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 مقدمه 

. هرروز شوندیم یاریبس یمُتحمل جفاها یحمس یسایصرفا به خاطر متابعت از ع یحیهرروزه هزاران مس

شان مورد ضرب خود روبرو هستند. رهبران هایییبا احتمال مصادره شدن امالک و دارا یحی،مس یماندارا هایلیونم

 . رسندیبه قتل م یو حت گیرندیو آزار قرار م یتمورد اذ شانیهاهخانواد شوند؛یم یو زندان دگیرنیو شتم قرار م

 یحیانمس یمرقس بود، جفا یلهمان انج یا یددومِ عهد جد یلمرقس مشغول نوشتن انج یوقت یقت،حق در

بودند. اما چگونه  یبه اقسام مختلف در عذاب و سخت یهاول یحیانو مس یساذهن او را به خود مشغول کرده بود. کل

به آنها  شانیدردها ۀرا دربار یمیچه تعل یحمس یسایع ۀنمون بردند؟یم یپ شانیهادرد و رنج یتبه اهم یماندارانا

را  یهاول یحیانمس یماندهد تا ایپاسخ م یسیع یداستان زندگ یتدست، با روا یناز ا یاالتومرقس به س داد؟یم یاد

 کند.  یقتشو یداریو آنها را به پا یتتقو

. یمرا به آن داد« مرقس یتبه روا یلانج»است که ما عنوان  یلدرس از مجموعه دروس اناج ینسوم این

 یاو را در زندگ یمتعال یمتا بتوان دهیمیقرار م یرا به دقت مورد بررس یسیع یمرقس از زندگ یتدرس حکا یندر ا

 . یمکار ببنده ب یخود به طور موثرتر یمُدرن امروز یایدن

مرقس را از نظر  یلانج یشینۀ. اول، پشودیم یممرقس به سه بخش مهم تقس یلانج ۀما دربار مطالعۀ

 ینا یاصل یناز مضام یداد و سوم، به بعض یمقرار خواه یآن را مورد بررس یگذراند. دوم، ساختار و محتوا یمخواه

 .یممرقس کار را آغاز کن یلانج یشینۀبا پ یدداخت. اجازه دهپر یمخواه یلانج

 

 پیشینه

 یۀمخاطبان اول یل،انج یسندۀمرقس را با در نظرگرفتن خودِ شخص مرقس به عنوان نو یلانج یشینۀما پ

 .یممرقس بپرداز یلانج یسندۀدر ابتدا به نو یدداد. با یمقرار خواه یمورد بررس ،زمان نگارش او یتو موقع یطاو و شرا

 

 نویسنده
نگارش  یسُنت یدگاهداد. در ابتدا به د یمقرار خواه یمرقس را در دو بخش مورد بررس یسندگیموضوع نو

نگارش  یسنت یدگاهبه د ید. اجازه بدهکنیمیم یرا بررس یسندهنو یپرداخت و دوم، سرگذشت شخص یمخواه یلانج

 .یممرقس بپرداز یلانج
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 دیدگاه سنتی نگارش
 

 یدبه عهد جد یمرقس بوده اتفاق نظر دارند. وقت یلانج یسندۀمرقس نو یوحنای ینکهدر مورد ا یهسنت کلیسای اول

سفر  ینشده. درکتاب اعمال رسوالن، در اول یبرنابا معرف ۀکه مرقس به عنوان عموزاد بینیمیم اندازیم،یم ینگاه

 یهداشت که شاگردان اول یاخانه یمکرده. مادرش در اورشلیم یمرقس آنها رو همراه یوحنایپولس و برنابا،  یبشارت

 یگهم یاس. پاپکنهیمرقس را فرزنش خطاب م یوحنایاز رساالتش  یکیشدن. پطرس در  یدر اونجا دور هم جمع م

 . کنهیم یادداشتاو رو به دقت  یمو تعال رهیکه مرقس همراه پطرس به روم م

دکتر رابرت پالمر -  

 

 یلانج یندوم یسندۀاست که معتقد است مرقس نو اییسندهنو یه،اول یحیمس یسندگاننو یاندر م پاپیاس،

 اسقف بود.   یرصغ یایدر آس یالدیم 130و در حدود سال  زیستیقرن دوم م یلدر اوا یاساست. پاپ

نوشته  یالدیم 3۲۵که در حدود سال  یساستمورخ مشهور کل یوسیبیوساز  یاس،پاپ ۀما دربار هایدانسته

 : آوردیم یاسنقل قول را از پاپ ین، ا1۵، بخش 39فصل   ،«یساکل یختار»است. او در کتاب سوم 

 

به دقت اما نه در  آورد،یم یادبه  یحکه پطرس از گفتار و اعمال مس راه آنچ ۀمترجم پطرس، هم یگاهدر جا مرقس

و او را متابعت ننموده بود. بلکه  یدهنشن یحاز مس یمااو خود هرگز مستق یراکهدرآورد. ز یرتحر ۀبه رشت یقدق ینظم

 مخاطبانش به کار بست.  یازاو را درخور ن عالیمبعدها، همانگونه که گفتم، از شاگردان پطرس بود که ت

 

شاهد خدمت  شخصاپطرسِ رسول بود. مرقس  یمبر تعال یمرقس به شدت مبتن یلانج یاس،نظر پاپ مطابق

 بود را به ثبت رساند.   یدهاز او د یاو  یدهشن یحنبوده اما آنچه را که پطرس از مس یحمس یسایع

 

 ینب یلاناج یهو چرخش و انتشار اول یلبه زمان نگارش اناج یکاف ۀبه انداز یهاول یسایکل یهامعتقدم که سُنت من

ما  یهاادعا، دانسته ینگواه بر ا ینداشتن. بهتر یاردر اخت یمردم اطالعات خوب یلدل نیبوده و به هم یکمردم نزد

را نوشت که  ی. او کتاب بزرگیستهز یقرن دوم م یلکه اوا یرهصغ یایدر آس یراپولیساسقف شهر ه یاس،از پاپ

 یشهکوچک هم م یهابخش ینهم ینمانده. اما از ب یاز اون باق یکوچک یهارفته و فقط بخش ینمتأسفانه از ب

نوشته که مرقس بر اساس موعظات پطرس  یاسکه پاپ یدد یشهم یقادق ینکهکرد و جالب ا یدارا پ یلاز اناج یاشارات

 ینالت یا یونانیپطرس را به  یسخنان آرام احتماالش رو نوشته و از نظر او مرقس مترجم پطرس بوده که یلانج

خودش از موعظات پطرس نوشته. به  یهادانسته یرو بر مبنا یلشکه مرقس انج یگهبه ما م یاس. پاپترجمه کرده
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 یلیدل یچماست و ه یاراست که حاال در اخت یلمربوط به اناج یهاسنت ینو جزو اول یناشارات معتبرتر یننظر من، ا

 .یمداشته باش یکه نسبت به آن شک و ابهام ینمب ینم

باکم  یچارددکتر ر -  

 

 یاند. براکرده ییددوم توسط مرقس را تا یلنگارش انج یسنت یدگاهد یزن یهاول یسایکل یسندگاننو سایر

مرقس را  یسندگینو یقانوشته شده که دق یالدیم 170دوم در حدود سال  یلبر انج «یونیضد مارس ۀمقدم»مثال، 

را  یدها ینهم یزن نوشته،یم یالدیم 177را حدود سال  که آثار خود یساکل یاز آبا یکی یرنیوس. اکندیم ییدتا

 کتاب ینرا به ا« مرقس یتبه روا یلانج»عنوان  یزن یونانی یۀاول یهانوشتهدست ین،. عالوه بر اکندیم یقتصد

 اند. داده

بود.  یرشمورد پذ یهاول یسایدر کل یادوم توسط مرقس به شکل گسترده یلبر نگارش انج یمبتن شواهد

 یداتوسط مرقس پ یلانج ینبر نگارش ا یمبن یجد یااز مجادله یگزارش یچه یهاول یسایدر اصل، در آثار کل

 یمیاما نتوانستند شواهدِ قد اشتندد یسنت یدهعق یندر رد ا یسع یناز محقق یبعض یراخ یها. گرچه در سالشودینم

کنند که دال بر عدم  یداپ یانکته یلنستند از متن خود انجتوسط مرقس را کتمان کنند و نتوا یلبر نگارش انج یمبن

 یسندۀکنند که مرقس نو یقتصد ینانبا اطم توانندیم یامروز یحیانمس یل،دال ینمرقس باشد. به هم یسندگینو

 است.  یلانج ینا

 یسرگذشت شخص یاییدب یم،حاصل کرد ینانتوسط مرقس اطم یلانج یننگارش ا یسنت یدگاهکه از د حاال

 .یماو داشته باش یتاز روا یتا درک بهتر یمقرار بده یمورد بررس یزاو را ن

 

 سرگذشت شخصی
کرد. یم یزندگ یمبود که در اورشل یمبه نام مر ی، مرقس فرزند زن1۲ یۀآ 1۲مطابق اعمال رسوالن باب 

دعا  ،پطرس که به زندان افتاده بود یراجمع شده بودند تا ب یماورشل یحیاناز مس یازن بود که عده ینهم ۀدر خان

 .  رسیدیگذشته م یهارسوالن به زمان یرمرقس و پطرس و سا یهمراه ینکنند. بنابرا

 ی. حتکندیاشاره م 10 یۀآ 4باب  یانموضوع در کولس ینبرنابا هم بود؛ پولس به ا یپسر عمو مرقس

که مرقس  شویمیمتوجه م 13:13آنها کمک کرد اما در اعمال باب  یسفر بشارت ینمرقس، پولس و برنابا را در اول

 . گرددیم بر یمو به اورشل کندیسفر رها م یانۀآنها را در م

 -3۶: 1۵اعمال باب  ی. وقتدهدینم یاو را در سفر دوم بشارت ۀدوبار یوستنپ ۀپولس اجاز یل،دل ینهم به

موضوع از هم جدا شدند. پس برنابا مرقس را با خود برداشته  ینکه پولس و برنابا بر سر هم بینیمیم خوانیم،یرا م 41

 برنابا همراه خود کرد.  یبرداشت و او را به جا را یالسکه پولس، س یقبرس شد؛ درحال یکار خدمت راه یو برا
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، مرقس بعدها دوباره اعتماد پولس را به خود جلب کرد و در 10 یۀآ 4اب ب یانوجود، مطابق کولس ینا با

 زندان پولس، در کنار او بود. یهااز دوره یکیطول 

 یۀآ ۵مرقس پطرس را که در روم مشغول خدمت بود کمک کرد. در واقع، مطابق اول پطرس باب  بعدها،

 ین. احتماال در همکندیخطاب م« پسرم» یا مهربانبود که پطرس او را به ب یکاو با پطرس چنان نزد ۀ، رابط13

مرقس به  یلآن را در انج یزاو ن وداده  یمرا به مرقس تعل یسیع ینیخدمت زم ئیاتجز ۀزمان بوده که پطرس هم

 ثبت رسانده است.

 

کتاب مقدسه.  یزجالب و بحث برانگ هاییتاز شخص یکیملقب به مرقس که اسم کامل اوست،  یوحنای یا مرقس

 یابود و صاحب خانه یمبه او پرداخته شده. اسم مادرش مر یمقدس  به شکل مختصراز کتاب یمختلف یدر جاها

برنابا  یشده. مرقس پسر عمویم یلتشک خانه یندر هم یبه دفعات مختلف یساکه جلسات کل دونیمیو م یمدر اورشل

پولس  یبا او بوده. در طول سفر اول بشارت یپولس رسول در سفرها و خدمات بشارت یارستبود که به عنوان همراه و د

 یهاهمراه بوده. در واقع، سُنت یزکه او با پطرس ن یگهبه ما م یساکل یخ. تارکردهیم یو برنابا، مرقس آنها را همراه

 هایبعض ین،. بنابراشدهیها و شهادات پطرس محسوب ماز گفته یامرقس مجموعه یلکه انج کنندیم تایید یساکل

او رو از نظر  ۀکارنام یوقت یالبته که رسول نبوده! ول« بوده؟ او که رسول نبوده! یمرقس ک ینخب، ا»که  یگنم

شناخته. یو او را م یدهرو د یسیع ی،سالو جوان ندکبا وجود سن ا یقینابوده.  یقو ۀکارنام بینیمیم گذرونیم،یم

او  ینهم بوده. معلم یسیع یامشاهد ق یقین،طور قطع به ه و ب یشه؛محسوب م یسیع ینیجزو شاهدان ع ینبنابرا

دوازده رسول بود. پس مرقس از  یندۀپطرس که نما یگریها و دپولس به عنوان رسول امت یکیبودند؟  یچه کسان

 بوده. یستهه است؟ قطعا شابرخوردار بود یحمس یسیع یلنگارش انج یالزم برا یستگیشا

دکتر مارک استراس -  

 

را  یهمخاطبان اول یتبهتر است هو یم،صبحت کرد یلانج ینا یسندۀمرقس به عنوان نو ۀکه دربار حاال

 .یمقرار بده یمورد بررس

 

 مخاطب اولیه
به خصوص در شهر   یتالیا،واقع در ا یساهایمرقس به کل یلموجود در انج یاتو جزئ یمقد یسایشهادتِ کل

 مرقس اشاره دارند. یلانج یهروم، به عنوان مخاطبان اول
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گذرا  یو با نگاه دهیمیقرار م یو روم نوشت مورد بررس یتالیاا یساهایرا به کل یلنظر که مرقس انج این

ل به شهادت او یاییدپرداخت. ب یمموضوع خواه ینمرقس به ا یلخود انج یاتاز جزئ یو بعض یهاول یسایبه شهادت کل

 .یمبپرداز یهاول یسایکل

 

 شهادت کلیسای اولیه
 ۀآثارش را نوشته، مقدم یالدیم 130 یکه حوال یاس: پاپیعنی یمکه قبال به آنها اشاره کرد یسه شاهد

آثارش را نوشته است،  یالدیم 177نوشت. آیرینیوس که حدود سال  یالدیم 170 یهارا حدود سال یونیضد مارس

به صورت مشخص شهر روم را مورد اشاره قرار  ینوشته و بعض یتالیارا در ا یلانج ینهمه گزارش کردند که مرقس ا

  ینفرستاده است. بنابرا یگریشهر د یسایخود را به کل یلکه او انج گویندیاز آنها نم یچکدامه ین،دادند. عالوه بر ا

، 13: ۵است. اول پطرس  نوشتهیخود م یمکان زندگ یمحل یساهایقس خطاب به کلکه مر شودیاستنباط م ینچن

مرقس همراه با پطرس در آن روزها همراه پطرس  کندیاست که خاطر نشان م گیرینتیجه ینبر ا یلیخود دل

 مشغول خدمت در شهر روم بوده است.  

 یساکل ۀمرقس توسط هم یلبوده که انج یناکند که خواست خدا بر یثابت م یختار یل،اناج ۀمثل هم البته،

که به خاطر  یقیعم یمشغولدل یکه مرقس از رو یمدرک کن ی. اما وقتیرداعصار مورد استفاده قرار بگ ۀدر هم

خود را  توانیمیبهتر م افتاد داشت،یروزگار او اتفاق م یروم یحیانو به خصوص مس هایتالیاییکه بر سر ا یاتفاقات

 .یممرقس آماده کن جیلیر انتفس یبرا

او  کنندیم ییدمرقس وجود دارند که تا یلدر خود انج یزن یادیز یاتجزئ یه،اول یسایبر شهادت کل عالوه

 یممرقس خواه یلدر انج یاتجزئ یندر روم نوشته است. به چهار نمونه از ا یژهو به طور و یتالیاا یساهایخطاب به کل

 .دهندیقرار م ییدو روم را مورد تا یتالیاا یساهایطاب به کلمرقس خ یلنگارش انج یپرداخت که ادعا

 

 جزئیات انجیل مرقس
مثال، مرقس در  یدهد. برایخود شرح م ینرا به مخاطب ینیمرقس رسوم فلسط ی،در موارد ینکه،اول ا

دهند که ینشان م یلقب یناز ا یحاتیدهد. توضیم یحرا توض یسیانفر هایِ دست شستن رسمِ  ،4-3 یاتآ 7باب 

 .کردندیم زندگی ینها باشند که خارج از فلسطاز امت یتعداد قابل توجه یدمرقس با ینمخاطب

است که او  ینکنند ایم ییدمرقس را تا یِ و روم یتالیاییا ینکه مخاطب یاتجزئ ینمورد از ا دومین

که  یوحناو  یعقوب یاو راجع به اسام یحاتمثال، به توض یدهد. برایم یحآنها  توض یرا برا یاصطالحات زبان آرام

 . یدمطرح شده دقت کن 17 یۀآ 3در باب 
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 (17: 3)مرقس  .گذارد رعد نام پسران یعنیهر دو را بُوْانَرجَسْ  ینا ؛یعقوببرادر  یوحناو  یپسر زِبِد یعقوب و

 

 ئهارا 34-۲۲ یاتآ 1۵و باب  34 یۀآ 7و باب  41 یۀآ ۵را در باب  یمشابه یحاتمرقس توض همچنین

 ینخارج از فلسط یهودیان ینداشتند. حت یحاتیتوض ینبه چن یازین یچه ینزبانِ ساکنِ فلسط ی. مردم آرامدهدیم

کنند که یم ییدتأ یهمگ یاتجزئ ینا ابراینآشنا بودند. بن یو عبر یآرام یهابا زبان شان،هاییسهبه خاطر کن یزن

 نوشته است. ینخارج از فلسط یهاامتمرقس خطاب به 

است که مرقس  ینا کند،یو روم اشاره م یتالیااهل ا ینکه به طور واضح به مخاطب یاتمورد از جزئ سومین

 یاکه بخش قابل مالحظه دهدیخود نشان م ین. اکندیاستفاده م یناز کلمات الت یگرید نویسیلاز هر انج یشترب

 .دانستندیم یناو زبان الت یناز مخاطب

 یشترزبان ب ینمتداول نبود. استفاده از ا یترانهمد یایدر دن ینطول قرن اول، استفاده گسترده از زبان الت در

بار از کلمات  1۵مرقس در نگارش خود  ینکها ین. بنابراشدیروم محدود م یو موطن امپراتور ینسرزم یعنی یتالیابه ا

استفاده  Leptaلِپتا  یناو از واژه الت 4۲ یۀآ 1۲در مرقس باب  ،مثال ی. برااست یتحائز اهم کند،یاستفاده م ینالت

اما خود  کند،یم یانب یونانیواژه را با امال و حروف  یناشاره دارد. گرچه مرقس ا یکوچک مس ۀکه به سک کندیم

 آن را درک کند.  یمعنا یستزبان ن ینکه الت یبوده و امکان نداشت کس ینکلمه الت ینا

 ینا دهدیو به طور خاص روم را نشان م یتالیاا یساهایکل یکه امکان نگارش مرقس برا یمورد چهارمین

 را ذکر کرده است. « روفوس»به نام  یاست که مرقس اسم مرد

 - را به جلجتا برد، پدر اسکندر و روفوس بود یسیع یبکه صل یآمده که مرد ۲1 یۀآ 1۵مرقس باب  در

که  یحیتوض ینبهتر کند؟یشان را مطرح ممرقس نداشتند. چرا مرقس نام یلدر انج ینقش یچکه ه یمرددو 

 گوید،یم 13: 1۶باب  یان. در واقع، رومشناختندیاز آنها آن دو مرد را م یبخش یا یناست که مخاطب ینداد ا توانیم

است که مرقس به او  یسوشخص همان روف ینکه ا یریمروم بود. فرض بگ یسایبه نام روفوس عضو کل یمرد

 روم بوده است.   یسایاستنباط کرد که خطاب مرقس به کل ینچن شودیم ین. بنابراکندیاشاره م

 یرمرقس بوده است. تاث یلانج ییکه روم مقصد نها کنندیثابت نم ییبه تنها یاتجزئ یناز ا هیچکدام

 ینقرار دهد. همچن ییدرا مورد تا یهنظر ینا یمقد یسایاز کل یبه عنوان شهود تواندیم اتیجزئ ینا ۀهم یجمع

روم  یمخاطبان آن اهال ینکهمرقس با در نظر قرار دادن ا یلانج ۀمطالع ید،د یمدرس خواه ینهمانطور که در طول ا

 کند.  یادیامروز به ما کمک ز یخاص مرقس و به کار بردن آنها در زندگ یداتدر استخراج تاک تواندیبودند؛ م

مرقس را مورد  یلانج یشینۀجنبه سوم پ توانیمیحاال م یل،انج ینو مخاطبان ا یسندهنو یاز بررس بعد

 .پردازدینگارش آن م یطو شرا یتکه به موقع یمقرار بده یبررس
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 موقعیت
در نظر  یدبا ینکهاد.  اول، اد یمقرار خواه یمرقس را مورد بررس یلانج یتقسمت، دو وجه از موقع یندر ا

را مورد  یلشهدف مرقس از نگارش انج ینکهخود را نوشته است و دوم ا یلانج یخیمرقس در چه تار یمداشته باش

 .یمبپرداز رقسم یلنگارش انج یخدر ابتدا به تار ید. اجازه دهدهیمیکنکاش قرار م

 

 تاریخ
دهد که یشواهد نشان م یبی،کرد. اما به طور تقر یینتع یتتوان با قطعیمرقس را نم یلنگارش انج یختار

 نوشته شده باشد. یالدیقرن اول م ۶0 ۀده یانتها یادر اواسط  یدبا

خود را بعد  یلکه مرقس انج کنندیم یق، تصدیونیمارس یدضد عقا ۀمثل آثار آیرینیوس و  مقدم شواهدی

 یسابه دستور امپراتور نرون بر کل یسخت یکه جفا یاناز مرگ پطرس نوشته است. پطرس احتماال در روم و در زم

اتفاق افتاده است.  یالدیم ۶4سوختن روم در سال  یواقعه بعد از ماجرا یناست. ا یدهبه شهادت رس شد،یاعمال م

آغاز کرد که پطرس هنوز زنده بود اما  یخود را زمان یلکه مرقس نگارش انج یسدنویدر آثار خود م یاساما پاپ

 یعنیمرگ پطرس  یخاست که تار یمنطق ین،. بنابراکندینگارش مرقس را رد نم یانل مرگ پطرس قبل از پااحتما

 .   یممرقس بدان یلنگارش انج یانزمان پا ینترنزدیکرا  یالدیم ۶4حدود 

زد. همانطور که در  ینتخم یقامرقس را دق یلنگارش انج یبرا یسال احتمال ینسخت است که دورتر اما

و لوقا هر دو در  ینوشته شده است و مت یلانج ینباور دارند که مرقس اول یناز محقق یاریبس یم،گفت یدرس قبل

 یبتخر ۀبه واقع یلچ کدام از سه انجیمرقس به عنوان مرجع استفاده کردند. چون ه یلخود از انج یلنگارش انج

 یلمعتقدند که هر سه انج یاریبس ینمحقق یلدل یننداشتند، به هم یاهاشار  یالدی،م 70در سال  یکلو ه یماورشل

مرقس را قبل از اتمام  یافته یانپا یلو لوقا انج ینوشته شده باشند. اگر مت یختار ینقبل از ا یدمرقس و لوقا با ی،مت

زودتر  یارمرقس بس یلکرد که نگارش انج گیرییجهنت ینچن شودیاند؛ پس مخود در دست داشته یلکار نگارش اناج

 ییآشنا یبرا یکاف یخود، زمان یلو لوقا، قبل از نگارش اناج یبود چون الزم بود، مت یدهرس یانبه پا یالدیم 70از 

 مرقس داشته باشند.  یلبا انج

 .یممرقس بپرداز یلبه هدف نگارش انج یدمرقس، اجازه بده یلنگارش انج یخدر نظر داشتن تار با

 

 هدف
 یاست که گزارش ینهدف مشترکند و آن، ا یکدر  یلاناج یرمرقس همراه با سا یلمنظر، انج یکاز 

 یات،به بعد، شاهدان ح یالدیم ۵0را ثبت و حفظ کنند. از سال  یحمس یسایع یمو تعال یاز زندگ یواقع یخیتار

 یبیوسشود. همانطور که یوس حفظبود که شهادت آنها  یازن ینکم فوت کردند. بنابراکم یحمس یسایع یاممرگ و ق



انجیل به روایت مرقس: ۳درس   اناجیل   
 

 

-8- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

بود که گزارش پطرس از خدمت  یناز هدف مرقس ا یخاطرنشان کردند، بخش یزقرن اول ن یسندگاننو یرو سا

 را ثبت کند.  یحمس یسایع

 یرا حفظ کند. مرقس مثل سار یحمس یساینبود که گزارش پطرس از خدمت ع ینتنها هدف مرقس ا اما

هم از  ییهاکه درس خواستیرا بشناسند بلکه م یسیفقط ع یشخوانندگان انجل خواستینم یلاناج یسندگاننو

 مخاطبان چگونه بود؟ یبه کار ببندند. اما مگر زندگ شانیو در زندگ یرندبگ یسیع یزندگ

 

که تا آن زمان اگر  یدداشته باش یادبه  یدبود. با یحیتمس یبرا یسخت یاریبس ۀدر شهر روم، دور یالدیم ۶0 ۀده

به « مُجاز یند» یا «یستال یگیورل»که به آن  یزیچ یاشناخته شده  یانجزو اد ی،طبق قانون روم ید؛بود یهودیشما 

 ینفکر حکمفرما بود که ا ینشد چونکه ا یتبار وارد نم یهودی یحیانبر مس یسخت یجفا ین. بنابراآمدیدیحساب م

 یهاامت یدجد یند یناحساس کردند که ا یحاکمان روم ی. اما وقتشوندیمحسوب م یهود یناز د یاشخاص بخش

 یگهبرخورد کرد؟ د یدهپد ینبا ا یدداره پس چطور با یهود ینهم با د یادیو تفاوت ز شهیشامل م یزرا ن یهودی یرغ

 یمهم ۀکه واقع ینجاستوجود نداشت. نظر حکومت روم راجع بهش عوض شده بود. ا یتیامن یۀمجاز حاش یند یبرا

. البته در پنج رسدیم یوانگیبه مرز د ینرون، تا حدود یالدیم ۵9. در سالدهیرُخ م یالدیم ۶0 ۀده یدر ابتدا

 یچرفتار او به ه یالدیم ۶8سال  یعنی مرگشتا  یختار ینبهتر بود اما از ا یتا حدود یطشسال اول حکومتش شرا

جانش  یحمس یحاضره برا شهیپولس وارد روم م یالدیم ۶0اوضاع و در سال  یننبود. در هم بینییشعنوان قابل پ

 یهقض ینامکان وجود داره که نرون ا ینبه امپراتور نرون. ا یرو به همه عرضه کنه حت یدجد یند ینرو فدا کنه و ا

در راس امور باشم  یدکه من با یگه. چون با خودش میادخوشش نم یند ینکه از ا شهیه و متوجه مکنیرا درک م

 یآتش سوز یالدی،م ۶4سال  یهماه ژوئ 18در  ینبنابرا« خداست. یسیع»که  یگناومدند و م یحیانمس ینو حاال ا

 یعنینوپا  یند ینبه گردن ا رو یراتتقص ۀو او هم هم د،ندونیو همه نرون رو مقصر م شهیدر روم بر پا م یبزرگ

 شباهت داره. یتراژد یکبه  یشترب یمشنویم یحیانواقعه آنچه راجع به مس ینو بعد از ا اندازه؛ینسبت م یحیانمس

واکر یتردکتر پ -  

 

 یآورروم دچار جفا عذاب یحیانبوده، مس یلکه مرقس مشغول نگارش انج ییهادر طول سال احتماال

او به  یهایاز بدنام یکی. کردیحکومت م یالدیم ۶8تا  ۵4اتور روم بودند. نرون از سال تحت فرمان نرون، امپر

بهانه آنها را به طرق  ینو به ا دادجلوه  یالدیم ۶4روم در سال  یسوزرا مقصر آتش یحیاناست که مس یلدل ینا

 . کردیمجازات م یوحشتناک
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شده بود. بعدها،  یستأس یوارد کرد. در ابتدا روم به شکل جُمهور یسارا بر کل یسخت یتحت حکومت نرون جفا روم

روم  یجمهور ینسزار، آگوستوس با ارتش خود روم را اشغال و سنا را منحل کرد. بنابرا یوسبعد از کشته شدن ژول

آغاز  یانروم رحمییب یخزمان به بعد، تار ین. و از اشدامپراتور روم  ینشد. آگوستوس اول یلروم تبد یبه امپراتور

 یخی،تار هاییت. مطابق رواشودیمحسوب نم یحیانجفا بر مس ۀدور ین. در واقع، حکومت نرون بدترشودیم

کردن آنها  یکوببا مخ که یجفا کردند، طور یحیانر از نرون بر مستسخت یارهم بودند که بس یگریامپراتوران د

به شهادت  یاریبس نایماندارا یهاول یسایو کشته شدند. در کل یدندد یسخت یآنها جفا ،زاندنسو یا یبصل یرو

 بر رحمت و عدالت خدا شد. یشان گواهکه مرگ یدندرس

دکتر استفان چان  -  

 

 یمسخت بود و همانطور که خواه یاربس کردندیم یدوره در روم زندگ ینکه در ا یحیانیمس یبرا زندگی

 یمختلف یهاداشته باشد. اگرچه روش یموجود پاسخ یطشرا یتا برا کندیرا طرح م یلانج یممفاه یمرقس طور یدد

شد که  یممتمرکز خواه یدها ینر بر ایشتدرس ب ینوجود دارند اما در ا یلهدف مرقس از نوشتن انج یفتوص یبرا

   روم نوشته است. یدهجفا د یحیانمس یتتقو یرا برا یلشمرقس انج

 یحروم به خاطر مس یحیانکه مس ییهامشکالت و وسوسه ۀکه هم کندیمشخص م مرقس کامال انجیل

محکوم شد.  یناعادالنه در محکمه روم یقبال با آنها مواجه شده بود. او به شکل یزن یسیشوند، عیبا آنها روبرو م

 یروزیها، پرنج ۀبا وجود هم . امادمصلوب ش یانروم یبمورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر صل یتوسط سربازان روم

خواهند  یروزپ یزکنند، آنها ن یرویپ یسیبخشد که اگر با امانت از عیم یناناز آن او بود. مرقس به مخاطبانش اطم

 یسایشان منجر به جالل خواهد شد؛ درست همانطور که در مورد عرنج یول ید؛رنج خواهند کش یحیانشد. بله، مس

 شد.  ینچن یحمس

آن  یبه موضوع ساختار و محتوا یداجازه ده یم،قرار داد یمرقس را مورد بررس یلانج یشینۀکه پ حال

 .  یمبپرداز

 

 ساختار و محتوا

خود را با اعالن  یل. در ابتدا، مرقس انجشودیم یمتقس یمرقس به پنج بخش اصل یلانج ی،کل یاسدر مق

. دوم، بخش شودیم 13-1 یاتآ 1شامل باب  کندکهیاز مآغ یحبه عنوان ماش یحمس یسایراجع به ع ینسبتا کوتاه

. سوم، شودیشامل م ۲۶ ۀیآ 8تا باب  14 ۀیآ 1اختصاص داده شده که باب  یحقدرت ماش یفبه توص ینسبتا بزرگ

شامل  30تا  ۲7 ۀیآ 8و باب  کشدیم یرتوسط رسوالن را به تصو یحماش ییداست که تا یبخش کوتاه اما محور
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 یهآ 1۵تا باب  31 یهآ 8است که از باب  یحماش یاز مصائب و سخت ینسبتا طوالن یفی. چهارم، بخش توصشودیم

  8تا  1 یهآ 1۶و باب گویدیم یحمس یروزیکه از پ یکوتاه گیرییجه. پنجم، نتاسترا به خود اختصاص داده  47

داد و در آغاز به سراغ اعالم  یمقرار خواه یمورد بررس یشتریمق بها را با عبخش یناز ا یک. ما هر شودیشامل م

 .رویمیم یحماش

 

 اعالم ماشیح
 :شودیچطور آغاز م 1 یۀآ 1مرقس در باب  یلکه انج یددقت کن

 

 (.1:1پسر خدا )مرقس  یحمس یسیع یلانج ابتدای

 

استفاده  «یحماش» یعبر ۀکلم یونانی ۀاز ترجم کند،یاشاره م «یحمس»به عنوان  یسیمرقس به ع وقتی

 موعود خداست.  یحهمان ماش یسیع ینکهبود بر ا یگرید یان. به همان شکل، عبارت پسر خدا بکندیم

از نسل داوود پادشاه خواهد بود که تخت  یحماش یا یحامروز، مس یهودیتو در االهیات  یقعهد عت در

 مبدل خواهد کرد.  ینهد کرد و قوم را به ملکوت خدا بر زمرا دوباره برقرار خوا یلسلطنت اسرائ

دهنده در مرقس  یدتعم یحیایتوسط  یسیع یداز تعم یمختصر یاناعالن که به شکل مقدمه آمده، با ب این

پدر از آسمان  یخدا یفرود آمد، و صدا یسیالقدس بر عروح یسی،ع یدتعم یان. بعد از پاکندیم یداادامه پ 11 -1:۲

 یسیکردند که ع ییدالقدس تاو هم روح پدرهم  یلهوس ینشد که اعالم کرد که او پسر محبوب اوست. به ا یدهشن

 موعود است.  یحماش یا یحهمان مس

 

 یدها و عقا. در واقع، حرفکردندیفکر م یچ یحدر مورد آمدن ماش یسیزمان ع یهودیانکه  یمجالبه که بدون خیلی

بر  یاکه  عده دنیکه نشون م یمدر دست دار یمدارک یتبحرالم یو اونجا مطرح بود. از طومارها ینجاا یمتفاوت

از  یدبا یحبود که مس ینکاهن! اما انتظار غالب ا یحپادشاه و مس یحمس یکیخواهند آمد:  یحباور بودند که دو مس ینا

 کنمیخواهد راند. من فکر م یرونرا ب یانکرد و روم صلح وآرامش را برقرار خواهد یاسینسل داوود باشه و به لحاظ س

. در واقع اونها شدیملکوت برقرار م کرد،یاطاعت م یعتاز شر یلداشت که اگر قوم اسرائ یدهعق یکه ساختار مذهب

 یبلکه به نوع دادیم یجرو ترو یعتاطاعت از شر یسیکه ع آمدیچون به نظر نم دونستندیم یدتهد یکرو  یسیع

رو که انتظارش رو داشتند  یاسیقدرت س یناو ماش ین،بود. بنابرا ینطورالبته از نظر اونها ا کرد،یهم م یچیازش سرپ

 ینبه هم کنمیحساب، من فکر م ین. با اکردیهم انتظارات اونها رو هم برآورده نم یعتنداشت و از نظر شر یاردر اخت
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 کردن؛ینگاه م یهتثن 13را از منظر باب  یسیاونها ع یتواقع، به گمان من، در نها شده بودند. در یزارخاطر ازش ب

 د.  شیکشته م یدبود و با ینیدروغ یدر اصل نب یول دادیرا انجام م یبیکه معجزات عج یکس یعنی

ینردکتر تامس شرا -  

 

تصور را در ذهن  ینقرن اول ا یهودیان ی،نداشت. به طورکل یهمخوان یحبا انتظارات مردم از ماش یسیع اما

 یاتآ 1خواهد شد و حکومت را در دست خواهد گرفت.  اما در مرقس باب  یلوارد اسرائ یروزیبا پ یحداشتند که مس

وسوسه شود.   یطانفرستد تا توسط شیم یابانبه به ب یدرا درست بعد از تعم یسیالقدس عکه روح بینیمی، م13و  1۲

 یپر از مشقت و سخت یراه یاناز م یروزیمقرر شده بود که پ ینطورخدا، ا ۀشد اما مطابق نقش یروزپ یسیدر  انتها، ع

 حاصل شود.

 ۲۶ یهآ 8تا باب  14 یهاز آ 1خداوند است؛ مرقس در باب  یحمس یا یحهمان ماش یسیع ینکهاز اعالم ا بعد

 زد.پردا یم یحقدرت مس یفبه شرح و توص

 

 قدرت ماشیح
 یاری. مردم بسشودیداده م یشنما یحبه عنوان ماش یسیبخش از گزارش مرقس، قدرت و اقتدار ع یندر ا

 یحثابت کرد که  او همان ماش یسیندادند که قدرت ع یصمند بشوند اما تشخجمع شده بودند تا از خدمت او بهره

در  یزن یحخود مس ی. حتآیدینم یانبه م ایاشاره یحبخش از او به عنوان ماش ینا یگرد یجا یچاست. در واقع، در ه

 سکوت کنند.  خواهدیهم م یگرانو از د کندیسکوت م اش،یقیحق یترابطه با هو

موعود است.   یحهمان مس یسیع دانستندیشهر روم بودند، م یحیانمخاطبان مرقس که مس یناول البته،

که دور  یتیتنش جمع ینش،که مخاطب یردبگ یشرا در پ یراهکار دهدیم یحترج یفی،صبخش تو یناما مرقس در ا

 چه آمده است؟  یو برا یتکس قدرتمندمرد  ینبدانند ا خواستندیکه م یند را حس کنند. مردمدجمع شده بو یحمس

 یلاواخود در  یحاییبرداشت کردند که او از نقش مس ینچن یسیمنتقد، از سکوت ع ینمحقق متأسفانه

نقش او را به  یسیع یدخدا خود به هنگام تعم یدیم،د 11: 1خدمتش آگاه نبوده است. اما همانطور که در مرقس 

به عنوان  توانیخصوص را م ینا رد یسیموضوع، سکوت ع ینبا توجه به ا ین. بنابراکندیاعالم م یحعنوان ماش

او از او  یشتریهرقدر مردم ب دانستیبود و م یبه انجام رساندن هدف خاص یدر پ یحکرد. مس یراهکار تلق یک

 کنند، او از هدفش به دورتر خواهد شد.  یرویپ

تا  دهدیرا ارائه م یا. اول، مرقس مقدمهکندیم یمرا به چهار بخش تقس یحمرقس، قدرت مس ییروا شرح

شهر  یکیدر نزد یسیع یمرقس بر خدمات محل کند. دوم، یینخود را تع یلبخش از انج ینشرح ا یآهنگ کل

. چهارم، کندیم یداتوسعه پ یلجل ینواح یربه سا یسیکه خدمت ع دهدیم یح. سوم، توضکندیکفرناحوم تمرکز م
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که تحت  یمناطق یحت رسد؛یم یزن یلفراتر از جل یبه نواح یسیخدمات ع یت،در نها ینکهاز ا دهدیمرقس گزارش م

انداخت بر مقدمه  یمخواه یپرداخت. اما در آغاز نگاه یمها خواهبخش ینا ۀها  قرار داشتند. به هر سامت ییفرامانروا

 .است آمده 1۵ – 14: 1که در مرقس 

 

 مقدمه
 :یدگوش کن 1۵: 1در مرقس  یسیع ۀمرقس از موعظ ۀبه خالص

 

 (.1۵: 1)مرقس  یاوریدب یمانا یلانج و به یدکن هتوب . پساست یکخدا نزد شد و ملکوت تمام وقت

 

خبر  ینرا موعظه کرده و ا یلبود که انج ینا یلدر جل یسیع یو محور یاشاره کرد که هدف اصل مرقس

برخوردار  یهاز برکات اال یاورندب یمانکه توبه کنند و ا ییاست و همه آنها یکخوش را اعالم کند که ملکوت خدا نزد

 خواهند شد.

اطراف متمرکز است  یو نواح یلدر استان جل یسیبر خدمات ع یح،در طول گزارش از قدرت مس مرقس

مرقس با  یلانج یسۀ. در مقادهدیخبر م یگرد یو گسترش آن جاها شدیشهر کفرناحوم شروع م یاز حوال یعنی

از قلم  یاحذف کرده و  انقاط ر یردر سا یسیرسد که مرقس ثبت زمان خدمات عیبه نظر م ینچن یل،اناج یرسا

 ینکهبوده تا ا یسیت عاکارها و خدم یشترگزارشنکته است که هدف مرقس ب ینا یانگرب یاتحذف ینانداخته است. ا

 او بپردازد.  یسفرها یاتبه ذکر جزئ

 یفرا توص یلاستان جل یشهر کفرناحوم از نواح یکیو نزد یدر حوال یحاز مقدمه، مرقس خدمت مس بعد

 آمده است.  ۶: 3تا  1۶:  1در مرقس که  کندیم

 

 نزدیکی کفرناحوم
  ۲0 – 1۶ یه: آ1شاگردان خود را در باب  یناول یسیکه ع کندیشروع م ینطورمرقس گزارش خود را ا

پاسخ  یسیو چرا به ع چونیروش و آن هم با اطاعت ب یککه مردم با  بینیمیبخش، م ین. در اکندمی دعوت

 اعمال گذشته خود را ترک کنند و شاگرد او شوند. یدمتابعت از او، با یبه آنها گفت که برا یسیدهند. عیم

: 1واقعه در باب  ینکه ا کندیو انجام معجزات در کفرناحوم اعالم م یمرا با تعل یلاو خبر خوش انج بعد

 شده است.  آورده  34 – ۲1
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شهرت، مردم  ینکرد. در اثر هم یدارش پگست یلجل یندر تمام سرزم یسیزمان، شهرت ع ینطول ا در

گفت  یگرانبه د یلدل ین. به همشدندیم یلاو در اعالم انج یتمانع فعال یگاه یرا گرفتند و حت یسیدور ع یاریبس

 نکنند.  یغبودن او را تبل «یحماش»که 

.  کردیاطراف موعظه و معجزات م یشهر کفرناحوم را ترک کرد و در روستاها یسیع ینها،ا ۀاز هم بعد

 یلخبر انج یاطراف سفر کرد تا از طرف یبه روستاها یسی. عببینیم 4۵ – 3۵: 1در مرقس  توانیمیرا م یعوقا ینا

 که دم کفرناحومبوده که از دست مر خاطر ینبه ا یزن یو معجزات خود، گسترش دهد و از طرف یماتخود را با تعل

 کردیبا آنها مالقات م یمثل دفعات قبل، به کسان ین،هم یکند. برا یداپ ییرها گرفتندیکار خدمت او را م یجلو

 مربوط به او را انتشار ندهند.  یدرخواست کرد که خبرها

جدل بحث و  یهودبه کفرناحوم بازگشت و با رهبران  یسیکه ع دهدیگزارش م ینطوراز آن، مرقس ا بعد

 . خوانیمیم  ۶: 3تا  1: ۲موضوع را در مرقس  ینداشت. ا یجد

 یکه باعث تبر یدر بخشش گناه، خدمت یحاقتدار مس یلاز قب یمرقس به موارد یلبخش از انج این

  یعنی پردازدیم یزانتشار شهرت او  ن یگربه عواقب د ینکهپردازد و ایاو راجع به سبت م یمو تعال شودیگناهکاران م

با او برخورد کنند. در اصل،  یدتریبه شکل شد دکه بخواهن شودیباعث م ینو هم شودیبر تعداد مخالفان او اضافه م

و  یعصبان یکه مخالفان او به قدر خوانیمیم ۶: 3. در مرقس رسدیم یانبه پا یحمرگ مس یشگوییبخش با پ ینا

 . یدندکشقتل او را  ۀشده بودندکه نقش ینخشمگ

 

مان فکر به ذهن ینا دیم،یرا مورد مطالعه قرار م یدعهد جد ینشد. وقت یرفتهبه خاطر موعظات و معجزاتش پذ یسیع

گوش ندادند؟  یماتشکه چطور شد که مردم او رو قبول نکردن؟ چرا متوجه قدرتش نشدند؟ چرا به تعل کنهیخطور م

 ینواو بود که اونها ا یفروتن یلاز دال یکیرو رد کنند.  وباعث شد که مردم ا یگه... و چند مورد د یحمس یماما تعل

که وارد قلب مردم  زدیحرف م یو ملکوت یپادشاه ۀدربار یسیع یبودند ول ینیزم ی. اونها دنبال پادشاهخواستنینم

بود  اینهم  یگهد یلدل یکها بود. . در واقع، قلمرو حکومت او بر قلب انسانکردیاونها را متحول م یو زندگ شدیم

او موافق  یمبود که دشمنانش از معجزاتش مُتنفر باشند چونکه با تعال یعی. و طبرفتیها را نشان ماو قلب یمکه تعال

قلب انسان سقوط کرده  ین. بنابراکنهیم ییدو تأ یقسخنان او را تصد یکه معجزات به نوع دونستندینبودند و م

خود خدا  ینموضوع بود چون اگه نگاه کن ینبارز ا ۀنمون یک مسیحخدمت خدا نبوده و  یمتعل یرشپذ ۀهرگز آماد

 اونها ردش کردند.  یها اومد ولآدم ینب

دکتر جف لومن  -  
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بکنه.  یکه چطور باشه و چه کار ینه. اغلب انتظار ما از خدا اآییمیبه حضور خدا م یشخص یهااغلب با خواسته ما

متنفر شدند  یحموضوع بود که مردم از مس ین. همیمتحمل کن تونیمینم نه،کیما رو رد م یهاخدا خواسته یوقت

بود  که انتظار  یحی. او مسکردیکه با آنچه اونها در ذهن داشتند مطابقت نم کردیموعظه م یملکوت رۀچونکه دربا

موضوع قابل  ینآمد تمام انتظارات اونها را برهم زد و ا یسیکامال متفاوت بود. ع آمدیم یدکه با یحیاونها از مس

 یاو با فکر و نقشه اونها همخوان ۀقرار گرفت چون نقش یمورد تنفر رهبران مذهب یسیاوقات ع یقبول نبود. گاه

رو  ینو اونها ا بردیم ینرهبران را از ب یمذهب یتکه قدرت و اعتبار و موقع زدیحرف م ینداشت. او از ملکوت

 ینکها یدر واقع، به جا شیم،یخودمون با خدا روبرو م یشخص یهاهروقت که ما با خواشته ین. بنابراخواستندینم

 .دیمیو در تضاد با او قرار م لخود را در مقاب یم،فروتن به حضور او  وارد بش یبا قلب

. توئنسیکدکتر ار -  

 

او  ینیمبب یداجازه بده یم،قرار داد یبررس شهر کفرناحوم را مورد یدر حوال یحمس یسایکه اعمال ع حال

 آمده است. 13: ۶تا  7:  3موارد در مرقس  ین. ادهدیگسترش م یلاستان جل ینواح یرچطور خدمتش را به سا

 

 ناحیة جلیل
است.  یکنشان داده بود که ملکوت خدا نزد یدی،جد یبا موعظات خود در نواح یحمس یسایمرحله ع ینتا ا

که راجع  یدرحال ی،نواح ینرا به انجام رساند. در ا یتمامور یناطراف شهر کفرناحوم ا ینواح یراو با مسافرت به سا

 یزو مخالفت با او ن یاما بر شدت دشمن کردیم ودرا مجذوب خ یادیو جمع افراد ز کردیموعظه م یمانبه توبه و ا

 .شدیاضافه م

 . است آمده 1۲ – 7: 3شودکه در مرقس یآغاز م یتاز انبوه جمع یحبخش با خارج شدن مس این

بود،  یدهبه همه جا رس خواستیخودش نم ینکهرغم ایعل یسیشهرت ع ینکهبر ا یهپاراگراف با تک این

 رسدیشدند. به نظر میکه دور او جمع شده بودند مانع خدمت او م یادیز یتو جمع کندیم یینلحن کل بخش را تع

 گسترش دهد.  یزن یلجل ینواح یرخدمت خود را به سا یحمشکل باعث شد که مس ینهم

 یانچگونه شاگردان خاص خود را از م یسیکه ع دهدیخبر م 19 -13: 3در مرقس  یتروا ینا یگرد بخش

 .کندیانتخاب م یروانشپ یرسا

و انجام معجزات کمک کنند. اما مرقس  یلتا به او در کار موعظه انج کندیاو دوازده شاگرد را انتخاب م 

خواهد کرد. مخالفت  یانتخ یسیشاگردان در انتها به ع یناز ا یکیکه  کندیم یادآوریرا هم  ینبه مخاطبان خود ا

 هست.  یزاو ن یکبلکه از طرف دوستان نزد یستفقط از طرف دشمنانش ن یحبا مس
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خودش  ۀو از طرف خانواد یعتاز طرف رهبران شر یحکه مس دهدیاست که مرقس گزارش م یناز ا بعد

 . خوانیممی 3۵ – ۲0: 3بخش را در مرقس  ینهم مورد مخالفت قرار گرفت. ا

و ملکوت را با قوت معجزات اعالم کرد و از هر سو  یلموعظه انج یحکه مس کندینقل م ینطورا یتروا این

 یراعتقاد داشتند که او به روح شر یرند،پذ یحاو را به عنوان ماش ینکها یبه جا یبا مخالفت روبرو شد. رهبران مذهب

 اش هم معتقد بودند او عقلش را از دست داده است. خانواده یشده؛ حت یرتسخ

 . کندیاعالم م 34 -1: 4ملکوت خدا در مرقس  یهامثل قیرا از طر یلانج یسیاز بخش، ع بعد

داد تا یکار را انجام م ین. او ادادیم یمها تعلبا مَثل کردند،یاو را احاطه م یمانانایب یمعموال وقت عیسی

بماند. به  یمخف آوردندینم یمانکه ا یمکشوف شود و از کسان آوردند،یم یمانکه ا یکسان یملکوت خدا برا

 :یدکن گوش 1۲ -11: 4او خطاب به شاگردان در مرقس  یهاگفته

 

بنگرند  شده تا نگران شود،یها ممثل به یزچ همه یرونند،ب که یآنان ، اما بهخدا عطا شده سر ملکوت شما دانستن به

 (.1۲ – 11: 4شود )مرقس  یدهآمرز یشانا گناهان کردهبشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت و شنوا شده ینندو نب

 

 افتاد،یم یاتفاق ینچن ی. اما وقتکردیو مبهوت م یجگ یزشاگردانش را ن یگاه یسیع یهامَثَل متأسفانه،

 داد تا مطمئن شود آنها مفهوم آن را درک کنند. یم یحشاگردانش  توض یمَثَل را برا یدر خلوت  معن یسیع

اتفاق  یملکوت خدا زمان یپُر یداست که بگو ینمرقس ا یتبخش از روا یناها در مَثَل ۀنکت ترینمهم

 ین. اما او اآورْدیم ینملکوت خدا را به زم یسیبه انجام برسد. ع یلرشد آرام انتشار انج یطوالن یندکه فرا افتدیم

ل درد و رنج و مخالفت متحم یروانشبود که پ ینا مداد و اغلب مستلزیانجام م یریو تأخ یطوالن یکار را به شکل

 افتاد.  یاتفاق ینشوند؛ درست همانطور که در مورد خودش چن یگراند

 .کندیم پیدا ادامه 43: ۵ – 3۵: 4قدرت او در مرقس  یهابا چند مورد از جلوه یسیع یمَثَل ها یتروا شرح

 کرد،یرا اخراج م یوهااحاطه داشت، د ییآب و هوا یطبر شرا یحکه مس دهدیبخش مرقس گزارش م ینا در

ترس و هراس  یتها مردم در وضعشرح داستان ین. در هر کدام از اکردیو مردگان را زنده م دادیرا شفا م یضانمر

چون  شدیشان اضافه مبر شدت ترس دادیم هاییآسا آنها را رمعجزه یبه شکل یحمس ینکهقرار داشتند. اما بعد از ا

 که بود.  یقتمرد صاحب قدرت، در حق ینا دانستندینم

 

 دهد،یانجام م یمعجزات بزرگ یا آورتیرح یکه او کارها بینندیم یوقت یحمس یسیع یروانشاگردان و پ یل،انج در

ضربه  یق. امواج محکم به قاشوندیم یادر در یدی، شاگردان گرفتار طوفان شد4مثال در مرقس باب  ی. براترسندیم

 ینبه ا کنندیم یدارو او را ب ندویر. شاگردان میدهخواب یتشک یرو یسی. اما عشوندینگار که دارند غرق مو ا زنندیم
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و باد و امواج رو  یشهاز خواب بلند م یسیع «یم؟که غرق بش ترسییاستاد، نم»: یگنکه آنها را نجات دهد و م یدام

اونها را  عظیمیترس »که  یگهبودند اما مرقس م یدهطوفان ترس. آنها از کنندیم یدانجات پ ین. بنابراکنهیآروم م

آرام شده بود. آنها  یادر کار نبود، در یطوفان یگهبودند؟ د یدهکه چرا ترس یادم یشسوال پ ینحال ا« فراگرفته بود.

طوفان را که باد و  یباد و امواج را آروم کنه، خود کس تونهیکه م یکه تنها کس دونستندیبودند چون م یدهترس

که  دونستندیکه هنوز م کنمیچون، من فکر نم یشهترس در اونها م یجادا ثباع ینخود خداست. هم یعنی یدهآفر

 .شناختندیرا نم یسیع یتکرده بود و هنوز شخص یرکار اونها غافلگ ین. اییهچه خدا ینا

یلمندکتر فرانک ت -  

 

داشتند در  یسیناصره با ع یعنیشهر خودش  یکه اهال یمخالفت ۀقدرت، مرقس دربار یشنما یناز ا بعد

مرحله از خدمت  یناز مردم به شدت در ا یاریکه بس کندیم یدمرقس دوباره تاک یتنوشته است. روا ۶ -1: ۶مرقس 

او در  یروانپ یتو جمع کردیم یداهمراه با قدرت او انتشار پ یلانج ینکهبا وجود ا ی. حتکنندیبا او مخالفت م یسیع

 را رد کردند.  یلشاو و انج یانشبودند اما همشهر یشحال افزا

. رسدیم یانبه پا 13-7: ۶با اعزام دوازده شاگرد در مرقس  یلجل یدر نواح یسیخدمت ع یتروا باالخره

را به  یند و معجزاتملکوت را موعظه کن یلانج ینفلسط یندوازده شاگردش را فرستاد تا در سرتاسر سرزم یسیع

را اعالم کنند، مردم درست  یمانو ا توبه یلشاگردان انج یبه صراحت اعالم کرد که وقت یسیانجام برسانند. اما ع

اما  یرفت،آنها را خواهند پذ یالعمل نشان خواهند داد. بعضکه به خود او پاسخ دادند به آنها عکس یبه همان شکل

 یداگسترش پ یشهها، ملکوت خدا هممخالفت ۀکه با وجود هم دادیم یمتعل یشههم یسیآنها را رد خواهد کرد. ع یهبق

 خواهد کرد. 

 ینشمرقس توجه مخاطب یل،جل یشهر کفرناحوم و در نواح یکیدر نزد یسیع یلاز گزارش خدمت انج بعد

 .کندیجلب م ۲۶: 8 -14: ۶در مرقس  یلجل یدر خدماتش در آن سو یحرا به قدرت مس

 

 آن سوی جلیل
 یم،که تاکنون با آنها آشنا شد یاز نکات یبه بعض یل،جل یدر آن سو یسیع یمرقس در گزارش کارها

و  یسیهمراه ع یتجمع ۀالعمل مشتاقانو از عکس کندی. او بر انتشار قدرتمند اعالم ملکوت اشاره مکندیاشاره م

 .دهدیگزارش م یزن یسیتعداد مخالفان ع یشافزا

که چگونه  کندیم یدشود. او تأکیبر موضوع شاگردان متمرکز م یشترب ی،اتازه یهامرقس با روش اما

شاگردان و  یهایکرد. مرقس توجه خوانندگان را به بدفهم یتترب رویششاگردان را در برابر مشکالت پ یحمس

 .ندکیجلب م یحشکست در تعهد به مس
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-14: ۶شهرت او در مرقس  یعبر انتشار سر یدبا تاک یلجل یدر آن سو یحخدمت مس ۀمرقس دربار گزارش

 .شودیآغاز م ۲9

اطراف کفرناحوم کرده بود، شهرتش در تمام  یخدمات خود را محدود به نواح یسیع یگذشته، وقت در

در همه  یباخاص، تقر یخود او به مکان یدنسحاال شهرتش قبل از ر یکرده بود ول یداگسترش پ یلاستان جل ینواح

هرود پخش  یو قلمرو پادشاه فلسطینبود، خبر او در سراسر  یلجل یدر حوال یحمس ینکهبود. هم یافتهجا گسترش 

پاسخ دهد. مرقس، به طور  یسیع یتتا به طرح سوال هو کندیفرصت استفاده م یناز ا ین. مرقس همچنشدیم

را قبال  یحییدهنده باشد چراکه هرود پادشاه، یدتعم یایحیهمان  توانستینم یسیدهد که عیم یحمشخص توض

 به قتل رسانده بود. 

شود که یآغاز م ینطوربخش ا ین. ادهدیرا گزارش م ۵۶تا  30 یاتآ ۶معجزه در باب  ینمرقس چند بعد

 شودیم یفتوص یابه گونه یسیاز قدرت و اقتدار ع یحاک یدور شود، اما بعد کارها یتعخواهد از انبوه جمیم یسیع

  ینفر 4000و بعد  ینفر ۵000 یتبه جمع نبا خوراک داد یسی. عدهدیرا نشان م یعتشدن جمجمع یۀاول یلکه دل

 یرگذاشت. معجزات او قدرت انکارناپذ یشکوران و کران قدرتش را به نما یو شفا یلجل یایدر یو بعد راه رفتن رو

رفت متابعت یاو را هر کجا که م یانبوه یتمعجزات جمع ینهم یلگذاشتند و به دل یشاو بر تمام خلقت را به نما

 . گرفتندیبرسد از او سبقت م ییاو به جا ینکهاوقات، قبل از ا عضیب ی. حتکردندیم

با  یسیدهد. عیگزارش م یسیانفر یهاراجع به مخالفت ۲3 یال 1 یاتآ 7ات، مرقس در باب از معجز بعد

داشت.  یدتقدس اختالف نظر شد یتها و ماهارزش سنت یق،عهد عت یعتدرست راجع به شر یدگاهبر سر د یسیانفر

 . شدیم یشترب یهودیبانفوذ  یهاگروه او و ینهر روز بر تنش ب یجه،در نت

 اییانیهبخش با ب ین. ادهدیگزارش م یگریاز معجزات د ۲۶ یهآ 8تا باب  ۲4 یاتآ 7مرقس در باب  نهایتا،

 ینا یانکند. در م یریمردم جلوگ ۀاز مواجهه با تود خواهدیم یسیع ییکه گو کندیم یداپ یانآغاز و پا یسیع ۀدربار

 ینچن یها به انجام رساند و حتو امت یهودیان یاندر م ار یادیمعجزات ز یسیکه ع شودیم یتروا ینچن یانیه،دو ب

 آوردند.  یمانها به او ااز امت یاشود که که عدهینقل م

دارد. در  یسیبه ضعف شاگردان ع یاز معجزات، مرقس توجه خاص یامجموعه ینپرداختن به  ا یانم در

آمده، شاگردان از درک مَثَل برزگر عاجز ماندند و حاال با گذشت  13: 4همانطور که در مرقس  یسی،خدمت ع یابتدا

 17 -14: 8مرقس  یتآنها برخورد کرد. به روا اب یمامستق یسیع یناو نبودند. بنابرا یمهنوز قادر به درک تعال یمدت

 :یدگوش کن

 

 فرمود که را قدغن یشانا . آنگاهنداشتند نان یکجز  یبردارند و با خود در کشت نان کردند که ]شاگردان[ فراموش

 است از آن»گفتند:  ،یشیدهبا خود اند یشان! ایدکن یاطاحت یرودیسه یرمایهو خم یسیانفر یرمایهو از خم یدبا خبر باش
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و  یدهنفهم هنوز یاآ ید؟ندار نان که از آن جهت کنیدیچرا فکر م»: گفت یشان، بدکرده همف یسیع« .یمندار نان که

 (.17 – 14: 8)مرقس « ؟است شما سخت دل و تا حال یدانکرده درک

 

شدن  یرکه او راجع به نان و س کردندیاما شاگردان گمان م کردیصحبت م یراجع به فساد روحان عیسی

 از دست آنها به ستوه آمده بود.  یسیکه چرا ع یمبفهم یست. سخت نزندیشان حرف مشکم

ثابت کردند  یحبه عنوان ماش یسیقدرت ع ۀاو در تمام طول گزارش مرقس دربار یمو تعال یسیع معجزات

شاگردان  یچرا او را رد کردند؟ چرا حت کردند؟یبا او مخالفت م یاریاست. پس چرا مردم بس یحهمان مس یقاکه او حق

 یمورد انتظار مردم نبود. به جا یحماش یهشب یسیبود که ع ینعمده ا یلشدند؟ دل یماز او دُچار بدفه یرویدر پ یزن

 یاز قدرتش برا یسیکند، آنطور که همه انتظار داشتند؛ ع یامق یاسیس یهادر مقابل نهادها و قدرت یسیع ینکها

 استفاده کرد. یگراند یازهایو برآورده کردن ن یلانج ۀموعظ

 

 یبودند تا او پادشاه یو نظام یاسیس یحیماش یا یحبه دنبال مس یهودیانکه  یدننشون م موجود از قرن اول شواهد

بذاره.  یانبن یماون در اورشل یتخدا را با مرکز یکنه، شکست بده و پادشاه یرونرو ب هایبکنه؛ روم ریزییهخدا را پا

رو  گرایانهیحس مل ینکه قرار باشه ا یانشانه یچه یسیاست. اما ع گرایانهیمل یلیلحاظ خ ینکه از ا بینیدیپس م

نداشت؛ بلکه  هایبه روم یربط یچداشت. ه یبزرگتر یلیواقعا خ یای. بلکه، رویدهبه انجام برسونه از خودش بروز نم

بده و ملکوت خدا رو  ییررو تغ یتوضع ینآمده بود تا ا یسیکرده بود و ع. خلقت سقوطگرفتیخلقت را در بر م ۀهم

 بر مرگ بود. یروزیو پ یطانبر ش یروزیبر گناه، پ یروزیمستلزم پ یهپادشا ینبکنه. ا یادوباره اح یاکنه  ریزیهیپا

 بود.  ینظام یروزیپ یکصرفا  یا یسی،س یروزیپ یکبزرگتر از  یزیبه دنبال چ یسیپس ع

 دکتر مارک استراس -

 

کنه.  یارا دوباره اح یلاسرائ یبودند که پادشاه یدر حدود پانصد، ششصد سال بود که منتظر آمدن کس یهودیان

و  رسدیهم از راه م  یسیقرن اول پر از تنش بود که ع ینِ فلسط ین،هم ینداشتند. برا ینداشتند؛ استقالل یپادشاه

مترصد  یلیاوضاع و احوال خ ینهم در هم ودیانیه. یحهکه او همان ماش کنهیو اشاره م کنهیرا اعالم م یپادشاه

رو دوباره برپا  یکلو ه یادب یاو هستند. انتظارات اونها چه بود؟ خب، اونها انتظار داشتند که کس یهاحرف یدنشن

شده بود،  یبازساز یرهرود کب خدایآن زمان چون به دست پادشاه ب یکله یاشک و ابهام وجود داشت که آ ینکنه. ا

آرزو داشتند که  یهودیانبود که  یننه؟ اما مهمتره از اون ا یاباشد که مورد نظر خدا بود  یکلیهمان ه توانستیم یاآ

بود به  یزیهمان چ ینکنه. پس ا یداده بود را عمل یقکه در عهدعت ییهارا نجات بده تا وعده یلخدا خودش اسرائ

قطعا اگر خدا  ها،یتحت اشغال روم یم،هست یتوضع ینما در ا البود که خُب حا یمعن ینبه ا یندنبالش بودند اما ا
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بودند. ما در عهد  یاسیو احتماال منتظر استقالل س یمخالص بش هایاز شر روم یدکنه، با یها رو عملبخواد که وعده

ا کنه، یرو دوباره اح یکلکه قراره ه یموعوده! همون کس یحکه همون ماش کنهیاعالم م یسیع یم؛دار یچ یدجد

که  یسترو برقرار کنه اما عمال قرار ن یه پادشاهرکه قرا تاس یو همان یه،واقع یکلکه در اصل خودش همون ه

باشه. پس،  یادن ۀپادشاه، خداوند هم یحمس یسایع یستداشته باشند. عمال، قرار ن یمستقل یاسیس یپادشاه یهودیان

 تریقعم یارنگاه بس یکاز  یتحقق همان وعده بود ول ینهم مامتفاوت بود ا با آنچه اونها در ذهن داشتند یکم ینا

 از آنچه که وعده داده شده بود. 

واکر  یتردکتر پ -  

 

 یسایع یترا تجربه کردند که دوازده شاگرد در درک شخص یاحتماال همان تنش یزمرقس ن یهاول مخاطبان

و مانند  گرفتیقرار م یرشمورد پذ یبه خوب یحیتشد که مس یستأس یروم وقت یسای. کلکردندیاحساس م یحماش

به کمال خواهد رساند.  ینخود را بر زم کوتو مل کندیزودتر بازگشت م یسیانتظار داشتند ع یه،اول یساهایاغلب کل

مرقس  ینوارد شد. بنابرا یساکل تحت حکومت نرون بر یوحشتناک یها جفا و سختاما در عوض، با گذشت سال

را برآورده  یروانشانتظارات پ یشهاگر او هم یقدرتمند و توانا خواهد بود حت یحیماش یشههم یسیکرد که ع حیتصر

داشته باشند که او ملکوتش را در وقت الزم  یقین توانندیم یماندارانقدرتمند است، ا یحماش اوکه  یینکند  و از آنجا

تواند ما یحال او هنوز خداوند است و م یناهد رساند. در عبه کمال خو یروزیهمانطور که وعده داده شده است با پ

 حفظ کند.  مانیرو یشپ هاییرا در برابر دشوار

. یمرسیمرقس م یلبخش مهم انج ینبه سوم یح،مرقس راجع به قدرت ماش ینسبتا طوالن یتاز روا بعد

 است. یدهبه ثبت رس 30 -۲7 یاتآ 8توسط رسوالن در باب  یحمس ییدکه به عنوان تأ یبخش کوتاه

 

 تایید مسیح توسط رسوالن
 یلیپیف یصریۀبه همراه شاگردان در راه ق یسیکه ع خوردیرقم م یوقت یلمعروف در انج یهااز صحنه یکی

مرقس  یلنظران انجصاحب ۀهم یباموعود است. تقر یحکه او همان مس کنندیو شاگردان اعتراف م کنندیحرکت م

 دهد. یمرقس را شکل م یلانج یقسمت، بخش مرکز ینکه ا اندیدهعقبا هم هم

بود.  «یحمس»همان  یسیع«. پسر خدا یحمس یسایع یلانج یابتدا» آمده است:  یلانج ینا یاتآ یندر اول

به عنوان  یسیراجع به ع. مرقس شودینم یدهد «یحمس» ۀمرقس کلم یلانج یجا یچدر ه یگراما بعد از آن د

که  یکسان یاح خطاب کرده باشند یکه شاگردان او را مس دهدیارائه نم یگزارش یچصحبت نکرده بود. او ه «یحمس»

استفاده  «یحمس»از اصطالح  یوهاد یحت یابودن او داشته باشند  «یحمس»در  یبر او شهادت دادند، شک و ابهام

 کرده باشند.
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 کردندیبودند راه را به خطا رفتند. آنها فکر م یسیع یتهو یصتشخ یکه در پ یانکس ۀهم یباواقع، تقر در

است که به روح بعلزبول  اییوزدهد یا یوانهد یا یددهندهتعم یحیای یاو  یامبرپ یاگر معجزه یکفقط  یسیکه ع

او را اعالم  یتشاگردانش بخواهد که هو ازگرفت مصرانه  یمتصم یسیموقع بود که ع ینبود. اما هم یرشدهتسخ

 :یدگوش کن ۲9 -۲7: 8آنها در مرقس  ۀبه مکالم یست؟ک یقتاکند که او حق یقکنند و تصد

   

 مرا که مردم که گفت ،یدهپرس از شاگردانش . و در راهرفت یلِپُّسفِ یصریهق دهات خود به با شاگردان یسیع و

شما »: یدپرس یشان. او از ایااز انب یکی یو بعض یاسال یو بعض دهنده یدتعم یحیای دادند که جواب یشانا دانند؟یم

 (.۲9 – ۲7:  8مرقس )  «یهست یحتو مس»: او گفت در جواب پطرس «دانید؟یم مرا که

 

 یعنی یسیبودن ع «یحماش» یا «یحمس»خود را بر  یمانشواهد، سرانجام ا ۀباب مشاهد 8پس از  شاگردان

 کردند.  یقخدا را به همراه آورده بود تصد یکه پادشاه یکس

بخش در  ین. اپردازدیم یحمرقس به رنج ماش یلانج یبخش اصل ینچهارم یح،رسوالن بر ماش ییداز تا بعد

 . شودیم یدهد 47: 1۵ -31: 8

که  انجامدیم یپرجالل ییدتا که به کندیم یدتاک یسیع یمبر خود خدمت عظ یلاول انج یمۀمرقس در ن 

 یدتاک یسیع وار«یحمس»از کار  یمتفاوت ۀموعود است. اما حاال، مرقس بر جنب یحنشانگر آن است که او همان مس

 .یمبر رنج و مرگ او در اورشل یعنی کندیم

 

 رنج ماشیح
رنج و مرگ  یشاگردان برا یسازشود: آمادهیم یمتقس یبه سه بخش اصل یحرنج ماش ۀمرقس دربار یحتوض

رنج و مرگ او. ما  ۀتجرب یترنج و مرگ او شد و در نها ۀکه باعث نقش یمدر اورشل یهوداو با رهبران  ۀمقابل یسی،ع

 . پردازیمیم ۵۲: 10 -31: 8مرقس  دراو  یسازکرد. اول، به آماده یمخواه یها را بررسبخش ینتمام ا

 

 سازیآماده
ها بخش ینکرد که هر کدام از ا یمتقس یبه سه بخش اصل توانیشاگردان را م یزسابخش مربوط به آماده

 ۲9 یهآ 9و تا باب  شودیشروع م 31 یهآ 8. بخش اول که از مرقس باب شودیآغاز م یامرنج، مرگ و ق یشگوییبا پ

 دارد.  یدبه عنوان خداوند ملکوت تاک یسیبر ع کندیم یداادامه پ

 ینپرجالل خدا بر زم یپادشاه یبرقرار یبرا یسیخود را با گزارش روش دور از انتظار ع یتمرقس روا 

 ینآمده است. در کل ا 1: 9 – 31: 8در مرقس  یتروا ینکه ا کندیشروع م یسیع یامهمان رنج، مرگ و ق یعنی
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 یلفتن خدمت انجگر یشدر پ هک دهدیو به شاگردان خود هشدار م کندیرنج خود صحبت م ۀدربار یسیبخش، ع

 آنها رنج را به همراه خواهد داشت.  یاو، برا

توجه ما را به اقتدار  13 -۲: 9در مرقس  «یسیع یاته یلتبد»موسوم به  یاز قسمت، با گزارش اتفاق بعد

و  ی. موسشودیم یاننما یوحناو  یعقوبآشکارا بر پطرس،  یسیواقعه، جالل ع ین. در اکندیجلب م یسیع نظیریب

بوده و او  یعتشر یدر راستا یسیع تعالیم دهدیشوند که نشان میظاهر م یسیصحنه همراه ع یندر ا یزن یلیاا

و  یاز موس یشترب یرا حت یسیکه ع دهدی. اما خدا به شاگردان دستور مکندیم ییدرا تا یقعهد عت یایو انب یعتشر

وفادار بمانند و به آنها نشان  یسیبه ع یگراناده کرد تا فراتر از دواقعه شاگردان را آم یناحترام و اطاعت کنند. ا یلیاا

 اوست.    یقبه خدا و مکاشفات عهد عت ینوع وفادار ینترناب یسیبه ع یکه وفادار داد

. کندیم یدتاک ۲9تا  14 یاتآ 9در باب  یوهااو در مهار د ییو توانا یسیمرقس به قدرت خاص ع یت،نها در

 یوید ینخارج کردن چن یداد که برا یادبه آنها   یسیکنند و ع یرونرا ب یواز د ینتوانستند نوع خاص یسیشاگردان ع

 یسیکار، ع ینرا خارج کند. با ا یوفرمان ساده د یک بانشان داد که خودش قادر است تنها  یسیدعا کنند. اما ع یدبا

در به انجام رساندن  یداد که از قدرت نامحدود یناننشان داد و به شاگردان اطم یگرانخود را نسبت به د یبرتر

تجربه کنند، قدرت او  یسیکه قرار بود در زمان کشته شدن ع یاش برخوردار است. با وجود تمام ترس و شکاراده

 به او استوار بمانند.   یمانکند تا در ا یقوانست آنها را تشوتیم

ملکوت  یهابه ارزش یامشرنج، مرگ و ق یبرا یسیع یمرقس درباره آماده ساز یهادوم از نوشته بخش

 آمده است. 31 یهآ 10تا باب  30 یهآ 9و در باب  پردازدیخدا م

رنج، مرگ ۀ دربار یسیع یشگوییاز پ یماورشل یبرا یسیع یسازآماده یهابخش هم مشابه تمام بخش این

 ینا یشاگردان برا یسازکه مرقس هنوز بر آماده یمکند تا متوجه شویبه ما کمک م ینشود. ایشروع م یامو ق

هاست به آماده انسان یخدا متفاوت از داور یداور ینکها یحبا توض یسیع یشگویی،پ ین. بعد از اکندیم یدتأک یعوقا

 شانیکه برا یبیو اتفاقات عج شدندیکه متحمل م یرغم رنجیآنها عل ین. بنابرادهدیکردن شاگردانش ادامه م

 ریبرقرا یاتفاقات برا ینداشته باشند که خدا از ا یناناطم ید. بلکه باکردندیم یمثل جهان داور یدنبا دادیرخ م

 .   کردیاستفاده م یسیع لملکوت و جال

ملکوت  یهاارزش ۀدربار یسیع یممرقس به تعال 31و  30 یاتآ 9در باب  یسیع هاییشگوییاز پ بعد

در تضاد  یزندگ ۀخدا در پنچ حوز یقبا حقا یویدهد که چگونه درک دنیم یحتوض یسیبخش ع ینپردازد. در ایم

 است.  

در ملکوت  یصحبت کرد و اشاره کرد که کس 4۲تا  3۲ یاتآ 9در باب  یبزرگ ۀدربار یسیع ینکها اول

 قرار گرفته باشد.  یکمتر مورد احترام و بزرگ یزندگ ینبزرگتر است که در ا
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 یروانشبه طور خاص به پ یسیصحبت کرد. ع ۵0تا  43 یاتآ 9ارزش در باب  ۀردربا یسیع ینکها دوم

 یبدون توجه به ارزش ظاهر کند،یکه آنها را از دنبال کردن اهداف ملکوت خدا دور م یزیکرد که از هر چ یدتاک

 کنند.  یدور یزندگ ینآن در ا

بود که ازدواج و طالق  یناو ا ۀصحبت کرد. نکت 1۲تا  1 یاتآ 10درباره ازدواج در باب  یسیع ینکها سوم

 تر برسند.     بشر به نظر منصفانه ینهرچند که قوان ی؛انسان ینخدا باشند و نه بر اساس قوان ینبر اساس قوان یدبا

 یسیآنچه ع رغمیکرد. عل راجع به کودکان صحبت 1۶تا  13 یاتآ 10دوباره در باب  یسیع ینکها چهارم

کار، به آنها  یندر پاسخ به ا یسیکردند. ع یریشدن کودکان به او جلوگ یکقبال گفته بود باز هم شاگردان از نزد

شاگردان با رد کردن کودکان در  یجهداده است. در نت یکودکان ینکند که خداوند ملکوت خود را به چنیم یادآوری

 . دندکریواقع با خداوند مقابله م

همان داستان معروف جوان  ینصحبت کرد. ا 31تا  17 یاتآ 10ثروت در باب  ۀدربار یسیع ینکهپنجم ا و

ملکوت  یهابه پول مانع به دست آوردن ارزش یدنچسب ینکهبر ا یمبن یسیع ۀاست که به خاطر گفت یثروتمند

 شود، دلسرد شد.  یخدا م

شاگردان بتواند  ینکهدهد تا ایم یحملکوت خداوند را توض یهاارزش یسیها عبخش ینهر کدام از ا در

 او را تحمل کنند.  یرویاز پ یناش هاییسخت ینو همچن یرندمرگ و رنج او را بپذ

است به  یماورشل یبرا یآمادگ ۀکه دربار ۵۲تا  3۲ یاتآ 10مرقس در باب  یهابخش از نوشته سومین

 . پردازدیدر ملکوت خدا م یرهبر

در  یبار رهبر ینآمده، ا 34تا  3۲ یاتآ 10که در باب  یامرنج، مرگ و ق ۀدربار یشگوییاز پپس  عیسی

 دهد. یم یحملکوت خدا را در سه بخش توض

شوند. آنها از  یکاو شر یدر دردها یدبا یوحناو  یعقوباعالم کرد که  40تا  3۵ یاتآ 10در باب  اول،

 کردندیاشاره م یاستعارات به طور ضمن یناو را خواهند گرفت. ا یدتعمخواهند خورد و همان  یدهکه او نوش اییالهپ

 خواهند شد.  یکاو شر یهابه خاطر خدمت او، در رنج یسیع یروانکه پ

 ینخواند. او قبال اینوع خدمت م یکدر ملکوت را  یرهبر یسیع 4۵تا  40 یاتآ 10در باب  ینکها دوم

بود که  یبار یناول ینکرده بود. اما ا یانب کردیملکوت صحبت م یهاکه در مورد ارزش یموضوع را دو بار و زمان

که مثل  یاست، کس یحآنها خود مس الگویخادم باشند چون  یدبا یحی: رهبران مسکردیم یحراز در پس آن را تشر

 .  یدخادم رنج و مرگ به خاطر گناه را به جان خر یک
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را نشان داد. رهبران  یخدمت رهبر ۀیزانگ  یناناب یمائوسبا نشان دادن رحمت خود به بارت یسیع ینکها سوم

که نشان دهند دلسوز  ینبلکه به ا کنندینم یفداکار یرندبگ یشتریخاطر که در ملکوت پاداش ب ینخادم، تنها به ا

 .کنندیهستند که آنها را خدمت م یکسان

 

مرقس  یلدر انج نظیریمتن ب ینمردمشون باشند. در ا ینخواد که متفاوت باشند و خادمیم یحیاز رهبران مس عیسی

 یروم-یونانیبا آنچه که در فرهنگ  یرنداز اون الگو بگ یدبا یروانشکه پ یشکل رهبر ینب یسی، ع4۵ یۀآ 10باب 

ام یامدهن»گفت که:  یسیع یبود ول یروم یوالگ سغالب در زمان مرق یرهبر یشد. الگو یلقا یزموجود هست تما

 یروانشاز پ یسیع ینبنابرا« .یمنما یهفد یاریبس یرا برا یشخو یتا خدمت کرده شوم بلکه تا خدمت کنم و زندگ

حاکم در زمان در زمان  یروم یرهبر یارکنند و از مع یخادم رهبر یکمثل  یعنیکنند  یرویالگو پ ینتا از ا خوادیم

 نکنند. یرویمرقس پ

  یدکتر گرگ پر -

 

 یدکند. بلکه با یالگوبردار یرهبر یویدن ۀاز نمون تواندیدر ملکوت خدا نم یکه رهبر کندیم یدتأک عیسی

 .  یرداز رنج او الگو بگ

داده  ینانبه آنها اطم ینکها یمخاطبان مرقس را در روم دلسرد کرده باشد. به جا یحکم به نوع ینا شاید

است.  یحاز مس یرویاز پ یعاد یو زودگذرند، به آنها گفته شد که تحمل رنج بخش یرمعمولزحمات غ ینکه ا شدیم

است. همانطور  یروزیپ یابر یحمس ۀاز نقش یبخش یساهم باشد. رنج کل یدوارکنندهام توانستیاخبار م ینا ی،از طرف

 :یسدنویم 18 یهآ 8باب   یانخود به روم ۀکه پولس در رسال

 

 (.18: 8 یان)روم است یچدر ما ظاهر خواهد شد ه که یجالل آن به حاضر نسبت زمان یدردها که دانمیم یقین زیرا

 

در باب  یهودبا رهبران  یسیع یاروییمرقس به سراغ رو یسی،شاگردان توسط ع یسازاز اشاره به آماده بعد

  .رودیم 37 یهآ 13تا باب  1 یهآ 11

 

 رویارویی
: 11ها در مخالفت یتشود: اول روایم یمتقس یبه دو بخش اصل یاروییرو ینا ۀمرقس دربار یهانوشته

 . 37 -1: 13در  یتونز ۀو دوم موعظ 44: 1۲ -1
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. در کندیبرخورد م یهودچگونه با رهبران  یسیکه ع دهدیمرقس گزارش م یل،بخش از انج ینا در

که  یاو فقط در برابر مخالفت عده یستن یهودبا رهبران  یاروییبه دنبال رو یسیمرقس، ع یلانج یقبل یهابخش

 یسیکه ع بخش، مرقس گزارش کرد ینمورد مخالفت قرار گرفته بود. اما در ا کردندیبا خدمت رحمت او مخالفت م

 کار به مصلوب شدن او ختم شود.   ینبه صورت فعال به دنبال مخالفت بود تا ا

و پادشاه  یحنشان داد که او همان ماش 11تا  1 یاتآ 11در باب  یمبه اورشل یسیع ۀورود مظفران اول،

 است. یلاسرائ ینراست

سرزنش کرد  ۲۵تا  ۲0و  14تا  1۲ یاتآ 11خشک شده بود در باب  یررا که مثل درخت انج یلاو اسرائ بعد

و نفوذ آنها  یتحمله کرده و موقع یهودرهبران  یمعنو یگاهبه جا یمامستق 19تا  1۵ یاتدر آ یکلو با پاک کردن ه

 مردم سست کرد. یانرا در م

بحث  1۲ یهآ 1۲تا باب  ۲7 یاتآ 11در باب  یخو مشا یعتشر ینبا کاهن اعظم، معلم یسیع همچنین

ظالم پرداخت که  یهامثل باغبان یاناقتدار خودش را دفع کرد، به ب یهآنها را عل یادعا یسیع ینکهز ا. بعد اکندیم

به خاطر  یاو شدند ول یریلحظه بود که آنها آماده دستگ ین. در اکردیخدا متهم م یهرهبران قوم را به شورش عل

 کار را نکردند.  ینا یتترس از جمع

در  یرودیانبا ه ینبحث کرد و آنها را رد کرد و همچن یسیانبا فر 17تا  13 یاتآ 1۲در باب  یسیع بعد

 مباحثه کرد. یانبه روم یاتمورد مال

 کندیثابت م یانبه صدوق یسیکه چطور ع ینیمبیم ۲7تا  18 یاتآ 1۲موارد، در مرقس باب  یناز ا پس

 غلط است.  یامتکه برداشت آنها در مورد ق

 یکرد که برخ ییدتأ یسیع ینکها رغمیتاخت. عل 44تا  ۲8 یاتآ 1۲در باب  یعتشر یناو به معلم ایتنها و

آنها را تحت کنترل خود در آورده  یویدن یطلبکرد که طمع و جاه یدتأک یول دانندیم یرا به خوب یعتاز آنها شر

 است.    

و  یرودیانه یسیان،فر یعت،شر ینبا نفوذ، مثل کاهنان، معلم یهودیانکرد تا با  یسع یقیبه هر طر عیسی

داد تا از او متنفر شوند و خواستار یم یاها بهانهگروه یناز ا یکبه هر  یسیروبرو شود. ع یدر انظار عموم یانصدوق

 مرگ او باشند. 

گفتگو به  ینا او و شاگرانش بود. ینب یگفتگو یهود،با رهبران  یسیع یاروییاز رو یبخش اصل دومین

 37تا  1 یاتآ 13در باب  یاتفاق افتاد که به طور کل یتونکوه ز یموعظه رو ینمعروف است چون ا یتونز ۀموعظ

نشوند. او به آنها گفت  یرتا غافلگ ددهیرو هشدار م یشپ هاییبخش به شاگردان از سخت یندر ا یسیآمده است. ع

او شهادت بدهند. آنها را خواهند زد و مورد نفرت قرار خواهند گرفت.  ۀکه حاکمان از آنها خواهند خواست تا دربار
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را تجربه خواهند کرد. در واقع،  یسخت یشاتو آزما یعی. از حوادث طبیداز هم خواهد پاش شانیهاو خانواده یزندگ

 تا زمان بازگشت او خواهد بود.   یساکل یکه رنج و جفا از مشخصات اصل دهدیم علیمآشکارا ت یسیع

 یملکوت از آن آنها خواهد بود. برا یینها یروزیپ یتدهد که در نهایرا م یدام ینبه شاگردان ا یسیع اما

که ملکوت خود را در  یدهد که اگر به او وفادار بمانند وقتیبه آنها وعده م یسی، ع۲7تا  ۲۶ یاتآ 13مثال، در باب 

 در انتظار آنها خواهد بود.  یبزرگ یروز، پجالل و قوت بر پا کند

. انگیختیخود بر م یهعل یشتررا ب یهودسخنانش با شاگردان، رهبران  ۀبا ادام یسیحدس زد که ع شدمی

خواهد شد. اما همانطور که در  یرانخدا و یکلکه ه گویدیبه شاگردان م یسیع ۲و  1 یاتآ 13مثال، در باب  یبرا

 شود.  یاو در دادگاه استفاده م یهله علئمس ینهم از یتاو نها شودیم یرتعبسو یسیسخن ع ینا یمینبیم ۵8 یهآ 14باب 

را مشاهده  یهوداو با رهبران  ۀشاگردان و مقابل یسازدر قالب آماده یحکه نگاه مرقس از رنج مس حال

 .پردازیمیم 47 یهآ 1۵تا باب  1 یاتآ 14را در مرقس باب  یسیرنج و مرگ ع ۀاکنون به تجرب یم،کرد

 

 تجربه
انکار پطرس،  یشگوییپ یهودا، یانتاست مثل: خ یپر از اتفاقات مشهور یحزحمات و مرگ مس ۀتجرب

شدن پطرس و موضوع  یشدو مرتبه آزما یسی،ع یریدستگ یمانی،ماندن و دعا در باغ جتس یدارشاگردان در ب یناتوان

 . یسیع ینمصلوب شدن و تدف یتاانکارش و نها

آور دارند و پر از شکست و دلهره ییو تار هستند و حال و هوا یرهمرقس ترسناک و ت یلفصول انج این

و قصور شاگردان.  یهودیانو  یانروم یقصور نظام حکومت یت،شکست جمع یهود،قصور هستند مثل: شکست رهبران 

پرزحمت  یمدر اورشل یحیتمس یریگکه شکل دادیروم نشان م یدۀجفا  یسایمطالب به کل ینشتن امرقس با نو

 بوده است.

کرد. بخش  یمتقس یتوان به چهار بخش اصلیاز رنج و مرگ را م یحتجربه مس ۀمرقس دربار هاینوشته

 آمده است.  11 -14:1او در  ینتدف یبرا یحمس یناول شامل تده

است که بنا به گفته او کاهنان  ینمورد ا ین. اولکندیمهم اشاره م یاربخش، مرقس به چند نکته بس ینا در

گرانبها،  یبا عطر یزن ینکهو به قتل برسانند. دوم ا یررا دستگ یسیبودند تا ع یراه یدر پ یعتشر یمناعظم و معل

 یسیع یب،ترت ینکرد. به ا ینتده ین،تدف یا برااو ر نز ینکه ا یدگویاو م ۀکه دربار یکرد،  طور ینرا تده یسیع

 یسیبه ع یانتخ یخود را برا چینییسهدس یهودا ینکهکشته خواهد شد. سوم ا یکنزد اییندهکند که در آیاعالم م

در داستان رنج و  یاتفاق را نقطه عطف ینتوان ای. مکندیآغاز م یعتشر یناو به کاهنان اعظم و معلم یلو تحو

 شده بود.   یلتبد الوقوعیبقر یتواقع یکمبهم نبود و به  یدتهد یک یگردانست. مرگ او د یسیع گمر
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 .دهدیگزارش م  4۲تا  1۲ یاتآ 14با شاگردان در باب  یسیع یهمراه یانیساعات پا ۀمرقس دربار سپس

شام آخر  یو شاگردان برا یسیدن عبه آماده ش 31تا  1۲ یهآ 14مرقس در باب  یتبخش از روا ینا 

آماه کردن  یفرصت برا یناز ا ین. او همچنگذاردیم یاناصول شام خداوند را بن یسیشام بود که ع ینپردازد. در ایم

آنها از او جدا خواهند  یشد که همگ یادآور امثال، به آنه ی. براکندیرنج و مرگش استفاده م یشاگردان برا یینها

 که پطرس او را انکار خواهد کرد.   کندیم یشگوییشد و پ

. بر اساس روندیم یمانیگروه بعد از شام به باغ جتس ینا ینیمبیم 4۲تا  3۲ یاتآ 14که در باب  همانطور

 آور بوده است.    رنج یاراو  بس  یشد. مشخص بود که انتظار مصلوب شدن برا یشانتا حد مرگ پر یسیمتن ع ینا

او در باب  ۀو محاکم یریبه دستگ یسیرنج و مرگ ع ۀدر مورد تجرب یسیع یهابخش از نوشته سومین

 .پردازدیم 1۵ یهآ 1۵تا باب  43 یهآ 14

شود. بعد با محاکمه در مقابل یشروع م ۵۲تا  43 یاتآ 14در باب  یوطیاسخر یهودای یانتبخش با خ این

 خوانیمیدرباره انکار پطرس م 7۲تا  ۶۶ یاتآ 14. در باب کندیم یداادامه پ ۶۵تا  ۵3 یاتآ 14در باب  یهودرهبران 

 یالطسپ یعنی یدر مقابل فرماندار روم یسیع مهمحاک یتو در نها کردیم یرویپ یشناخت و از ویرا م یسیکه ع

 . کنیمیرا مشاهده م 1۵تا  1 یاتآ 1۵در باب 

شود تا مصلوب یسپرده م یو به دست سربازان روم زنندیراشالق م یسیع ها،ینو توه یرهااز تحق بعد

 یاتآ 1۵شامل مصلوب شدن اوست که در باب  یسیرنج و مرگ ع ۀمرقس دربار یهابخش از نوشته ینشود. چهارم

 آمده است.  47تا  1۶

 یبصل یبر روکردن و کشتن او  ینزدن، توه یبرا یبه دست سربازان روم یسیبخش با سپردن ع این

 قابل تحمل بود. یردردآور و غ یاربس یسیرنج ع ی. از  نگاه انسانشودیآغاز م یمجرم عاد یکمثل 

 یحیداشت که مخاطبان مس یبا اتفاقات یکیمتحمل شد ارتباط نزد یاناز دست روم یسیکه ع زحماتی

 یسیبا زحمات ع یادیکه زحمات آنها شباهت ز شدندیمتوجه م درنگیمرقس در روم با آنها روبرو بودند. آنها ب

 دهد تا در برابر مشکالت خودشان تحمل کنند.  یرا م یزهانگ ینداشته و به آنها ا

بود که باعث  ینداد، گناه کل جهان بود که بر او قرار گرفت و همیرا رنج م یسیکه ع یزیچ ینبدتر اما

آماده  ینتدف یجسدش برا ی. سر انجام، بعد از مرگ، او را در قبر گذاشتند ولیردپدر قرار بگ یشد مورد خشم خدا

 نمانده بود.   یتا روز سبت باق یادینبود چون وقت ز

 یروزیپ تا به یماآماده یم،انداخ ینگاه یحشاگردان و رنج ماش ییدتأ یح،قدرت مس یح،که به سخنان مس حاال

 .کشدیم یرخداوند را به تصو یامکه مرقس ق ینجاستآمده است. ا  8تا  1 یاتآ 1۶که در مرقس باب  یمبپرداز یحماش
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 پیروزی ماشیح
مرقس در  یلکه چرا از نظر ما انج یمبده یحتوض یداول با یم،بخش بپرداز ینا یبه محتوا ینکهقبل از ا 

 یحتوض یزدارند. اما اکثر آنها ن یهآ ۲0باب  ینما در ا یهامقدسچون اکثر کتابرسد. یم یانبه پا 8 یهآ 1۶باب 

 .  شوندینم یدهمرقس د یلو معتبر انج یمیدر نسخ قد ۲0تا  9 یاتاند که آداده

به  8 یۀها در آدسته از نسخه یکمتفاوت وجود دارد.  یانمرقس سه پا یلاز انج یمیقد یونانینسخ  در

 وجود دارند.  8 یهبعد از آ یانیپا ۀو در دسته سوم دو جمل رسندیم یانبه پا ۲0 یهدسته در آ یندوم. رسندیم یانپا

سوق داده که  گیرییجهنت ینرا به ا قینمدارک صورت گرفته محق یکه بر اساس تمام یقیدق ارزیابی

 یاصل ۀکوتاه را به عنوان نسخ یاننسخه، پا ینترو مهم ینتریمیرسد. قدیم یانبه پا 8 یهمرقس در آ یلانج

 مشخص کرده است.

خاطر اضافه  ینمرقس به ا یلانج یمتفاوت برا یانباورند که دو پا ینمقدس بر اکتاب یناز محقق بسیاری

. یسته نادعا ثابت شد ینبرسانند. اما ا یانبه پا «ترسیدندیم یراز» ۀرا با جمل یلانج خواستندیشده که کاتبان آنها نم

بر  یداست که تأک یلدل ین. به همشودیم یدهد یاربس یلانج یندر طول ا یرتترس، وحشت و ح یندر واقع، مضام

مرقس هم  یلانج یمضمون با تجارب مخاطبان اصل ینمناسب است. در واقع، ا یاربس یلانج ینا یانترس در پا

 ینچن یزن یسیع یهموضوع که شاگردان اول ینمورد جفا قرار گرفتند ا یسیع یامداشت. چون آنها بعد از ق یهمخوان

 آنها باشد. یتسل یۀما توانستیرا تجربه کرده بودند م ییهاترس

در  یسیع یام. موضوع قیمبپرداز  8تا  1 یاتآ 1۶در مرقس باب  یسیع یامتا به موضوع ق یداجازه ده حال

متناسب است. همانطور  یلانج ینا یمختصر کامال با شکل کل یتروا یناست اما ا یلاناج یرتر از ساکوتاه یلانج ینا

 دادندیم یلرا تشک یلانج ینا یکه بخش اصل سوالنر ییدو تا یلانج ینا یدر ابتدا یحاعالم ماش یددار یادکه به 

 کوتاه بودند.   یهمگ یزن

 یندر روز سوم پس از مرگ  و تدف ینبر سر قبر به جهت تده یبا آمدن زنان یحماش یروزیبخش، پ ینا در

همانطور که در طول  یسیروشن و واضح بود. ع یامششوند که پیروبرو م یاشود. آنها با فرشتهیشروع م یسیع

مرقس در باب  یلانج یانبود. به پا کرده یامق یروزمندانهخدمتش بارها اعالم کرده بود بر مرگ غالب شده بود و پ

 :    یدگوش کن 8تا   ۶ یاتآ 1۶

 

. یدکن بودند، مالحظه او را نهاده را که یموضع . آنیستن ینجا! در ااست ! ... او برخاستهیدمباش گفت: ترسان فرشته

 یرانگفتند ز یچه یکس بود و به را فرو گرفته یشانا یرتو ح لرزه یراز یختنداز قبر گر شده یرونب یبزود ... پس

 (.8 – ۶:  1۶)مرقس ترسیدندیم
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 یلانج ینهر کس در ا یبابودند. تقر یدهبود: آنها ترس ینیبیشمرقس کامال قابل پ یتزنان در متن روا پاسخ

 .  دهدیو ترس پاسخ م یرتدر برابر حضور قدرتمند خدا با وحشت، ح

 

و فرار کردند و  یدندکار ترس ینا یآنها به جا یرا اعالم کنند ول یسیع یامزنان دستور داده شد تا بروند و خبر ق به

. اما امروز که ما بعد از دو هزار سال هست مرقس گریرمبالغهبه اصطالح روش نوشتار غ یننگفتند. ا یزیچ یبه کس

 یهشب یزیچ ینشده. و ا یروزخدا پ یقتکه حق دونیمینبوده. م انداست یانپا ینکه ا یمدانیم خونیم،یمتن را م ینا

خدا قرار  یهاو هدف یدر تقابل با وفادار یکه ضعف انسان بینیمیمقدس مکه به دفعات در کتاب یها یکُنرد گم

 گرفته. 

 دکتر رابرت پالمر -

 

مرقس در روم  یمخاطبان اصل یموضوع برا ینتجربه خواهند کرد. ا یزندگ ینرا در ا یازخدا ضعف و ن قوم

است که ملکوت خدا آمده  ینا یلصادق است. اما خبر خوش انج یزتمام ادوار ن یساهایمصداق داشت و در مورد کل

 تواندیخاطر قوم خدا م ینمرگ غالب شده است. به هم یعنی ییبر دشمن نها یبر دشمنان قوم خدا حت یحاست. ماش

 از آن ماست.  یشترپ یروزیپ ینملکوت مقابله کند. ا یلججسورانه با دشمنان ان

آن  یاصل ینبه مضام یمتوانیحاال م یم،مرقس انداخت یلانج ۀیشینبه ساختار، محتوا و پ یکه نگاه حال

 .یمبپرداز

 

 مضامین اصلی
است که مرقس در  ینیمضام ینتراز مهم یکی یحهمان مس یا یحبه عنوان ماش یسیع یتشخص شکیب

شان نجات آمد تا آنها را از گناهان یحکه مس یابنددر  یقتاخوانندگانش حق خواستیخود به کار برده است. او م یلانج

 یادهندهو پر جالل بود. او نجات ناپذیرشکست یب،بود که بر مرگ غلبه کرد. او قدرتمند، مه یپادشاه یسیبدهد. ع

توانستند او را ینم یگرد ینکها رغمیآنها را نجات دهد و عل ینآمد تا با آوردن ملکوت خدا بر زم ینبود که بر زم

را که آغاز کرده بود، به  یو نجات گرددیرا به دست داشت و وعده داده بود که باز م یزهمه چ یارهنور اخت یول ینندبب

 اتمام خواهد رساند.     

 یسی. اول، عکنیمیم یمتقسرا به دو بخش  یسیبودن ع «یحماش»درس مضمون  یندر ا یلدال ینهم به

 یفاتح بررس یاو را در قالب پادشاه یحاییمس یتاست. بعد او هو یدهدرنج یکه خادم گیریمیدر نظر م یحیرا ماش

 .یمشروع کن یدهددر نقش خادم رنج یسیکار را با ع یاییدکرد. ب یمخواه
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 دیدهخادم رنج
از  یهودیاناز انتظارات  یبه برخ ینکه. اول اشودیم یمبه سه بخش تقس یدهرنج دخادم ۀبحث ما دربار

انداخت و در  یمخواه ینگاه یدهدبه عنوان خادم رنج یسیبه اختصار به ذات خدمت ع ینکه. دوم اپردازیمیم یحمس

داشته  یسیع «یحاییمس»از نقش  گانشتا خوانند خواهدیکه مرقس م یالعمل مناسببخش در مورد عکس ینسوم

 کرد. یمباشند، بحث خواه

  .یندازیمب ینگاه یسیدر روزگار ع «یحماش»از  یهودیاناول به انتظارات متداول  بیایید

 

 انتظارات یهودیان
و تعداد  کردندیم یوعده زندگ ینخارج از سرزم یلیاناز اسرائ یبزرگ یبخش یح،چهارصد سال قبل از مس

و بعد  هایها در عذاب بودند. ابتدا بابلامت یحکومت استبداد یرمانده بودند ز یوعده باق ینهم که در سرزم یکم

 یدانانهرنج و عذاب، اال یطوالن ۀدور ینداشتند. ا هبر آنها سلط یانروم یتاو نها یونانیانو بعدها  یانمادها و پارس

خود را خواهد  بخشیآزاد یحمس یتاخدا نها قیعهدعت هاییشگوییکنند بر اساس پ یدرا مجاب کرده بود تا تأک یهود

 دهد. یلرا از نو تشک یهود یفرستاد تا پادشاه

 خواهدیم یلاعتقاد داشتند که خدا از اسرائ یورانداشت. مثال گروه غ یاشکال گوناگون یحاز مس یهودیان امید

باور بودند که خداوند به شکل  ینمعتقد به مکاشفات بر ا یهاکنند. گروه یامقدرت روم ق یهعل یحمس یتا با رهبر

 یسیانهم، مثل فر باوریعتشر یاخواهد داد. عده ییدخالت کرده و دشمنان را نابود و قوم را رها یعیطبی ماورا

 یاریبس ۀعد یسی،در روزگار ع یننخواهد کرد. بنابرا یدخالت یچرا حفظ نکند خداوند ه یعتمعتقد بودند که تا قوم شر

 بودند.  یحانتظار و منتظر ظهور مسچشم

 یحماش ۀتحت سلط ینیزم یاسیس یمنتظر برپاشدن پادشاه یهودیانآمد.  یدهدفروتن و رنج یمثل خادم او

 یبرا یتالش یچخود ه یدر طول زندگ یسیبرپا کرده بود. اما ع یشها پکه داوود قرن یمثل پادشاه یعنیبودند 

 . یرندنپذ اشیحاو را به عنوان م یاریباعث شد تا بس ینمنکرد. ه یحکومت ینچن یبرقرار

در مورد  یقدر عهد عت یانبود. اشع یدیجد یزچ یدهدرنج یبه عنوان خادم یحکه آمدن ماش ینجاستا جالب

ادعا  توانیبه آن اشاره شده است. م یاربس یدکه در عهد جد ۵3 یاسخن گفته بود، به خصوص در اشع یحنقش ماش

آمده  یقکه در عهد عت یحیماش یا یحمس هاییژگیو خدمت نکرده نبود، و یدهزحمت ند ینبر زم یسیکرد که اگر ع

در  یبودن اوست. اما عده کم یحبر ماش یدر خدمتش متحمل شده است گواه یسیکه ع یزحمات ینرا نداشت. بنابرا

شکاک هم  یهودیاناز آنها نظر  یاریدرک کنند و بس را یقمضمون عهد عت ینتوانسته بودند تا ا یسیع یاتزمان ح

 بودند.          یرفتهپذ را یحعصر خود در مورد ماش
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همان پادشاه  یااست که مسح شده،  یهمان کس یحمهمه. ماش یاربس یقموعود در عهد عت یحکه موضوع مس روشنه

 یحنبود، اونوقت مس یو دنبال پادشاه انسان بود یعمط یلمطرحه که اگر قوم اسرائ ینجاا یمسح شده است. سوال جالب

مسح »اومدند  یدر پ یکه پ یکسان ۀکه هم بینیدیم یلدل ینمنوال نبود. به هم یناما اوضاع به ا آمد؟یچطور م

بودند.  یبرقرار نکردند و افراد خودمحور یانبودند و عدالت خدا در دن یلمردم خودشون قا یبرا یتیبودن، اهم« شده

 شدینم»مردم بگن:  یعنیبشه  یلتبد یقدر عهد عت یرینهد یآرزو یکبه صورت  ینباعث شده بود که ا ینهم

اما به  آمدیبود که داشت م یاز پادشاه یریتصو ینهم یبرا« موعود باشه؟ یحم که مثل همون ماشیداشت یحیماش

 یفقط در آرزو یقالقدس وجود داره. مردم عهد عتو روح یحن آمدن ماشیب یاالعادهفوقارتباط  یاطور خاص در اشع

تا از تورات اطاعت  دادیبه اونها قدرت م و آمدیبودند که م یالقدسروح ینبودند؛ اونها در آرزو یحمس یا یحماش یک

او از روح پر خواهد بود؛ او »جالبه.  یارقائل شده بس یالقدس چه ارتباطو روح یحمس ینب یااشع ینکها دیدن کنند. پس

به شاگردان  یحمس یوقت ینبنابرا« .گویدیاست که به روح القدس سخن م یروح مسح خواهد شد. او کس یلهبوس

زد که انتظارش رو  یحرف یح. باالخره مسکننمیکنند، تعجب ن یافتپدر را در ۀبمانند تا وعد یمکه در اورشل یگهم

بود  ایینههز دانستند،یاونچه شاگردان نم« القدس رو براتون آورُدَم.من روح»بگه:  یعنیبشنوند.  یحداشتند از ماش

 ۵3 یااشع ینب ی. آنها ارتباطکردیالقدس پرداخت معصر از عدالت خدا و عصر روح ینا یبرقرار یبرا یدبا یحکه مس

 یآوردن ملکوت عدالت و صلح و زندگ یجانش رو برا یدبا یحرو که مس یتدو واقع یننها انشدند. او یلقا 11 یااشع اب

 نداده بودن.  یوندالقدس بده به هم پدر عصر روح

دکتر جان ازوالت  -  

  

 .یمبرو یدهرنج د یبه عنوان خادم یحبهتر است سراغ خدمت مس یهودیاندانستن انتظارات  با

 

 خدمت عیسی
 ییهادر مورد کشمکش یلانج یبود چرا که بر مرگ غالب شد. مرقس در ابتدا یزیانگشگفت یحماش یسی،ع

زحمات و  ۀدربار یدارد: اول یکل یدو محتوا یلدوم انج یمه. نکندیشد، صحبت م یحکه منجر به مصلوب شدن مس

 . پردازدمیاو  یبه زحمات و مرگ واقع یو در دوم کندیصحبت م یحمس الوقوعیبمرگ قر

را  یادیز ۀخدمت کرد و عد یاریشود. او به بسیاشاره م یزبه خدمات او ن یسیبر رنج ع یدموازات تأک به

خدا را به جا آورد تا به قوم خدا  ۀکرد تا گناهکاران را نجات دهد. او به طورکامل اراد یهخود را فد یشفا داد. او زندگ

 کمک کند. 

 10مرقس باب  کند،یبه هم مرتبط م یرا به شکل جالب یحکه مرقس خدمت و رنج مس ییاز جاها یکی

. بعد ده کنندیسوال م یسیخودشان در ملکوت ع یگاهجا ۀدربار یوحناو  یعقوببخش،  یناست. در ا 4۵تا  3۵ یاتآ
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دوازده نفر را  ۀهم یح. اما مسشوندمی یعصبان یخواهو جالل یطلبآنها به بزرگ اندازۀیشب یلاز تما یگرشاگرد د

آنها  یبرا ییخود را به عنوان الگو یباشند و زندگ یکه به دنبال خدمت در زندگ خواهدیو از آنها م کندیسرزنش م

 .  دهدیقرار م

 

و حاضره، همانطور که  یرهدر خدمت درگ یکه خودش به شکل فعال طلبهیرو م یدر واقع رهبر ی،رهبر خدمت

کار  ینبنابرا« قرار بده. یتکنه و مورد حما یزکنه، اونها را تجه یگرانو وقف دخدمت خودش ر یبرا»پولس گفت: 

راه رو نشون  ید. بلکه خودش بایستن «گویینکار رو بکن و چَشم قربا ینا»به قول معروف  یارهبرفقط دستور دادن 

. کنهیصحبت م« کار» ۀدربار که اندازهیپولس م ۀگفت یادمنو  ینها و مقاصد کوشا باشه. ابه هدف یدنبده و در رس

 یدکه مفهوم رهبر خادم را درک کن دهیم یبه شما حس قو ین. همیدههمکارانش زحمت و رنج د یکه برا یگهم

اونها  یرا برا یتحمل بار رستگار ینا یتا بارشون را تحمل کنند و به نوع یدبه اونها کمک کن ید،مردم بر یشپ یعنی

 به همراه داشته باشه. 

کاکرِل یلر یشکش -  

 

 :یدگوش کن 4۵: 10در مرقس  ینوع رهبر ینا یبرا یسیع یحتوض به

 

: 10کند )مرقس  یاریبس یخود را فدا کند و تا جان تا خدمت شود بلکه تا مخدوم یامدهن یزن پسر انسان که زیرا

4۵.) 

 

. شوندیم یو رهبر یتاست که هدا یاز خدمت به خدا و کسان یشکل یکرد که رهبر یانب یبه روشن عیسی

 یسی. در واقع، عشودیرهبران م یشترب یدن. بلکه بر عکس باعث زحمت دیستن یافتنجالل  یبرا یفرصت یرهبر

 یدرا به جان خر یتمأمور یناو ا مامنجر به مرگش خواهد شد. ا یتانها یگراناو در خدمت د یتکه مأمور دانستیم

 کار را انجام دهند.    یندستور داد تا هم یزو به شاگردان خود ن

 

 در مورد یقاست که در عهد عت یهمان خادم یسیداشته تا نشون بده که ع یخاص ۀعالق یلشمرقس در انج خُب،

رو  یسیدوم، مرگ و رنج ع یمهشده و در ن یدهتأک یلیخ یحمس یدشاهبر پا یل،اول انج یمۀنبوت شده بود. در ن او

تا مخدوم شود بلکه تا  یامدهن یزکه پسر انسان ن یراز»: یگهاست که م یدیکل یهآ 4۵: 10. احتماال مرقس بینیمیم

 ینا چنت شهیآمده که از شاگردان خواسته م ییدر جا یهآ ینا« کند. یاریبس یخدمت کند و تا جان خود را فدا

 یشرفتبکله به خاطر پ یمدنبال حق خودمان نباش یگهباشه که ما د ییبه عنوان الگو یسیع ینکهباشند، ا ینیخادم
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که چطور خودمون را باال  کنهرا ارائه م یی. به طور خاص، مرقس الگویمملکوت اونها رو کنار بگذار یشرفتپ یل،انج

 ی. بلکه از الگوشدنیکه اغلب شاگردان گرفتارش م یکار یم،جاها در ملکوت نباش یندنبال بهتر یدنبا ینکها یم،نبر

 . یمکن یرویازش پ یداست که با ییالگو انهم ینکرد، ا یقربان یگراند یکه داوطلبانه خودش رو برا یحیمس

یبرتو یموندکتر سا -  

 

 ینچطور ا یسیکه ع یمنیبب یلرو در اناج ینا تونیمیم گردیم،یم یسیدنبال نوع خدمت فروتنانه مورد نظر ع اگر

که او به دقت  ینها بینیمیبا افراد مختلف م یحبرخورد مس ۀکه در نحو یزیچ ین. اولیزارهم یشنوع از خدمت را به نما

 یازهاین کنه،یتوجه م یماد یازهای. به نیرهمالقاتشون م به. او دهیآنها گوش م یهاخوب به حرف یلیخ یلیو خ

منظور آنها از  یقتاکه حق کنهیبلکه توجه م دهیافراد گوش نم یهامد نظر داره؛ صرفا به حرف یزاونها رو ن یاحساس

 وری کهبوده ط یوزدهها دکه پسرش سال بینیمیرا م یمرقس مرد یل. به عنوان مثال، در انجیهگفتن حرفهاشون چ

سرزنش  یبه جا یسیع« مرا امداد نما. ایمانییب» :یگهشخص م یننداشت. ا یدیو ام کردیم یخودش رو زخم

به چه  یسیکه ع بینیمیم کنیم،یرو که نگاه م یلانج یر. بعد خط سدهیو پسرش را شفا م دهیکردن، جوابش رو م

نمود محبت  ینگناهان اونها بشه. ا ۀبده و کفار یروانشتا جان خود را به خاطر پ یرهم یمبه اورشل یسی. عیرهم ییجاها

 یروانشپ یفرهنگ مرسوم اون زمان به دوره و بعدش هم جانش رو برا ییهر نوع خودستا از است که یافداکارانه

گوش کردن به  یگران،نوع توجه به د زاره،یم یشبه نما یلدر انج یسیاست که ع ییهمان الگو ین. اکنهیفدا م

 یگینم ینخودش. به ا یو بعد فدا کردن زندگ یمبه اورشل ره،یکه م ییو بعد جاها کنهیکه مالقتشون م کسانی

 رهبر خادم.

یدکتر گرگ پر -  

 

مرقس از  که ییهاالعملعکس یحال به بررس یح،و خدمت مس یحاز ماش یهودیانتوجه به انتظارات  با

 پرداخت.  یمخواه یحبه عنوان ماش یسیع یتجنبه از هو یناز ا خواهد،یم یلشخوانندگان انج

 

 العمل مناسبعکس
با خانواده  ید. آنها در جامعه با مخالفت روبرو خواهند شد. شاینندزحمت بب یدبا یروانشداد که پ یمتعل یسیع

 یو حت ینند. جفا ببیرندوسوسه شده و مورد حمله قرار بگ یطانیش یروهایتوسط ن یدخود دچار اختالف شوند. شا

 یندر ا یسیع یهاگفته ۀو استقامت داشت. به خالص یانتظار وفادار یشانکشته شوند. اما او همچنان از ا یبرخ

 : یدگوش کن 30: 1۲مورد در مرقس 
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 از احکام اول نما، که خود محبت قوت یخاطر و تمام یو تمام جان یو تمام دل یتمام خود را به یخداوند خدا و

 (.30: 1۲)مرقس  است ینا

 

خودشان را به او بسپارند به  یکند خدا از قومش انتظار دارد تا تمام زندگ یدتأک ینکها یبرا یسیع ینجاا در

 . یمخود را به خدا بسپار یاز هر لحاظ وجود و زندگ ید. ما باکندیاشاره م ۵ یهآ ۶باب  یهتثن

 یکرده و برا یرویتا او را پ خواهدیمستلزم تحمل درد و رنج است. اما او باز هم از ما م یسیاز ع رویپی

 . یممشتاق ملکوت او باش شمارد،یکه جهان آن را خوار م یکردن به شکل یزندگ

آمد و از او  یسی. او نزد عیدتوجه کن ۲9تا  17 یاتآ 10عنوان مثال، به داستان جوان ثروتمند در باب  به

خود را  ییتمام دارا یدپاسخ داد که با یزن یحانجام بدهد و مس یدبا یچه کار یابد یاتبه دست آوردن ح یبرا یدپرس

او نگران  ینوان ثروتمند بتواند آن را به جا آورد. بنابرابود که ج یزیفراتر از چ یحفروخته و به فقرا بدهد. خواست مس

باعث تعجب آنها شود چونکه گذشتن شتر از سوراخ  یدنبا ینبه شاگردان گفت که ا یسیو دلسرد برگشت. بعد ع

 یدبا یروانشاز وارد شدن شخص دولتمند به ملکوت خداست. او در ادامه به شاگردانش گفت که پ رتسوزن، آسان

حاضر  یو حت یرندرا بپذ یدنترک کنند. جفا د یحخود را به خاطر مس ییخانواده، خانه و دارا ینکهشند به ابا اضیر

 گفته است:        ینچن 3۵و  34 یاتآ 8در مرقس باب  یسیشان را فدا کنند. عاو جان یباشند برا

 

خواهد  هر که یرا. زیدنما ، مرا متابعتاشتهخود را برد یبرا انکار کند و صل یشتنخو ید،آ من خواهد از عقب که هر

را برهاند  بر باد دهد آن یلو انج من خود را به جهت جان سازد؛ و هر که را هالک دهد، آن خود را نجات جان

 (.3۵ – 34: 8)مرقس 

 

 را دارد.  یارزش فداکار شودیکه از نجات حاصل م یدارد. اما برکت و جالل یبیصل یحی،مس هر

 

به دستانش  یپطرس وجود داره که وقت یدر زندگ یلحظات یول« رو بردار یبتصل» یگهطرف م یکاز  یسیع چون

 یک یساکل یها براقرن یه،قض ینا ینید. ببیدو گوش غالم کاهن اعظم رو بر یددستش د یرو تو یرنگاه کرد شمش

 ینکها یا کنیم؟یم یرویپ یانسان یهاما از هوش، منطق و روش یاآ ؟یبو صل یرشمش ینانتخاب ب یعنیمعضل بوده 

 یعنیکه جالل،  یگهبه صراحت م یسیع کنیم؟یم یرویپ یحو از مس کنیمیبا انکار نفس، خودمون را مرده فرض م

. یسیاز راه ع یرویپ یقاز طر یعنی یادبه دست م یبفقط در راه صل کنه،یپسرش عرضه م یقکه خدا از طر یجالل

ما از  یاکه آ ینهبلکه در اصل ا یاییمن یا یاییمکنار ب یمبتون ینبا ا یشهم ینجاحاال چقدر ا هک یستن ینپس سوال ا

 ینیکه راه ع فهمندیم یوقت یشن؛هدف متعهد م ینهم مردم نسبت به ا یوقت کنیم؟ینم یا کنیمیم یرویپ یسیع
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 ینبا ا یشهسوال که م ینا وقت اوست، اون یبرا یو زندگ« نفس»مرگ  از او در گِرو یرویو پ یبههمان راه صل

 یزندگ گونۀیبذات صل یبه تمرکز ما رو ی کهتا زمان یزهاچ ینعدم اتحاد، همه ا یااتحاد  یام،ن یا یامموضوع کنار ب

 . یشنخود حل مه ب معطوف باشه خود یجیمس

گلودو یکلما یشکش -  

 

ورود به ملکوت خدا با اتکا بر قدرت  یسی،ع ۀاست. در واقع، طبق گفت یدشوار یاربس یرمس شاگردی،

 : کندیم یبترغ ۲7 یهآ 10چگونه شاگردانش را در مرقس باب  یسیکه ع ید. اما گوش کنیستن یرخودمان امکان پذ

 

 (.۲7:10نزد خدا ممکن است )مرقس  یزچ که همه یراز یستنزد خدا ن یکنانسان محال است ل نزد

 

 ین. اما خدا ایماو را اطاعت کن خواهدیاز ما م یسیکه ع یشکل ینبه ا یمکه بتوان یمندار یقدرت ینچن ما

 . شویمیحاصل کند که ما وارد ملکوت او م ینانتا اطم کندیقدرت را دارد و از قدرت درون ما استفاده م

 

تقدس  و عدالت  یح،دنبال رُشد در مس یمالقدس بخواهکه بدون قدرت روح ینها یمانجام بد شهیکه م یکار بدترین

رشد و  یناست که ما را نجات داده و نه مطابق با خواست اوست. بنابرا ییخدا یندکار نه خوشا ین. ایمباش یراست یا

بر  یسیع یدگبه زن یکه وقت ینجاستجالب ا ۀاست. نکت حمستلزم کار و قدرت رو یمدیکه انجام م یهر کار خوب

شده، در آن کار کرده، به او  یسیع یالقدس وارد زندگ. روحبینیمیموارد رو م ینتمام ا یم،کنینگاه م ینزم یرو

قبل از  یالقدس مسح شد و حتروح یلۀبه وس یحمس یسایکرد. در شروع خدمت، ع یتو او رو هدا یدهقدرت بخش

 بینیمی. میشهالقدس انجام مکار توسط روح ینو ا گیرهیخودش م به یانسان یباکره شکل یکخدا با لقاح  تیاون، وق

 یحمس ی. روح قدرت زندگکنهیو او را خدمت م یاد. روح میرهبرده تا مورد وسوسه قرار بگ یابانکه روح او را به ب

 امر صادقه. ینهم یحمس یروانپ یکه در زندگ یستن یشک یناست. بنابرا

توئنس یکدکتر ار -  

 

 ینکهاست بر ا یلیدل کشند،یکه م یدر روم بدانند که رنج و عذاب اشیمخاطبان اصل خواستیم مرقس

با اعالم  خواستیم یزملکوتش بود و مرقس ن یبرا یسیع ۀاز نقش یبخش ینهستند. ا یحمس یقیحق یروانآنها پ

آنها قدرت خواهد داد تا در برابر  به خدابدهد که  ینانبه آنها اطم خواستیمخاطبانش را دلگرم کند. او م یقتحق ینا

 یریو دل یدها با امداده بود تا در مقابل رنج یقدرت ینچن یسیکه به ع یدرست همانطور -یستند مشکالت با

 کنند. یستادگیا
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آن استفاده  یشبردپ یبرا کشندیو از مردمانش که رنج م بَرَدیم یشپ یهنوز ملکوتش را به آرام یسیع 

کند بلکه  یوسما را ما یدو ملکوت او نبا یسیع ی. رنج برایمکن یستادگیتا ا بخشدیهنوز هم به ما قدرت م کند؛یم

فوق از تصور  یروز برکات یککه  یم. اما مطمئن هستکشیمیرنج م تیماو هس ینبخش ما باشد. چون خادمالهام یدبا

 .یماکه متحمل شده است هایییاز سخت یشترب یلیکه خ یکرد، برکات یمخواه یافتدر

برقرار  ینفاتح است که ملکوت خداوند را بر زم یکه پادشاه پردازیمیم یسیع یتحاال به جنبه دوم هو 

 .  کندیم

 

 پادشاه فاتح
او بازگرداندن شکوه به  یفۀباشد و وظ یداز نسل داوود با یحشده است که مس یانب یبه روشن یقدر عهد عت

آمده و در مرقس  13۲و  110، 89 یردر مزام هایشگوییپ ینل خواهد بود. ایبر اسرائ یتخت داوود و حکومت ابد

به دنبال آن  شود،یم یمعرف یحماش یا مسیحبه عنوان  یسیع یقرار گرفته است. پس وقت ییدمورد تا 3۵ یهآ 1۲باب 

او  را  48و  47 یاتآ 10خاطر است که در مرقس باب  ین. مثال به همگیردیقرار م دییمورد تا یزاو ن یپادشاه ۀمرتب

و  ۶1 یاتآ 14در مرقس  یهود، یعال ی، شورایندر مقابل سنهدر یوقت یزن یسی. خود عکنندیپسر داوود خطاب م

 است.  یحاییکه پادشاه مس کندیبه صراحت اعالم م گیردیقرار م  ۶۲

قرار  یکرده، مورد بررس یدبه عنوان پادشاه فاتح را که مرقس بر آنها تأک یسیسه جنبه از نقش ع ما

که او قدرت و  یدد یمو خواه کنیمیم یملکوتش را اعالم کرده بررس یحرا که خود مس یقتحق ین. ابتدا، ادهیمیم

 یحمس یبا اعالم پاشاه یدشود. اجازه ده یم یرهکه که بر دشمنانش چ یدد یمخواه یتا. نهاکندیاقتدار خود را آشکار م

 .یمکار را شروع کن

 

 اعالم پادشاهی
 : شویمیم یادآورآمده را  1۵و  14 یاتآ 1را که مرقس در باب  یسیع یلاز خدمت انج یااول، خالصه

 

وقت تمام شد و ملکوت  گفت،یرده، مآمده، به بشارت ملکوت خدا موعظه ک یلبه جل یسیع یحیی، یبعد از گرفتار و

 (.1۵-14:1)مرقس  یاوریدب یمانا یلو به انج یداست. پس توبه کن یکخدا نزد

  

برکات  ینکهبودن ملکوت خدا بود و ا یکخبر خوش نزد یا یلاعالم انج یسی،ع ۀخدمت موعظ یاصل هدف

 .  یاورندب یمانکه توبه کنند و ا شدیم یآن شامل کسان
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. در واقع کندیخود با شاگردانش صحبت کرد و اسرار آن را به آنها اعالم م یپادشاه ۀدربار ینهمچن عیسی

کار  ینو با ا داسرار ملکوت را بدانن یدگان،برگز ینکهتا ا گفتیها سخن ماست که او اغلب با مَثل یلدل ینبه هم

 :  یدگوش کن 1۲-11: 4اگردان در مرقس به ش یسیع یهانگه دارد. به گفته یمخف یگراناسرار را از د ینا

  

تا نگران شده بنگرند  شود،یها مبه مثل یزچهمه یرونند،که ب یشما دانستن سرّ ملکوت خدا عطا شده، اما به آنان به

 (.1۲-11:4شود )مرقس  یدهآمرز یشانو شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت کرده گناهان ا ینندو نب

 

به  توانندیکه م یکسان ۀدربار 10. مثال در مرقس باب کردیم یفغلب ملکوت خدا را توصا یسیع البته،

 .کندیکه با مشکل روبرو خواهند شد مانند ثروتمندان صحبت م یوارد ملکوت شوند مثل کودکان و کسان یراحت

که  یاست که او قدرت و اقتدار خود را به عنوان کس ینبه عنوان پادشاه فاتح ا یسیجنبه از نقش ع دومین

 گذاشت. یشخدا قرار دارد به نما ینیدر رأس ملکوت زم

 

 نمایش قدرت و اقتدار
 41 یهآ 4مثال، در مرقس  یخود را در اصل با معجزاتش نشان داد. برا ۀقدرت و اقتدار ملوکان یسیع

مثال در  - شناختندیهم معموال او را به عنوان پسر خدا م یوها. دکردیم یرویکه خلقت از دستورات او پ ینیمبیم

 یوهاو د یعتاش بر طبدر به انجام رساندن اراده یسیع یی. توانا7 یهآ ۵و باب  11 یهآ 3۲، باب ۲4 یهآ 1مرقس باب 

 یزاو ن یمورد در معجزات شفا ینبرقرار کند. هم ینبر زماو آمده تا ملکوت خداوند را  ینکهبود از ا اییقو ۀنشان

 تدر واقع برکا داد،یمردم را شفا م یوقت ین. بنابراشودیم یو سالمت ی. برکات ملکوت خدا شامل زندگکندیصدق م

 . کردیم یمآنها تقس ینش باملوکانه یازملکوت را طبق امت

 

خدا را نسبت به مردم  یخودش و مهربان یخواست مهربان یم ینکه: اول اکردیمعجزه م یلحداقل به سه دل عیسی

 خواستیشفقت او بود. او م یا یمهربان یناو هم یزۀو انگ دهیمردم رو شفا م ین،هم ینشون بده. برا یدهکشرنج

است  یحیکه همان ماش کردیخودش رو آشکار م وجودی یقتکار حق یناونها را برآورده کنه و البته با ا یاجاتاحت

کارها رو انجام بده  ینا تونهیفقط او خداست و م ینکهاو بودند، نه ا یتهو یکه نجات را آورده. پس معجزات تابلو

 . دورهکنهیاشاره م «یحایینجات مس» یدنکه به از راه رس ینهسوم معجزات ا یلموعوده. دل یحبلکه او همان مس

 یو لعن کنهیم یبرعکس رو ط یرشده و حاال داره مس یمدو ن به یخبخش از تار ینداده شده توسط خدا در ا وعده

 یت. محدوددادیمردم رو شفا م یحبود که مس ینهم یبرا شدیشده، برداشته م هایماریکه بر جهان بوده و باعث ب
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 ییراتتغ یجادمعجزات باعث ا ینپس ا کنهیرو با فراهم کردن غذا و شراب فراوان برطرف م هایدنیغذا و آشام

 کنه.  یهما هد یرو به زندگ یزهاچ ینکه ا ینها یتشاست که مامور یحیچون او همان مس یشنم یخدر تار یهاال

 ینلیکدکتر جان مک -

   

 یسینمونه، ع یداد. برایخود را نشان م ۀوکانقدرت و اقتدار مل یزن یگریعالوه بر معجزه به طرق د عیسی

از او رها کنند.  یرویپ یتا خانه، خانواده و کار خود را برا خواهدیاز شاگردان خود م ۲0تا  1۶ یاتآ 1در مرقس باب 

او . در اصل، کردیرا دگرگون م یبود که کل زندگ العملیل عکسانبود بلکه او به دنب یمانهاو صرفا حک یشنهاداتپ

ملزم به  یرا دارد. هر انسان یالعملو انتظار همان عکس دهدیم یفرمان ینچن شنودیرا م یلکه انج یبه هر کس

 برود.   یدبا گویدیخود را به او بسپارد و هرجا که م یزندگ یداست و با یسیاز ع یرویپ

تا  3 یاتآ ۲ج را در مرقس باب بود که او گناهان مفلو یوقت یسینمونه از اقتدار ع ینتریادماندنیبه  شاید

 یندر ع یسیگناهان است. اما ع یدنکه فقط خدا قادر به بخش دانستندیکه آنجا بود م یو هر کس یسی. عیدبخش 1۲

گناهان  یدنبخش یبلکه از اقتدار خودش برا ندتا بخشش گناهان را از خدا طلب ک خواهدیاز آن شخص نم یشگفت

فرد مفلوج آورده نشدند بلکه  یاز بخشودگ یناناطم یعبارات فقط برا ینا یجه،نت . درکندیشخص مفلوج استفاده م

عدالت  یشخص، نشان داد که قدرت اجرا ینگناهان ا یدنبا بخش یسیهستند.ع یزن یسیاقتدار ملوکانه ع ۀدهندنشان

 از جانب خداست.  یقتااو حق یامکه پ کندیمفلوج ثابت م ۀبالفاصل یبا شفا یسیملکوت خدا را دارد و ع

کرد. گناهان ما  یرویاز او پ یداست که با یلیدال نیاز بزرگتر یکیگناهان  یدندر بخش یسیاقتدار ع البته،

مثل  توانیمیبا او، م یدشمن ی. به جایریمخداوند قرار بگ یتما مورد رضا ینکهتا ا شوندیم یدهاو بخش ۀیلوسه ب

 .یممند شوآن بهره یو از برکات ابد یمکن یدر ملکوتش زندگ یشهروندان وفادار

 .شودیم یروزاست که او بر دشمنانش پ ینبه عنوان پادشاه فاتح ا یسیاز نقش ع جنبه سومین

 

 دشمنان مغلوب
که او را رد  ایمانانییکه بر ضد او بودند، ب یهودداشت: رهبران  یادیخود دشمنان ز یدر طول زندگ یسیع

که با دشمنان خود  یادر هر صحنه یسیهم در کار بودند. ع یگریکه اخراج کرد و دشمنان د یوهایید کردند،یم

و مردم را از  کردیم یرا خنث شانهایسیسهد داد،یها آنها را شکست ماست. در بحث یدانم یروزشود پیمواجه م

اجازه داد مصلوبش  کرد؛یتفاده مبه اهداف خود اس یدنرس یآنها برا هاییسهاز دس ی. حتدادیم ییستم آنها رها

است،   یحمس یا یحدهند که او واقعا همان ماشیها نشان میروزیپ ینا ۀگناهان را بدهد. هم ۀبتواند کفار ینکهکنند تا ا

 .یاوردب یناز نسل داوود که آمد تا ملکوت خداوند را بر زم دشاهیپا
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از  یشترهستند. در واقع، مرقس ب یوهاد کندیکه مرقس بارها به آن اشاره م یسیگروه از دشمنان ع یک

کند. مرقس توجه خوانندگان خود را بر مهار یاشاره م یوهاو د یطانیش یروهایبر ن یسیبه قدرت ع یلاناج یرسا

 .کندیمعطوف م یسیتوسط ع یوهاد

و ملکوت خدا را آورده است. حضور ملکوت که ا کردیثابت م یوهاو د یسیع یناختالف ب ینمرقس، ا یبرا 

شرارت  یآمده تا با پادشاه یسیبود که ملکوت ع ینشان ین. برعکس، ایستن کشمکشیآرام و ب یزندگ یبه معنا

معنا بود که  ینامر به ا ینروم، ا یانحیمس یملکوت شرارت را نابود کند. برا یطانیش یهاقدرت  یتابجنگد و نها

از آن  یروزیمدت، پکوتاه یو جفا یتمظلوم رغمیاست و عل یاز جنگ بزرگتر روحان یخشها بتحمل درد و رنج

 ما هم صادق است.  یموضوع، امروز برا ینخواهند کرد. هم یدادست پ یینها یروزیبه پ یآنهاست و به زود

بر مرگ بود که  یسیع یروزیپ ینبزرگتر یبود ول یزانگشگفت یاربس یوهابر د یسیع یروزیپ ینکهوجود ا با

قبل از مرگ خود  یسیع یدیم،خواند. همانطور که دیم« دشمن آخر»آن را  ۲۶ یهآ 1۵باب  یانپولس در اول قرنت

دشمن بود  یکاو خواهد بود. مرگ به منزله  یروزیپ یبرا اییلهکه مرگ او وس دهدیشاگردانش شرح م یبارها برا

 یحمس یهاد. به عنوان مثال، به گفتهربه هدف خود بهره ب یدنرس یدشمن غلبه کرد و از آن برا ینبر ا یسیع یول

 : یدآمده گوش کن ۲۵و  ۲4 یاتآ 14در شام آخر که در باب 

 

انگور  یراز عص ینبعد از ا گویمیبه شما م ینه. هرآشودیم یختهر یاریکه در راه بس یداست خون من از عهد جد این

 (.۲۵ -14:۲4که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم )مرقس  ینخورم تا آن روز

 

 یروزینبود بلکه عامل پ یشبان مهربان وعده داد که مرگ او نه تنها اصال باعث دلسرد یکمثل  عیسی

نخواهد بود که با  ییغذا ینآخر ینداد که ا یزوعده را ن ینا یسیحاصل از آن خواهد بود. ع یجخدا بر گناه و نتا

محاکمه، رنج و مرگش،  یری،مثل دستگ یفتدکه قرار بود اتفاق ب یوحشتناک ی. بعد از تمام چزهاخوردیشاگردان م

 یلانج یۀ. از زمان مخاطبان اولیدجاللش به کمال برسد با شاگردانش خواهد نوش ۀملکوتش در هم یاو دوباره وقت

  آوریم،یرا به جا م یربان یدراز، هر وقت که مراسم عشا یانو در طول سال یساکل یخمرقس در جهان باستان و در تار

 یسیبا خود ع یاسر سفره یما خاتمه خواهد داد. روز یهارنج ۀهم هب یتانها یحمس یروزیکه پ کندیم یدآوریابه ما 

 گرفت.  یمو از او پاداش خواه گیریمیرا جشن م یروزیپ

مان شود تا بتواند ما را از گناهان یرهاجازه داد تا مرگ بر او چ ینشدر زمان مصلوب شدن، مرگ و تدف عیسی

را که  یدیشد بلکه هر شک و ترد یروزکرد نه تنها بر مرگ پ یامق یقدرت نماند. وقت یننجات بدهد. اما او تحت ا

خود  یبازگرداندن پادشاه یداد که خدا او را براو نشان  برداشت یانوجود داشت از م یحیاییمس یو پادشاه یحاز مس

 فرستاده است.  ینبر زم
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خود شکست خورده  یتاست که او در مامور یبه معن ینا یافقط آمده بود تا پادشاه شود، آ یسیاگر ع اما

 کرده است. امروز یررا درگ یدر هر عصر یگرید یحیهر مس یامرقس  یدۀذهن مخاطب جفاد یدسوال شا ینبود؟ ا

در  یحیاییمس یپادشاه یکارها ۀکه هم آیدیبه نظر نم ینطور. ابینیمیرا به چشم نم ینبر زم یسیما حکومت ع

 باشد. یدهعمل به انجام رس

 

که قدرت  یدهنشان م یسیشده است و ع یشتریب یدتأک یسیع یکه بر پادشاه بینیمیمرقس م یلاول انج یمۀن در

خودش  یبرا یروانپ یتونهکه م یدهغالب است. او نشان م یعتکه بر طب دهیرو داره. او نشون م هایماریغلبه بر ب

که شاگردان رو  یزیداشت به انجام برسونه. اما چ رپادشاه انتظا یاز خدا یشهرو که م یگریجمع کنه و هر کار د

شاگردان آشکار  یکم براکه کم یمورد کنه،یم یپادشاه یادعا ینکهبالفاصله بعد از ا یسیکه ع ینها کنهیمتعجب م

 ینو خواهد مرد. به نظر من، در ابتدا درک ا یدکش یدکه او را انکار خواهند کرد، عذاب خواه یگهبه اونها م یشه،م

به  یاونها را خدمت کنه اما در اصل، وقت یاد،اونها ب یانسخت بوده که آن پادشاه به م یاراونها بس یموضوع برا

 ۀکه دربار ۵3باب  یامثل اشع یکه در مورد آمدن پادشاه بوده، با متن هایییشگوییبه پ یعنی کنیدینگاه م هایشگوییپ

اعتقاد داشت  یسی. عشهیموضوع قابل درک م ینا میره،یو م کشهیو رنج هم م یاد،که م زنهیحرف م یپادشاه

 یبها ینکهتا ا زارهیکنار م یبصل یلش خودش رو  بر روجال ینکههاست و اگناهان انسان ۀکه کارش پرداختن کفار

برده شد و در  کرد و به آسمان باال یامبلکه او از مردگان ق یستداستان ن یانپا ینرا بپردازه. البته ا یهفد یاکار  ینا

 زندگان و مرگان باز خواهد گشت. یداور یبرا یتمام مخلوقات نشست و روز یمقام پادشاه

  یبرتو یموندکتر سا -

 

مردم امروزه  یشترکه ب یستن یحیمس ینبود. او حت یالدیمورد انتظار مردم در قرن اول م یحماش عیسی،

دارد.  یانتظار ینخود را در خدمت و تحمل رنج گذراند و از مردم ملکوتش هم چن یانتظارش را داشته باشند. او زندگ

که انگار  یطور ید،جفا خواهند د یروانشپ که کندیاعالم م یسی، ع4در مثل برزگر و دانه خردل در مرقس باب 

 .    خوردیملکوتش شکست م

خواهد داد. آنها ملکوت  یوهدوانده و م یشهافراد کالم ملکوت ر یکه در برخ دهدیم یمتعل یزرا ن یناو ا اما

 کرده و ملکوتش را گسترش خواهند داد.   یرویپ یسی. آنها از عیرفتخدا را در اطاعت خواهند پذ

ملکوت خدا به کمال خود خواهد  یتا. اما نهابینیدیرنج م یدارد و حت یموقتا پنهان است، رشد کم ملکوت

 :یدگوش کن ۲۲: 4در مرقس  یسیع یها. به گفتهیدرس
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 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 (.۲۲:4)مرقس  یدنشود، مگر تا به ظهور آ یخفم یزچ یچکه آشکارا نگردد و ه یستپنهان ن یزیکه چ زیرا

 

و ما روشن است. گسترش ملکوت خدا رمزآلود است و در برابر جفا، درد و  یمرقس به مخاطبان اصل پیغام

است.  یرناپذتوقف یسی. ملکوت خدا و خدمت عکندیخدا رشد م یمطابق زمانبند ا. اما مطمئنکندیدشمنان مقابله م

. او سر انجام تمام دشمنانش را شکست خواهد اندبرس یانباز خواهد گشت تا آنچه را که آغاز کرده به پا یسیع یروز

. در آن یدنخواهد رس یانبه پا یچگاهشد که ه یمخواه یابد یاتح ۀو وارد مرحل کنیمیم یداجالل پ یزداد و ما ن

 را به کمال خواهد رساند. یزو همه چناتمام نخواهد ماند. ا یقعهد عت هاییشگوییکدام از پیچزمان، ه

 

 

 گیرینتیجه
 یتاو، و موقع یاصل ینمرقس، مخاطب یعنیآن  یسندۀمرقس را از منظر نو یلانج یشینۀدرس، پ یندر ا

 یو بر دو مضمون اصل یمقرار داد یمرقس را هم مورد بررس یلانج ی. ساختار و محتوایمکرد یاو بررس ینوشتار

در ذهن مورد  یمیمفاه ینرا با چن یلن انجیو پادشاه فاتح. اگر ا یدهدبه عنوان خادم رنج یسیع یت: هویمتمرکز کرد

 یآن را به شکل بهتر یممفاه توانیمیدرک کرده و م تریقمرقس را عم یلکه انج یدد یمخواه یم،مطالعه قرار بده

 .یمبه کار ببند یمدرن امروز یایدن ینو در ا یشخص یدر زندگ

 یدقرار نگرفته مورد تاک یدمورد تأک یلاناج یررا که در سا یسیو خدمت ع یتاز شخص یابعاد مرقس، انجیل

خود احاطه  یرونیبر عوامل ب یبا قدرت و توان موثر یسیدهد که عیبه ما نشان م یلانج ین. ادهدیقرار م یشتریب

را  یدهدمشتاقانه نقش خادم رنج ی،قدرت ینچن دبا وجو یحت یسیدهد که عیحال، به ما نشان م ینداشت. اما در ع

خواهد ی. او از ما مدهدیخداوند در برابر ما قرار م ینسبت به الگو یمتعدد یهاالعمل. مرقس عکسگیردیبه خود م

و چرا نسبت به سخنان  چونیو با اطاعت ب یمو در سکوت به او گوش ده یفتیمب یسیع هاییکه با پرستش بر پا

 خواهدی. مرقس میممتحمل رنج شو یسیقانه به خاطر ملکوت خدا مثل عاخواهد که مشتی. او از ما منیماو عمل ک

 یحبا کار مس یزما را ن یروزیشد، ما را دلگرم کند که پ یروزبر دشمنانش پ یببا صل یسیع یوقت ینکهبا علم به ا

و  یستیمدر جالل خود بازگردد با یسیکه ع یتا روز باید است که ما هم یدام ینهم ۀشده است و به واسط یمنتض

 .یمرا بچش یروزیبا استقرار کامل ملکوتش طعم پ
 

 

 

 

 
 


