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 مقدمه 
 یافتجهان در ۀکه دربار یمهمند؟ اطالعات مهم یکه اخبار چقدر در زندگ یداتا به حال متوجه شده یاآ

آنقدر  یخبر یدادهایرو یگاه. گذارندیم یرتأث مانیاز ابعاد زندگ یگرد یلیها، و خها، برنامهارزش ید،بر عقا کنیمیم

 .دهندیم ییرما را کامال تغ ینیبدارند که جهان یتاهم

 یب انواع خبرهاکتا یناست. ا یخبر یگانیبا یکمقدس مثل خودِ کتاب ید،اش فکر کندرباه یخُب، اگر کم

گذارند و به  یم یرأثبر ما ت یم،خوان یآنها را م یو وقت کندیثبت م یخقوم خدا در طول تار ۀخوب و بد را دربار

 .کنندیمختلف ما را متحول م یهاروش

است که به آنها  ییهاگزارش ۀمجموع دهد،یمقدس به ما مکه کتاب یخبر یناما بدون شک، بهتر

 یحمس یسایما ع ۀو کار خداوند و نجات دهند یتاز شخص یمتحولگر یهاداستان یل. اناجگوییمیم «یلانج»

 هستند.

 یوحنامرقس، لوقا و  ی،مت ۀنوشت یها کتابهادرس یناست. در ا یلاناج یدرسها یز سردرس ا یناول ینا

است، به  «یلبر اناج یامقدمه»درس تحت عنوان  ین. اکنیمیم یرا بررس یحمس یسایو خدمت ع یزندگ ۀدربار

خودمان  یها را در زندگو به صورت کامل آن یمکه آنها را بهتر درک کن کندیو کمک م پردازدیها مکتاب ینا یمعرف

 . یمبه کار ببند

. کنیمیم یبررس یرا از لحاظ ادب یل. اول، اناجپردازیمیبه چهار موضوع مهم م ،«یلبر اناج یامقدمه»در 

 یگوناگون ی. و چهارم، به جستجوپردازیمیم یل. سوم، به تشابهات اناجاندازیمیم یساآنها در کل یگاهبه جا یدوم، نگاه

 پرداخت. یمآنها خواه یهاو تفاوت

 

 خصوصیت ادبی
 

که چگونه  کندیکمک م یندارد، و ا یاتیبکه چه نوع اد دانیمیم یاتقرب خوانیم،یم ار یکتاب ادب یک یمعموال، وقت

 یخیمطالب تار ۀکه هم دانیدیم خوانید،یم یخی. مثال، اگر رمان تاریماز خواندنش داشته باش یو چه توقع یمشبخوان

ها که داستان دانیدیم خوانید،یم یداستان کوتاه ۀاگر مجموع یاکند. یتان نمپس اطالعات گمراه یستند،ن یآن واقع
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 یادب ۀو قائد خوانیمیم یکه چه نوع کتاب یمبدان ید. پس در اصل باخوانیدشیپس مثل رمان نم یستند،دار ندنباله

 . یستحاکم در متن چ

باکم یچارددکتر ر -  

 

 یادب هایمشخصه –آنها  یادب ۀ. اول، گونکنیمیم یرا از دو جهت بررس یلاناج یادب یتصخصو ینجادر ا

چهار  یادب ۀبه گون یابتدا نگاه یایید. بکنیمیآنها صحبت م یخیتار یصحت و درست دربارۀ دوم، و – حاکم در متن

 .یندازیمب یلانج

 

 گونة ادبی
معموال بر اساس شکل و کارکرد  یادب یهاگونه یکتفک .یاتادب یبندنوع و دسته یعنی ی،ادب ۀعموما گون

 آنها.  یزبان استعار و یتآنهاست. مثال، نوع روا یادب

است، مانند  یخیتار هاییتروا یمثال، دارا یاست. برا یاریبس یادب یهاشامل گونه مقدسکتاب

 یگرید ها گونهرساله یاها . نامهیرامشعر است، مانند مز یگر،د یا. گونهیقداوود در عهد عت ۀدربار ییهاداستان

با مخاطب  یدارد و به روش خاص رالحن خاص خودش  ی،ادب ۀ. هر گونیرهها و غنبوت یبترت ینهستند، به هم

 یاد یزیچه چ یلاناج یمبدان ینکها ی. برایمرا بدان یلاناج یمهم است که نوع ادب ینهم ی. براکندیرابطه برقرار م

 .  دهندیکار را چگونه انجام م ینکه ا یمنبدا یدبا دهند،یم

آنها را مشخص  یادب ۀدر سه مرحله گون دهند،یخود را انتقال م یامچطور پ یلاناج یمبفهم ینکها برای

 یسه. دوم، آنها را با هم مقادهیمیآنها م یخیتار یتروا ۀدربار یکل   یحاتی. اول، توضدهیمیو آن را شرح م کنیمیم

 یگررا با د یل. و سوم، اناجیممشخص کنرا ی ونانی – رومینامۀیزندگ یعنی شان،یخیتار یتروا تا نوع کنیمیم

 .یمشروع کن یخیتار یتروا یبا عنوان کل یایید. بکنیمیم یسهمقا یق،مقدس، مانند عهد عتکتاب یخیتار یاتروا

 

 روایت تاریخی
کارها و  ۀو دربار کردندیم یزندگ گذشته که در یمردم ۀهستند دربار ییهاداستان یخیتار هاییتروا

 یسیو خدمت ع یچون زندگ اندیخیتار هاییتروا یلاناج ینکه،که در زمان آنها اتفاق افتاده است. اول ا یاتفاقات

 اند.را ثبت کرده یحمس

 

 یداستان خوب یها قصه رو دوست دارند. وقتاند چون آدمنوشته شده ییآگاهانه به صورت روا یلمقدس و اناجکتاب

 ین. اشودیآن م یرما هم درگ یزیکیحواس ف یمان بلکه احساسات و حتنه تنها ذهن یعیبه طور طب خوانیم،یم
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 ین،همون قدرت داستان است. بنابرا ینا یم؛کن تجربهرا  یگراند یاتتا تجرب دهندیامکان رو م ینها به ما اداستان

بلکه  گوید،یم ییسع ۀدربار یقیحقا ۀ، نه تنها به ما درباررس ماستدر دست یتکه به صورت داستان و روا یل،اناج

 یرما به تصو یخداوند آسمان را برا یو استقرار پادشاه کنیمیاو را تجربه م یاطالعات دست اول زندگ ینبا ا

و  ییسع یهابا داستان بلکه -« فروتنان را دوست دارد یسیع» ۀجمل یکرا، نه تنها با  یسیشد. محبت عکیم

کردند و متکبران به ذلت  یداکرد و فروتنان عزت پ یزندگ کرد،یم یفرا که تعر ییهاچطور خودش داستان ینکها

 یرویتا مثل شاگردان از او پ دهدیما م بهامکان را  ینآنها ا یو داستان ییو شکل روا یلاناج یهاافتادند. داستان

 یمکن یپندارهمذات شانیهایتها و موفقدر شکست یلاناج یهایتتا با شخص کنندیبه ما کمک م ین. همچنیمکن

 .یموفادار باش یحخودمان به مس یو در داستان زندگ

ینینگتندکتر جاناتان پان -  

 

              

و  یرا معرف هایتمعموال سه بخش داشتند. در آغاز شخص یخیتار یتروا یمی،قد یردینیغ یهانوشته در

 یدنرس یبرا یدبا هایتکه شخص پردازدیم یها و موانعداستان به چالش یانۀ. در مکردندیم نییرا تع یآنها هدف یبرا

 دهدیبخش نشان م ین. معموال در اکندیم یریگهیجبه هدف با آنها مواجه شوند. در آخر هم از اتفاقات رخ داده نت

 . یدندنرس یا یدندبه هدف رس هایتکه چطور شخص

شروع  یاصل یتبه عنوان شخص یسیع ی. هر کدام با معرفندکنیم یرویپ ییابتدا چارچوب یناز هم اناجیل

 یهاچالش ۀدربار یخداوند است. در بخش بعد یآوردن نجات توسط پادشاه یسیکه هدف ع دهدیو شرح م شودیم

 یبندرا جمع یتروا یسیع ینیزم اتآنها با شرح خدم ۀ. در آخر همدهندیم یحاو توض یتبا مقامات و مامور یسیع

است، توافق نظر  یخیتار یتروا یلاناج یاصل یادب ۀگون ینکههمه بر سر ا یباها، تقرشباهت ینهم یل. به دلکنندیم

 دارند.

 

 رومی –زندگینامة یونانی 
به نام  یترکوچک ۀجزو طبق یلاناج یخی،تار یاتروا یاصل بندییمکه در تقس گویندیمفسران م یبعض

 . گیرندیر مقرا یروم – یونانی

ها و پرداخت. اول راجع به شباهت یمخواه یروم – یونانی نامۀیو زندگ یلاناج یسۀدر دو بخش به مقا ما

 .یمها کار را شروع کنبا شباهت یاییدکرد. ب یمها صحبت خواهتفاوت ۀبعد دربار
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آنها  یها. اگرچه نوشتهنوشتندیرهبران بزرگ را م یدوران باستان، زندگ نویساننامهیزندگ. هاتشباه

رهبر  یتکه شخص کردندیم یفتعر یآن زمان داستان را طور نویساننامهیداشت اما زندگ یادیز هاییتشخص

به نسل  یز نسلآنها ا یکارها شرحو باعث شدند که  کردندیرهبران و قهرمانان دفاع م یدتر باشد. آنها از عقابرجسته

 هستند.   یمیقد هاینامهیزندگ یهلحاظ شب یناز ا یلمنتقل شود. اناج یگرد

مرگ  یاتئجز یلنوشته شده و هر چهار انج یسیع ۀنامو لوقا شجره یمت یلکه در انج بینیمیم همچنین

روند  یمیقد هاینامهیمانند زندگ یلاست. به عالوه، اناج یباستان هاینامهیزندگ یهکه شب دهندیرا شرح م یسیع

 ینشرا با چ یحتولد و مرگ مس ینب یعوقا جیلانا یسندگانو مثل آنها نو کنندیدنبال ما ر یسیع یاتفاقات زندگ

 ها آنها را بهوقت یو بعض کنندیم یفتعر یزمان یبرا با در نظر گرفتن ترت یعوقا ی. گاهکنندیم یفمختلف تعر

 . دهندیشرح م یاییجغراف یتآنها را از لحاظ موقع یحت یو گاه کنندیم یبندطبقه یصورت موضوع

 

هستند. مثال،  یزمانبند ینوع یدارا یلاناج یکه به طور کل یمبده یصو تشخ یممهم است که اول بدان کنمیم فکر

 یریبه دستگ که متعاقبا یحو بعد خدمت مس بینیمیرا م یسیع یدو بعد تعم شوندیشروع م یددهندهتعم یایحی یدبا تعم

 ینوجود دارد. اما با ا یزمان یبعموما ترت ین،او. بنابرا قیامو  یسیلوب شدن ع. بعد هم دادگاه و مصشودیاو ختم م

متفاوت.  یبیها در هر دو داده شده اما با ترتو گفته یعهست که وقا ییجاها ید،کن یسهرا با هم مقا یلوجود، اگر دو انج

را دنبال کنند  یزمان ندرو یک یقادق لیکه هر چهار انج یمباش ینبه دنبال ا صرفا یلاگر با خواندن اناج کنمیفکر م

اجازه داده  ینا یسندۀبه نو یی،گواز انواع داستان یاریو در بس یسندگاننو یشترخورد. اما ب یمبه مشکل بر خواه

 یا یمنطق یبشاهد ترت ، اکثرابرای مثالهم مطرح کند.  یزمان یباز ترت یرغ یبیکه موضوعات را به ترت شودیم

قرن چهارم  یلاوا یحیکه مورخ و اسقف مس یوسیبوسمثال،  یبرا ولیه،ا یحیان. مسیمهست یموضوع یطبقه بند

 یآنها مشکل یۀآشنا بوده و خوانندگان اول یموضوع یلها در اناجداستان یببود، متوجه شد که تفاوت در ترت یالدیم

 نوشته شود.  یزمان یببه ترت یدبا یعکه وقا دیدندینم یموضوع نداشتند، چون الزام ینبا ا

ینگزردل یویددکتر د -  

 

 

گذشته را به عنوان  یعاست که آنها وقا ینا یروم – یونانی نویسینامهیزندگ یهااز مشخصه یگرد یکی

و  یبر ثبت زندگ هانامهیکنند. زندگ یزگذشته را از حال متما یقطر ینتا از ا دهندیط مرب یخیتار هاییتواقع

 متمرکزند. یخیخاص تار هاییتشخص یشدنتکرارنفرد و همنحصرب یدستاوردها

و مکتوب بود.  یهو حفظ اطالعات درست شفا یقدر تحق شانیباستان سع نویساننامهیزندگ ی،به طور کل

 ۱۲۰تا  ۴۶. او که در حدود سال یدتوجه کن دهد،یبه نام پلوتارک ارائه م یمعتبر نویسنامهیکه زندگ یابه نمونه
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که  یهمان زمان یعنی یالدی،م ۷۰بود که در حدود سال  دینییرغ یونانی نویسنامهیزندگ د،کریم یزندگ یالدیم

 ینوالد ۀدربار یارا با مقدمه یسرون،س ی. او اثرش، کتاب زندگکردیم یسندگیدر حال نگارش بودند، نو یلاناج

که  شودیگفته م موماده است. عمحدود بو یسرونپدر س ۀکرد که اطالعاتش دربار یقشروع کرد، اما تصد یسرونس

جز  یستدر دست ن ی، اما از پدرش اطالع چندانداشته یخوب یبوده و زندگ یلاص یااز خانواده یسرون،مادر س یا،هِلو

او  ۀاصل و نسب خانواد یگرد یو بعض دانستندیماهر م یاو را پسر نمدمال یبعض ی،. مدتیضضد و نق بعضا یمطالب

 به پا کرد.  هایدر برابر روم یکه جنگ ناکام دانستندیمرتبط م یانزوُلس هوره مشدشاپا یوس،را به تولوس ات

 که حداقل ددهینشان م یسرون،س ینوالد ۀدربار یالاز خ یتواقع یکدر تفک پلوتارک دقت

 کنندیم ثابت یلمطالب بودند. اناج یو به دنبال درست کردندیدقت م یخیتار یاتآن زمان به جزئ نویساننامهیزندگ

 اند.توجه داشته یاتپلوتارک به جزئ ۀگزارشات به انداز ۀکه در هم

اند نوشته شده یهستند که در زمان یخیتار یهاداستان یلاناج ییممنصفانه است که بگو ی،کل یدورنما از

نسبت  یهمگان یاقاشت ینا متداول بوده است، احتماال یلیخ یروم – یونانی یایدر دن نویسینامهیزندگ یاتکه ادب

 کرده است.  یقتشو هانامهینوع زندگ ینا یساختار ادب یتعارا به ر یلاناج یسندگاننو ها،نامهیبه زندگ

 هم وجود دارند. یمهم یهاتفاوت ، یروم – یونانی هاینامهیو زندگ یلاناج یهارغم شباهت یعل اما

 

 ینکهکرد. اول ا یمقط بر سه تفاوت تمرکز خواهش فبخ ینموجود، در ا یارِبس یِ هاتفاوت رغمیعلا. هتفاوت

 فرق دارند. یروم – یونانی هاینامهیبا مخاطبان زندگ یلمخاطبان اناج

خاص  خوانندگان نسبتا یبرا یلاز مخاطبان داشتند، اما اناج یبزرگ یفآن دوره معموال ط نویساننامهزندگی

 یبرا را در خود دارند، اما اساسا نامهیخاص زندگ هایگیژیو یلنوشته شدند. اگرچه اناج یحیمس ۀیاول یسایکل

 یناست بر ا ییدیتأ یساییکل یمها و تعالدر پرستش اجیلاز ان یدائم ۀاند و استفادشدهنوشته  یساکل یان مذهبمخاطب

 موضوع. 

 – یونانی ویسانننامهیبا هم فرق دارند. زندگ هانامهیو زندگ یلاناج ی،موضوع یداز لحاظ تأک ینکه،ا دوم

از  یریگبه سرمشق یقرا تشو یگرانو د کنندیم یدتأک یاصل هاییتشخص یشخص یهامعموال بر ارزش یروم

تفاوت  یلاناج یدماست، اما تاک گویبه طرق مختلف ال یسیع یچه زندگ. اما، اگرکنندیآنها م یتو شخص یزندگ

قوم خود  ۀدهندخدا و نجات ۀدارند. آنها او را به عنوان مکاشف یدتاک یسیفرد بودن عهبر منحصرب یلدارد. اناج یادیز

 ۀبه هفت یشترب یلخاطر است که اناج ین. به همیستقادر به انجامش ن یگرید یچکسکه ه یکار کنند،یاد مقلمد

 انابت.  ۀهمان هفت یعنیپردازند یم یسیع یآخر زندگ
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به  نویساننامهی. زندگدهندیرا ارائه م یمتفاوت یهافرهنگ یمیقد هاینامهیو زندگ یلاناج ینکه،ا سوم

عهد  یژهو به و یهودیفرهنگ  یرتحت تاث یشترب یلاند. اما اناجپرداخته یروم–یونانی یروش زندگ ها وعالئق، ارزش

 است.  یونانیفرهنگ و تفکر  یرد که خود تحت تاثکنیلوقا هم صدق م یلدر مورد انج یامر حت ینهستند. ا یقعت

 ینوجود دارند. و ا یروم – یونانی هاینامهیو زندگ یلاناج یانم یقابل توجه یهاشباهت ه،صخال

به  یلآنها، واضح است که اناج یانم یهاباشد. اما به خاطر تفاوت یلاناج یممفاه یروشنگر بعض تواندیها مشباهت

 . گیردینم یجا یروم – یونانی نامهیزندگ یِ ادب ۀطور کامل در گون

قرار  یمورد بررس یروم – یونانی امۀنیو زندگ یخیداستان تار یکل ینۀرا در زم یلاناج هاییتکه روا لاح

 .یمکن یسهمقا یمقدسکتاب یخیِ تار یتروا ۀتا آنها را در گون یماآماده یم،داد

 

 قدسیمتابروایت تاریخیِ ک
است اما  یادز یروم – یونانی هاینامهیبا زندگ یو حت یخیتار هاییتبا روا یلاگرچه تشابهات اناج

 هاییت. باالخره روایستن یبامر عج یندارند و البته ا یقدر عهد عت یخیتار هاییتبا روا یشتریب یهاشباهت

 توانیم یق،به عهد عت یلهر انج کررم یهاهاست. از اشار یلاناج یسندگانمقدس نو یهااز نوشته یقسمت یقعهد عت

بر  یقبا عهد عت ییآشنا ینو ا دانستندیم یامروز یحیاناز مس یاریرا بهتر از بس یقعهد عتقاطعانه گفت که آنها 

 یقعهد عت یخیتار هاییتو روا یلاناج یسندگاننو ین،گذاشته است. عالوه بر ا یرکار تاث یننگرش آنها در ا ۀنحو

 ۱۹تا  ۱خروج باب  یخیتار یت، روامثال یو دفاع از عهد خداوند با قومش. برا یحتوض یعنی د،داشتن یهدف مشترک

 . کندیرا فراهم م ۲۴تا  ۲۰در خروج باب  یعهد موس یخیتار ینۀزم

 :شودیتر ممشخص ۸ یۀآ ۲۴موضوع با خواندن خروج باب  این

 

سته با شما بسخنان  ینا یعخداوند بر جم که یعهد آنخون  ینکا»: گفت ،یدهپاشو بر قوم  را گرفت خونیموس و

 (۸: ۲۴ج )خرو« .است

 

را آماده  ۲۴باب  یوشععهد در  یدتجد ینۀ، زم۲۴تا  ۱ یهاباب یوشعنند ما ی،مقدسکتاب هاییتروا دیگر

را آماده  ۷باب  یلعهد داوود در دوم سموئ یخیتار ینۀزم یلداوران و اول سموئ یهاکتاب هاییتو روا کندیم

 .کنندیرا بنا نهاد آماده م آن یسیرا که ع یدعهد جد یخیتار اییربنز یلروش، اناج ین. و به همکندیم

 است: ۸ یۀآ ۲۴خروج باب  ۀکه چطور منعکس کنند یدتوجه کن ۲۰ یۀآ ۲۲لوقا باب  یللوقا در انج یتروا به
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 یختهخاطر شما ر است در خون من، که به یدجام، عهد جد ینا»پس از شام جام را برگرفت و گفت:  سان،ینهم به

 (۲۰: ۲۲)لوقا « .شودیم

 

 یهشب یشترکه آنها ب بینیمیم کنیم،یم یسهمقا یادب یگرد یهارا با گونه یلاناج یطور خالصه، وقت به

 یخیتار هاییتروا یهجوانب آن شب ۀکه هم یستن یمعن ینهستند. اما به ا یمقدسکتاب یخیِ تار هاییتروا

 توانیلحاظ م ین. از اشودیم یدههم در آنها د یروم – یونانی ویسیننامهیزندگ هاییژگیاست. چون و یمقدسکتاب

اول به عنوان  ۀدر درج یدرا با یلهستند. پس اناج یمقدسکتاب یخیتار هاییتروا یدنوع جد یلگفت که اناج

 هاییتو شخص یممد نظر قرار بده یزرا ن یسیع یآنها بر زندگ یدتاک ید. اما بایمبخوان یمقدسکتاب یخیتار هاییتروا

 . یمکن یرو تفس یبررس عیسیرا در رابطه با  یگرد

 یسیع مربوط به یخیاعتبار اطالعات تار ۀلئتا به مس یماآماده یم،کرد یرا بررس یلاناج یادب ۀکه گون حاال

 .یمبپرداز

 

 اعتبار
که  یوالاند. سبوده زیاز هم متما یرمعتبرو منابع معتبر و غ معتبریرمعتبر و غ نگارانیختار یخ،در طول تار

به ثبت رساندند؟   یسیاز ع ینادرست یااطالعات درست  یلاناج یسندگاننو یااست که آ ینا شودیما مطرح م یبرا

منابع و  یوحنالوقا، مرقس، و  ی،وجود دارد که مت یادیز داما شواه یستند،ن یکیامروز با آن زمان  یارهایاگرچه مع

 داشتند.  یسیع ۀاردرب یثبت اطالعات موثق یزۀانگ

را  یسیع یزندگ یخیاطالعات تار یآنها درست یقاز طر توانیوجود دارد که م یشماریب یهاروش اگرچه

 .کنیمیبسنده م یلثابت کرد، اما ما فقط به شش دل

 

 ترسیدس
انتظار داشتند. و مانند امروز  یبه اطالعات مربوط به اتفاقات رخ داده دسترس یلاناج یسندگاننو ینکهاول ا

 داشته باشند.  یمربوط به موضوعات مطرح شده دسترس یقمعتبر به حقا نگارانیخکه تار رفتیم

به انتظارات  هاینیدموس یکتابش زندگ یکه در ابتدا یاوریدب یادرا به  یروم نگاریخپلوتارک، تار یگرد بار یک

 :پردازدیم نگاریختار یکمشترک خوانندگان از  یفرهنگ
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 یادیگوناگونِ ز یهاکتاب یدبا یزاز هر چ یشاول پ ۀدر وهل ید... باخردیرا به جان م یخل نگارش تارقبت یکس اگر

افتاده باشد و به امانت خاطر مردان  یسندگانکه از قلم نو یزهاییرا بداند و از اطالعات و چ یعداشته باشد تا وقا

 قص باشد. نات جها یاریسپرده شده باشد باخبر شود تا مبادا کارش از بس

 

به منابع قابل اعتماد  یدمعتبر با نگاریختار یکباور است که  ینپلوتارک به شدت بر ا بینیم،یکه م همانطور

هستند و چه  یکه نوشتار ییمنابع موجود دارد، چه آنها یدقت بر درست یبرا یادیداشته باشد و ارزش ز یدسترس

 . اندیدهبه دست ما رس یکه به صورت شفاه ییآنها

تماس  یسیع یزندگ ینیبا شاهدان ع یابودند و  یسیع یزندگ ینیخود شاهد ع یا یلاناج یسندگاننو همۀ

که  یاز اتفاقات یاریبودند، پس خودشان در بس یحجزو شاگردان مس یوحناو  یمت که ییاند. از آنجاداشته یممستق

گرفته و لوقا همسفر  یماز او تعل یمامستقپطرس بود و  یکشرح دادند حضور داشتند. مرقس دوست و و همراه نزد

 یۀآ ۱لوقا باب  یللوقا در انج یدبوده است. گوش کن ینیخود به دنبال شاهدان ع یلنوشتن انج یپولس بوده و برا

 :گویدیچه م ۳تا  ۱

 

است، درست همانگونه که آنان  یدهاند که نزد ما به انجام رسزده یامور یتحکا یفدست به تأل یاریآنجا که بس از

ام، کرده یت بررسدق را از آغاز به یزچ که همه یزو خادمان کالم بودند به ما سپردند، من ن ینیاهدان عکه از آغاز ش

 (۳ -۱: ۱... بنگارم. )لوقا شما ایمنظم بر یکه آنها را به شکل یدممصلحت چنان د

 

 

 صراحت
 نگارییختار یمیقد یارهای. معشودیآنها مشخص م یصراحت باالاز  یلاناج یخیاعتبار تار ینکه،دوم ا

 یاتجزئ ۀکه هم رفتی. از آنها انتظار مکردیم یخرا ملزم به صراحت و صداقت در گزارش تار نگارانیخمستدل، تار

 و موضوع طرح شده بود.  یغامکه بر ضد پ ییآنها یرا گزارش کنند حت

را  یسیشاگردان ع هاییبه صورت مکرر ناکام یلاناج یسندگاننوتوجه داشت که  یدبا ینه،زم ینهم در

است. و  یسندگانخود نو یهاشرح ضعف یقتآنها در حق یهانوشته یوحنا،و  یدر مورد مت . مخصوصادهندیشرح م

برهنه  یمانیکه در باغ جتس جوانی ۵۲و  ۵۱ هاییهآ ۱۴باب  که در مرقس یمقبول کن ینمفسر یبعض ۀاگر طبق گفت

 یها، ضعفبدون استثنا یل،اناج یسندگاننو ۀ. همکندیمرقس باشد، پس مرقس ضعف خود را بازگو م دویدیم

 نبودند. عیبیینوپا افراد کامل و ب یسایکه رهبران کل کنندیو قبول م کنندیم یانرا ب یسیشاگردان ع
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نفر به طور  ۵۰۰۰به  یسیع یثبت شده که چطور وقت ۵۲و  ۵۱ هاییهآ ۶مونه، در مرقس باب عنوان ن به

 واقعه عاجز مانده بودند.  ینشاگردان از درک و فهم ا دهد،یخوراک م ییآسامعجزه

 

ها را درک نان ۀکه معجززده شده بودند چراشگفت اندازهیب یشاننشست. ا برآمد و باد فرو یقبه قا یشاننزد ا سپس

 (۵۲ -۵۱: ۶شان سخت شده بود. )مرقس نکرده بودند، بلکه دل

 

. اما گویندیم یسیشاگردان ع یاخالق یهاو ضعف هایفهم، از کجپشت سر هم و مرتبا یلاناج نویسندگان

 یسندگانجلوه دهد، پس چرا نو یتاهمکم یسارهبران کل ینا یتها ممکن بود اقتدار و مسئولضعف یناگر گفتن ا

 کار را انجام دادند؟ ینا یلاناج

 

کامل نبوده  یلاند و درک آنها از مسانشده یکامل معرف یهاشاگردان به عنوان انسان ینکها از خوانندگان از بسیاری

حاضر  یسندگانشست که نوا ینبه ا یلانج یکه اعتبار و درست کندینکته اشاره م ینموضوع به ا ینناراحتند. اما ا

خود  ینا ین،خوب هم جلوه ندهند. بنابرا بد، اما ینکهرا، نه ا یهاول یسایرهبران کل یاتجزئ ۀشدند که با نوشتن هم

 . یلاناج یاست بر اعتبار و درست یشهادت

بو باوِر یویددکتر د -  

 

 یاستدالل برا ترینیخودشان، قو یهابد جلوه دادن خودشان در داستان یشاگردان برا یلکه تما یمبگو بگذارید

 ید،را بخوان یروم یورهاتامپرا یااهان آشور و بابل از پادش یباستان هاییتاست. شما اگر روا یلاثبات اصالت اناج

آراسته بود. « فتوحات شکوهمند من است! ینهاا»مثل ییهابه گفته یخاست و تار یروزیپشت پ یروزیپشت پ یروزیپ

 بینیمیو م کنیمیبه شاگردان نگاه م یافتاده؟ وقت یچه اتفاق که واقعا پرسیمیو م کنیمیو حاال به گذشته نگاه م

از از خودش  ینید یکدام آدم نادان»: یماز خودمان بپرس یدبا بینیم،یهستند که م یفیضع یهاآدم ینکه آنها هم

با  هاست،یاز حکومت روم یو نافرمان یزید، که خودش مدرک قانون گرشو یدهکش یبکه قهرمانش به صل سازدمی

 یحساب، هرگز کس ین. با اکنندیم یناو را لعن و نفر هایهودی یلبودند، در انج یهودی یلاناج یۀمخاطبان اول ینکها

 افتاده باشد. یاتفاق واقعا ینکهمگر ا کردیرا سرهم نم یداستان ینچن

یانیدکتر دن دُر -  
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 اثبات
 نگارانیخ. تارکندیم یترا تقو یلاناج یسندگاننو یهاگفته تیسند یگرد یخیوجود منابع تار ینکه،سوم ا

 یامروز هم شواهد یننو یشناسباستان یوجود دارند و حت یلاز اناج ییهاکه نسخه کنندیم دییتا یهودیو  یروم

 اد است. اسن ینبودن ا یواقع یانگرکرده که ب یداپ

به  یکانوسافر یوسژول یتوس،تاس یوس،جوان، سوتن ینیمانند پل یروم – یونانی نگارانیخمثال، تار برای

 . کنندیآن اشاره م یشگیهم یرو تاث یبمرگ او بر صل ی،یسع یاز زندگ یهاطالعات اول یبعض

 

و  نویسدیدولت روم م یرا برا یهودیان یختار یالدیکه در قرن اول م یمرو دار یوسیفوسبه نام  یهودی یمورخ ما

در  یالدی،در قرن اول م یتوسبه نام تاس یروم نگاریخ. و تارکندیاشاره م یروانشو پ یحمس یایسدر آن به وجود ع

 یسیع یتهم بر موجود یهودیانکتاب تلمود  ی. حتنویسدیو هوادارانش م یسیع ۀدربار یوسیفوس، ۀهمان دور

 .کندیم یدتاک

سوکاالس یونتدکتر اس -  

 

دفاع کرد  یلاز اعتبار و صحت اناج شودیم یش،سال پ ۵۰مثال از  ی،از هر وقت یشترلحاظ االن ب یکاز  کنمیم فکر

 یقاطالعات از طر یناست. و ا یالدیقرن اول م یهودی ینفلسط ۀدربار یادیاطالعات ز یرسدست یلبه دل ینو ا

 یندر سرزم یشناسبه دست آمده است. و باستان یشناسمرده و باستان یایدر یمانند طومارها ییهاکشف نوشته

 یحکه مس یوضاع زمانو ا یطشرا ۀ. پس دربارگیردیصورت م یدیجد یاتمقدس همچنان ادامه دارد و هر روز کشف

با اطالعات  یلموجود در اناجتطابق مطالب  یبرا یادیز یها. و روشدانیمیم یادیز یزهایدر آن دوره خدمت کرد چ

خاص  یطدر آن شرا یهودیمعلم  یا یرا به عنوان راب یسیع ینکها یاماست وجود دارند. پس آ سترسکه امروزه در د

 یهودیانکه با شورش  یمدار یاداست. به  یهم منطق یلیکه خ کنمیم است؟ من فکر یمنطق یکار یریمفرض بگ

که در آن  یمدار محدودی یزمان ۀباز یکچطور متحول شد. پس  یهودی ینفلسط یطشرا یالدیم ۷۰تا  ۶۶در سال 

ظار انت گرفتیم،یدر نظر م یهودیانرا بعد از شورش  یتو در مقابل اگر فقط وضع یمرو بسنج یلصحت اناج یمبتوان

بوده از آن اطالع داشته  یهودیتقرن اول دوران  یلکه در اوا یتیوضع ینمرتبط بر ا یکه همه آن مطالب یمنداشت

 . یمباش

باکم یچارددکتر ر -  
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 تعلیم
گرفتند.  یحاست که شاگردان از مس یمیتعل شود،یم یلاعتماد ما به اناج یتکه باعث تقو یچهارم یلدل

 به ثبت برسانند.  یاو را به درست یها و کارهاداد که گفته یادشاگردانش بدون شک به  یحمس یسیع

 یبرا یعبر ۀجاافتاده و قابل قبول بود. در واقع، کلم یروش زندگ یک یشاگردساز یهودی،فرهنگ  در

بر  بود. عالوه یمحک یاستاد و مرد یروشاگرد، به طور خاص پ یککارآموز است.  یاشاگرد  یبه معن ید،شاگرد، تلم

 یفاز وظا یکیبود و « کردن حفظ»و  یادگیری یبرا هاینتمر یناز بهتر یکیآن زمان  یهودیآن، در فرهنگ 

 :یدگوش کن ۴۰ یۀآ ۶در لوقا باب  یحمس یهاها و دانش استادشان بود. به صحبتحرف یادگیریشاگردان 

 

 (۴۰: ۶رسد، همچون استاد خود خواهد شد. )لوقا کمال به یتشو ترب یمکه تعلا هرام یست،برتر از استاد خود ن شاگرد،

 

را طبق  اشیو زندگ یردبگ یادمطالعه کند،  یدبا کندیم یرویهرکس که از او پبود که  ینا یسیع منظور

 ببرد.  یشپ یمآن تعال

داشتند و به  یمتعال یادگیری یبرا یبزرگ یتبودند و مسئول یسیاشخاص به ع ترینیکشاگرد نزد دوازده

 را حفظ کردند. یحمس یمتعال یشترب یادال زاحتم

 

 االهیاتیباورهای 
را  یمهم یاتیهاال یباورها یلانج یسندگانکه نو یریمبگ یدهله را نادئمس ینا یدوقت نبا یچه ینکه،پنجم ا

 :یسدنویم ینطور، ا۳۱ یۀآ ۲۰باب  یوحنامثال، در  یبود. برا یکه مستلزم منبع درست و قابل اعتماد کردندیمطرح م

 

. یدداشته باش یاتدر نام او ح یمان،ا ینپسر خداست، و تا با ا یح،همان مس یسیکه ع یدآور یماننوشته شد تا ا اینها

 (۳۱: ۲۰ یوحنا)

 

که  کنیدیم یافتاز خدا در یرا تنها زمان یزندگ یۀکه هد گویدیبه مردم م یبه سادگ یوحنامتن،  ینا در

 .یاوریمب مانیو به آن ا یمرا بدان یحمس یقتحق

 :نویسدیم ینطورا ۲۰و  ۱۹ هاییهآ ۲۸را در باب  یسیع یهاگفته یمت همینطور،
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 دیده میرا تعل یشانو ا .یدده یدالقدس تعمه اسمِ اب و ابن و روحرا ب انیشو ا دیرد سازها را شاگتام ۀپس رفته، هم

 ی)مت .مباشیعالم همراه شما م یروزه تا انقضا رن هم ینکند. و اام حفظ کنرا که به شما حکم کرده یورام ۀکه هم

۲۸ :۱۹- ۲۰) 

 

 یسیهر آنچه ع ینکهبر ا یمبن یسیدارند که به فرمان ع یفهوظ یسیکه شاگردان ع گویدیم یمت ینجا،ا در

 یقحقا یدکه با دانستندیم حتما یسی،ع یقیحق یرواندهند. آنها به عنوان پ یاد یگرانداده بود را به د یادبه آنها 

 او را منتقل کنند. یهامربوط به کارها و گفته

 دانستندیآن ننوشتند بلکه برعکس، م یخیرا فقط به خاطر ارزش تار یحمس یزندگ یعوقا یلاناج نویسندگان

بر  یدنبا یواقع یمانکه ا دانستندیم یناو بود. اما همچن ۀدربار یخیفراتر از دانستن اطالعات تار یسیبه ع یمانکه ا

تا خوانندگان  خواستندیحت نوشتند چون مرا به صرا یسیع یها و کارهاباشد. آنها گفته اساسیاسناد غلط و ب یمبنا

 .یاورندب یمانداشته ا یخیکه وجود تار یواقع یسایبه ع

 

 

 القدسروح
به کار  ینالقدس در اتنها نبودند. روح یسیع یها و کارهاثبت گفته یبرا یلانج یسندگاننو ینکه،ششم ا

 آنها کمک کرد.

 

 یرا معرف یسندهنو یکمقدس کل کتاب یبرا یتاست چون در نها یو اساس یاتیح یمیکالم خدا، تعل مکاشفۀ

اما  یم،ارزش آنها را بدان یدبا یم،هست یسیع ۀمختلف دربار یکردبا چهار رو یلشاهد چهار انج یوقت ین،. بنابراکندیم

را در  یاند. پس آنها موضوعات مختلفشده نوشته القدسمکاشفه و کمک روح آنها با ۀکه هم یمرا هم بدان ینا یدبا

 اییشینهپو مخاطبان،  یات،هموضوعات، اال یمختلف، دارا یل. اناجکنندیشان هم فرق مو مخاطبان ندگیریم بر

 شانیانسان یفز تالا یرغم تنوع ناش یعل یلاما اناج دهندیبه دست م یسیرا با ع یمختلف یاتهستند و تجرب متفاوت

 ینو دخالت انسان در آن را از ب تیمقدس عاملالقدس در کتابروح ۀهم هستند. مکاشف یشگرف مانسجا یدارا

 . آوردیکار انسان به دست م یقاز طر خواهدیآنچه را که م یقااست که خدا دق یمعن ینبلکه به ا بردینم

تئونس یکدکتر ار -  
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 :یدتوجه کن ۲۶و  ۲۵ یۀآ ۱۴باب  نایوحدر  یسیع یهاگفته به

 

القدس، که پدر او را به نام من روح یعنیا آن مدافع، مبه شما گفتم که هنوز با شما هستم. ا یرا زمان یزهاچ این

 -۲۵: ۱۴ یوحناخواهد آورد. ) یادتان را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یزچ او همه فرستد،یم

۲۶) 

 

موضوعات آگاه و مسلط  ۀبر هم توانستندیهر چقدر هم در حفظ کردن خوب بودند، نم یسیع انشاگرد

و روح القدس به آنها  فرستدیشاگردان م یالقدس را براوعده داد که روح یسیاست که ع یلدل یند. به همباشن

کند.  یادآوریبدانند، به آنها  یسیع هایکارها و گفته ۀدربار یددوران مختلف با یساهایقدرت داد تا هر آنچه که کل

 :نویسدیم خود یلانج ۲۵ یۀآ ۲۱در باب  یوحناهمانطور که 

 

 یشگنجا یزجهان ن یتمام یحت کنمیگمان نم شد،ینوشته م یکبه  یککرد که اگر  یزن یگرد یاربس یکارها سیعی

 (۲۵: ۲۱ یوحنا.  )داشتیها را مآن نوشته

 

ممکن است  یبود، بعض یک یسیکه ع پرسیدیو از آنها م کنیدیصحبت م یسیع ۀربا مردم دربا یوقت ینکها جالب

مختلف  یهامختلف جهان و گروه یانادعا کنند که اگر به اد هایبعض یدشا یابود  یهود ینمعلم د یککه او  یندبگو

را  ینیالقدس شاهدان عروح یقحکمت خدا، خدا از طر یۀاو دارند. اما در سا ۀدربار یمتفاوت یآنها ادعاها یم،نگاه کن

خواه از زبان  هایتروا ین. ایسندبنو یوحنالوقا و مرقس،  ی،مکملِ مت یترا در چهار روا یمانتا راز ا کندیم یتهدا

 یاساس یارالقدس که معآنها تحت حفاظت روح یو قطع ینیمنابع در دسترس او بوده باشند، شهادت ع یا یسندهخود نو

 یتبه روا توانیمیما م «دادیرا انجام م یبهمان کار یافالن  یسیع»: یدبگو یرفته. پس اگر کسکار بوده است قرار گ

 .یدهبه ما بخش یمانیا ییبناخدا سنگ  یعنی. یممراجعه کن یمستند مکتوب

دکتر رابرت پالمر -  
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 یسایگاه انجیل در کلجا
به عنوان متون مکتوب  یلاناج یگاهبه جا متوانییم یم،صحبت کرد یلاناج یادب یتخصوص ۀحاال که دربار

و صحت آنها در مقام کالم  یتن ساختار نوشتاربا در نظر داش یسارا در کل یلاناج یگاهجا ینجا،. در ایممستدل بپرداز

 .پردازیمیم اجیلان یبه ساختار نوشتار یزاز هر چ یشکرد. پ یمخواه یخدا بررس

 

 تارساختار نوش
چگونه نوشته شدند؟  یلاست که اناج ینمنظور ما ا کنیم،یم یلاناج یشتارصحبت از ساختار نو یوقت

 یلقب یناز ا یواالتها را نوشتند؟ سکتاب ینها را نوشتند؟ چگونه اکتاب ینبودند؟ چرا ا یچه کسان یسندگانشنو

 یتبرکم اهم یعس یلنگارش اناج انسانیبر روند  یدبا تاک یشماریب ینمهم هستند چون مفسر یاربس یحیانمس یبرا

به ما ارائه  یقطع یلدال یق،دق هاییاست که بررس ینکتب دارند. اما خبر خوش ا یندر ا یهجلوه دادن دخالت اال

 است.  یزنه تنها کار دست انسان بلکه کالم خدا ن یلکه اناج کنندیم

 یانشابهات م. اول، تاندازیمیم ینگاه یلاناج یساختار نوشتار ۀبخش به سه موضوع دربار یندر ا

تشابهات  ینا یحکه به توض ینگارش هاییهاز فرض ی. دوم، به برخکنیمیم یرا بررس یلگوناگون اناج هاییتروا

بحث را با تشابهات  یاییدداد. حال ب خواهیمارائه  یاتنظر ینبر صحت ا یری. و سوم، تفاساندازیمیم ینگاه پردازندیم

 .یمشروع کن یلاناج یانم

 

 تشابهات
گروه و تحت  یکاند، اما اغلب آنها را در مرقس و لوقا جداگانه نوشته شده ی،مت یلاناج یاتروا ینکهابا 

 ینعنوان به ا یناست و ا«  همصدا یاهم آواز » یبه معنا« همنوا» ۀ. کلمکنندیم یبندنوا دستههم یلعنوان اناج

 ۀدربار یمشترک هاییتشامل روا یلاناج ین. اندیرگیرا در بر م یادیبه آنها داده شده چون مطالب مشترک ز یلدل

از کلمات مشابه استفاده  غالبا کنند،یصحبت م یسیع یهاگفته ۀکه دربار یهستند و وقت یسیع یهاکارها و گفته

 . کنندیم

ها و داستان و گفته ینا ۀدربار ۶ یۀآ ۹باب  ی. در متیریدرا در نظر بگ یجمرد افل یمثال، داستان شفا یبرا

 :خوانیمیم یسی،خداوند ع یکارها

 

و بستر خود  یزبرخ»هست...  آنگاه مفلوج را گفت:  ینگناهان بر زم یدنکه پسر انسان را قدرت آمرز یدتا بدان لیکن

 (۹: ۶ ی)مت« خود روانه شو! ۀرا برداشته، به خان
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 :یدگوش کن ۱۱و  ۱۰ یۀآ ۲به مرقس باب  حال

 

 گویمیتو را م»هست... مفلوج را گفت:  ینزم یگناهان بر رو یدناستطاعت آمرزکه پسر انسان را  یدتا بدان لیکن

 (۱۱ -۱۰: ۲)مرقس « خود برو! ۀبرداشته، به خانو بستر خود را  یزبرخ

 

 که: خوانیمیم ۲۴ یۀآ ۵در لوقا باب  ینهمچن و

 

 یزبرخ گویمیتو را م»را گفت: هست، مفلوج  ینزم یگناه بر رو یدنکه پسر انسان را استطاعت آمرز یدتا بدان لیکن

 ( ۲۴: ۵)لوقا « خود برو. ۀو بستر خود را برداشته، به خان

 

. کنندیهم نقل م یهمعجزه را کلمه به کلمه شب ینداستان ا یباهمنوا تقر یلکه اناج بینیمیمثال، م ینا در

 یشفا یلاند از قبوا آورده شدههمن یلاز اناج یلهستند که دست کم در دو انج یزن یگرید یراستاهم یهاداستان

  یائیروس،زنده کردن دختر  یا،طوفان در در کردنمادرزن پطرس، آرام  یاخراج ارواح در کفرناحوم، شفا ی،جذام

مرد، خوارک دادن  یکدست  از کارافتاده  یآب، شفا یبر رو یسیمحول کردن خدمت به دوازده شاگرد، راه رفتن ع

 .یسیع تئیه یلو تبد یهبه پنج هزار نفر با نان و ما

 

مثل هم  یلنسبت به مسا شانیدگاهچون د شناسندیهمنوا م یلبه عنوان اناج مرقس، و لوقا را غالبا ی،مت یلاناج 

که  آوردیرا به وجود م یتلق ینا یموضوع گاه ین. و همکننیبه موضوعات نگاه م ینکع یکبا  یاست و به قول

چون هر کدام با  یمهمنوا را نداشت یلاناج یناز ا یکی یاگر که حت بودیسف مباعث تأ یم؟ندار یلانج یکچرا فقط 

 یلاناج یگرمرقس از د یلتفاوت کم هم ارزش داشتن هر سه آنها را دارد. انج یندارد و هم یکم یلیتفاوت خ یگرید

را که  یاما اتفاقات است یکوتاه یل. اگر چه انجدهیم یلطول و تفص یشترها را باز داستان یتر است و بعضپررنگ

را در  یشتریتا مطالب ب کندیم یففشرده تعر یلیرا خ یزهمه چ یمت یل. در عوض، انجترندیطوالن کندمینقل 

 یمتعال یشتراما در کمال تعجب مرقس ب یسدرا بنو یسیع یمتعال کندیم یسع یکتابش بگنجاند. به خصوص، مت

. اما دهدیرا ارائه م یسیع یمعالاز ت یامعلم، و خالصه یسیدر، عمقت یسیع یمت یل. پس انجکندیرا حفظ م یحمس

از  یشترب یلیخ - دهدیبه ما م یشتریب یها. لوقا مَثَلدهدیبه ما م یشتریب یملوقا به ما چه داده؟ خُب، لوقا تعال

دوست دارد و مهربان آنها را  کند،یکه با همه رابطه برقرار م یساییع پردازد،یم یحمس یانسان ۀو به جنب - یمت

احساسات و عواطف  تواندیپزشک نبود بلکه روانشناس هم بود؛ چون م یکباورند که لوقا فقط  ینبر ا یاست. بعض
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به ما سه متن ارزشمند و متفاوت داده  یلسه انج ینکه در ا کنمیاساس، فکر م ینکند. و بر ا یانب یافراد را به خوب

 . یمقائل باش یادیز یتدام اهمهر ک یبرا یدشده که با

واکر یتردکتر پ -  

 

 یباییاست که غنا و ز ینبه خاطر ا اساسا یسیع یزندگ ۀدربار یتو سه روا یلوجود سه انج یاصل یلدل کنمیم فکر

 یچخدا چه بود، ه ۀکه نقش کنمیفکرش را م یثبت کرد. و وقت توانینم یتروا یکرا تنها با  یسیع یتشخص

 یحرساند، آنچه گفت و آنچه انجام داد را توض البه کم یسیدقت آنچه ع ینبا ا توانستینم ییه تنهاب اییسندهنو

. درست یمو حساس باش یقدق یلاناج یهانسبت به تفاوت یدرا هم اضافه کنم که با ینا خواهمیهمه م یندهد. با ا

 یانرا ب یسیع یسو کارها یک و رنگ خاص خود را دارند. پس، از یفهستند اما نکات ظر یکی است که آنها اساسا

 یسه بعد یرتصاو یهشب یبه نوع ین،. بنابرادهندیرا شرح م یسیع یتابعاد مختلف شخص یگرد یسو ازو  کنندیم

 یرتصو ینو ا بینییم یمتفاوت یرتصو کنی،یمختلف نگاه م یایاز زوا یاست اما وقت یردر تصو یزهمه چ یعنیاست 

 . بینیمیرا م القدسروح ۀحکمت خدا و مکاشف یح،از مس ید بعدچن یرتصو یناست. پس در ا یسیع

یردکتر توماس شران -  

 

مانند راه  یفردند. همچنانکه اتفاقاتهلوقا منحصرب یلهمنوا، موضوعات مطرح شده در انج یلاناج برخالف

که  پردازدیم یگریقات داز اتفا یاریبه بس کند،یم یانآب و خوراک دادن به پنج هزار نفر را ب یبر رو یسیرفتن ع

و  یبا زن سامر یسیع یآب به شراب، گفتگو بدیلت یتروا یوحنامثال، در  ی. براشوندینم یدههمنوا د یلدر اناج

 .خوانیمیرا م یائیروسزنده کردن 

 یدتعم یسندهبا هم متفاوتند اما هر چهار نو یلدر چهار انج یسیع یخدمت و زندگ یهاداستان اگرچه

 . اندیدهاو از مردگان را با چشم خود د یامو ق یبصل یبر رو یحآخر، مرگ مسشام  یسی،ع

 یاییدشده که با هم در حال رقابتند. پس حاال ب یباعث تنوع نظرات یلاناج یاندر م هاتفاوتتشابهات و  این

 .یمبپرداز یلاناج یرشساختار نگا هاییهبه فرض

 

 شینظریات نگار
آنها  ینوشتار یخچۀتار ۀرا دربار یادیز هاییههمنوا، محققان فرض یلاناج یانم یارتشابهات بس یلبه دل

 هاییهاند. ممکن است فرضسردرگم کننده ی. در ابتدا کمرویمیم هایهفرض ینا ۀاند. اغلب، به سراغ مطالعمطرح کرده

و  یباورند که اول مرقس نوشته شده و بعد مت ینا بر ینمفسر یشترخالصه کرد که ب ینطورتر را اتر و معمولمطرح

اول نوشته شده و  یدارند که مت یدهعق یگرید ینمنابع استفاده کردند. اما مفسر یگرمرقس و د یهالوقا از نوشته
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 یاند. اما هنوز هستند کسانو مرقس استفاده کرده یمت یهابرا به کار برده و بعد لوقا از کتا یمت یهامرقس نوشته

دو  ینو مرقس از ا یستنداند که امروزه در دسترس ننوشته شده یمنابع یو لوقا بر مبنا یباورند که مت ینکه بر ا

کننده سردرگم یهم کم هایهفرض ینا یکل هاییژگیو  یسۀمقا یحت بینید،یاستفاده کرده است. همانطور که م یلانج

 هستند. 

قرن  یلدر اوا یباتقر یوحناهم نظرند که  ینساده است. اکثر مفسر یلیخ یوحنا یمقابل، ساختار نگارش در

گفته  یهمنوا آشنا بوده است. گاه یلاناج ۀهم یدشا یا یلانج یکرا نوشت و با حداقل  خود یلانج یالدیاول م

گرفت که اطالعات  یمکرد و تصم ودداریهمنوا نوشته شده بود خ یلکه در اناج یکه او از تکرار مطالب شودیم

 به دست بدهد.  کردیآنها خدمت م یانکه در م یمردم ۀدربار یشتریب

 .یمکن ینانبه آنها اطم یدبا اییهچه پا که بر ینیمبب یاییدب ها،یهفرض ینبا در نظر گرفتن ا حاال

 

 طمینانا
را مورد استفاده  یو نوشتار یشفاه یهااغلب گفته یلاناج گانیسندکه نو یدداشته باش یادرا به  یندر ابتدا ا

 یمندارد که قبول کن ی. پس، در اصل اشکالبردینم یانآنها را از م یبودن و اقتدار کالم یالهام ینالبته ا - قرار دادند

 :نویسدیم ۳تا  ۱ یۀآ ۱لوقا باب  یل. همانطور که لوقا در انجداتکا کردن یهبر منابع اول یلاناج یسندگانکه نو

 

است، درست همانگونه که آنان  یدهاند که نزد ما به انجام رسزده یامور یتحکا یفدست به تأل یاریآنجا که بس از

ام، کرده یت بررسدق را از آغاز به یزچ که همه یزو خادمان کالم بودند به ما سپردند، من ن ینیکه از آغاز شاهدان ع

 (۳ -۱: ۱... بنگارم. )لوقا شما ایمنظم بر یکه آنها را به شکل یدممصلحت چنان د

 

را مثل لوقا  یناند، اما آنها اداشته یدسترس یهم به منابع مشابه یلاناج یسندگاننو یگرد رسدینظر م به

که  یلیرا نوشته، پس او به انج یلانج نیکه مرقس اول یمفرض کن ینبه صراحت اعالم نکردند. اگر مثل اکثر مفسر

پطرس استفاده کرده است.  اشیمیدوست صم یشفاه ایهحداقل از گفته یقینانداشته اما  ینوشته شده، دسترس قبال

و  یمتعال یزخود ن یوحناو  یمت ین،اند. عالوه بر امرقس به عنوان الگو استفاده کرده یلاز انج یلوقا و مت احتماال

 دسالقتحت نظارت روح یسندههر چهار نو یدبدون ترد یدیمد . و همانطور که قبالآورندیم یادرا به  یحمس یزندگ

 اند.را نوشته یلاناج

 ۀکه هم یستخوب است. اما  الزم ن یلیخ یلاناج یانم ۀرابط ۀدربار هایهفرض ینطور خالصه، دانستن ا به

 یناناست که اطم ینا دهندیارائه م هایهفرض ین. آنچه ایمقرار ده یها اساس و پار یکی یمبخواه یا یمرا بدان یاتئجز

کنند و  یافتدر یاند که اطالعات را از منابع گوناگونامکان را داشته ینهر کدام ا یلاناج یسندگانکه نو یمداشته باش
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بدون  یدبا بینیم،یرا م یلاناج هاییتواتشابهات ر یبه نگارش درآورند. وقت یسیع یو زندگ یماز تعال یمستدل اتیروا

که تنها در  یمخوانیرا م یمطلب ی. و وقتیریممختلف آنها را در نظر بگ هاییدگاهتر است، دکدام مقدم ینکهتوجه به ا

 . یمبخوان یسندهآن را با در نظر گرفتن هدف خاص آن نو یدآمده با یلاز اناج یکی

 .گذرانیمیرا از نظر م یلاناج یناعتبار و صحت ا یم،کرد یرا بررس یلچهار انج یکه ساختار نگارش حاال

 

 اصالت
است، اختالف  یدمتعلق به عهد جد از کتب عصر رسوالن واقعا یککدام ینکها ۀدربار یسا،کل یۀدر قرون اول

 ییدهستند را تا یده امروز در عهد جدک ییهاکتاب ینا ۀهم یهاول یساهایاز رهبران کل یوجود داشت. بعض یینظرها

است را  یامروز یدکه در عهد جد یکتاب ۲۷ ینا از یشتریب یهاباور بودند که کتاب ینبر ا یگر،د ی. برخکردندینم

 . شدیبه آن اضافه م یدبا

 یچو نه ه یل،چهار انج یننبودند. ا یوحنامرقس، لوقا و  ی،مت یلوقت بر سر انج یچاختالف نظرها ه ینا اما

 اند. شده ییدو معتبر تا یواقع یلوفادار خدا به عنوان اناج یساهایاز طرف کل یشههم یگری،د یلانج

 یزندگ یالدیم ۲۳۲تا  ۱۸۵ یهاکه در سال یالدیوریجن، از پدران کلیسا در قرن سوم ما مثال، برای

 و معتبرند.  یلد اصهستن یدکه در عهد جد یلیچهار انج ینکه تنها هم گویدیم کرد،یم

نقل  یجندر کتابش از ار کرد،یم یزندگ یالدیم ۳۴۰تا  ۲۶۳ یهاسال یکه ط یسامورخ کل یوسیبوس،

نسبت  یجنبه ار ۲۵جلد شش، فصل  یسا،کل یخکه درکتاب خود به نام تار یوسیبوس یها. به گفتهآوردیقول م

 :یدگوش کن دهدیم

 

 هستند.  ینزم یخدا رو یسایبالمنازع و مسلم کل یل... تنها اناجیلچهار انج این

 

در کتاب در  کرد،یم یزندگ یالدیم ۲۰۲تا  ۱۳۰ یهادر سال یشترقرن پ یک که یرینیوسآ ین،بر ا عالوه

او  یهاصحبت کرده است. به گفته یهچهار ال یلیراجع به انج مجموعا ۸بخش  ۷فصل  ۳ها جلد تقابل با بدعت

 :یدگوش کن

 

 یعنی یافت،انسان ظهور  ی... او که برایمدار یارباشند که ما در اخت ییکمتر از آنها یا یشترب یلاست اناج ممکن

 مصحف قرار داد.  یکروح در  یکاما آنها را توسط  ید،ر و نمود به ما بخشرا به صورت چهار منظ یلانج یسی،ع
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 یاوجود داشته باشد  یاختالف نظر یلچهار انج ینکه بر سر ا آوردینم یادگفته است که به  آیرینیوس

 استفاده شده باشد. یساییدر پرستش کل یلچهار انج ینبه جز ا یگرید یلانج ینکها

 

 نویسندگان قابل اعتماد
 یلاناج یساکل ینکه،وجود دارد. اول ا یلچهار انج ینبه ا یۀاول یسایاعتماد کامل کل یبرا یلحداقل سه دل

 اند. نوشته شده یسندگاننو ینقابل اعتماد همنام با خود ا یسندگانیرا قابل اعتماد و مستدل دانست چون توسط نو

 یناول یبرا یاحتمال هم وجود دارد که وقت ینما ابودند ا نامیامر ب یدر ابتدا یلاناج یادز یلیاحتمال خ به

با اسم  ییهابا عنوان نام یلاناج یدشا یاو  دانستندیرا م یسندگانآنها را خواندند که اسم نو یبار منتشر شدند، مردم

چهار  - یوحنامرقس، لوقا و  ی،مت یلمنتسب به نام اناج مسیحیشدند. و از همان زمان، کتب  یعتوز شانیسندهنو

 شناخته شدند. یدعهدجد یسامرد خوشنام کل

 

 سوالنتایید ر
 یلاناج ینرسوالن را داشتند مطمئن بودند که ا ییدها تاکتاب ینکه ا یلدل ینبه ا یهاول یحیانمس ینکه،دوم ا

 . گرفتندیمقدس قرار مکتاب یجزو کتب کانون

است که مرقس  ینبر ا یدهبودند. عق یحمس یاهکارها و گفته ینیجزو رسوالن و شاهد ع یوحناو  متی

 یاد ۱۳ یهآ ۵از مرقس در اول پطرس باب « پسرم» یزآمپطرس که با خطاب محبت یقاطالعات خود را از طر یشترب

که کتابش بر  دهدیم یح، لوقا توض۴تا  ۱ یۀآ ۱در لوقا باب  یدیمد کرده است. و همانطور که قبال یافتدر کندیم

 است.  ینیشاهدان ع یهایتروا یۀپا

 یلسه انج رسول خود شخصا یوحنایکه  نویسدیخود م یسایکل یخدر کتاب تار یوسیبوس ین،بر ا عالوه

، فصل ۳رسول در جلد  یوحنای ۀدربار یوسیبوسکرده است. به آنچه که  ییدخودش تا یلرا قبل از نوشتن انج یگرد

 :یدنوشته است توجه کن ۲۴

 

 ید،رس یزدر دسترس همگان قرار گرفته و به دست خود او ن یشترمرقس، و لوقا که پ ی،مت یهابه نام یلانج سه

 آنها شهادت داد. یو بر درست یرفتکه او آنها را پذ یندگو
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 ت کلیساهادش
چهار  ینقرار گرفته است. ا یساکل ییدد تادر قرن اول مور یسابا شهادت کل یلچهار انج ۀهم ینکه،سوم ا

 ینرد کنند. و چن یاو  ییدآنها را تا هاییتبتواند روا یحو خدمت مس یزندگ ۀکتاب آنقدر قدمت دارند که شاهدان زند

 کردند. ییدتا یسادر کل یعسر یرشآنها را با پذ ینیهم شد که شاهدان ع

 

که  یخیتار یدادهایبه رو توانیمیم یشترب یناناطم ی. اما براکندیم یداز زبان خودش بر صحت کالمش تاک خداوند

و  تریعوس یاما از نگاه .یمبده یقتطب یخیتار یگرو آنها را با منابع د یممقدس به آنها اشاره شده نگاه کندر کتاب

و  یریممقدس را نظر بگاشاره شده در کتاب یموارد کل ۀو هم یاییجغراف یاسی،س ی،اجتماع یطشرا تونیمیم تر،یکل

زمان  یعنی یالدیقرن اول م یناند، که شامل فلسطمشخص که در آن نوشته شده یخیتار ۀآنها را با آن دور یدرست

 اتو اتفاق یطمقدس و شرادر کتاب یمشخص یخیتار یزهایبه چ یحال، وقت ین. در عیمبده یقتطب یلنگارش اناج

دانستن زمان نگارش آنها  به دست  یبرا یمنطق یلیخود دل یبه خود یلاناج کنیم،یگاه مشده ن یفتوص یخیتار

 یسایدر قرن اول و دوم کل ینبنابرا کالم خداست. ینکه ا دهدیکامل م ینانالقدس به ما اطمو شهادت روح دهندیم

منابع  یارسوالن  یهاالقول آنها را به عنوان نوشتهم، همه متفقشناسییم یکانون یلکه به عنوان اناج یلیاناج یه،اول

 یحو فکر مس یتمعتبر و قابل استناد از کارها، شخص ینیقرار دادند و به عنوان شهادت ع یرشمربوط به آنها مورد پذ

 شدند. یتلق

گلودو یکلما یشکش -  

 

 یزیچ ینترمهم بوده اما احتماال یقتحق یو بر مبنا یقابل اعتماد، الهام یلاناج یموجود دارد که باور کن یادیز دالیل

تصور  شهیم یابر شهادت خود زدند. آ ییدیخود مهر تا یبا زندگ ینیشاهدان ع یناست که ا ینا یمبگو توانمیکه م

 و بعد کتک و شالق بخورند و به« اش داستان بودهنوشتم همه کهرو  یزهاییچ ینخب ا»کرد که آنها گفته باشند: 

 یلها به دالکه انسان دانیمیشان را دادند. مکه زده بودند جان یو مصلوب بشوند. آنها به خاطر حرف یفتندزندان ب

که به خاطر دروغ  ییآنها یشتر. اما بمیرندیها هم به خاطر دروغ موقت یشترمختلف حاضر به مردن هستند، ... ب

به  شوندیهستند که بدانند به خاطر دروغ کشته م یدروغ است. تعداد انگشت شمار که باورشان دانندینم میرند،یم

جهان  ینرا نداشتند. آنها در ا ینهاا یلاناج یسندگانباشد. اما نو یدهقدرت و ثروت خر شانیدروغ برا ینکه ا یشرط

حرفش را پس  یچکدامکشته شدند و هکتک خوردند، و  یدند،رنج کش ند،بود یرو فق یفرار ییهانبودند، آدم یکس

 اتفاقات واقعا اتفاق افتاده. ینا ۀکه هم یممطمئن باش تونیمینگرفتند. پس م

یانیدکتر دن در -  
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عهد  یلبه وحدت چهار انج یاییدب یم،صحبت کرد یسادر کل یلاناج یگاهو جا یادب یتکه از خصوص حاال

 .یندازیمب ینگاه یدجد

 

 وحدت
بر  یدشانخداوند هستند و دوم با تاک یپادشاه ۀبازگوکنند یلاناج ۀهم ینکها ییدتارا ابتدا با  یلوحدت اناج

 یلچهار انج ۀهم یو اصل یموضوع کل ینکهبا اثبات ا یایید. پس بدهیمیخداوند است، ادامه م یپادشاه یسیع ینکها

 .یمکناست بحث خود را آغاز  یکی یدعهد جد

 

 همان داستان
همان  شودیگفته م یوحنامرقس، لوقا و  ی،مت یهاکه در کتاب یگفت که داستان توانیم ی،به طور کل

هستند  یکتب ینها. انامندیم «یلاناج»چهار کتاب را  ینخاطر است که ا یناست. در واقع، به هم یلانج یاخبرخوش 

 یست؟چ یقادق یل. اما داستان انجگویندیرا م یلکه داستان انج

مقدس صحبت در کتاب یاست. پس وقت« خبر خوش» یبه معنا یوانگلیون ۀواژ برگرفته از «یلانج» کلمۀ

و  یست؟ک یسیع یست؟خبر خوش چ یناست. اما ا یسیع ۀدربار یمنظورش خبر خوش شود،یم یسیع یلاز انج

 گوید؟یاو چه م ۀدربار یلداستان انج

نوع خبر  یک یبرا یگاه «یلانج» ۀکلم یم،قد یهاکه در زمان یمبدان یدواالت باس ینپاسخ به ا برای

را فتح  یدیجد هایینجنگجو، سرزم یورهاتکه پادشاهان و امپرا ی، زماناست. مخصوصا شدهیخاص استفاده م

کاربرد  ین. در اگفتندیم «خوش خبر»که به آن  دادندیشاهانه م هاییانیهب هایروزیپ یناعالم ا یبرا کردندیم

 «یلانج»مردم بود. و در واقع،  یپادشاه و برکت سلطنت پادشاه برا یروزیاعالم پ یعنی «خبر خوش» ،«یلانج» ۀکلم

 معنا به کار برده شده است.  یمنبه ه یمدر عهد قد

 :یدگوش کن ۷ یۀآ ۵۲باب  یانمونه، به اشع برای

 

و  کندیو نجات را ندا م دهدیبشارت م یراتو به خ کندیرا ندا م یمبشر که سالمت هاییها پااست بر کوه یباز چه

 (۵۲:۷ یا! )اشعنمایدیتو سلطنت م یکه خدا گویدیم یونبه صه

 

 یماطراف اورشل یهاکوه یکه بر رو بیندیرا م یشدن مبشران یکنزد یزانگشگفت یایرو یامتن، اشع ینا در

 خداوند است.  یشاهپاد یجۀصلح و نجات نت ین. اکنندیرا اعالم م یلقوم اسرائ یدتبع یانخبر خوش پا
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بود که مردم  یهمان خبر خوش ین،سلطنت او بر زم یبرقرار یعنیخدا  یپادشاه یا،زمان نبوت اشع در

از دست  ییآنها رها یو برا گفتیخداوند م یکه از پادشاه یخوش یآن را بشنوند. خبر خواستندیم یهوداو  یلاسرائ

 . دادیرا بشارت م خداوند یو ابد یجهان یدر پادشاه یدشمنان و زندگ

که خداوند  کردیاشاره م یندهدر آ یبه زمان یااشع یشگوییکار انجام نشده بود. پ ینهنوز ا یا،در زمان اشع اما

بود  یندادند ا یوحنامرقس، لوقا و  ی،که مت ی. و خبر خوشکردیم یپادشاه ینو بر کل زم آمدیبه عنوان پادشاه م

 یسیهمه به ع - خبر دادند یتروا یکاز  یلاناج یسندگاننو ۀ. همیدفرا رس یسیکه روز موعد باالخره با آمدن ع

خوش  یمحقق کرد. آنها مبشران را یقعهد عت هاییشگوییکه سلطنت خداوند را آورد و پ یکس یعنیاشاره داشتند 

 یتروا ینارا اعالم کردند.  یحمس یعنیپادشاه  ینخرسلطنت خداوند با آمدن آ یبودند که خبر خوش برقرار یقدم

 است.  یلهمان وحدت غالب موجود در چهار انج یآمدن پادشاهمشترک 

کمتر  یلیخ« بشارت»و  «یلانج» ۀاز کلم یدعهد جد یلاناج یمکه بدان یستن یبعج یت،واقع ینپرتو ا در

در  یهو سه آ یستفقط در ب «یلانج» ۀمختلف کلم یهاخداوند استفاده کردند. شکل یاز کلمات مرتبط با پادشاه

و اصطالح « خداوند یپادشاه»، «پادشاه» لمث یآمده است. در مقابل، عبارات یوحنامرقس، لوقا و  ی،مت یهاکتاب ۀهم

 اند.بار تکرار شده ۱۵۰ یباتقر« آسمان یپادشاه» یخاص مت

 یدبر تاک یندازیمب ینگاه یاییدب کنند،یخداوند را اعالم م یهمان خبر پادشاه یلجانا ۀهم یدیمکه فهم حاال

 .کندیکه سلطنت خداوند را برقرار م یبه عنوان پادشاه یسیبر ع یلاناج ینا

 

 عیسی
 یبرا یلرا که اناج یلی. اول، دالشودیم یمخدا به سه قسمت تقس یدر مورد پادشاه یسیع ۀبحث ما دربار

 ۀمقدس درباررا که کتاب ی. دوم، کلماتدهیمیرا مورد توجه قرار م آوردیسلطنت را با خود م یسیع ینکهنشان دادن ا

سلطنت را در چند مرحله برقرار  یسیکه ع یدد هیمو سوم خوا دهیمیم یحرا توض کندیو سلطنتش استفاده م یسیع

 .یمبحث خودمان را شروع کن یسیتوسط ع یپادشاه یاثبات برقرار یبرا یلبا چند دل یایید. بکندیم

 

 دالیل
فقط  یدرس، ما بر رو ین. اما در اکنندیرا ابراز م یحخداوند در مس یآمدن پادشاه یبه طرق مختلف یلاناج

بر  یسیکرد اقتدار ع یمخداوند که به آن اشاره خواه یپادشاه یلدل یااستدالل  ینکرد. اول یمخواه یدسه روش تاک

 :یدد گوش کنگوییم ۲۸ یۀآ ۱۲باب  یدر مت سییاست. به آنچه ع یدارواح پل

 

 (۲۸: ۱۲ یاست. )مت یدهملکوت خدا بر شما رس ینههر آ کنم،یرا اخراج م یوهاهرگاه من به روح خدا د لیکن
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ثابت  یدبه زبان آورد. و قدرت اخراج ارواح پل یرکالم را درست بعد از اخراج روح شر ینا یسیع یه،آ ینا در

 خداوند را آورده است.  یکه او پادشاه کردیم

و زنده  یمارانب یدر شفا یسیقدرت ع دهندیسلطنت خداوند را نشان م یبرقرار یلکه اناج یگرید روش

 کردن مردگان بود.

 یلیدل ین. و اکنندیگردان اشاره مدادن همان قدرت به شا ینو همچن یسیع یبه قدرت شفا مرتبا اناجیل

 یاتآ ۱۰، و باب ۱۳تا  ۵ یاتآ ۸، باب ۲۴و  ۲۳ یاتآ ۴باب  یمضمون را در مت ینپادشاه خداوند بود. ا یبر برقرار

. آمدن بینیمیم یگرد یجاها یلیو خ ۹ یۀآ ۱۰باب  و ۱۱تا  ۱ یاتآ ۹را در لوقا باب  ینا ین،. همچنبینیمیم ۸و  ۷

 .شودیم یدهد یزدر آمرزش گناهان ن یسیدر قدرت ع یپادشاه ینا

 :یدگوش کن گویدیم ۲۴تا  ۲۲ یاتآ ۳۳باب  یادر کتاب اشع یحآمدن ماش ۀدربار یاآنچه اشع به

 

ما است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد.  ۀدهندیعتخداوند داور ما است. خداوند شر زیرا

آنگاه غارت  ید،دکل خود را نتوانست محکم نگاه دارد و بادبان را نتوانست بگشا یۀتو سست بود که پا هاییسمانر

که در آن  یهستم و گناه قوم یمارگفت که ب هدساکن آن نخوا یکنرا بردند. ل یمتشد و لنگان غن یمتقس یاربس

 (۲۴ -۲۲: ۳۳ یاخواهد شد. )اشع یدهساکن هستند آمرز

 

که  کندیم یشگوییخداست و پ یارتنها در اخت یمارانب ین و شفاکه آمرزش گناها کندیاشاره م اشعیا

توسط او تحقق  ینزم یخدواند بر رو یو استقرار پادشاه یحسرانجام با آمدن ماش یمارانب یآمرزش گناهان و شفا

 .یابدیم

. او خداوند دعوت کرد یانجام داد. او مردم را به ورود به پادشاه یسیاست که ع یدرست همان کار ینا و

در  یسیع یهااز گناه بود. به گفته یینجات و رها یغامپ ینکرد. ا یشکشرا پ یو زندگ یاتمرگ به آنها ح یبه جا

 : یدگوش کن ۱۱تا  ۹ یۀآ ۲مرقس باب 

 

و تخت خود را بردار و راه  یزبرخ» ینکها یا« شد یدهگناهانت آمرز» ینکهتر است، امفلوج آسان ینبه ا یککدام گفتن

 یز،برخ گویم،یبه تو م»به مفلوج گفت:  .اقتدار آمرزش گناهان را دارد.. ینانسان بر زمکه پسر  یدحال تا بدان« برو؟

 (۱۱ -۹: ۲)مرقس « و به خانه برو! یرتشک خود برگ

 



ای بر اناجیلمقدمه: ۱درس   اناجیل   
 

 

-24- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

قدرت را دارد  ینست و اا یپادشاه ۀاست که آورند یاعالم کرد که او، پسر انسان، همان کس یسیع وقتی

 زده کرد. همه را شگفت یامرزد،که گناهان را ب

 یبه معن ینبرقرار شده بود و ا ینخدا بر زم یو پادشاه ییسلطنت خدا شروع و فرمانروا یسی،ع یقطر از

تحقق  کرده بود باالخره یشگوییآن را پ یش،ها پسال یاصلح و آرامش خدا که اشع ینکهقوم خدا بود و ا یبرکت برا

 کرد.  یداپ

 یو پادشاه یسیاشاره به ع یبرا یلکه اناج یکلمات ۀتا در قسمت بعد دربار یدرا به ذهن بسپار یلدال این

 .یمصحبت کن کنندیخداوند استفاده م

 

 کلمات
است  ینا شوندیخداوند نم یبر پادشاه یلاناج یدبالفاصله متوجه تاک یحیانمس یکه گاه یلیاز دال یکی

 «یپادشاه»و « پادشاه»  ۀاند. واضح است که آنها از کلمآن به کار برده یرا برا یعبارات مختلف یلاناج یسندگانکه نو

از  یلیو خ« پسر داوود»، «تخت سلطنت»، «اقتدار» ،«ییفرمانروا»، «سلطنت»اند. اما آنها از کلمات استفاده کرده

 اند. خداوند استفاده کرده یینروااشاره به اقتدار و فرما یبرا یگرکلمات د

 

اند و البته نه تنها کلمات خداوند استفاده کرده یپادشاه ۀصحبت دربار یبرا یاز کلمات متنوع یلاناج نویسندگان

مانند  یسیع یکه برا یکه لقب بینیمینمونه، م یاند. برامرتبط را هم به کار برده ینبلکه مضام یحواضح و صر

اشاره به پادشاهان، پسر داوود، به کار رفته است. و  یبرا یقدر عهد عت« مسح شده» ،«ماشیح»یبه معن یستوس،کر

و  رودیبه کار م یسیع یشده هم برا ۀبه خداوند ترجم یفارس ۀآقا که در ترجم یاهمان سرور  یا یوروسک ۀکلم یا

که  یزمان یطقب را داشت. پس در شرال ینمثل سزار چون سزار هم ا یکس یعنی کند،یاو را پادشاه خطاب م

را  کردیرا منتقل م« خداوند»همان  یا« سرور» ۀرا که کلم یمردم نوع قدرت کردند،یم یزندگ اناجیل یسندگاننو

 یاست و در کتاب مت« خدواند یپادشاه»مضمون عبارت  ینعبارت با ا ینترمهم . و مسلماکردندیدرک م کامال

 یلغو یبر مردم، و دوم همان معنا مسیحدو مفهوم را برساند. اول، سلطنت  تواندیرت معبا ینا« آسمان یپادشاه»

مرتبط مثل مفهوم اطاعت، در عبارت  یناساس، مضام ین. بر ایامردم دن ییخداوند و قدرتش در فرمانروا یپادشاه

که در  یپرستش یحت یامفهوم در اقتدار پادشاه و نوع اطاعت  ینبه ا اشاره نشده اما قطعا یحاخداوند صر یپادشاه

 اشاره شده.  یاست به طور ضمن یسی،ع یعنین آن پادشاه، أش

یدکتر گرگ پر -  
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 یا« پادشاه»از کلمات  ۱۲تا  ۱ یۀآ ۲در کتاب مرقس باب  یجمرد افل یعنوان مثال، در داستان شفا به

اقتدار  ینانسان بر زمپسر» ۀمستتر در داستان را با جمل یفهوم پادشاه، م۱۰ یۀاستفاده شده اما در آ «یپادشاه»

و آمرزش  یسیع یقدرت شفا یقاز طر ندخداو ی. پادشاهشودیم یدهد یسیع ۀدر گفت« آمرزش گناهان را دارد

کار  پرجالل و پر برکت خداوند، هر یاز پادشاه یقعهد عت هایییشگویگناهان برقرار شده بود. در واقع، برخالف پ

 خداوند بود.  یاز پادشاه یاشمه یانجام داد به نحو یسیکه ع یکوییخوب و ن

 

 ییبه خدا یدام یعنیوجود دارد  یاخداوند به خصوص در کتاب اشع یپادشاه یبرا یقکه در عهد عت یدیو ام انتظار

درست خود قرار خواهد  یرا در جا یزکه همه چ یااح یبرا یدرا برقرار خواهد کرد، ام اشیکه خواهد آمد و پادشاه

به مردم  یدندوباره بخش یاتخدمت شفا و ح بینیم،می یلو خود اناج یحکه در خدمت مس یزهاییاز چ یکیداد. پس 

اثبات  یبرا ینه تنها شهادت ینهالنگان و کوران. ا یو شفا یماران،ب یداخل یزیاست، زنده کردن مردگان، قطع خونر

 یخداوند، پادشاه یپادشاه یبرا یداست بر ام یاز قدرت خداست بلکه شهادت ینمودو  یسیقدرت و اقتدار ع

خداوند،  یپادشاه ۀدر کنار استفاده از کلم ینبرقرار شده است. بنابرا یسیع یقکه حاال از طر یاکنندهو اح بخشیاتح

 خداست. یپادشاه یانگراز طرق نما یکی ینا

ینگتُندکتر جاناتان پن -  

 

صحبت  یبرا یلکه اناج یو کلمات یماشاره کرد یحمس یقخدا از طر یپادشاه یبرقرا یلکه به دال حاال

 یمراحل برقرار یحبه توض یبه صورت اجمال یاییدب یم،قرار داد یبه کار بردند را مورد بررس یسیع یپادشاه ۀدربار

 .یمبپرداز یسیتوسط ع یپادشاه ینا

 

 مراحل
 یدبا یاز پادشاه یگرید ۀنبود. مرحل یکامل یرارائه داد تصو یکه او از پادشاه یاداد که تجربه یمتعل یسیع

 ۲۱را در لوقا باب  یندهآ ینا یسیبه طور کامل برقرار شود. ع یدخداوند با یپادشاه ینده،در زمان آ ی. در مقطعآمدیم

 :کندیم یفتوص ینگونها ۲۸و  ۲۷ یۀآ

 

 یزهاچ ینا ی. و چون ابتداآیدیم یمسوار شده با قوت و جالل عظ یکه بر ابر یدآنگاه پسر انسان را خواهند د و

 (۲۸ -۲۷: ۲۱است. )لوقا  یکشما نزد یاز آن جهت که خالص ید،خود را بلند کن یبشود، راست شده، سرها
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مرگ و گناه  ۀهم یاید،ب یحماش یبرداشت را داشتند که وقت ینا یقاز عهد عت یهودی یدانانهاز اال بسیاری

 خواهد کرد.  یگزینخداوند جا یاز پادشاه یدجد یاخواهد برد و آن را با دوره یاناز م را فورا

خداوند را  یبرقرار خواهد کرد. او پادشاه یمراحل یخداوند را در ط یخاطرنشان کرد که پادشاه یسیع اما

 یندهبا سلطنت او در آسمان ادامه دارد و در آ یزامروز ن یپادشاه ینگذاشت. ا یانبن ینزم یدر زمان خدمتش بر رو

 .یداو به کمال خواهد رس ۀبا بازگشت دوبار

 

 ینجاکه خواهد آمد. انتظار در ا یاهحاضر و دور یرشر ۀ: دورشدیم یمبه دو دوره تقس یهست ی،آخرالزمان یهودیت در

اتفاق  ینکه خواهد آمد، ا یادوره یعنی کند،یم یتآخر هدا یهازمان یپادشاه یکه خداوند ما را به سو یوقت یعنی

عصر  یا ۀبه دور یاز پادشاه یشپ ۀاز دور دفعه یککه  وریخواهد افتاد. ط یو قطع یرمنتظرهغ ی،ناگهان یلیخ

 یطور بینید؛یم یدیعهد جد یشناسآخرت یدگیکش یمن نوع یربه تعب ید،. اما در عهد جدشوییمنتقل م یپادشاه

 ۀ: دورشودیم یمتقس یگرشده بود حاال به دو دوره د یمترس یآخرالزمان یهودیتهمانطور که در  یکه عصر پادشاه

 «.خواهد آمد» که یآسمان یو پادشاه« آمده»که  یبه اصطالح عصر پادشاه یا حاضرعصر 

باوِر یویددکتر د -  

 

. اما در واقع هنوز کنیمیم یاد« رخ داده»معموال از آن به عنوان اتفاق  کنیمیخداوند صحبت م یاز پادشاه وقتی

حس وجود  ینو ا« .یایدملکوت تو ب»: یمدعا کن ینگونهداد تا ا یادبه ما  یسی. عیمهست یندهآ یمنتظر آمدن پادشاه

. یمبرقرار کرده است. اما هنوز منتظر بازگشتش هست ینزم یرا بر رو یشاه آمده است، پس پادشاهدارد که چون پاد

وجود داشت باالخره  یناو بر زم یۀکه در حضور اول یبرکات ۀخواهد بود که در آن هم یروز یحمس ۀبازگشت دوبار

 راپادشاه  ۀبازگشت دوبار یدارد که در زندگ یفهوظ یمانداریکه هر ا شودیحس القا م ینا ینکنند. همچن یداتحقق پ

آماده شوند. اما  یحمس ۀبازگشت دوبار یکه برا کنیمیمردم را دعوت م ۀبه همه اعالم کند. پس هم یلاناج یقاز طر

اما همچنان  کنیمیم یو تحت سلطنت او زندگ یممند هستبهره یسیع یحاال هم از برکات خداوند یماندارانما ا

 آشکار شود. یزتمام کائنات ن برایاو نه تنها بر ما بلکه  یکه پادشاه یمهست یمنتظر روز

یبرتو یموندکتر سا -  

 

 آن را که او یبرگردانند چون پادشاه یرو یسیقرن اول از ع یهودیانکه اکثر  یستتعجب ن جای پس

 اشیکه پادشاه بودند ینبود. آنها منتظر شاه خواستندیکه انتظارش را داشتند و م یمثل پادشاه کردیم یفتوص

نشان نداد که شاه  یاعالقه یسیع ی. وقتکردیآزاد م یانرا از ستم روم یهودیانو  کشیدیم یرحکومت روم را به ز
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 ۲۵تا  ۲۰ یاتآ ۱۷در لوقا باب  توانیرا م ینبرگرداندند و او را طرد کردند. ا یاز او رو یاریشاهان قلمداد شود، بس

 . یدد توانیم ۶۹تا  ۶۰ یاتآ ۶باب  یوحناو 

است که  یزمان یلتضاد قابل توجه در اناج ینشد. ا یسیباالخره منجر به مرگ ع یطردشدگ ینالبته، ا و

و سلطنتش  یپادشاه یروزیحال پ یناو و در ع یپادشاه یهعل یاوج دشمن ۀهمان نقط یبصل یبر رو یسیمرگ ع

 یسیبود که ع ینهم ی. براودپدر ب یتش در دست راست خدابه تخت سلطن یدنرس یرمس یسیو صعود ع یامبود. ق

خداوند به رسوالن استفاده کرد، همانطور که لوقا از  یپادشاه یمتعل یو صعودش برا یامق یاناز چهل روز فاصله م

 . کندیم یاد  ۳ یۀآ ۱آن در باب 

 عنوان کرد: ینگونهموضوع را ا ینقبل از صعود به آسمان ا یسی، ع۱۸ یۀآ ۲۸باب  یمت در

 

 (۱۸: ۲۸به من داده شده است. )لوقا  ینقدرت در آسمان و بر زم تمامی

 

شده است.  یگردآورد یلدر اناج یحمس یزندگ یعاست که در قالب وقا یلانج یخدا موضوع اصل پادشاهی

 یآمده است و زندگ یسیع تئیاش عمل کرده است؛ خدا در هکه خداوند به وعده دهندیمژده را م ینا یلاناج

 ۀرا به کمال خواهد رساند و هم اشیو پادشاه گرددیم بر یکه روز دهدیرا م یناناطم ینبه ما ا یسیع یروزمندانۀپ

 ما خواهد آورد.  یبرکات را به تمام و کمال برا

. یمو وحدت آنها را مورد بحث قرار داد یسادر کل شانیگاهجا ی،ر ادبرا از نظر منظ یلدرس، اناج ینجایا تا

 .یمبپرداز کندیم یزکه آنها را از هم متما یحاال وقت آن است که به گوناگون

 

 گوناگونی
خداوند را ارائه  یهمان داستان آمدن پادشاه یهر کدام به نحو یلچهار انج ۀهم یدیم،همانطور که د

 هاییتآشکار در تطابق روا هاییدشوار ی. اول، به برخدهیمیم یحتوض یرا به دو روش کل یگوناگون یندهند. ایم

آشکار شروع  هاییکار را با دشوار یاییدم. بپردازییم یلخاص هر انج یدات. و دوم، به تاکاندازیمیم ینگاه یلاناج

 .یمکن

 

 های آشکاردشواری
وجود دارد که  ییحال، جاها ینعآنهاست. در  یانم یهابرداشت غالب شباهت خوانیم،یرا م یلاناج یوقت

 اهمیتیو ب یزها آنقدر ناچتفاوت یناز ا یاری. البته، بسکنندیرا مطرح م یموارد ثبت شده به نظر موضوعات متفاوت
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 ینسازند. به هماز خوانندگان مشکل یبعض یبرا نهااز آ یآنها را متناقض قلمداد کرد. اما بعض توانیهستند که نم

 .یندازیماز آنها ب یآشکار بعض هاییبه دشوار یما مهم است که نگاه یبرا یلدل

 

 ب زمانیترتی
 .شودیمربوط م یعقرارگرفتن وقا یبو ترت یلاناج یزمان یبها به ترتتفاوت ینتراز متدوال یبعض

. همه با کنندیم یرویپ یمشابه ینهر کدام از چارچوب زما ای،نامهیزندگ هاییتبه عنوان روا اناجیل،

را به  یسیع یزندگ یدادهای. اما اغلب رورسندیاو م یامو بعد به مرگ و باالخره به ق شوندیشروع م یسیتولد ع

که در قرن اول  هایییترا طبق اولو یدادهارو اجیلان یاست که گاه ینآن ا یل. دلچینندیکنار هم م یمتفاوت یبترت

 یرا برآورده نکند. گاه یامروز ۀانتظارات خوانند یبندطبقه ینو ممکن است ا کردندیم یبندبودند طبقه یرفتهپذ

مثال، مرقس  ی. براکنندیآنها را براساس موضوع و مکان مرتب م ی،زمان یبکامل از ترت یتتبع یبه جا یلاناج

. اما لوقا آن را زودتر کندیمرقس بازگو م ۶تا  ۱ یاتآ ۶د را در باب خو یمادر یندر سرزم یسیشدن ع طردداستان 

به  یسیع یل در خدمت عمومکه داستان او یابه گونه گنجاند،یخود م یتدر روا ۳۰تا  ۱۴ یاتآ ۴در لوقا باب 

 یفرا تعر ریتیطوالن ۀنسخ ی. و حتدهدیم میتواقعه اه ینمرقس به ا یلاز انج یشترلوقا ب یل. انجآیدیحساب م

 کند. یدتاک یحمس یتا بر موضوع طردشدگ کندیم

 یآمدن پادشاه یامبا انتقال روشن پ یسهدر مقا یسیخدمات ع یزمان یببه ثبت ترت یلاناج یسندگاننو

 .دادندینشان م یکمتر ۀاو  به مراتب عالق یو کارها یمخداوند در تعال

 

 فحذ
به شروع و  یااشاره یوحنامثال،  یاست. برا یلاناج یشترب یا یکنوع تفاوت حذف مطالب در  یندوم

 ینداد. ا یحبه طرق مختلف توض توانیرا م یاتیحذف چنین نکرده است. خود یلدر انج یربان یعشا گذارییهپا

باشد که  یناز ا یناش یدشا یا. شندبر موضوعات مختلف با یسندگانمختلف نو یداتبه خاطر تاک صرفا یدشا یاتحذف

آمده  یشینپ یلانج یسندگاننو یهاآنچه که در کتاب ۀبه تکرار دوبار یازن نوشتندیرا م یلکه بعدها اناج یسندگانینو

 نبوده است.  نویسانیلانج یناختالف ب یاعدم موافقت  یبه معن یاتبود احساس نکردند. به هر حال، حذف

که  بیندینم یازن کندیکه در جمع صحبت م ی. هر کسشودیشروع م یبحث یاکه در جمع عده یدتصور کن

است که  یندوباره تکرار کند. بلکه، هر کس به دنبال ا که قبل از او صحبت کردند را لزوما یکسان یهاگفته ۀهم

 به بحث اضافه کند.  متفاوت یدیبا تاک یدو شا یدترجد یاتخود را با اشاره به جزئ ینظر خاص و شخص

خ ، مور۲۹ یۀآ ۹باب  یخنمونه، در دوم توار ی. برادهدیکار را انجام م ینمقدس گاه به گاه آشکارا اکتاب

مورد حداقل در سه  ین. اکندیثبت شده را حذف م یسندگاننو یگرتوسط د که قبال یاتیبه وضوح گفته است که جزئ
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 یلاناج یسندگاناز نو یکی ینکها ین،. بنابراافتدیم اتفاقاول و دوم پادشاهان  یهاو اغلب در کتاب یخبار در دوم توار

 تعجب ندارد. یبه آن اشاره کرده حذف کند جا قبال یگرید یسندۀرا که نو یمطلب مهم

 

 وقایع مختلف
 یسیکه در طول خدمت ع یمختلف یعوقا ینموجود ب یهامتدوال، از شباهت ۀمشکل قابل مشاهد ینسوم

مختلف  ۀمشابه را به دو گون ۀواقع یکبه نظر  یلاوقات دو انج یکه بعض یمعن ین. به اشودیم یاتفاق افتادند ناش

 . کنندیم یفمتفاوت را تعر یمشابه ول ۀکه انگار دو واقع رسدیاما به نظر م کنندیم یفتعر

. رفتیم یگرد یبه جا ییه از جاک یمعن ینبود. به ا اریس یواعظ یسینکته مهم است که ع ینا دآورییا

 یسیو لنگان و البته که ع ینایانناب یمثل شفا دادیمختلف انجام م یاز معجزات مشابه را در جاها یاریبس ینهمچن

 دشوار را بارها و بارها پاسخ داد.  یهااالت مشابه و بحثواز س یاریبس

 یسیمثال داستان ع یدادند. برا یسیبه ع یمشابه یهامختلف پاسخ یتمردم هم در موقع ین،عالوه بر ا

 ۀدر خان یسی. در لوقا، عیریدرا در نظر بگ ۹تا  ۳ یهآ ۱۴و مرقس باب  ۵۰تا  ۳۶ یۀآ ۷لوقا باب  یلرا در انج یحمس

. یستندواقعه ن یکدو گزارش متناقض از  هایتروا یناست. ا یشمعون جذام ۀدر مرقس او در خان یاست ول یسیفر

 متفاوتند. ۀاز دو واقع یگزارشبلکه 

 

 های مختلفموعظه
 داشتند.  یمشابه یاست که محتوا یمختلف یهااز موعظه یناش یمشکل قابل مشاهده سردرگم ینچهارم

 یهآ ۷تا باب  ۱ یۀآ ۵باب  یمت یلدر انج یسیسرکوه ع ۀدست، موعظ ینمشخص از ا یهااز نمونه یکی

، به ما گفته شده ۱ یۀآ ۵باب  یآمده است. در مت ۴۹تا  ۱۷ یاتآ ۶لوقا باب  یلاست که در انج یمشابه یمو تعال ۲۹

 یموعظه در مکان ین، به ما گفته شده که ا۱۷ یۀآ ۶اتفاق افتاده اما در لوقا باب  یکوه ۀموعظه در دامن ینکه ا

 مسطح اتفاق افتاده است. 

 ۀو هم لوقا ممکن است دربار یهم مت ینکه،له نگاه کرد. اول ائمس ینبه ا توانیم یقدست کم به سه طر

 یناهموار یۀکوهپا یلرود جل ۀکران یصحبت کرده باشند. بخش جنوب غرب یکسانموعظه در زمان و مکان  یک

چک کو هایینبرآمده هم، خودش زم ینزم ینزده است. ا یرونب یااست که از در یامانند برآمدهتپه ۀبلکه دامن یستن

لوقا مثل  یلو در انج یهکوهپا یاست که در مت یاییهمان مکان جغراف ینمسطح هستند. بنابرا دارد که نسبتا یادیز

که  یاباشد؛ به گونه یمیقد یبیاز متن ترک یانمونه یبه نوع ینا یدشا ینکه،مسطح خوانده شده است. دوم ا ینزم

باستان از  یناست که مورخ یروش ینواحد بگنجاند. ا ۀموعظ یکمختلف را در  یهادر مکان عیسی یهاگفته ۀهم

وجود دارد  یزامکان ن ینا ینکه،. سوم اگذاشتیمتن نم یتو حقان یبر درست یبحث یجا یچو ه کردندیآن استفاده م
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و  یهدر کوهپا یکینمونه  یندر ا مشابه را در دو روز مختلف، در دو مکان مختلف مثال یاربس ۀدو موعظ یسیکه ع

که  یریمبگ یناست که فرض بر ا یمنطق یاربس یسی،مسطح انجام داده باشد. به خاطر نوع خدمت ع یندر زم یکی

 دوباره تکرار کرده باشد.  یمتعال ینمختلف و ناآشنا به ا ینخود را به مخاطب یمتعال یسیع

به صورت  یلکه اناج یدرس جهینت ینبه ا توانیهماهنگ، م یا نواهم یلها در اناجتنوع نوع تفاوت ۀبا مشاهد

 یکار وجود دارند ول یاتئدر جز ی. بله، اختالفاتدهندیم یگواه یسیو خدمت ع یزندگ یبر درست یالقولمتفق

 یپ یتبه واقع ینبه ا یوجود دارند. وقت هاهنگیها و ناهماتفاوت ینهر کدام از انواع ا یبرا یزن یمنطق یحاتتوض

موجود در خدمت و  یبه هماهنگ توانیداده، م یممختلف تعل یهاهمان موضوع را در مناسبت یسیکه ع بریمیم

 .یمکن یداما دست پ یاو در زندگ یمتعال یریکارگهب یمختلف برا یهاو به راه یمببر یاو پ یامپ

شاهده قابل م یمتن یهاتفاوت ۀبا ذکر پرسش دربار یلموجود در چهار انج یهابخش به انواع تنوع یندر ا

 یداتبر تاک یهبا تک یلبا نگاه به تنوع موجود در چهار انج یماحاال آماده ین،. بنابرایممان را آغاز کرددرس یلدر اناج

 .یمخاص، درس را ادامه ده

 

 یدات خاصتاک
و  یزندگ یتخودش را در روا یهاو دغدغه یدگاهمجزاست که د اییسندهنو ۀنوشت یلاز اناج یکچون هر 

چهار  یناز ا یککه هر  ینوجود دارند. با در نظر گرفتن ا یلچهار انج یانم ییهاآورده است، تفاوت یسیخدمت ع

مبراست  ییاز هر خطا هایتروا ینا ۀکه هم یمداشته باش یناناطم توانیمیالقدس نوشته شده، مبه الهام روح یلانج

وجود نداشته  یانم یندر ا یتفاوت یچکه ه یستن یمعن ینبد ینندارد. اما ا یتضاد یگرد یلبا اناج یلدل ینو به هم

ها تفاوت یناستفاده کرده تا ا یلاناج یانسان یسندگانخدمت نو یتعالئق، و موقع ها،یتالقدس از شخصباشد. روح

 یدبا یریم،برکت بگ یلالقدس از خواندن اناجروح ۀمطابق خواست و اراد یماگر بخواه ین،. بنابرادرا شکل بده

 .یمدر نظر داشته باش یلرا به هنگام خواندن اناج یفردهمنحصرب یهاروش

. هرکس زنندیمختلف حرف م یهابه روش یکسان یقتیحق ۀافراد مختلف دربار ی،مختلف زندگ یطدر شرا

حال  یندر ع یمختلف ول یرتفاس تواندیم یباز یککه  داندیم توجه کرده باشد، حتما یها در وقت بازکه به بچه

حرف  یباز ۀکه دربار ییهابه بچه یوقت قطدارد. ف یخود را در باز یدگاهروش و د یداشته باشد. هر کودک یسازگار

. یمکن یداکه آنها در ذهن دارند را از آنچه اتفاق افتاده پ یریمختلف تصو یهاتکه توانیمیم یمگوش کن زنندیم

ممکن است دوست  یگرید ۀاز خود نشان دهد. بچ هایبه رنگ اسباب باز یدیشد ۀها عالقاز بچه یکیممکن است 

به همه بازگو  یدهدوست داشته باشد آنچه را که د یگرید ۀبچ یدکند. شا یفو تعر یفرا توص آنها یداشته باشد صدا

از  یبخش ینکته اشاره دارند که هر کودک ین. اما به ایستندن یکدیگرمختلف در تناقض با  هاییدگاهد ینکند. ا

 به آن نشان داده است.  یشتریب ۀآن دوست داشته و عالق یگرد یهااز قسمت یشتررا ب هایباز
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آنها بازتاب  یلداستان انج یتدر روا یلاناج یسندگاناز نو یکهر  یهاو دغدغه یقشکل، عال ینبه هم

از  یدعهد جد یلانج یهاداستان ۀ. همیستندن یکی یقادق یلاناج هاییتکدام از روا یچخود را نشان داده است. ه

از خدمت او را  یزنند و جوانب مختلفیاو حرف م ۀمختلف دربار یهااما اغلب به روش کنندیصحبت م یسیع یک

 .دهندیمورد توجه خاص قرار م

 

 یسحیانم یاز هوشمند ینخب، اول از همه، ا یریم؟بگ یدبا یناز ا اییجه. چه نتیسیع یکاما  یمدار یلچهارتا انج ما

است که فقط او را از  یخیتار یتشخص یکفراتر از  یسیع یتیشخص یچیدگیکه پ یدندرا فهم یناست که ا یهاول

 یلاناج یندر در تمام ا یبه صورت واضح و مشخص یسیهستند و ع یرمثل تصاو یل. اناجیدد یرنگاه و تصو یۀزوا یک

 یسیع یتبه شخص یمختلف یهابا روش یبرخورد مختلف یایاز زوا یلاناج ینحال ا ینما در عا شودیم یدهد قانونی

 یل. در انجیمندار یشرح اخراج ارواح یامثل  یچه ما اساسا یوحنا، یل. در انجیاورممثال ب یک ید. بگذارکنندینگاه م

 یرتصاو ینهاا ۀاخراج ارواح است. خب، هم یلانج ینغالب در ا ۀهاست و معجزمثل یۀبر پا یسیع یتشخص رقس،م

دارد. البته  یسیع ۀدربار یمتفاوت نسبتا یدد یۀزاو یسینو یلدارند. و هر انج یسیع یکاز  یهستند اما نشان یمتفاوت

که  ینجاستنباشد اما نکته ا یدهعق ینبر ا یگریاست و د یحهمان مس یسیفکر کند که ع یکیکه  یستن ینطورا

جهان  ۀدهندحال نجات ینو در ع یهودی یحبه عنوان ماش یسینشان دادن ع یچگونگ ۀدربار یمختلف یداتتاک

مختلف خدمت  یهاعمل تحت الهام خدا بر جوانب مختلف و قسمت یراحت و با آزاد یلیآنها خ ین،داشتند. بنابرا

 وال و پاسخ آنها عمل کردند.و طرح س یسیع

یترینگتندکتر بِن و -  

 

ما به پاسخ هر کدام از  ی،درس مقدمات یندارند. اما در ا یادیز یمشخص ینو مضام یاتخصوص یلاناج

 «کنیم؟یم یرویما چگونه او را پ»و  «یست؟ک یسیع»پرداخت:  یمقسمت خواه ینوال در ادو س ینبه ا یلاناج

 .دهدیوال پاسخ مدو س ینچگونه به ا یمت ینیمدر ابتدا بب یاییدب

 

 عیسی در انجیل متی کجاست؟
را همان پادشاه  یسیدارد که ع یاز همه سع یشاست که ب یکس یمت نویسان،یلانج ۀهم یاناز م

 شده بود نشان دهد. گویییشپ یقکه در عهدعت یلبخش اسرائنجات

ال وس یکه مجوس ۲ یۀآ ۲شامل: باب  کنندیاشاره م یسیع یبه پادشاه یکه مت یاز موارد یکوچک ۀنمون

 یسیکه ع ۲۳تا  ۲۱ یۀآ ۷؛ باب «کنند یداپ توانندیمولود شده را در کجا م یهودقوم  یکه برا یپادشاه»که  کندیم

باب  یرفت؛آسمان نخواهد پذ یدر پادشاه کنندخطاب « خداوند یاسرور »را که او را  یکسان ۀهم گویدیخداوند م
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 یسیخداوند در کنار ع یپسرانش در پادشاه خواهدیم یوحناو  یعقوبمادران رسوالن  یوقت ۲۸تا  ۲۰ یۀآ ۲۰

او به عنوان پادشاه  یداور ۀکه دربار کندیم یفرا تعر یمثل یسیکه ع ۴۶تا  ۳۱ یۀآ ۲۵داشته باشند؛ باب  یگاهیجا

 یحسر مس یرا باال یعالمت یکه سربازان روم کندیاشاره م یهبه کنا یکه مت ۳۷ یۀآ ۲۷و باب  ست؛ا یامتدر روز ق

 .یهوداست، پادشاه  یسیع ینآن نوشته شده بود: ا یکه رو کنندینصب م یبصل یرو

و از  یدرا از تبع یلو اسرائ یاوردب ینبخش خدا را بر زمنجات یخدا، پادشاه یِکه پادشاهِ منج رفتیانتظار م

ا را انجام کاره ینا ۀهم یسیرا برقرار کند. ع یابیکند و صلح و کام یدست دشمنانش نجات دهد، به عدالت داور

 :یدگوش کن ۱۷ یۀآ ۵باب  یدر مت یسیانجام نداد. به سخنان ع یهودکارها را مطابق انتظار قوم  ینا یداد ول

 

ام تا تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده امیامدهرا نسخ کنم؛ ن یامبرانپ یهاام تا تورات و نوشتهکه آمده یدمبر گمان

 (۱۷: ۵ یشان بخشم. )متتحقق

 

خدا را نابود  یعتکه شاهد خدمت او بودند فکر خواهند که او شر یهودیانیاز  یاریکه بس دانستیم عیسی

ه گفت ک یتو شفاف یدبا تاک یلدل ین. به همکندیآمده بودند را محقق نم یقکه در عهد عت ییهاو وعده کندیم

 . کندیرا محقق م یاانب یهاو وعده رساندیرا به انجام م یعتاو شر یول رسدیبه نظر نم ینگونهاگرچه ا

 یهااز نوشته یجوانب مختلف یا یاجنبه یسیکه ع دهدیمتن، بلکه به دفعات، گزارش م یننه فقط در ا یمت

 است.  یلبخش اسرائشاه نجاتپاد نشانگر آن است که او قطعا ینو ا کنندیرا محقق م یقعهد عت

خدا را نگاه  یعتبه تمام و کمال شر یسیکرد؟ ع یرویپ یسیاز ع یدچگونه با ی،مت ۀطبق گفت ین،بنابرا

از  یشه. خدا همیستن یکاف یعتشر یظاهر یهاتنها کار او نبود. او گفت که متابعت از خواسته ینداشت اما ا

خدا آمده است  یاست که پادشاه ینا جیلاز او اطاعت کنند. خبر خوش ان خود خواسته که قلبا یشهروندان پادشاه

ما هم  یافتۀیلتبد یهااست. قلب یدهبخش یعتازه و مط ییهاو با خود بخشش و نجات قوم خدا را آورده و به ما قلب

 . آورندیما به ارمغان م یز برارا ا یو اطاعت پر از شاد یمملو از محبت، شکرگزار یرویپ یزۀقوت و هم انگ

 

 یسا. من به کلگیردیرا در بر م یزهمه چ است که واقعا یاصطالح «یقلب» از خداست، یصبحت از اطاعت قلب وقتی

از او اطاعت و او را محبت کرد.  یدهم با ینطور. همشودیاز سر به قلب و به دست ختم م یزکه همه چ دهمیم یمتعل

احساس و  یبا تمام ید. ما بایممان خدا را محبت کنفکر و جان یبا تمام یدذهن است. ما با اهیگفکر، جا یگاهسر جا

که در  یستن یزی. پس، قلب فقط چیمدست و پا خدا را محبت کن ۀبا هم ید. و بایمعالقه خدا را دوست داشته باش

خدا را محبت  یما به صورت ظاهر یارا در خود دارد. پس، آ یزهمه چ یاصطالح به نوع ین. اتپدیم ینۀس ۀقفس
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دوست  یزکار همراه با تمام احساس ماست. ما خدا را با همه چ ین. اما اکنیمیکار را م ینخُب، البته که ا کنیم؟یم

 .کندیاشاره م یزبه همه چ« قلب» ۀو من معتقدم که کلم یمدار

یدمَندکتر مت فر -  

 

 .  گویدیمرقس چه م ینیمبب یاییدب یدیم،وال مطرح شده را دبه دو س یمت لیانج یهاحال که پاسخ 

 

 یست؟قس کدر انجیل مرعیسی 
پسر  یسیکه ع کندیم یدنکته تاک ینخود بر ا یتمرقس در روا یست؟از نگاه مرقس ک یسیاول از همه، ع

را ثبت کرده  یسیاز معجزات ع یادیز یها. مرقس نمونهشودیم یروزخداست که بر دشمنان قوم خدا پ یدۀکشرنج

و مرقس  یمت یلتر از انجکوهتاه بسیارمرقس  یلانج ینکهاست. با ا یرشر یروهایاو بر ن یالیاست ۀدهندکه نشان

 خود آورده است. یتمعجزه را در روا ۱۸ یعنیبه همان تعداد از معجزات  یباتقر یاست ول

 یک،خداست. فقط در باب  یدۀکشو رنج یروزمندسر پپ یسیکه ع بینیمیمرقس م یلانج یاز همان ابتدا

 گیردیم ید. تعمکندیخود را آغاز م یخدمت عموم یسیو بعد ع کندیم یشگوییرا پ یسیآمدن ع یددهندهتعم یایحی

 هاییماریو ب کند،یرا اخراج م یدپل هایروح کند،یشاگردان خود را انتخاب م یناول شود،یوسوسه م یابانو در ب

 یسیکه ع دهدینشان م وقفهیپرحادثه و ب یتروا ینا یخواندن سطح ی. حتدهدیرا شفا م یادیز یهادممختلف آ

 یکه مرقس از همان ابتدا دهدیتر هم نشان م. نگاه موشکافانهشودیم یروزخدا پ یبا قدرت بر دشمنان پادشاه

 . کشدیم یرخدا به تصو یدۀخدمتش او را به عنوان پسر رنج کش

 :خوانیمیم ینگونها یسیع یدداستان تعم ۱۳و  ۱۲ یۀآ ۱نمونه، در مرقس باب  یبرا

 

 یوانات. او با حکردیاش موسوسه یطانبود و ش یابانچهل روز در ب یسیبرد. ع یابانرا به ب یسیع درنگیب روح

 (۱۳ -۱۲: ۱. )مرقس کردندیو فرشتگان خدمتش م بردیسر م به یوحش

 

 یرتصو ینشد. و ا یطانش وقفۀیخود  متحمل حمالت ب یآغاز خدمت عموم از همان لحظات اول عیسی

 .شودیم یدهاو د یمرقس با تحمل جفا و طرد شدگ یلانج ۀدر هم رنجور یابه عنوان خادم متحمل  یسیع

مرقس  یلسو، انج یکاز  یم؟کن یرویرنجور و مُتحمِل پ یسایاز ع یدمرقس ما چگونه با ۀطبق گفتپس،  

 یاغلب روند دشوار و یاربس یرا کار ی. مرقس شاگرددهدیو راحت نشان نم یندخوشا یادرا ز یحیمس یزندگ

. در شویمیم یزاشتباه و شکست ن کببلکه مرت کشیمیروند رنج م ینکه ما نه تنها در ا کندیم یففرسا توصطاقت

شکست  یمانیدرک او و دادن پاسخ ا به دفعات در یسیاست که شاگردان ع ینمرقس ا یلانج یژۀو یتواقع، خصوص
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، دل ۵۲ یۀآ ۶در باب  یر؛خ یادارند  یمانیا شاگردانش اصال یاکه آ کندیوال مس ۴۰ یۀآ ۴. در مرقس باب خورندیم

چون  کندیمتهم م «یکندذهن» یا «یرفهمید»شاگردانش را به  یسی، ع۱۸ یۀآ ۷باب  در شود؛یشاگردان سخت م

را اخراج کنند؛ در  یرشاگردان نتوانسته بودند روح شر ۱۸ یۀآ ۹او را درک کنند؛ در باب  یمه تعالآنها نتوانسته بودند ک

شدند؛  شناختندیبود و او را نم یرشر واحکه در حال اخراج ار یشاگردان به اشتباه مانع کار کس ۴۱تا  ۳۸ یۀآ ۹باب 

و  کندیاز شاگردان او را انکار م یگرد یکی کند،یم یمقامات دولت یمرا تسل یسیاز شاگردان ع یکی، ۱۴و در باب 

 . گذارندیشاگردان او را تنها م ۀیبق

ما  ینکه،. اول ادهدیم یادرا به ما  یسیاز ع یرویپ ۀمرقس دست کم دو نکته دربار یلدر انج یدتاک ینا

 یزهااز چ یاریممکن است ما بس یاده احتمال ز. در واقع، بیمرا درک کن یسیع توانیمینم یشههم مثل شاگردان هم

 یدوجود دارند که هنوز با یادیز یزهایکه چ یمو بدان یمفروتن باش ید. پس بایممقدس درست درک نکنرا در کتاب

 یباگر عج یکه کالم خدا حت یمو بدان یریمبپذ یمانمقدس را با اکتاب یمتعال یدراستا، با ین. در همیریمبگ یادآنها را 

 است.  یقیکالم حق یاشتباه به نظر برسد ول یاو 

 یاد،هستند. خطرات ز یحیانمس یبرا یریناپذاجتناب یموضوعات هایمشکالت و سخت ینکه،دوم ا ۀنکت 

 یلانج ۳۵و  ۳۴ یۀآ ۸در باب  یسیما از او خواهند شد. به سخنان ع یرویوجود دارند که مانع پ یفراوان یهاوسوسه

 :یدمرقس گوش کن

 

که بخواهد هر یرا. زیایدمن ب یو از پ یردبرگ یشخو یبخود را انکار کرده، صل یدکند، با یرویبخواهد مرا پ یاگر کس 

جان خود را از دست  یلخاطر انجخاطر من و به که به ا هرجان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ ام

 (۳۵ -۳۴: ۸مرقس بدهد، آن را نجات خواهد داد. )

 

و در برابر  یمباش یدنرنج کش ۀمثل او آماد ید. ما بایمدر تعهد خود نسبت به او وفادار بمان یدداد که ما با یاد عیسی

فقط فرزند  یسی: عیدمتن وجود دارد توجه کن ینکه در ا یگرید ۀ. اما به نکتیستیمبا یها و حمالت روحانوسوسه

در  ی. و اگر ما با وفادارشودیم یروزواقع، او بر مرگ پردرد خود پ رهست. د یزخدا ن زیرواو فرزند پ یست،رنجور خدا ن

 ینکه رنج بر ما داره ا تاثیری .آوریمیرا به دست م یجاودان یاتپاداش ح یم،کن یرویپ خدایپادشاه یها برارنج

فقط درد و رنج  ینکه ا شویمیو به خاطر درد  متوجه م کندیمهم معطوف م واقعا یزهایاست که توجه ما را به چ

 کنمیبه خدا اعتماد م یزهاچ ینا ۀو من در هم کنمیم یهم هست که من دارم براش زندگ یگرید یزبلکه چ یستن

 داره بزرگتره.  یتکه برام اهم یزیهر چ یا یو شاد یتامن ی،ح دارم از راحتیکه آنچه در مس دانمیچون م

ینلیکمکدکتر جان  -  
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داشته  ییسطح تحمل باال یدکند با یرویپ یحاز مس خواهدیآمد و هرکس که م یدهکشخادم رنج یکمثل  عیسی

پررنج و درد  یایدن یناست که ما در ا یزیو همان چ بینیمیم یسیاست که در ع یزیاز همان چ یبخش ینباشه. ا

. یریمخودمان در نظر بگ یرنج در زندگ برای ییجا یدبا یم،باش یحاز خدمت مس یبخش خواهیمی. اگر میمروبرو هست

با آنها غصه  خورندیآنها غصه م ی. در عمل وقتیمداشته باش یگرانرنج د یبرا یینه فقط رنج خودمان بلکه جا

ما با در نظر داشتن  ی. وقتیمخدمت کن یطو آنها را در آن شرا یماز آن باش یو بخش یریمو رنج آنها را هم بپذ یمبخور

 یرویدر راه پ خواهدیاست که خدا م یاصل یهااز روش یکی ینکه ا یمو درک کن شویمیم یارنج وارد دن یبرا ییجا

 ین. اکندی. و بعد خداست که ما را پاک مبریمیم یکه ما به هدف خدا پ ینجاستا. یمخدمت کن ینگونها یحاز مس

 یکه خدا زندگ ینیمبب توانیمی. و ما مشودیم رو پشتکا یستادگیو باعث ا آوردیوجود مهب یدام سازد،یم یترنج شخص

 .کندیما را پاک م یقطر یناز ا یشترب یماگر نگو یحت یا یگرد یهاروش ۀهم یانها و از مرنج ینا ۀهم یاندر م

توئنِس یکدکتر ار -  

 

 .دهدیم یروانشو پ یسیع ۀدربار یلوقا چه پاسخ ینیمبب یایدو مرقس، ب یبه مت یبا نگاه

 

 یست؟عیسی در انجیل لوقا ک
. دهدیپاسخ م «یست؟ک یسیع»مهربان جهان به پرسش  یبه عنوان منج یسیع یلوقا با معرف یلانج

. خبر خوش یدخر یشدگان اجتماعو رانده یرهبران مذهب ی،و غن یرفق یبرا یکساننجات خدا را به طور  یسیع

در  یسی. عکندیم یدامر تاک ینطردشدگان و افراد منفور. لوقا به طرق مختلف بر ا یبرا یهمه است حت یبرا یسیع

ها احترام خود قرار داد. لوقا مثلو مرتا را مورد  یمخواهران مر شمردندیاز مردها زنان را پست م یلیکه خ یطیشرا

 یستۀرا شا هایتروا ینرا ثبت کرد و ا یریهودیانغ یو لنگان و حت یمارانزن، ب هاییتمرتبط به شخص هایییتو روا

 قرار داد. یقو تشو یرداد مورد تقد یههد یسهانداز کم خود را به کنرا که پس زنییوهب عیسیو توجه دانست.  ینتحس

 یبرا ییرا به عنوان الگو یسیکرد و جوابش به ع یفکه مورد تنفر همه بود، را تعر یریباجگ ی،لوقا داستان زک

 شدگان جامعه را ثبت کرد. و رانده  دیننسبت به مطرو یسیع یهادغدغهی قرار داد. لوقا گاه خود یلخوانندگان انج

 :یدگوش کن ۱۶تا  ۱۲ تیاآ ۷داستان از لوقا باب  ینمثال، فقط به ا یبرا

 

از مردمان  یاریبود. بس زنییوهپسر ب یگانهبرند که  یرا م یامرده یدد ید،شهر که رس ۀدرواز یکی[ به نزدیسی]ع

سپس « مکن. یهگر»دلش بر او بسوخت و گفت:  ید،. خداوند چون او را دکردندیم یآن زن را همراه یزشهر ن

 گویم،یجوان، تو را م یا»گفت:  یسی. عیستادندد، اکردنیکه آن را حمل م یرفت و تابوت را لمس کرد. کسان یکنزد

 یآنان مستول ۀبر هم یبتاو را به مادرش سپرد. ترس و ه یسیگفتن آغاز کرد! عمرده راست نشست و سخن« !یزبرخ
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 یاریما ظهور کرده است. خدا به  یانبزرگ در م یامبریپ»: گفتندیم کردند،یم یشکه خدا را ستا یشد و در حال

 (۱۶ -۱۲: ۷اطراف منتشر شد. )لوقا  یو نواح یهودیهدر تمام  یسیکار ع ینخبر ا« قوم خود آمده است.

  

 یداسخت بود و پ یکه پسرش را از دست داده بود کم اییوهب یدر قرن اول روزگار روم، امرار معاش برا

که کار خداوند  شودینکته را متذکر م ینزن، ا یندر قبال ا یسیع یبر مهربان یدقا با تاککردن کار هم مشکل بود. لو

داستان گفتند،  ینا یاندر پا یا. همانطور که عدهتهم بوده اس یچارگانفقرا و ب یبرا یدهنده حتبه عنوان نجات

 کمک کند.  بود که خدا  آمده تا به قومش ینبر ا یلیو ضعفا دل یازمندانبه ن یسیخدمت ع

که  دهدیپاسخ م ینگونها «یم؟کن یرویاز او پ یدما چگونه با»ال که وس ینلوقا به ا یلحساب، انج ینبا ا

مهربان  یگراناست که نسبت به د ینا یمانجام ده توانیمیکه م یفقراست و کار یازهایدر نظر گرفتن ن یرویپ ینا

اموال،  یدندر بخش ید. بایمنکن یغآنها در یازهاین وردنبرآ یبرا یکار یچو از ه یمبده یتبه فقرا اهم ید. ما بایمباش

سخاوتمند را در پاسخ  یحیان. در واقع، خدا اغلب مسیمبه آنها راغب باش یدگیرس یغذا و پول و وقت خودمان برا

 :خوانیمیلوقا م یلانج ۳۳ یۀآ ۱۲. همانطور که در باب فرستدیآنها م یشپ یازمندانن یبه دعاها

 

در  ناپذیریانپا ینشود، و گنج یدهکه پوس یدفراهم کن هایییسهخود ک یبرا ید؛و به فقرا بده یدبفروش یددار آنچه

 (۳۳: ۱۲رساند. )لوقا  یانز یدو نه ب یدکه نه دزد آ ییجا یندوزید،آسمان ب

 

 .دهدیپاداش م یجاودان یراثاو ما را با م کنیم،یم یرویپ یحوفادارانه با توجه به مردم از مس وقتی

داشته  یمانا یتواقع ینبه ا ینانبا اطم یداست که با ینا یمکن یرویپ یسیاز ع توانیمیکه م یگریروش د

 .کندیبرآورده م یزما را ن یازهایکه خدا ن یمباش

 :یدگوش کن ۳۱تا  ۲۲ یاتآ ۱۲در لوقا باب  یسیسخنان ع به

 

که چه  یدمباش ینا ی... پس در پیدو نه نگران بدن خود که چه بپوش ید،که چه بخور یدشخود مبا یزندگ نگران

به شما داده خواهد  یزن ینهاا ۀکه هم ید،او باش یپادشاه ی... بلکه شما، در پیدمباش ینهانگران ا ید؛چه بنوش یا یدبخور

 (۳۱ -۲۲: ۱۲شد. )لوقا 

 

 یحمس یسایما ع یمکه پادشاه عظ یمداشته باش یناناطم توانیمیم یم،خدا هست یدر پادشاه یکه عضو ما

 . کندیما را برآورده م یازهایو ن دهدیما را مورد توجه خود قرار م
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 یارتباط تنگاتنگ یصلح و شاد یعنیلوقا  یلموجود در انج یندهنده با مضامبر اعتماد بر نجات یدتاک ینا

 :خوانیمیرا از زبان فرشته م یغامپ ین، ا۱۴تا  ۱۰ یۀآ ۲قا، در لوقا باب لو یلانج ینمونه، در ابتدا یدارد. برا

 

 یو صلح و سالمت بر مردمان ین،جالل بر خدا در عرش بر»که ...  بخشیبس شاد یدارم، خبر تانیبرا بشارتی

 ( ۱۴ -۱۰: ۲)لوقا « .یندمورد لطف او ینکه بر زم

  

لوقا  یتروا یشاگردان در انتها تمام کرد. ینان کلمات آغازخود را با هم یلو دو باب بعد، لوقا انج یستب

 آن را در باب دوم داده بود.  یدبودند که فرشته نو یو خوش یو پر از شاد کردندیم یرویپ یسیاز ع

 

داشت  یسیکه ع کنمیو من فکر نم« با شما باد. یسالمت»گفت:  یسیع یوحنا، ۲۰بار در آن مکالمه در باب  سه

اگر  یاصل و اساس کار است. حت ینکه ا یدبگو خواستیجمله م ینکه با ا کنمی. فکر مکردیم یسالم و احوالپرس

 یرهم ز یکه من برخواهم گشت، و به زود دانستیدمیهرگز ن ینکهو ا ید،را از دست داده باش یزیعز ید،در عذاب باش

 یرفت و اوضاع روز به روز هم بدتر خواهد شد، م یدخواه یندگفشار ز یررفت و ز یداستبداد دولت روم خواه ۀسلط

 یو خوش یخواهم آورد. من شاد یشما صلح و سالمت یباشم برا ینجاا یهستم و وقت ینجاکه من ا یدخواهم بدان

مهم  افتد،یم یشما چه اتفاق یرونیب یایکه در دن یستمهم ن افتد،یم یکه چه اتفاق یستمهم ن پسشما هستم. 

 ۀمقدس از کلمداشت. کتاب یدرا خواه یصلح واقع شناسید،ی. اگر که مرا مافتدیم یدر درون شما اتفاق تیسن

 یکه چه بال و اتفاق یستمهم ن است؛عدالت خواهانه و اقتدار خد یکه پادشاه کندیصلح استفاده م یبرا« شالوم»

بود که من  یننبود که من آمدم از درد شما کم کنم بلکه ا ینهستم. البته ا یو خوشبخت یشاد ۀ. من آورندیفتدب

 یتواقع یناز ا یکه درک مثبت یکه فراتر از احساس است. شاد یشاد. یاورمرا ب یواقع یهستم تا به شما شاد ینجاا

 ین. اتدیفشما ب یبرا یقبل از اطالع من، اتفاق تا گذارمیکنترل جهان را در دست دارم و نم نکه م دهدیبه دست م

روح  ۀثمر ۀدربار یکه وقت آیدیخوشم م یلینوع گفتار پولس هم خ ینبود. من از ا یحمس یایسحرف و گفته ع ۀهم

داشت؛  یدشما محبت خواه ۀکند، همیرا پر م یماندارنو ا آیدیالقدس مروح یوقت گویدی. پولس مکندیصحبت م

هستند.  یدو کلمه از هم جدانشدن ینا کنمی. من فکر مآوردیرا م یهمان خوش یا یشاد ۀدرست بعد از محبت، کلم

 یمحبت خدا رو یاست که وقت ینمهم ا یزچ یول کندیفهرست اضافه م ینرا هم به ا یگرد یزالبته، پولس شش چ

 یعنی کنم،ینم یزندگ یتبا فهم خودم از واقع یگراست که من د ینپاسخ ا شود،یم ریدر ما جا یا شودیم یختهما ر

تنها واکنش  ینجاست،حاضر و ا یسیع یباشد. اما وقت یمنف یلیخ ینانه،بدب یلیخ تلخ، یلیکه ممکن است، خ یزیچ

دارم  یددارم، من ام یو من خوش یدهمن بخش یرا به زندگ یامشاست که من در صلح هستم. او قدرت ق ینموجود ا
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 یدهرا به تمام و کمال کنار هم چ یزچون او همه چ شدپایاز هم نم یزیمعنا ندارد. چ یشکست یچه یسیچون در ع

 و قرار داده.

یاور یلدکتر ب -  

 

 :یدگوش کن ۵۳و  ۵۲ یاتآ ۲۴لوقا در باب  یانیسخنان پا به

 

و خدا را حمد و  ماندندیدر معبد م یوستهبازگشتند. در آنجا پ یمبه اورشل یمعظ یاو را پرستش کردند و با شاد ایشان

 (۵۳ -۵۲: ۲۴. )لوقا گفتندیسپاس م

 

توام با صلح و  یدر نجات و تمام برکات خدا و اعتماد یشاد یبه معن یسیاز ع یرویلوقا، پ یلدر انج

کار گرفته ه که توسط او ب یمو مشتاق باش کندیما را برآورده م یاجاتدر او، و توکل بر خداست که همه احت یسالمت

 .یممند کناز همان برکات بهره یزرا ن انیگرتا د یمشو

از او  یدچگونه با»و  «یست؟ک یسیع» یعنیال ما ومرقس و لوقا چگونه به دو س ی،مت یدیمحال که د

االت جواب وس ینبه ا یاالعادهاو چگونه به طرز فوق یمتا ببن رویمیم یوحناپاسخ دادند، به سراغ  «یم؟کن یرویپ

 .دهدیم

 

 نجیل یوحنا کجاست؟در اعیسی 
نجات را محقق  یابد ۀکه نقش کشدیم یررا به عنوان پسر خدا به تصو یسیع یشخو یلدر انج یوحنا

 یسی. عکندیبا پدر صحبت م یسیخاص ع ۀبه عنوان پسر خدا از رابط یسیع یتبر هو یددر تاک یوحنا. کندیم

محقق  یاورندب یمانااو  هکه ب یکسان ۀهم یرا برا یابد یاتکه قادر است ح یکس یگانهپدر است و  یینها ۀمکاشف

خود  یلدر انج یوحنا کنند،یاو را آغاز م ینیداستان تولد و خدمت زم یتروا یگرد یلاناج یکهنمونه، در حال یکند. برا

پسر  یگانهتنها و  ۀبا پدر در کار بوده و حاال پدر به واسط ینشکه پسر خدا در آفر کندیآغاز م ینطورخود را ا یتروا

 خدا مکشوف شده است.

است.  یحمس یایسع یاز سو« من هستم»پرجالل  استفاده از عبارت  یامپ یندر انتقال ا یوحنا یگرروش د

، ۱۴ یۀآ ۳. در خروج باب کندیاشاره م «یهوه» یعنیخداوند  یبه نام عهد یحیبه صورت تلو یسیعبارات، ع یندر ا

 ینبه ا ۳۵ یۀآ ۶باب  یوحنادر  یسیح داد. عیاست  توض« من هستم» یعنابه م ارا  که اساس «یهوه»خدا خود نام 

من نور جهان » ۀدر جمل ۵ یۀآ ۹و باب  ۱۲ یۀآ ۸در باب « هستم. یاتمن نان ح»: گویدیو م کندینام اشاره م

 یۀآ ۱۱ب در با« من در هستم.»: خوانیمیم ۱۰و  ۷ یاتآ ۱۰. و در باب خوردینام دوباره به چشم م ینا« هستم.
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در باب « هستم. یاتو ح یمن راه و راست»: بینیمیم ۶ یۀآ ۱۴در باب « هستم. یاتو ح یامتمن ق»: گویدیم ۲۵

عبارت  د،خو یهاعطف گفته ۀدر نقط یسی، ع۵۸ یۀآ ۸. و در باب یابیمیرا م« من تاک هستم» ۀجمل ۱ یۀآ ۱۵

 یو خدا یقدر عهد عت خداخود را تجسم نام مقدس  یسیها، عنمونه یناز ا یک. در هر کندیرا اعالم م« من هستم»

 .کندیمجسم در خود شخص او اعالم م

باب  یوحنادر  یسیکهانت اعظم ع ینجات خدا به طور آشکار در دعا یابد ۀدر مرکز نقش یسیع یگاهجا

 :یدگوش کن ۲۴ یۀآ ۱۷باب  یوحنادر  یسیع یآمده است. به دعا ۱۷

 

که تو  یجا که من هستم، تا جالل مرا بنگرند، جاللبا من باشند، همان اییدهآنها که به من بخش همخوایپدر، م ای

 (۲۴: ۱۷ یوحنا. )داشتییاز آغاز جهان مرا دوست م یشپ یراز ای؛یدهبه من بخش

 

بود  یناو در ا ۀ. نکتدهدیربط م ینشاز آفر یشرا به محبت خدا نسبت به پسرش پ یروانشنجات پ عیسی

 است. یسیاز محبت پدر به ع یکه نجات ما تبلور

 یوحنارا محقق کرده،  ینجات ابد ۀکه نقش یدهکش یررا به عنوان پسر خدا به تصو یسیع یوحنااگر  پس،

 یم؟کن یرویاو را پ یدما چگونه با دهد؟یوال دوم چطور پاسخ مبه س

مورد محبت خدا واقع شدن و نشان دادن همان محبت  یسیما از ع یرویپ یۀاول یقطر یوحنا، یلدر انج

نمونه، در  ی. برایمکن یتما قرار داد تا به طرق مختلف از آن تبع یالگو را برا ینا یسیاست. ع یگراننسبت به د

 یمحبت ابد ین. اکندیاز محبت پدر به پسرش صحبت م یسیکه ع بینیمیم یوحنا یلانج ۲۶و  ۲۳ یاتآ ۱۷باب 

است  یمنطق ین،نهفته است. بنابرا شدیمحقق م یسیکه توسط ع ینجات یابد ۀپدر نسبت به پسر بود که پشت نقش

 یروانشبه پ ۳۵و  ۳۴ یاتآ ۱۳باب  یوحنارا در  ینا یسیشده است. ع یمبا محبت ترس یشاگرد یوحنا یلکه در انج

 :گویدیم

 

محبت  ین. از همییدرا محبت نما یکدیگر یدبا یزکردم، شما ن. همانگونه که من شما را محبت یدرا محبت کن یکدیگر

 (۳۵ -۳۴: ۱۳ یوحنا. )یدخواهند برد که شاگرد من هست یهمه پ یکدیگر،شما به 

 

 از جنس محبت اوست. یبا محبت یگراندر گرو محبت ما نسبت به د یسیما از ع یرویپ یوحنا، ۀگفت طبق

 ی. محبت خدا نسبت به ما با شاگردرودیم یشو با آن پ شودیم ریزییبا محبت پ یشاگرد یب،ترت ینبد

 یمتا درک کن کندیبه ما کمک م ینماست. ا یاز شاگرد ینمود یگرانما به د یقو محبت خدا از طر شودیما آغاز م

ه و ن کندیم یاد «یسیمحبت ع وردم یا یسیشاگرد محبوب ع»از خود به عنوان  خود یلدر انج یوحناکه چرا 
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 یبه خودش ناش یسیاز اعماق محبت ع یگرانکه قدرت محبت به د دانستیاو م. «کردیکه محبت م یشاگرد»

 را محبت کنند.  یکدیگراول خودشان مورد محبت قرار گرفتند و بعد خوانده شدند تا  یسیع یروان. پشدیم

 

با هم  یلاناج یننکته اشاره کند که ا ینبه ا یتا حدود یلچهار انج ۀبرجست یهاکه تفاوت یدبگو یکیاست  ممکن

که  کنمی. من فکر مکنمیفکر نم ینطورا من اصال یول کنندیم یانرا ب یمتناقض یهاندارند و داستان یهمخوان

مشترکند  یدهدر ا یلاست. هر چهار انج یسیع ستانهماهنگ از دا یکردچهار رو بینیمیم یلآنچه که در چهار انج

جهان آمد تا گناهکاران را از گناه و  یناست که به ا یافتهمتجس یکه خدا کنندیم یفرا تعر یدکه سرگذشت مر

از  یمختلف یاتئو بر جز کنندینگاه م یسیبه ع یمتفاوت یدد یۀاز زاو یلاناج ینمرگ نجات بدهد. و هر کدام از ا

 ند.اه با هم هماهنگبلک یستندمتناقض ن هایدگاهو د هایامپ ینا یول کنندیم تاکیداو  یزندگ

کاون یودکتر است -  

 

 

 گیرینتیجه

 یمنکته اشاره کرد ینو به ا یدیمآنها را د ی. نوع ادبیممطالعه کرد یرا به صورت کل یلدرس، اناج یندر ا

که  یدیمو د یمانداخت ینگاه یسادر کل یلاناج یتبه وضع ین،هستند. همچن یخیمعتبر و تار هاییتروا یلکه اناج

و  یمپرداخت یلاناج یگربا د یسهدر مقا یلاز اناج یکهستند و بعد به هر  یداز عهد جد یآنها بخش موثق و معتبر

 یو شاگرد یسیهر کدام ع ینکهبا ا یحت کنندیم یتخداوند را روا یآنها داستان مشترک پادشاه ۀکه هم یافتیمدر

 .کشندیم یرمجزا به تصو یقیرا به طر

 یساییع یهارا به دست ینپس از ا یایو دن یادن یناست. ما ا یاتیح یاربس یحیانمس یابر یلدرک اناج

کالم اوست؛ به طور خاص  یقاز طر دانیمیاو م ۀکه دربار یزی. هر چایمیدهکه تا به حال رو در رو او را ند سپاریمیم

به  یلاز اناج یکهر  یبررس یما را برا یمگرفت یاد یدرس مقدمات ینکه در ا یزهاییچ یدواریم. امیلاناج یقاز طر

 یرما تاث یو زندگ یمانچگونه بر ا ینمبشر یناز ا یکهر  یامکه پ یمآماده کرده باشد تا بدان ترییقصورت عم

 .گذارندیم
 

 
 


