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  ، عزیز برادران و خواهران

 می آقا نام ،به کنند می صدا و تشویق را او که اند ایستاده جاده کنار در جمعیت. شود می اورشلیم وارد عیسی - یکشنبه نخل

 های شاخه ، هستند مشتاق هنوز مردم: شود سوار االغ روی بر فقط و ، نبوده اسب بر سوار او اگر ، حتی نیست مهم. آید

 . میکنند پهن او پای را از تن در آورده جلوی هایشان لباس و نخل از وسیعی

 و. کند می گفتگو آنها با زمان پایان مورد در و گوید می آنها به را مثلها ، دهد درس می مردم به ، رود می معبد به عیسی سپس

 . گوید می ما به 41 فصل در در انجیل مرقس که است چیزی همان این سپس

  ۹تا ۴ آیات ۴۱مرقس

 قتل به کرده، دستگیر را او حیله چه به بودندکه مترصد کاتبان و کهنه روسای بودکه فطیر و فصح عید روز، دو از بعد و
  ۱.رسانند

  ۲«.آید پدید اغتشاشی قوم در مبادا عید در نه»: گفتند می لیکن

 آمده، خالص سنبل از عطرگرانبها از ای شیشه با زنی بود، نشسته غذا به ابرص شمعون خانه در عنیا بیت در او که هنگامی و
  ۳.ریخت وی برسر شکسته، را شیشه

  ۴شد؟ تلف عطر این چرا»: گفتند نموده، خشم خود در بعضی و

  ۵.نمودند سرزنش را زن آن و« .شود فقراداده به فروخته، دینار سیصد از زیادتر عطر بوداین ممکن زیرا

  ۶است کرده نیکو کاری من با که زیرا دهید؟ می رازحمت او چه برای از! واگذارید را او»: گفت اماعیسی

  ۷.ندارید دائم خود با مرا لیکن کنید، احسان ایشان با توانید می بخواهید وهرگاه دارید خود با همیشه را فقرا که زیرا

  ۸.کرد تدهین پیش دفن، بجهت مرا جسد که زیرا کرد، اوبود قوه در آنچه

 مذکور وی یادگاری بجهت نیز کرد زن این آنچه شود، موعظه انجیل این به که عالم تمام از جایی هر در گویم می شما به هرآینه
  ۹.شد خواهد

   

 : است رسیدهچیزهایی  چه به كه كند می روشن ما برایمرقس  ، آغاز همان در

   

 حال این با و. شد خواهند موفق آنها که دانیم می ما همه ، بله و. ببرند بین از را مسیح دارند قصد کاتبان و کاهنان کاهنان

 کشته باید عیسی ، بله: شود ظاهر دیگر نور یک در زیر اتفاقات همه شود می باعث که کند می اضافه را کوچکی چیزمرقس 

 محبوب کاملا  عیسی آشکارا آنها با که ، ندارد وجود مردم میان در قیامی هیچ که طوری به ، پاک عید در فقط نه اما ، شود
 . گرفت قرار استقبال مورد اورشلیم به ورود هنگام اوهمانند زمانی که  ببینیداالن  توانید مییی که شما مانندبوده باشد،

ا  اما  خنثی را یهودا های برنامه احتماالا  که ، قیام بدون اما ، شود می اعدام فطر عید در عیسی: است شده خنثی طرح این دقیقا

 . کند می



 برای آنها از او. کند می واگذار عیسی به را بدی قدرتهای خداوند که نکنید فکر: بگوید ما به خواهد میکه مرقس  کنم می فکر

 تحمل مورد ، کنیم می تحمل آنچه در که نیست معنا بدان این آیا نیست؟ جالب. کند می استفاده خودش های برنامه کردن دنبال

 بهتر ما برای را چیز همه نهایت در آنها نقشه که ، هستیم خدا دستان در چیز همه رغم علی بلکه ، نیستیم شرور های قدرت

  کند؟ می

 اتفاق یک درباره او ، دارد می نگهدر دست  را ها رشته هم هنوز خدا که فهمیدمرقس  اینکه از بعد: است ممکن ترتیب این به

 شده دعوت دیگر نفر چند احتماالا  و او به که ضیافتی. است میهمان خاص سیمون خانه در عیسی: گوید می ما به دیگر عجیب

 . بودند

 محاصره در شما خود آن در که کنیم فکر شرایطی به آرامش با ، ندهیم انجام را کاری چنین حاضر حال در( امیدواریم) حتی و

 . دارند خوبی روحیه در همهو  دارد وجود خوردن غذا برای ای خوشمزه چیز ، دارد وجود بحث. باشید خانواده یا دوستان

ا  این - نقره 033. دارد خود با گرانبهایی روغن که شود می ظاهر زنی ناگهان و  خیلی. است ساده مرد یک ساالنه درآمد تقریبا

 . ریزد می عیسی سر بر را گرانبها روغن تمام و کند می باز را شیشه خود گردن شکستن با او چیز همه ، است گران

ا  عمل یک: گفتم که همانطور  به شروع حاضرین از برخی که نیست تعجب جای بنابراین، زمان آن برای حتی - عجیب نسبتا

 . کنند می زن بهطعنه زدن 

ا  شود؟ن تلف اینگونه تا کنید استفاده مهمتر اهداف برای پول از نیست بهتر آیا گویند؟ می آنها که نیست صحیح آیا و  ، مطمئنا

ا  عیسی  به پول اهداء که گفتم می ، دانستم نمی را داستان این من اگر تجملتی؟ چنین اما. شد نمی شناختهاهد ز عنوان به دقیقا

 بدهد فقرا به را آن و بفروشد دارد كه را آنچه هر كه كند می توصیه ثروتمند جوان به او ، سرانجام. شد می بیشتر عیسی روح

 . كند پیروی عیسی از سپس و ،

 خواهند وجود فقیر افراد حال همه در همیشه کنید؟ می ناراحت را او چرا! بگذارید تنها را او: کند می محافظت زن از عیسی اما

 خود چه کاری انجام پول با که ماست تصمیم این. گوید می عیسیدهند، انجام خوب را کار خوبنند توا میبخواهند  اگر و داشت

  کرد؟ را کار این او چرا چرا؟ فقط. کند استفاده عیسی کردن مسح و نفت خرید برای خود پول از گرفت تصمیم زن و. دهیم می

 اسرائیل پادشاهان زمان آن در. شده مسح: است شده ترجمه معنای به این. شود می خوانده مسیح نیز عیسی که دارم یاد به

 بعد مدتی پیلتس و. پادشاه عنوان به جوان داود کردن مسح دستور مثال عنوان به کند می دریافت خدا از ساموئل. شدند مسح

  یهود هستی؟ همان پادشاه  تو آیا: كرد خواهد سؤال عیسی از

 هنگام قبلا  که آنچه. است خارج جهان این از فقط عیسی پادشاهی اما.تو این را می گویی" داد خواهد پاسخ عیسی آن در که

 جنازه تشییع مراسم برایپیشاپیش  بلکه ، نیست شده مسح پادشاه: یابد می ادامه اینجا در ، بود مشاهده قابل اورشلیم به ورود

 نمی ناشی آن از چیزی هیچ ، کنند مسح را عیسی بدن تا روند می مزار به پاک عید صبح در زنان وقتی زیرا ،مسح شده است او

 . شود می تبدیل نبوی عمل یک به زن عمل بنابراین. است کرده قیام قبلا  عیسی زیرا ، شود

 های برنامه از خداوند که همانگونه: کند می روشن را مسئله این ، کند می تعریف ما برای را داستان این مرقس که هنگامی و

 . به میان آمده است نقشه این با اینجا در عیسی ، کند می استفاده خود های برنامه برای معنوی رهبران

 خوب خبر ، انجیل که دهد می انجام اطمینان با را کار این او اما. کند می طی را راه این آگاهانه و مرد خواهد که پذیرد می او

 شما به من ، راستی به: یافت نخواهد پایان او مرگ با ، است داده رواج خود زندگی با او که ، عشق و عدالت ، صلح پادشاهی

از قبل راجع به آن فکرش  كهانجام می دهید  را آنچه شما و ، شود می موعظه جهان سراسر در انجیل که در هر جایی: گویم می

  .انجام شده باشد

 بعضی در آنها دیدن صدمه و کردن درک اگر حتی ،و بمانیم  درگیر شویم  خدا های راه در تا کند می ترغیب را ما داستانی ، متنی

 . کنند می نزدیک او پادشاهی و خدا به را ما نهایت در آنها که کنیم اعتماد توانیم میچرا که  ، باشد دشوار مواقع

  آمین. دارید نگه مسیح عیسی در را ما ذهن و قلب ، ماست دلیل از باالتر که خدا آرامش و

   


