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  مقدمه
اق ي با مطالعه آن اشتيحي كه خواننده مساست ييرويت و ني جذابچنانداراي ل مرقس يانج”
 “.ديش به جا گذاشته خدمت نماي براباركت كه خداوند ميي الگوپيروي ازابد تا در ي يم

  ينااگوست فان ر
  

  ميان كتب مقدس در 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؟ دارديد چه سوديجد شود، پس وجود آن در عهد يافت مي  يا در هر دولوقا
مان يار  بآل ايده يا ل او را به مقدمهي مرقس، انجگونه روايات روزنامه يسادگو  اختصار ،زيش از هر چيپ
د ي جديها  به زبانبشارتين ي نويها نهيزم است كه در ين كتابي اولغالباً لين انجيا. ل كرده استي تبديحيمس

  .ترجمه شده است
آنها حالتي ويژه  ي امروزيان و همتااني رومي برامخصوصاً  مرقسليانجراست و مؤثر   سرسبكنه تنها 

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

به عنوان مثال .  ديگر فاقد آن هستندليج اندو كه است يات متنوعيجزئحاوي ل او ي اما انج و لوقا پرداختهيمت
م ي اورشلراهگونه در شد و چ ي مي چگونه عصبان،ستينگر ي چگونه به شاگردانش ميسيند كه عك يماو اشاره 

 او همكاري و با  وي كه در اواخر عمر بودشنيده  را از پطرسجزئيات زندهن يد او ايبدون ترد. رفت يش ميپ
 نيو هم  مرقس در اصل خاطرات پطرس استلي هستند كه انجني اني مبيسائي كلاتيروا . داشتمشاركت
  .باشد ي مينيعنوان شاهد ع به ي راواني رفتار و نحوه ب،ي شخصاتي جزئانگريموضوع ب

ن ياذكر و ) 51:14 (كرد است كه برهنه فرار يكه مرقس همان مرد جوانباور عمومي مفسران بر اين است 
ذكر  ي و اوليهاصلمتن ل در ي اناج نويسندگاننيعناو (خود نهاد بر كتاب  كه او با فروتنيست امطلب امضائي
 به ين مرد جوان به نحوي ا و چنان چهكرد مي يم زندگيل مرقس در اورشيوحناي  كهآنجااز . )نشده است

 مربوط به تيروابه احتمال بسيار قوي،  پس .وجود نداشتكوتاه ة واقعن ي ذكر اي برايليل مربوط نبود دليانج
 .دارد صحت نگارش اين انجيل به دست مرقس

 

  سندهينو) ب

 مرقس نگاشته يوحنايل دوم را يرند كه انجيپذ يرا مدر كليسا ج يه و راي اولدهين عقي ااكثر نويسندگان
از آن به عنوان محل گردهمائي ان يحي مساي داشت و  در آنجا خانهكه م بودي اورشليم از اهالي مرپسر او .است

  .كردند و مشاركت استفاده مي



 مختلف يها  از قسمتقدمت و قوت زيادي دارند و باور،ن ي ا تأئيدي براجديد عهد از شواهد خارج
و شايد  رسول يوحناي احتماالً (پير يوحنايبه نقل از .)  م110حدود (اس يپاپ .اند به دست ما رسيده يورتراامپ
 ،وسرنائيد، اين شهيوست ژ.ستد كه مرقس، همكار پطرس آن را نگاشته ايگو يم) هيگر شاگردان اولي از دهم
  .موافق هستندهمه با اين عقيده  “نويمارس  بر ضديا مقدمه”جن و كتاب يه، اوريكلمنت اسكندر ان،يترتول

 جامع هر چند گسترده و است، كتابن ي اسندهينكه مرقس نوي بر اي مبنجديد مبتني بر خود عهدشواهد 
  . دارديه همخواني اولكليساي يان جهسنت با اماست، ين

 تاسه تشناخ مي  را به خوبيمي اورشلمخصوصاًن و ين فلسطيسرزم سندهينوبه وضوح پيدا است كه 
 و از اين  برخوردار است نسبت به اناجيل ديگريشتريات بيل مرقس از جزئي مربوط به باالخانه در انجروايات(
 از يل برخين انجيا!)  باشداو ي همان خانه دوران كودكاين منزل،ست كه يآور ن  چندان شگفترو
به  يهوديرسوم آداب و  ،گذارد يش ميبه نما را ) در زمان عيسينيفلسطسرزمين زبان ( ي آراميها نهيزم شيپ

 يني عي با شاهد نويسندهمي مستق رابطهبيانگرت ايروازندگي  روشني و سر و اند بيان شده قابل فهم صورتي
  . دارد10عمال رسوالن باب  پطرس در اموعظه با طرح كلي مطالب انجيل مرقس توازي عجيبي .است
معادل مانند  (استل ير اناجينسبت به ساي شتري بكلمات التين حاوي كه مرقس در روم نگاشته يتيروا

  ).اند دينار، لژيون و حاكم ترجمه شده، ي سرشمار،كلماتي كه سنتوريون
 و سه بار با نام “مرقس” يعني )نيالتبه زبان (اش  يهوديريما با نام غ ةسندي بار نام نوده جديد عهددر 
پسر بعد ، پولس  يا همراه“خادم”  ابتدامرقس .ت اسذكر شده “ مرقسيوحناي” او يهوديري و غيهودي تركيبي
ل يانج” نگارش يآل برا دهي افردي  او،قبل از مرگپطرس  ، خادمات معتبريبه استناد رواسپس  برنابا و شادائي

  .شود ي محسوب م“خادم كامل
  

  خ نگارشيتار) ج

 يدر حال. مناقشه استمورد  مقدس كتاب و معتقد به كار محافظهمحققان  ي برايخ نگارش مرقس حتيتار
تاريخي كه نگارش آن را قبل از سقوط و ويراني اورشليم اما  ان كرد،يت بيتوان با قطع ي را نميخيچ 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 .) م68-64قبل از(  از وفات اوپيشندگي خداوند ما را ز

  .دانند مرقس را بعد از درگذشت پطرس مي
خ نگارش آن را يد تاريبا ، و امروزه غالباً بر اين باورنده شدنوشته كه باشد يلين انجيمرقس اولاگر  مخصوصاً
ل يخ نگارش انجين تاري محققي برخ.از مطالب مرقس استفاده كند باشد لوقا توانستها  دانست تاينپيش از 

  .محتمل است  به نظر كامال60ً تا 57 يها ن سالي بيخيدانند، اما تار ي ميالدي م50ل دههيمرقس را اوا



  

  موضوعنه و يش زميپ) د

 كتابن يا. شويم روبرو ميح ي مسيسي عما خداوند ز خادم كامل خدا،يانگ داستان شگفتبا ل ين انجيدر ا
رفت ين پذي نمود و صورت غالم را بر زمتركرا  آسماندر  خود خيره كنندهاست كه جالل  كسيداستان 

 ي خود را فداجانتا خدمت كرده شود، بلكه خدمت كند و تا  امدين”  است كهي كسهمتاي  بيداستان. )7:2يف(
  ).45:10مر (“ كندياريبس

خود صورت غالم را  ةل و اراديست و او به مي پسر ني جز خداين خادم كامل كسيه ام كياد آورياگر به 
را   خداگرفته تننجا پسر ي در ا.با شكوه اليزالي بر ما خواهد درخشيدل ين انجي شد، اها انسانرفت و خادم يپذ
ه  از ارادكاملاطاعت  او در  و رفتاراعمال تمامي .كند زندگي مين ي وابسته بر زميهمچون انسانبينيم كه  مي

  .شد انجام مي القدس روح قدرت به او همه  و عجيبمي عظكارهايپدرش بود و 
 سايه  درين خداوند بود كه خدمت خود را خوب آغاز كرد، مدتي از خادميكي مرقس، يوحناي ،سندهينو

  ).11:4مويت-2(ثمربخش خود بازگشت خدمت و در آخر دوباره به ) 38:15اع (قرار گرفت
 و  تا سخنانشاست بر اعمال خداوند بيشتراو تأكيد .  استموجز و قدرتمند ،عي نگارش مرقس سرسبك

  .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 ي راستخادم وفادار و خواهند ميكه  ي تمام كساني من دارد؟ براي برايدرسچه ) 3( ؟دارد
  . خدمت باشدبراي يي گرانبهايالگودستورالعمل و تواند  ميل يانج
  

  انجيل مرقس طرح كلي

  )13-1:1( آماده شدن خادم -1
  )12:3-14:1(ل يه خادم در جليت اول خدم-2
  ).38:8-12:3( توسط خادم  شاگردانآموزش و دعوت -3
  )10، 9 يها باب(م ي سفر خادم به اورشل-4
  ) 12، 11 يها باب(م ي خدمت خادم در اورشل-5
  )13باب (نده جهان ي خطابه خادم در مورد آ-6
  )15، 14 يها باب( رنج و مرگ خادم -7
  )16باب ( خادم يروزي پ-8

  

  تفسير



  )13-1:1( آماده شدن خادم -1
  )8-1:1(كند  ي مآماده راه را  خادمپيشگام) الف

د بر نقش خداوند ي تاكچون هدف وي .ست اح، پسر خداي مسيسيع مربوط به مژدهل مرقس ي انجموضوع 1:1
. كند  آغاز ميدهنده  نجاتينامه بلكه با خدمات عموم با نسبنه ل خود را ي به عنوان خادم است، انجيسيع
  . اعالن نمودران يا بود كه منادي مژده دهنده دي تعمييحي
 ظهور خواهد كرد آوري پياممسيح موعود، ش از آمدن ي كرده بودند كه پييشگويپهر دو ا ي و اشعي مالك2:1-3
دهنده  دي تعمييح و ي)3:40اش؛ 1:3مال( كند به آمادگي اخالقي و روحاني براي آمدن او دعوت مي را مردمكه 
  “.ابان بودي نداكننده در بيصدا ...غمبريپ”او همان . دي تحقق بخش راها يشگوئين پيا
 تا )افكارشان را تازه ساخته و از گناهانشان دست بكشند (كنندد توبه ي باها انسانن بود كه يام او اي پ4:1

ن يتنها مقدس. رنديت خداوند را بپذيتوانند با آن وضع يصورت نم نير ايدر غ.  را بيابند گناهانآمرزش
  .ندتوانند پسر قدوس خدا را بشناس يم
 بازگشت آنها محسوب يداد كه نماد ظاهر يد مي آنها را تعمييحينمودند،  ين اشخاص توبه مي اهنگامي كه 5:1
داست كه ي پ5ه ياز آ. ساخت يح بودند متفق مي كه منتظر ظهور مسيه وفادارين عمل آنها را با بقيا. دش مي

  . ن نبودي اي اصلالبته موضوع. ع بوديار وسي بسييحيواكنش مردم نسبت به موعظه 
بردند تا  يابان هجوم ميم به سمت بي عظيليده شود، چرا كه خي دياق وافريممكن بود كه در ابتدا اشت

كه  همچنان.  و از گناهانشان بازگشت ننمودندنكرده يقي اما غالب آنها توبه حق، را بشنوند اوني آتشيها موعظه
  .د شدده خواهين موضوع ديم ايپرداز يت ميبه ادامه روا

. ابان بوديخانه او ب. نديگو ي ماهل رياضت زاهد و ،ين اشخاصي بود؟ امروزه به چني چگونه انسانييحي 6:1
او .  نبودي تجمالتيغذا  بود و اصالًي كافي گذران زندگي او برايغذا. ا زبر و ساده بوديليلباس او همانند ا

. ح را انجام دهدي شناساندن مسيعنيفه پرجاللش ياند وظزها تن در داده بود تا بتوين چي بود كه به همه ايانسان
 بود كه ي ظهور كسي برايقيبشر المن او يبنابرا. شه كرده بوديتوانست ثروتمند باشد، اما او فقر را پ يد او ميشا
  .ن خداوند باشدي تمام خادميها يژگيد از وي بايم كه سادگيآموز ينجا ميما در ا.  سر نهادن نداشتي براييجا
 و خدمت يتي شخصيها يژگي و، در قدرتيسياو گفت كه ع.  بوديسي خداوند عيام او درباره برتري پ7:1

فه ي وظ، كاري كهكند بازدهنده را  نجات هاي بند صندل يدانست كه حت ينم قي خود را الييحي. تواناتر است
 كوچك يرا در مقابل و شتنيخودهد و  ي را جالل ميسي خداوند عاً پر از روح غالبعظاو. رانه غالم بوديحق
  .شمرد يم
اما . كرد ميجاد ني شخص اي در زندگيريي بود كه تغي خارجين عمل نماديداد كه ا يد مي تعمبا آب ييحي 8:1

  و)8:1 اعمال( ساخت ي مي را جاريل قدرت روحانيد سين تعميا. داد يد ميتعم القدس روحبا  آنها را يسيع
  .)13:12ان يقرنت-1( كند مي متحد -حيبدن مس- سا،ي در كلان رادار ايمانن تمام يچن هم



  
  )11-9:1( دهد يد مي خادم را تعم،پيشگام)  ب

 ورود به خدمت ي برايسيخداوند ع. دن بودي سال سكوت در حال به اتمام رسيدوره به اصطالح س 9:1
  كرديحا طي اريكي نزد،اردن ي به سواز ناصره ييل را به تنهاياو در ابتدا شصت ما. شد ي خود آماده ميعموم

د ي تعم. اعتراف وجود نداشتي برايرا در او گناهي او توبه نكرد زاًنيقي. افتيد ي تعمييحيو در آنجا توسط 
. ديكش ير ميامش از مردگان را به تصوي جلجتا و قدر مرگ بر او ييد نهاين بود كه تعمي نمادي خداوند عمليبرا
  . او بوديخال ب و قبري از صلين امر نشانه ملموسياب در همان آغاز خدمت ين ترتيبد
 نازل ي بر ويد و روح را كه مانند كبوترياز آب برآمد، آسمان را شكافته دنكه او يبه محض ا 10:1-11

  . خواند ي خود مبيپسر حب را يسيشد كه عده ي پدر شني خداي صدا.شود مي

 يبر و القدس روح پر نباشد، اما اكنون القدس روحه از افت كي خداوندمان را ي از زندگيا هلحظ يتوان حت ينم
 بود كه او را القدس روحن خدمت خاص يا. ز نمودين نموده به قدرت تجهي خدمت تدهاي و او را برنازل شد

 تواند يشخص م.  بودي الزامالقدس روح قدرت .ساخت يش داشت آماده مي كه در پي سه سال خدمتيبرا
  كه ما آن رايزين قدرت اسرارآميكن بدون چني باشد، ليشته باشد، سخنور خوبند، استعداد دايآموزش بب

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

 ين مكان برد، نه براي خدا او را به اروح. دينما ي وسوسه مابانيبهوه را در ي خادم چهل روزن به مدت طايش
توانست  ي به عنوان انسان ميسياگر 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 بريني چه تضم،گناه كند

ا ي او را نابود كنند؟ ب كردهيافته بودند كه خداوند را تعقيطان قدرت يوانات از شين حيا ايبرد؟ آ ي بسر مصحرا
  . و هيچ جوابي براي آنها نداريممين سئواالت را بپرسيم ايتوان يع خالقشان بودند؟ ما فقط مينكه مطيا

 يزيام وسوسه چي او در طول ا؛)11:4 ي متك.ر( كردند ي ميفرشتگان او را پرستارروز ن چهل يپس از ا
  ).2:4لوقا (نخورد 

ك هستند، يشتر به خداوند نزديبكه  يكسانبراي . ناپذير اجتنابست  ايان امردار ايمان يها برا شيوجود آزما
 بزرگ يها كند، بلكه سالح ي تلف نميان اسميحي مسي خود را برايرهايطان تيش. بود شتر خواهدي بها يسخت

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

  .غلبه نمايند يطاني شهاي خواهشبر توانند  مي  به ياري آن است كهيقدرت اندار ايمان در القدس روحسكونت 



  

  )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 (كرده صرف نظر در يهوديهمرقس از شرح خدمت خداوند 
 ي از خدمات در نواحي سپس او به شرح كوتاه.)50:9-14:1 (كند مي ماه آغاز 9 سال و 1ل به مدت يجل
 او در آنجا ي زندگانيانيم كه هفته پاي به اورشلعيسيش از ورود ي پيعني ،)45:10-1:10(پردازد  يه ميهودي

  .  شديسپر
  :ن بوديح ايژه مسيام ويپ .نمود يل آمد و به خبر خوش ملكوت خدا موعظه مي به جليسيع

و حال آن . ده بودي ظهور پادشاه به كمال رسي زمان برا، گذشتهيها يشگوئيبر طبق پ. ده بودي كمال رسزمان به -1
  . ده بوديرس زمان فرا

. كرد يل را به ملكوت خدا دعوت ميت قوم اسرائيپادشاه حضور داشت و با خلوص ن. ك بودي ملكوت 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 ي فراخوانده مها انسان -3
  . آورند يمان مي ايسيگشتند 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 دي اندرشمعون و برادرش گشت، يل ميل جيايدر چون به كناره 16:1-18
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 شدندياز پ  خود را رها كردهيريگيدرآمد ماه  شغل پر،آنها بالفاصله. گرداند ي مها انسان
  . فداكارانه و كامل بود،عيار سريشان بسيا
  . استها د جانين حال صيك هنر و در عي يريگيماه

  . به انتظار نشستييد در تنهاياكثر مواقع با.  صبر داردهاز بين كار نيا -1
  . طعمه و قالب دارد،از به مهارت در استفاده از تورين كار نيا -2
  .ان داردي بردن به محل عبور ماهي پيت براياز به هوش ودراين كار نيا -3
  .شود ميد ني ناامير 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 شدي خواهها انساناد يصم يي نمايرويح پياگر از مس

  .ه كارها را به دست خواهد گرفتي از اوست و او بقيرويپفه ما تنها يوظ. م شدي موفق خواهها د جانيص



ر يتعم را مالقات كرد كه در حال يزبد پسران وحنايعقوب و ي ،يسي خداوند عتر شي پيقدر 19:1-20

 روانه خداونداز عقب   كردهوداع شانپدر با فوراً شان را دعوت نمود،يانكه يبه محض ا.  بودندشانيها دام
  .شدند
 و نه نه خانواده). 33:14لوقا ( او روانه شوند ي در پك گفتهز را تريد تا همه چينما ي را دعوت مها انسانح يمس

  .د مانع اطاعت از او شودينباكدام  چي، هثروت
    

  )28-21:1(د ي اخراج روح پل)پ

د، ش يمعجزه پس از معجزه از او صادر م .كنند يح مي خداوندمان را تشري از زندگي روز خاص34 ي ال21ات يآ
  .ديبخش يضان را شفا ميوزدگان و مري د،ب اعظمين طبيا

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

   ازييرها          معجزه
   از گناهي ناشي ناپاك-1    )26-23:1(د يآزاد كردن مرد از روح پل-1
   از گناهي التهاب و تب ناش-2    )31-29:1( مادر زن پطرس ي شفا-2
   از گناه يانزجار ناش -3      )45-40:1 (ي جزاميفا ش-3
   از گناه ي ناشيپناه  بي-4      )12-1:2(ج ي افلي شفا-4
   از گناه يده بودن ناشيفا  بي-5      )5-1:3( دست خشك ي شفا-5
   ازگناهي حقارت، خشونت و وحشت ناش-6    )20- 1:5( از ارواح ناپاك يي رها-6
  ي زندگيرويف نيقدرت گناه در تضع -7    )34-25:5( يزي مبتال به خونريزن -7
    از گناهي ناشيمرگ روحان -8  )43-35، 24-21:5(روس ياي زنده كردن دختر -8
   طاني گناه و شيبندگ -9               )30- 24:7(ك دختر ي اخراج روح ناپاك از -9 
  ي روحاناموران ي ب خدا ويدن صداي در شنناتواني -10  )37-31:7 ( كه لكنت زبان داشتي كري شفا-10
  لي در مقابل نور انجي كور-11      )26-22:8(نا ي مرد نابي شفا-11

   ي قلمرو روحانيرحم ي ب-12   )29-14:9(وزده ي پسر دي شفا-12

   از گناهي ناشييناي و نابيي گدا-13    )52-46:10(مائوس كور ي بارتي شفا-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 ي در يسيخداوند ع ن اعمال بزرگتر از آنچهيا ايآ.  خود دست و پنجه نرم كندي روحاندشمنان

ز خواهد كرد و بزرگتر يكنم او ن ي را كه من مييمان آورد، كارهايهر كه به من ا” :ستنديبدانها اشاره كرده است ن
  ؟“ز خواهد كردينها نياز ا
سه شد و ي در كفرناحوم وارد كنيسي ع.مي كه مرقس نقل كرده بپردازرواياتيد تا به ي اما حال اجازه ده21:1-22

 يتدر سخنان او قدر. ستي نيك معلم عادي بردند كه او فقط يمردم پ. م دادن در روز سبت نموديشروع به تعل



جمالت او از قادر . كرد مي و خسته كننده را مطرح نيتبان مطالب تكرارشد، او مانند كا يده ميرقابل انكار ديغ
م يدر تعال. كردند ي مذهب كهنه را دوره م،كاتبان. بود م او جذاب، ملزم كننده و محكميتعال. شد يمطلق صادر م

 را يزيچ  آنر او هري كه انجام داده بود صحبت كند، زي او حق داشت در مورد اعمال. نبوديرواقعي غاي او نكته
  . عمل كرده بوديداد، خود در زندگ يم ميكه تعل

. نديد سكوت نمايصورت با نيا ريند در غيد با اقتدار سخن بگويدهند با يم مي كه كالم خدا را تعليهمه كسان
ن سخنان ي ا4:13ان يقرنت-2 پولس در )10:116مزمور  (“مان آوردم پس سخن گفتميا” :ديگو مي سنده مزمورينو
  . گناه بودبر عليهق يام سرآغاز الزام عمين پيا .كند يقل مرا ن
د يطان، روح پلينجا شيدر ا. ر شده بوديطان تسخيله شيوسه ا بيد داشت ي بود كه روح پليسه مرديدر كن 23:1
 است كه آن روح با ناپاك ساختن روح و جسم آن مرد ين موضوع بدان معني ااحتماالً. ف شده استيتوص

ز ين دو از هم متماي ا.ديم ندهي تعميوزدگيچگاه اشكال مختلف جنون را به دي ه. كرده استخود را آشكار
 يي غالبا تواناين شخصيچن. كند ير آن را كنترل مير شده است و روح شري تسخاًوزده واقعيشخص د. هستند

  .ديگو ي شده كفر مسختاو ا كار ي حي مسيسيابد و در مقابل شخص خداوند عي يالعاده را م انجام اعمال خارق
 يرين به كارگيهمچن.  و قدوس خدا خواندي را شناخت و او را ناصريسيطان عيم كه روح شينيب ي م24:1
در . ميشناس ي؟ تو را ميا  هالك كردن ما آمدهيا براي آ؟ما را با تو چه كار است :مينيب ير جمع و مفرد را ميضما
  .  از جانب خودشيي از آن به تنها بعديگفت ول يطان از زبان مرد سخن ميابتدا ش
ر گفت كه ين او به روح شريبنابرا. قت محض بودي هر چند حق،رفتيطان را نپذي شهادت شيسيع 25:1-26

طان يخراش ش  گوشفرياددن ي شن ومصروعدن مرد يد.  سپس دستور داد كه از آن مرد خارج شودساكت باشد،
  . ب بوديار عجي بسيبه هنگام ترك و

ار يبس  داشت وي مردم تازگين معجزه برا ي ا.زده ساخت  را شگفتيارين معجزه عده بسآ 27:1-28
ن يا ايآنها در شگفت بودند كه آ. كرد يد را اخراج ميك فرمان ساده ارواح پلي با يدهنده بود چرا كه انسان تكان

 اتمامش از ي پ. شدعشايل ي جلي نواحي در تمامفوراًن خبر يعت است؟ ايد شريك مكتب جديم يسرآغاز تعال
 :اشاره كنيم به سه موضوع اجازه دهيد ن قسمتيا

 .ختين برانگي زمي بر روشرير يها تي را در فعاليميان عظيح، طغين ظهور مسياولراً ظاه -1
  . نش بوديطان و عاملي او بر شيروزي از پير حاكين ارواح شريح بر اي اقتدار مس-2
ست ي گرفتن با خون و جسم ني كه ما را كشتاريز”. پردازد يت با او ميز به ضدينطان يكند، ش ي هر جا خداوند كار م-3

  ).6:12ان يافسس (“ي آسمانيها ي شرارت در جايها 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 ي كه رويلي انجي برامخصوصور ل است و به طين انجي از كلمات خاص ايكي واژه فوراً
  . د دارد مناسب استي تاكيسيت خداوند عيشخص



 شمعونخبرشد كه مادرزن  با دنش به آنجاي رسبه محض  و به خانه شمعون رفتسهيكن خداوند ما از 29:1-30

 آنها وقت را .ند خبر داد را از حالت اويدر ساعت ود كه يگو ين مي چن30ه ي آ. استدهيتب كرده و خواب
  .دت زن مطلع ساختنيب را از وضعيدند و طبكرتلف ن
 فوراًاو . ستديش باي پاهايكمكش كرد كه رو دست او را گرفته به زبان آورد ينكه سخني بدون ايسي ع31:1
ن مورد، خداوند نه تنها تب را يدر ا. شود يل ميمار زاي تب در حالت ضعف از شخص بمعموالً. افتي شفا
 .شان مشغول گشتي ايبه خدمتگزارد و آن زن يبه او قوت خدمت كردن بخش اًد بلكه فوريامل بخش كيشفا
  :ديگو ين مي چنرليم.  آر.يج

س شود به ي خدمت خداوند تقدي برااًعيد سري با،العاده ا خارقي ي چه به طور معمول،افتهي كه شفا يماريهر انسان ب
 ي از دست رفته برايها  فرصتيشه براي كه همييها انسانارند يچه بس   .... كه به او بازگشته استياتيخاطر آن ح
 را كه دوست داشتند انجام دهند در ذهنشان ي خدمات باشكوه و عاليخورند و برخ يح افسوس ميخدمت به مس

ح يبه مس يخدمت واقع. زنند يخواهد سرباز م يح از آنها مي كه مسين اثنا آنها از انجام خدماتيدر ا. كنند يتصور م
  . سته استيف روزانه به نحو شاي انجام 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 هي نظركاهنان و رهبران روحانيه تجرد يدهد كه در آن روزگار نظر ين امر نشان ميپطرس مادر زن داشت و ا

اي براي  تواند زمينه مي ندارد و در واقع يمقدس كتاب يچ مبناي هكه است يك سنت انسانين يا. ب بوديغر
  .تهاجم شرير باشد

  
  )34-32:1(شفا در شامگاه  )ث

شان را به يازهاي روز سبت بود مردم جرات نداشتند ن كهآنجااز  .تشر شده بودنر طول روز مخبر حضور خادم د
ضان يمر.  در خانه پطرس ازدحام شد،ديان رسي و سبت به پاشامگاه به مغرب شداما چون . اورنديحضور او ب

  .جربه كردندت دهيداد به چشم د ي ميي رهاي را كه آنها را از گناهان و هر مرضي قدرتها وزدهيد و
  
  )39-35:1(ل يموعظه در سراسر جل )ج

 باشد و ازدحام به دور ي تا در آنجا از شلوغ رفتيبه محل  برخاستهطلوع آفتاببامدادان قبل از  يسيع 35:1
 آن ي پدر براي كه خدا رايميكند تا تعال ميهوه هر صبح گوش خود را باز يخادم . بماند دعا در ساعتيو 

كرد به زمان دعا در صبح زود  مي احساس يسي اگر خداوند ع.)5و4:50ا ياشع( بشنود روزش در نظر گرفته
 برخاسته صبح زود. داد ي زمان دعا كردن بها ميد كه او براييتوجه نما! مياج دارد پس چقدر ما بدان محتاجياحت



ا يآ.  خدا باشديبرا يا ي و قرباني فرديد انضباطيش شخص باشد، بلكه بايد محل آسايدعا نبا. رفت يرون ميب
  خدمات ما باشد؟بسياري از  ثمر بودن بي بر يحي توضدتوان ين ميا

. رون خانه جمع شده بودنديت دوباره بي جمع،گران از خواب برخاستندي شمعون و دهنگامي كه 36:1-37
  .اق مردم را به او بدهندياشت  خداوند رفتند تا خبر شور ويشاگردان به سو

د در آنجا ينگشت بلكه شاگردان را به دهات مجاور برد و به آنها گفت كه بااو به شهر باز در 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 دري قبل از هر چ-1 

او .  هرگز مجذوب جماعت بزرگ نشددهنده نجات. ته اسيتنها ظاهر قض  متوجه شد كه ازدحام در كفرناحوم،اًي ثان– 2

  .گذرد يبرد كه در قلب آنها چه م ي مي و پستينگر ي باطن آنها را ميعني ظاهر يورا
ف يشان تعري كه از ايم داد كه در مورد افرادي به شاگردان تعلنمونه خوددانست و با  ميت را ين محبوبياو خطر ا -3

  .ار باشنديند هوشكن مي
  .كرد يز ميساخت پره يب مقدم مي را بر صلي كه تاج پادشاهي و ظاهري احساس و تظاهرات از ازدحامماًائاو د -4

 يگر براي دييداد و از سو ين مي انسان را تسكيها  رنجييمعجزات شفابخش از سو. د او بر موعظه كالم بوديتاك -5

  . شده بوديزير مجذوب ساختن جماعت به موعظه طرح

 گفتن ل؛ او موعظه و عم.كرد ميوها را اخراج يدنمود و  ي وعظ مليجلسراسر س يدر كنااو ن سان يبد 39:1
سه اخراج يد را در كني پلي روحيچند گاه م او هر ازيجالب است بدان. خته بوديو انجام دادن را در هم آم

  ستند؟يس آن روزگار ني مشابه كناي امروزليبرال يساهايا كليآ. نمود يم
  
  )45-40:1( يذامك جي يشفا )چ

  :دهد ي كه خدا جواب ميي است از دعاهايمي تعلاي  نمونهي جذامروايت اين
  : ت بودي خلوص ني از رو واو عاجزانه  درخواست-1
  .در مقابلش زانو زد :خواست او محترمانه بوددر -2

  .ياگر بخواه : و اطاعت بودي فروتنيخواست او از رودر -3

  .يتوان يم :ودمان بي ايخواست او از رودر -4

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

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

   .سازمرا طاهر  : بوديدرخواست او شخص -7
  .ه كلم5 ي در متن اصل:او مختصر بود درخواست -8

  . افتاديد چه اتفاقيمشاهده كن
  . مي مطالعه نكنين عبارات را بدون احساس وجد و قدرشناسي اگاه چي ه. ترحم نمودي بر ويسيع



مان و ي اسرشار از يپاسخ به دعا يدست خدا برا! ديين موضوع تفكر نماي در ا. خود را دراز كردتدساو 
  . دراز شديفروتن
ن ياز ا. شد يكرد شرعا نجس م ي را لمس مي جذامفردي كه هر ،عتيبر طبق شر. لمس نمود او را يسيع
 انسان يماري پسر انسان كه قدوس بود خود را در معرض بيول. ز وجود داشتي نيماريت 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 مي او 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 گفتنح او را از شهرت داديمس
. ش اطاعت مرد بوديآزماقبل از هر چيز ن موضوع يا .) و آيات بعد2:14ان يالو(ر بگذراند انجام دهد ي تطهيبرا
بر  ين كار مانعيان كرد و با اياو معجزه را همه جا بخير، بلكه  گفت عمل كرد؟ يو به يسيكه ع طور ا او آنيآ

ا او يآ. ز كاهن بوديي قدرت تمي برايشين آزمايچن ن مساله هميا). 45ه يآ (نمودجاد يسر راه خدمت خداوند ا
 انجام ظيمع اكنون آمده و معجزات ، انتظارش بودنددر است ياديح موعود كه مدت زيكرد كه مس يدرك م

  .برد نمي ين موضوع پي بود به اي معموليليك 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 نبودموفقيت يبرا
  
  )12-1:2(ج ي مرد افليشفا )ح

 كه او منزل داشت اي ه پشت در خانگروهي بسيار.... رد كفرناحوم شدوا كه خداوند ي پس از مدت1:2-4
 گر را در حال انجام معجزات خبر ورود او زود منتشر شده بود و مردم مشتاق بودند معجزه. ازدحام نمودند
 كه ي آنانيكالم را برا دهدهن  نجات.شوند ميكند مردم جذب  يهرگاه خدا قدرتش را ظاهر م. مشاهده كند

 ي تختي بود كه چهار نفر او را رويمفلوج، مل مردي خيدر انتها. نمود ي بودند موعظه مجمع شده در فاطرا

 يشه بر سر راه كسانيهم.  شده بوديسي به خداوند عمفلوجك شدن ي مانع از نزدمردم ازدحام .كردند ميحمل 

  راي مكانسقفآن چهار نفر . تمان خالق اسي اما ا. وجود داشتيك شوند موانعي نزديسيخواستند به ع يم كه

اط وسط خانه قرار ين در حي زمياو را رو احتماالً ،هشتند فرور ي را به زمفلوجو  شكافته در آنجا بود يسيكه ع
 ،ي، همكارين دوستان خوب را، دلسوزي اي مستعارها نام  باذوق،يشخص . نزد پسر خدا آوردند را او ودادند
 را ها تين قابليم كه اي باشيستو تا دنهايت سعي خود را بكنيمد يك بايهر  ما . استذكر كرده پشتكار و ابتكار
  .ميه ظهور برسانصبه من
 اكنون به .ده شدي گناهان تو آمرز،فرزند : به مفلوج گفت و… قرار گرفتشانيمان اي اتحت تأثير يسيع 5:2
 او  گناهانموضوع ؟ پس نبودفقط فلج بودن شخص ا مشكلي آ. گفته باشديبي سخن عجيسيعكه د يرس ينظر م



او . داد ي از روح غافل شود شفا نمحالي كه او بدن را در .از او رفتي مافوق نيزي به سراغ چيسي؟ اما عچيست
 :ن گفتيبنابرا. داد ي را شفا نميكرد، مرض جسم ميجاد ني اير و تحوليي شخص تغيت روحانيتا در وضع

 گناهان ين زندگين در اي زمين برهه از زمان بر رويدر ا.  بودآور  شگفتين سخني ا.ده شديگناهان تو آمرز
ده يدر همان زمان هم گناهان آمرز نان داشتياو اطم. دي صبر نماياو مجبور نبود تا روز داور. ده شديمرد آمرز

  .شوند ايمان دارند مشمول اين آمرزش مي يسي كه به خداوند عيكسان تمامچنين  هم .شود يم
م داده ي در كتب مقدس تعلي به اندازه كافباورن يا. ح را درك نمودندي مسمفهوم سخنفاصله  بالكاتبان 6:2-7

قت خود را با يآمرزد در حق يكرد گناهان را م ي كه ادعا مي كس.امرزديتواند گناهان را ب مي خدا تنهاشده كه 
، يسي خداوند عبه الوهيت راف شناخت و اعتياما به جا. ح استي منطق آنها صحتا اينجا. دانست يخدا برابر م

  .ديگو يكفر مدر دل خود به او تهمت زده گفتند كه 
ن ياو ا. است او يعيطب  قدرت مافوقبه خودي خود دليلي بر كه ، موضوعيشان را خواندي افكار ايسي ع8:2-9

شفا  ايده شد يرز مفلوج را گفتن كه گناهان تو آمتر است؟ كدام سهل  كهدي پرس از آنها راجويانه مبارزهسئوال 
به يك  هر دو عمل انسان انجام براياما . تر بود  سهل“ده شديگناهان تو آمرز”كه گفتن  اً واقع؟دادن فلج او

  .ممكن است ري غانداره
؟ وستي به وقوع پاً واقعامرن يا اي آيول.  كرده بوداعالمده شدن گناهان آن مرد را ي خداوند آمرز10:2-12
 دهنده نجات. كردندباور نسخن عيسي را ن ي، بنابراده شدهينند كه گناهان آن شخص آمرزيبتوانستند ب ميكاتبان ن
توانستند به چشم  ي نشان داد كه ميزيده شده است، به كاتبان چيد كه گناهان مرد آمرزينكه ثابت نماي ايبرا

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 بودندي نديزين چيچن هرگزآنها .  مردم همه در شگفت شدند.ن كرديچن
  .اورنديمان بي آنها نخواستند او ، شامل خواستن استايمان .اورنديمان بيار نخواستند ايبس
  
  )17-13:2 (ي الو ازدعوت )خ

ما . ديات بود دي ماليآور  در حال جمع را كهيداد، الو يم مي تعلاينار دردر ك يسي عهنگامي كه 13:2-14
 با كامالًش  شغلي بود، وليهودي هر چنداو . ل اول را نگاشتيانج م كه بعدهايشناس ي مينام متبا  را يالو

 به  غالباًين مردانيچن! كرد مي يآور ات جمعي روم مالاشغالگر دولت يز بود چرا كه او برايهود در ستيجامعه 
 اما .د جامعه بودندرو مطها مانند فاحشهو  ر شمرده شدهيقت حقي در حق و مورد توجه نبودندشان صداقتخاطر 
 .به دنبال او روانه شدز را رها كرده ي و همه چديح را شني كسب كرد كه دعوت مسي اعتبار جاوداني زمانيالو
 ،ين كاريد در آن زمان چنيشا. مي اطاعت كنيچ سئوالي بدون ه، به هنگام دعوتي همچون الوزين كاش ما يا
م يد مبشر، جيشه. شود ي محسوب نميا قربانيثار ي اصالً ايزين چيچنت ي اما در ابد،دش يم ي تلقيثار بزرگيا



تواند  ي را كه نميزيرا چيست زيدهد احمق ن يد، ميتواند حفظ نما ي را كه نميزي كه چيكس” :ديگو يوت ميال
  “.آورد ي به دست ماز دست دهد،

اكثر .  آشنا كنديسي دوستان خود را با خداوند عتوانست ي من اوي بنابرا،پا شد  بريخانه الو در يافتي ض15:2

ان آنها حضور يرفت تا در مي دعوت او را پذيسيع. بودند باجگيران و گناهكاران  ازدوستان او مانند خودش
  .ابدي

 نكهي اي آنها به جا.ندا ه به دام انداختحين ارتكاب گناهي بزرگ او را در  گمان بردند كهانيسيكاتبان و فر 16:2

 استاد شما چرا. ندي سلب نما راآنها 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 طبي كرد كه تندرستان نيادآوري و به آنها دين را شني ايسيع 17:2

ران و يباجگ. كردند ياذعان نم اعظم بياز خود را به طبين علت هم ني به هم و هستندسالمكردند كه  يگمان م
 ود همچون آنها آمده بي دعوت گناهكاراني برايسيع. رفته بودندياز خود را به كمك پذين  قصور و،گناهكاران
  .پنداشتند ميب يع  بي وعادل شتن راي كه خوي كسانينه برا
گران ي دي به رويحي جماعت مسهاي قلب خود را درد دريما نبا. نهفته است ما ي براين واقعه درسيادر 
دهنده را به آنها  تا خداوند نجاتدوست شويم و دوستي كنيم شناسند  ي كه خدا را نمي كسانباد ي بلكه با،ميببند
م يدهو به آنها اجازه  د خودمان متزلزل شوديم كه عقاي كنيكار ديدر معاشرت با گناهكاران نبا. ميي نمايمعرف

 يها قي طري اشخاص به سويي دوستانه در راهنمايا وهي شهد بيما با. گاه خود تنزل دهنديكه ما را تا جا
 يسي اما ع،ار سهل و آسانيست بس اير امري شريايجدا ساختن خود از دن. ميشقدم باشيسودمند پ  ويروحان
  .ن كننديد چنيز نباين روان اوين عمل نكرد و پيچن

ن ي اما توه،دار خواهند نمود ت او را خدشهر را دوست گناهكاران بنامند، شهيسيكاتبان گمان بردند كه اگر ع
اد يوان دوست گناهكاران  از او به عنيافتگان به خوشي اكنون نجات.  شدبه اونسبت شتر يبه احترام ب ليآنها تبد

  .خواهند داشتن امر تا به ابد دوست ي ايكنند و او را برا يم
  
  )22-18:2( درباره روزه مباحثه )د

روزه در . داشتند ي نگاه مي مذهباي فريضه روزه را به عنوان انيسي و فردهنده تعميد ييحيشاگردان  18:2
 را از دست  خودقيم عمي از مفاهياري بسبه تدريج يول ،آمد يق به شمار مي عمي اندوه درونيق تجليعت عهد
 و رندگي يروزه نم يسي عشاگردانآنها متوجه شده بودند كه .  شده بوديك رسم مذهبيل به يو تبده داد

  .نه بوديخواستند دلشان پر از حسد و كح يح توضين مورد از مسي كه در ايهنگام احتماالً



 كه يتا زمان.  خودش داماد بود،يسيع. ه كردي تشبداماد به همراهان  شاگردانش را، در پاسخيسي ع20 -19:2

شان گرفته ياو از اد كه يرس ي مياميكن ايلرا نشان دهند،   نبود كه غم و اندوه خوديازيشان بود، نياو با ا 

  . خواهند داشت گرفتنروزه  فرصتام ي و در آن اشد يم
 كه با دوره  استدي جددوراني اعالم فرا رسيدنند كه در واقع ك يان ميل را بي خداوند، بالفاصله دو تمث21:2
ن ين چني شده و اگر اله وصپارچه نو است كه با  كهنهيا جامه ين مورد، تصوير اول.هيچ همخواني نداردقبل 
، باشدتر   كهنهوصله كه از يا جامه. شود ي بدتر مير شود، وصله نو از آن پارچه كهنه جدا شده و پارگيتعم

عت كهنه ي طبيسيع.  كه وصله به آن دوخته شده پاره خواهد گشتيي در جاست و مجدداًتر از وصله ا سست
د ي جدينين آئيا. كند يهود اصالح نمي يها نيت را با آئيحيمس گاه چيخدا ه. كرد ميسه يرا با جامه كهنه مقا

 ي خود را به شادمانيد جاي باشود يش داده ميك رسم خشك نماياندوه عصر كهنه كه با روزه به عنوان . است
  . بدهدجديدعصر 
د ده ي قدرت تحمل خود را از دست مي مشك چرم. استمشك كهنه در شراب تازهان يل دوم بي تمث2:22

. گردد يد باعث پاره شدن مشك ميآ ي مبه وجودر ي كه در اثر تخمي، فشارريخته شود در آن شراب تازهواگر 

ر يهود را به تصوي آداب و سنن  كهنهيها مشك.  استيحيمان مسيا و قدرت ي نماد شادمانشراب تازه
روان ي نداشت كه پيا دهيان فايسي و فرييحي شاگردان يبرا. از دارديشراب تازه به مشك تازه ن. دنكش يم

ات تازه ي ح.ن كار داشندي در انجام اي نگاه دارند، هر چند كه سعيدار د و بند و اندوه روزهير قيخداوند را ز
 گرائي قانونبا آن را  داشتند ي كه سعيت همواره از اشخاصيحيمس. داد ي مي و شاديد به آنها اجازه خوشياب
ض با هم يعت و فيقانون شر. ن دو با هم ناسازگارنديداد كه ا ميم ي تعليسيخداوند ع. زند رنج برده استيآمدر
  .ندهستتضاد در 
  
  ) 28-23:2(سبت روز بحث درباره  )ذ

 به  تعليم دادانيهودينت ل و سي انجي آزاددر خصوص تفاوت يسي عاي را كه مجادلهن واقعه يا 23:2-24
  .كشد ير ميتصو
و  ها  خوشهدنيبه چشروع  شاگردانش ...گذشت ي م گندمان مزارعياز ميك روز سبت او  كه يهنگام

با توجه به سنن خشك  ي ول،م خدا نبوداحككدام از ا هيچ از ين امر تخطيا.  كردندهاي گندم خوردن دانه
كاه و  جدا كردن  دست برايدرها  با ماليدن خوشه( ها دن خوشهيكوباحتماالً و  دني شاگردان با چ،شانياجداد
  .دسبت را شكسته بودن )ه گندمپوست
 مسح شده بود، طرد ي پادشاهي كه براداود.  جواب آنها را داد،عتيق عهد در يا  واقعهذكر خداوند با 25:2-26
 يك روز كه آذوقه وي.  از خطر شكار شدن در حال فرار بودي همچون كبك،نكه سلطنت كندي ايه جاشده ب

خوردن نان تقدمه جز برا  معموالً. ز دادي خود نيخورد و به رفقا  رانان تقدمه و به خانه خدا درآمدتمام شد، 



 خودش يجا ز سريل همه چيدر اسرائرا ي چرا؟ ز.خ نكردين خدا داود را توبي كاهنان روا نبود اما با وجود اي
انجام دهد  ييشد، خدا به او اجازه داده بود تا كارها يت نميخود تثبي  پادشاهمسند داود در هنگامي كهتا . نبود
  . بودخالف شريعتدر حالت عادي كه 

قت يحقن يا. كرد ي هنوز سلطنت نميبود ول اگر چه او مسح شده. ن بودي چننيزح يمسخداوند عيسي در مورد 
 خود يل سر جايز در اسرائيدهد كه همه چ يدند، نشان ميچ ي گندم را ميها ر خود خوشهيكه شاگردان در مس

  .كردند ي مييراي از آنان پذينواز هماني و شاگردانش با ميسي انتقاد از عيد به جايان خود بايسي فر.قرار نداشت
ر يتقص  بيشتر شاگردانيخ نكرد چقدر بي خدا او را توبر پا گذاشت ويعت را زياگر داود با خوردن نان تقدمه شر

  . بودندانجام نداده اجدادشان 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 ي به ما م26ه يآ

اعظم به او بر او   كاهنيتواند به خاطر وفادار يعمل داود م. اتار بودي ابفرزندملك يخ ااعظم در آن زمان كاهن
  .نكندعت مطابعت ين امر از شريا  كه در باشد و به داود اجازه دادهگذاشتهر يتاث
 منفعت انسان يان داد كه سبت از جانب خدا براين عبارت سخنان خود را پاي ايادآوري خداوند ما با 27:2-28

ز يش از هر چي ب.ز هستيمالك روز سبت ن  و در ادامه افزود كه پسر انسان اور كردني اسيو 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 نمي اعمال ن وي ضروري سبت هرگز كارها قطعاً. استممنوع يز و چه امري جايامر

روز خاص . ن شده بودييل تعي قوم اسرائين روز به طور خاص برا يا. ستند كه روز سبت را نگاه دارنديملزم ن
 يهاديها و نبا ديد روز خود را از باين حال نباي روز اول هفته، با ايعني ،ان روز خداوند استيحي مسيبرا
توانند خدا را  يشوند و م يا معاف مي دنيها ان از مشغلهدار ايمانن روز يلكه در اانه پر ساخت، بيگرا عتيشر

كار در يا آن ن يا انجام ايآ”ست كه ين ني اموضوع ما يبرا . بپردازنديپرستش و خدمت كنند و به امور روحان
 خدا، بركت  پرستشجهتن روز در ين است كه چگونه از اي اموضوع بلكه “ر؟يخ ايز است يروز خداوند جا

  .مي كمال استفاده را ببريسته روحانيه و اعمال شايبه همسا دادن
  
  )6-1:3(دهد  ميخادم در روز سبت شفا  )ر

 يمردآنجا با  سه در آمد،ي به كنبار ديگر يسي عهنگامي كه. ش آمديگر در روز سبت پيك امتحان دي 1:3-2

 “در روز سبت شفا خواهد داد؟ او را يسيا عيآ”ن سئوال مطرح شد كه يا . روبرو شدده بودي خشكشدست كه
 آنان يي و دوروياكارير. دنديشياند ين ميا چني كردند پيدا مي او هي علاتهاميان يسي فركرد ميكار را  نياگر او ا

ن كار ي كه قادر به انجام اين مرد بكنند و نسبت به كسيبه اكمكي توانستند  يآنها نم. دييرا در ذهن تصور نما
 شفا در روز سبت اگر او .نديات را محكوم نماي حخداوندن بودند كه يآنها به دنبال ا. گرفتند ميم بود خش
  .آوردند تا او را بكشند ي او هجوم مي گرگ به سويا مانند گله آنانداد،  مي



ا در يآ :گفتان يسي به فرپس . انتظار بودآكنده ازسه ي كنفضاي .ديايجلو ب گفت كه آن مرد خداوند به 3:3-4

 يسي سئوال ع؟ا هالك كردني جان را نجات دادن ؟يا بدي كردن ئيكويز است؟ نيروز سبت كدام جا
ز ي در روز سبت جا توسط عيسي شفابخشيا  معجزهانجامكردند  يآنها گمان م. ان را آشكار كرديسيشرارت فر

  .ز استي جاي به دام انداختن و براي نقشه آنهايست ولين
 بود، درماندگي آنان از خجالت و يكه ناشي پس از سكوت! ه آنها جواب ندادندك آور نيست تعجب 5:3
، گوشت ن كرد و قدرت دستش به او بازگشتي و او چندستش را دراز كنددهنده به مرد دستور داد كه  نجات
  .د شدي آن ناپدهاي يخوردگ ني و چدرآمد يعي طبحالت به و پوست
 سنتي آنها بودند دشمنان كه انيروديه با رون رفتهيب آنان.  بودانيسيفر توانش از ين موضوع بيدرك ا 6:3

 ييحي فرمان قتلس يرودي ه كهده بوديان نرسي به پاسبتهنوز روز . بكشند را يسي چگونه ع كهكردندشورا 
ن ي شود و ايسيت در قتل عيموفق توانست باعث ين امر مي شراكت او در ا احتماالً.صادر كرد را دهنده تعميد
  .ان بوديسي فريزوآر
  
  )12-7:3(ند رو ي خادم م به دنبال بزرگيجماعت )ز

 مقدس كتابا در ي در.رفتل ي جلياي دريبه سوسه به همراه شاگردانش ي پس از خروج از كنيسي ع7:3-10
ر ي تفسها  امتيان و رفتن به سويهودي از روگردانيتوان  ينجا ميا  در راپس عمل او.  استها سمبل امتمعموالً
اد بود ي زيت به قدريجمع. ز گرد آمده بودندي اطراف آن ني بلكه از نواحلياز جل نه تنها  بزرگيجماعت. كرد

آورند  يدش هجوم منزشفا  ي كه برايانآناز ساحل فاصله بگيرد و  خود طلب نمود تا براي يزورق يسيكه ع
  .ندنكن ازدحام او بر

با وي  ،است پسر خدا اوزدند كه   با صداي بلند فرياد ميدر ميان جمعيت، ديارواح پل هنگامي كه 11:3-12

د را يت ارواح پلد او شهاهم گفته شد چنانكه قبالً. ساكت باشند كه  دادنهيبشان ي اتأكيد 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  ي مانجام ي كساندر مورد شفا داشت اما معجزات او فقط  قدرتيسي ع.نمود مي
 كه ي بود، اما تنها آناني همه كافيبخش او برا قدرت نجات. بود با نجات همراه او معجزاتن يبنابرا. آمدند يم

  .افت آن بودنديق دريكردند ال ي مدبه او اعتما
 هاي فرمان به يسي ع.ميست دنبال آن بگردي و الزم نوجود دارداز يا نم كه در همه جيآموز يخادم م ما از خدمت

  .مين باشيد چنيز باي خدمت كند و ما نيد كجا و كي پدر اعتماد داشت كه بايخدا
  

  )38 :8 -13 :3( نت شاگردايدعوت خادم و ترب



  )19-13 :3( رسولانتخاب دوازده ) لفا

 ي عالبه خودي خود هيچ چيزن مردان ي ا.انتخاب كرد دنيا به بشارت به جهتدوازده شاگرد  يسيع 13-18 :3
  .ديبخش ي م و عظمتيستگي بود كه بدانها شايسي، بلكه ارتباط آنها با عنداشتند يآور و شگفت

 ي درباره جوانير باشكوهي تفس(James E. Stewart)استوارت . جيمز اي. تجربه بودند آنان مرداني جوان و بي
  .دهد يشاگردان ارائه م
ده انگاشته ي ناديحيم مسي و هم در تعاليحي مسهنر در  اين موضوع همسفانهأمت.. . جوان آغاز شديت با مردانيحيمس

ست كه يب نيپس چندان عج.  جوان بودندافراديح يه مسي شاگردان اول گروهمسلم است كهتقريباً اما . شده است
 ستيرفتند حدود ب ي ميسي كه به دنبال عيغالب رسوالن احتماالً. ا عرضه شدي به دنان جنبش جوانبه عنوانت يحيمس

. ن را آغاز كردي زمي خدمت بر رو“يم جوانبنش” به هنگام يسيم كه خود عيد فراموش كنينبا.. . سال داشتندتا 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 يوارهاي دير استاد خود را رويت كرد تا تصوي را هدايان دوران بعديحيمس
ار يبس اند دهيرود، كش مي ها  تپهي كه صبحگاهان به سويصورت شبان جوانه  خسته و شكسته بلكه ب،ري پيانسان
  :قت استين حقيانگر همي ب(Issac Watt) “تا وايزاك” يبايه سرود زيل نسخه او.است ح و بجا بودهيصح

  آور شگفتب ياد آرم آن صليچون به 
          .داد بر آن جان جالل  پركه شاهزاده جوان

 ياهاي رو،يي تنهانيز ماالمال ازد و سخاوت و ي امجسارت، ،ي كه سرشار از قدرت جوان راي قلب جواني كسهرگزو 
و . نشده است از آن با خبر  درك نكرده ويسيزه ع به اندا استي قويها  و وسوسهي درونيها  كشمكش،سركش
ب در ذهن انسان شكل ي كه افكار عجييها  نداشت، سالي آگاهي زندگيسال اني مدوران بر يچكس بهتر از خود ويه
 شخص ي روحاني كار خدا در زندگين زمان براي بهترها ن سالي ا.شود ميرد و چهره جهان بر شخص آشكار يگ يم

 دوازده مرد جوان را يم كه ماجراينظر قرار ده ن را مديد ايم بايخوان ي را مي داستان دوازده حوارههنگامي ك.. .است
ست  اين در حالي و در ا،دندار ي گام برمها  ناشناختهيرهبرشان به سواز  يرويم كه آنها در پينيب مي .ميكن ميمطالعه 

 و نيز مجذوب  شده بودنديوشخصيت  شيفته آنها تنها كنند، ي ميرويا چرا او را پي ستيدانستند او ك يكه خوب نم
 در ياز گاه  كه هريدي دشمنان و شك و تردينيچ  تمسخر دوستان، توطئه. كه در روح او بوديريناپذ  مقاومتيروين

ب ماندند، اما هنوز مجذو يرون مين ماجراها بيكردند از بطن تمام ا ي كه آرزو ميكرد به حد مي به پا يياهويه قلبشان
سرانجام با پيروزي به عنوان بزرگ تر و   كامليادارفكه به و مان بودي ايها رانهين وي همياو 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 مس بافتهيكرد بركت  مي كه در آنان كار ياز روح

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

  .رون كننديوها را بيضان را شفا دهند و دي كه مريابندشان قدرت ياتا ) 3 ( ونمودن بفرستد
ان مردم موعظه كنند ينكه در ميش از اي پ،تافي يشان اختصاص ميت اي تربي برايد زماني بااما قبل از هر چيز

كه به آنش از ي ما پ. خدمت استي از اصول اساسيكين ي ا.شدند يافته آماده ميم ي تعليد به طور خصوصيبا
  .مي باشدر كنار اود يم بايان مردم برويندگان خدا به ميعنوان نما



شه يد همي بشارت بود باآنان براي ي اصلهشيو كه  كالم خداماعال. موعظه كنندفرستاده شدند تا آنان  ،دوم
  .گرفت مي آن را يد جاي نبايزيچ چي ه.گرفت يمحور كارشان قرار م

 بود كه خدا از  معنيني به اها انسان در نظر وهايدرون كردن يب.  داده شديعيطب  مافوققدرت به آنها ،سرانجام
آوران خدا  امي بر پشاهدي معجزات  و بود هنوز كامل نشدهمقدس كتاب. گفت يق رسوالن با آنها سخن ميطر
  .آورندمان ي اتوانند بدون ديدن معجزات  و مي دارندي به كالم كامل خدا دسترسها انسانامروزه . بودند
 ن رسول كه بعداًيدر انتخاب ا.  استبرده شده نام رسوالن به صورتي مجزا از يوطي اسخريهوداي نام 19:3
 يحي خدمت مسين دردهايتر قي از عميكي .نهفته است يراز ،م نمودي را تسل شد كه خداوندمانيل به كسيتبد
كنند و به  يدهنده پشت م نده به نجاتي وفادار كه در آ و ظاهراًم كوشا، سرزندهينيب ي را مين است كه افراديا
  .گردند يح را مصلوب كرد باز مي مسيسي كه عيياي دنيسو
آنها خود . را دگرگون ساخت اي ثابت كردند و او توسط آنان دنخداوندوفاداري و صداقت خود را به ازده نفر ي
  مداوم ثمراتي و اكنون ما به نوعوقف خدمت روزافزون كردند و هزاران نفر مثل خود به وجود آوردندرا 

  .باشدح موثر ي مسي برادتوان ي ما چقدر م خدمتتوان گفت كه ي نميچ زبانيگر به هيد. ميخدمت آنها هست
  
  )30-20:3( يناه نابخشودنگ) ب

 يتيجمعچنان  .ل بازگشتي در جليا خانه به  خود را انتخاب كردرسوالن كه در آنجا ي از كوهيسي ع20:3-21
 ،دن وصف اعمال اوياز شن.  بخورنديزي مشغول شدند كه نتوانستند چآن قدر كه او و شاگردانش بود گرد آمده

شك آنها از وجود   بدون .شده و خواستند او را از آنجا ببرند خود  بياز خود  وي گمان بردند كهشانشيخو
  .دنديكش يخجالت م يمتعصب  وي مذهبين خويشاوندچن
   :گويد مين موضوع يا  در تفسيرلريم. آر. يج

مروزه ا. وانه استي كه او دكنند استنباط اين گونهتوانستند  ي تنها مي در عيسي،ري مهارناپذچنين غيرت و اشتياقدن يآنها با د
 را جمالتين يكنند چن يفراموش مكامالً خود را  استادشاندر عشق به ح ي مسوفادارروان ي از پي كه برخيز هنگامين
شود  باعث اش روحاني و مذهبياق ي كه اشتكسيكنند هر  ي آنها گمان م“!وانه باشديد ديبا” :نديگو يمردم م. شنويم مي

  ...استوانه ي د،باشد يان عاديحيتر از مس عي سراستادششد او در كار خدمت به نكه ريا اي ،معمول داشته باشد رفتاري غير
شتر يها ب  هوانيدنوع ن يا اگر از.  هستنداندكن افراد ي اتعدادكه  و جاي تأسف دارد  خوب استيوانگين نوع ديااتفاقاً 
 ي ماليها ن و كمكياعزام مبشر شد، ي تلف نميمانهاسايل ك ديوارهايهير ساي زگمشده يها جاناين همه گر ي دداشتيم مي
شد،  يده نمي دي خاليها مكتيناين همه  ما يساهايكلدر گر يبود، د مي چندان دشوار ن،كي تارمناطقل به ي رساندن انجيبرا
چه  .بود تعليم كودكان و جوانان كليسا اين قدر سطحي و ناچيز نمي  وآمد يش نمي ما پيار در جلسات دعاي بسيها 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 چي و هكنيم زندگي مي گانگمشد انيكه در ماين ،ميشينديگر بي ديايگذارد به دن ميا نيدن

چه آسان است كه ذهني منجمد و قلبي سرد و . ميكن ي نميات آنها تالش نجي و براانديشيم وضعيت وخيم آنها نمي



به خاطر راه نداد، در حالي كه ما در مقابل محافظت از  يدر معرض تباه يها  جانيبرااي  دغدغهاحساس داشت و هيچ  بي
  .مياعتنا باش  بينها آ ابديست كه به نجاتين نيتر از ابدفه ي در انجام وظيچ كوتاهي هبرادران خود مسئول هستيم و

هر  .دنرس يوانه به نظر مي دنظر معاصرانشان خدا در شيفتگان و مشتاقان كه حقيقت همواره مصداق داردن يا
شان و دوستان ي خوي از سوي طردشدگ 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 كردي تجربه خواه بيشتر رادخو
  .ميشو يواقع مآنان م مورد تمسخر يح تعصب داشته باشي مسيسي عي اما اگر براان واقع خواهيم شد،مردم
وها را ين متهم كردند كه دي را به ا، بلكه اووانه استي كه او دكردن خطور كاتباناين فكر هرگز به مخيله  22:3

ارباب ”ا ي “ني سرگيارباب مگسها” يمعنا  بهزبوللبعنام . كند يرون مي بوهايس 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 يذ را تكاتهام آنان قبل از هر چيز يسيع 23:3
 بر خالف  وه خودي بر علشيطان، پس كرد ميرون يزبول بل بعياريوها را به يد اگر او. زنندگان است تهمت

 نه ،وها تحت سلطه خود درآورديق ديطر را از ها انسانن است كه يطان ايهدف ش. ندك يعمل م اهداف خود
  .ديوها آزاد نماي را از دآناننكه يا

ي و ماندگاري داريپا. ماندبدار يپااند تو نمي، م شوديتقس به ضد خود كه يا شخصي خانه ،مملكت 24:3-26
  .پاشد  آن را از هم ميتي ضداست و ي دروني همكارمستلزم
چيزي بود كه آنها  بر خالف كامالً يسيع خداوندكار  ،واقعدر .  احمقانه بوداً كاتبان واقعبنابراين اتهام 27:3
دهنده دقيقاً همين بود  نجات منظور .وا قدرت و تسلط تا 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 ي مردمانسباب اوا. دنيان يس اي رئاو  است و اويي قلمرو فرمانرواخانه.  استمرد زورآورطان يش

 بازگشت  هنگامدر. كند ي را تاراج مخانه اوبندد و  يطان را مي است كه شيكسهمان  يسيع. آنها تسلط دارد
اخراج . افكنده خواهد شد هيهاوانتهاي  چاه بي هزار سال به يطان بسته خواهد شد و براي ش،حي مسجالل پر
 طان توسط اوي شيي نهاكشيده شدن به بند ييشگوين، پي زمي بر رو در زمان خدمتشدهنده نجاتوها توسط يد
  .بود
 م شده بودند اعاليگناه نابخشودنمرتكب  كه  رايخداوند سرنوشت كاتبان 30 يال 28ات يدر آ 28:3-30
 هب  اوحالي كهدر - كند يرون مي بيطاني شيقدرتياري وها را به ينكه دي اه بيسيآنها 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 اي لشود يده ميآمرز گناهان همه . بودالقدس روح

  . استيجاودان



 و ن بودي زمي بر رويسي كه عيتنها هنگام. ري خماالًاحت ن گناه شوند؟يتوانند مرتكب ا ي مها انسانا امروزه يآ
چون امروزه او در جسم . ن گناه وجود داشتي امكان ارتكاب اشد معجزات بزرگ و بيشمار از او صادر مي

.  وجود نداردالقدس روحامكان كفر به   به همين اندازهد، پسيوها را اخراج نمايست تا دين ني زمي بر رويانسان
همين نگراني . چنين نيست بدانند كه گناه نابخشودني شده باشند، يقين  هستند مبادا مرتكبن كه نگراكساني

  .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 كننداومدند تا با  آي نزد واون ابرادر به همراه يسي عمادر ،ميمر

آور  امي پهنگامي كه.  هستنداو منتظر رونيبغام فرستادند كه يپش ين براي بنابرا،ك شونديبود نتوانستند به او نزد

و گفت  نظر افكند نشسته بودند ي واگرد كه گردي بر آنانعيسيطلبند،  مي او را برادرانش و مادركه به او گفت 

  .آورند ياراده خدا را بجا م هستند كه ي او كسانبرادران و مادركه 
  
  :نهفته است ياري بسهاي درسن واقعه ي ادر

 كالم وي .كند  هر گونه آئين پرستش و ستايش انسان حتي مريم را نفي مييسي ع خداوندسخناين ز، يقبل از هر چ .1
تقدم  ي بر خانواده جسماني خانواده روحانديگو ي بلكه منيست،  او بودرم كه مادي به مراحترامي نسبت گونه بي حاوي هيچ

  .مادرش باشد صرفاً نكهي تا ادهد ميم ي مرانجام اراده خدا اعتبار و ارزش بيشتري به. دارد
 يسي ع.اعتقاد دارد، چرا كه عيسي برادراني داشتم ي مرتعليمي است كه به بكارت دائمي خالف آيات برن ي ا، دوم.2
؛ 12 :2وحنا ي ؛3:6  مرقس؛55:13 ي متك.ر( از او متولد شدند  بعديگري پسران و دختران ديم بود، وليرزند نخست مرف
  .)8:69 مزمور نيز و 19:1ان ي غالط؛5:9ان يقرنت-1 ؛14:1 اعمال؛ 10 ،5 ،3:7
د ي نزد من آياگر كس” :ديگو يش مروانيز به پيامروز ناو . رداشم مي مقدم ي انسانيوندهاي خدا را بر پخوشنودي ،يسي ع.3

لوقا  (“تواند بود ي من نمدز دشمن ندارد، شاگري را نخود جان ي حت و خواهران ود و برادرانو پدر و مادر و زن و اوال
26:14.(  
اند تا   بسته شده خوديحيمسايمانان   هم بهيتر  محكميها ان با رشتهدار ايمانكند كه  مي يادآوري به ما متنن ي ا.4
  .اند افتهي كه هنوز نجات نيشاوندانيخو
به معيارهاي مورد نظر او دست ا يند آنك يد مي تاك از ديدگاه عيسيت انجام اراده خداي بر اهمآياتن ي ا،و در آخر .5

  ا برادر او هستم؟يا من مادر ي آام؟ يافته

  
  )20-1:4(مثل برزگر  )ت

 ي كه كميقيقااز ت باعث شد كه ي ازدحام جمعزبا. كردم دادن يبه تعلشروع ا يدر كناره درعيسي  ازب 1:4-2

 حقايق تعليم با استفاده از دنياي مادي پيرامون خود به بازو . دينما دورتر از ساحل باشد به عنوان منبر استفاده



واجب است كه ز ي ما نبر. دي مشاهده نمايعي را در قلمرو طبروحانيق يتوانست حقا ياو م. روحاني پرداخت
  .نه به دنياي اطراف خود بنگريماين گو
 .نفوذ كنند آن در تر از آن بود كه بذرها تف راه سخاك كنار .ن استي و زمبذر ،برزگرن مثل راجع به يا 3:4-4

  .دندي آنها را برچآمده هوا مرغان پس

 بودن كم عمق. را اليه بسيار نازكي از خاك پوشانده بود و زير آن چيزي جز سنگ نبود ن سنگالخيزم 5:4-6
  .شد مي بذر گرفتن شهي مانع رخاك،
و از اين رو  گرديد  به بذر ميدي و نور خورشغذائيدن مواد ي رسمانع بود هاي خار بوته ي كه پوشيده ازني زم7:4
  .كرد مي را خفه آن
 از بذرها يبعض.  بذر داشت رشد و نمويبرا يط مساعديشراز بود و يق و حاصلخي عمكو،ين نيزم 8:4-9

  .ثمر آوردندبرابر   صديبعض  شصت وي بعض،يس

 به آنها در جواب. گويد ميها سخن   چرا به مثلدنديپرس از او ،شدند تنها شاگردان با او يوقت 10:4-12

 به جديد عهد در راز . ببرندي ملكوت خدا پرازبه توانند  يدارند مدل باز و پذيرا  كه يح داد كه تنها كسانيتوض

 ملكوت راز.  بردي بدان پتوان يتوسط مكاشفه خاص م نون ناشناخته بوده و تنها است كه تاكيقتي حقيمعنا

  :ن استي اخدا
  . كرد طرد شديل معرفيادشاه اسرائ خود را پيسيخداوند ع كه يهنگام. 1
  . خواهد بوديك دوره زمانين ي زمي ملكوت بر رويش از برقراريپ. 2
رند يح را به عنوان پادشاه بپذي كه مسيهمه كسان.  است برقراري ملكوت به شكل روحان،ن مدتيدر طول ا. 3

  .اند رفتهين او را پذي زميكه در زمان نبودن پادشاه بر رو ي آنانيدر ملكوت خواهند بود حت
مان ي بدان احقيقتاً يبرخ.  كاشته خواهد شدا درجات مختلفي از موفقيت بين دوره زمانيكالم خدا در ا. 4
 در اعتراف كنند يحيمسكساني كه به ايمان  تمام .خواهند بود يان اسمدار ايمانتنها  گريدبرخي آورند، اما  يم

  .دي ملكوت را خواهند چشين طعم واقعيان راستيحيملكوت خواهند بود، اما تنها مس
 يخدا اسرار خانواده خود را تنها بر كسان. كند يح ميقت در قالب مثل را تشرين حقي ابيانعلت  12 و 11ات يآ

اند  رفتهي كه نور را نپذي آن را از كسانتعمداً حالي كهدر  نداررا ديع و پذي مطدلي باز، كه زدسا يف ممكشو
 12 هي آكلمات .كند ي مي معرف“رونندي كه بيكسان” را آنان يسي هستند كه عينها همان كسانيا. نمايد ي ميخفم

تا نگران شده، ”. رسد ي ناعادالنه به نظر مند ويار ناخوشايخوانند بس ي كه بدون تعمق كالم را مي كسانيبرا

  “.ده شوديشان آمرزينند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت كرده گناهان ايبنگرند و نب
ان يپسر خدا در م.  برخوردار بودنداي العاده از فوقي امتبه ياد داشته باشيم كه اين مردمان از چه فرصت ود يبا

، به عنوان مسيح موعود بشناسند را ينكه وي اي به جا، اما آنان انجام داده بوديميات عظم داده و معجزيآنها تعل
نان هر چند ن رو آياز ا. كردند ي را رد ميم ويرفتند، پس نور تعالي نور جهان را نپذ چونآنان. كنند ياو را طرد م



 كه يقي عمي او را بدون درك درسها و كالمناتوان بودند آن ي درك مفهوم روحانديدند 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 ي آخري براتوان از شنيدن انجيل مي
 اند و دهنده را رد كرده  نجاتكهاز نقطه نجات عبور كنند و هستند زنان و مرداني  توانند  ميها انسان. نيست

 درام ين پيشنوند اما ابل را يام انجي پآنان 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 قلبيها گوش
ت سيشان ني به توبه ايدي اميچ ه امااند هكند كه زند ي صحبت مي درباره كسانمقدس كتاب ي ول“.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 ني قادر به درك احالي كه در نديدرك نما

 ندهي نما به عنوان كهكساني باشدا ي توانست خود او يم برزگر . نگفتيزي چبرزگرت ي از هودهنده نجات 14:4

  . استمكال ، بذر كهاو فرمود. دهند بشارت مياو 
  :رش كالم خدا است كه عبارتند ازيزان پذي و مها انسانانگر قلب ينجا بين در ايانواع مختلف زم 15:4-20
جواب منفي  با قاطعيت دنده يكلجوج و شخص اين  .است  سختي سفت و قلبچنين .)15ه يآ(  راهكنارزمين 

شخص گناهكار در . ديربا ي، كالم را مشدهر يتصوگان پرنددر اينجا به شكل  كه طانيش .دهد مي دهنده نجاتبه 
احساس   بيتفاوت و بي آنو نسبت به  دهد نمي خود  هيچ زحمتي به وكند حركتي نميچ ي ه انجيلاميمقابل پ
  .است
 و اغلب واكنشي سطحي و رنديپذ مي خوش ي را با روكالم افراد  گونهاين .)17-16 اتيآ( ن سنگالخيزم

  رفتارني اما ا،ح اعتراف كندي مس ايمان به به،لي انجاحساساتي و مهيج بشارتد با يشا. دهند خرافي نشان مي
اگر با رد اما يپذ ي ميبا خوشكالم را . سپارد  و حقيقتاً خود را به مسيح نمي استي ذهني احساسي ورشيفقط پذ

 كه يهنگام  در ادامهيدرخشد ول يرود و م يش مي به پمدت زمانياو . رفت بهتر بوديپذ ميق ي عمايمانتوبه و 

ز ي همه چور و از اين ن استيار سنگي بسآن يند كه بهايب ي مپيش آيد يئا جفاي يسختبه خاطر ايمانش، 
 بودن دارند، اما جفا و يحي مسياست، ادعا وفق مرادز بر ي كه همه چين اشخاص تا هنگاميا. كند يراترك م
  .سازد ي مبرمال آنها را جعلي بودن ،مشكالت

ظاهر، همه چيز بر وفاداري و ايمان در .  دارنداي هدوار كنندي امشروع افراد نيزاين  )19-18ات يآ( ن خارداريزم
 غرق تمناي ثروت و دنيوي يها  دغدغه،هاي اين دنياكاردر د كه ي نخواهد پائيري، اما ددهد شهادت مي آنها

  حتينكه سرانجاميتا ا دهند، ي را از دست مي روحانامور به  و اشتياق سابق خودآنها عالقه. خواهند شد
  .كنند ي بودن خود را انكار ميحيمس



رفته ي پذبهائي كه الزم باشد با اطمينان و قاطعيت خدا به هر كالمست كه  انجايدر ا )20ه يآ( كوين نيزم
 و جسم نه ،اينه دن . هستند پادشاهحي مس و مطيعروان وفاداري پآنان. اند تولد تازه يافته اًقتين افراد حقيا. شود يم

  .نديح را سلب نمايشان به مساي اعتماد  ايمان وتوانند ي نميك ، هيچطانينه ش
 ثمر صد يشصت و بعضبعضي  ،ي سيبعض.  استمتفاوت يزان ثمردهيز مين كوين ني زم شنوندگان دريحت
 ،درنگ بيرا   كالمآن است كه يزندگترين  ثمربخش ؟كند را تعيين مي يزان ثمردهي م چه چيزي.آورند يم
  .كند مياطاعت از آن  پذيرد و مي ي با خوش وراچون و چ بي
  
  )25-21:4(شنوند  ي كه مكسانيت ي مسئول)ث

 يق براين حقايا. ان گذاشته استير مخداوند با شاگردانش د  كهيقيست از حقا ايدنجا نمايچراغ در ا 21:4
ست يمانه نماديپ. رون ببرنديدن مردم بي ديتا آن را برا  پنهان كنند بلكهيا تختيمانه ير پيست كه آنها را زيآن ن

 و يز از راحتيتخت ن. ديربا يم را ميد به امور خداوند بپردازي كه بايابد زماني كه اگر مجال بي كاريها از مشغله
  ..د كه هر دو از دشمنان بشارت هستنديگو يم سخن يتنبل
ن ين بود كه شاگردان اي اي بود اما هدف الهي مخفياديقت بني حق..گفت ي با مثلها با مردم سخن ميسيع 22:4
ن خدمت ين معنا باشد كه شاگردان در حيتواند بد ي م22ه يحال آ نيبا ا. دهند  تشنه شرحي دلهايق را برايحقا
 و ي زندگيها  كه مشغلهي هنگام،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 اي با تذكر خود اهميسيع 23:4
 از ي اگر من حكم“.ديشنو يد كه چه مي حذر باشبا” :دهد ي ميگري ديدهنده هشدار جد  سپس نجات24:4

قت را يآنچه كه حق.  انتظار داشته باشميگريتوانم آن را از د ي آن را اطاعت نكنم نميكالم خدا را بشنوم ول
  .نندي واعظ ببين است كه مردم آن را در زندگيسازد ا ي و موثر ميقو

در  استاد معموالً. گردد ي آن به خودمان بر مي بركات عال.ميكن يگران اعالم ميقت را به ديشتر حقيما هر چقدر ب
اند بزرگتر   كه كمتر بها دادهي او نسبت به كسانينده 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 مي تازه يهرگاه كه بركت 25: 4
 كه در يم بركاتييمنعكس نمااً قتيج بركت را حقيم نتاي اگر نتوان،گري ديياز سو. افتيم يخواه زي نيشتريب

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



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  ي است كه بذر را در زمان خدمت عموميسيع

و . ابندي يان رشد مدار ايمان از 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 باشدي تشويد مثل برايا شايو 
خواهد انجام دهد  يند، اما به آنچه كه خدا مي نمايدهد سپر ي نماي هن مساله كه كالم خدا ثمريرا با دانستن ا
  . نديعمل نما

 يكند و برا ي كار مها انسان مرد در دل يي فراتر 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 ي مياريكارد و آب يانسان م. آورد يخدا ثمر م

  . شود يافت مي 29
رد به هنگام حصاد داس را كا ي كه بذر را ميمرد. دين نماييتواند تع يتنها خدا زمان كاشت و درو را م

  . دارد يبرم
  
  )34-30 :4(مثل دانه خردل  )چ

ا يك درخت خرما ي به ي كهامگن مثل گسترش ملكوت را از آغاز كه مانند دانه خردل است تا هنيا 30-32: 4
ك ي ملكوت 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 كهآنجار شده تا يشتر فراگيپس ب. شود يت كوچك آغاز ميقلا
مان يبه او ااً قتياما حق. كنند ي است كه تنها در سخن و زبان او را اقرار ميانگر افراديشتر آن نماي ب.ناسالم است

  . اند هاوردين
 كسب ي به سوهنگامي كه .رود يش ميا در ترس خدا سالك است، پسي كلهنگامي كهتا  :ديگو يونس هاوند م
انداختند نسبت به  يران مي شيان را جلويحي كه مسييآن روزها. كنند مي هدف را گم ،روند يافتخار و مقام م

  .  بودتر ميار عظي بس،كردند مي يداريژه خريگاه وي نشستن در جايژه فصل را براي ويها طي كه بلييروزها
ل ين تبدين دروغي معلميبرا انهيك آشيكشد كه به  ير مي را به تصويت ظاهر يحيگر مسي دييردل از سودانه خ
  . ملكوت است كه امروزه وجود دارديرونين همان شكل بيا. شود يم
 كه استطاعت ي به مردم به قدريسيع. كند يان ميم به ما بيك اصل مهم را در تعلي 34 و 33ات ي آ33-34: 4
نكه به ياز ا شيكرد، و پ يان مي گذشته مردم بيها م خود را بر اساس دانستهي او تعل.داد يم ميند تعلدن داشتيشن

ت درك مطالب در شنوندگان آگاه ياو كه از ظرف. داد كه آن را درك كنند ي بپردازد به آنها مجال ميدرس بعد
 از ي برخ.)12: 5ان ي عبران،2: 3ان يقرنت-1 ،12: 16وحنا ي ك.نيز ر(داد  يم نميش از توان آنها به آنها تعليبود، ب



نكه گوسفندان مرا ي مرا خوراك بده تا ايها ح گفته زرافهيم مسيد كه ما تصور كننده يم مي تعلاي هن به گونيواعظ
  !خوراك بده

 شرح  شاگردان خوديها را برا كرد، اما در خلوت مثل يان ميم خود را در قالب مثل بيشتر تعالي او بحالي 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 ي مي كرانه باختريل به سوي جلياي و شاگردانش از دريسيشامگاه همان روز ع
 ي كشتهامواج ب .د آمديم پدي عظيناگاه طوفان. آنها بودند راهگر همي كوچك ديها قيقا. ددنرا فراهم نكرده بو

   .گشت ي كه برميخورد به قسم يم
 به يتوجه  بيدار كردند و او را به خاطريشاگردان آشفته او را ب. ق خواب بودي در موخر قايسيع 38-41: 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 كردي ترس و عدم اعتماد به او اندكي شاگردان را برايسي پس ع.ا بازگشتيبه در

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

 ين بعد انسانيا. ده بوديق خوابي قايدر انتها او. سازد ي را آشكار ميسيت خداوند عيت و الوهيه انسانن واقعيا
   .ت اوستين الوهيب داد و ايا و موج را نهياو در. او است

وها نشان يها و ديماري او كه قدرت او را بر بيدهد مانند معجزات قبل يعت نشان مين واقعه قدرت او را بر طبيا
م يو بدان مي رجوع كنيسي به عي زندگيكند كه در تمام طوفانها يق مين امر ما را تشوينكه ايو سرانجام ا. ددا يم
  .ق ما است غرق نخواهد شدي در قايسي عهنگامي كهتا 

   در بلميده بودي كه آرميتو همان خداوند
  انگري بحر طغي كه فرو نشانديهمان خداوند
  لم همراه و همسفر ما در بيگر تو هست

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

 ي و ناآراميوزده وحشي در آنجا ديسيع. ل واقع شده بودي جلياي دريان در كرانه باخترين جدريسرزم 1-5: 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 ي زندگها او در قبرستان و كوه. مواجه شده بود
  . زد مياد يساخت و فر مي



چه ” .ت نمودي شكوه و شكايد ابتدا محترمانه رفتار كرد و سپس به تلخي را ديسيوزده عي كه ديهنگام 6-13: 5
م ياعتراض و ترس سر تعظ  تنفريمان و حتي خواهش و ا، احترامي كه از رويمرد؛ يت درسيم ولير وخيتصو
ه ي اتحاديادداشتهاي(برد  مير درد و رنج بسر يز اسي و ني آزاد، كه در حسرتاي هت دوگانيآورد، شخص يد موفر

  .)كتب مقدسه
  :ن باشديتواند چن ي ميست وليع مشخص نيب درست وقايترت
  )6 هيآ(دهد  يز از خود نشان ميدآمي تمجي رفتاريسيداوند عوزده نسبت به خيد. 1
  )8 هيآ(دهد كه از او خارج شود  ي روح ناپاك دستور م بهيسيع. 2
 قسم ي حيست و او را به خداي كيسيد 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 تسخي بسيوهاي از آن است كه دين حاكي او گفت لجئون و ا.ديرس نام آن شخص را پيسيع. 4

  )9هيآ(بودند 
  . د داشت تضاد ندارديد او روح پليگو ي را كه در آنجا م2ه ين موضوع با آينسان ايبد
  .او به گله گرازان بفرستد وها را از درونيكرد، د ي آن شخص بود كه خواهش مين صداي ااحتماالً. 5
ه يآ(تند و در آب خفه شدند ا جسي به دري دو هزار گراز از بلند،رفته شدن خواسته آن شخصيجه پذيدر نت. 6
13(  

د مطرح ينه چند نكته را باين زميدر ا.  انتقاد شده استيسين گله خوك از خداوند عي ايبارها به خاطر نابود
  :شود
  .طان بود كه به خوكها حمله كرديرانگر شين قدرت ويا.  نبود، بلكه اجازه آن را دادين نابودياو علت ا. 1
شان ي براين صورت خوكباني بودند كه در ايهوديد آنها ي دال بر اعتراض خوكبانان وجود ندارد، شايمدرك. 2

  .ممنوع بود
  . تر بودن مهمي زمي رويروح آن مرد از تمام خوكها. 3
  .ميكرد يمم درست مثل او عمل يدانستي ميسياگر ما به اندازه ع. 4
ساكنان . ده بودند، دوان دوان به شهر بازگشتند و خبر را منتشر نمودندي خوكها را دي كه نابوديآنان 14-17: 5

مردم هراسان . ابنديده و عاقل گشته را بي نشسته و لباس پوشيسي عيوانه 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 چني در ايشخص. شدند

 عامه مردم دشوار ين موضوع برايا. گران بازگو كردنديده بودند ماجرا را به دي كه ديآنان “.انسان آرام كرده بود
ن موضوع قسمت تكان دهنده ماجرا است و يا. شان روانه شودي التماس نمودند كه از حدود ايسيآنها از ع. بود
  . شان بودي اي برايانباريح مهمان زيمس.  خوكهاينابودنه 



روان او مشكالت يدند پيترس يح از حدودشان بودند، چرا كه ميهنوز خواستار خروج مس شمار  بيتيآن جمع”
 ،شانيالت جسماني حفظ تماي برايافتن راهيآنها در جهت .  آورندبه وجود در آنجا ي و شخصي مال،ياجتماع

  .)منتخب( “.ت دادندروح خود را از دس
 ي استدعا نمود كه با ويافته از ويآنجا را ترك كند، مرد شفا   سوار شد تاي بر كشتيسيچون ع 18-20: 5

 يتا شاهد  او را به خانه فرستاديسي عي ول،ي بر خلقت تازه ويك درخواست با ارزش بود، گواهين يا. باشد
س كه شامل دو يكاپوليت نمود، و خبر خوش را به دآن شخص اطاع.  خدا باشديزنده بر قدرت و محبت عال

  .  اطراف بود برديها يشهر با واد
شان يشان خود برو و ايبه خانه نزد خو: استي ابداند ه كه نجات خدا را تجربه كردي همه كسانيفرمان 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 يماري بيشفا) د

 جمع يسي دور خداوند عيميل عظيد كه خي نپائيري د،لي جلياي دريدر بازگشت به ساحل شرق 21-23: 5
 دختر كوچك او در حال مرگ . كهنهي از روسايكيرس بود ياياو . دي او دوي آشفته حال به سويپدر. 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 شدنديز از پي نياريخلق بس.  خانه او روانه شدي او پاسخ داد و به سويخداوند به تقاضا 24: 5
 شفا او را ي كه برايمانيواقعه ا “نمودند ي ازدحام ميت بر ويكه جمع”ار جالب است كه پس از عبارت يبس

  . ميش رو داريلمس نمود را پ
 نشد ي عصبانيبا رفتار و  خداوند در برخورد. را لمس نموديسي ع،رسيايخانه   مضطرب در راهيزن 25-29: 5

  ؟ چگونه استين حركاتيعكس العمل ما در مقابل چن. اورديو خم به ابرو ن
دهد  يم رخ مي به هنگام كار كه خارج از برنامه برايزاحمتها دارم بر موانع و مي كه سعين است وقتينظر من ا
فرستد تا بر خود  يشها را خدا بر ما مي آزما،ن كمك را در كار خود دارميشتريك انضباط بنگرم بيهمچون 
پندارند، بلكه  ين مي اشخاص چني كه گاه،ستين موضوع اتالف وقت نيا.. .مي به هنگام كار غلبه كنيهايخواه
 يمنتخب (م نمودين وجه به خدا تقديتوان آن را به بهتر ي كه مين قسمت در كار روزانه است قسمتيرن مهمتيا

  ).خياز نكات تار
 درمان انجام داده ي وي روياري بسيظاهرا اطبا. برد ين زن دوازده سال بود كه از مرض استحاضه رنج ميا

د به ي او اموقتي كه. لكه بدتر هم شده بود نداشت باي هدي فايبودند و هر آنچه داشت صرف نموده بود ول
 هم تلف اي ه لحظي حتيسيافتن عي ياو برا. او گفته بود  بهيسي درباره عي را از دست داده بود، شخصيبهبود
در ساعت چشمه .  او را لمس نموديكرد، دامن ردا ي خود باز ميت برايان جمعي از مي راهحالي كهدر . نكرد
  .افته استيصحت   كه كامالً بردياو خشك شد و پ خون



 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 ي آسمانيافت كه قوتي را لمس نمود او خود دريسيكه 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 جمعي سئوال نمود كه او را از ميدانست ول يجواب را م

 چرا .آورند ي دائما بر او ازدحام مياري اشخاص بس.شاگردان گمان كردند كه سئوال او احمقانه است 31: 5
.  وجود دارديمان شخص محتاج تفاوتي و ايان لمس جسماني ميول “؟ست كه مرا لمس نموديك” :ديپرس

مان لمس ي محال است او را با احالي كهدر . ميم اما به او اعتماد نكنيك شويح نزديم به مسيتوان يهمواره م
  . ميابيم اما شفا نيينما
 به عموم يسي در مورد عن شهادت رايو اول.  در افتاديجلو آمد و نزد او به رو زن ترسان و لرزان به 32-33: 5

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

د يمان و اميز از ايم او جان ما را لبريستي او باياگر با شجاعت برا.  خواهد بودي شخص رشد اندكيروحان
 كه همانا يمي او را شفا داد بلكه بدون شك بركت عظي جسميمارينها ب نه تيسيكالم خداوند ع. خواهد كرد

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

 يآنها با جماعت. ود به خانه او بردوحنا را با خيعقوب و ي ،پس پطرس. نان خاطر داديروس اطمياي به يبامهربان
ل مرسوم ي جلي غربيها ها در محلهي عزاداراين گونهنمودند مواجه شدند، كه  يار ميه ونوحه بسيعزادار كه گر

  .بود
بدون . ل شديشان به تمسخر تبديا هي گفت دختر نمرده بلكه در خواب است گريسي عهنگامي كه 39-42: 5
 دختر يا:  را گرفته و به او گفتيحركتشان برد و دو دست و  بيرا بر سر فرزند او خانواده دختر يديچ ترديه

ت متعجب و خوشحال ينها  بيخانواده او. دي برخاسته و خرامهدختر دوازده سال اًفور. زيم برخيگو يتو را م
  . شدند
مه مردم و شهرت مهم ن عاي او تحسيبرا. ن معجزه خبر ندهندي را از ايخداوند آنها را قدغن كرد كه كس 43: 5
  . شد ميد مصلوب ياو بااًنيقي. نبود

تمام . دهدي و مرگ نشان ميماري ب،طاني را بر شيسين باب اقتدار عيمرده بود، پس ا م كه دختر عمالًيرياگر بپذ
 . گفت كه او نمرده بلكه در خواب استيسيع.  در مورد مرده بودن دختر اتفاق نظر ندارندمقدس كتابمحققان 
زاند، اما اگر دختر يتوانست دختر را از مرگ برخ ي مياو به سادگ. ق بوده استي عميحالت كما  او درديشا
  . آورد ي نمبه وجودش ي برايادي عمل او اعتبار ز،هوش بودهيفقط ب



 يتوان در خدمت روحان يم.  بدو دهنديخوراك شان را گفت تايپس ا:ميريده بگيد كلمات آخر باب را ناديما نبا
ك راه ي .از دارنديه نيابند به تغذي يات تازه مي كه حييجانها.  شناخت“ خدمتيليبعد تكم” را يسيسخن عن يا
  . او استيها ، دادن خوراك به برهدهنده نجات محبت شاگرد نسبت به ي تجليبرا
  
  )6-1: 6(شود  يخادم از ناصره رانده م )ذ

شه كرده ي را پي حرفه نجارجائي كه جا زادگاه اوبود،ني ا. به همراه شاگردانش به ناصره بازگشتيسيع 1-3: 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 اًقي در دل خود عميول را انكار كننداش  العاده
روزمند به ي پياگر او مانند قهرمان. شناختند يم كه برادران و خواهرانش هنوز در آنجا بودند مي پسر مرنجار،

بدون عظمت و   وي او با فروتني ول،رفتنديپذ مي او را يشتري بيد نبود كه با آمادگيبع. گشت يناصره باز م
  . ن مساله باعث لغزش آنها شديهم. شكوه نزد آنها آمد

قدر  كان او آنيشان و نزديخو.  دارديشتري خارج از وطن خود حرمت بي گفت كه نبيسي آن عپس از 4-6: 6
 دشوارتر از خدمت در يچ خدمتي خداوند هيبرا. ت و خدمت او را بداننديبودند كه قدر شخصنك ي او نزدهب

ز يهم چ ز ناصرها ايآ”:ن بودي منفور بودند نگرش عموم در مورد آنها چنيها خود مردمانيناصر. ستيخانه ن
 يمانيا  بي و از غروريريتفس. ستندينگر يم يسين جامعه داشتند به عي و اكنون مطرود“د؟يآ يرون مي بيخوب

 .ن بوديض را شفا داد، اما تمام كار هميمر او چند.  در ناصره شددهنده نجات مانع كار يمانيا   بي.قلب انسان
  :سازد يلر خاطر نشان مي ميج يج.  مردم ناصره او را متعجب ساختيمانيا بي
كه به  يبندد به طور يض و رحمت را مي فيچرا كه درها. طان در برداردي شي برايج مهمي نتايمانيا  بينيچن”

  “.ابدي ي انسان راه ميض و رحمت به زندگي از فياز تنها قطرات اندكيهنگام ن
. اند هن اندوه سهم برديروان او از ايز پ اياريبس. دير را چشي، طرد شدن و تحقيي طعم تنهايسيگر عي ديبار
 يده و ارزش روحانيم پشت ظاهر محقر آنها را ديتوان يا ميآ. شوند ير ظاهر ميار حقين خداوند بسي خادماكثراً
 ي مردم ناصره به دهات اطراف آن حوالياز سو رفته شدنيم؟ خداوند بدون توجه به نپذي آنها را بسنجيقيحق
  . م دادي تعل،گشته
  
   )13-7: 6(كند  يخادم دوازده شاگرد خود را اعزام م )ر
ده بودند ي ددهنده نجاتر نظر ي زيرينظ  بيميآنها تعال. ده بوديفرا رس  اعزام آن دوازده به خدمتيزمان 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 يكدي سفر به يتوانستند در ط ين ميشد و همچن يد مييشان از زبان دو شاهد تايموعظه ا
د باشد، ي نداشتند مفي خوبيط اخالقي كه شراييتوانست در فرهنگهاينكه حضور دو نفر ميو سرانجام ا. ببخشند



 رون كردن ارواحيز در بيچ كي.  نداشتي ارزشيين خود به تنهاياما ا. د قوت داديسپس او آنها را بر ارواح پل
  . گران عطا كندين قدرت را به ديتواند ا ي تنها خدا م،د مهم استيپل
آنها . گفت يآمده است را نم 11-8ات ي كه در آيچگاه دستوراتيا بود او هين دني خداوند از اياگر پادشاه 8: 6

 نه توشه .رفتند يش مي سفر پير برايد بدون تدبيان باشاگرد. ا قرا ر داشتندين دني ايدر نقطه مقابل رهبران مذهب
  . كردند ياجاتشان به او اعتماد مي رفع احتيد براي آنها با. و نه پول در كمربندشان، نه نان،دان
ك ي و تنها يوانات وحشي محافظت در برابرحي برا احتماالً،ك عصايك كفش و يآنها اجازه داشتند تنها  9: 6

 ثروتمند به خاطرا يشان حسادت بورزد يا ييتوانست به دارا ي نميقطعا كس .شته باشدلبا س همراه خود دا
آنها با . بر او توكل كرده بودند  خدا بود و كامالًيشاگردان هر چه كه داشتند از سو! ت شوديحيشدن جذب مس
  . كرده استز ي از پسر خدا باشند كه با قدرتش آنها را تجهاي 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 ي مامور.داشت ي باز ماي ه منزل راحت و اجارين دستور آنها را از گشتن برايا. گر اعزام شونديد
 ،د با گشتن به دنبال تجمالتيآنها نبا.  خود نبوديفع شخص و ني لذت و خوشي بود كه در پيام شخصيپ

  . دادند يش سازش مي و آسايراحت
د ين رو آنها نباياز ا.  آنها متعهد به ماندن در آنجا نبودند،رفتنديپذ ميامشان را ني شاگردان و پياگر مكان 11: 6

 خود را يهايد خاك پاي باين مكان شاگردان به هنگام ترك آ.ختندير ي خوكها مي خود را در پايدهايمروار
  . بش طرد خواهد كرديرا به سبب طرد پسر حب خدا آنها نكهي باشد بر ايشان شهادتي ايبتكانند تا برا
 اما با ،)36-35: 22لوقا ( آنها را لغو كرد، يسيو بعدها خود خداوند ع  بودين دستورات موقتي از اياگر چه برخ

  .  استي مظهر اصول جاودانيح در هر عصرين مسي خادميحال هنوز هم برا نيا
ر را روغن يضان كثيرون كردند و مريوها را بيار دي به توبه موعظه كردند و بس،شاگردان روانه شده 12-13: 6
ر ي را به تصوالقدس روحدهنده  نيو تسك بخش آرامش بود كه قدرتي نماد،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 مي كه در سرزمي كه اخبار معجزه گريهنگام 14-16: 6
اس يگران گفتند كه الي د. است كه از مردگان برخاسته استدهنده تعميد ييحين همان ي كرد كه ا يريجه گينت

ن مرد همان است كه او سرش را از تن جدا كرده و ي ا هرود معتقد بود كهيگر وليامبران دي از پيكيا ياست 
س آن صدا را خاموش يروديه.  از جانب خدا بوداي ه ندا كننديددهنده صدايتعم ييحي. حاال برخاسته است

ا و  .رساند ي آزار ميس انجام داده بود، عذاب وجدان او را به طرز بديروديه  كهيبه خاطر كار. كرده بود
   .اكاران سخت استآموخت كه راه خط يم



س را به خاطر ازدواج يرودي ه،دهنده تعميد. گردد ي باز مييحي قتل يت به ماجراين قسمت، حكايدر ا 17-20: 6
نه به دل يس بود، از او كيروديا كه اكنون همسر هيروديه. خ كرده بوديپس توبيلي ف،با زن برادرشاش  يراخالقيغ

د چونكه او را مرد عادل و مقدس يترس ي مييحيس از يرودياما ه. دريداشت و قسم خورده بود از او انتقام بگ
  .كرد ي ميا را خنثيرودي هيدانست و تالشها يم
ل ي جليپان و روساي كه امرا و سرتيافتيس، در ضيروديدر روز تولد ه .افتيباالخره آن زن فرصت  21-25: 6

 را چنان شاد نمود كه پادشاه بدان دختر قسم سيرودين امر هي ا.برقصد  داد كه دخترشيبيا ترتيروديبودند، ه
 دهنده تعميد ييحي سر ،ك مادرشياو به تحر. ش را به او خواهد دادي از دارائيمي نيخورد هر چه بخواهد حت

  .  درخواست كرديرا در طبق
 ،گناه. به پاس قسم وخاطر اهل مجلس خواسته او ر ا قبول كرد. پادشاه به شدت محزون گشت 26-28: 6
  . ز شدي شهوت انگير و رقصي شري زنيد، پادشاه فرمانبردار قرباني خود را بدور او تنيرهاتا
 دفن ، آمده و بدن او را برداشته، او افتادهي برايدند كه چه اتفاقي شنييحي كه 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 رخي مسيل ثبت شده و در شروع سال سوم خدمت عمومين معجزه در هر چهار انجيا 30: 6
د آنها سرشار از يشا. )23-7ات ي آك.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 بودندت و احتماالًيموفق
  .ل بردي جلياي دور افتاده در سواحل دريا هيناح
به عنوان   كه“ديي استراحت نمايد و اندكيائيران بي وي به جا،شما به خلوت”م، يشنو ي ماًغالب ما 31-32: 6
 ما خوب يراب” :ن نوشته استيچن (Kelly)كلي . رود يان به كار ميحي مسي تجمالتي سفرهايراب يهيتوج

م، ي ترك كني مدتيگر اگر كارمان را براي ديم، به عبارتي به استراحت داشته باشيشترياز بيخواهد بود اگر ن
ن كالم يكه ام يم مطمئن باشيتوان يوم خواهد شد و ماار متديگران بسي بركت رساندن به ديانكار نفس ما برا
  “. مايخداوند است برا

 بر آن يسيع. كردندياچه دنبال مي دري خداوند و شاگردانش را تا بدان سوتي از جمعيميل عظيخ 33-34: 6
م دادن يشان تعلين به ايبنابرا.  دفاع و آواره بودندي گرسنه وبي روحاني آنها بدون راهنما.مردم ترحم نمود

  . گرفت
 ياري بسيها انسان نكهيت خسته شده بودند، از اي جمعيبود، شاگردان از شلوغ  روز رو به اتماميوقت 35-36: 6

 اطراف يكردند كه جماعت را به نواح  آنها به خداوند اصرار. خوردن نداشتندي برايزيآمده بودند و چ



 ي برايا مردم مزاحمتيآ. داد يخته بود، شاگردان را آزار مي را برانگدهنده نجات كه 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 گفتيسيع 37-38: 6
  . و خداي نان و دو ماه5ر از يز غيچ چي و هها پنج هزار مرد به اضافه زنان و بچه

ات يح به عنوان ناندند كه چگونه خود را ير را از خادم دين تصوي كه رخ داد، شاگردان ااي ه در معجز39-44: 6
 قت،يدر حق.  داشته باشنديت جاودانايگران بتوانند حيد پاره شود تا ديبدن او با. كند ي گرسنه عطا ميايبه دن

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

  : گرفتندي باارزشياو درسها شاگردان درباره خدمت به
 پنج ،توانست ياگر او م. اجاتشان شك كننديقدرت او در رفع احت د هرگز بهي نبايسيشاگردان خداوند ع .1

آنها . ط را فراهم كندين وفادارش تمام شراي خادميتواند برا يخوراك دهد، او م ي ماه2 نان و 5هزار مرد را با 
اگر آنها اول به دنبال . ديآ يشان از كجا مين باشند كه غذايران انكه نگي او كار كنند بدون ايتوانند برا يم

  .شد اجاتشان رفع خواهديملكوت خدا و عدالت او باشند همه احت
م يداررا اگر ما آنچه . دي دهيشان را غذايشما ا :ديگو ي ميسي ع؟ بشارت دادي فانياين دنيبه ا شود يچگونه م
بركت  تواند آن را هزار چندان كند تا هزاران نفر از آن يرسد، او م به نظر بي هر چند هم جزئ،ميبه او بده

  .ابنديب
  . دي به انجام رسانيي و پنجاه تايي صدتايها  و بانشاندن جماعت در گروهمند ك روش نظامياو كار خود را با 
 آن اً مطمئن،ستن نانبدون شك. گرفتند ي نماي هجيآنها نت و،بدون بركت ا. داد  را پاره كرد و بركتياو نان و ماه
ن است كه ما هنوز يم ايم خدمت كنيتوان يآزادانه نم نكه ما كامالًيل ايدل.  نبوديشان كافيا  خوراكيمقدار برا
  .)ماي هانتخاب نشد(م اي هنشكست
 به جهان ننقشه او خوراك داد. كار را انجام دهند نياو به شاگردانش اجازه داد ا. ع نكردي خود غذا توزيسيع
  . له قوم خود استيوسبه 

اجات روزمره خود ي كار خداوند را نسبت به تمام احت،اندار ايماناگر امروزه .  همه بودي برايغذا به اندازه كاف
  . ل را بشنوديام انجين نسل پيق ايتواند از طر يا ميت قرار دهند، تمام دنيدر ارجح
خداوند .  بود كه در ابتدا داشتنديش از آن مقداري ب مانده دوازده سبد پر كرده برداشتند كهي باقيها از خورده

 كه اضافه مانده بود جمع يخوراك.  اسراف نشديزيدهد كه چ ين نشان مي همچن، استيبخشنده سخاوتمند
  .اسراف گناه است. دي گرديآور

ن ي اداد، ين معجزات هرگز رخ نمي از بزرگتريكيپرداختند  ياگر شاگردان طبق برنامه خود به استراحت م
  ؟موضوع چقدر در مورد ما صادق است



  
  رود ي آب راه مي رويسيع) س

  .زيشان را نيت ايبود بلكه امنن ين خوراك خادمي نه تنها قادر به تامدهنده نجات 45-50: 6
 رودخانه فرستاد، خود به جهت عبادت بر فراز يق به جانب شرقينكه شاگردان خود را با قاي پس از ايسيع
 كمك به ياو برا .دي در جهت باد مخالف ديدر حال راندن كشت شان را خستهي او ا، شبيكياردر ت.  آمديكوه
سپس او با سخنانش آنها . ننديب ي ميده تصور نمودند كه روحيدر ابتدا آنها ترس. شد ا خراماني دريشان بر رويا

  .ديبالفاصله باد ساكن گرد. ق شديد وسوار قاينان بخشيرا اطم
 د چنانكهي سوار شد، باد ساكن گرديشان به كشتي تا نزد ا:ابدي مير خاتمه يك تفسيت با يان رويا 51-52: 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 ني او غيز برايچ

 نبود اي هن معجزه بزرگتر از آن معجزيا. شدند يرود شگفت زده م ي آب راه مينكه او بر رويدن ايد از ديآنها نبا
  .شود ي مي در امور روحانيذهن  و كنديدل  باعث سختيمانيا كم. تر مشاهده كرده بودند شي پيمكه ك
از  ست ايري تصو، كوهي در بااليسيع. ندين عصر را ببايان ير دوران امروز و پاين معجزه تصويد در اياسا بيكل

  .دينما ي قوم خود شفاعت ميح در آسمان كه براي مسيخدمت كنون
ه خادم ب. كنند ي دست و پنجه نرم مي زندگيشهاي هستند كه با طوفانها و آزمايني از خادميريشاگردان تصو

 ساحل ينجات داد و با حفاظت آنها را به سو ها اضطراب طرها و اولش بازگشت و آنها را از خيا به جيزود
  . كرديي راهنمايآسمان
  
   )56-53: 6(دهد  يسارت شفا ميخادم در جن )ش

رفت مردم  ي هر جا كه او م.ن محاصره شدرامايان بي در م،اچه بازگشتي دري خداوند به سمت شرقهنگامي كه
خواستند  يآنها فقط م.  شده بوديي سرپايها ل به درمانگاهيبازارها تبد. آوردند يها نزد او م بر تختماران را يب

  .افتي يكرد شفا م يهر كه آن را لمس م. ندي او را لمس نمايك شوند تا دامن رداي نزديازه كافاند هبه او ب
  

  )23-1: 7(رسم در مقابل كالم خدا  )ص

 را ي از رسوم و سنن سخت و اجباريعيهود بودند كه نظام وسي قوم 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   بيخداوند را ا احكاميكردند و  ي را انكار مي مذهبيها نوشته موارد آنها عمالًيدر برخ. شد يم



 آنها را يز در فروتنين خود به قوم خرسند بودند و قوم نيل كردن قواني در تحميرهبران مذهب. ساختند يم
  .بودند ي ميشد راض يافت نميت در آن ي كه واقعيفاتين نظام تشريرفتند، و از ايپذ يم
ن شستن دستها غذا نكه شاگردانش بدوي را به خاطر ايسيان و كاتبان عيسيم كه فرينجا شاهد هستيدر ا 2-4: 7
 خود را نشستند بلكه بر طبق يش از غذا دستهايست كه شاگردان پي نين 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 ني كه تجويرسوم
 ي حتي افراطين نظام دشوار شست و شوي ا.رنديد غسل بگير بودند بااگر آنها در بازا. شدند يناپاك قلمداد م
  . شد يز ميها نيكرس  ويشامل ظروف مس

  :سدينو ين ميان چنيسي جونز در مورد فري استنل.ي ا
انه بود كه تنها يجو بي و عيقدر منف دگاه آنان آنيدن او آمده بودند، و دي ديم برايآنها تمام راه را از اورشل”

 ،ده بوديدن به خود يتاكنون زم بخش كه ن جنبش نجاتيدن بزرگتريدر به داق آنها .دندينشسته را د يدستها
 ل كوچك ويدن مساي ديشان برايچشمان بزرگ ا. كرد ي را پاك مها بدنها و  ها و روح  كه ذهني جنبش،نبودند
آنها را . سپارد ي ميها را به فراموشخ آنين تارياسته بود، بنابر بزرگ بيزهايدن چي دي برايت باز بود ولياهم بي

آنها از خود انتقاد به جا . ح باشندي سخنان مسي برااي هنيش زمينجا پينكه به مانند ايكنند مگر ا يفراموش م
  “.روانيح پي آنها انتقادات جمع كردند و مس. راها انسانل يح تبديگذاشتند و مس

  كه بودنديهمان كساناً قينان دقيارشان شده بود اشاره كرد، ا كه در مورد رفتييشگوي بالفاصله به پيسيع 5-8: 7
.  دلشان از او دور بوديداشتند ول يخود خداوند را حرمت م يآنها به لبها. ا در موردشان اخبار نموده بودياشع

رده  كمقدس كتابم ين تعاليگزيپرستند و سنن خود را جا يكردند كه خدا را م يده وانمود ميچيآنها با مراسم پ
ت بشناسند، با ي به رسمي و اخالقيمانينكه كالم خدا را به عنوان تنها مرجع تمام مسائل اي ايآنها به جا .بودند

   . غلط از احكام كتب مقدسه به دست داده بودنديريرسوم خود تفس
 از يكي. نكه چگونه رسوم آنها حكم خود را باطل ساخته است اشاره كرديك مثال از اي با يسيع 9-10: 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 بودي كه پدر ي كسيبرا). اجاتشان استيدر رفع احت

د يفرض كن. بود “متعهد شدن”ا ي “دنيبخش”ش يمعنا  كه به نام قربان معروف بود،يهودي يكن رسميل 11-13: 7
 او يول  آنها داشت،ي نگهداري پول برايپسرشان به اندازه كاف. بردند يد بسر مياز شدي در نييهودين يكه والد

كل او يه او به خدا و هينكه سرماي ايعني ، بود“قربان”داد  ي كه او انجام ميكرد، تنها كار ين كار را نميا
او  احتماالً. كرد ينش داشت آزاد مي كه در قبال والدييتهاين امر او را از تمام مسئوليا .اختصاص داده شده بود

داد،  يكل اختصاص مين پول را به هي اگر چه ايد، حتيداشت تا در تجارت آن را صرف نمايپول را نگاه م
  :كند ين اظهار مي چني كل. او نداشتي برايتياهم



 دن شخص از تماميعت و رهاني در مقابل احكام شريوال شخص را در جهت مصون بودن اميرهبران طرح”
 ن خود رايچ كس والدين خدا بود كه گفت هيا.  در مقابل كالم خدا ابداع كرده بودنديمشكالت وجدان

 شدن پشت ينجا مردم با مخفي در احالي كه در . كند محكوم شودياحترام  بيحرمت نكند و هركس به آنها بي
ك اقدام ين رسم گفتن قربان، كه خداوند به آن پرداخت فقط يا. ر پا گذاشتندي خدا را زن دو فرمانيعت، ايشر

  “. فرمان خدا بودپروا در برابر  بييانيغلط نبود بلكه طغ
ست كه به دهان انسان يز نيچ چيدارد كه ه ي اظهار ماي هشيان ريك بي، خداوند با 14ه يدر شروع آ 14-16: 7

بلكه آنچه از درونش صادر گردد ) خورد ي كه انسان با دست نشسته مييمثل غذا(د وارد شده و او را نجس ساز
  .)شود ي كه در مقابل احكام خدا از دهان صادر ميمثل احكام و سنت(
 داشتند كه به خاطرشه ي آنها هم،عتيق عهدم يبر طبق تعال. ج شده بودندين مسئله گي شاگردان هم از ايحت 19: 7
 حاال به يسيع. سازند يگو ناپاك بوده و آنها را نجس مي خرگوش و م،ل گوشت خوك از غذاها مثاي هپار
ن سخن به يك نظر، ايدر . سازد يشود او را نجس نم يدارد كه آنچه به درون انسان وارد م ي اظهار ميروشن
  . عت بودين شري اياليان استي پايمعنا
االت بد و زنا و فسق و يخ:سازد ي كه او را ناپاك مد استيآ يرون ميك نفر بي كه از درون دل يزيچ 20-23: 7

رسم . شد ي داده ميست جايد در ليبااً ز لزومي نيباشد كه رسوم انسان ين ميمقصود ا ، در متن.يقتل و دزد
 ين از گرسنگي از والدي شمار،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 با انيم ايريگ ين متن مي كه از اين درسهايبهتر از يكي

م و يتعل اوالً. مي رد كناست از انسانكه   رازي و هر چ نمائيماست اطاعتدا ز كه از خيهر چاز م و يبسنج
 يبرا. سود ببرند  از آنمقدس كتاب به  و مردم معتقد. باشدمقدس كتابح يام صريد بر طبق پيموعظه اشخاص با

روان وفادارش كه چشم بسته ي پ.يم انساني تعالي او شروع كرد به نام بردن از بعض،ن اعتقاداتيد واقع شدن ايمف
ز كالم را به نظر كند يام او نوك تي اگر چه پيكند حت يدارند كه او اشتباه نم ن احساس رايروند ا يدنبال او م
  . گر نباشد ح آن را جلوهير صيا 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 مي بايسيخداوند 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 ي به خاطر ايهودير يزن غ) ض

ان يهوديريسازد كه غ ينجا او خاطرنشان ميدر ا.  خوراكها پاك هستندي نشان داد كه تمامي در واقعه قبليسي ع
ه يقينيدون كه في صور و صي حواليعني ي شمال شرقي به نواحيسيسپس ع. ستنديا ناپاك نيگر نجس يهم د



سرعت  حضور او به كار شد وين  شود اما شهرت او مانع ااي هانه وارد خانياو خواست مخف. شود رفت يگفته م
  .درخواست كمك كرداش  وزدهي دختر دي نزد او آمد و برايهوديري غيزن. آشكار گرديد

ده خدا بودند يان كه قوم برگزيهودي  بود،يوناني  بلكهيهوديك 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 داشتنديگاه خاصيجا
گانه يل بين اسرائيان در سرزميهودير ي اما 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 ي بدون ام،حيب بود، بدون مسي با عهد خدا غري كهانكس. بودند

 كرد و ي پادشاه به مردم معرفبه عنواناو خود را . ل آمده بودي مردم اسرائي در درجه اول برايسيخداوند ع
 يهودير ي گفتن او با زن غ درك سخنين نكات برايتوجه به ا. ل موعظه شديل در ابتدا در خانه اسرائيانج
  . رفته استيآمد او زن را نپذ ي مبه نظررون كند، يو را از دخترش بي آن زن استدعا نمود دزماني كه. ت داردياهم
ش ي پست كه نان فرزندان را گرفتهيكو نين نيد غذا داده شوند و ايل اول باي گفت كه فرزندان اسرائيسي ع27: 7

ر يبگذار اول فرزندان س :او گفت.  رد كردن درخواست او نبودي جواب او به معنا. اندازم“انيهودير يغ”سگان 
زمان در  خدمت او در آن. مان و توبه آن زن بودي سنجش ا عمالًي بود ولهرحمان  بين سخن به نظريا. شوند

 و يسي ع بر خداوندييچ ادعايتوانست ه ي او نميهودير يك غي به عنوان. ل بوديبه اسرائ درجه اول معطوف
  ؟دانست يقت را مين حقيا او ايآ. توانست اعطا كند داشته باشد ي كه او ميازاتيامت
 ي سگهاي هستم وليهودير يك سگ كوچك غي من فقط . خداوندايبل :دانست و در جواب گفت ياو م 28: 7

، خواهم يت كه م اسيزين تنها چيا. خورند يزد مير يز مير مي نان فرزندان كه زيها ز از پس ماندهيكوچك ن
  . مانده استيان باقيهودي كه از خدمت شما به يزيچ  نان از آنه خرديمقدار
 آن يوقت. ن كردي دخترش از فاصله دور، تحسيله شفايمان او را بوسيخداوند ا. م بوديمان عظين ايا 29-30 : 7

  .افته بوديشفا   دخترش كامالً،زن به خانه رفت
  
  شت  كه لكنت زبان داي كريشفا )ط

س يكا پولي كه به داي هي ناح،ل بازگشتي جلياي دريترانه به سواحل غربيخداوند ما از سواحل مد 31-32: 7
 را كه يدوستان دلسوز، كر. ل مرقس ثبت شده استي رخ داد كه فقط در انجاي هدر آنجا واقع. معروف بود

دن يقت در اثر نشنيا در حقي ي جسم نقصبه خاطرن لكنت زبان او يد اي شا.لكنت زبان داشت نزد او آوردند
ر ي را به تصوي او گناهكار حالدر هر. توانست كلمات را درست ادا كند يرا او نميدرست صدا بوده باشد ز

 ناتوان گرانين سبب در صحبت كردن راجع به او با دي و از ا كر است خدايدن صداي شني كه براكشد يم
  . باشد مي
 ي وي خود را در گوشهاياو انگشتها.  خلوت بردييت به جايان جمعي از م در ابتدا او رايسيع 33-34: 7

هماند كه در حال باز فله به مردم بين وسي به ابه طوري كه آب دهان انداخته و زبانش را لمس نمود ،گذاشت



ا او يآ. ن قدرت از خدا بوديست و نشان داد كه ايآسمان نگر  بهيسيسپس ع. كردن گوشها و زبانش است
باز  يعني يافتح كه به زبان آرام :باالخره او گفت. دي بشر از گناهان كشياه  رنجي بود كه برايانگر اندوهينما
  .شو
خداوند از مردم خواست كه معجزه را شهرت . دن را كسب كردي قوه درست گفتن و شناًمرد فور 35-36: 7

ت ندارد كه موضوع يست و اهميه نيوج تل هرگز قابينااطاعت.  ننمودنديكن مردم به سخنانش توجهيندهند ل
  .  باشديرخواهي خيهر چقدر هم از رو

كو يهمه كارها را ن :آنها گفتند. ندر گشتيالعاده او متح  فوقين معجزه بودند با كارهاي كه شاهد ايآن كسان 37: 7
ن يا آنها در اي آ.تندنسدا يگفتند نم ي را كه ميقتيآنها حق. گرداند يا ميكران را شنوا و گنگان را گو. كرده است

 زماني كه. ندي بگويشتري احساسات بيمان و حتين را با ايتوانستند ا ي آنها م.كردند ي ميقسمت جلجتا زندگ
 ما برتر ي كه از همه پرستشهايما ثابت كرد، بخشش اموزد كه با آن بخشش را بهي را بين محبتي ما ايجانها
  . ده استكو انجام دايهمه كارها را ن  مايسيع:است
  
  )10-8:1(خوراك دادن به چهار هزار نفر  )ظ
  :است ر آمدهي آن در جدول زيه است و تفاوتهاين معجزه به خوراك دادن به پنچ هزار نفر شبيا 1-9: 8
  ).كردند ي ميزندگس يآنها در دكاپول(  بودنديهوديري غمردم احتماالً .1  )15 و 14 :6 وحناي( بودند يهوديمردم  .1
  )2 :8( بودند يسيت سه روز با عيجمع. 2    )35 :6( ندد بويسيك روز با عي تيجمع .2
  )7و  5 :8( كوچك استفاده كردي نان و چند ماه7او از  .3  )14 :17 يمت( استفاده كردي ماه2 نان و 5 از يسيع .3
 خوراك خوردند ها اضافه زنها و بچهچهار هزار مرد به . 4  )21 :14متي  ( خوراك خوردندها پنج هزار مرد به اضافه زنها و بچه .4
   )38 :15 يمت(
  )8 :8(  پر شدسبد 7مانده ي باقيها از خورده .5  )20 :14متي  (  پر شدسبد 12مانده ي باقيها از خورده .5

    
 اضافه يشتريز بيگرفت و از ثمره كارش چ ي ميشتريجه بيكرد، نت ي كار مين گروه كمتري در بيسيهر چه ع

 يتينجا جمعي افتاد و در ايهودير يك زن غي يز براي ميم كه خرده نانها از روينيب ي م7در باب . آمد يم
  :كند ير مياردمان تفس.  خوراك داده شدندي به فراوانيهوديريغ

 نجا احتماالًيدر ا. فتنديان محتاج نيهودير ي غيز براي ميتوانند از رو يدهد كه خرده نانها م يمعجزه اول نشان م
دهد و خودش نان  يا مي دنيش را براي مردم خود طرد شده و زندگي از سو،يسينكه عيت به ا اساي هاشار
  . بشري تماميست برا ااي هزند
  اقدام بههنگامي كهد يما با.  وجود دارديداد لذت بخش خوراك دادن به چهار هزار نفر خطرين رويدر ا

ق يمملو از حقا ، مقدسيها  كلمات نوشتهي تمامم كهيش فرض را داشته باشين پيا ميكن ي ممقدس كتابمطالعه 
  .ميفهم آن نباشبه قادر  خود يبا تفكر و درك امروز اگر ما ي است حتيروحان



نوته رفتند  به نام دلمابه مكانيل ي جلياي دري به قسمت شرقس گذشتهيپولكاي و شاگردانش از ديسيع 10 :8
  )39 :15 يمجدل در مت(
  
  )13-11 :8(طلبند  يم ي آسمانيتيان آيسيفر )ع
. ار بزرگ بوديشان بسي و حماقت اي كور.خواستند ي مي آسمانيتي آيو از و ان با او مباحثه كردهيسيفر 11 :8

 بود كه از آسمان آمده يتي آاًقتي او حق.يسيستاده بود خود خداوند عي ايت آسمانين آيشان بزرگتريدر مقابل ا
 يده و با مرديرا داش  العاده  معجزات فوق،دهيرش را شنينظ  بيها كالمآن. ش قائل نبودندي براي آنها احتراميول

  !دنديطلب ي ميت آسمانيك آي خود از او يگناه در ارتباط قرار گرفته بودند هنوز در كور  بيكامالً
ا يخ دنيك نسل ممتاز و خوشبخت در طول تاري اگر !دي از دل كشينده آهده ب نبود كه نجاتيعج 12-13 :8

 ظهور ين مدرك برايتر دن واضحيهنوز در د. از آنها بودنداي هان عديسيهود بود كه فرياشت، آن نسل وجود د
ن فرقه عطا يگر بدي ديتيآ : گفتيسيع.  بودنديني زمي به جاي آسمانيتيدن آيح كور بودند و خواستار ديمس

  .  عبور نموديغرب ه كناره ب سوار شدهي و باز به كشتايد هدن آن را داشتيرا شما شانس دينخواهد شد ز
  
  )21-14 :8(س يروديان و هيسيه فرير مايخم) غ
ان يسي هنوز در تفكر مباحثه با فريسيع.  سفر شاگردان فراموش كردند كه با خود نان بردارنديدر 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 تاثي از كار آرام آرام و ساكت شاي هنمون
 خود ي مقدس برايان ظاهريسيفر.  بوديني و تعصب و خود عادل بي مذهب پرست،ياكارير ان شامليسيفر

 و يوي دنيدگاههاي شامل فساد، دتماالًس احيروديه هيرمايخم.  درونشان فاسد و ناپاك بوديساخته بودند ول
  . شناخته شده بودند،ن گناهانشاني ابه خاطران يروديه.  بوديناباور
كردند غذا  ي كه شاگردان بدان فكر ميزي همه چ. را فراموش كرده بودندينكته اصل شاگردان كامالً 16-21 :8
 سئوال 4. كرد يشان را سرزنش ميل حماقت ا سئوال او5 : نمودي در پي سئوال پ9شان ين او از ايبنابرا. بود
ا او يآ. كرد يخ ميشان بود توبي او همراه ازماني كهاجات تا يشان از بابت رفع احتي اي نگراني آنها را برايبعد

 هزار نفر را 4ا او ي آ.ي اضافه مانده بود؟ بلسبد دوازده حالي كهپنج هزار نفر را با پنج نان خوراك نداده بود در 
پس چرا آنها . نكار را كرده بودي او اي اضافه مانده بود؟ بلسبد 7 حالي كهنان خوراك نداده بود در  7با 
ده بودند كه خالق و حافظ كل يا آنها نفهميآ. قادر است  كامالًيشان در كشتياجات ايدند كه او در رفع احتينفهم
  شان بود؟ي همراه ايا در كشتيدن
  
  )26-22 :8( اديص بيتنا در ي مرد نابيشفا )ف



 آن مرد را يسي چرا عاوالً. زانديانگ يم را بريادي سئواالت 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 يج ثبت شده در اناين تنها شفايا( افت نكرد؟ي كامل دريئنايآب دهان استفاده كرد؟ چرا مرد فورا ب
خداوند ما   آن مرد را از شهرت دادن آن معجزه منع نمود؟،يسيباالخره چرا ع. )دهي مرحله به انجام رس2در 

  انجامي او برايم ولي اگر ما درك نكنيحت. ح دهديست به ما راجع به اعمالش توضيبلند مرتبه است و مجبور ن
مان ينكه در همه آنها اي متفاوت است به جز ايگري شفا با د،در هر مورد.  موجه داشته استيلي دل،يهر كار

 يكنند و بعض يدا مي پيريگ چشميد روحاني دها يبعض مان آوردن،يبه محض ا. آوردن اشخاص وجود دارد
  . دآورن ي مبه دستنان ي اطم،نند و سپس در نجاتشانيب يف ميگر در ابتدا ضعيد
  
  )30-27 :8(  پطرسيكوياعتراف ن )ق

شان را ينكه او بتواند ايشاگردان قبل از ا. درسان ي مدوازده رسولم ي تعلما را به عمق ،ن بابيدو پاراگراف آخر ا
ن يا. ق از او برسندي عميشناخت بهشخصاً ست يبا يدعوت كند ماش  ي وقف شده و قربانيبه راه خود و زندگ
م و اعمال ين بخش در تعاليتر  فراموش شدهن قسمت احتماالًيامروزه ا. برد ي ميفهوم شاگردمتن ما را به قلب م

  .ان استيحيمس
پس، او بحث را يليه فيصريق در راه.  دور افتاده در شمال بودندي با شاگردان خود به دنبال مكانيسيع 28و 27 :8
كو ي ني مردبه عنوانعموم مردم او را  ؟ستياو چ به ن سئوال آغاز نمود كه نظر عامه مردم راجعيبا ا
 ي احترامگذاشتند عمالً ي كه مردم به او مي احترام.امبرانيگر پيا دي ايلي ا،ددهندهي تعمييحيشناختند در حد  يم

احتمال . ك متقلب بوده استيا يوانه و يك ديا ي ،ك افسانهيست، سپس ي خدا نيسياگر ع . او نبودردر خو
  .  وجود ندارديگريد
درنگ اظهار كرد كه او   بي پطرس.دي شاگردان را راجع به خود پرسيابيسپس خداوند مخصوصا ارز 30 و 29 :8
 افتاده بود كه االن ي او اتفاقيدر زندگ. شناخت ي او را مي عقالنبه طورپطرس . استموعود ح يمس يعنيح يماش
. گر مثل سابق نخواهد بودي او ديگزند. دا كرده بودي نسبت به او پي و تجربي شخصيق و شناختي عميمانيا

د در ي بااً لزومس موعود بود، پطرمسيحح همان ياگر مس. گر هرگز به وجود خود فخر نخواهد كرديپطرس د
  . كرد ي مي خود را سپري كامل زندگيطرد شدگ

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

 سرشار ي دارند و عدم درك درست دوستان او را فراتر از آنچه در زندگ تنفريهوه را كه از ويما دشمنان خادم 
ار و ي و محبت تمام عي كمال معنو،مي پر از قدرت عظيما شاهد زندگ. مينيب ي م،از خدماتش وجود داشت



ن خادم حاال آشكارا به يبنابرا. رود يش ميو مرگ پ  رنجير خدمت به سوي مسي ول.مينيب ي او را ميفروتن
  . 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 سو ابتدا او را ،يدن به جالل آسمانير رسي مس، اويبرا
  .  گرانت گفته است.وي دبل.شود چنانچه اف يم
ن امر مخالف يا. ردي بمدهيد زحمت كشي بايسيرد كه عيذده را بپين عقيتوانست ا يپطرس نم 33 و 32 :8 

ش توسط ين را بكند كه خداوند و آقايخواست تصور ا ي او نميحت.  موعود بودمسيح او درباره ير ذهنيتصو
 بود كه ين زمانيكند و ا يز ميش سرزنش نيها ن گفتهي اي خادم را براياو حت. دشمنانش كشته خواهد شد

نه .  راي انسانيزهاي بلكه چيكن يشه نمي را اندياله را اموري ز، از من دور شو،طاني شيا:  به پطرس گفتيسيع
 يسي بلكه منظور عخطاب 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 مي پطرس مثل شين 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 چني ايكل. ت خداوند شدين باعث عصباني بود و ايطانيش

ل ي م. نجاتماني ما برايآرزو: كشد ي خود مي كه ما را همواره به سوي همان دام؟زاندي بود كه خداوند ما را برخيزيچه چ
 فرار ي شرم و طردشدگ،شهايآزما م ازيا درست است كه ما طبعا دوست داشته باشيآ. بيدن به صلي رسيبه راه آسان برا

شه در آن محبوس يد هميم كه بايشو ي ميياي كرده و وارد دنيدن شانه خالينكار ما در انجام اراده خدا در رنج كشيبا ا. ميكن
 چقدر آسان ؟ميا را داشته باشي هر دو دن، خالصه،مي كنين طي زميك راه آرام و محترم را بر رويم يده يح مي ما ترجم ويبمان

ا اگر يآ.  بگذارديز پايانگ من راه غيد به ايح موعود بايتوانست درك كند كه مس يپطرس نم .فتدين دام بي در اياست كه كس
  قلباً نيزاو.  نبوديد انساني جز عاطفه شديزي اعتراض پطرس چ؟ميكرد ينما تصور ي بدتر از او فكر ،ميما آنجا بود

 نشأت جهان اين  فاسد و دنيويروحچنين طرز فكري از دانست كه  او خود نيز نمي يداشت ول مي را دوست دهنده نجات
  .گيرد مي

خ كرد نشان يرس را توبست و سپس پطي كه در ابتدا به شاگردانش نگريسيع اشاره شده است به نجاينكه در ايا
  ؟ابندين شاگردان من نجات يب نروم چگونه اي صلياگر من باال: ديخواهد بما بگو يدهد كه م يم
. ابنديرم تا مردم نجات يده و بميروم تا زحمت كش يمن م: شان گفتي به ايريجه گي در نتيسيسپس ع 34 :8

را   پر رنج و مرگ آور،نيار كرده و آگاهانه راه ننگشتن را انكيد خوي با،دييايد از عقب من بيخواه ياگر شما م
 ، به جهانها ي دلبستگ،ي اجتماعي لذتها، خودي شخصيها يد راحتيشما با. دييو مرا متابعت نما انتخاب كرده

 دارد ين وا مين گونه كلمات ما را بر ايا. دي خود را ترك كني زندگي و حتي جسماني آرزوها و ثروتها،اهداف
ا ي دن،يم خود خواهيتوان يما چگونه م.  حق ماستيش و راحتي در آسايم زندگيم باور كني بتواناًقتيكه حق
عانه و با انكار ي مط،وقف شده ، پرزحمتيك زندگي كالم او را به ؟ميه كني و قلب سرد خود را توجيدوست

  كند ينفس دعوت م



ت همه يشتن در مركز اهمير گرفتن خو با در نظاًهر كس شخص شه وجود دارديوسوسه نجات جانمان هم 35 :8
 ي هالك ساختن جان شخصي برايتر را ه مطمئن. كند يانتخاب م ندهي راحت و آي زندگيز راهش را برايچ

لش و روح و جان و بدن خود كه ي او و انجبه خاطر خود را يكند كه زندگيح ما را دعوت ميمس. ندارد وجود
 بشارت به ياز بود براي خدمت مقدسش و هرگاه نيخواهد برا يم مااو از . ميم كرده است رها كنيبه ما تقد

رهاندن آن  ي براتر  مطمئنيراه.  استي هالك كردن زندگين به معنيا. ميمان را وقف كني زندگ،روني بيايدن
  .وجود ندارد

خواهد با  يم يا را سود ببرد چكارين است همه ثروت دني زمي روزماني كه تا يدار ايمان اگر يحت 37 و 36 :8 
ن يا.  جالل خدا و نجات گم شدگان از دست خواهد داديش را برايآنها انجام دهد؟ او فرصت استفاده از زندگ

د آنها را يا ما بايآ. شتر استيما بدهد به تواند ب يا مي دني كهزهائي ما از همه چيارزش زندگ.  استيمعامله بد
  ؟خودمانبراي ا ي مياستفاده كنح ي مسيبرا
 ترس از به علت ي از شاگردان جوانش در راه شاگردي خداوند ما متوجه شده بود كه ممكن است بعض38 :8

 او هستند به خاطر يي كه در صدد فرار از رسوايكند آنان ي ميآوراديشان ين بدي بنابرا. لغزش بخورندييرسوا
 خداوند يزود  به!يميعجب تعل. دن بر گردي او با قدرت به زمزماني كه رنج خواهند برد در يشتري بيياز 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 داشتي كه از او شرمگيپس او از آنان. ره كننده خواهد بوديپرشكوه و خ

داشتن از  شرم.  ما صحبت كنديد با قلبهايكار بارقه زناكار و خطان فيدر ا.. .سخنان من شرمنده شوند
  !باشد يست مي ناشا، استيمانيا  بي كه مملو از گناه ويياي در دن،گناه  بيدهنده نجات
  

  )10 و 9 يبابها( مي به اورشليسيسفر ع. 4
  پاداش خادم  )الف

شان يده در مقابل شاگردان و پس از دعوت ا پرزحمت و مرگ آور او كه انتخاب كر،نيپس از قراردادن راه ننگ
در . دهد يه را به آنها نشان ميگر قضي حاال خداوند طرف د، وقف شده و انكار نفسي متابعت او در زندگيبرا

 پاداش خود را از جالل تا به جالل ، پرداخت كنندين زندگي در ايادي زي آنها بها،ي بجهت شاگردي كهصورت
  . افت خواهند داشتيدر
 از شاگردان تا ملكوت خدا را كه به قوت ي، شروع به سخن گفتن كرد كه بعضمضمونن يخداوند بد 1-7 :9 
در . گفت يوحنا سخن ميعقوب و ي ،او داشت رو به پطرس. دي ذائقه موت را نخواهند چش،ننديد نبيآ يم

نست كه ما االن هر ياستدالل متن ا. دندي معروف است آنها ملكوت خدا را در قوت دي كه به تجلييكوهها
افت ينش دريم، پاداش آنها را به وفور در زمان بازگشت او در جالل با خادميح متحمل شوي مسبه خاطر يزحمت
  . ح بودي از سلطنت هزار ساله مساي هي كه بر فراز كوه حكمفرما بود سايطيشرا .م كرديخواه



. ديدرخش ي او مي لباسهايحت. ديع گرد ساطيت ويجالل در خشان او از شخص ،ر گشتي متغيسيات عيه -1 
  . كردتر دي لباس او را سف،اي هدكنندي سفعيجالل او فوق از قدرت هر ما

 كه قرار بود متحمل شود ي از غمي زحمت كش و با آگاه،ياو در فروتن. ح مستور بودي جالل مس.در ظهور اول
 او واضحا شاه شاهان و رب االرباب. دد كرگر راجع به او اشتباه نخواهيچ كس ديه . با جالل بازگشتيآمد ول

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

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

  . اند هن زنديزم يملكوت بر رو
از  يئ با ابر و صدا،بانيسه سا بر ساختن يد پطرس مبنشنهايپ.  شخصيت مركزي اين واقعه بودعيسي -4

  .او جالل سرزمين عمانوئيل خواهد بود. عيسي بايد در همه چيز جايگاه اول را داشته باشد . رد گرديدآسمان
. شد ي ظاهر معتيق عهدكل زمان يمه و هيقداس خاال ا ابر جالل خدا باشد كه در قدسيا كيند شيبااً ابر لزوم -5
   .خدا بود  حضورين تجليا
  .كند ي ميب خود معرفي پسر حببه عنوانح را ي كه مس، پدر بودي خداي صدا،صدا -6
ر يك تصوين يا .ستيچكس آنجا ني هيسيجز عدند كه يه انداخت آنها دي ابر بر شاگردان ساوقتي كه 8 :9

  . ديآ يروانش مي پي ملكوت او با قوت در قلبهازماني كهپرجالل و منحصر بر فرد است از 
زد، از آنچه يشان را قدغن فرمود كه تا پسر انسان از مردگان برنخي ا،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 ندهندياند كس-ده يد
   .آنها راجع به عبارت برخاستن از مردگان كنجكاو شدند. زديرد و دوباره برخيد بميبا او
 در مورد برخاستن يسي عيزند وليخ يپنداشتند كه همه از مردگان برم ينطور ميقت را اين حقيان ايهودي

ن يخاست همه مردگان چن ي او بر مزماني كه ،خاست يان مردگان بر مياو از م. تگف ياشخاص سخن م
  . شود يافت مي جديد عهد است كه فقط در يقتين حقيا. شدند ينم
 نبوت كرده بود يمالك. ن از ملكوت داشتنديشي پيك نماي آنها فقط .ز داشتندي نيگريشاگردان سئوال د 11 :9 

 او هموار يش رويز راه را پي خراب شدن همه چيد و در ابتدايآ يح اول مي مسيشواي پبه عنوانا يليكه ا
  ؟گفتند يان ميسيد چنانچه فريآ يا اول او ميآ؟  بوديا كيلي اي ول.)5 :4 يمالك( خواهد ساخت

 تر ي مسئله مهمتر و فوريد وليايد اول بيا بايليا ن درست است كهيالبته ا : در جواب گفتيسيع 13و  12 :9
تا ؟ ر شمرده شوديده و حقيار كشي كه پسر انسان زحمت بساند ه نكردييشگوي پعتيق عهد يايا انبي كه آنستيا

 ي مردم با وي ول،)دهنده تعميد ييحيت و خدمت يدر شخص(ا آمده بود يليشد، ا يا مربوط ميلي به اآنجائي كه



 بود كه يش در آمد راجع به كاريك پي دهنده تعميد ييحيمرگ  .ا كردنديلي چنانچه 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 ي پسر ديشفا ) ب
. ن كوه مردم در حال مباحثه بودنديدر پائ. ات نبودنديل هي كوه تبديشاگردان مجاز به ماندن در باال 14-16 :9
 در اي هدند، مباحثي كوه رسي و سه شاگردش به پايسي عيوقت. شان قرار داشتي ايهاير پاي محتاج در زييايدن
 مباحثه قطع شد و ،ن خداوندظاهر شد  به محض. داده بوديگر شاگردان روي از مردم و ديان كاتبان و جمعيم

  ؟ديمن چه مباحثه داربا شاگردان   :ديشان پرسيواز ا  او آمده و ايت دوان دوان به سويجمع
 ،طاني ش.ر شده بود، سخن گفتي گنگ تسخي درباره پسرش كه توسط روحيسي آشفته به عيپدر 18و  17 :9 

 يهاين ناهنجاريا. آورد يد و از دهانش كف برميسائ يم م هش را بهيانداخت، دندانها ين مي زميبچه را رو
شان ي ايان خواسته بود او را كمك كنند ولپدر او از شاگرد. شد ي خشك شدن بدن او مثخطرناك باع
  .نتوانسته بودند

  ؟ شان عطا نفرموده بودياخراج ارواح را بد ا او قدرتيآ. خ كرديتوب يمانيا  بيبه خاطر شاگردان را يسيع 19 :9 
د ي با تا چه حد او؟شان داده بود استفاده كنندي كه بديبود تا بتوانند از قدرت يشان ميد با ايتا چه حد او با

  ؟نمود يشان را تحمل ميا  كم قوت و پر شكستيزندگ
خداوند از پدر او .  او را مصروع نموديك حركت فوريد با ي روح پل،چون او را نزد خداوند آوردند 20-23 :9
 روح ،ي در 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 مي سرازيدي تلخ و از ته دل كه از سالها نااماي هي او انجام دهد گري برايتواند كار يكه اگر م
مان به يا .مان آوردن داردي ايير آن پسر تواناا پديا نه بلكه آي شفا دارد ييست كه او تواناين نياو گفت مسئله ا

  ست ير ممكن نيز نزد خدا غيچ چيه. ابدي ي زنده در همه حال پاداش ميخدا
مان يا. باشد ين قوم خدا در همه نسلها مي در بيمانيا  بيمان 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 فرمايمانيا  بي خداوند،يآورم ا يم

   ده استيفا  بيرسد كه جنگمان ي به نظر ميم ولير معقول درون خودمان متنفر هستين تضاد غيما از ا. است
گر باعث شد كه بدن ي ديك انقباض عضالنيب داد كه پسر را رها كند يد را نهي روح پليسيچون ع 25-27 :9

  .زانند و به پدرش بازگرداندي پسر را برخ،دهنده نجات. د مرده شوداو مانن
 دند كه چرايبودند، آنها در خلوت از او پرس  تنهااي ه خداوند ما با شاگردانش در خانوقتي 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 باشدي خود حس ناكاميحيك هست كه در خدمت مسيان ما كداميم



.  از قدرت روح خدا در كارمان باشدينكه نشانيم بدون ااي هدي زحمت كش،يفه شناسياق فراوان و وظيما با اشت
  ....ن جنسيا: كند ي ميادآوريم كه به ما اي هدي را شندهنده نجاتن كلمات يما همچن

  
   )32-30 :9(ام خود ي درباره مرگ و قيسي عييشگوين 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 صلي اورشليسو
م و آنچه در ي تعليشان را براي كند تا ايخواست وقت خود را با شاگردان سپر يحاال او م .ده بوديسان ريپا
  . ش رو داشتند آماده كنديپ
كن يل. زدي كشته شود و در روز سوم دوباره برخ،ر شدهياست كه دستگ او واضحا به آنها گفت قرار 32و  31 :9

م و ين سئوال كني چنيم از ويترس يز در اكثر مواقع ميما ن.  بپرسنددند از اوين سخن را درك نكرده و ترسيآنها ا
  . ميده ين بركت را از دست مي هميبرا
  
  )37-33 :9(  در ملكوتيبزرگ )ت

د كه در ي از آنها پرسيسيدند، عي در كفرناحوم كه در آنجا قرار بود بمانند رساي ه آنها به خاني وقت34و  33 :9 
كردند كه چه  ين بحث ميرا در مورد ايكردند؟ آنها از گفتنش شرم داشتند ز ي ماي هاحثگر چه مبيكدين راه با يب
ا كرده ي سلطنت احي آنها را براي آرزوها،ب الوقوعي ملكوت قريد تجليشا. شان بزرگتر استيان اي از ميكس

ز است كه در ي انگ تاسفيلين خيا. كردند يگاه و مقام خود در آن ملكوت مباحثه ميبود و داشتند راجع به جا
را   خودي آنها داشتند برتر،گفت يب الوقوع خود سخن ميشان راجع به مرگ قري او داشت به اهنگامي كهآن 
  . ار شرور استيز و بسي فتنه انگيطي در هر شراها انسانقلب : ا گفتيچنانچه ارم. كردند ي ثابت ميگريبر د
 يشان درسي به ايكردند، با فروتن ي مباحثه ميزياجع به چه چدانست آنها رينكه مي با توجه به ايسيع 35-37 :9 
گران و نه ي ديار كرده و براين را اختي پائي داوطلبانه جاينست كه شخصياو گفت كه راه مقدم شدن ا. داد

 كه در نام او به يد كرد محبتياو تاك. دي كوچك برپاداشت و در آغوش كشي طفليسيع.  كنديخود زندگ
در اصل به  م،يگران محبت كنياگر ما به د. ن اعمال استي بزرگتر، كرده شودها انسانن يتر امن و گمنيرتريحق

م تو شهوات دل مرا ي تعال،يسي خداوند عي ا.ميا- پدر محبتمان را ابراز كرده ي به خداي حتيخود خداوند، بل
  .افت شودي من يات تو در زندگيمرا بشكن و بگذار ح. آشكار كرد

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

 .)6 و 5ات يآ( سخن گفته بود ي نامربوطبه طور ي كوه تجليپطرس رو.  استي پر از ناكامبه نظرن باب يا
 بزرگتر است ينكه چه كسينها راجع به اآ .)18 هيآ(د شكست خورده بودند يرون كردن روح پليشاگردان در ب



 شاگرد ،وحناي 38 :9. مينيب ي مييگرا ك فرقهيما آنها را در اشاره به  40-38ات ي در آ.)34ه يآ( كردند مي مباحثه
چونكه او . كرد ميرون يوها را بي او دبه نام كه اند هدي را دي گزارش داد شخصيسيمحبوب خداوند بود كه به ع

ا در يداد  ي نميم غلطين كار دست بردارد آن مرد تعليكرد، آنها به او گفته بودند كه از ا ياز شاگردان متابعت نم
  . فقط با شاگردان همراه نشده بوديبه سادگ او.  گناه آلود نبوديزندگ

  . رون نگاه دارنديدند تا مرا بي دور من كشيا رهيآنها دا
  . اي هر پا گذاشتي را زيزيچ، گزار بدعت،يشورش
  .ره شوميچ م تا بر آنيعشق فهم دارمن و  يول
  .ميآور يا به درون م رها م و آنيكش ي ماي هريما دا

وها يرون كردن ديمان دارد تا اسم مرا در بي به من اياگر او به اندازه كاف. دياو را منع مكن:  گفتيسيع 39 :9
 در حق من بد يتواند بزود ي نمين 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:  گفتيسي عجائي كه يعنيتضاد دارد  30 :12 ي ظاهر با مت در40ه يآ 40 :9

ن قسمت وجود ندارد، ي با اي در متاًقتي حقيچ تضادي هيول. پراكنده سازد ،است و هر كه با من جمع نكند
 ،ي مسئله اساسنين 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 ي كسيح نبود بلكه مشكل همكاريا كار مسيت شخص ي مسئله 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 مسي بااًن لزوميبر اطان باشد و بنايد بر ضد شيبا
 به خاطرآب به شاگردان  اي هدادن كاس. ح پاداش خواهد داشتي در اسم مسين محبتي كوچكتريحت 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 هستندين كارها براي اي هر دويافتاده است ولش پا ي پاي ه آب مسئلاي هدادن كاس
 ن كالم راياگر ا. ان را دور هم جمع كنددار ايماند ي است كه بايمانند طناب ))ديح هستيرو كه شما از آن مس

  . رهاند يح مي در خدمت به مسيهوده و جاه طلبي منازعات ب، مختلفيم، ما را از روحهايحفظ كن
. گران داردي دي رويريشان چه تاثيد در نظر داشته باشند كه اعمال و كالم ايوسته باين خداوند پيخادم 42 :9 

 آن يبرا.  بشودي در وي دراز مدتيب روحين باعث آسي لغزش بخورد و ادار ايمانك دوست يممكن است 
خته و خفه ي بر گردنش آويگقت لغزش دهد بهتر است كه سني از كودكان را از راه تقدس و حقيكي ي كهكس
  . شود
  
  )50-43 :9( رانهيانضباط سختگ )ج



 دائما اند ه قدم نهادي در راه شاگردي كه به راستي آنان.د دارديمانده باب بر ضرورت توبه و نظم تاكيات باقيآ
شان يل ا كنتريشان بود كه برا ي اي نابودي برايكالم پاسخ.  خود بجنگندي و جسمانيعي طبيد با خواهشهايبا

  . داد ين ميشان تضمي بدي روحانيروزيدر جهت كسب پ
نها را از دست ي از ايكي يح داد كه بهتر خواهد بود اگر كسيتوض خداوند از دست و پا و چشم صحبت كرد و

  .  كرديزها را قرباني چيليد بها پرداخت و خيدن به هدف باي رسيبرا. نكه با آنها به جهنم وارد شوديبدهد تا ا
نها يا. كشاند ير مي ما را به تصويال و آرزوهايو چشم ام  مايتواند اشاره به اعمال ما باشد، پا به قدمها ي مدست

 يهالكت ابد يبه سوم، آنها ما را ي اعمال مقابله نكناين گونه با ي به سختيتا وقت. خطرات بالقوه و نهان هستند
  .كشانند يم
ت را در جهنم يابد اًتي نهايا حتيان ممكن است گم شده و دار ايمانه دهد ك ي ميمين تعلين متن به ما چنيا ايآ

گر يم دين متن با تعالي اگر ايرساند ول ي را مين مقهوميم چني كني بررسييبسر ببرند؟ اگر متن را به تنها
 نبوده ي واقعيحيك مسيم كه هر كس به جهنم افكنده شود هرگز يريجه بگيد نتير نباشد، باي مغاجديد عهد
 اگر همان شخص يش رود ولي به پي به خوبي مدتيابد و برايمان آورد تا تولد تازه بيد ايشخص با. است

   افتي هرگز نجات نخواهد هپرواضح است ك ،همواره در شهوات خود افراط كند
 .ديگو ميسخن  رديرد و آتش خاموش نپذيشان نمي كرم اجائي كه به عنواناً خداوند از جهنم مكرر 44-48 :9 
ر ي فناناپذيز به جز جانهايچ چي هيگر براي ما د،مي به جهنم معتقد باشاًاگر واقع. ن مكان جدا وحشتناك استيا

 !  تشنه بدهي جانهاي براياقي خداوند، به من اشتيا. م كردي خواهيزندگ
مان را ا چشمانيم و يمان را ببريها و دستهايست كه ما پاي نيضرور ين هرگز از نظر اخالقيا خوشبختانه
ن ين بود كه بهتر است اي كه او به ما گفت ايزيچ آن.  نخواستين اعمال افراطي هرگز از ما چنيسيع .درآوريم

   .مياستفاده از آنها به اعماق جهنم افكنده شووءنكه با سيم تا اياعضا را وقف كن
. ميكن ي مي عبارت بررسن ما آنها را عبارت بهي همي مشكل هستند پس براي خاصبه طور 50و  49ات يآ 49 :9
منظور از  شود؟ مي اشاره يبه چه آتش: نها هستندي ايسه 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 مي آمده است )48 و 46و  44ات يچنانچه در آ( جهنم باشد يتواند به معنا يآتش م

  .شان استيان و شخص ادار ايمان اعمال ي الهيباشد كه شامل داور
ا ي ي دوست،ي نمك نماد وفاداري شرقينهايدر سرزم. ن شدن و حفظ شدن استي نمك،نمك سمبل طهارت

  . مان و اعتماد استيا
نم خواهند سوخت كه ست كه آن اشخاص در جه انيافتگان باشد، پس منظور اي نجات ياگر هر كس به معنا

  . دي رنج خواهند كش،ين داوريآنها تا به ا بد در اثر ا: ن معناستيبد



 آنها ،ابندي ي مييشان رهاي آتش در زندگيآموزد كه آنها از جزا يان باشد، متن مدار ايمان ياگر هر كس به معنا
ح اعمالشان ي مسيل تخت داورا در مقابيكنند  ي حفظ ميكو و توبه شخصيله اعمال نيخودشان را از فساد بوس

  . شود يآزموده م
د به اعداد ين نگاه كنيهمچن( 13 :2ان ي است از الوين عبارت نقل قوليا. گردد ين مي نمك، به نمكيو هر قربان

اد قوم ين در نظر گرفته شده تا به ي ايان خدا و قومش است و براي نماد عهد م،نمك )5 :13خ يتوار-2 و 19 :18
 ي قربانبه عنوانمان يها بدنم يدر تقد.  است كه تا به ابد نگاه داشته خواهد شديك معاهده جديد اورد كه عهيب

  . ل شودي تبدي قطعيمانيم تا آن به پين كني خود را با نمك نمكيد قرباني ما با)2 و 1 :12 انيروم( زنده به خدا
ر سالمت يانتظار دارد تا تاث انيحيز مسخدا ا .)13 :5 يمت( ان نمك عالم هستنديحي مس.كو استينمك ن 50 :9 

 ،كنند ي خود عمل ميف شاگرديان به وظايحي مسزماني كهتا .  در جهان داشته باشنداي هبخش و حفظ كنند
   .كو خواهند بودي هم نيبرا
ن فقط يا. ارزش است  بيي نمك بدون شور؟ديكن يز آن را اصالح ميكن هرگاه نمك فاسد گردد به چه چيل
 وجود يوسته و اساسي پ،ي خود داورزماني كهتا . مي خوب شروع كنيحي مسي كه در اول زندگستي نيكاف

.  انجام آنها او را نجات داده استيروز شود كه خدا برايتواند در انجام دادن مقاصد خدا پ يدارد فرزند خدا نم
د بودن در جالل دادن نام ير داشتن و مفي تاثيبرا. ديا باشي خدا در دنيك قدرت براي .ديدر خود نمك بدار

  .  جد و جهد داشته باشد،حيمس
 ي شاگردان راجع به برترجائي كهشود،  يمربوط م 34 و 33ه ين عبارت ظاهرا به آيا. ديگر صلح نمائيكديو با 
  . داد ي ميش را به خدمت با فروتنيشد و جا ميد كنار گذاشته ي غرور با.كردند مي مباحثه يگريبر د

 با ين قربانيا. وقف شده است  است كه به خدايدار ايمان ير زندگيتصو 50 و 49ات ي آ،نكهيخالصه مطالب ا
 ،رير ناپذيي عهد وفادارانه تغيعني با نمك ين قربانيا. ش مخلوط شده استين شده و با توبه و تفتيآتش نمك
 كند پس يناه آلود زندگ واضح در شهوات گبه طورا ي به عهد خود پشت كند و دار ايماناگر . ن شده استينمك
 او مداخله يت الهي كه در ماموريزيد هر چين او بايبنابر ا.  ارزش و هدف خواهد بود، او فاقد نجاتيزندگ
  . 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 كردي غربيه در نواحيري بيمال شرق شيل به نواحيخداوند ما از جل 1 :10
   .انجامد يبه طول م

در  . كشتن او به دورش حلقه زدندي از گرگها برااي هآنها مانند دست. دا كردنديان به سرعت ا و را پيسيفر 2 :10 
شان را به تورات جلب ياو توجه ا؟ ا طالق مجاز استي از او سئوال كردند كه آي به دام انداختن ويتالش برا
   شما را چه فرموده است؟يموس. كرد



او اجازه داده . شان داده بود از جواب دادن به سئوال او طفره رفتندي بديكه موس اي هان اجازيآنها با ب 3-9 :10
 يبب سخت دلده خدا نبود بلكه به سي آن ايسد، به زن داده و او را طالق دهد ولي بنواي هبود مرد طالق نام

 زنده هستند تداوم زماني كهان مرد و زن در ازدواج تا يوند مي پ،يدر نقشه اله. شان اجازه داده شده بوديمردم بد
كرده و  د پدر و مادر خود را تركي مرد با. نر و مادهينش 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 عزتي جا،در آن زمان زن. ز سخت بودي شاگردان ني حتين امر برايظاهرا قبول ا 10 :10

 آن مرد ،ساخت ي مردش را خشنود نمياگر زن. شد ي بدتر از تنفر رفتار مي حتياكثرا با آنها با رفتار. نداشت
 از اموال محسوب ي قسمتبه عنوان زن ، از مواردياريدر بس . نداشتيچ حامياو ه . دهدتوانست او را طالق يم
  .شد يم
ازدواج مجدد پس از :  گفتي معناداربه طورشتر از خداوند سئوال كردند ي شاگردان بزماني 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
  ازيكياگر . ك استثنا قائل شدياو  9 :19 ي در متيط منع شده است وليدهد كه طالق در هر شرا ينشان م
. ز آزاد خواهد بود كه دوباره ازدواج كنديرد و ني اجازه دارد طالق بگيكي گردد آن ين مرتكب گناه اخالقيطرف
مان است و خواستار ترك كردن همسر يا  بيني از طرفيكي زماني كهدر  15 :7ان يقرنت-1ن بر طبق يهمچن
  . باشد، طالق ممكن و جائز است ي خود ميحيمس
جاد ي اي منازعات جسمانها انسان.  در تمام موضوعات طالق و ازدواج مجدد وجود داشته استي مشكالتاًقطع
 ين راه برايبهتر. نها را برهاندرا خواست تا آ مان حكمتيشود چنانكه سل يده ميچي موضوع پبه طوري كهكرده 

 كه گرفتار ي كساني زندگيك عالمت سئوال در جلويطالق . ، اجتناب از طالق استها ن منازعهياجتناب از ا
د يخ باي مشا، به دنبال مشاركت هستندي محليساهاي افراد طالق گرفته در كلوقتي كه. دهد ي قرار ماند هآن شد
 يد جداگانه بررسي است و بايگري متفاوت از ديهر مورد.  كننديادآورينها  ترس خداوند به آي را برايموارد
  . شود
ت به يحيمس. دهد يز نشان مي حقوق زنان نيح 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 بچهيني والد.مينيب ي كوچك ميها  را نسبت به بچهيسينجا ما توجه خداوند عيدر ا 13 :10
  . شوند يشان را بركت دهد توسط شاگردان به كنار رانده ميل ايآوردند تا معلم اسرائ ي شبان ميعني



 ي كوچك است و آنانيها  بچهيح داد كه ملكوت خدا براي توضخداوند به شدت خشم نموده و 14-16 :10 
 ها د مثل بچهي با،نكه بتوانند وارد ملكوت شوندي ايبزرگترها برا.  استي فروتنيمانشان كودكانه و از رويا كه

  . كوچك بگردند
 كوچك در اطراف خانه او در ي كه پسرها و دخترهايت 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 باشي بهترها  بچهيبرا:  گفته استيو 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  بيك سئوال ظاهراي  ثروتمند بايمرد 17 :10
  ؟  شوميات جاودانيد كه چه كنم تا وارث حياز او پرس

ن كه خداوند يبه اا مردثروتمند داشت يآ. كوستي فقط خدا ن.د كرديكو تاكياستاد ن  كلماتي رويسيع 18 :10
    نهاًمشخص. نمود ي خدا است اعتراف م،يسيع
ن توهم ير ايآن مرد هنوز در ز.  آگاهاندن او از گناه از احكام استفاده كردي برادهنده نجاتسپس  20 و 19 :10

 كه بدو يسپس خداوند به او گفت از احكام.  شوديبود كه بتواند وارث ملكوت بواسطه انجام اصول اخالق
گر ي فرمان را نقل كرد كه در درجه اول به ارتباطات ما با د5خداوند ما . ديد چه كند، اطاعت نمايگو يم

ه خود را مانند نفس خود دوست يد همسايشما با :نديگو يقت مي فرمان در حق5ن يا. شد ي مربوط مها انسان
   .ه استت نگاه داشتين را از طفولين فراميمرد جوان اعتراف كرد كه همه ا. ديبدار
له ي بگذار بوس،ن بودي اگر چن؟داشت يرا همانند نفس خود دوست ماش  هي همسااًقتيا او حقي آيول 22و  21 :10 

ن ياو از ا .گر استيك داستان دين ي ا،اوه. ن را ثابت كنديفروش همه اموالش و دادن پول كل آنها به فقرا ا
   .ار داشتيبساموال  رايد زي روانه گرد،سخن ترش رو و محزون گشته

ك راه يفقط . افتي نجات خواهد يكوكارين مرد با فروش اموالش و نين نبود كه اي ايسيمنظور خداوند ع
از يك شخص اول نيافتن ي نجات ي برايول. مان به خداوند ا ستيافتن وجود دارد كه آن راه اي نجات يبرا

خداوند مرد را به ده فرمان عقب .  است مقدس قاصر آمدهياست كه او بفهمد گناهكار است و از جالل خدا
 اًقتيم اموالش نشان داد كه او حقي مرد ثروتمند در تقسينااطاعت. دينما جادي ايبرد تا احساس گناه را در و

از من است، پس من ين ني اگر ا، خداونديا: 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



 كرد و از ي دوست داشت و در دادن همه اموالش نااطاعتيلي او اموالش را خيول. يض خود مرا نجات دهيف
   .ديفروتن شدن امتناع ورز

او  .افتن ندادي نجات ي براياه ربه عنوانن حكم را ي ا،زش را بفروشديكه همه چ  به آن مرد گفتيسي عيوقت
 اگر او به فرمان .ازمند استين به نجات نيداد كه حكم خدا را شكسته و بنابرا يداشت به آن مرد نشان م
  . شد ي داده ميات 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 ي در ايول
 ي خواهيگنج  بفروش و به فقرا بده كه در آسمانيبرو و آنچه دار: ديگو ي به ما ميسيا عي آ؟ميدوست بدار

ن كار ي قبل از انجام ايد به خودش جواب دهد وليهر كس با؟  كنيروي مرا پ،ب را برداشتهيا صليو ب. افتي
  : كندير را بررسياپذق اجتناب نين حقايد ايهر شخص با

  رنديم ي مي هزاران نفر روزانه از گرسنگ-1
  اند هديا هرگز خبر خوش را نشني از دنيميش از نيب -2
   بكار گرفته شودها انسان ي و جسمانياجات روحاني رفع احتيتواند برا ي ما مي اموال ماد-3
 ي كوتاه بودن زندگ)9 :8 انيقرنت-2( شوندمند گران ثروتيم تا ديگردر يد ما فقيآموزد كه با يح به ما مي مسيالگو
پس از آمدن . مي او كار كني پول را كنار گذارده و براهآموزد ك يب الوقوع بودن بازگشت خداوند به ما ميو قر
 . ر خواهد بوديار ديگر بسي د،او
م ثروتمند  دخول مرديست و به دشواري نگر،ت رفتي به مرد ثروتمند كه بدرون جمعيسيچون ع 23-24 :10

جه بركت خدا يآنها ثروت را نت. رت افتادندي در ح،ن اشارهيدن ايشاگردان با شن. به ملكوت خدا اشاره كرد
 كه به ي آناني چه دشوار است دخول به ملكوت خدا برا، فرزندانيا: كند يتكرا ر م يسين عيبنابرا. دانستند يم

 ينكه شخصيد از اي است كه شتر به سوراخ سوزن درآتر لقت سهيدر حق: او ادامه داد. مال و ثروت توكل دارند
   .دولتمند به ملكوت خدا داخل شود

عت ير شريان زيهودي چون ؟ابديتواند نجات  ي مير شاگردان شد كه پس چه كسين باعث تحيا 27و  26 :10
 ي اخالقير قواند. كردند ي از بركت خدا نگاه ماي ه نشانبه عنوانز به ثروت ي نيكردند به درست ي ميزندگ
 كردند يريجه گينطور نتيشاگردان ا.  داده بوديكنند و عده رونق اقتصاد ي كه از او اطاعت مي خدا به آنانيموس

 پاسخ يسيع. ز نخواهد توانستيچكس نيتواند به ملكوت وارد شود پس ه ي ثروتمند نميك شخصيكه اگر 
   .باشد ين م ممكي محال است از نظر الهيداد كه آنچه از نظر انسان

   ؟ميآموز ين متن چه ميم ايما از تعال
 آنها زماني كه البته تا )23ه يآ( اشخاص ثروتمند سخت است يافتن براي بخصوص 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



ط وجود ين شراي ازماني كهتا . نكه بر خداوند اعتماد داشته باشندي اينهند بجا يخود را بر ثروت مآنها اعتماد 
  ابند؟يتوانند نجات  يدارند، آنها نم

 جدا از .افته استير ييكه حاال تغ  از لطف خدا استاي ه وجود دارد كه ثروت نشانعتيق عهدقت در ين حقيا
  .  استي وفاداريش براين آزمايت همچن از بركت خداوند اسينكه ثروت نشانيا
اگر به . ك ثروتمند كه بخواهد از در ملكوت وارد شوديتوان وارد سوراخ سوزن شود تا  ي متر ك شتر راحتي
 يق انساني اگر بتواند به طري شخص؟ابديتواند نجات ب  نمي يك ثروتمند براحتي ،ميي سخن بگويق انسانيطر

 در مورد جوان ين درست است و حتيا. ابديتواند نجات   نميكس چيد هيمشاهده كند ممكن است بگو
 تختد از ي باي مموناخدا. ستير از آن آگاه نيد كه فقي دياو در مقابل خود مانع. كند يصدق م ثروتمند كامالً

 محال يق انسانيطره ر بيين تغيانجام شدن ا. ستدير بايك فقيد در مقابل خدا مثل ي جدا باشد و شخص باشقلب
  .  آوردبه وجودر را يغين تيتواند ا يفقط خدا م. است
پرداخت  شان بهاي اي نااطاعتيشان برايها  بچهي در زندگياندوزند، همگ يها م ن گنجي زمي كه بر رويانيحيمس

  .كنند ي مي زندگيستگي خداوند به شاي براييها ن خانوادهي در چنها  از بچهيتعداد كم. خواهند كرد
و  ز را ترك كردهيهمه چ: ديگو ي دارد ميسياو متوجه شد كه ع. م خادم را قطع كرديتعال ،پطرس 28-30 :10
 حال و ي در زندگاند هلش ترك كردي او و انجبه خاطرز را ي كه همه چيد كرد كه آناني تائيسيع. ابعت كنمرا مت
  .افتيت پاداش خواهند يدر ابد
  : نه در پول بلكهيل پاداش حال ده هزار برابر به ما بر خواهد گشت و-1
   . خدمت خداوند اختصاص داده شده استي منزل برابه عنوان كه ها انسانگر يخانه د. ها  خانه)الف
  . كنند يرا از مشاركت پر م  ماي كه تمام زندگيحيدوستان مس .ها برادران و مادران و خواهران و بچه )ب
  . د بر آنها بوي پادشاهيا كه او مدعي دنيكشورها .امالك )پ
 شخص رنج يسي عبه خاطرم است كه ي عظيل شادين دليا.  از پاداش زمان حال هستندينها قسمتيا .جفا )ت
  .دن شمرده شوديكش
ات جاودان را بواسطه ترك كردن يست كه ما حي نين بدان معنيا. ات جاودان خواهد بودي ح،ندهي پاداش آ-2

ز را يكه همه چ يآنان :ست انينجا منظور اي در ا.استه يك هديات جاودان يح. ميآور ي مبه دستزمان يهمه چ
له يوس ني در آسمان خواهند داشت تا بديات جاوداني لذت بردن از حي برايشتريت بيكنند ظرف يترك م
 همه از آن به همان وسعت ي را خواهند داشت ولين زندگيان ادار ايمانهمه . بشان شودي نصيشتريپاداش ب

  .لذت نخواهند برد
. نين اوليگردند و آخر ين مين كه آخري اما بسا اول.كند يان مي هشدار بي برااي هسپس خداوند ما جمل 31 :10
. ميده يان مين موضوع را پايب اين ترتيبد. ميش روي به پ، خوبي راه شاگرديست كه در ابتداي نين كافيا
  :د گفتيرون سايآ



 ،ح باشند و خود را وقف جالل دادن نام او كننديرو وفادار مسي قول بدهند پي كهست كه همه كسانين نيچن
شان ي و وقف زندگيرسد سرسپردگ ي هستند كه به نظر مين برخيهمچن. بتوانند در راه انكار نفس ادامه دهند

   . دارنديمان واقعيكنند كه ا يش ثابت مي در زمان آزماير سئوال است وليز
  
  )34-32 :10(ش ي خادم درباره رنجهاييشگوين پيسوم )د

 يماني غم و درد جتسين به معني ايسي خداوند عيبرا. م بروديده بود كه به اورشلين فرا رسيحاال زمان ا 32 :10
  . ب بوديو ننگ و رنج صل

 در يسيع: مي كالمش حدس بزنيم احساسات او را از رويتوان يا مي آ؟ داشتي چه احساساي هن لحظياو در چن
د او ي كه باي كامل از بهائين شده بود و با آگاهيي انجام اراده خدا تعين امر براي ا.ديخرام يشان مي ايجلو
 يرفت و در همان حال شاد يش مي پيي شاگردان به تنهاياو در جلو،  حكمفرما بودييآنجا تنها.  بپردازداًشخص

د بخش ي امي شاد،داد ينكه اراده پدر را انجام مي اي در درون او برايقي عميشاد ،هم در آنجا وجود داشت
چون . شد ي ننگ و تنفر را متحمل م،بي او بود، او صليش روي كه در پي شاديبرا . وارد شدن به جالليبرا

مان ما و استاد پرجالل ما و پادشاه آسمان است ي مولف 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 كني صليبه صورت و شكل پسر خدا كه محكم روستن يد در نگرياجازه بده
دار ي تازه بين در ما محبتي ا،مينگر ميا چنانكه ي آ؟كند يدار نمي تازه بين در ما شجاعتي ا،مينگر يچنانكه م

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

 ي مرگ او لحظه شماريم براي در اورشليدانستند كه رهبران مذهب يآنها م. دندي دنبال او بودند ترسي كهآنان
ن رئوس مطالب يا. ب الوقوع را به شاگردان بازگو كرديع قريق وقايخ دقي تار،ن باري سومي برايسيع. كنند يم
  : بوديك انسان معموليشتر از يدهند كه او ب ير آمده به ما نشان مي در ز او كهينبوت
   )37 :13-1 :11( ميرو يم مينك به اورشليد، ما ايدار باشيب .1
   )45 و 43 و 2 و 1 :14(م خواهد شد ي كهنه و كاتبان تسليپسر انسان به دست روسا. 2
  )65-55 :14(دهند  ي قتل مي فتوايآنها بر و. 3
   )1 :15(د ر را به امتها خواهند سپو او. 4
  )38-2 :15(شت ك افكنده و او را خواهند يزنند و آب دهان بر واش  انهي تاز،نموده هي سخريآنها بر و. 5
  )11-1 :16(و در روز سوم خواهد برخاست . 6
   
  )45-35 :10(گران است ي در خدمت كردن به ديبرتر )ذ



ك درخواست يوحنا با يعقوب و يب الوقوع خداوند، يصلوب شدن قر دردناك مييشگويدر ادامه پ 35-37 :10
آن  يح باشند وليك مسيخواستند نزد ي بود كه آنها ميار عالين بسيا. موقع نزد او آمدند  بي واي هشرافتمندان
 اً شخصيسيدانستند كه ع يشان مين كه ايا. ش باشندي خويافتن براي ي نبود كه آنها به دنبال برتري زمان،زمان

ب الوقوع ي قريد به رنجهاي بااً آنها لزوميدهد ول يشان را نشان ميمان اي ا،ملكوت خود را استوار خواهد كرد
  . كردند يح فكر ميمس
 يدياله رنج را بنوشند و تعمي پيعنينوشند  ي را كه او ماي هاليتوانند پ يا ميد كه آي از آنها پرسيسيع 39 و 38 :10

شان گفت كه البته درست يتوانند و او بد يرند؟ آنها پاسخ دادند كه ميد مرگ را بپذي تعميعنيرد يپذ ميرا كه 
  .)2 :12 اعمال رسوالن(د شد يت شهيعقوب در نهاي رنج بردند و ،يشان به ويوفادار آنها به خا طر. گفتند
نها آ. شود مي اعطا ني دلخواهبه طوراشخاص در جالل ملكوت  گاهيح داد كه جاي سپس او توضيول 40 :10
مان ي از ايض ناشيم ورود به ملكوت با في داشته باشبه خاطرخوب است كه . اقت ملكوت را خواهند داشتيل

  . شود مين ييح تعي به مسيگاه 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 حقي ا،شاني خشم ايول
شان يخواهند بزرگ باشند برا ي مي كهان امتها، آنانيدر م. افتن بدهدي يبا در جهت برتري و زي اساسيميتعل

ان يهر كه خواهد در م. شود ي خدمت مشخص م ازيسي در ملكوت عي برتريكنند ول ياست مي و ريحكمران
  . 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 ي طول زندگاو در تمام. ا آمدين دنيز به اي معجزه آمياو با تولد. دين امر فكر كنيبه ا.  كندياريبس

  . ش را فدا كردي خود، زندگيابتيكرد ودر مرگ ن
 كوچك يايك عبارت مكتوب الهيه ين آيا. ل مرقس استيات انجيد كل آي كل45ه يچنانكه قبال گفته شد، آ
   .باشد يكه تا حال شناخته شده است م ين زندگياست كه درباره برتر

 

  )52-46 :10( ر كوري فقيشفا )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 باي برايجد
 يل براين خنده دار است كه مردم اسرائيا. پسر داود است  بود كه خداوند مارفتهيد و پذيمائوس شنيبارت 47 :10
  . داشتي درستي چشمان روحان، كوريهوديك يح كور بودند و يدن حضور مسيد
، يينايافتن بي مشخص او در جهت يدعا.  ترحم بدون جواب نماندي مصمم او برايادهايفر 48-52 :10 

را كه از عقب ي زگرديدان ي عسرشار از وفاداريش ي او در شاگرديردانقد.  او دربرداشتي مشخص برايجواب



 به يشرفتين پيد قلب خداوند را شاد كرده باشد كه چنين بايا. م روانه شدي در سفر آخرش به اورشليسيع
را خداوند ي بود زيار عاليبس ديمائوس در آن روز خداوند را دين كه بارتيا. دا كنديحا پيب در اري صليسو
 .گر از آن راه هرگز عبور نكردي ديسيع
  

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

خانه ( يفاج بيت يكيتون در نزدي بر دامنه كوه زيسي ع.شود مينجا شروع يع هفته آخر از ايشرح وقا 1-3 :11 
  .  توقف كرد)رانيو حق  مظلومان،رانيخانه فق(ا يعن بيت و ) كاليرهايانج

را با  نكارياو ا.  كنديهود معرفيح و پادشاه به قوم ي مسبه عنواناً ده بود كه او خودش را واضحيفرا رس زمان آن
ن او دو نفر از يبنابرا.  كره االغ انجام داديبا سوار شدن بر رو )9 :9( ي نبياي زكرييشگويبه انجام رساندن پ
تا به   را كهي او به آنها گفت كه كره االغ،كامل  و دانشيبا آگاه .ا فرستادينع بيت به ياجف بيتشاگردانش را از 

د يشد، با ميآنها   مانعياگر كس. ابند به نزد او آورندي ميو آنها او را بسته  چكس بر آن سوار نشدهيحال ه
ن يا: دي بگويد كسم باعث شينيب ينجا ميعلم مطلق خداوند چنانكه در ا. اج داردين احتيخداوند بد: گفتند مي
   . استي و آسمانيخيح تاري بلكه مس،ستيان نيح نوگرايمس
بسته و در شارع عام  آنها كره االغ را. دي كرده بود به انجام رسييشگوي پيسيز آنطور كه عي همه چ4-6 :11 
 مردم به پس. شان گفته بود جواب دادندي بديسي مانع آنها شد، شاگردان آنطور كه عي شخصزماني كه. افتندي

  با خود ببرند  آنها اجازه دادند كه كره االغ را
م ي او در حمل كردن خالقش به اورشل، بر آن كره االغ سوار نشده بودبه حال تا ي كسآنجائي كهاز  8 و 7 :11 

ش رفت ي شهر پي نخل به سوي ها شاخه  فرش از رختها وي خداوند سوار بر كره االغ بر رو..جاد نكرديمانع ا
 پادشاه به عنوان حداقل او ،ك لحظهي يبرا. ديشن يش مي مردم را در گوشهايها نين تحسي همان حو در

  .شناخته شد
  :اد برآوردنديمردم فر 10 و 9 :11
د منظور مردم يشا. ن بكار رفتي پرستش و تحسي بعدها به معني نجات است ولاًاساساش  يكه معن عانايهوش. 1
   .ميكنيان دعا ميز ظلم روم نجات اي ما برا،نجات: ن بوديا
مزمور (ح موعود است ي مسيسي ع،نكهيح راجع به ايك نبوت صري ديآ ي او كه به نام خداوند مدمبارك با. 2
118: 26(.  
ك است و با يكردند كه ملكوت نزد مي آنها گمان ،ديآ يمبارك باد ملكوت پدر ما داود كه به اسم خداوند م.3

  .شودي مح بر تخت داود مسجلينشستن مس
  .ي در جهت نجات از اعليا در خواستي ي پرستش خداوند در اعليك گفته براي، نيي عليعانا در اعليهوش. 4



 قطعا آنجا خانه او .كلياط هينه در مكان اقدس بلكه در ح ،كل رفتيم به هي در اورشليك بار يسيع 11 :11
 ي او را به ويگاه اصليرفته بودند كه جايم نپذرا كاهنان و مرديكل خود نبود زي در خانه و در هيسي عيبود 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   بيريدرخت انج )ب

م با يمحض ورودش به اورشل كه به يياهوي پر هيي است كه خادم راجع به خوش آمد گويري تفس،ن واقعهيا
 ادعا ي برگهاي آنها دارا،ديثمر د  بيريل را مثل درخت انجياو قوم اسرائ. نجا آورده استيآن مواجه شد در ا

  . مصلوبش كن ورآ اد دلهرهيشد به فر يل مي تبديعانا به زودياد هوشيفر .وهي فاقد ميبودند ول
وضوح ه  متن بحالي كه در، آن درخت بودنوه نداشتيكند من ير را نفري كه باعث شد او درخت انجيمسئله 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 رسي م، قبل از ظاهر شدن برگها،مقدس كتاب ينهاير در سرزميانجدرخت 
رس ظاهر ر نوياگر انج. اد شده استير ي موسم انجبه عنواننجا از آن يب بود كه در اي با نظم و ترتيمحصول

ر  د ،ل آمدين اسرائيه سرزم بيسي عيوقت.  نخواهد بوديده خبريوه رسينكه از مي اي است برااي هنشود، نشان
 ،ليدر اسرائ.  خداوند وجود نداشتي برا اي هوي ميول كردند، ي وجود داشت كه با ادعا صحبت مييآنجا برگها
وه نورس يچون م.  مردم گرسنه بوديها وهي مي برايسيع .قتي بدون حقيا وجود داشت و ادعافعهد بدون و
ن يا. نخواهد داشت مان وجوديا  بي از آن مردماناي هديوه رسيمز ينده نيدانست كه در آ ي او م،وجود نداشت
  . ديكش ير مي به تصويالدي م70ل را در سال ينده و سقوط اسرائي آيامر، داور
هود يقوم . ثمر خواهد بود  بين است ويشه تحت نفري هميل برايآموزد كه اسرائ ين واقعه به ما نميبهر حال ا
افت و يل دوباره تولد خواهند يح به سلطنت برگردد، مردم اسرائي مسي وقتي ول كنار گذارده شدندت موقبه طور

  .مورد لطف خدا قرار خواهند گرفت
ات ي ح،دنيات بخشي حيكند و بجا ي لعنت م، بركت دادنيح بجاي است كه در آن مساي هن تنها معجزيا

ن معجزه ي بهر 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 ابدي و همچنيك درس روحانيم ي خالق در جهت تعل.ستيه نيچندان هم قابل توج

  .  اجازه مطلق دارد،ب مخلوقشي تخريبرا
 دنزن ميار حرف ي اعصار كه بسي مردم تماميبرااما شود،  يل مربوط مين متن به قوم اسرائي اير اصليگرچه تفس

  .  كاربرد دارد،كنند يو كمتر حركت م
  



  )19-15 :11(كند  ير ميكل را تطهي ه،خادم )پ

-13 :2وحنا ي(رون كرد يكل بيز از اطراف هيان را ني سودجو، اشي از خدمت عمومي جدايسيع 16و  15 :11
د و يل خركي در هي كهكل وارد گشت و آنانيان است دوباره به صحن هيبه پا و حاال كه خدمت او رو )22 

كل يان هي را گرفت كه با ظرف از مي كساني جلوياو 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 تلفي اي و انحصار طلبي دزد،ياو سودجوئ 17 :11

ك يان آنجا را به يلياسرائ. لي اسرائيو نه فقط برا )7 :56ا ياشع(ده بود ي امتها ناميكل را خانه عبادت تماميخدا ه
  )11 :7ا يارم(دزدان مبدل ساخته بودند  ران ويباجگ  و مغازهيبازار مذهب

 يآنها قصه هالك كردن او را داشتند ول.  او خوردندي از مالمتهايقي كهنه ضربه عميكاتبان و روسا 18 :11
  .كردند ير نگاه مي هنوز به او با ترس و تحيرا مردم عاديرا انجام دهند ز ن كاريتوانستند آشكارا ا ينم
به ن عادت او بود كه يد ايدهد كه شا ي نشان ميحالت فعل اصل. رون از شهر رفتيدر شامگاه او به ب 19 :11 

ر خاطر داشته ن را ديد ايما با. ديترس ي خودش نمبه خاطراو . رفت يرون از شهر ميش به بيت خوي امنخاطر
  .)19-6 :17وحنا ي( شاگردان او بود يعني گوسفندانش ي آماده ساز، از خدمت اويم كه قسمتيباش
   .م شود، مضحك بوديدن ساعتش، به دست دشمنانش تسلينكه او زودتر از به كمال رسي ا،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:  گفتي پطرس آن را به خداوند نشان داد او به سادگوقتي كه. شه خشك شده بوديدرخت از ر

مان را در ي ا،يسيدهد كه ع ي نشان ميات بعدي آ؟ر داشتي به درخت انجين كلمات چه ربطي اي ول.ديآور
ثمربودن را   بيتوانستند مشكل يداشتند، م يمان مياگر شاگردان به خدا ا. كرد يق ميتن مشكالت تشو برداشيمعن

  . ش روبردارنديحل كرده و موانع كوه مشكل را از پ
 يازهاي و رفع ني معجزات در جهت آسودگيست كه به اشخاص قدرت دعا براين نيا يات براين آي بهر حال ا
م با اعتماد به يتوان ي م، از اراده خداستي ما جزئيكه برداشتن مشكالت اساسم يما اگر بدان.  بدهديشخص
م در هر يتوان ي ما م،قتيدر حق. مان مستجاب خواهد شديم كه دعايم ومطمئن باشي دعا كنيشترينفس ب
   .مينان دعا كني است با اطمالقدس روحت ي و هدامقدس كتاب كه در اراده خدا بر طبق مكتوبات يموضوع
نكه جواب ي قبل از ايم حتيتوان يم ،ميكن يم و در روح دعا ميك هستي به خداوند نزداً ما واقعزماني كه 24 :11
   .مان مستجاب شده استيم كه دعاينان را داشته باشين اطميم ايريمان را بگيدعا
 اگر. ست اي بخشش روحان، جواب گرفتن از دعاهايازها برايش نين پيتر ي از اساسيكي يول 26و  25 :11
م كه يم از خدا انتظار داشته باشيتوان يم نمي رفتار كنينه توزي كيگران از رويم و با دير باشيرحم و سختگ بي



 گناهان در ين به بخشش قضائيا. ميده شويم كه بخشيخواه يم اگر ميد ببخشيما با.  ما را جواب بدهديدعا
ن امر به طرز برخورد پدرانه يا. مان استي از ايض ناشي از فيك بخشش جدين يش ندارد، اير گراييهنگام تغ

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

 را گرفته و از او راجع به اقتدارش دو يسي عي جلوي رهبران 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 انجي نفر،كلير هيتطه: ن بوديشان ايكه اعمال موردنظر ا( (؟ياعمال را بجا آور

اگر او . به دام اندازند دوار بودند كه او راي بدهد بلكه فقط اميشان مهم نبود كه او چه جوابيآنها برا) )مياورشل
 اگر او. كردند ي آنها او را به كفرگفتن محكوم م، پسر خداستبه عنوانكرد كه اقتدارش از خودش  يادعا م

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

 يا اقتدار آسمان بدهنده تعميد ييحيا يآ. ك سئوال پاسخ داديدن ي جواب آنها را با پرسيسياما ع 29-32 :11
آنها جواب او را امكان نداشت بدون  ).شود يمربوط م  به كل خدمت اوييحيد يتعم(؟ ا نهيداد  يد ميتعم

اگر . كردند يد از او اطاعت كرده و توبه مي بااً بود، آنها لزومي با اقتدار آسمانييحي اگر خدمت. خجالت بدهند
جاد شود يشان اي ممكن بود براي از جانب مردم عاد كهي را قبول نداشتند، از خطرييحي آنها خدمت

   .شناختند ي به حق خدا مي نببه عنوان را ييحيدند چون مردم يترس يم
ز از جواب دادن راجع ي از جواب دادن به او طفره رفتند، خداوند نيده انگاري آنها بااعتراف به ناديوقت 33 :11

 اعتبار يشرو نداشتند، به سختيرفتن اعتبار پيل به پذيها تما آنوقتي كهتا . شان سرباز زديبه اقتدارش به ا
   .رفتنديپذ ي بزرگتر كه خودش پادشاه بود را ميشخص
  
  )12-1 :12( ظالم يت باغبانهايحكا )ج

او حاال . ز امتناع كرديشان نيان موافق نبود و از جواب دادن به سئوال ايهودي ي با علما مذهبيسيخداوند ع 1 :12
 ي كه تاكستانيمرد .كند يشان گوشزد ميشدار بديك مثل ني رد كردن پسر خدا در غالب ين را براشاياتهام ا
   .ل به تصرف درآمدي بود كه بعدا توسط اسرائين تاكستان مكان مخصوصيا.  خود خداست،كند يغرس م

 رهبران ،قانانده. ساخت يگر جدا مي خدا از اقوام ديل را براي بود كه اسرائيعت موسي شريچرخشت به معنا
   .خيان و مشايسيو فر  بودند مثل كاتبانيمذهب



دا كند يشان پي در ايا محبتي تقدس و ،د مشاركتيان فرستاد تا شايليخدا مكررا خادمانش را نزد اسرائ 2-5 :12
   .ز كشتندي از آنها را نيا جفا نموده و بعضي بر انب،ن قومي ايول
  .نكار را نكردندياما ا. گذاشتند يد به او احترام ميقطعا با آنها. تادبش را فرسيباالخره خدا پسر حب 6-8 :12

ن ي كرد و قاتلييشگوين 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 بقي و )انيهودير يغ(نجا اشاره به امتها يگران در ايد. خواهد سپرد

 مثال در مزمور ي برا.شود ي خالصه معتيق عهد ييشگويدن پين مطالب در به انجام رسيهمه ا 11 و 10 :12
شان رد ي توسط اي عمارت رهبران مذهبي در نقشه ساختمان،ح موعودي شده بود كه مسييشگوي پ23 و 22 :118

ام كرد و ي او بعد از مرگش از مردگان قين سنگ قائل نشدند ولي قرار دادن اي برايگاهيآنها جا. خواهد شد
  .ه خواهد بودياو در عمارت خدا، سنگ سر زاو. گاه را به او دادين جاي برتر،خدا
ح موعود سخن ي راجع به مس118آنها باور داشتند كه مزمور . افت كردنديوع را درهود موضيرهبران قوم  12 :12
 يآنها خواستند او را گرفتار سازند، ول. دهد ي آن را به خود نسبت ميسيدند كه خداوند عيشن يحاال م. ديگو يم

دن يتا زمان فرا رس او را ين رهبران مذهبيبنابرا.  بودنديسيك عيت نزديجمع. ده بوديساعت او هنوز فرا نرس
  .  واگذارند،ساعتش
  
  )17-13 :12(صر و مال خدا يدادن مال ق )چ

 14 و 10 و 9ات يد به آينگاه كن(ه خداوند است يان بر عليان و صدوقيروديان و هيسي شامل حمالت فر12باب 
  .)37 و 35 و 28 و 28 و 26 و 24 و 23 و 16و  15و 
آنها . ك شدنديه خادم به او نزدي مشترك بر عليان تلخ، حاال با نفرت دشمن،انيروديان و هيسيفر 14 و 13 :12
 را به دام اندازند و بتوانند با استفاده از آن بر خداوند ي و، ا ز دهان اويسخن  داشتند با گرفتنيدوارانه سعيام
  ز است؟يه دادن به دولت روم جايجز.اين آنها از او سئوال كردند كه آيبنابرا.  حكم كننديسيع
ان از امتها بشدت غضبناك و متنفر يسيفر. ن امتها لذت ببردي كردن تحت قواني نبود كه از زندگيهوديچ يه

پرداخت به صراحت  يسيع اگر. شان اتخاذ كرده بودندي صبورانه در مقابل ااي هويان شيرودي هجائي كهبودند تا 
صر سخن ياگر او به ضد ق. كرد يزان مي گران را از خوديهودي از ياريكرد، بس يق ميصر را تصديات به قيمال
  .نمودند ير مي دستگياغي به عنوانم كرده و او را ي تسلي رويگفت، آنها او را به قدرتها يم
  .) نداشتيناريواضح است كه او خودش د(اورد ي نزد او بيناري خواست تا دي از كسيسيع 16 و 15 :12



. ان كه بدانند آنها مردم تحت سلطه هستنديهودي ير براادآويك ي يعنيصر بود ي صورت و رقم قيسكه دارا
ج ي سكه راينكه بر رويآنها قطعا از ا.  و گناهانشانيمانيا  بيبه خاطر ؟ت قرار داشتندين وضعيچرا آنها در ا

  . بودندر شدهيار حقي بس،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 گفتي به ايسيع 17 :12 

 حق ،شاني در زندگي پرداخت كرده بودند وليليم  بيان را بايات رومي آنها مال.نيمورد اول نبود بلكه در دوم
 صورت ها انسان. ودصر بين متعلق به قيداشت، بنابرا صر را برخودي كه صورت قاي 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 ي مير حكم آن زندگي كه زي موظف است از احكام دولتدار ايمان
 ي كه آنانيات بدهد و براياو موظف است مال. صحبت كند آن ي دولت و در جهت سرنگونين و كارهايقوان

ر ي حكم شود كه باعث زي راجع به كاردار 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

   . بگذارنديا از خود باقي در مقابل دنيشه شهادت خوبيد هميان بايحي مس،ن حقوقيت از ايد و حمايدر تائ
  
  )27-18 :12(امت ي قيان و معماي صدوق)ح

. كردند يامت مردگان را مسخره ميده قيآنها ا. ان آن روزگار بودنديگرا شان و عقلي آزاد اند،انيصدوق 18 :12
  .ن معما به دام اندازندي را در اد خداوند آمدند تا او نامعقول نزين آنها با داستانيبنابرا
ل قرار داده يوه زنان اسرائي بي براير خاصي تدابيعت موسي خاطر نشان ساختند كه شريسيآنها به ع 19 :12
رد، برادر او ي بدون فرزند بميكرد كه اگر مرد يح مي تصري و نام خانوادگييعت در جهت حفظ دارايشر. است
   )10-5 :25 هيتثن( زن ازدواج كند وهيد با بيبا
 برادر ازدواج 7 مرتبه پشت سرهم با 7ك زن يم كه در آن ي هستييك مورد استثناينجا شاهد ي در ا20-23 :12
  شان خواهد بود؟ يك از اي زن 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 ي ازدواج نميد داد ولناز دست نخواه  مرد و زنبه 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 ساي را بعتيق عهد كتاب 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، ي صدوقيعني



ن امر ي اين قسمت برايخادم از ا. برد يعقوب نام مي ي و خدااسحاق ي خدا،مي ابراهي خدابه عنواناز خود 
  .  زندگاني خداست بلكهي مردگان نياستفاده كرد تا ثابت كند كه خدا، خدا

 آنها يها بدن ،ي بل؟ بودندهدرعقوب نميم و اسحاق و ي ظاهر شد، ابراهي خدا به موسزماني كها يآ؟ ونهگ چيول
   زندگان است؟يپس چگونه خدا خدا.  حبرون دفن شده بوديله 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 ني ا ي در طول دوران زندگها ن وعدهيا. 2
  . ارخها در قبر بودندي پاتريها بدن ، سخن گفتي خدا با موسزماني كه. 3
  . ديگو ي زندگان سخن مي خدابه عنوانن خدا از خود يهمچن. 4
  . ديبخش يوب را تحقق معقي اسحاق و ،مي خود به ابراهيها د وعدهي بااًاو لزوم. 5
  . ميدان ي خدا ميژگي است چنانچه ما درباره وياز 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 ي بزرگتر)خ

ر قرار گرفت يت مخالفان خود ماهرانه برآمد، تحت تاثنكه خداوند ما از عهده سئواالي از كاتبان از ايكي 28 :12
 ي بود و در بعضاي هن سئوال صادقانيا د كه اول همه احكام و مهمتر از همه آنها كدام است؟ي پرسيسيو از ع
 هر انسان بود ي وجوديجمله مختصر را كه هدف اصل كياو در واقع داشت . ي زندگيط، سئوال اصليشرا
  .ديپرس يم
: كرد  بود شروع4 :6ه ي و برگرفته شده از كتاب تثنيهوديمان يك جمله اي كه )شما( با نقل قول از يسيع 29 :12

   . ما واحد استيل خداوند خداي اسرائيبشنو ا
 جان و ي دل، تماميمحبت كردن با تمام. كند ي ميجمع بند ف انسان را نسبت به خدايسپس او وظا 30 :12
 كه با يچ محبتيه.  داشته باشدي هر انساني اول را در زندگيد جايخدا با .قوت خود ي خاطر و تماميتمام

  . 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 ي شخصي زندگ،ني بنابرا.ميه خود را مانند خود محبت كنيشتر از خود و همسايب

ت يز اهمي نها انسانخدا مهم است و . اند ه ذكر نشدي ماديزهايچ. گرانيشود و سپس به رابطه او باد يمربوط م
  . دارند
ار يه، بسيان كرد كه محبت كردن به خدا و همساي بيرفت و با گفتن جمله واضحيكاتب قلبا پذ 33 و 32 :12
 و ي درونينكه تقدسيتوانند بدون ا ي مها انساناو متوجه شد كه .  از آداب و رسوم و سنن استتر لافض



او . ش بروندي پاند ه ساختيمذهب فاتيله تشري كه به خود بوساي هزكاراني داشته باشند با ظاهر پرهيتيشخص
  . 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 چشمگي ايسي عيوقت 34 :12
نظر به .  خودشان ندارنديرونيب خدا با همقطاران و مذهب بي درفري به ملكوت خدا تعلق دارند، سعي كهكسان
 در ي زندگي برايه و از وروند تا ازگناهان خود رها شد ياو م يبه سو آنها ،نگرد ينكه خدا به درون دل ميا

 از او يسي به دام انداختن خداوند عيچكس جرات نكرد كه براين هيپس از ا. رندي او، قوت بگيجهت خشنود
  .  بپرسدين سئواالتين چنيا
  
  )37-35 :12(پسر داود، خداود داود است  )د

ن امر درست بود ي اگر چه ا.د خواهد بودوح موعود از نسل فرزندان دايكردند كه مس ميشه گمان يكاتبان هم
كل دور او جمع شده ياط هي كه در حي آناني برايسين خداوند عيبنابرا. ن نبوديقت ماجرا اي همه حقيول

 خداوند خود سخن گفته به عنوانح موعود ي داود 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 استيباشد؟ برا
  .  خواهد بودي خداوند داود، او الهبه 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 هيسي كاتبان و فريول. رنديدند بپذيفهم ينم
  
  )40-38 :12(  هشدار به كاتبان)ذ

. گران فخر كنندي بلند دوست داشتند به ديدن لباسهايآنها با پوش.  بودنديون ظاهريكاتبان، مذهب 39 و 38 :12
آنها دوست . دادند يهدفروشانه نشان مز يساختند و از خودشان ظاهر يز مي متمايود را از مردم عادآنها خ

 آوردن غرور به دست ين امر برايا.  شودسالم گفتهشان ي بلند به اي با صدا،ي عموميداشتند كه در مكانها
 ،شاني ايت جسماني موقعكهي داشتند گوئ يس را دوست مي اول در كنايها يآنها كرس. كرد يشان كار ميبرا

ز طالب ي را نيت برتر اجتماعي را خواستار نبودند بلكه موقعيآنها فقط شهرت مذهب. شد ي قلمداد ميخداپرست
  . خواستند يافتها مي صدر را در ضيهايآنها جا. بودند
شان را به ي ايها دند و خانهيدزد يوه زنان را ميملك بيآنها ما.  بودياكاريدرون آنها پر از طمع و ر 40 :12

 ي عاليدادند كلمات يا طول مي آنها دعا را به ر! خداوند استين پول برايگفتند كه ا يكردند و م مي خودتصاحب
 را يرعادي غيها  آنها خصلت،خالصه. زنند ي در دعا، فقط حرف مي كهكسان شاني تكبر ابه خاطرو قلمبه 



 يهايجا( ي برتر)ها ين كرسيبهتر( شهرت ،)هايش آمد گوئخو( ي مردم پسند،) بلنديلباسها(داشتند  يدوست م
  .)ي طوالنيدعا(زكاري كردن نقش اشخاص پرهي باز،)وه زناني بيها خانه( ثروت،)صدر
  
  )44-41 :12(وه زن ي دو سكه ب)ر

ده يوه زنان را بلعي بيها  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 ي علم خداوند را نشان م،ن واقعهيا. شتش را به خداوند دادياو همه مع. بودند
انگر يشان نماي ايايدانست كه هدا يانداختند، او م يكل ميالمال ه بيت در صندوق ي قابل توجهيايكه هدا
زن داد  وهي را كه آن بيا دانست، آنان دو سكه يو من ايهمچن. دادند ي خود ميادتيآنها از ز. ستي آنها نيقربان

 ياز نظر ارزش ماد. شتر دادي ب، كه آنان دادندييزهاير از همه چيزن فق وهيشت او بود و گفت كه آن بيهمه مع
 ما نزدمان يينكه چقدر از دارايزه و هدف ماست و اي انگ، دادني مالك خداوند برايول. ار كم دادي او بس،هيهد
ار ي بسي دادن به او دارند، دلگرمي برايادياق زي اشتي ولي كميكه ثروت ماد ي آنانين برايا. نده است مايباق
  .  استيخوب

 دهنده نجات و نظر يم و با رايري كار 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 آوردي ااً واقع،ميمان داريم اييگو ياگر ما به آنچه م. ميز موافق باشين

مان او يا. ان كرديز از آن خداوند است نماي را كه اعتقاد داشت همه چيمان راسخ ويه او، ايهد. ميچنان كن
 وه زن راي آن بيان امروزيحي از مسياريبس. 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 اي آ؟ز نگاه نداشتيچ چينده خود هي آيكنند كه چرا برا يسرزنش م
 است يماني اين زندگي ايول.  بهره بودن از حكمت نبود؟ بهر حال مردم راجع به آن بحث دارندي وبينگر

ا او وعده نداده است يآ. مينده اعتماد كني آيم و به او برايندازي كار خداوند بين حاال برايز را هميهمه چ
 ؟ي انقالب؟يافراط )33 :6 يمت( ؟طلبد برآورده سازدي را كه اول ملكوت خدا و سپس عدالت او را مي آنانيازهاين
   .ميده يت خدمتش را از دست مي درك اهم،ميني ببيا انقالبي يح را افراطيم مسي ما تعالوقتي كهتا 
  

  )13باب ( نده جهاني آ خادم راجع بهيصحبتها .6
  )2و  1 :13(كند  ي مييشگويكل را پي خراب شدن هيسي ع)الف

 كرد احساسات ي از شاگردانش سعيكيكل بود يرون رفتن از هي در حال بيسي خداوند عهنگامي كهدر  1 :13
 يا سنگها ساخته شده بيشاگردان مجذوب عمارتها. زاندي اطراف آن برانگيكل و عمارتهاياورا درباره شكوه ه
  . بزرگ شده بودند



 گذارده نخواهد شد ي بر سنگيسنگ.  نابود خواهند شديزها به زودين چي اشاره كرد كه ادهنده نجات 2 :13
. ب كردي تخريالدي م70م را در سال ي روم، اورشليامپراتور است كه ين وقتير افكنده شود و ايمگر آنكه به ز

  درگذر هستند مشغول شد؟ه ي كه مثل ساييزهاين چيد با ايچرا با
  
  )8-3 :13( شروع اندوه )ب

 او به يها  از گفتهي بعض.)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.  دارنديالدي م70 م در ساليب اورشلي به تخرينظر اشارت
ان در دار ايمانن مباحثات به ي كه در اياحكام. ح با قدرت و جاللي مسيم و بازگشت ثانوي عظبتيبه مص
د ي صبر كن،)7ه يآ(د ي مضطرب شو،)33 ،23 ،5 اتيآ(د يبرحذر باش: باشند ينها مي داده شده است ايت الهيمش
  .)37 و 35 و 33 و 9ات يآ(د ياط كني احت،)33 و 18ات يآ(د ي دعا كن،)13ه يآ(
. دند شروع شدياس پرسيوحنا و اندريعقوب و ي ، كه پطرسي با سئوال،ندهيع آي سخنان او راجع به وقا4 و 3 :13

 جواب خداوند ؟ستي شده چينيش بيع پيك شدن وقايب خواهد شد و عالمت نزدي معبد تخريدر چه زمان
  . وستياهد پ او بوقوع خويش از آمدن ثانويم و پي عظين جفايكل در حينده هي آيشامل خراب

ان يحيمس. شان را گمراه نكندي ا،ح بودني مسي با ادعايبودند كه كس يد مواظب ميدر ابتدا آنها با 6 و 5 :13
  . ح هستندي ضد مساً كه اساساند هنها برخواستي آئياري ظاهر خواهند شد چنانچه بسيارين بسيدروغ
ك ي نزدي براينها عالمتيرا كه ايمضطرب شوند ز دن اخبار جنگهايد از جنگها و شنيدوما آنها نبا 8و  7 :13

ع ين فجايعالوه بر ا.  خواهد بودين المللي بين برهه از زمان، جنگهايدر طول مدت ا.  آخر استيشدن زمانها
و . زه خواهد بود د درينها ابتداي اي و اغتشاشها ولي قحط،ن لرزهي خواهد آمد، زمبه وجود مردم ي براياريبس
  .ع خواهد بودين وقايز ام پس ايبت عظيمص
  
  )13-9 :13( جفا بر شاگردان )پ

.  كردييشگوي را پيش سختي در دادن شهادت به اسم او مصمم باشند، آزماي كه آنهائي، خداوند برااًسوم 9 :13
  .  خواهند بردير مذهبي و غي مذهبيها آنها را به محكمه
ز به ي ني ارتباط خاصبه نظر يشود، ول يمح تمام قرون مربوط ين مسين قسمت به شاهديدرست است كه ا

ش از ين پي زميرو يها انسانملكوت را به همه  ليغام انجيپ  دارد كهيهودي دار ايمان نفر 144000خدمت 
  . رسانند ي سلطنت ميح برايآمدن مس
به تمام  يش از وحدت روحانيد پيل باي انجاًن موضوع بكار برود كه لزوميم اي تعليد براي نبا10ه يآ 10 :13
ن شود يد چني بااًنكه حتمي ايا اعالم شود و قطعا خواهد شد وليد به كل دنيل بايام انجيپ. موعظه شود امتها



ست ياز نينش ني مقدسيح برايش از آمدن مسي پييشگويچ پيه. كند يان نمي آن را بمقدس كتاب است كه يمطلب
  . ديايامكان دارد كه او هر لحظه ب. كه تمام شود

ه ي اعالم دفاعي او در محكمه و جفا هستند از آسمان برابه خاطر كه ياندار ايمان: خداوند وعده داد 11 :13
نكار ي اي هم براي وقتاحتماالً. ه خود را زودتر آماده كنندياز نخواهند داشت كه دفاعيآنها ن. افتيخواهند 

 ي باشد برااي هد بهانين وعده نبايوزه اامر.  به آنها كلمات راست را اعطاخواهد كردالقدس روح. نخواهند داشت
 ين وعده برايا.  كمك خارق العاده در مواقع بحراني است برايك تسلي يل وليام انجيا پيآماده كردن موعظه 

  . نيدان است و نه خادميشه
 دهنده نجات به ي كهانت به آنانيام خين است كه در آن اي آخر ايگر روزهايت ديك خصوصي 13 و 12 :13
ك موج بزرگ ي. ان خواهند بوددار ايمانم كنندگان ي تسلبه عنوان خانواده ياعضا. دارند متداول خواهد بودوفا

مان به خداوند يخواهند در ا ي مي 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 گرفتي به راستيسيع
ل ين باشد انجيابند كه اگر چني ي صبرشان است كه نجات جاودانه مبه خاطرن معنا باشد كه آنها يتواند بد ينم
ست ين جفا ني در حيان از مرگ جسماندار ايمان در امان بودن ين به معنايهمچن. ميكن ير مي را تفسيغلط

 كه عمدتا يزيچ. اند هله خونشان مهر كردي شهادت خود را بوسياريم كه بساي هگر خواندي ديما در جاها چونكه
افته هستند ي نجات اًقتي حقي كهمان است و آنهائي بودن ايقيانگر حقيصبر تا به آخر ب. دهد ي ميين معنايچن

  . كند يمشخص م
  
  )23-14 :13(م ي عظي جفا)ت

ن يسه اين نكته را با مقايما ا. م اشاره دارديبت عظيه مص آغاز دوريعني جفا ياني به دوره م14ه يآ 14-18 :13
. شود يم نصب ميكل اورشليز در هيك بت بزرگ نفرت انگي ،در آن زمان. ميابي ي در م27 :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 كتاب كه يآنان. م خواهد بوديبت عظي نشانه آغاز مص،ير بت پرستين تصوينصب شدن ا
 جمع كردن ي برايگر زمانيد. ه فرار كننديهوديده است كه از ي، خواهند دانست كه زمان آن فرا رساند هكرد

ن واقعه در ياگر ا.  خواهند بوديار بديبست يردهندگان در وضعيزنان آبستن و ش.  نخواهد بودياموال شخص
  .ز اضافه خواهد شدي نيشتري دهد، خطرات بيزمستان رو

گر مثل آن بوقوع يا بعد از آن ديوست چنان خواهد بود كه قبل و ي كه بوقوع خواهد پين جفائيا 19 :13
 كه ي جفائيات عمومينجا راجع به خصوصي در ايسيخداوند 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 ي برااًبت اساسيد كه مصيتوجه داشته باش. وستيا بوقوع خواهد پيگرفتن بال 
سا در يوضع كل )7 :30ايارم(عقوب است ي ي زمان تنگنيا. ميخوان ي م14ه يه آيهودي و )15 :24 ي و مت14 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 خواهديزي و خونري آشفتگ،آن زمان فاجعه. خته خواهد شدير اله غضب خدا در آن روزهايپ 20 :13
كند، در  ي خارق العاده آن روزها را كوتاه ميم خواهد بود كه خدا به شكلي كشت و كشتار چنان عظ،قتيحق
  .افتي يچكس نجات نمينصورت هير ايغ
مردمان چنان آشفته خواهند . ن خواهد بوديان دروغيحي دوباره شاهد برخاستن مس،ميبت عظيمص 22و  21 :13

ان خواهند دانست كه دار ايماناما .  خواهند گردانديت بدهد رويان وعده امنشيهر كس بد يبه سوبود كه 
ان يحين مسي اگر ايحت.  شدهينيش بي شده ظهور خواهد كرد و نه آرام و پييشگويح به همان طرز پيمس
د آنها خواهن. دگان گمراه نخواهند شدي برگز،)چنانچه خواهند كرد( خارق العاده انجام دهند ين كارهايدروغ
  .  نشات گرفته استيطاني شيروهاين معجزات از نيد كه ايفهم

. اند هعت شناخته شدين طبي هستند كه از قواني فوق بشريانگر قدرتهايآنها نما. ستندي ني آسماناًلزوم معجزات
 ظاهر ي را برايطاني شين قدرتهايد  بي مردمهستند كه بهر يا ارواح شري فرشتگان و،طانيانگر كار شي بيول
  .  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 فراي هم در روز و هم در شب زميكيتار. د خواهد آمدي در آسمانها اغتشاشها پد،بتيبعد از آن مص
 كه در مدار، درخشش افالك را ييقوا( افالك متزلزل خواهد شد ي و قوازنديستارگان از آسمان فرو ر. گرفت
  .)شوند يموجب م
گر مثل ي حاال نه ديگردد، ول ين برميد كه به زمي مبهوت پسر انسان را خواهد ديايسپس دن 27  و26 :13
خود كه از جهات  به همراه فرشتگان ،او با ابرها با جالل خواهد آمد. ر بلكه غلبه كننده پرجاللي حقيناصر

 ي از قدرت قاطع و درخشش پرشكوهاي هن صحنيا. ن خودين مقدسي و همچناند هن فراخوانده شدياربعه زم
  . خواهد بود

 در تمام دوره ي كه همان كسانيعنيدگانش جمع شوند يكند تا به دور برگز ياو فرشتگان خود را اعزام م
  .  خود اقرار كردندهدهند نجات خداوند و به عنوانبت و جفا او را يمص
ا خواهند آمد تا از بركات سلطنت هزار ساله او ين تا كلمبي از چ،گر آنيان نقطه ديك نقطه جهان تا پايان ياز پا
  . بهرحال، دشمنان او در همان زمان هالك خواهند شد. ن بهره ببرندي زميرو



  
  )31-28 :13(ر ي مثل درخت انج)ج

 او درخت يدهد كه قبل از آمدن ثانو يم مينجا تعلي در ايسيع. ل استيئاسرا قوم ر نشانهيدرخت انج 28 :13
ر ي آن مملكت تاث،امروزه.  مستقل ثبت شدي مملكتبه عنوان ،لي اسرائ1948در سال .  برگ خواهد آورد4 ،ريانج
 يست ول برگ ا4ل برآوردن يتوان گفت اسرائ يم. ا دارد كه از حد و اندازه آن فراتر استي در مسائل دنياديز

 اي هوي كه منتظر آمدن او هستند بازگشت نكند، ميح بجهت آناني مسزماني كه قت تايدر حق  ندارد،اي هويهنوز م
   .ببار نخواهد آمد

 ياگر آمدن او برا. ك استيد كه آمدن پادشاه نزديگو يل به ما مي قوم اسرائيتي و رشد جمعيريگ شكل 29 :13
  . ك استيسا نزدي كليتر آمدن او براشيچقدر ب. ك استينقدر نزديسلطنت ا

افته يح تحقق ين باب در مردمان روزگار مسي اييشگويشود كه پ ين مفهوم استنباط مي ا معموال30ًه ياز آ 30 :13
 يبه سادگ 27-24ات يع خصوصا آين وقاي از اياريرا كه بسين معنا باشد زيتواند به ا ين نمي ايول. 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 حي خواهند كرد و اي برگ ببار آمده است زندگ4كه 
ن فرقه به يا: ميده يح ميدگاه سوم را ترجيما د. ح را شاهد خواهند بودي مسين مردمان بازگشت ثانويافت و اي

 و رد يمانيا  بيات آنيان است كه خصوصيهودي نژاد ي به معن،ن فرقهيم كه ايما اعتقاد دار. ن نژاد استي ايمعنا
 مردمان به عنوانن فرقه يكل ا. ن فرقه هرگز نخواهد گذشتين است كه ايخ ايشهادت تار. ح استيكردن مس

 ييشگوي پيسيع. ابدي ي ادامه ميسيدر برابر خداوند عق آنها ي عميافت بلكه دشمنيمشخص نجات نخواهند 
   . او ادامه خواهد داشتيبازگشت ثانو  آنها تا زمانيعيات طبيل و خصوصيكرد كه قوم اسرائ

ل ي و آسمان پرستاره زايآسمان اتمسفر.  دادينان محكميش به همه اطميهاييشگويخداوند ما درباره پ 31 :13
   .وستياو گفت بوقوع خواهد پ  كهي كلماتي تماميهد 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 هي از آن ساعت و روز غيول:  گفتيسيع 32 :13
ك انسان يش از ي بيسين كه عي اثبات ايل برايله دشمنان انجيه بوسين آيشناخته شده است كه ا ن كامالًيا. پسر
ا ير  بياندار ايمان آن دسته يه براين آين ايهمچن. ردي مورد استفاده قرار گ، با علم محدود مانند ما نبودهيمعمول
به  زماني كه كرد ي خالي الهيهايژگي خود را از ويسيرد تا نشان دهد عيگ ي گمراه مورد استفاده قرا ر ميول

   .ن آمدي انسان به زمعنوان
ن يد جواب اي ما به كل؟دانست ي نميزيچاش  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



 داده نشده بود تا زمان آمدن يسي به خداوند عيك خادم عالي به عنوان ...كند يش چه ميداند كه آقا ياو نم
 خادم به او به عنوان يدانست ول ي خدا او زمانها را مبه عنوان قطعا .)8 و 17و  50 :12 وحناي(ع را بداند يوقا

  :سدينو ين مي همچنيمز اچ بروكيج. فاش كند گراني ديداده نشده بود تا بداند و برا
 ها انسان نجات يك خادم كه براي به عنوان يبرد بلكه به سادگ ير سئوال نميت خداوند ما را زين امر، اولوهيا

. ن كرده است را بدانديش معي را كه پدر با اقتدار خويآمده 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 ي ميسي ع.7 :1اعمال رسوالن 

ش يد و انتظار را در پيله، امينوسي پسر مرتكب خطا نشد و زمان بازگشت خود را فاش نكرد و توانست بدعنوان
  .  بازگشت او خود را آماده كننديروانش قرار دهد تا آنها براي پيرو
م يدان ينم كه ما يقتيحق.  بازگشت خداوند شباهت داردين 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 ي طوالني به سفريمرد. ن استيز چني ما نيت زندگيموقع

 خود را به مرد يسيع.  بازگشت او آماده باشديد برايگو ين ميسپرد و به دربان همچن يخود را به خادمش م
 ي دربانان به وبه عنوانمردم او كه در شب .  از شب برگرددي او احتمال داددر هر ساعت.كند يه مي تشبمسافر

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

 )15  و14 يبابها( رنج و مرگ خادم .7
   يسيتوطئه قتل ع )الف

ر ي روز نان فط7د فصح بود و ي ع، كه گذشتيدر دو روز. سرنوشت ساز بود چهارشنبه هفتهو حاال 
د ي عيكار را در روزها نيخواستند ا ي نمي بودند وليسي درصدد قتل خداوند عيرهبران مذهب. خوردند يم

  . شناختند ي ميك نبي به عنوان را يسي از مردم هنوز عياريرا بسيانجام دهند ز
 آنها را مجبور يت الهي مشيد فصح بكشند ولين عيخواستند او را در ح ي كهنه و كاتبان نمياگر چه روسا

   )26:2 ك.ر(ساخت و بره ذبح شده خدا در همان روزها كشته شد 
  
  )9-3 :14( ايعن بيت در يسين شدن عي تده)ب

 يكيان تاريدر م نسبت به خداوند را ي درخشش محبت زن، باقدرت، او مرقسيسنده بشري و نوالقدس روح
  .  مشخص كرده استي مشكيان كمربنديا الماس در مي يهود مانند جواهري و يتوطئه مقامات مذهب

.  كنديش قدر داني شفابه خاطرد از او ي برپا نموده بود تا شايافتي ضدهنده نجاتشمعون ابرص به افتخار  3 :14 
. ن كردي گرانبها تدهي را با عطريسيسر ع بامحبت خود ،)3 :12وحنا ي ،ايعن بيتاهل م ي مراحتماالً( س ناشنايزن

  .ار بوديعالقه آن زن نسبت به او بس



چرا آن زن عطر را . پروا و سخاوتمند بود  بيآن زن. ن اسراف بودي از مهمانان گمان كردند كه اي بعض5و  4 :14
ن فكر هستند كه يدم هنوز در ا مر).ك سال درآمد بودينار معادل ي د300(نفروخت تا پولش ر ابه فقرا بدهد؟ 

 كل يشتر در نظر آن اسراف خواهد بود كه كسي چقدر ب. به خداوند اسراف استيك سال از زندگيدادن 
  ؟ش را به خداوند بدهديزندگ
.  كندي قدرداندهنده نجاتافته بود تا از ي را يين فرصت طالياو ا. شان را سرزنش كردي همهمه ايسيع 6-8 :14

 يشان بودند وليشه با ايرا فقرا هميشه قادر بودند به آنها كمك كنند، زي نگران فقرا بودند، هميلياگر آنها خ
تواند محبت خود را نشان  ي مزماني كهخواست تا  ين زن ميا. ديگرد مين فته شده و د كشيخداوند به زود

 يسي عزماني كهست تا يبا يمن ي كه مرده است نخواهد بود بنابرايدن به جسم خداوند وقتياو قادر به رس. دهد
   .كرد ي ابراز مياست محبت خود را به و جسما زنده

  
  )11و  10 :14( هودايانت ي طرح خ)پ

با .  خداوند قائل شدي برايسه با آن زن ارزش كمتريهودا، در مقاي.  قائل شدياري خادم ارزش بسي برا،زن
 بود، هدي نرسيوه  بيگريز ديو جز محبت چ كرده ي زندگيسي سال با خداوند عيكنكه او حداقل يوجود ا
شان ي اينان داد كه پسر خدا را به دستهاي كهنه رفت و به آنها اطميش روسايانت پيهودا با طرح نقشه خي يول
همه . انتش او را پاداش بدهندي خي وعده دادند كه برايرفتند و به ويشنهاد او را پذي پي شاداآنها ب. م كنديتسل
  .افتن فرصت باشدين بود كه درصدد يداد ا ي انجام مدي كه او بايكار
  
  )16-12 :14(  آماده كردن فصح)ت

 شاگردان احتماالً. ماي هدي ما به پنج شنبه هفته فصح رس احتماالًيست ولين واقعه مشخص نيق اياگر چه زمان دق
آنها از . اه داشته بودند نگبه حال است كه تا ييها ان تمام فصحيد، نقطه اوج و پاين عيده بودند كه ايفهم

م فرستاد و دستور ي در اورشلياو آنها را به دنبال مرد؟ ننديد فصح تدارك ببي عيدند كه كجا برا يخداوند پرس
 ي زنان سبورا معموالًيافتاد ز ي به ندرت مين اتفاقيابند چنيكنند ب ي را حمل مي آبيداد كه آن مرد را كه سبو

 يسپس آنها از صاحبخانه راجع به اتاق. كند ي مييآنها را به خانه مناسب راهنمان مرد ي ا.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 ي خود را در اختيي راغب كه خود و دارايدن قلبهاين ديهمچن.  كردحاكم مقتدر و ثروتمند عمل

مان در ي را در زندگيم كه هر اتاقيشه آماده باشي است كه همي ما عالين برايا.  خارق العاده است،دهند يم
  . ميدسترس او قرار ده

  



  )21-17 :14(كند  ي مييشگويهودا را پيانت يخ ،يسي ع)ث

چون نشسته و غذا . ا شده بود آمديشان مهي كه براي روز، خداوند با آن دوازده به اتاقدر شامگاه همان
خود   آنها در ذاتيهمگ. انت خواهد كردي از شاگردانش به او خيكي اعالم كرد كه يسيع خوردند، يم
ر يشان تقصياك از يكرد كه كدام يك سئوال مي نسبت به خود، هر ينانياطم يبا ب.  داشتندبار  شرارتيشهايگرا

پسر انسان .  كرديبرد را خائن معرف ي را كه با او نان در ظرف آب گوشت فرو مي، كسيسيسپس ع. كار است
ار بزرگ ي گناه و شرارت آن خائن بسيول :او گفت.  درباره او مكتوب بود، كشته شودبه طوري كهرفت تا  يم

  . افتي يبود كه او تولد نم يقت بهتر مياست، در حق
  
  )26-22 :14( م آخر خداوند شا)ج

 را انجام داد كه ما ي كاريسي پس ع.)30 :13وحنا ي(رون رفت يهودا در شب بيپس از خوردن نان  22-25 :14
ه  كه بيتيانسان، او گرفت -1: از سه عبارت استخراج شده استييباي آن به زيمعن. مينام يآن را شام خداوند م

  .  ما دادياو خود را برا ،او داد-3 ب شكسته شودي صلير رورفت كه ب ي او م.او شكست -2 خود گرفت
 را جديد عهداو با خون خود سرآغاز . خته شدياله خون اوست كه ري ما داد، پينان نشانه بدن اوست كه برا

 نخواهد يگري فصح دين باز نگردد، شادي ملكوت خود به زمي برقراري براهنگامي كه او تا يبرا. د كرديتائ
  . بود
 يسپس آنها به سو 118-113ر يمزام ي عاليشكرگزار  ازي قسمتاحتماالً، در آن هنگام آنها شكر كردند 26 :14
  . تون رفتندي زي قدرون در كوههاي واديرون رفته به سويم بياورشل
  
  )31-27 :14( اعتماد به نفس پطرس )چ

روان او شناخته ينكه به عنوان پيان از اشي به همه شاگردان گوشزد كرد كه همه ادهنده نجاتدر راه  28 و 27 :14
شبان ” : كرده بودييشگويا بود كه پيركن سخن زيا. داشت خواهند ده و شرميگر ترسيشوند، در چند ساعت د

شان را يد كه اينان بخشي اما او بزرگوارانه به آنها اطم)7 :13ا يزكر( “زنم و گوسفندان پراكنده خواهند شد يرا م
  . ل در انتظار آنها خواهد بودي او در جل،پس از برخاستن از مردگان. انكار نخواهد كرد

 ي پطرس 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 پافشاري ايهمگ.  را داشتي تو خالين ادعاينبود كه ا
د بر ترس و شرارت دل خود ي بايما همگ .ميشان نداري با ايم كه تفاوتيد كه ما هم هرگز فراموش نكنيبگذار
  . ميآگاه باش

  
  )42-32 :14( يمانيرنج در باغ جتس )ح



. شد يآن هنگام بعداز ظهر پنجشنبه بود كه به جمله صبح ختم م. ن را فرا گرفته بودي كل زميكيتار 32 :14
ك ي هشت نفر از شاگردان را نزديسيدند، خداوند عي رسيمانين به نام جتسي از زمي آنها به قسمت كههنگامي
  .  گذاشتيورود
 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 ي ما نم.شود ي شود متحمل مينكه به خاطر قربانيزودتر از ا خود،
دار ياو سه شاگرد خود را در آنجا گذاشت و بدانها گفت كه بمانند و ب.  ما گناه شدي كه برايگناه  بيداشت،
 و متحمل ،ش رفتيب پي صلي به سويي كه به تنهان گونهاهم. تنها، شتر به درون باغ رفتي پياو قدر. باشند
  . ه گناهان ما شدير عل دردناك خدا بيداور
ا او يآ. مينيب ين مي زمياز با خدا بر رويرا در حال راز و ن يسي خداوند عيدر كمال تعجب و شگفت 35 :14

ابتدا او دعا . ا آمده بودين دنين منظور به اي او 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 ي با،ام او وجود داردي مدفون شدن و ق،ر از مرگي نجات گناهكاران غي برايگريد اگر راه
  . م وجود نداشتيه شوينكه ما فدي اي برايگري راه د.آسمان ساكت ماند. ساخت يم
كن نه به خواهش ين بگذران، لاله را از مين پيا .ز نزد تو ممكن استي همه 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 . استيروحان.  باشدينكه جسمانيش از اي ب،ينجا مساله اساسي در ا.است

 ؟دا كنديق نجات بخشد پين طريخدا را بد  بيتوانست گناهكاران ي او مر از آنكهي غيگري ديعادل شمردگ
شد تا گناهكاران از  يخته ميد ريخون پسر قدوس خدا با.  وجود نداشتيگريآسمان ساكت نشان داد كه راه د

  .گناهانشان آزا د شوند
عت سقوط كرده ي از طبيزير 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 دادي به پطرس راجع به خوابيسي ع.انسان
ك ي نتواند ياگر انسان. دار بمانديك ساعت بيتوانست  ي نميحاال او حت. ده بودي خود باليداري پاياستوار

مهم .  در مقابل وسوسه مقاومت كنديحد زندگ  بييد است كه او قادر باشد، در فشارهايساعت دعا كند، بع
  .كرد يه حساب مي خود تسويد با ضعف جسمانيست كه در جان او چقدر شور و شوق وجود داشت، او باين
هنوز در  ايآ: سپس او گفت. افتيده ي سه بار بازگشت و شاگردان خود را خوابيسيخداوند ع 41-42 :14

 “.شود يم مي گناهكاران تسلينك پسر انسان به دستهايه است و ادي ساعت رس؟ديخواب و استراحت هست
   .روندبش ياد به پيتوانستند ز ي نميول ، به جلو رفتندرخاستهن سخن آنها بيدن ايباشن
  
  )52-43 :14( شود ير ميم و دستگي تسليسيع )خ



رها و چوبها داشتند، يش كه همراه او بودند با خود شميگروه. ك دسته وارد باغ شده بوديهودا با ي 43 :14
   .اند ه خطرناك آماديتكاري جنايري دستگي براييچنانكه گو

ن يبنابرا. ديبوس يد ميرند، بايد بگي را كه آنها باياو كس. ن كرده بوديي تعاي هش نشانيانتكار از پي خ45 و 44 :14
از بوسه آشنا و  كل آشكارك شي(. دي خطاب كرد و با افراط او را بوسيديا سي رفت، او را يسي عياو به سو
ا يد شده بود؟ آي به سلطنت حكومت برسد نااميسينكه عيا او از ايانت كرد؟ آيهودا به خداوند خيچرا . )مكرر
نها يا همه ايا او با حرص آمده بود؟ آي بر باد رفته بود؟ آيسي بر ملكوت عيگاهي كسب جاي او برايآرزوها

  .مان شودير خود پش او از كار نه چندان مشهودباعث شده بو
ر خود را ي شمشاًعيپطرس سر. خداوند را گرفتند ش رفته ويانتكار چند قدم به پيهمراهان مسلح خ 46-50 :14
پطرس  .ي بود و نه روحانيك عكس العمل جسمانين يا. ديس كهنه را بري از غالمان رئيكيده و گوش يكش
 گوش اي هو با معجز. ند پطرس را سرزنش كردخداو.  بكار بردي روحاني نبردي را برايك سالح جسماني

ر كنندگان ي سپس به اسيسيع. ميخوانيم 11 :18 وحناي و 51 :22چنانچه در لوقا . دغالم را به او بازگردانده شفا دا
كل بود و يشان در هي او هر روزه با ا! و بردن او بازور چقدر نامعقول استيري كرد كه دستگيادآوريخود 
 كه يم گردد، كتبالزم بود كتب تما. دانست ي او جواب را م؟ر نكردنديس چرا او را در آنجا دستگپ .داد يم ميتعل
و  )2 :22مزمور ( ددور را گرفتن )7 :53ا ياشع( ، اويري دستگ،)9 :41مزمور ( : كرده بودندييشگويانت به او را پيخ

  .)7 :13ا يزكر(كنند  ياو را ترك م
 مورد قبول است يده تا حدين عقي ا.ن واقعه را ثبت كرده استي است كه ايسيل نويمرقس تنها انج 51-52 :14

ده بود، واگذارده و از دست يچي چادر خود را به دور خود پيت آشفتگي است كه در نهايكه خود مرقس جوان
د تا  بود كه او فورا برداشته بواي هك تكه پارچي ي نبود وليجيلباس چندان را چادر كتان. ختيآن مردمان گر
  . شاندوخود را با آن بپ

ل اضافه شده است تا نشان دهد ين دلين واقعه نامتعارف به اي ااحتماالً:كند ير مين تفسين واقعه را چنياردمان ا
  . چهيعنيدن يدانست كه تنها زجر كش ياو حتما م.  چقدر در ساعات رنج خطرناك خود تنها بوديسيكه ع
  
  )54و  53: 14(  در برابر كاهن اعظميسي ع)د

محاكمه در  )1:شود يم ميابد و به سه قسمت تقسي ي ادامه م1ه ي آ15 تا باب 53ه ي او از آيثبت 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 استاًافا را ثبت كرده است عمومي در حضور قنجا محاكمهين موضوع كه مرقس در ايا 53: 14

  . شود يافت ميز ين 24-19و  13: 18وحنا ي كه در حضور حنا بود و در اي همحاكم



ت يكرد از آن فاصله امن ي فكر مجائي كه يعنيب كرد يس كهنه تعقي را تا خانه رئيسيپطرس خداوند ع 54: 14
  :كند ي ميم بندين تقسي انكار پطرس را چنيشخص. دارد
   .)نابجا( احساسات نابهنجار، او در ابتدا مبارزه كرد -1
  با ترس و اضطراب  ،كرد او سپس فرار -2
   .مه راه در شبي نيشاگرد ،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 ينهدرا در حضور سيسي ع)ذ

مه شب در حضور ي شرح محاكمه نبه نظر 55ه ي آي كامل ثبت نشده ا ست ولبه طورع ياگر چه وقا 55-59: 14
ن يدر ا.  عهده دار گرداندن جلسه محاكمه بودندي كهنه و رهبران مذهبي نفر از روسا71. باشد ين مينهدراس

 در ياحترام  بيدادند با كماليل مين را تشكينهدراخ كه سيان و كاتبان و مشاي صدوق،انيسي فر،شب بخصوص
 ،يهوديد ي عيآنها حق نداشتند در شب و آنهم در روزها. د انجام دهند رفتار نمودندي كه بايمقابل احكام

 بهرحال حكم مرگ تا .ر كنند تا شهادت دروغ بدهندي اجينيآنها حق نداشتند شاهد.  داشته باشنداي همحاكم
  . ود قابل اجرا نبود شي كه شب سپريزمان

 در يدين تردي كوچكترين قدرتمندان مذهبي داشتند، ايسيت با خداوند عي كه آنها در ضدياقيبا توجه به اشت
 ين انجام دادند ولين دروغي از شاهدي قاطعانه در جمع كردن گروهيآنها تالش .ن خود نداشتنديشكستن قوان

د متهم كردند كه او گفته ين تهدي خداوند را به ايبعض. دك شهادت متفق ناكام ماندني يدر اظهار كردن حت
 را ناساخته شده به يگري د،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 ي گفته بود در يسي عاًآنچه كه واقع. كنم يدست بنا م

  .  كردنديم قاطيرشلكل اويه
 يمت( او را قسم داد هنگامي كهاما . جواب نداد يسيس كهنه اول از او سئوال كرد، عي رئيوقت 60-62: 14
 1: 5 اني كه در الوي جواب داد كه هست و از كالميسي ع، متباركيح است، پسر خدايا او مسيكه آ) 63: 26

خداوند  ، اشيت اصلي در مورد هويدود و شك پاك كردن هر فكر مريسپس برا. آمده است اطاعت كرد
 آسمان ي در ابرها،د كه برطرف راست قوت نشستهيكه او پسر انسان را خواهد د((:س كهنه گفتي به رئيسيع
 ضد آشكار به عنوانس كهنه در حال حاضر او را كه واضحا ين بود كه رئي ايسيله منظور عين وسيبد) ).ديآ يم

زماني اما . قرار گرفته بوداش  ي او در پوشش بدن انساني ظهور اولش جالل آسماندر. نديب يشده است روبرو م
   . استيد كه او چه كسيخواهند فهم پوشش برداشته خواهد شد و همه كامالً. ديآ ي او در قدرت و جالل مكه



فر او چاك ت در مقابل كي او جامه خود را به نشانه عصبان.ستيد كه منظور او چيس كهنه فهميرئ 63-64: 14
. ح از همه بلندتر بوديش در محكوم كردن مسي صدا،ح باشديد آماده و منتظر آمدن مسي كه بايليك اسرائي. زد

  . و او را به مرگ محكوم كردنده كفر گفتيسيكردند كه ع ن قبولينهدرااما او تنها نبود، كل س
ن يهدرنا سي شوراي از اعضاي بعض.ودن شكل ممكن بيتر هي آمد در كربه وجودنجا ي كه در ااي هصحن 65: 14

 يد چه كسيكردند كه بگو ي او را پوشاندند و او را مجبور مي رو،بر پسر خدا كردند اختن آب دهاناند هشروع ب
.  گناهكاران باشديها تيمل كردن ضدحسته مجبور به تي شادهنده نجاترممكن است كه ين غيا. زند ياو را م

  .زدند ي مدست سيلي و ضرباتستند و او را با ويز به آنان پيكل نيمالزمان ه
  
  )72-66: 14( ستي گري را انكار كرد و به تلخيسيپطرس ع) ر

او با دقت به . س كهنه از آنجا گذشتيزان رئي از كنيكي. ن ساختمان منتظر بودييوان پايپطرس در ا 66-68: 14
 به طورچاره يشاگرد متعصب و ب.  استي ناصريسيروان عينكه از پيبه ا. ست و او را متهم كرديپطرس نگر
گناه . ز خانه رفت كه ناگاه خروس بانگ زديرون به دهلي را كه از آن زن به او زده بود رد كرد و به بيكامل اتهام

  . آورد يداشت زنگ هولناك خود را به صدا در م
گر ي دبار پطرس .ست ايسي گفت كه از شاگردان عه به او اشاره كرد وديآن دختر دوباره او را د 69-70: 14
 سپس .گذارند ي در تعجب بود كه چرا مردم او را تنها نم از خود بروز داد و احتماالًيگرياد زد و انكار ديفر
  .))  و لهجه تو چنان استيز هستي نيلي جلاري زيباش يقت تو از آنها ميدر حق((:ت به پطرس گفتنديجمع
 دهان او تكلما. شناسد ين مرد را نميكرد كه ا ي تكرار ميطع قبه طورن و انكار يپطرس با نفر 71-72: 14
ز به دروغ پطرس اعتراض يعت ني طبيايآمد دن يبه نظر م.  زودتر از بانگ خروس از دهانش خارج نشديليخ
  . ستياو افتاد و گر. دي خداوند به انجام رسييشگويپطرس متوجه شد كه پ لحظه كيدر . كند يم

 ما را به ،م كه اتكا به نفسيرين مسئله درس بگيد از اي بايرس را شرح دادند ما همگل انكار پطيهر چهار انج
  . ميكن به قدرت خدا اتكا م خود را انكار كرده كامالًياموزيد بيما با. كند ي ميت رهبريجسمان
  
  )21-16: 15(سربازان خادم را استهزا كردند  )ز

ك ي ،پس از جمع كردن تمام فوج. ه نام داشت بردندي كه دارالواليي را به سرايسيسربازان ع 16-19: 15
 قرمز بر تنش اي ه جامكهاو ! دانستند ي اگر آنها فقط م.ب دادنديهود ترتي پادشاه ي برااستهزاآميز 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 خداونداند ه بر سر او زدييهود تمسخر كردند همان حاكم جهان بود او كه آنهايه  پادشاعنوان

 خود در مقابل پادشاه ي زانوهاي روبا استهزا آنها .انداختند يآنها بر پادشاه صلح بود كه آب دهان م. جالل بود
  . شدند يپادشاهان و رب االرباب بود كه خم م



.  قرمز را از او كنده جامه خودش را به او پوشاندنديمسخره آنان تمام شد لباسها يها ي شوخي وقت15:20-21
 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 ي س او احتماالً.ب او را حمل كنندي بود را مجبور كردند كه صلي شماليقايروان كه در افريق
اگر ( بودند دار ايمان هر دو او دو پسر داشت اسكندر و رفوس كه احتماالً:يستينيمي هليهوديك ياد ياحتمال ز
دهد از  مير ي به ما تصويسياو در حمل كردن پشت سر ع ) آمده است16:13 اني باشد كه در روميرفوس همان
   .مي انجام دهدهنده نجات يد براي شاگرد بابه عنوانآنچه كه ما 

  
  )32-22: 15( مصلوب شدن )ژ

 نه بر خشونت و  او.دهد يح مي توضگرائي  و عاري از احساسار 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 قاًي دقاين واقعهق يمحل دق
 . شهر بوده استيوارهايح خارج از ديند كه در زمان مسيگو يت مين رواي شهر است و طرفداران ايوارهايد
ده به محل باغ بوده ي شهر و چسبيوارهايدر جلجتا در شمال د((د يگو يگر از گوردون است كه ميه ديك نظري

  )).است
د آن محل به ي آن است شايني واژه الت)زشمرشقغ( ي است به نام كاسه سحر كالواري واژه آرامجلجتا 22: 15

  . ن نام را بر خود گرفته استينكه محل اعدام بوده است اي ابه خاطرا يشكل جمجمه بود 
ك ماده مخدر ي نوانبه عتوانست  مي ن شرابيا.  شراب مخلوط به مر تعارف كردنديسيبه ع سربازان 23: 15

   .ساخت يعمل كند و دردش را كمتر م
  . ن شده است قبول نكرد كه آن شراب را بنوشديي تحمل گناهان بشر تعينكه براي كامل از اياو با آگاه

 يزي آنها تنها چ، لباس خادم را گرفتنديسربازان بر لباس آنكس كه مصلوب شده بود قرعه انداختند وقت 24: 15
  .  گرفتنديت از ورا كه او داش

پادشاه ” : نوشتنداي هرنامي سر او تقصيباال.  صبح بود9كردند ساعت  مي او را مصلوب هنگامي كه 25-28: 15
د به يگر استفاده كرده است نگاه كني منابع دير نامه را ثبت نكرده بلكه از محتويمرقس متن كامل تقص( “هودي
ا يچنانچه اشع.. كطرف اويمصلوب شدند هر كدام بر  و دزد با او د)19: 19وحنا يو  38: 23 لوقا ،37: 27 يمت
  .)12: 53ا ياشع( كرده بود كه او در مرگ خود از خطاكاران محسوب خواهد شد ييشگويپ
ن ي و همچن)32 و 31( كاهنان و كاتبان ي روسا،)30 و 29آيات ( نله رهگذراي بوسيسيخداوند ع 29-30: 15

  .)32ه يآ(شود  ياستهزا م دو دزد
 توقف يرون از شهر به اندازه كافيآنها در ب. شوند شهر واردخواستند  ي بودند كه ميانيهودي 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



ر آمده و خود را يب به زي از صلي هستيقدر قو اگر آن ، كردي و در سه روز آنها را بنا خواهيكن يخراب م
  “.برهان
گران را نجات داد و ياو د. گران استهزا كردندي بر نجات دي او را مبني كهنه و كاتبان ادعايروسا 31: 15
  خداوند و ماين در زندگي درست بود ااً اتفاقيشان وليرحمانه از ا  بيين خباثتيا. تواند خود را نجات دهد ينم
  .ميگران را نجات دهيم ديتوان ي نم،ميم خود را نجات دهيخواه ين كه مي ما در ح.كند يز صدق مين

 سپس قول دادند. دياين بيب پائيل است از صليح پادشاه اسرائي به او گفتند كه اگر مسين رهبران مذهبيهمچن
 ي حت“.ديد ديد بعد خواهين آورمايا” :ن استي خدا افرماننكه يل از افمان خواهند آورد غايكه پس از آن ا

  .دادند يز او را دشنام ميب ني صليتكاران رويجنا
  
  
   )41-33: 15( نيزم يكيسه ساعت تار) س
 در حال متحمل شدن يي به تنهايسيع. را فرا گرفت ني تمام زميكي تار3ن ظهر و تا ساعت ي در ب33: 15
چ عقل يه. برد ي پدر رنج مي از خدايي و جدايد روحياو از حزن شد. ه گناهان ما بودي خدا بر عليداور
.  درك كند تحمل نمود گناهان بشري جانش برا كردندافن ي را كه او در حيتواند رنج ي هرگز نميانسان

  . طور كامل متحمل شده  گناهان ما داد و مجازات را بي خود را برايسيخداوند ع
عنوان ه بو خواند  ياس را ميالاو  گفتند كه ان كنن استهزاي از حاضري بعضي الهيگفت اله يوقت 35:15-36
  . زه نهاد تا او را بنوشاندي را از سركه پر كرد و بر سر نياسفنج دهي دوين شخصين توهيآخر
د مرگ او انجام اراده خودش بود نه ي آواز سر داد و سپس نفس آخر را كشيروزي با قدرت و پيسيع 37: 15
   . ناخواستهيمرگ
له نشان داد كه با ين وسين عمل خدا بود كه بديا. كل از سر تا پا دو پاره شدي موقع پرده هدر همان 38: 15

 اني عبرانك.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 فاصلهيكي آغاز شد كه دوره نزديدي جداندور. )19-22: 10
 يعنوان خدا نشناخته است وله  او را بيدهد كه و ي نشان ماًن زمان لزومي در اي روميوزباشياعتراف  39: 15
ن ي در ايخيتار نهيش زميك پيست كه او ي نيچ شكيه. رفتي پسر خدا پذبه عنوان او را يهودير ي غيوزباشي

  .ستيل بود معلوم نيمان او اصينكه اي ايمورد داشت ول
 آن زنان يستگين نشانه شايا. ب مانده بودندي صلي در پايدهد كه زنان مشخص يمرقس نشان م 40-41: 15

 وادار به يمن ماندن شخصيت ايخاطر اهمه مردان ب. درخشد ي ميز به روشنيل نيت انجياست كه در حكا
ن اشخاص در يآنها آخر. شان بودي ايح باالتر از خوشبختي زنان به محبت مسيسرسپردگ.  شدن بودنديمخف
  .  قبريها در جلو نيب بودند و اولير صليز



  
  )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 يسي عالطس رفته و جسديد كه نزد پين شجاعت را بخشيوسف اين به ي تدفيضرورت انجام كارها 43: 15

ن ي و همچن)51-50: 23لوقا (ن بود ي از اعضا سن هدريكي ف بود، احتماالًي شريهوديك يوسف ي. طلب كنند
  .)38: 19 وحنايو  57: 27 يد به متينگاه كن
د يقت را تائين حقي ايوزباشي يوقت.  مرده استيسيتوانست باور كند كه ع ي ميالطس به سختيپ 45  و44: 15
 ن قسمت بكار رفتهي در ايسي بدن عيكلمه متفاوت برا دو( داشت يوسف ارزانيدن را به  بي رومي وال،كرد
  .  داشتي ارزانيالطس جسد او را به وي را درخواست كرد و پيسيوسف بدن خداوند عي) است
 ن آورده به كتان كفن كرده وي بدن را با مواظبت و محبت پائ)39و  38: 19 وحناي، موسيقوديون(وسف ي 46: 15

 ي بود كه كوچك و با سنگهايقبر اتاق . خودش ساخته بود دفن كردنديوسف برايسپس او را در قبر تازه كه 
  . ده شدي مستور شد كه به دهانه در غلطانيدر آن با سنگ .ده ساخته شده بوديتراش
 ي و نترسي استوارن 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(  خادميروزيپ ..8
  )8-1 :16(زنان بر سر قبر خالي ) الف

آنها .  با حنوط به سر قبر آمدنديسين جسد عي تدهي برا)م و سالومهيمر(كشنبه يدر صبح روز  1-4: 16
 .ده شده استي بر سر قبر غلطانيسنگ بزرگدانستند كه  يآنها م. واهد بودخ ساده نيليدانستند كه كارشان خ يم

 ي محبت از رويول. 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 مي مشكالت يكوهها

آنها به درون قبر نگاه . شدند شگفت زده ،دنديده دي را از در قبر غلطانينكه سنگيكشنبه از ايآنها صبح روز 
 يم و مشكالت در جلوي نشان دهدهنده نجاتم احترام خود را به ي چقدر اتفاق افتاده است كه ما بخواه!كردند

  . اند هما خودبخود كنار رفت
 او .د ظاهر شده استي در لباس سفيدند كه بصورت مرديد  رااي هآنها به قبر وارد شدند و فرشت 6 و 5: 16
  . بوديشان را برطرف كرده قبر خالي ترس ا، برخاسته استيسين 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 ي بيبود برا كه خداوند را انكار كرده ي شاگرد،اشاره به پطرس. ديل خواهد دي آنها را در جليسيكه ع
نمود و دوست داشت كه او را  يمحبت م  پطرس را انكار نكرده و هنوز او را،ام كردهي قدهنده نجات . بوديخاص



د به يگمشده با. د به گله شبان برگردديگوسفند گمراه با. ديرس يد به انجام ميعمل خاص بازگشت با. دينيبب
   .خانه پدر برگردد

ار ي بس،ي افتاده است به كسينكه چه اتفاقيآنها از گفتن ا. ختندي از قبر گريمگياسزنان 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 آي دستنوينكه دو نسخه اصلي ابه خاطرن ي از محققياريبس
  :ن متن وجود داردي درباره اياديبهرحال، مباحث ز. ستندين ات معتبرين آيا
  . شوند ين متن را شامل ميسا، اي كلي آبايها گر و نوشتهي ديونانيس ي دستنويها  همه نسخهاًبيتقر .1
ن كلمه به يا. باشد ي ميونانيآمده 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 متاخري متن مرقس گم شده باشد و ايان اصلي پا،مي تعالياگر بر طبق بعض. 3

  .  ظاهرا ناكام مانده است)35: 24 يمت(خداوند درباره حفاظت كالم خدا 
  . ستن اي راست، متنيمحتوا .4
ن يدهد بد ي را نشان مي دستورين 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 همي كه اول و آخر يمعن
  
   )11-9: 16( هيم مجدليبه مر  ظاهر شدن)ب

م يو را از مري هفت دي و،ده بودي را ديسيكه 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 ماندي او نزديآنها به خانه بازگشتند ول. شان گفته بوديافتند چنانچه بدي ي آنها قبر را خال،بازگشت

  .  ظاهر شدي بر ويسياز آن بود كه ع
ن يا.  كه دور هم جمع بودند ببردين خبر خوش را به شاگرداني او دوباره به شهر بازگشت تا ا11 و 10: 16
  . م را باور نكردندي آنها حرف مريقت داشته باشد ولين امر حقي بود كه ايار عاليبس
  
  )13و  12: 16(  شاگرددو به 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

   .افتهي است در بدن جالل يسيو آن ع. مسافر ظاهر شده است



ز با ي را گزارش دادند آنها ندهنده نجاتام يم بازگشتند و به شاگردان خبر قي دو شاگرد به اورشليوقت 16:13
  . م شده بودي مواجه شدند كه مريهمان ناباور

  
   )18-14: 16(ازده نفر ي شدن به ظاهر )ت

 وحناي ،36: 24 لوقا(كشنبه عصر در آنجا بودند ي انجام شد كه آنها يازده نفر در همان مكانيظهور او به  14: 16
شان ي نفر ا10 يازده نامبرده شده است ولي ا گر چه از شاگردان با عنوان آن .)15:5 انيقرنت-1 و )19-24: 20

م و يامش كه از مري عدم باور گزارش قي شاگردان خود را برايسيع. ن زمان غائب بوديتوما در ا. حاضر بودند
  . خ نمودي توب،رفته بودنديده و نپذيگران شنيد
ات ين آي در بي زماناي هن فاصليهمچن.  است كه خداوند در شب صعود به شاگردان داديتيمامور 15ه يآ 15: 16
 جهان دهنده نجاتهدف . ق موعظه كننديع خاليل را به جميكه انجبه شاگردان حكم شد .  وجود دارد15و  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 مي كه اها يبعض.  موعظه وجود دارديل برايدو دل 16:16
  . اورده و محكوم خواهند شديمان نيز اين
ن ي ايه براين آيم كه ايدان يما م. شود يافتگان استفاده مي نجات يد آب براي لزوم تعمي برايله بعضي بوس16ه يآ

  :ريل زيتواند بكار رود به دال يموضوع نم
لوقا (ح در فردوس خواهد بود يافت كه با مسينان ين اطمي از ا كهوقتيافته بود در يد نيب تعمي صليدزد باال .1

24:43(  
   )48-44: 10 اعمال رسوالن( د گرفتنديافتن تعميه بعداز نجات يصريان قيهودير يغ. 2
 است پس چقدر يد الزامي تعم،افتني نجات ي اگر برا،)2-1: 4وحنا ي(د نداد ي تعماً خودش شخصيسيع. 3

  . داد يد نمي تعميسيشگفت آور ا ست كه ع
 اگر ،)16-1:14ان يقرنت-1(د داده بود، خدا را شكر كرد يان را تعمي از قرنتينكه عده كمي ابه خاطرپولس . 4
  . بود يرممكن مين شكر پولس غي بود، اي نجات الزاميد برايتعم
 ياتيا آيه يچ آي ه.ر استيذپ مان امكانيكند كه نجات تنها از راه ا ي عنوان مجديد عهد عبارت در 150 اًبيتقر. 5
  .كند يد نمييه نامعقول را تاين نظريا
  .يشود و نه تولد روحان يمربوط م د به مرگ و دفن شدني تعمجديد عهددر  .6

 نشان دادن ي براي و ظاهريروني عمل ببه عنوانه را ين آيم كه اي ما معتقد هست؟ دارديي چه معنا16ه يپس آ
  .افتهي  شخص نجاتي براي خارجيست بلكه اعالنيك شرط نجات نيد يتعم. كند ي ميمان معرفيا



مان يل اي خواهند بود كه به انجياندار ايماندهد كه همراه  يح مي را توضينجا معجزاتي در ا يسيع 17-18: 16
د؟ ز وجود دارني امروزه نها ات و نشانهين آيا اين است كه آي ايهيم سئوال بديخوان يات را مي ما آيوقت. آوردند

 مقدس كتابنكه يش از اي دوران شاگردان مطلوب بوده است و پي برا ها ات و نشانهين آيم كه ايما اعتقاد دار
  :شود يافت مي در كتاب اعمال رسوالن ها ن نشانهيشتر ايرد بيكامل به شكل مطلوب در دسترس قرار گ

  )16-11: 19و  18: 16  و7: 8( وهايرون كردن ديب. 1
  )6: 19و  46: 10  و11-4: 2اعمال (  تازهيها زبان. 2
  )5: 28 اعمال( برداشتن مارها. 3
وحنا و برنابا ي به ي برساند در كتاب اعمال رسوالن ثبت نشده ولين كه ضرريا خوردن زهر قاتل بدون. 4

  )ساي كليخيات تاريروا(نسبت داده شده است 
  )9-8: 28  و1-19-7: 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 آي بودن انجي اثبات آسمانيرا مردم براير بود زيشكل كامل امكان پذ

ن كار را انجام ي االقدس روح مختلف يايده و عطاالعا  خارقي و شواهدها  اثبات كردن موعظه خدا با نشانهيبرا
  .دهد يم

 د،اورنيمان نياگر مردم به آن ا .مي داردر اختيار ي كاملمقدس كتابما . ستي نها ن نشانهي به اياز چندانيامروزه ن
افت كلمات تا ي مرقس نگفت كه معجزات تا به ابد ادامه خواهند .مان نخواهند آوردي ايگريق ديچ طريبه ه
  .20-18: 28 يشود بلكه در مت يافت نمينجا ي عالم در اينقضاا

زماني . اج دارنديشود كه بدانها احت ي مربوط مينجا به كساني در اها كند كه نشانه ين لوتر اعالم ميبه هرحال مارت
نكه ياز ام قبل ين نشانه را به جا آوري ااًد قطعي مردم سخت باشد پس ما بايل براياج باشد و قبول انجي احتكه
  .ا رد شودي شده و نيتوه ليام انجيبه پ
   

  )20-19: 16(  راستبه دست يسي صعود ع)ث

 راست خدا كه به دست آسمان مرتفع شده يبه سو ، اوحي مسيسيما ع ام خداونديچهل روز پس از ق 19:16
  .نشست مكان قدرت و شكوه است

ل موعظه كردند و مردم را ي به انج،ش رفتنديبه پ آتش يها در اطاعت از حكم او شاگردان مانند شعله 20 :16
ز موعظه آنها را و ي وعده داده شده نيها ات و نشانهيآ. قدرت خدا با آنها بود. د كردندي صدهنده نجات يبرا
  . كرد يگفتند ثابت م ي را كه ميكالم



 ين براي زمين بر رو از شاگردايدر آسمان عده كم حيبا وجود مس. رسد يان مي مرقس به پاروايتنجا يدر ا
 ي آن باقيت مهم و ثمرات جاودانين ماموري خدا و ايش براي كامل خويا و وقف و سرسپردگيدنه بشارت ب
  .ماندند
ك ي .ميل را به همه مردم برسانيفه ما است كه انجي وظون دوران به ما سپرده شده ي در ا بزرگتين ماموريا

كنند و تا چند سال ديگر،  مي ي امروز با ما زندگاند هستي زره خاكي بر روي اين كبه 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 گذاشته از مردميمين
 ه هرگز كسيكح ي مسبه كران بيي با محبتوفادار و امين شاگردان :كسان استيشه ي روش هميشود ول مي
  .ندارد او ي براني از ا بهتريقربان

  ؟ميكن ين باره چه ميما در ا. استا ي دنرساندن مژده انجيل به سراسراراده خدا، 
  


