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کلیسای مخفی بررسی عهد جدید
اگه کتاب مقدس دارید که

امیدوارم داشته باشید ،

ازتون میخوام به

.عهد جدید مراجعه کنید
چندی قبل تصادفاً در بخشی از یک کشور آسیایی بودم
اونجا ،

و طبق قانون

گرد هم آیی پیروان مسیح در اونجا ممنوع بود .اونجا ما جلسه

داشتیم ،و بی سرو صدا در آپارتمانی در طبقۀ فوقانی یک ساختمان بودیم.
ما در اون آپارتمان شروع به مطالعۀ کلام خدا کردیم .ما نمیتونستیم
بیرون بریم و در تمام روزهایی که اونجا بودیم در همون آپارتمان غذا
میخوردیم ،تعلیم میدادیم و میخوابیدیم .این ایمانداران برای تعلیم
گرد هم آمده بودند .همۀ اونا آماده میشدند که کلام خدا رو به دیگر
.کشور های آسیایی ببرند
من اونجا نشسته بودم و با رهبران کلیسا های خانگی ای صحبت میکردم که
در طی چند سال گذشته این فرصت رو داشتم که با اونها خدمت کنم.
صحبتهای ما بیشتر حول محور اشتیاق و نیاز اونها برای هرچه بیشتر
آموختن از کلام خدا بود .این رهبران کلیساهای خانگی به من میگفتند :
» ما میخواهیم کتاب مقدس رو بیشتر بشناسیم میخواهیم بیشتر در این
» .باره بدونیم
از اونا پرسیدم خوب روی هم رفته بیشتر نیاز دارید چه چیزی در مورد
کتاب مقدس بدونید؟ و شروع کردیم به تهیۀ فهرستی در موارد مختلف.
مطالعۀ عهد قدیم ،مطالعۀ عهد جدید ،چگونگی مطالعه کتاب مقدس ؟ چطور
کتاب مقدس رو تعلیم بدیم که انجیل توسعه پیدا کنه؟ در مورد مسائل
مختلفی صحبت کردیم و من اونجا نشستم و این چیز هارو یادداشت کردم.
بعد از این صحبتها به محض اینکه از اون آپارتمان به بیرون خزیدیم
سوار هواپیما شدم و به امریکا برگشتم .و همه اش به این فکر بودم در
جایی که دارم به اون بر میگردم چطور میتونم این چیز ها رو جامۀ عمل
بپوشونم؟ خد ارو برای فیضی که امسال نشون داد شکر میکنم که از سراسر
دنیا هزاران نفر رو گرد آورد تا کلام او رو بجای دیگر خواهران و

برادران در دیگر کشور ها مطالعه کنند .و من میخوام در همین ابتدای
درسمون یادآوری کنم که امیدوارم بررسی عهد جدید شما رو به چالش بکشه و
تشویق کنه در رابطّۀ شخصیتون با مسیح صمیمی تر بشید .اما میخوام
اینو هم یادآوری کنم که ما داریم به جای خواهران و برادران دیگه مون
کلام خدا رو مطالعه میکنیم.این وظیفۀ سنگینی هست .این درسها  ،به
صدها زبان مختلف آموزش داده میشه  .ما قبلاً عهد قدیم رو به زبان
چینی ترجمه کردیم تا برادران و خواهرانی که با اونها کار میکنیم
بتونن از اون استفاده کنن .فیض خدا

به طرز باور نکردنی ای خودش رو

نشون میده  .اما میدونید چه چیزی از همه اینها بهتر میتونست باشه ؟
اینکه قوم خدا در ایالات متحده امریکا و در سراسر دنیا قلب خدا رو
میداشتند  ،و برای انتشار کلام خدا که به ما سپرده شده در قلبشون بار
داشتند  .ایا بهتر نبود  ،به جای اینکه بریم و به اونها چیزهایی مادی
بدیم  ،خودمون رو وقف آموزش کلام خدا که به ما سپرده شده  ،میکردیم؟
پس

این حقیقیت رو به یادتون میارم که با تقوای یک مسیحی  ،ما این

وظیفه

رو داریم که کلام خدا رو به دیگران انتقال بدیم و اونو فقط

نزد خودمون نگه نداریم .بنابراین ،این تحصیل کلام خدا فقط مال شما
نیست .کلام خدا بنا به دلیلی به ما سپرده شده  .تا اینکه توسط ما
تکثیر بشه  .خدا کسانی رو بلند میکنه که تنها گیرنده کلام نیستند.
بلکه کسانی هستند که کلام خدا رو تکثیر میکنند .امیدوارم که خدا
هزاران مسیحی رو از ملت های مختلف در هر کجا بلند کنه تا اینکه عهد
.جدید رو به سراسر جهان ببرند
آیا اماده اید؟
حالا میخوایم به جزئیات بپردازیم .میخوام یاد آوری کنم که امشب اینجا
به این دلیل جمع نشدیم که پذیرایی بشیم  .زمانی که در صرف این مطالعه
می کنیم  ،بسیار پر ارزشه  .این مطالعه ای عمیق و جدی خواهد بود.
میخوام تشویقتون کنم که طوری یاد داشت بردارید که بتونید به درستی ،
کلام رو تعلیم بدید .این چیزیه که

 ،من فردا  ،هفته آینده و سال بعد

هم خواهم گفت .پس وقتی یادداشت بر میدارید با این هدف اینکارو بکنید
که بتونید به دیگران تعلیم بدید .بسیار خب؟
بررسی عهد جدید

 ،از ابتدا  .آیا آماده اید؟

چطور باید عهد جدید رو مطالعه کرد؟
با در نظر گرفتن سه بُعد

چطور باید عهد جدید رو مطالعه کنیم؟
ما از سه جنبه یا سه دیدگاه این رو بررسی خواهیم کرد  .قبل از همه از
جنبه ادبی بر رسی میکنیم .وقتی به عهد جدید میرسیم ،میبینیم که این
کتاب یک قطعه ادبی هست .بنابر این  ،بُعد ادبی این کتاب مهمه و بهتره
که از این دیدگاه به اون نگاه کنیم .این کتاب به عنوان یک قطعه ادبی
در قالب یک کتاب

چطور گرد آوری شده ؟

بُعد دوم بعد تاریخی اون هست .این فقط داستان یا افسانه هایی از زمان
قدیم نیست که شاید حقیقت باشه و شاید هم نه  .اینها حقایق تاریخی
هستند که اونها رو خواهیم خوند .حقایقی تاریخی که ایمان داریم در طی
تاریخ به دست بسیاری از انسانها رسیده  .از جمله خود ما که امروزه
اون رو مطالعه میکنم.

چون عهد جدید دارای ارزش تاریخی هست  ،به این

دلیل لازمه که اون رو بررسی کنیم .بُعد ادبی  ،تاریخی  ،و سومین
.بُعد ،که بُعد الهیاتی اون هست
عهد جدید در مورد خدا به ما چی تعلیم میده ؟ نهایتاً این چیزیه که ما
.از اون خواهیم آموخت
ما این دوره مطالعاتی رو به دوبخش تقسیم خواهیم کرد .در اولین بخش به
بُعد ادبی و تاریخی عهد جدید نگاه خواهیم کرد  ،و چشم اندازی از کتاب
های عهد جدید به دست خواهیم آورد .در بخش دوم و

آخرین قسمت از

درسها  ،نگاهی خواهیم داشت به اینکه چطور همه اینها بر روی هم شرحی
.از مسیح و خدا رو به ما ارائه میدن .و نتیجۀ اون در زندگی های ما
.پس سه بُعد وجود داره که ما از سه دیدگاه اونها رو بررسی خواهیم کرد
عهد جدید چیست ؟
 :عهد جدید از بُعد ادبی
عهد جدید چیه؟ به عهد جدید به لحاظ ادبی فکر کنید.
ای از بیست و هفت کتاب هست.

عهد جدید مجموعه

بیست و هفت کتاب که توسط نویسنده ای

الهی نوشته شده  .و خیلی مهمه که اینو به خاطر داشته باشید که خدا ،
روح

القدس  ،نویسنده این کتاب مقدس هست .ما این رو بارها

در

کتاب

مقدس خواهیم دید .تقریباً  9نفر  ،این کتاب رو نوشتند که عبارتند
از  :متی  ،مرقس  ،لوقا

و

یوحنا که چهار کتاب اول رو نوشتند .بعد

پولس و پطرس و بعد از اون یهودا و نویسنده عبرانیان که مشخص نیست .
بعضی ها معتقدند که کتاب عبرانیان توسط دو نفر نوشته شده  .به اون
خواهیم رسید .و به این دلیله که گفتیم تقریباً نُه نفر .کتاب

عبرانیان کمی متفاوت هست .اون به زبان یونانی محلی نوشته شده  .که
اساساً زبان رایج یونانی هست .عبرانیان به زبان عامه مردم نوشته
.شده  .ما تا دقایقی راجع به اون صحبت خواهیم کرد
طی دوره ای کمتر از صد سال  ،این کتاب ها گردآوری شدند .اساساً این
کتابها در کمتر از یک قرن نوشته شدند .در ابتدا از زندگی و خدمت
مسیح ،شروع شده

و چیزهایی از اون دوره رو

ثبت

کرده و

حتی تا

بعد از صعود مسیح هم تمام نشده  .و بعد شما نسلی از مردم رو میبینید
که شاهدان عینی عیسی مسیح بودند و حتی با او معاشرت کردند .پس این
.کتاب ها در

کمتر از یکصد سال  ،نوشته شده اند

 :سه دستۀ کلی در عهد جدید
دستۀ اول روایت های تاریخی هستند که اساساً  ،داستان گونه هستند.
داستان هایی

تاریخی

که نحوه کنار هم قرار

گرفتن وقایع

رو نشون

 .میده
دستۀ دوم رسالات هستند  .در عهد قدیم  ،برای نامه از کلمۀ »رساله«
استفاده میشده  .و دسته سوم مکاشفه هست .مکاشفه هم به لحاظ تکنیکی یک
نامه هست .اما تا حدودی

عجیب به نظر میرسه  .پس سه دسته مختلف در

ادبیات عهد جدید هست .وقایع تاریخی ،رسالات و مکاشفه که منحصر به
 .فرده

 :سه

ویژگی کلیدی ادبیات عهد جدید

این سه ویژگی

برای درک عهد جدید بسیار مهم هستند .اولاً صحت وقایع

تاریخی وجود داره  .لازمه درک کنیم تمامی چیزهایی رو که میخونیم توسط
کسانی نوشته شدند که شاهدان عینی مسیح و

یا شاهدان عینی در

کلیساهایی بودند که در مورد اون کلیساها ها صحبت میکنند .یا شخصاً با
شاهدان عینی حشر و نشر داشتند .اگر به اناجیل نگاه کنید  ،مثلاً متی
و یوحنا که رسول بودند  ،و واضحه که مسیح رو دیده بودند و با او
معاشرت کرده بودند  ،با او راه رفته بودند  ،و بعد مرقس و لوقا رو
داریم  .مرقس بسیار با پطرس صمیمی بوده  .پس مرقس با پطرس معاشرت
داشته که مسیح رو به خوبی میشناخته و لوقا که با پولس معاشرت می
کرده  .ما میبینیم که لوقا با پولس در سفرهای خدمتی همسفر بودند .پس
از همون ابتدا شما

متوجه ارتباطی

میشید .عهد جدید فقط نقل قول دست

دوم افراد نیست .اون وقایع تاریخی ایه که از شاهدان عینی روایت شده .
.چیزهاییه که شخصاً دیدند و شنیدند

دومین ویژگی موثق بودن متون هست .بدین معنا که اساساً

اعتبار متون

عهد جدید  ،رو میشه از دست نوشته های قدیمی درک کرد .ما دست نوشته
های بیشتری نسبت به هر کتاب قدیمی دیگه داریم که میتونیم اونها رو با
.همدیگه مقایسه کنیم
ما هزاران نسخه خطی داریم که قدمت اونها حتی تا زمان اولین نوشته
ها  ،هم بر میگرده .

و اونها تفاوت هایی دارند  .حتی در جاهایی از

عهد جدید هم میبینید که این دست نوشته ها تفاوت هایی دارند .که
اساساً متن های مختلفی هستند و بنظر میرسه که چیز های متفاوتی میگند.
در پایان مرقس بخشی هست که روی اون بحث میشه که آیا جزء مرقس هست یا
نه .در این باره صحبت خواهیم کرد .اما اساساً چیزی که لازمه بدونیم
اینه که  %99/9اون جای بحث نداره .ما تفاوت هایی جزئی میبینیم اما
این تفاوت ها تأثیر عمده ای در درک حقایق کلیدی دربارۀ عیسی و نقش او
.در عهد جدید نداره
سومین ویژگی اقتدار الهی هست .این  27کتاب که خدا توسط کلیسای خودش
برای کلیسای خودش تصدیق و احراز کرده همگی از اقتداری الهی
برخوردارند .عده ای هستند که از روند استقرار کتابهای خاصی در عهد
جدید انتقاد میکنند .و میگند عهد جدید ساختۀ کلیسا هست  .خانمها و
آقایان باید بگم کلیسا

خالق عهد جدید نیست .عهد جدید خالق کلیسا

هست .خدا با اقتدار الهی خودش توسط مردان و زنانی در قرن یکم اونو
تدوین کرده تا اینکه قرنها بعد به شکل مدون امروزی در اومده دوم
تیموتائوس  3:16میگه :تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و
تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسائی سودمند است .این کتابها ازاقتداری
.الهی برخوردارند و خدا عهد جدید رو توسط کلیسا خلق کرده

وقایع عهد جدید کی و کجا اتفاق افتادند؟
بررسی عهد جدید به لحاظ تاریخی
وقایع عهد جدید کی و کجا اتفاق افتادند؟ اونا در کجا و کی واقع شدند؟
عهد جدید تاریخ هست .اساساً در پایان عهد قدیم در کتاب ملاکی میبینیم
.که چطور قوم خدا از اسارت باز گردانده شدند
اونها معبد اورشلیم

و دیوارهای دور شهر اورشلیم

رو بازسازی

کردند  .و بعد تا چندین قرن هیچ اتفاقی نیفتاد .اونها هیچ کلام موثقی
.از خدا نشنیدند

دورۀ بین دو عهد
طی اون دوره که با حکومت پارسیان شروع شد  ،کورورش پادشاه پارس رو
در اواخر عهد قدیم میبینید .و بعد از اون وارد دوره حکومت یونانی ها
میشویم

که توسط مردی به نام اسکندر کبیر اداره میشد.بعد از اون

دوره ،مُکابی ها یا مکابیان بر سر کار اومدند که طی این دوره یهودیان
بار دیگر

علیه سلوکیان

شورش کردند و بار دیگر یهودیت را در سرزمین

موعود احیا کردند .این سلسله حدود یکصد سال حکومت کردند  .بعد از اون
یک سردار رومیِ امپراطور پمپئی  ،اورشلیم رو فتح کرد .و بعد از اون
وارد دوره رومیان میشیم  .میخوایم ببینیم که چرا این اهمیت داره .
دورۀ رومی ها از حدود شصست و سه قبل از میلاد تا زمان عهد جدید ادامه
داشته  .پس لازمه که درک کنیم وقتی عیسی آمد  ،عملاٌ امپراطوری رم بر
سر کار بود .بعد هیرودیس کبیر و پسران او کنترل رو به دست گرفتند و
باز میبینید که به افراد مختلفی در مکان های مختلف در عهد جدید اشاره
شده که تقریباً

با امپراطوری رم  ،مرتبط بودند .پس این رو به خاطر

داشته باشید  ،چون بعد خواهیم دید که در بعضی از کتب عهد جدید این
 .اهمیت زیادی پیدا میکنه
حدود  70بعد از میلاد  ،امپراطوری رم به اورشلیم حمله کرد و معبد رو
.ویران کرد .معبد در سال  70میلادی به کلی نابود و اورشلیم غارت شد
قوم یهود و در برخی

عرصه

دین یهود هم تحت تأثیر قرار گرفت .خب تمام

 .اینها دور ۀ بین دو عهد رو در بر میگیره

خط سیر زمانی عهد جدید
آغاز عهد جدید

بر مبنای تولد عیسی مسیح قرار گرفته

و به اعتقاد

بعضی از محققین از چهار یا شش قبل از میلاد شروع میشه  .بسیاری بر
این باور هستند که کتاب مکاشفه در پایان قرن یک  ،نوشته شده .حالا
میخوام نهایت سعی ام رو بکنم که چیزهایی رو بهتون یاد بدم که در
.درستی اونها جای شکی نیست
عدۀ زیادی از محققین عهد جدید بر سر چیزهای مختلفی بحث میکنند .و ما
میتونیم وقت بذاریم و اونها رو مطالعه کنیم .اما من فکر نمی کنم برای
ما ارزش چندانی داشته باشه  .من فکر می کنم که بهتره ما وقتمون رو
صرف این بکنیم که ببینیم در عهد جدید چی میدونیم؟
پس میخوام نهایت سعی ام رو بکنم که
احتیاط بهش

نگاه کنیم و به

هر چیزی رو که میبینیم ،با دقت و

چیزهایی خواهیم پرداخت

که معلمین کتاب

مقدس با اون موافق هستند .اگر چیزی هست که بر سرش بحثی وجود داره اما
.مهمه  ،اون رو به شما خواهم گفت

به موقع بودن عهد جدید
اینجا چیز خوبی میبینیم  .این بهترین زمان برای آمدن عیسی است .اولاً
به لحاظ الهیاتی زمان خوبی برای آمدن او بود .عهد قدیم دقیقاً ما رو
 .به این نکته رسونده
قوم خدا در عهد قدیم  ،مدت های زیادی بود که منتظر آمدن مسیحای موعود
بودند .شریعت عهد قدیم نیاز اونها رو به مسیحا نشون داده بود .و این
.بهترین زمان به لحاظ الهیاتی برای آمدن عیسی بود
در ثانی بهترین زمان به لحاظ مذهبی بود .اکثراً قوم یهود در دوره بین
دو عهد به بت پرستی رو آورده بودند .اونها کنیسه ها رو رها کرده
بودند .کنیسه ها محلی برای پرستش  ,و مدارسی برای

تعلیم

بودند که

در سرتاسر سرزمین اسرائیل گسترش پیدا کرده بودند .و این جاییه که
میبینیم پولس در سفرهای خدمتی اش به اونجا میره  .او به معابد
میرفت  .آشکارا میبینیم که عیسی هم پادشاهی خدا رو در معبد اعلام
میکنه

و این بسیار مهم بوده

 .پس به لحاظ مذهبی زمان آمدن عیسی

زمان کاملی بوده  .چونکه در این زمان اونها عهد قدیم رو تمام کرده
بودند .به لحاظ فرهنگی هم ،زمان اومدن عیسی ،زمانی درست بوده  .رواج
زبان یونانی شاهدی بر این واقعیت هست .اساساً اسکندر کبیر چند قرن
قبل  ،سرتاسر دنیای قدیم رو زیر پا گذاشته و زبان مشترکی رو ایجاد
کرده بود .زبانی بین المللی  .او اساساً زبان یونانی محاوره ای رو به
عنوان زبان رسمی

پایه ریزی کرد

که قبلاً هم بهش اشاره کردم .یکی از

اهداف او» یک دنیا و یک زبان « بود .پس به این ترتیب یک زبان مشترکی
بود که عهد جدید میتونست به اون زبان نوشته بشه

و در بین فرهنگ های

مختلف انتشار پیدا کنه  .بلاخره آمدن عیسی به لحاظ سیاسی نیز در
بهترین موقعیت انجام گرفت .در امپراطوری رم  ،شما واژه ای به نام
»رمانا« میبینید که معنای اون »امنیت رومی « هست .فلسطین  ،تحت فرمان
رومیان اداره میشد  .یکی از مهمترین کارهایی که رومیان کردند احداث
.جاده هایی بود که مردم میتونستند در اونها با خاطری آسوده سفر کنند
از طریق این جاده ها بود که انجیل میتونست به سلامتی  ،به جاهای
مختلف انتقال پیدا کنه  .حالا میخوام به این چیزها فکر کنید .به لحاظ
الهیاتی  ،مذهبی  ،و حتی این زبان مشترک و امنیت رومی شرایطی فراهم

شد که تحت اون شرایط عیسی آمد و تحت همین شرایط بود که انجیل در
تمامی اون سرزمین ها موعظه شد .خدا توی آسمان ننشسته بود

 ،که فکر

کنه و بگه :خب عیسی فکر میکنم این بهترین زمانه و حالا میخوام تو رو
پایین بفرستم پس بلند شو و به اونجا برو  .بلکه میخوام ببینید که خدای
حاکم بر تمامی جهان ،وقایع خاصی رو طرح ریزی میکرده تا لحظۀ موعود
فرا برسه  .تا در زمان موعود عیسی مسیح رو بر روی زمین بفرسته تا
مصلوب بشه و بمیره و از مردگان قیام کنه و کلیساهای عهد جدید شروع
.بشند .و این زمان درستی بود
شما در کتاب راهنمای خودتون در صفحات شش و هفت نقشه ای از فلسطین رو
دارید .امیدوارم که اون به شما دیدیگاه مختصری بده تا بتونید بعضی
چیزها رو متوجه بشید .وقایع مختلفی رخ میدند .خصوصاً در برخی اناجیل.
اما وقتی به سفرهای خدمتی پولس نگاه میکنیم  ،به تمامی این وقایع به
.لحاظ جغرافیایی فکر کنید

نگاهی به کتاب های عهد جدید
حالا ازتون میخوام که نگاهی کلی بندازیم به کتاب های عهد جدید .اساسا
میخوام که اونها رو یکی یکی بر رسی کنیم .و متوجه بشیم که کتاب های
 .عهد جدید چه چیزی رو به ما آموزش میدن

سه بخش عمده
ما در دسته بندی کتاب ها در این مورد صحبت کردیم .و گفتیم که کتاب ها
.سه دسته هستند .اولاً داستان های عهد جدید
حدود  %60از عهد جدید مربوط به داستان ها میشه  5 .کتاب اول  :متی
مرقس لوقا  ،یوحنا و اعمال رسولان  ،داستان عهد جدید رو با ما در
میون میذارن  .دسته دوم نامه های عهد جدید هستند .اونها رسالات

یا

نامه هایی هستند که نوشته شدند تا به ما کمک کنند وقایعی رو که در
متی  ،مرقس  ،لوقا و یوحنا و کتاب اعمال رسولان هست درک کنیم .کتاب
 .های عهد جدید

طبق ترتیب تاریخی تدوین نشدند

شما اکثر این نامه ها رو میبینید که در زمینه ای نوشته شدند که از
 .اعمال یک تا اعمال بیست و هشت رو در بر میگیره
پس شما کتاب های داستان و رسالات رو دارید  .و بلاخره جمع بندی عهد
جدید یا مکاشفه که به لحاظ تکنیکی یک نامه هست اما با دیگر نامه ها
تفاوت عمده ای داره  .پس کتاب پایانی یا مکاشفه رو درانتهای عهد جدید
 .داریم

کاری که میخوام در هر کتابی انجام بدم اینه که میخوام

خلاصه ای به

دو روش ارائه بدم .اول میخوام در همون ابتدا بعضی اطلاعات مقدماتی رو
بهتون بدم که کمکتون میکنه این کتاب ها رو همینطور که پیش میریم به
خوبی درک کنید .اطلاعات مقدماتی برای مبتدیان  .و دوم بعضی توصیه های
عملی برای مطالعه به شما خواهم داد .توصیه هایی عملی که میتونید با
استفاده از اونها در مطالعه این کتاب های متفاوت تعمق کنید .پس اولی
 .اطلاعات مقدماتی برای مبتدیان و بعد توصیه های عملی برای مطالعه
داستان عهد جدید
بسیار خب داستان عهد جدید  .ما اول کتاب های متی مرقس  ،لوقا یوحنا و
 ):اعمال رو مطالعه خواهیم کرد .زندگی و خدمات مسیح ) متی – یوحنا
اساساً در داستان های عهد جدید دو دسته بندی هست .اول  ،زندگی و
خدمات مسیح که از متی تا یوحنا ادامه داره  .همه این کتاب ها متی
مرقس  ،لوقا و یوحنا با همدیگر مرتبط هستند  .چونکه همه با یک هدف
اصلی نوشته شدند .اونها نوشته شدند تا داستان عیسی رو در انجیل به ما
نشون بدن .میخوام اینو بدونید که این کتاب ها به ترتیب وقوع زمانی
به عنوان زندگی نامه عیسی نوشته نشدند .تعدادی از اونها اصلاً
مبنای تاریخ وقوع

تدوین نشدند .اونها با این هدف اصلی

که مسیح رو به کسانی نشون بده که به اون کتاب ها
چرا بعضی

بر

نوشته شدند

گوش میکنند  .اما

تفاوت ها رو میبینیم .چرا می بینیم داستان های متفاوتی

توسط نویسندگان مختلف نوشته شده ؟ چون اگرچه
مشخصی نوشته شدند  ،اما از دیدگاه های

اونها

با هدف مشترک و

متفاوت و توسط شنوندگان

.مختلفی نوشته شدند
این کتاب ها توسط چهار شخص مختلف نوشته شده  .چهار شخص متفاوت با
شخصیتی متفاوت

و

دیدگاه هایی متفاوت که خطاب به افراد مختلفی نوشته

.شدند
حالا میخوام به این فکر کنید که

مخاطبین چطور از طرز نوشتن شما

تأثیر میپذیرند .برای اینکه بتونیم متی مرقس  ،لوقا و یوحنا رو درک
کنیم  ،باید خودمون رو در موقعیت فرهنگی اون افرادی قرار بدیم که
مخاطب این کتاب ها بودند .چون وقتی شما با کسی حرف میزنید باید در
نظر بگیرید که زمینه ی فکری اونها چی هست؟
باید توجه کنید که قبلاً چی درک کردند  .و این دو هزار سال بعد برای
ما چالشی هست که خودمون رو در موقعیت واقعی خوانندگان ِ اون دوره

قرار بدیم و بفهمیم که اونها چه زمینه فرهنگی داشتند تا بتونیم
بفهمیم چرا متی این رو گفته و یا چیز

دیگری .به این دلیله که مطالعه

عهد جدید در کتاب مقدس کاری فراتر از روخوانی این کتاب هست .البته که
روخوانی کتاب مقدس مهمه  .اما برای درک اون باید بفهمیم که این مطلب
برای مخاطبین اون دوره چه مفهمومی داشته  .ما باید خودمون رو در
.موقعیت خوانندگان و شنوندگان در اون دوره قرار بدیم

) حیات و خدمت کلیسا ) اعمال رسولان
 .در عهد جدید زندگی و خدمات عیسی رو داریم و بعد حیات و خدمات کلیسا
حیات و خدمات کلیسا در اصل بخش دوم انجیل لوقا هست  .چون لوقا هر دوی
 .این کتاب ها رو نوشته

متـّی
اطلاعات مقدماتی برای مبتدیان
بسیار خوب ،آماده هستیم؟ میخوایم مطالعه امون رو شروع کنیم .اگه
بخواید میتونید در طول درس یادداشت بردارید .لطفاً کتاب متی رو باز
کنید ،ما آیات مختلفی رو بررسی خواهیم کرد .و درضمن به هر کدوم از
.اون کتابها نگاهی خواهیم انداخت
از متی شروع میکنیم ،متی یک خراج گیر یهودی بود .این عجیب نیست؟ خدا
تصمیم میگیره که اولین نویسندۀ عهد جدید متی باشه ،مردی که مورد
سؤظنّ قوم خودش هست که از اونها سؤ استفاده میکنه.

متی منفورترین مرد

برای نوشتن اولین کتاب عهد جدید بکار گرفته میشه .آیا خوشحال نیستید
که خدایی داریم که بهترین ها رو انتخاب نمیکنه؟ افراد محبوب زیادی
بودند اما خدا تصمیم میگیره منفور ترین رو انتخاب کنه .خدا رو شکر که
فیض خودش رو نثار کسانی میکنه که هرگز نمیتونند شایستۀ اون باشند .ما
از همون ابتدا حتی از انتخاب نویسنده اینو میبینیم .متی کتابش رو در
حدود  70یا  80بعد از میلاد یعنی بلافاصله بعد از انهدام معبد نوشت.
حالا این اهمیت داره .ما در کتاب متی خواهیم دید که او در نوشته هاش
با قلب و جان یهودیت در کشمکش هست .یهودیت رو میبینید که به یکی از
دو مسیر میره یا به سمت فریسیان و یا به سمت مسیح .او یهودیان مسیحی
رو بر می انگیزه یا یهودیانی رو که در فکر ایمان آوردن به مسیح و
پیروی از مسیح بودند .به این دلیله که اودر این کتاب این توصیف رو
میکنه .او میخواد هستۀ مرکزی یهودیت بدونند که یهودیت در شخص عیسی

مسیح به کمال رسید .و به این دلیل این کتاب رو مینوسه .موضوع اصلی
کتاب اینه که عیسی پادشاه یهوده .از همون ابتدا او بارها و بارها به
.این مسئله اشاره میکنه .ما بعد خواهیم دید که عیسی پادشاه هست
:آیات کلیدی
اما چوناو در اینچیزها تفکر میكرد ،ناگاهفرشتهخداوند در خواببر وی
ظاهر شده ،گفت» :ای یوسفپسر داود ،از گرفتنزنخویشمریممترس ،زیرا
كهآنچهدر وی قرار گرفتهاست ،از روحالقدساست .و او پسری خواهد زایید و
ناماو را عیسی خواهی نهاد ،زیرا كهاو امتخویشرا از گناهانشانخواهد
رهانید «.و اینهمهبرای آنواقعشد تا كلامی كهخداوند بهزباننبی
گفتهبود ،تمامگردد

»كهاینكباكرهآبستنشدهپسری خواهد زاییـد و نـاماو

را عمانوئیـلخواهنـد خوانـد كهتفسیـرشایـناست :خـدا با مـا «.متی 1:20
– 23
و هنگامیکهعیسیبهنواحیقیصریهفیلپسآمد ،از شاگردانخود پرسیده،
گفت» :مردممرا کهپسر انسانمچهشخصمیگویند؟«

گفتند:

»بعضییحییتعمید دهندهو بعضیالیاسو بعضیاِرمیا یا یکیاز انبیا«.
ایشانرا گفت» :شما مرا کهمیدانید؟«

شمعونپطرسدر

جوابگفتکه»توییمسیح ،پسر خدایزنده!« عیسیدر جوابویگفت:
»خوشابحالتو ایشمعونبنیونا! زیرا جسمو خوناینرا بر تو کشفنکرده،
بلکهپدر منکهدر آسماناست .و مننیز تو را میگویمکهتوییپطرسو بر
اینصخرهکلیسایخود را بنا میکنمو ابوابجهنّمبر آناستیلا نخواهد
یافت .و کلیدهایملکوتآسمانرا بهتو میسپارم؛ و آنچهبر زمینببندیدر
آسمانبستهگردد و آنچهدر زمینگشاییدر آسمانگشادهشود«.
آنگاهشاگردانخود را قدغنفرمود کهبههیچکسنگویند کهاو مسیحاست .متی
20 – 16 :13
پسعیسـیپیـشآمـده ،بدیشـانخطابکرده ،گفت» :تمامیقدرتدرآسمانو بر
زمینبهمندادهشدهاستپسرفته ،همهامتهـا را شاگـرد سازیـد و
ایشـانرا بـهاسمِ ابو ابنو روحالقدستعمید دهید .و ایشانرا
تعلیـمدهیـد کههمهامـوریرا کهبهشما حکمکردهامحفظکنند .و
اینکمـنهـر روزهتا انقضایعالمهمراهشما میباشـم «.آمیـنمتی  – 28 :18
20
:توصیه های عملی برای مطالعه

میخوام تشویقتون کنم در سرتاسر کتاب متی به تأکید بر پادشاهی
خدا) ملکوت خدا( دقت کنید .وقتی این کتاب رو میخونید بارها و
بارها به پادشاهی خدا یا ملکوت آسمان برخورد خواهید کرد .ودر
خلاصۀ ساختار این کتاب میبینید که تأکید عمده بر شاه هست.
بیشترین تأکید متی بر تعالیم

مسیح عیسی هست .پنج بخش عمدۀ

تعلیمی در این کتاب هست وهر کدوم از این بخشها از همون خط سیر
.پیروی کرده اند
معرفی پادشاه در نخستین آیات باب یک – 1
در دو باب اول ما داستان تولد عیسی مسیح ناصری پادشاه قوم – 2
 .یهود رو میبینیم
در تعمید عیسی مسیح و شروع خدمات عمومی او خدا بر هویت عیسی – 3
شهادت میده و میفرماید »ایناستپسر حبیبمنكهاز او خشنودم « .متی
3:17
متی  4:12و  7:29اعلام پادشاهی خدا .متی موعظه های عیسی رو – 4
اینطور خلاصه میکنه :از آنهنگامعیسی بهموعظهشروعكرد و گفت:
»توبهكنید زیرا ملكوتآسماننزدیک است « .متی 4:17
متی  8:1و  10:42قدرت و خدمت ملکوت خدا – یکی از مثالهای قدرت – 5
:ملکوت رو میتو نیم در متی  27 – 8:823ببینیم
چونبهكشتیسوار شد ،شاگردانشاز عقباو آمدند .ناگاهاضطرابعظیمیدر دریا
پدید آمد ،بحدی كهامواج ،كشتیرا فرو میگرفت؛ و او در خواببود.
پسشاگردانپیشآمده ،او را بیدار كرده ،گفتند» :8خداوندا ،ما را دریابكههلاک
میشویم!« بدیشانگفت » :8ایكمایمانان ،چرا ترسانهستید؟« آنگاهبرخاسته،
بادها و دریا را نهیبكرد كهآرامیكاملپدید آمد .اما آناشخاصتعجّبنموده ،گفتند:8
»»! .اینچگونهمردیاستكهبادها و دریا نیز او را اطاعتمیكنند
:متی  38 – 9:835خدمت ملکوت رو نشون میده
و عیسیدر همهشهرها و دهاتگشته ،دركنایسایشانتعلیمداده،
بهبشارتملكوتموعظهمینمود و هر مرضو رنجمردمرا شفا میداد .و چونجمعیكثیر
دید ،دلشبر ایشانبسوختزیرا كهمانند گوسفندانِ بیشبان ،پریشانحالو
پراكندهبودند .آنگاهبهشاگردانخود گفت» :8حصاد فراواناستلیكنعمَلهكم.
».پساز صاحبحصاد استدعا نمایید تا عمَلهدر حصاد خود بفرستد

متی  11:81و  13:852تحقیق در مورد ملکوت – این مطلب رو در متی 6 – 11:82
:میبینیم
و چونیحییدر زندان ،اعمالمسیحرا شنید ،دو نفر از شاگردانخود را فرستاده،
بدوگفت» :8آیا آنآیندهتویییا منتظر دیگریباشیم؟« عیسیدر
جوابایشانگفت» :8بروید و یحییرا از آنچهشنیدهو دیدهاید ،اطّلاعدهید
كهكورانبینا میگردند و لنگانبهرفتار میآیند و ابرصانطاهر و كرانشنوا و
مردگانزندهمیشوند و فقیرانبشارتمیشنوند؛ و خوشابحالكسیكهدر
».مننلغزد
متی  13:853و  18:835مخالفت با ملکوت و اقرار به ملکوت .متی  18 – 16:813اعتراف
:پطرس بر هویت مسیح رو ثبت کرده
و هنگامیکهعیسیبهنواحیقیصریهفیلپسآمد ،از شاگردانخود پرسیده،
گفت» :8مردممرا کهپسر انسانمچهشخصمیگویند؟« گفتند:8
»بعضییحییتعمید دهندهو بعضیالیاسو بعضیاِرمیا یا یکیاز انبیا«.
ایشانرا گفت» :8شما مرا کهمیدانید؟« شمعونپطرسدر
جوابگفتکه»توییمسیح ،پسر خدایزنده!« عیسیدر جوابویگفت:8
»خوشابحالتو ایشمعونبنیونا! زیرا جسمو خوناینرا بر تو کشفنکرده،
بلکهپدر منکهدر آسماناست .و مننیز تو را میگویمکهتوییپطرسو بر
.اینصخرهکلیسایخود را بنا میکنمو ابوابجهنّمبر آناستیلا نخواهد یافت
متی  19:81و  – 25:846پذیرش و رد کردن ملکوت .ما این رو از مثلی که عیسی در متی
 32 – 21:828.آورده متوجه میشیم
لیکنچهگماندارید؟ شخصیرا دو پسر بود .نزد نخستینآمده ،گفت" :8ایفرزند
امروز بهتاکستانمنرفته ،بهکار مشغولشو ".در جوابگفت" :8نخواهمرفت ".اما بعد
پشیمانگشته ،برفت .و بهدوّمیننیز همچنینگفت .او در جوابگفت" :8ایآقا
منمیروم ".ولینرفت .کدامیکاز ایندو خواهشپدر را بجا آورد؟« گفتند» :8اوّلی«.
عیسیبدیشانگفت » :8هرآینهبهشما میگویمکهباجگیرانو فاحشهها قبلاز
شما داخلملکوتخدا میگردند ،زانرو کهیحییاز راهعدالتنزد شما آمد و بدو
ایماننیاوردید ،اما باجگیرانو فاحشهها بدو ایمانآوردند و شما چوندیدید ،آخر
.همپشیماننشدید تا بدو ایمانآورید
متی  28 – 26پیروزی ملکوت .پادشاه قیام کرده به شاگردانش و همۀ مسیحیان
مأموریتی بزرگ میدهد متی 20 – 28:816

اما یازدهرسولبهجلیل ،بر کوهیکهعیسـیایشانرا نشاندادهبود رفتند .و چوناو
را دیدنـد ،پرستشنمودنـد .لیکـنبعضـیشـک کردند .پسعیسـیپیـشآمـده،
بدیشـانخطابکرده ،گفت» :8تمامیقدرتدرآسمانو بر زمینبهمندادهشدهاست
پسرفته ،همهامتهـا را شاگـرد سازیـد و ایشـانرا بـهاسمِ ابو ابنو
روحالقدستعمید دهید .و ایشانرا تعلیـمدهیـد کههمهامـوریرا کهبهشما
حکمکردهامحفظکنند .و اینکمـنهـر روزهتا انقضایعالمهمراهشما میباشـم«.
.آمیـن
پنج بخش عمدۀ تعلیمی داریم و بعد از اون اعمال عیسی که معنی اون
تعالیم رو به ما نشون میده  .پس این کاریه که متی کرده  .او
مطالب رو به ترتیب زمان وقوع تنظیم نکرده  .اما به خوبی کمک
کرده که متوجه تعالیم عیسی بشیم .احتمالاً مشهورترین تعلیم عیسی
در همون ابتدای متی و در آغاز خدمت مسیح در موعظۀ

سر کوه در متی

.پنج تا هفت هست
حالا این

اهمیت تعالیم مسیح رو در سرتا سر کتاب نشون میده .

میخوام تشویقتون کنم که اگر متی رو میخونید به ارجاعات اون هم
دقت کنید .یعنی جایی که کتاب مقدس به بخش دیگری از کتاب ارجاع
 .میده
تصورات غلط

و

سؤالاتی که

ممکنه در جایی از کتاب مقدس برای کسی

 .پیش میاد  ،با مراجعه به بخش های دیگه میتونه

رفع بشه

حدود صدو بیست و نه ارجاع یا اشاره به بیست و پنج کتاب از سی و
 .نه کتاب عهد قدیم در متی وجود داره
میبینید که چرا مطالعۀ عهد قدیم مهمه  .برای مطالعۀ متی  ،ما
ناگزیر از دانستن عهد قدیم هستیم.

او بارها و بارها به عهد قدیم

 .اشاره میکنه
دوازده بار در جاهای مختلف این کتاب به این اشاره

میکنه که عهد

.قدیم به کمال رسید و تموم شد
از ابتدا تا انتهای موعظه سر کوه عیسی گفته  » :این به انجام
».رسید
این  ،ارتباطی قوی با عهد قدیم هست  .وقتیکه تعالیم عیسی مسیح رو
میخونید یادتون باشه خودتون رو در موقعیت شنوندگان اون زمان قرار

بدید .ما باید بافت فکری اونها رو بدونیم تا بتونیم کتاب متی رو
.درک کنیم

مرقس
اطلاعاتی مقدماتی برای مبتدیان
دومین انجیل  ،انجیل مرقس هست که توسط مرقس که دوست صمیمی پطرس
بود نوشته شده  .مرقس این کتاب رو بین سالهای شصت و پنج تا هفتاد
بعد از میلاد نوشته  .یعنی قبل از ویرانی معبد .اما این کتاب در
خلال زمانی نوشته شده که شورش های زیادی در بین قوم یهود و یورش
امپراطوری روم علیه یهودیان در جریان بوده  .واضحه که اگر عاملی
سبب جنگ شده  ،این منتهی به

ویرانی معبد و غارت شهر اورشلیم

شده .و این فشارها تا زمانی ادامه داشته که مرقس این کتاب رو
.خطاب به مسیحیان غیر یهودی در رم نوشته که تحت ستم رومیان بودند
واضحه که درگیری هایی بین رومیان و یهودیان وجود داشته  .مردم در
اون دوره بر این باور بودند که مسیحیت  ،فرقه ای از یهودیت هست و
اونها جفاهای شدیدی رو در رم تجربه میکردند و مرقس خطاب به این
 .افراد نوشته تا اونها رو دلگرم کنه
.و نتیجه اش چیزی بوده که میخوام بهتون نشون بدم
به آخر مرقس باب   16مراجعه کنید .چیزی که در جریانه اینه که
ایمانداران با فشار های زیاد و با آزار هایی جدی مواجه بودند و
بسیاری از اونها ایمانشون متزلزل شده  .وقتیکه آزار ها علیه
اونها شروع شد  ،اونها شروع به شک کردند .آیا مسیح حقیقت داشت؟
آیا واقعاً ما باید به این راه ادامه بدیم؟ آیا باید در ایمان به
او به پیش بریم؟
میخوام به مرقس   16نگاه کنید .شما قیام مسیح رو دارید و بعد با
 :هم به آیه شش نگاه کنیم که میگه
» !او بدیشانگفت» :8ترسانمباشید «
مرد جوانی در آیه پنج با اونهایی که وارد مقبره شده بودند صحبت میکنه و به
 :اونها می گه

ترسانمباشید! عیسیناصریمصلوبرا میطلبید؟ او برخاستهاست! در اینجا «
» .نیست .آنموضعیرا کهاو را نهادهبودند ،ملاحظهکنید
حالا اون داستان به ما میگه که او اینجا نیست  .یکی از بهترین زمان های من که
در اورشلیم سپری کردم زمانی بود که با یک تور از محوطۀ مقبره ای که عیسی
در آن دفن شده بود بازدید می کردیم .راهنمای ما گفت نمیدونم چرا اینجا اومدید.
تمام کسانیکه اینجا میاند حتماً به اینجا سری میزنند .اما اینجا چیزی
نیست که ببینید .عیسی که دیگه اینجا نیست  .و من فکر کردم بله  .عجب
حقیقیت حیرت انگیزی .او اینجا نیست .او قیام کرده  .ما وقتمون رو تلف
کردیم .ما هیچ چیزی اونجا ندیدیم .او رفته بود .و داستان همین بود .حالا میخوام
تصور کنید اگر در وضعیتی قرار گرفتید که وسوسه شدید حرف نزنید و
ایمانتون رو با کسی در میون نذارید میتونید به آیه هشت گوش کنید و
ببینید ما رو به کجا هدایت میکنه  .و این جاییه که بعضی ها فکر میکنند
 .که کتاب مرقس عملاً تموم میشه
 :تصور کنید که مرقس در همین آیۀ هشت تموم بشه که میگه
پسزنان بزودیبیرونشدهاز قبر گریختند زیرا لرزهو حیرتایشانرا فرو «
» .گرفتهبود و بهکسیهیچنگفتند زیرا میترسیدند
حالا اگه کتاب همینجا تموم میشد  ،چی میشد؟ آیا درک میکنید که چه نوع
پیامی به کلیساهای عهد جدید میداد؟ فکرش و بکنید که اگر کسی چون
ترسیده بود  ،در مورد قیام عیسی مسیح حرفی نمیزد چه اتفاقی میافتاد؟
مرقس به ما یاد آوری میکنه که این چیزیه که ما باید در باره اش با مردم صحبت
کنیم .اگر این خبر نزد اونها متوقف میشد  ،قیام عیسی مسیح فقط یک
داستان واقعی تاریخی میشد که به قرن های دوم و سوم نمیرسید .خدا رو شکر
میکنم که ایماندارانی که مرقس رو میخونند  ،راهشون رو نمیکشند که برند و
سکوت کنند .او برای مسیحیان غیر یهودی رومی نوشته که تحت شکنجه
.بودند
موضوع اصلی در کتاب مرقس اینه که عیسی خادم رنج کشیدۀ خداست .ما
میبینیم که بارها و بارها به زجر هایی که عیسی کشیده اشاره شده  .مهمترین
متن  ،مرقس  38 – 8:831هست  .اون آیات در مورد رنج های غیر منتظره ای صحبت می
کنه که عیسی به شاگردانش گفت او رنج خواهد دید .و پطرس عیسی رو به
کناری کشید و گفت شاید نمیدونی داری چیکار می کنی .عیسی گفت تو به

من نگو که نمیدونم چیکار میکنم .و این رو با لحنی تند به او گفت  .عیسی
 .میگه  :8این کاریه که من واقعاً باید انجام بدم
آنگاهایشانرا تعلیمدادنآغاز کرد که“لازماستپسر انسانبسیار زحمتکشد و از
مشایخو روسایکهنهو کاتبانرد شود و کشتهشده ،بعد از سهروز برخیزد ”.و
چوناینکلامرا علانیهفرمود ،پطرساو را گرفته ،بهمنعکردنشروعنمود .اما او
برگشته ،بهشاگردانخود نگریسته ،پطرسرا نهیبداد و گفت“ :8ایشیطاناز
مندور شو ،زیرا امور الهیرا اندیشهنمیکنیبلکهچیزهایانسانیرا .پسمردمرا با
شاگردانخود خوانده ،گفت“ :8هر کهخواهد از عقبمنآید ،خویشتنرا انکار کند و
صلیبخود را برداشته ،مرا متابعتنماید .زیرا هر کهخواهد جانخود را نجاتدهد ،آنرا
هلاکسازد؛ و هر کهجانخود را بجهتمنو انجیلبر باد دهد آنرا برهاند .زیراکهشخصرا
چهسود دارد هر گاهتمامدنیا را ببرد و نفسخود را ببازد؟ یا آنکهآدمیچهچیز را
بهعوضجانخود بدهد؟ زیرا هر کهدر ای نفرقهزناکار و خطاکار از منو
سخنانمنشرمندهشود ،پسر انساننیز وقتیکهبا فرشتگانمقدسدر جلالپدر
”.خویشآید ،از او شرمندهخواهد گردید
در سرتاسر کتاب مرقس چیزی رو میبینید که بهش راز مسیحایی گفته
شده  .این رو در جاهای مختلف مرقس میتونید ببینید .آیا میدونید چرا عیسی
میخواست خودش رو مخفی نگهداره ؟ دیوها شروع کردند به اعلام این که او عیسی
مسیح هست .دیوها او رو شناختند در حالیکه هنوز کسی او رو نمیشناخت .و او
همیشه چیزی مثل این میگفت  » :8هیسسسس...به کسی چیزی نگید« یا
گاهی او مردم رو شفا میداد و به اونها میگفت به کسی چیزی نگید .برید و به
کسی چیزی نگید .چرا او اینکار و میکرد؟ چون او مأموریتی داشت  .او باید
مصلوب میشد .این مأموریت متفاوت از چیزی بود که هر کسی در ذهن خودش برای
.او تصور میکرد
قصد همه این بوده که مسیحایی بیاد که او رو بلند کنند و او رو به عنوان شاه
 .انتخاب کنند .تا رومیان رو از قدرت خلع کنه
اونها اصلاً انتظار اینو نداشتند که مسیحایی از دختری به نام مریم متولد
 .بشه و در محیطی محقرانه بزرگ بشه و بعد بد تر از همه  ،مصلوب بشه
این چیز نبود که از مسیحا انتظار میرفت  .و این باعث شد که مردم در اکثر موارد
او رو به عنوان مسیحا نپذیرند .و وقتی مردم اون حقیقت رو افشا میکردند او
میگفت  :8صبر کنید  .من مأموریتی دارم که باید انجام بدم .پس ما بارها و بارها

این موضوع رو میبینیم که عیسی خادم رنج کشیدۀ خداست .مرقس 45 – 10:843
 :میگه
لیکندر میانشما چنیننخواهد بود ،بلکههر کهخواهد در میانشما بزرگشود،
خادمشما باشد .و هر کهخواهد مقدمبر شما شود ،غلامهمهباشد .زیرا کهپسر
انساننیز نیامدهتا مخدومشود بلکهتا خدمتکند و تا جانخود را
فدایبسیاریکند
توصیه هایی عملی برای مطالعه  :8مرقس عیسی رو همواره در حال حرکت نشون
میده  .او چهل و یک بار از » بلا درنگ « استفاده کرده  .او میگه  » :8عیسی
» ...بلادرنگ این کار را کرد... .عیسی بلافاصله اونکار رو کرد  ،و
اگر به مرقس یک نگاه کنید روزی رو در زندگی عیسی خواهید دید که هر وقت
فکر کردید که خیلی سرتون شلوغه کافیه به مرقس یک نگاه کنید .او صبح
موعظه اش رو در جایی شروع میکنه و شب به پایان میرسونه  .و بعد او به خانۀ
دوستی سر میزنه  .در حالیکه مادر اون دوستش مریض بوده  .و بعد تصمیم
میگیره که بره و او رو شفا بده  .تا اینکه بتونه بلند شه و بعد از ظهر با اونها
مشارکت کنه  .بعد تمامی شهر شروع به آمدن میکنند .و کتاب مقدس میگه :8
تمامی مردم شهر درِ خانۀ او صف کشیدند تا دیوها رو از اونها اخراج کنه  ،بیماری
هاشون رو شفا بده  ،و به این ترتیب تمام شب رو صرف شفا دادن افراد در شهر
میکنه  .پس روز پر مشغله ای داشته  .و زیباییش در مرقس  1:835هست که
میگه  :8بامدادانقبلاز صبحبرخاسته ،بیرونرفتو بهویرانـهایرسیـده ،در آنجا
.بهدعا مشغولشد
این بسیار مهمه  .خدایا به ما کمک کن که از مرقس  1:835ببینیم که در بحبوحۀ
یک روز پر مشغلۀ دنیایی زمانی برای خودمون پیدا کنیم که بتونیم به جای
خلوتی بریم  .و زمانی رو برای دعا کردن در حضور پدر اختصاص بدیم .من باید در
سرتاسر کتاب مرقس به چیز متفاوتی تأکید کنم  .توجه داشته باشید که
تقریباً نیمی از انجیل صرف وقایعی شده که مربوط به آخرین هفتۀ زندگی
عیسی هست  .تقریباً نیمی از وقایع مربوط به اون دوران هست  .در مرقس یازده
او وارد اورشلیم میشه  .او نگران معبد هست  .او شروع میکنه به تغییر دادن رویه
 .اش .و ما میبینیم که عیسی راهی صلیب هست

 :بافت کلی

شما میبینید که بافت کلی مرقس بر مبنای مأموریت خدمتی در جلیل هست .
مرقس  . 1-9داستان مأموریت عیسی  ،در راستای چیزیه که در متی خوندیم.
 .مرقس این رو به این صورت توصیف کرده
مرقس 15 – 1:814
و بعد از گرفتارییحیی ،عیسیبهجلیلآمده ،بهبشارتملکوتخدا موعظهکرده،
میگفت“ :8وقتتمامشد و ملکوتخدا نزدیکاست .پستوبهکنید و
”بهانجیلایمانبیاورید

:سفر خادم به اورشلیم:8

مرقس  34 – 10:832میگه

و چوندر راهبهسویاورشلیممیرفتند و عیسیدر جلو ایشانمیخرامید ،در
حیرتافتادند و چوناز عقباو میرفتند ،ترسبر ایشانمستولیشد.
آنگاهآندوازدهرا باز بهکنار کشیده ،شروعکرد بهاطّلاعدادنبهایشاناز آنچهبر
ویوارد میشد ،که“اینکبهاورشلیممیرویمو پسر انسانبهدستروسایکهَنهو
کاتبانتسلیمشود و بر ویفتوایقتلدهند و او را بهامتها سپارند ،و بر
ویسخریهنموده ،تازیانهاشزنند و آبدهانبر ویافکنده ،او را خواهند کشتو روز
”.سومخواهد برخاست
آخرین هفتۀ مأموریت خادم :8مرقس  15 – 11عیسی مسیح پسر خدا برای گناهکاران
:مصلوب شد مرقس  20 – 15:816میگه
آنگاهسپاهیاناو را بهسراییکهدارالولایهاستبرده ،تمامفوجرا فراهمآوردند و
جامهایقرمز بر او پوشانیدند و تاجیاز خار بافته ،بر سرشگذاردند و او را
سلامکردنگرفتند که“سلامایپادشاهیهود!” و نیبر سر او زدنـد و آبدهانبر
ویانداختهو زانو زده ،بدو تعظیممینمودند .و چوناو را استهزا کردهبودند،
لباسقرمز را از ویکنده ،جامهخودشرا پوشانیدند و او را بیرونبردند تا
.مصلوبشسازند
.پیروزی خادم :8مرقس قیام عیسی مسیح را در مرقس  8 – 16:81ثبت کرده
پسچونسبتگذشتهبود ،مریممجدلیهو مریممادر یعقوبو سالومهحنوطخریده،
آمدند تا او را تدهینکنند .و صبحروز یکشنبهرا بسیار زود وقتطلوعآفتاب بر
سر قبر آمدند .و با یکدیگر میگفتند“ :8کیستکهسنگرا برایما از سر قبر
بغلطاند؟” چوننگریستند ،دیدند کهسنگغلطانیدهشدهاستزیرا بسیار
بزرگبود .و چونبهقبر درآمدند ،جوانیرا کهجامهایسفید دربرداشتبر
جانبراستنشستهدیدند .پسمتحیر شدند .او بدیشانگفت:8

“ترسانمباشید! عیسیناصریمصلوبرا میطلبید؟ او برخاستهاست! در اینجا
نیست .آنموضعیرا کهاو را نهادهبودند ،ملاحظهکنید .لیکنرفته ،شاگرداناو و
پطرسرا اطلاعدهید کهپیشاز شما بهجلیلمیرود .او را در آنجا خواهید دید،
چنانکهبهشما فرمودهبود ”.پسبزودیبیرونشدهاز قبر گریختند زیرا لرزهو
.حیرتایشانرا فرو گرفتهبود و بهکسیهیچنگفتند زیرا میترسیدند
حالا در این مرحله میخوام چیزی در مورد اناجیل هم نظیر براتون بگم این کلمه به
معنی مقایسۀ اناجیل هم هست یعنی بررسی همزمان اونها .چیزی که لازمه درک
کنیم اینه که وقتی به اناجیل میرسیم میبینیم ،متی مرقس لوقا خیلی
مشابه هستند اونها زندگی و مأموریت مسیح رو به روشی مشابه بیان کرده اند.
اما یوحنا متفاوت هست .به هر حال ابهامات حول محور دو سئوال متفاوت متمرکز
هست.آیا مرقس منبع اصلی متی و لوقا هست؟ به عبارت دیگه آیا متی و لوقا از
انجیل مرقس به عنوان بزرگترین منبع استفاده کرده اند؟ نشانه هایی هست
که بنظر میرسه مؤید این نظریه هست %97 .مطالب مرقس در متی هم هست %97 .از
حدود  660آیه در اونجا هم هست حدود  600آیه .اساساً اگر متی رو خونده باشید
میشه گفت مرقس رو هم خوندید .هرچند دیدگاهی متفاوت داره و بر چیزهای
متفاوتی تأکید کرده اما بیشتر میشه گفت مرقس بعلاوۀ چندین آیه
مساوی است با متی .بعد وقتی به لوقا نگاه میکنید  %88از مطالب مرقس در
لوقا هم هست .مشخصه که یک علتی داره و ما باید اونو بفهمیم  .اما این مردان در
برخی زمانها به نحوی باهم ملاقات میکردند .حالا یه نظریۀ دیگری هم هست که
میگه یک منبع ناشناس هم هست که زیر بنای این کتابها بوده .میگند شاید
بوده که مطالبی نوشته که مورد استفادۀ این ) (Qشخص ناشناسی بنام کیو
سه نفر قرار گرفته .خوب ما واقعاً مطمئن نیستیم و واضحه که زندگی و
مأموریت عیسی محدود به گفته های متی و مرقس و لوقا نبوده .بدیهیه که اون
سه نفر باهم دیگه کار میکردند اما مطلب کلی که لازمه ما بدونیم اینه که
هرچند اونها با هم دیدار میکردند اما از دیدگاه های مختلف نوشته اند .ما بزودی در
لوقا چیز بسیار جالبی حواهیم دید .به هر حال متی مرقس و لوقا اناجیل خودشون
.رو جدای از هم ننوشتند .اونا به نحوی با هم ارتباط داشتند

لوقا
اطلاعات مقدماتی برای مبتدیان

حالا به لوقا میپردازیم .میخوام به شما کمک کنم که اناجیل هم نظیر رو به
وضوح درک کنید .همونطور که متوجه شدید انجیل لوقا توسط شخص لوقا
نوشته شده .او یک پزشک غیر یهودی بود .یعنی او تنها نویسندۀ غیر یهودی
در کتاب مقدس هست .اما در مورد این نظریه که او پزشک بوده بذارید چیزی
نشونتون بدم  .حالا اگه مرقس رو مثل مبنا قرار بدیم باهم به مرقس  5نگاه
کنیم .این مثالی خواهد بود از اینکه گفتیم این کتابها از دیدگاههای متفاوت
نوشته شدند .به مرقس  5:825نگاه کنید این یکی از معجزات شفا توسط
عیسی هست.مرقس 28 – 5:825
آنگاهزنیکهمدتدوازدهسالبهاستحاضهمبتلا میبود ،و زحمتبسیار از
اطبّایمتعدد دیدهو آنچهداشتصرفنموده ،فایدهاینیافتبلکهبدتر میشد،
چونخبر عیسیرا بشنید ،میانآنگروهاز عقبویآمده ،ردایاو را لمسنمود ،زیرا
”.گفتهبود“ :8اگر لباسویرا هملمسکنم ،هرآینهشفا یابم
عیسی او رو شفا میده .این داستانیه که مرقس نقل میکنه .حالا اینو اینجا
داشته باشید و به لوقا  8بریم و داستان رو از زبان لوقا بشنویم .حالا میخوام
ببینید آیا تفاوتی بین آنچه مرقس گفته و آنچه لوقا گفته هست؟ لوقا
گفته به لوقا  8:842نگاه کنید ما تقریباً از وسط داستان شروع میکنیم .او
– میگه
و عیسی چونمیرفت ،خلقبر او ازدحاممینمودند.
ناگاهزنیکهمدتدوازدهسالبهاستحاضهمبتلا بود و هیچکسنمیتوانستاو را
شفا دهد ،از پشتسر ویآمده ،دامنردایاو را لمسنمود کهدر
ساعتجریانخونشایستاد) .توضیح مترجم :8در ترجمه های فارسی این تفاوت به
چشم نمیخوره اما در منابع انگلیسی و اصلی به این صورت قید شده( توجه
کردید چیزی رو که مرقس گفته لوقا ذکر نکرده » و زحمتبسیار از اطبّایمتعدد
دیدهو آنچهداشتصرفنموده ،فایدهاینیافتبلکهبدتر میشد «.پس لوقا که
شاهد این داستان بوده نخواسته که اینو تعریف کنه و پزشکان رو بد جلوه بده.
و میبینید که این مطلب در لوقا از قلم افتاده .میدونید یکی از جزئیات ریز
که فراموش شده .مرقس فکر کرده که این مهمه و لوقا به خاطر اعتبار خودش فکر
کرده که لازم نیست این ذکر بشه .پس میتونید به شخصیت متفاوت
نویسندگان اناجیل از این داستان های متفاوت پی ببرید .فکر میکنم این
مطلب جالبی هست .او یک پزشک غیر یهودی ،یک مورخ ،و دوست پولس بود .و در
سال  70یا  80بعد از میلاد انجیل رو نوشته که بعد از جنگ یهودیان با رومیان و

خرابی معبد بوده .این کتاب خطاب به شخصی بنام تئوفیلوس نوشته شده اما
اساساً تنها خطاب به او نوشته نشده بلکه خطاب به همۀ مسیحیان غیر یهودی
نوشته شده .بیشتر محققان اعتقاد دارند که تئوفیلوس یکی از بلند
پایگان رومی بوده .و بنظر میرسه که در سراسر کتاب لوقا بر نقش غیر
یهودیان در مأموریت عیسی تأکید شده .این ،بارها و بارها در کتاب لوقا به چشم
میخوره چون اگه شما تئو فیلوس بودید و غیر یهودی بودید و احتمالاً نقش
رهبری در رم داشتید .نجات یافتن توسط یک مسیح یهودی صورت چندان خوشی
برایتان نداشت .این خوشایند نبود چون یک مسیح یهودی در بین اطرافیان
شما چندان محبوب نبود .و لوقا انجیلش رو با تأکید بر طبیعت غیر یهودی
خدمت عیسی نوشته .و به همین سبب هم اعمال رسولان رو نوشت و منظور این بود
که این دو کتاب باهم خونده بشند .موضوع اصلی کتاب اینه که عیسی پسر
.کامل انسان هست که هم برای یهودیان و هم غیر یهودیان نجات رو فراهم کرده

:آیات کلیدی
از آنجهتکهبسیاریدستخود را دراز کردند بهسویتالیفحکایتآناموریکهنزد ما
بهاتمامرسید ،چنانچهآنانیکهاز ابتدا نظارگانو خادمانکلامبودند بهما
رسانیدند ،مننیز مصلحتچناندیدمکههمهرا منالبدایهبهتدقیقدر پیرفته،
بهترتیببهتو بنویسمایتیوفلسعزیز ،تا صحتآنکلامیرا کهدر
آنتعلیمیافتهایدریابی .لوقا 4 – 1:81
عیسی سه مثل برای کسانی آورده که گم گشته اند و بعد پیدا شدند.
معروفترین این مثل ها مثل پسر گمشده در لوقا  32 – 15:811هست .فریسیان به
:فیض حیرت انگیز خدا واکنش درست نشان نمیدادند .به لوقا  15نگاه کنید
پسر گمشده
باز فرمود» :مردی بود که دو پسر داشت .پسر کوچکتر به پدر گفت :پدر ،سهم مرا از دارایی
خودت به من بده .پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد .چند روز بعد پسر کوچک تمام
سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در
عیاشی به باد داد .وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار
تنگدستی شد .پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد .آن شخص او را به مزرعه خود
فرستاد تا خوکهایش را بچراند .او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوکها می خورند پر
کند ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد .سرانجام به خود آمد و گفت :بسیاری از کارگران پدر من
نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم .من بر می
خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گوی م :پدر ،من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده

ام .دیگر لایق آن نی ستم که پسر تو خوانده شوم .با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن.
پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد .هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش
به حال او سوخت و به طرف او دوید ،دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید .پسر گفت:
پدر ،من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام .دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده
شوم .اما پدر به نوکران خود گفت :زود بروید بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید.
انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید .گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا
مجلس جشنی بر پا کنیم ،چون این پسر من مرده بود ،زنده شده و گمشده بود ،پیدا شده است.
به این ترتیب جشن و سرور شروع شد .در ای ن هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی
بازگشت ،همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید .یکی از نوکران را صدا
کرد و پرسید :جریان چی ست؟ نوکر به او گفت :برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم
باز یافته ،گوساله پرواری را کشته است .اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی خواست به
داخل بیاید پدرش بی رون آمد و به او التماس نمود .اما او در جواب پدر گفت :تو خوب می دانی که من
در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکرده
ام و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم .اما حالا که این پسرت
پیدا شده ،بعد از آنکه همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است برای او گوساله پرواری می
کشی .پدر گفت :پسرم ،تو همیشه با من هستی و هر چه من دارم مال توست .اما ما باید جشن
بگیریم و شادی کنیم ،زیرا ای ن برادر توست که مرده بود ،زنده شده است و گمشده بود ،پیدا
».شده است
.و لوقا  19 :10آیۀ کلیدی دیگری هست
».زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد«

