدن او در كجا دفن شديبود و د
ن يدر ح. را خبر كردوحنا يده و پطرس و يافتن قبر، دوي يم كه او بعد از خاليابي يگر در ميل ديما از اناج
پس . ك قبر ماندياو نزد يآنها به خانه بازگشتند ول. شان گفته بوديافتند چنانچه بدي يآنها قبر را خال ،بازگشت

  . ظاهر شد يبر و يسياز آن بود كه ع
ن يا. كه دور هم جمع بودند ببرد ين خبر خوش را به شاگردانياو دوباره به شهر بازگشت تا ا 11و  10: 16
  . م را باور نكردنديآنها حرف مر يقت داشته باشد ولين امر حقيبود كه ا يار عاليبس
  
  )13و  12: 16( شاگرد دوبه  نظاهر شد )پ

به  يگريم كه او بصورت ديخوان ينجا ما ميدر ا .شود يافت مي 31-13: 24ل لوقا ين ماجرا در انجيشرح كامل ا
ك يد كه بصورت يآ يحاال به نظر م. صورت باغبان ظاهر شدم بياو به مر. دو شاگرد در راه عموآس ظاهر شد

   .افتهياست در بدن جالل  يسيو آن ع. مسافر ظاهر شده است
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ز با يرا گزارش دادند آنها ن دهنده نجاتام يم بازگشتند و به شاگردان خبر قيدو شاگرد به اورشل يوقت 16:13
  . م شده بوديمواجه شدند كه مر يهمان ناباور

  
   )18-14: 16(ازده نفر يشدن به  ظاهر )ت

 وحناي ،36: 24 لوقا(كشنبه عصر در آنجا بودند يانجام شد كه آنها  يازده نفر در همان مكانيظهور او به  14: 16
شان ينفر ا 10 يازده نامبرده شده است وليا گر چه از شاگردان با عنوان آن  .)15:5 انيقرنت-1و  )19-24: 20

م و يامش كه از مريعدم باور گزارش ق يشاگردان خود را برا يسيع. ن زمان غائب بوديتوما در ا. حاضر بودند
  . خ نموديتوب ،رفته بودنديده و نپذيگران شنيد

ات ين آيدر ب يزمان اي هن فاصليهمچن. است كه خداوند در شب صعود به شاگردان داد يتيمامور 15ه يآ 15: 16
جهان  دهنده نجاتهدف . ق موعظه كننديع خاليل را به جميكه انجبه شاگردان حكم شد . وجود دارد 15و  14

ز خود را به خاطر او يازده شاگرد كه همه چين هدف را با آن يم گرفت كه اياو تصم. ل بوديشدن انج شمول
  . به انجام رساند ،ترك كرده بودند

 ها يبعض. ابندي يابند و نجات مي يد ميآورند، تعم يمان ميكه ا ها يبعض. موعظه وجود دارد يل برايدو دل 16:16
  . اورده و محكوم خواهند شديمان نيز اين
ن يا يه براين آيم كه ايدان يما م. شود يافتگان استفاده مينجات  يد آب برايلزوم تعم يبرا يله بعضيبوس 16ه يآ

  :ريل زيتواند بكار رود به دال يموضوع نم
لوقا (ح در فردوس خواهد بود يافت كه با مسينان ين اطمياز ا كه وقتيافته بود در يد نيب تعميصل يدزد باال .1

24:43(  
   )48- 44: 10 اعمال رسوالن( د گرفتنديافتن تعميه بعداز نجات يصريان قيهودير يغ. 2
است پس چقدر  يد الزاميتعم ،افتنينجات  ياگر برا ،)2-1: 4وحنا ي(د نداد يتعم اًخودش شخص يسيع. 3

  . داد يد نميتعم يسيشگفت آور ا ست كه ع
اگر  ،)16-1:14ان يقرنت-1(د داده بود، خدا را شكر كرد يان را تعمياز قرنت ينكه عده كميا به خاطرپولس . 4

  . بود يرممكن مين شكر پولس غيبود، ا ينجات الزام يد برايتعم
 ياتيا آيه يچ آيه .ر استيذپ مان امكانيكند كه نجات تنها از راه ا يعنوان م جديد عهدعبارت در  150 اًبيتقر. 5
  .كند يد نمييه نامعقول را تاين نظريا

  .يشود و نه تولد روحان يمربوط م د به مرگ و دفن شدنيتعم جديد عهددر  .6
نشان دادن  يبرا يو ظاهر يرونيعمل ب به عنوانه را ين آيم كه ايما معتقد هست ؟دارد ييچه معنا 16ه يپس آ

  .افتهي شخص نجات يبرا يخارج يست بلكه اعالنيك شرط نجات نيد يتعم. كند يم يمان معرفيا
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مان يل ايخواهند بود كه به انج ياندار ايماندهد كه همراه  يح ميرا توض ينجا معجزاتيدر ا  يسيع 17-18: 16
د؟ ز وجود دارنيامروزه ن ها ات و نشانهين آيا اين است كه آيا يهيم سئوال بديخوان يات را ميما آ يوقت. آوردند

 مقدس كتابنكه يش از ايدوران شاگردان مطلوب بوده است و پ يبرا  ها ات و نشانهين آيم كه ايما اعتقاد دار
  :شود يافت ميدر كتاب اعمال رسوالن  ها ن نشانهيشتر ايرد بيكامل به شكل مطلوب در دسترس قرار گ

  )16-11: 19و  18: 16 و 7: 8( وهايرون كردن ديب. 1
  )6: 19و  46: 10 و 11-4: 2اعمال ( تازه يها زبان. 2
  )5: 28 اعمال( برداشتن مارها. 3
وحنا و برنابا يبه  يبرساند در كتاب اعمال رسوالن ثبت نشده ول ين كه ضرريا خوردن زهر قاتل بدون. 4

  )سايكل يخيات تاريروا(نسبت داده شده است 
  )9-8: 28 و 1-19-7: 3 اعمال(ضان به جهت شفا يگذاشتن دستها بر مر .5

در  جديد عهدشود قبل از  يافت مي 4- 3: 2ان يم كه جواب در عبرانين معجزات چه بود؟ ما اعتقاد داريهدف ا
. كردند يات و معجزات ميل درخواست آيبودن انج ياثبات آسمان يرا مردم براير بود زيشكل كامل امكان پذ

ن كار را انجام يا القدس روحمختلف  يايده و عطاالعا خارق يو شواهد ها اثبات كردن موعظه خدا با نشانه يبرا
  .دهد يم

 د،اورنيمان نياگر مردم به آن ا .ميدار در اختيار يكامل مقدس كتابما . ستين ها ن نشانهيبه ا ياز چندانيامروزه ن
افت كلمات تا يمرقس نگفت كه معجزات تا به ابد ادامه خواهند  .مان نخواهند آورديا يگريق ديچ طريبه ه

  .20-18: 28 يشود بلكه در مت يافت نمينجا يعالم در ا ينقضاا
زماني . اج دارنديشود كه بدانها احت يمربوط م ينجا به كسانيدر ا ها كند كه نشانه ين لوتر اعالم ميبه هرحال مارت

نكه ياز ام قبل ين نشانه را به جا آوريا اًد قطعيمردم سخت باشد پس ما با يل براياج باشد و قبول انجياحت كه
  .ا رد شوديشده و  نيتوه ليام انجيبه پ

   
  )20- 19: 16( راست به دست يسيصعود ع )ث

راست خدا كه  به دست آسمان مرتفع شده يبه سو ، اوحيمس يسيما ع ام خداونديچهل روز پس از ق 19:16
  .نشست مكان قدرت و شكوه است

ل موعظه كردند و مردم را يبه انج ،ش رفتنديبه پآتش  يها در اطاعت از حكم او شاگردان مانند شعله 20 :16
ز موعظه آنها را و يوعده داده شده ن يها ات و نشانهيآ. قدرت خدا با آنها بود. د كردنديص دهنده نجات يبرا

  . كرد يگفتند ثابت م يرا كه م يكالم



 

- ٨١  - 

 

 ين برايزم ين بر رواز شاگردا يدر آسمان عده كم حيبا وجود مس. رسد يان ميمرقس به پا روايتنجا يدر ا
 يآن باق يت مهم و ثمرات جاودانين ماموريخدا و ا يش برايكامل خو يا و وقف و سرسپردگيدنه بشارت ب

  .ماندند
ك ي .ميل را به همه مردم برسانيفه ما است كه انجيوظ ون دوران به ما سپرده شده يدر ا بزرگ تين ماموريا

كنند و تا چند سال ديگر،  مي يامروز با ما زندگ اند هستيز ره خاكيبر روي اين ك به حالكه تا اني مردماز سوم 
اد يز زيفه ما نيوظ، تيجمعبا رشد سريع . عصر ما خواهند بود هم اند اني كه پا بر اين زمين گذاشتهاز مردم يمين

 ه هرگز كسيكح يمس به كرانبي يبا محبت وفادار و امينشاگردان  :كسان استيشه يروش هم يشود ول مي
  .ندارداو  يبرا نياز ا بهتر يقربان

  ؟ميكن ين باره چه ميما در ا. استا يدن رساندن مژده انجيل به سراسراراده خدا، 
  


