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یعقوب و یوحنا پسران ِزبِدی نزد او آمدند و گفتند: »استاد، تقاضا داریم 

بدیشان گفت: »چه  36 «!خواهیم، برایمان به جای آوریآنچه از تو می

بر   گفتند: »عطا فرما که در جالل تو، یکی37 «خواهید برایتان بکنم؟می

عیسی به آنها فرمود: 38 «.جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو بنشینیم

نوشم، توانید از جامی که من میخواهید. آیا میدانید چه می»شما نمی

گفتند: »آری، 39 «گیرم، بگیرید؟بنوشید و تعمیدی را که من می

نوشم، توانیم.« عیسی فرمود: »شکی نیست که از جامی که من میمی

اّما بدانید که 40 .گیرم، خواهید گرفتید نوشید و تعمیدی را که من میخواه

نشستن بر جانب راست و چپ من، در اختیار من نیست تا آن را به کسی 

 «.ببخشم. این جایگاه از آِن کسانی است که برایشان فراهم شده است

چون ده شاگرد دیگر از این امر آگاه شدند، بر یعقوب و یوحنا خشم 41

دانید آنان که خواند و گفت: »شما می عیسی ایشان را فرا42 .تندگرف

کنند و  ری میشوند بر ایشان سرو  حاکماِن دیگر قومها شمرده می

خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید اّما در میان شما چنین نباشد. هر که می43 .رانندبزرگانشان بر ایشان فرمان می

چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا  45 .الم همه گردداهد در میان شما اّول باشد، باید غ  خوو هر که می44 .خادم شما شود

 «.بسیاری بنهد خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه

 

: "به نظر شما: استاین شغلی  در مصاحبه  نمونه سوال .  .فتر دیهاخو یمصاحبه شغل  کیبه  ندهیاز شما در   آ یبرخ

می  شکست   عموضو نی از افراد در هم یاریبس »؟ نیدیمی ب  رکت ش اینچه چایگاهی در سال آینده خودتان را در   ۵در 

ادعا  دهد و مثالً  یقرار م ّولا تیرا در اولو وددهد، خقرار  تیاهداف شرکت را در اولو نکهیا یفرد به جا رای. زندخور

است و مطمئناً    یرواقعیفرد غ نینت باشم." همعاوِ م   ریشرکت مد نیدوست دارم حداقل در ا گریسال د  ۵: "در می کند

آمدند  یسیدو شاگرد نزد ع . میکن  یم دایپ زیرا ن یدر متن خطبه امروز مصاحبه ا  کند. ی نم دایشرکت پ نیرا در ا یشغل

 یبرا یا ژهیمقام و است. آنها  یانسان اریخواهند داشت. سوال آنها بس یا ندهیچه آ یسیدر شرکت عخواستند بدانند  یو م

 تندخواسمی اقل دِ و ح   رند یرتبه باال  را بگ تندخواسمی باشند. آنها   گرانیبهتر از د تندخواسمی . آنها  تندخواسمی   خود

از  کامالً متفاوت  یاحساس  دیشااما شناسیم.  یاحساسات را م نی. همه ما انندیبنش در بهشت  یسیدر سمت راست ع

هر   یآرزو نیا ای. آشویمو دوست داشته   باشیم مندارزش  میخواه یهمه ما فقط م دیآرزو باشد. شا نیپشت ا متیبلندهِ 

م  حترم گرانیدنظر  در میخواه ی! ما ممیارزشمند باش میخواه ی! ما ممیشناخته شو می خواه یهمه ما م ست؟ین یانسان

ً یخواستند مستق می درک کنم. آنها فقط  یشاگردان را به خوب نی ا توانم یمن م نی!   بنابرامیباش بدانند  چقدر  یسیاز ع  ما

عطا فرما که در جالل تو، یکی بر جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو   . »هستند  یداشتنارزشمند و  دوست

"خوب است که : هدد واب نست جمثال می توارای بنشان داده است؟  یشواکنچه  دهیا نی پسر خدا، به ا ،یسی.« عبنشینیم

!   یدکن را فراموش ده یا ینا«     ای!" دیو شموفق  دیباالخره بتوان دی.. شا!.یدخوب ادامه بده ... به کاردارید!باال  هدف

 یسی« نه،   ع!نیست   نابدبخت  مثل شما  های انسان راختیادر  شده است. رفتهدر سمت راست و چپ من قبالً گ یصندل

و   بودنگران  اریبس   یسیداد ع یادامه م یوقت.« دیپرس یچه م دیدان ی»شما نم  گفت:نکرد بلکه  ابرازمثل آن  یجواب

نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من توانید از جامی که من میآیا می«   د، گفت:یدرخش یدر چشمانش م یقیغم عم

    یهر پاداش  در ازایباالخره کردند.  درک  یرا به خوب  یسی،   زبان عررسد آن دو پس  یبه نظر م  «گیرم، بگیرید؟می

    لیدل نیدانستند. به هم یرا خوب م زهایچ  نی. آنها اصل نمی شوداح یپاداش چیه ،نکردن کار از زم است. المل ع

می   دیآنها را ناام یست یواقعاً با یسی!« متأسفانه، عمین کار را انجام دهیا میتوان  یآمد: »بله، ما م رونیب  عیسر یپاسخ

  نیکامالً متفاوت از تصور آنها بود. ا یسیاز ع یرویکه روش پ شدمعلوم  شانیهر دو یبرا  زماندر آن فقط  رای. زکرد

 فاهدابرعکس   مالً توان گفت که تصور آنها  کا یم ی اشتباه بود. حت  شانیگرفتند که آرزوها یم ادی یستیدو پسر   با

مثل من انجام را کار  نیهم  دیبا ،یستیو درست در کنار من با یمثل من باش یخواهی»اگر م یسی گفت: عبود.  یسیع

کار  آناز  داد که منظور حیدر ادامه توض یسیو ع ؟«یانجام ده زیانجام دهم ن دیرا که من با یکار یتوانیم ای!  آیده

از رنج و مرگ  یصحبت کرد. . هر دو نماد ابدی دیبا آن تعم دیکه با  یدیبنوشد و از تعم  دیکه با  ی. او از فنجانستیچ

  شی" شاگردان بد؟یریگناهان تمام جهان بم یبرا دیتوان ی شما هم م ای: "آبودصورت  نیبه ا یسیبودند. و سؤال ع سیعی

آن کار را  قبول     یسیع  ماکارها را انجام دهند. ا نیتوانستند همه ا یکردند که م یاز حد اعتماد به نفس داشتند و فکر م
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توانستند   یدانست که آنها نم یقرار داده اند. او م یاز تحمل انسان شیب یخود هدف یدانست که شاگردان برا ی. او مکردن

پاک کنند. چگونه قرار بود با  همه گناه   را توانستد  گناه خودشان ینم یدانست که آنها حت یاو م.  انجام دهند را آن کار

ً یدق نیو ا ند؟ی ایکنار ب ایدن دو   ازکنند. و  تدخالخواستند  یشاگردان وارد  شدند. آنها هم م ریاست که سا ییهمان جا قا

 وجود دارند کهان ما می»به وضوح دو نفر در آنها فکر کردند: شدند.  یواقعاً عصبان وحنا،یو   عقوبی گر،یشاگرد د

شاگردان انجام دادند!« در   هیرا هم بدون خبر دادن به بق را به دست آورند. و آن کار یخاص  تیمز ندخواه یم انهیمخف

  یبود. در مورد حسادت بود! در مورد ناامن یانسانآن بحث موضوع . رفتگ االبشاگردان  انیلحظه بحث  در م نیهم

  نیبه عنوان آخر دیاست که با  یو چه کس ست؟یکه رتبه باال داشته باشد، ک یاست! شاگرد  نیبهتر ااز م یک یبود. کدام 

در  ای. خودتان را در خانواده، محل کار شناسیم یخوب م یلیبحث ها را خ نیما ا ستد؟ی نمرات در آنجا با  نینفر با بدتر

 گرانید یوقت د؟یبوده ا نی و کم کارتر نیزشت تر شهیمه ایآ د؟یخانواده هست اهیشما گوسفند س  ایآ د؟ینی ب یمدرسه چگونه م

تعجب   یآزاردهنده   است. جا یاتیتجرب  نیچن ؟شتیددا یرا بهتر انجام دهند چه احساس زیهمه چ ستندتوان  یم شهیهم

 یانجام م یکه ما هر کار  ستیتعجب ن  ی. جامینفر نباش نیآخر گریتا د میده یانجام م یکه ما انسان ها هر کار  ستین

انسانی  حساس همین انگاه کرد و  نهایبه همه ا یسیع  .میشو مدادقل  ارزشمندو  میشناخته شو تی به رسم تی تا در نها میده

زد. او   یافراط یشاگردان مثال  برای .    او داد حی توض یحیمس مانیدر مورد ا را یاساس یزیچ  او.  پیش کشیدرا 

آن زمان تا به امروز ظالم هستند.  یکتاتورهایدانند که د یکرد. همه م سهین   مقااشاگرد  یرزوآظالم را با  یکتاتورهاید

خودشان قدرت  نکهیا ی ندارند فقط برا غیهمه مخالفان در رحمانهیاز کشتن ب یخواهند. و حت یجز قدرت نم یزیچ اآنه

ً یمستق  یسی داشته باشند. و سپس ع یشتریب  یسینخواهد بود!« ع نی شما چن انی: »در مکندیشاگردان خود را خطاب م ما

  یشتریبه قدرت ب لیجز م  یزیآنها  نهفته بود چ یآرزو  پشت رشاگردان را کامالً آشکار کرد. آنچه د لیم لهیوس نیبد

خواهد بر  یم ایقدرت دارد   یبرا یدیشد لیم نیچن یفرد یمهمتر است. وقت یحت ل یم نیپشت ا زهینبود. درک انگ

احساس است که من   این دهیعق نیدر ذهنش دارد.  در پشت   ا قیعم یاحساس ناامن کیحکومت کند، در واقع  گرانید

ندارم! در  یخدا گم شده ام و شانس شگاهیفکر وجود دارد که در پ نیهم یم. در پشت هر انسانه  ام و گم شده ابه گناه افتاد

نخواهد بود«.  نی: »و در مورد شما چندیفرما یم یسیهستم! ع ارزشی احساس وجود دارد که    من باین  دهیپشت آن عق

که   یدونی! خودت منددانند که مورد محبت خدا هست  ی م چونباشند.  گرانیندارند که بهتر از د یازین یسیشاگردان ع

تواند شما را از  یکس نم چیو ه زیچ چیه نیابراو بن دیکه از قبل فرزندان خدا هست  دیدان  ی! شما میمورد قبول خدا هست

خود را به عنوان نمونه  یسیاست. ع  هودهیکامالً ب    اندیگربهتر بودن از  یبرا  تالش ن،یعشق خدا جدا کند. بنابرا

 رایزکرد نکار را  نیاو ا  کند.  یحکمران گرانیبر د تاشاز نداو نی بود پسر خدا یسیع که با وجود این: می کند یمعرف

  .کند گرانید یا دحکومت کند، بلکه آمده بود تا جان خود را ف   گرانیبود تا بر د  امدهی. او نبوداو کامالً متفاوت  تی مأمور

که آنها   ندی توانست بب ی. او م ستیآنها چ یمشکل واقع ند یتوانست بب ی. مندیببرا قلب شاگردان  درونتوانست  یم یسیع

 یقدرت ها بر ما و زندگ نی. اسلطه ها محکم بسته بود نیآنها تحت ا پای و به مرگ فروخته شده اند.  طانیبه گناه، به ش

ً ی. دقم یهست دخواهخو یلیاست که ما خ لیدل نیحاکم است. به هم زیما ن   گرانیاست که ما نسبت به د لیدل نیبه هم قا

ً ی. دقمیمشکوک هست آمد.   یسیع لیدل نی. و به هممیستین آرامشدر صلح و  گرانیبا د  ایاست که ما با خود  لیدل نیبه هم  قا

 نجات دهد!  ییزهایچ نیخواهد ما را از چن یم یسیقدرت ها بود. ع نیشاگردان و همه ما از ا ییرها یاو برا یزندگ

دانم من و ما با چه   یشوم. نم یچه م گریسال د ۱۰ ای ۵دانم  یدارد؟ نم ییچه معنا یمن در زندگ یآرزو یبرا نهایا مهه

که   ستیبدان معنا ن نیم. ایرا خدمت کن  گرانیرا فراخواند تا دا م یسیدانم که ع ی. اما مبود میروبرو خواه ییچالش ها

.   استتعلق به او  یبودن به معنا یسیم. در خدمت عیکن گرانیاز د کتررا کوچ انم م و خودیکن ینی عقب نش دیبا  شهیهم ام

  نیبدان معناست که من رستگار شدم. به هم نیهستم. اما ا گرانیاز د باتریز  ایکه من بهتر، باالتر  ستیبدان معنا ن نی. ا

  یمن م  منتقل کنم. دیگران به را  یآزاد نیتوانم ا یمال خدا هستم. و من م  ستم،یمال خودم ن گریمن آزادم. من د لیدل

 ن یمنتقل کنم. آم گرانیداشته باشم و راه حل خدا را به د یآرام یتوانم زندگ
 


