اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب
اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ را ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم ﻟﻮﻗﺎ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﻪ داﮐﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﻮﻗﺎ ،ﻫﻤﺎر
ﭘﻮﻟُﺲ ،رﺳﻮل ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺑﻮد و او را در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت اﻧﺠﺎم
ﻣ داد ،ﻫﻤﺎری ﻣﮐﺮد .ﺑﺮﻋﻼوۀ اﯾﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﺗﺎرﯾ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ او
واﻗﻌﺎت را ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﻮﻗﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾ اوﻟﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾ
ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ اﻧﺴﺎن در ﮔﻨﺎه ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد ،ﭘﻼن اﻟﻬ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻧﺒﯿﺎ در ﻣﻮرد آن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
در واﻗﻌﺎت زﻧﺪﮔ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﻮﻗﺎ ﮔﺰارش ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻨﺎن ﺑﺸﺎرت
دﻫﺪ .ﻟﻮﻗﺎ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻗﻮم ،ﺳﻦ،
ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻋﯿﺴ ﻣﻨﺒ و
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻣ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺷﻔﺎی دردﻣﻨﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳ ﺗﺮﯾﻦ درد اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻋﯿﺴ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۱ :۱
ﺗﻮﻟﺪ و ﮐﻮدﮐ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۵۲ :۲ ‐ ۵ :۱
رﺳﺎﻟﺖ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه :ﻓﺼﻞ ۲۰ ‐ ۱ :۳
ﺗﻌﻤﯿﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻋﯿﺴ :ﻓﺼﻞ ۱۳ :۴ ‐ ۲۱ :۳
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ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻋﯿﺴ در ﺟﻠﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۵۰ :۹ ‐ ۱۴ :۴
از ﺟﻠﯿﻞ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۲۷ :۱۹ ‐ ۵۱ :۹
ﻫﻔﺘﮥ آﺧﺮ در اورﺷﻠﯿﻢ و اﻃﺮاف آن :ﻓﺼﻞ ۵۶ :۲۳ ‐ ۲۸ :۱۹
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﻇﻬﻮر و ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴ :ﻓﺼﻞ ۵۳ ‐ ۱ :۲۴
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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر

۱

۱

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﺗﯿﻮﻓﯿﻠﻮس:

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻌ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رخ داده اﺳﺖ ،اﻗﺪام
۲

ﮐﺮده اﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨ اوﻟﯿﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
۳

ﻗﻠﻢ آورده اﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ وﻗﺎﯾ را ﺟﺰء ﺑﻪ
ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻﻼح دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾ
۴

وﻗﻮع ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ از آن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﭘ ﺑﺒﺮی.

ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺤﯿ
۵در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،ﮐﺎﻫﻨ ﺑﻪ ﻧﺎم زﮐﺮﯾﺎ از ﻓﺮﻗﮥ اَﺑِﯿﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮد .ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون ﺑﻮد و اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﻧﺎم داﺷﺖ۶ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا
درﺳﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎﻫ ،ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺎم و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۷ .اﻣﺎ
ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﻧﺎزا ﺑﻮد و ﻫﺮ دو ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ.
۸ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺪﻣﺖ روزاﻧﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻗﮥ زﮐﺮﯾﺎ رﺳﯿﺪ ،او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﻐﻮل
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺷﺪ۹ .ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻮم ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس
ﻋﺒﺎدﺗﺎه وارد ﺷﻮد و ﺑﺨُﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ۱۰ .در وﻗﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺨُﻮر ،ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺑﯿﺮون
اﯾﺴﺘﺎده و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۱۱ .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﻮر ﺳﻮز اﯾﺴﺘﺎد۱۲ .زﮐﺮﯾﺎ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺗﺎﻧ ﺧﻮرد و ﺗﺮﺳﯿﺪ۱۳ .اﻣﺎ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای زﮐﺮﯾﺎ ،ﻧﺘﺮس .دﻋﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪه و ﻫﻤﺴﺮت اﻟﯿﺰاﺑِﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ و او را ﯾﺤﯿ ﺧﻮاﻫ ﻧﺎﻣﯿﺪ۱۴ .ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﺪ او ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۵ .زﯾﺮا او در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاب و ﺑﺎده ﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪ از روح اﻟﻘﺪس
ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۱۶و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
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ﮔﺮداﻧﯿﺪ۱۷ .ﺑﺎ روح و ﻗﺪرت اﻟﯿﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﺪم ﺧﻮاﻫﺪ زد ﺗﺎ
ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان را آﺷﺘ دﻫﺪ و ﺳﺮﮐﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﻧﯿﺎن آورد و ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزد۱۸ «.زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﭘﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻢ و زﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ«.

۱۹

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در

ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣ اﯾﺴﺘﻢ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﮋده را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
۲۰

ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ :ﺗﻮ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﻮر ﮔﻨ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺗﻠﻢ را از

دﺳﺖ ﺧﻮاﻫ داد ،زﯾﺮا ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎور ﻧﺮدی«.
۲۱

ﺟﻤﺎﻋﺘ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﻪ او آن ﻫﻤﻪ وﻗﺖ در ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﺎه

ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺸﺘﻨﺪ.

۲۲

وﻗﺘ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻗﻮت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در

ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭼﯿﺰی دﯾﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺎره
ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ.
۲۳زﮐﺮﯾﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ دورۀ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ۲۴ .ﺑﻌﺪ از
آن ﻫﻤﺴﺮش اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨ ﻣﺎه از ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﮔﻔﺖ:

۲۵

»اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد رﺳﻮاﯾ ﻣﺮا

ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴ
۲۶در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮه ،ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﺟﻠﯿﻞ
واﻗ اﺳﺖ ۲۷ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﮐﺮه ای ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ ـ از ﺧﺎﻧﺪان داود ـ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد۲۸ .ﻓﺮﺷﺘﻪ وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ،ای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻟﻄﻒ ﻫﺴﺘ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ۲۹ «.اﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ از آﻧﭽﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و
ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ۳۰ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮﯾﻢ ،ﻧﺘﺮس زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۳۱ .ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫ زاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻋﯿﺴ
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)ﯾﺸﻮﻋﻪ( ﺧﻮاﻫ ﮔﺬاﺷﺖ۳۲ .او ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻠﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺟﺪش داود را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد۳۳ .او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫ او ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
۳۴

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﯿ ﻣﺮدی راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام«.

۳۵

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻮ

ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﻧﻮزاد ﻣﻘﺪس ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳۶

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺗﻮ اﻟﯿﺰاﺑِﺖ در ﺳﻦ ﭘﯿﺮی ﭘﺴﺮی در رﺣﻢ دارد و آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺎزا ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣ آﻣﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺣﺎﻣﻠ او ﻣﮔﺬرد.

۳۷

زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﯿ ﭼﯿﺰ

ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ۳۸ «.ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘ ﺑﺸﻮد «.و
ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ.

ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﻟﯿﺰاﺑِﺖ
۳۹در آن روزﻫﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﯿﺰی و ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺮی واﻗ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ
رﻓﺖ۴۰ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ زﮐﺮﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﺳﻼم داد۴۱ .وﻗﺘ اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﺳﻼم ﻣﺮﯾﻢ را
ﺷﻨﯿﺪ ﺑﭽﻪ در رﺣﻤﺶ ﺗﺎن ﺧﻮرد .اﻟﯿﺰاﺑِﺖ از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪ

۴۲

و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ

ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘ و ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ﺛﻤﺮۀ رﺣﻢ ﺗﻮ۴۳ .ﻣﻦ ﮐ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎدر ﺧﺪاوﻧﺪم ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ۴۴ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺳﻼم ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﺑﭽﻪ از ﺧﻮﺷ در
رﺣﻢ ﻣﻦ ﺗﺎن ﺧﻮرد۴۵ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل او ﮐﻪ ﺑﺎور ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.

ﺳﺮود ﻣﺮﯾﻢ
۴۶ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ:
»ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﺳﺘﺎﯾﺪ ۴۷و روح ﻣﻦ در ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ ،ﺧﺪا ،ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ،
۴۸ﭼﻮن او ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻣﺮا
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ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ۴۹ ،زﯾﺮا آن ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎم
او ﻣﻘﺪس اﺳﺖ۵۰ .رﺣﻤﺖ او ﭘﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
۵۱دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺒﺮان را ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻻت دلِ ﺷﺎن ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮده
۵۲

و زورﻣﻨﺪان را از ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﻨﺪه ،و ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۵۳

ﮔﺮﺳﻨﺎن را ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﻮ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ رواﻧﻪ ﮐﺮده

اﺳﺖ.

۵۴

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ،از ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،

۵۵

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اوﻻد او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ وﻋﺪه داد«.

۵۶

ﻣﺮﯾﻢ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺤﯿ
۵۷

وﻗﺖ زاﯾﻤﺎن اﻟﯿﺰاﺑِﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد.

۵۸

وﻗﺘ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان

او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺰرﮔ در ﺣﻖ او ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺷﺎد و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺸﺘﻨﺪ۵۹ .ﭘﺲ از ﯾ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮزاد را ﺳﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎم
ﭘﺪرش زﮐﺮﯾﺎ را ﺑﺮ او ﺑﺬارﻧﺪ۶۰ .اﻣﺎ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻧﺎم او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺤﯿ ﺑﺎﺷﺪ«.
۶۱آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺎ در ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻫﯿ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣ ﻧﺪارد«۶۲ ،و ﺑﺎ اﺷﺎره از ﭘﺪرش
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ او درﺑﺎرۀ ﻧﺎم ﻃﻔﻞ ﭼﯿﺴﺖ۶۳ .او ﻟﻮﺣ ﺧﻮاﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺠﺐ
ﻫﻤ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻧﺎم او ﯾﺤﯿ اﺳﺖ۶۴ «.ﻧﺎﮔﻬﺎن زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا
ﭘﺮداﺧﺖ۶۵ .ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮐﻠﯿﮥ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ۶۶ .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ درﺑﺎرۀ آن ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻣ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ در واﻗ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اوﺳﺖ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ زﮐﺮﯾﺎ
۶۷ﭘﺪر او زﮐﺮﯾﺎ ،از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮد:
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»۶۸ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﭙﺎس ﺑﺎد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﺎری ﻗﻮم ﺧﻮد آﻣﺪه و آﻧﻬﺎ را رﻫﺎﯾ
داده اﺳﺖ۶۹ .از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد داود ،رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ۷۰ .او از
ﻗﺪﯾﻢ از زﺑﺎن اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮد وﻋﺪه داد ۷۱ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﺪ و
از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ آزاد ﺳﺎزد
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد.

۷۲

و ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ رﻓﺘﺎر

۷۳

ﺑﺮای ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد

ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺪون ﺗﺮس

۷۴

ﮐﻪ

۷۵

ﺑﺎ ﭘﺎﮐ و

راﺳﺘ ﺗﺎ زﻧﺪه اﯾﻢ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
۷۶

و ﺗﻮ ،ای ﻓﺮزﻧﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺧﻮاﻫ رﻓﺖ ﺗﺎ راه او را آﻣﺎده ﺳﺎزی
رﺳﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

۷۷

و ﺑﻪ ﻗﻮم او ﺧﺒﺮ دﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن

۷۸

زﯾﺮا از رﺣﻤﺖ و دﻟﺴﻮزی ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺻﺒﺤﺎﻫ از

آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

۷۹

ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ و در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮ

ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺪرﺧﺸﺪ و ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ راه ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
۸۰و اﻣﺎ ﻃﻔﻞ ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﺪ و در روح ﻗﻮی ﻣﮔﺸﺖ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.

ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۵ ‐ ۱۸ :۱ 

۲

۱در آن روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی روم ﻓﺮﻣﺎﻧ از ﻃﺮف

اﻣﭙﺮاﻃﻮر اوﻏُﺴﻄُﺲ ﺻﺎدر ﺷﺪ۲ .وﻗﺘ دور اول اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺮﯾﻨﯿﻮس

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد۳ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻣ رﻓﺖ ۴و
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺰ از ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺻﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮ داود ،ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ
ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او از ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﻮد۵ .او ﻣﺮﯾﻢ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ در ﻋﻘﺪ او و
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮد۶ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ وﻗﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
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۷و ﻣﺮﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .او را در ﻗﻨﺪاق ﭘﯿﭽﯿﺪه در آﺧﻮری
ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد.

ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و ﻓﺮﺷﺘﺎن
۸

در ﻫﻤﺎن اﻃﺮاف در ﻣﯿﺎن ﻣﺰارع ،ﭼﻮﭘﺎﻧﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺷﺐ از ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻧﻬﺒﺎﻧ
۹

ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﺷﻮه و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺷﺎن
درﺧﺸﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

۱۰

اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮋده ای

دارم :ﺧﻮﺷ ﺑﺰرﮔ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۱

اﻣﺮوز در ﺷﻬﺮ داود ﻧﺠﺎت

دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

۱۲

ﻧﺸﺎﻧ آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزاد را در ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و در آﺧﻮر ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ۱۳ «.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ
آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﻮج ﺑﺰرﮔ از ﺳﭙﺎه آﺳﻤﺎﻧ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»۱۴ﺧﺪا را در ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺟﻼل و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ او ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎد«.
۱۵ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و واﻗﻌﻪ ای را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از آن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ۱۶ «.ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﺰی و ﺷﺘﺎب رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﻮﺳﻒ و آن ﮐﻮدک را ﮐﻪ در آﺧﻮر
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .وﻗﺘ ﮐﻮدک را دﯾﺪﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .ﻫﻤﮥ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن از آﻧﭽﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۹ .اﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣ ﺳﭙﺮد و درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻓﺮ ﻣﮐﺮد۲۰ .ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد واﻗ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻧﺎﻣﺬاری ﻋﯿﺴ
۲۱

ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺳﻨﺖ ﮐﻮدک ﻓﺮا رﺳﯿﺪ او را ﻋﯿﺴ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣ ﮐﻪ

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ او در رﺣﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﯿﺴ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۲۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎک ﺷﺪن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲۳ .ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮ
ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد ۲۴و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻓﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ دو ﭼﻮﭼﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ.
۲۵در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﻌﻮن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ درﺳﺘﺎر و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد و روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ او ﺑﻮد۲۶ .از ﻃﺮف روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد۲۷ .او ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ روح
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آﻣﺪ و ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﺴ ،ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ داﺧﻞ آوردﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ۲۸ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻃﻔﻞ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا را
ﺣﻤﺪﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
»۲۹ﺣﺎل ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪۀ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺴﻼﻣﺖ رﺧﺼﺖ ﺑﺪه۳۰ ،ﭼﻮن
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را دﯾﺪه اﺳﺖ۳۱ ،ﻧﺠﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺘﻬﺎ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ای،
۳۲ﻧﻮری ﮐﻪ اﻓﺎر ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدد«.
۳۳ﭘﺪر و ﻣﺎدر آن ﻃﻔﻞ از آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﯿﺮان ﮔﺸﺘﻨﺪ۳۴ .ﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺳﻘﻮط و ﯾﺎ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﺴﯿﺎری
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در رد ﮐﺮدن او ۳۵اﻓﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧ ﻋﺪۀ
ﮐﺜﯿﺮی آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در دل ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻨﺠﺮی ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«.
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۳۶در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧ ﻧﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨّﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻓَﻨﻮﺋﯿﻞ از ﻃﺎﯾﻔﮥ اَﺷﯿﺮ ﺑﻮد،
او زﻧ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش زﻧﺪﮔ ﮐﺮده
۳۷و ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟ ﺑﯿﻮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .او ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺎرج ﻧﻤ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ
ﺷﺐ و روز ﺑﺎ دﻋﺎ و روزه ،ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﺮد.

۳۸

او در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﻪ

درﮔﺎه ﺧﺪا ﺷﺮﮔﺰاری ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺠﺎت اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ درﺑﺎرۀ
آن ﻃﻔﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮه
۳۹

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺧﻮد ،ﻧﺎﺻﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۴۰ .و ﮐﻮدک ،ﭘﺮ از ﺣﻤﺖ ،ﮐﻼن و ﻗﻮی ﻣﮔﺸﺖ و ﻟﻄﻒ
ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﻮد.

ﻋﯿﺴ ﺟﻮان در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۴۱واﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﺴ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۴۲ .وﻗﺘ او ﺑﻪ دوازده
ﺳﺎﻟ رﺳﯿﺪ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای آن ﻋﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ۴۳ .وﻗﺘ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﻋﺎزم ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﯿﺴ ﻧﻮ ﺟﻮان در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ وﻟ واﻟﺪﯾﻨﺶ اﯾﻦ را
ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ۴۴و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﻪ او در ﺑﯿﻦ ﮐﺎروان اﺳﺖ ﯾ روز ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دادﻧﺪ
و آن وﻗﺖ در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ۴۵ .ﭼﻮن او را ﭘﯿﺪا
ﻧﺮدﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﺮدﻧﺪ۴۶ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز او را در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ـ درﺣﺎﻟﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣ داد و از
اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﻣﮐﺮد۴۷ .ﻫﻤﮥ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻫﻮش او و از ﺟﻮاب ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣ داد در ﺣﯿﺮت
ﺑﻮدﻧﺪ۴۸ .واﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﺴ از دﯾﺪن او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدی؟ ﻣﻦ و ﭘﺪرت ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ زﯾﺎد دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﮔﺸﺘﯿﻢ۴۹ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻣﮔﺸﺘﯿﺪ؟ ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارم در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرم ﺑﺎﺷﻢ؟« ۵۰اﻣﺎ
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آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ او ﭼﯿﺴﺖ۵۱ .ﻋﯿﺴ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺎﺑ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﻣﺎدرش ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در دل ﺧﻮد ﻧﻪ ﻣ داﺷﺖ۵۲ .ﻋﯿﺴ در ﺣﻤﺖ و ﻗﺎﻣﺖ رﺷﺪ
ﻣﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﺑﻮد.

ﭘﯿﺎم ﯾﺤﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۲ ‐ ۱ :۳ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۸ ‐ ۱ :۱و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۸ ‐ ۱۹ :۱

۳

۱در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﻮﻣﺖ ﻃﯿﺒﺮﯾﻮس اﻣﭙﺮاﻃﻮر وﻗﺘ ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃُﺲ واﻟ

ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﻫﯿﺮودﯾﺲ واﻟ وﻻﯾﺖ ﺟﻠﯿﻞ و ﺑﺮادرش ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ واﻟ وﻻﯾﺎت اﯾﺘﻮرﯾﻪ و ﻧﻮاﺣ
۲

ﺗﺮﺧﻮﻧﯿﺘﺲ و ﻟﯿﺴﺎﻧﯿﻮس واﻟ آﺑﻠﯿﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻨﺎس و ﻗﯿﺎﻓﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻋﻈﻢ
۳

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﺤﯿ ﭘﺴﺮ زﮐﺮﯾﺎ رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻃﺮاف درﯾﺎی
اُردن ﻣ رﻓﺖ و اﻋﻼم ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﺑﯿﺮﻧﺪ۴ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺷﺨﺼ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﺪ :راﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ او را راﺳﺖ
۵

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .دره ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺻﺎف ﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﺠ ﻫﺎ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
۶

راﻫﻬﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.
۷ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺑﯿﺮون ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖ ﯾﺤﯿ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﯿﺮﻧﺪ .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﺎرﻫﺎ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؟ ۸ﭘﺲ ﺗﻮﺑﮥ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺛﻤﺮاﺗ ﮐﻪ ﺑﺒﺎر ﻣ آورﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺪری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
دارﯾﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ۹ .ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ
رﯾﺸﮥ درﺧﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ درﺧﺘ ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد ﺑﺮﯾﺪه و در آﺗﺶ
اﻓﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۱۰ﻣﺮدم از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ۱۱او ﺟﻮاب داد» :آن ﮐﺴ ﮐﻪ دو
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ﭘﯿﺮاﻫﻦ دارد ،ﯾ را ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮراک دارد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ«.
۱۲ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ آﻣﺪﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﯿﻢ؟« ۱۳ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻨﯿﺪ۱۴ «.ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻢ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺴ ﺑﻪ زور ﭘﻮل ﻧﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎروا ﻧﺰﻧﯿﺪ
و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻗﺎﻧ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۱۵ﻣﺮدم در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و از ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﺤﯿ ،ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ۱۶ .اﻣﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دﻫﻢ اﻣﺎ ﮐﺴ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮت او را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ .او ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس و آﺗﺶ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

۱۷

او ﺷﺎﺧ ﺧﻮد را در دﺳﺖ دارد ﺗﺎ ﺧﺮﻣﻦ

ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺪم را در اﻧﺒﺎر ﺟﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎه را در آﺗﺸ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
۱۸ﯾﺤﯿ ﺑﺎ راﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺸﺎرت ﻣ داد
۱۹اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع زن ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﯿﺮودﯾﺎ و زﺷﺘﺎری ﻫﺎی دﯾﺮش از
ﻃﺮف ﯾﺤﯿ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد،

۲۰

ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺤﯿ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎری ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ

ﺷﺪ.

ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۷ ‐ ۱۳ :۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۱ ‐ ۹ :۱

۲۱ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﯿﺴ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ آﺳﻤﺎن
ﺑﺎز ﺷﺪ ۲۲و روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺻﺪاﯾ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ» :ﺗﻮ
ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮدم«.

ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﮥ ﻋﯿﺴ
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۱۷ ‐ ۱ :۱ 

۲۳وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻤﺎن ﻣﺮدم او ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻟ،
ﭘﺴﺮ ﻣﻠ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻨﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ،
ﭘﺴﺮ ﻧَﺠ،

۲۵

۲۴

ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺎت ،ﭘﺴﺮ ﻻوی،

ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺎﺗﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺎﻣﻮس ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﻮم ،ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻠ،

۲۶

ﭘﺴﺮ ﻣﯩﺖ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺎﺗﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا،

ﭘﺴﺮ رﯾﺴﺎ ،ﭘﺴﺮ زِرﺑﺎﺑﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺳﯩﻠﺘ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮی،
ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻤﻮدام ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﺮ،

۲۹

۲۸

۲۷

ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺣﻨﺎ،

ﭘﺴﺮ ﻣﻠ ،ﭘﺴﺮ اَدی ،ﭘﺴﺮ ﻗﻮﺳﺎم،

ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻌﺎزَر ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮرﯾﻢ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺎت ،ﭘﺴﺮ ﻻوی،

۳۰ﭘﺴﺮ ﺷَﻤﻌﻮن ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﯿﺎﻗﯿﻢ۳۱ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ
ﻣﯿﻨﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺎﺗﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ داود۳۲ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﺴ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻮﺑﯿﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﻮﻋﺰ ،ﭘﺴﺮ ﺷَﻠﻤﻮن،
ﭘﺴﺮ ﻧﺤﺸﻮن۳۳ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﭘﺴﺮ ارام ،ﭘﺴﺮ ﺣﺰرون ،ﭘﺴﺮ ﻓﺎرِز ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا۳۴ ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺴﺮ اﺳﺤﺎق ،ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺗﺎرح ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﻮر۳۵ ،ﭘﺴﺮ ﺳﺮوج ،ﭘﺴﺮ رﻋﻮ ،ﭘﺴﺮ
ﻓﻠ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺎﺑِﺮ ،ﭘﺴﺮ ﺻﺎﻟَ،
ﻻﻣ،

۳۷

۳۶

ﭘﺴﺮ ﻗﯿﻨﺎن ،ﭘﺴﺮ اَرﻓَﺸﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺳﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ،ﭘﺴﺮ

ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﺷﺎﻟ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻨﻮخ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎرِد ،ﭘﺴﺮ ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻗﯿﻨﺎن،

۳۸

ﭘﺴﺮ اﻧﻮش،

ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺖ ،ﭘﺴﺮ آدم ﺑﻮد و آدم از ﺧﺪا ﺑﻮد.

آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۱ ‐ ۱ :۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۳ ‐ ۱۲ :۱

۴

۱ﻋﯿﺴ ﭘﺮ از روح اﻟﻘﺪس از درﯾﺎی اُردن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و روح ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮد ۲و

در آﻧﺠﺎ ﺷﯿﻄﺎن او را ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﮐﺮد .او در آن روزﻫﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮرد و آﺧﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ.
۳ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨ ﺑﻮ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺷﻮد۴ «.ﻋﯿﺴ
ﺟﻮاب داد» :ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﺎن زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ«.
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۵ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ ﺑﺮد و در ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ او
ﻧﺸﺎن داد ۶و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣ اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو و ﻫﻤﮥ ﺷﻮه و ﺟﻼل آن را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺒﺨﺸﻢ.
۸

۷

اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺠﺪه ﮐﻨ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﮥ آن ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ و ﻓﻘﻂ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎ«.
۹ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮد و ﺑﺮ ﺑﺎم ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داد و ﺑﻪ او» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘ ﺧﻮد را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪاز۱۰ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :او ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۱

و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻮ را در دﺳﺘﻬﺎی

ﺧﻮد ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨ ﺑﺨﻮرد«.

۱۲

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد:

»ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾ«.

۱۳

ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺲ از آﻧﻪ

ﺗﻤﺎم وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﺪﺗ او را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺎر ﻋﯿﺴ در ﺟﻠﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۷ ‐ ۱۲ :۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۵ ‐ ۱۴ :۱

۱۴ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺷﻬﺮت او ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را
ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

۱۵

در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم او را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﯿﺴ در ﻧﺎﺻﺮه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۸ ‐ ۵۳ :۱۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۶ ‐ ۱ :۶

۱۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺻﺮه ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﮐﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ۱۷ .ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ را ﺑﻪ او
دادﻧﺪ .ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﺮد و آن ﻗﺴﻤﺘ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۱۸روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،او ﻣﺮا ﻣﺴ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻣﮋده دﻫﻢ .ﻣﺮا
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ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ آزادی اﺳﯿﺮان و ﺑﯿﻨﺎﯾ ﮐﻮران و رﻫﺎﯾ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ۱۹و
ﺳﺎل ﻓﺮﺧﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
۲۰

ﮐﺘﺎب را ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺴﻪ داد و ﻧﺸﺴﺖ .در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻪ او

دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۲۱

او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﮔﻮش

ﻣ دادﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ۲۲ «.ﻫﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮان او را آﻓﺮﯾﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﮐﻠﻤﺎت
ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ
ﻧﯿﺴﺖ؟« ۲۳ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪون ﺷ در ﻣﻮرد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ای ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد را ﺷﻔﺎ ﺑﺪه .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ
ﺗﻮ در ﮐَﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﮐﺮده ای ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﺑﺪه«.
اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :در واﻗ ﻫﯿ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤ ﺷﻮد.

۲۵

۲۴

ﻋﯿﺴ

ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ،

در زﻣﺎن اﻟﯿﺎس ﮐﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺤﻄ ﺳﺨﺘ در ﺗﻤﺎم
زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ۲۶ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻟﯿﺎس ﭘﯿﺶ ﻫﯿ
ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪ ،ﻣﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻮه زﻧ در ﺷﻬﺮ زَرِﻓﺖ ﺻﯿﺪون۲۷ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در
زﻣﺎن اﻟﯿﺸ ﻧﺒ ،ﺟﺬاﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟ ﻫﯿﭽﺪام از آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﻧﻌﻤﺎن
ﺳﺮﯾﺎﻧ ﺷﻔﺎ ﻧﯿﺎﻓﺖ۲۸ «.از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮان در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ.
۲۹آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺐ ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۳۰ .اﻣﺎ او از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و رﻓﺖ.

ﺷﻔﺎی ﯾ دﯾﻮاﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۲۸ ‐ ۲۱ :۱

۳۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﮐَﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﯿﻞ اﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﺮدم را در روز ﺳﺒﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ
داد۳۲ .ﻣﺮدم از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻼم او ﺑﺎ ﻗﺪرت ادا ﻣ ﺷﺪ۳۳ .در ﮐﻨﯿﺴﻪ
ﻣﺮدی ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ دارای روح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد»۳۴ :ای
ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﺎر داری؟ آﯾﺎ آﻣﺪه ای ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨ؟ ﺗﻮ را ﺧﻮب ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ،
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ای ﻗﺪوس ﺧﺪا۳۵ «.ﻋﯿﺴ او را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮ و از او ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ«.
روح ﻧﺎﭘﺎک ﭘﺲ از آﻧﻪ آن ﻣﺮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻪ او ﺿﺮری
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ او را ﺗﺮک ﮐﺮد۳۶ .ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎﻧ
اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣ روﻧﺪ«.

۳۷

ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮت او در ﺗﻤﺎم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ.

ﺷﻔﺎی دردﻣﻨﺪان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۷ ‐ ۱۴ :۸ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۴ ‐ ۲۹ :۱
۳۸

ﻋﯿﺴ از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺷَﻤﻌﻮن رﻓﺖ .ﺧﺸﻮی ﺷَﻤﻌﻮن ﺑﻪ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪی

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد .از ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳۹

ﻋﯿﺴ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﻨﺪی

ﺑﻪ ﺗﺐ ﻓﺮﻣﺎن داد و ﺗﺐ او ﻗﻄ ﺷﺪ و آن زن ﻓﻮراً ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺋ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
۴۰ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ
ﻋﯿﺴ آوردﻧﺪ و او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾ ﯾ آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﺎ داد۴۱ .ارواح
ﻧﺎﭘﺎک ﻫﻢ از ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ» :ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ ،«اﻣﺎ او
آن ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤ داد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﯿ
وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﻋﻈﻪ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۳۹ ‐ ۳۵ :۱

۴۲وﻗﺘ ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒ دﻣﯿﺪ ،ﻋﯿﺴ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗ رﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﺮاغ او رﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺘ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ او ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ از رﻓﺘﻦ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۴۳ .اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭼﻮن
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ام۴۴ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎی
ﯾﻬﻮدﯾﻪ اﻋﻼم ﻣﮐﺮد.
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اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۲ ‐ ۱۸ :۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۰ ‐ ۱۶ :۱

۵

۱

ﯾ روز ﻋﯿﺴ در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮۀ ﺟﻨﯿﺴﺎرت اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻫﺠﻮم
۲

آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را از زﺑﺎن او ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﮐﺸﺘ در آﻧﺠﺎ
۳

ﻟﻨﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﯾ
از ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷَﻤﻌﻮن ﺑﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤ از ﺳﺎﺣﻞ دور
ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ۴ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷَﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ آب ﺑﺮان و ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﺑﻪ آب
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ۵ «.ﺷَﻤﻌﻮن ﺟﻮاب داد» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و اﺻﻼ ﭼﯿﺰی
ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾ ،ﻣﻦ ﺗﻮرﻫﺎ را ﻣ اﻧﺪازم۶ «.آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻘﺪر
ﻣﺎﻫ ﺻﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺎن ﭘﺎره ﺷﻮد۷ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎران ﺧﻮد ﮐﻪ در
ﮐﺸﺘ دﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﮐﺸﺘ را از
۸

ﻣﺎﻫ ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘ ﺷَﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ زاﻧﻮ زد و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮو
ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎرم۹ «.او و ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺎراﻧﺶ از ﺻﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۰ﻫﻤﺎران او ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﭘﺴﺮان زَﺑﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل را داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷَﻤﻌﻮن
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺘﺮس ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺮدم را ﺻﯿﺪ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد۱۱ «.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺸ آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﻔﺎی ﯾ ﺟﺬاﻣ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴ ‐ ۱ :۸ و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۵ ‐ ۴۰ :۱

۱۲روزی ﻋﯿﺴ در ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ،ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﻣﺮدی ﺟﺬاﻣ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .وﻗﺘ آن
ﺟﺬاﻣ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی او اﻓﺘﺎد و از او ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫ
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺮا ﭘﺎک ﮐﻨ۱۳ «.ﻋﯿﺴ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ،او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
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»ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ،ﭘﺎک ﺷﻮ «.ﻓﻮراً ﺟﺬام او ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ۱۴ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﺪ و اﻓﺰود» :اﻣﺎ ﺑﺮو ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎک
ﺷﺪﻧﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺪرﮐ ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۵

اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺗﻤﺎم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ وﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ

ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ،

۱۶

اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣ رﻓﺖ

ﺗﺎ در ﺗﻨﻬﺎﯾ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻔﺎی ﯾ ﺷﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۸ ‐ ۱ :۹ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۲ ‐ ۱ :۲
۱۷

روزی ﻋﯿﺴ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻮد و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم

دﻫﺎت ﺟﻠﯿﻞ و از ﯾﻬﻮدﯾﻪ و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در دور او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣ داد۱۸ .در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺮدی دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻠ را روی
ﺗﺨﺘ ﻣ آوردﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﺬارﻧﺪ۱۹ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﯾﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راﻫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ داﺧﻞ
آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎم رﻓﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎ ﺗﺸ از راه ﭼﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﯿﺴ ﻗﺮار دادﻧﺪ۲۰ .ﻋﯿﺴ وﻗﺘ اﯾﻤﺎن آن ﻫﺎ را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای
دوﺳﺖ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ۲۱ «.ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣ زﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را
ﺑﺒﺨﺸﺪ؟« ۲۲اﻣﺎ ﻋﯿﺴ اﻓﺎر آﻧﻬﺎ را درک ﮐﺮد و در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺎری
در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣ ﭘﺮوراﻧﯿﺪ؟ ۲۳آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ
اﯾﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ و راه ﺑﺮو؟ ۲۴اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در روی زﻣﯿﻦ ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎر آﻣﺮزﯾﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن را دارد« ،ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺷﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺗﺸ
ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو۲۵ «.او ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ روی ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
ﺗﺸ را ﮐﻪ روی آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ۲۶ .ﻫﻤﻪ
ﻏﺮق در ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮس ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ
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دﯾﺪﯾﻢ«.

دﻋﻮت ﻻوی
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۳ ‐ ۹ :۹ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۷ ‐ ۱۳ :۲

۲۷ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻوی ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ وﺻﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ۲۸ «.او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را واﮔﺬاﺷﺖ
و ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺖ۲۹ .ﻻوی ﺑﺮای ﻋﯿﺴ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺎﻧ ﮐﻼﻧ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .ﻋﺪۀ
زﯾﺎدی از ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و اﺷﺨﺎص دﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.

۳۰

ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی آن ﻫﺎ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ

ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ؟«

۳۱

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب داد:

»ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ۳۲ .ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﺗﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران
را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎران را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ«.

درﺑﺎرۀ روزه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۷ ‐ ۱۴ :۹ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۲ ‐ ۱۸ :۲

۳۳آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻫﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ۳۴ «.ﻋﯿﺴ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﻘﺎی داﻣﺎد را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ؟ ۳۵اﻣﺎ اﯾﺎﻣ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ داﻣﺎد از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
در آن روزﻫﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ روزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
۳۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﯿﭽﺲ از ﯾ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺗﻪ ای ﭘﺎره
ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ،ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ ای را ﭘﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ آن ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﭘﺎره ﻣ ﺷﻮد و
ﻫﻢ ﭘﯿﻨﮥ ﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ۳۷ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭽﺲ ﺷﺮاب ﺗﺎزه را در ﻣﺸﻬﺎی
ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤ رﯾﺰد .اﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰد ،ﺷﺮاب ﺗﺎزه ﻣﺸﻬﺎ را ﻣ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ ،ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣ رود و
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ﻣﺸﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ۳۸ .ﺑﻠ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاب ﺗﺎزه را در ﻣﺸﻬﺎی ﻧﻮ رﯾﺨﺖ.
۳۹ﻫﯿﭽﺲ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﮐﻬﻨﻪ ،ﺷﺮاب ﺗﺎزه ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب
ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.

ﮐﺎر در روز ﺳﺒﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۸ ‐ ۱ :۱۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۸ ‐ ۲۳ :۲

۶

۱ﯾ روز ﺳﺒﺖ ﻋﯿﺴ از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﻣﮔﺬﺷﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان او ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی
۲

ﮔﻨﺪم را ﻣ ﭼﯿﺪﻧﺪ و در ﮐﻒ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﻌﻀ از
ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم
۳

ﻣ دﻫﯿﺪ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ داود در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ
۴

ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا وارد ﺷﺪ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻮرد و ﺑﻪ
ﯾﺎران ﺧﻮد ﻧﯿﺰ داد ،در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﺧﻮردن آن ﻧﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﯿﭽﺲ ﺟﺰ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ۵ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر روز ﺳﺒﺖ اﺳﺖ«.

ﺷﻔﺎ در روز ﺳﺒﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۴ ‐ ۹ :۱۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۶ ‐ ۱ :۳

۶ﻋﯿﺴ در روز ﺳﺒﺖ دﯾﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺪ .و ﻣﺮدی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺧﺸ ﺷﺪه ﺑﻮد۷ .ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ
ﻋﯿﺴ او را در روز ﺳﺒﺖ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻣﺪرﮐ ﺑﺮﺿﺪ او ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ۸ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ
ﺑﻪ اﻓﺎر آﻧﻬﺎ ﭘ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺧﺸ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و در ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﯾﺴﺖ «.او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد۹ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺆاﻟ از ﺷﻤﺎ دارم :آﯾﺎ
در روز ﺳﺒﺖ ﻧﯿ ﮐﺮدن رواﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪی ﮐﺮدن؟ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺎت دادن ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن؟« ۱۰دور ﺗﺎ دور ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ دﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را دراز ﮐﻦ «.او
دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و دﺳﺘﺶ ﺧﻮب ﺷﺪ۱۱ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴ ‐ ۱ :۱۰ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۹ ‐ ۱۳ :۳

۱۲در آن روزﻫﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن رﻓﺖ و ﺷﺐ را ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﺒ
رﺳﺎﻧﯿﺪ۱۳ .وﻗﺘ ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒ دﻣﯿﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ دوازده ﻧﻔﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را رﺳﻮﻻن ﻧﺎﻣﯿﺪ۱۴ :ﺷَﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ ﭘِﺘﺮس داد و اﻧﺪرﯾﺎس
ﺑﺮادر او ،ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺑﺎرﺗﻮﻟﻤﺎ،
ﺷَﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺪاﯾ ،ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب

۱۵

ﻣﺘ و ﺗﻮﻣﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻔ و

۱۶

و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﮐﺮد.

در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۵ ‐ ۲۳ :۴ 

۱۷ﻋﯿﺴ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاری اﯾﺴﺘﺎد .اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔ از ﺷﺎﮔﺮدان
او و ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﯾﻬﻮدﯾﻪ و اورﺷﻠﯿﻢ و اﻃﺮاف ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ۱۸ .آن ﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از اﻣﺮاض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آن ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ۱۹و ﻫﺮ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮد
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ از او ﺻﺎدر ﻣ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺷﻔﺎ ﻣ داد.

ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﻮﻫﺶ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۱۲ ‐ ۱ :۵ 

۲۰ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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۲۱ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ اﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺷ ﻣ رﯾﺰﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻨﺪان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
۲۲ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺮدم از ﺷﻤﺎ روی ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮار ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

۲۳

در آن روز ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ و از

ﺧﻮﺷ ﭘﺎﯾﻮﺑ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺪون ﺷ اﺟﺮ ﺑﺰرگ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا
ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۴اﻣﺎ وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،ﺷﻤﺎ اﯾﺎم ﮐﺎﻣﺮاﻧ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
۲۵وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﺮﺳﻨ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﺷ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﯾﺨﺖ.
۲۶وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ وﻗﺘ ﻫﻤﻪ از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪران اﯾﺸﺎن درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دروﻏﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۴۸ ‐ ۳۸ :۵ 

۲۷اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ
از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ۲۸ .ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺷﻨﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۲۹ .وﻗﺘ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻣ زﻧﺪ
ﻃﺮف دﯾﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻫﻢ ﭘﯿﺶ او ﺑﺒﺮ .وﻗﺘ ﮐﺴ ﭼﭙﻦ ﺗﻮ را ﻣ ﺑﺮد ،ﺑﺬار
ﭘﯿﺮاﻫﻨﺖ را ﻫﻢ ﺑﺒﺮد۳۰ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺨﺶ و وﻗﺘ ﮐﺴ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎل
ﺗﻮﺳﺖ ﻣ ﺑﺮد ،آن را ﺑﺎز ﻣﺨﻮاه۳۱ .ﺑﺎ دﯾﺮان آﻧﭽﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

۲۲ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۳۲اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری
دارد؟ ﺣﺘ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻫﻢ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ۳۳ .و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری دارد؟ ﭼﻮن ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۳۴

و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴ ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﯾﺪ دﯾﺮ ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد؟ ﺣﺘ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻫﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم آن را ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

۳۵

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ و

ﺑﺪون ﺗﻮﻗ ﻋﻮض ،ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﺎن و ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.

۳۶

ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ

ﭘﺪر ﺷﻤﺎ رﺣﯿﻢ اﺳﺖ ،رﺣﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ دﯾﺮان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۵ ‐ ۱ :۷ 

۳۷دﯾﺮان را ﺑﺪ ﻧﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻧﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ .دﯾﺮان را
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮﯾﺪ۳۸ .ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ درﺳﺖ و ﻓﺸﺮده و
ﺗﺎن داده ﺷﺪه و ﻟﺒﺮﯾﺰ در داﻣﻦ ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
دﯾﺮان ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
۳۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜَﻠ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آورد» :آﯾﺎ ﯾ ﮐﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺼﺎﮐﺶ ﮐﻮر دﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺮ ﻫﺮ دو در ﭼﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد؟ ۴۰ﺷﺎﮔﺮد ،ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ وﻗﺘ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
۴۱ﭼﺮا ﺑﻪ ﭘﺮِ ﮐﺎﻫ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت ﻫﺴﺖ ﻧﺎه ﻣﮐﻨ و ﻫﯿ در ﻓﺮ ﭼﻮﺑ ﮐﻪ در
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داری ﻧﯿﺴﺘ؟ ۴۲ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺑﺮادرت ﺑﻮﯾ» :ای ﺑﺮادر ،اﺟﺎزه ﺑﺪه آن
ﭘﺮِ ﮐﺎه را از ﭼﺸﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم« ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﭼﻮب داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺑﯿﻨ؟
ای رﯾﺎﮐﺎر ،اول ﭼﻮب را از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور ،آن وﻗﺖ درﺳﺖ ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮِ
ﮐﺎه را از ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری.
۲۳ / ۸۹
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ درﺧﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۰ ‐ ۱۶ :۷ و (۳۵ ‐ ۳۳ :۱۲
۴۳

ﻫﺮﮔﺰ درﺧﺖ ﺧﻮب ﻣﯿﻮه ﺑﺪ و ﯾﺎ درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮه ﺧﻮب ﺑﺒﺎر ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ،

۴۴

ﻫﺮ

درﺧﺘ از ﻣﯿﻮه اش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .از ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﺎر ،اﻧﺠﯿﺮ ﺟﻤ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺎرﺑﻦ
اﻧﻮر ﻧﻤ ﭼﯿﻨﻨﺪ.

۴۵

ﻣﺮد ﻧﯿﻮ از ﺧﺰاﻧﮥ ﻧﯿ درون ﺧﻮد ﻧﯿ ﺑﺒﺎر ﻣ آورد و ﻣﺮد ﺑﺪ از

ﺧﺰاﻧﮥ ﺑﺪ درون ﺧﻮد ﺑﺪی ﺑﺒﺎر ﻣ آورد ،ﭼﻮن زﺑﺎن از آﻧﭽﻪ دل را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ
ﻣﮔﻮﯾﺪ.

دو ﺧﺎﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۷ ‐ ۲۴ :۷ 

۴۶ﭼﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ وﻟ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤ دﻫﯿﺪ؟ ۴۷ﻫﺮﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ۴۸ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻬﺪاب آن را روی ﺳﻨ ﻗﺮار داد .وﻗﺘ ﺳﯿﻞ آﻣﺪ ،درﯾﺎ ﻃﻐﯿﺎن
ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ زد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را از ﺟﺎ ﺑﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺤﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد۴۹ .اﻣﺎ
ﻫﺮﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را روی ﺧﺎک
ﺑﺪون ﺗﻬﺪاب ﺳﺎﺧﺖ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ زد ،ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠ وﯾﺮان ﺷﺪ!«

ﺷﻔﺎی ﻏﻼم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ روﻣ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۱۳ ‐ ۵ :۸ 

۷

۱وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐَﭙﺮﻧﺎﺣﻮم رﻓﺖ.

۲ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎدﻣ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻣ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎدم ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد۳ .آن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ
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ﻋﺪه ای از رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮد را ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻏﻼﻣﺶ را ﺷﻔﺎ
دﻫﺪ۴ .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ زاری ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ اﺳﺖ ۵ﭼﻮن
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را دوﺳﺖ دارد و او ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ۶ «.ﻋﯿﺴ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد
و وﻗﺘ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،آن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ دوﺳﺘﺎﻧ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ:
»ای آﻗﺎ ،ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺧﻮدت زﺣﻤﺖ ﻧﺪه .ﻣﻦ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ام
۷

ﺑﯿﺎﺋ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ روی آن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﺎن
۸

ﺑﺪه و ﻏﻼم ﻣﻦ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺴﺘﻢ و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮد دارم و ﺑﻪ ﯾ ﻣﮔﻮﯾﻢ »ﺑﺮو« ﻣ رود و ﺑﻪ دﯾﺮی »ﺑﯿﺎ« ﻣ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻏﻼم ﻣﮔﻮﯾﻢ
»ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺑﻦ« اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮐﻨﺪ«.
۹

ﻋﯿﺴ وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣ آﻣﺪﻧﺪ رو ﮐﺮد و

ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺘ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧ ﻧﺪﯾﺪه ام«.

۱۰

ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻏﻼم را ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

زﻧﺪه ﮐﺮدن ﭘﺴﺮ ﯾ ﺑﯿﻮه زن
۱۱ﻓﺮدای آن روز ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺋﯿﻦ
رﻓﺖ۱۲ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻨﺎزه ای روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد،
ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﯾ ﺑﯿﻮه زن ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺮاه آن زن ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻣﺎدر را دﯾﺪ ،دﻟﺶ ﺑﺤﺎل او ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :دﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻦ۱۴ «.ﻋﯿﺴ
ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ و دﺳﺖ ﺧﻮد را روی ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت را ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺟﻮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰ۱۵ «.آن ﻣﺮده ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻋﯿﺴ او را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﭙﺮد۱۶ .ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را رﺳﺘﺎر ﺳﺎزد۱۷ «.ﺧﺒﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ
وﻻﯾﺖ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﻫﻤﮥ اﻃﺮاف آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
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ﺳﺆال ﯾﺤﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۱۹ ‐ ۲ :۱۱ 
۱۸

ﯾﺤﯿ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ .دو ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن را

ﺧﻮاﺳﺖ

۱۹

و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد» :آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﮐﺴ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؟«

۲۰

آن دو ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﺮض

ﮐﺮدﻧﺪ» :ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ،ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﮐﺴ ﻫﺴﺘ
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؟« ۲۱ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر را
ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﻬﺎ ،ﺑﻼﻫﺎ و ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ داد و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﯿﻨﺎﺋ
ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺤﯿ ﺑﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎﯾ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻟﻨﺎن ﺑﻪ راه ﻣ اﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺬاﻣﯿﺎن ﭘﺎک
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺮﻫﺎ ﺷﻨﻮا ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪﮔ را از ﺳﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻣﮋده را
ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ.

۲۳

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺷ ﻧﻨﺪ«.

۲۴ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﯾﺤﯿ رﻓﺘﻨﺪ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را داﺷﺘﯿﺪ؟ ﻧ ﻧﯿﺰاری ﮐﻪ از ﺑﺎد
ﻣ ﻟﺮزد؟ ۲۵ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﺪ؟ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤ؟ ﺑﺪون ﺷ
اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ و زﻧﺪﮔ ﭘﺮ ﺗﺠﻤﻠ دارﻧﺪ در ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
۲۶ﭘﺲ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﺪ؟ ﯾ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ؟ ﺑﻠ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ.
۲۷او ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺻﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻮ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،او راه ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺖ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۲۸ «.ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﯾﺤﯿ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا از او
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ«.
۲۹ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻪ از دﺳﺖ
ﯾﺤﯿ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺷﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۰ .اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ و
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ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿ را ﻗﺒﻮل ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ای را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
داﺷﺖ رد ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۱

»ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ؟

۳۲

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧَ زدﯾﻢ ﻧﺮﻗﺼﯿﺪﯾﺪ! ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺮدﯾﺪ!« ۳۳ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﺎی
ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﺷﺮاب ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻔﺘﯿﺪ» :او دﯾﻮاﻧﻪ
اﺳﺖ۳۴ «.ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪ ،او ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮرد و ﻫﻢ ﻣ ﻧﻮﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ،
ﯾ آدم ﭘﺮﺧﻮر ،ﻣﯿﺴﺎر و رﻓﯿﻖ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﺧﻄﺎﮐﺎران«.

۳۵

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،درﺳﺘ

ﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣ رﺳﺪ«.

در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﻌﻮن ﻓﺮﯾﺴ
۳۶ﯾ از ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻋﯿﺴ را ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا دﻋﻮت ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ آن ﻓﺮﯾﺴ رﻓﺖ و
ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ۳۷ .در آن ﺷﻬﺮ زﻧ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرش ﺑﺮﺧﻼف اﺧﻼق
ﺑﻮد .ﭼﻮن او ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ در ﺧﺎﻧﮥ آن ﻓﺮﯾﺴ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد در ﮔﻼﺑﺪاﻧ ﺳﻨ ،روﻏﻨ
ﻣﻌﻄﺮ آورد۳۸ .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻋﯿﺴ و ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻫﺎی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد .ﭼﻮن
اﺷﻬﺎﯾﺶ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴ را ﺗﺮ ﮐﺮد ،آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮی ﺧﻮد ﺧﺸ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴ را
ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ روﻏﻦ ﻣ ﻣﺎﻟﯿﺪ۳۹ .وﻗﺘ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨ آن ﻓﺮﯾﺴ اﯾﻦ را دﯾﺪ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد واﻗﻌﺎً ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣ ﺑﻮد ﻣ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ زﻧ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻄﻮر زﻧ اﺳﺖ ،او ﯾ زن ﺑﺪ ﮐﺎره اﺳﺖ۴۰ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺴ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﻌﻮن ،ﻣﻄﻠﺒ دارم ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻮﯾﻢ «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﻣﺎ ،اﺳﺘﺎد۴۱ «.ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻧﻔﺮ از
ﺷﺨﺼ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾ ﺑﻪ او ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﻗﺮﺿﺪار ﺑﻮد و دﯾﺮی ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﮥ ﻧﻘﺮه۴۲ .ﭼﻮن ﻫﯿﭽﯿ از آن دو ﻧﻔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،ﻃﻠﺒﺎر ﻫﺮ دو را
ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺪاﻣﯿ از آن دو او را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟« ۴۳ﺷﻤﻌﻮن ﺟﻮاب
داد» :ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ
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درﺳﺖ اﺳﺖ۴۴ «.و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ آن زن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ زن را ﻣ ﺑﯿﻨ؟ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ آﻣﺪم وﻟ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ آب ﻧﯿﺎوردی .اﻣﺎ اﯾﻦ زن ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺎ اﺷ ﭼﺸﻢ
ﺷﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮی ﺧﻮد ﺧﺸ ﮐﺮد۴۵ .ﺗﻮ ﻫﯿ ﻣﺮا ﻧﺒﻮﺳﯿﺪی اﻣﺎ اﯾﻦ زن از وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ
وارد ﺷﺪم از ﺑﻮﺳﯿﺪن ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤ دارد.
ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺎﻟﯿﺪ.

۴۶

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ روﻏﻦ ﻧﺰدی اﻣﺎ او ﺑﻪ

۴۷

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاوان او ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎرش آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻢ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

۴۸

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن زن ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۴۹

دﯾﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن از ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻫﻢ ﻣ آﻣﺮزد؟«

۵۰

اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن زن ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮو«.

زﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴ

۸

۱

ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ده ﺑﻪ ده ﻣﮔﺸﺖ و ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را اﻋﻼم

ﻣﮐﺮد۲ .دوازده ﺣﻮاری و ﻋﺪه ای از زﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ارواح ﭘﻠﯿﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﻬﺎ رﻫﺎﺋ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﮐﻪ از او ﻫﻔﺖ روح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ﺑﻮد۳ ،ﯾﻮﻧﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮزا ـ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ـ و ﺳﻮﺳﻦ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺎن دﯾﺮ .اﯾﻦ زﻧﺎن
از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺜﻞ دﻫﻘﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۹ ‐ ۱ :۱۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۹ ‐ ۱ :۴

۴وﻗﺘ ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﯿﺴ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی در اﻃﺮاف او
ﺟﻤ ﺷﺪ ،ﻣﺜَﻠ آورده ﮔﻔﺖ»۵ :دﻫﻘﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .وﻗﺘ ﺗﺨﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﻘﺪاری از آن در راه اﻓﺘﺎد و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ۶ .ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ در
زﻣﯿﻦ ﺳﻨﻼخ اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از آﻧﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ و آب ﺧﺸ ﺷﺪ.
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۷ﺑﻌﻀ از داﻧﻪ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺧﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﻮد.
۸ﺑﻌﻀ از داﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎک ﺧﻮب اﻓﺘﺎدﻧﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻤﺮ آوردﻧﺪ «.اﯾﻦ را
ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.

ﻣﻘﺼﺪ از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﺜﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۷ ‐ ۱۰ :۱۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۲ ‐ ۱۰ :۴

۹ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۱۰ .ﻓﺮﻣﻮد» :درک اﺳﺮار ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای دﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜَﻞ ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد» :ﺗﺎ
ﻧﺎه ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ«.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺜﻞ دﻫﻘﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۳ ‐ ۱۸ :۱۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۰ ‐ ۱۳ :۴
۱۱

ﻣﻌﻨ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :داﻧﻪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ.

۱۲

داﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در راه

اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﻣ آﯾﺪ و ﮐﻼم را از دﻟﻬﺎی ﺷﺎن
ﻣ رﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ۱۳ .داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻨﻼخ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﮐﻼم را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻼم در آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﻧﻤ دواﻧﺪ.
ﻣﺪﺗ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ در وﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﻣ روﻧﺪ۱۴ .داﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ دﻻﻟﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ،ﺗﺸﻮﯾﺶ دﻧﯿﺎ و ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﺧﻮﺷﯿﻬﺎی زﻧﺪﮔ ،ﮐﻼم را در آن ﻫﺎ ﺧﻔﻪ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﺛﻤﺮی ﻧﻤ آورﻧﺪ۱۵ .اﻣﺎ داﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺧﻮب اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ دﻻﻟﺖ
دارد ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻗﻠﺒ ﺻﺎف و ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آن را ﻧﻪ ﻣ دارﻧﺪ و ﺑﺎ
زﺣﻤﺘﺸ ،ﺛﻤﺮات ﻓﺮاوان ﺑﺒﺎر ﻣ آورﻧﺪ.
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ﻣﺜﻞ ﭼﺮاغ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۲۵ ‐ ۲۱ :۴
۱۶

ﻫﯿ ﮐﺲ ﭼﺮاغ را روﺷﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺗﺸﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﺬارد.

ﺑﺮﻋﺲ ،آن را روی ﭼﺮاغ دان ﻣﮔﺬارد ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ وارد ﺷﻮد ﻧﻮر آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ،

۱۷

زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ

ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﺷﺎر ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺮ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﮔﺮدد و ﭘﺮده از روﯾﺶ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

۱۸

ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ داده

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺣﺘ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد دارد از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد«.

ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۰ ‐ ۴۶ :۱۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۵ ‐ ۳۱ :۳

۱۹ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻋﯿﺴ ﺑﺮای دﯾﺪن او آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او
ﺑﺮﺳﻨﺪ۲۰ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ«.
۲۱ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﺎدر ﻣﻦ و ﺑﺮادران ﻣﻦ آﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ و آن
را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ«.

آراﻣﺶ در ﺑﺤﯿﺮۀ ﻃﻮﻓﺎﻧ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۷ ‐ ۲۳ :۸ و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۱ ‐ ۳۵ :۴

۲۲در ﯾ از آن روزﻫﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ
ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮه ﺑﺮوﯾﻢ «.آن ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ۲۳و وﻗﺘ ﮐﺸﺘ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﺖ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺨﺘ در ﺑﺤﯿﺮه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .آب ،ﮐﺸﺘ را ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ
و آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۲۴ .ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺪارش ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد،
ای اﺳﺘﺎد ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ «.او از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎد و
آب ﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻮت داد .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آرام ﺷﺪ۲۵ .از آﻧﻬﺎ
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ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮس و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ
ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد و آب ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ و آن ﻫﺎ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟«

ﺷﻔﺎی دﯾﻮاﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۴ ‐ ۲۸ :۸ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۰ ‐ ۱ :۵

۲۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪَرﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﺟﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
۲۷ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻋﯿﺴ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدی از اﻫﺎﻟ آن ﺷﻬﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮد .ﻣﺪﺗ زﯾﺎد ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻠﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.

۲۸

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی او اﻓﺘﺎد

و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
زاری ﻣﮐﻨﻢ ،ﻣﺮا ﻋﺬاب ﻧﺪه۲۹ «.زﯾﺮا ﻋﯿﺴ ﺑﻪ روح ﻧﺎﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﺮد
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .آن روح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و
ﮐﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺤﻢ ﻧﺎه ﻣ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را ﭘﺎره ﻣﮐﺮد و آن روح ﻧﺎﭘﺎک او را
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﮐﺸﺎﻧﯿﺪ۳۰ .ﻋﯿﺴ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺟﻮاب داد» :ﻟﮋﯾﻮن
)ﻟﺸﺮ( «.و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺴﯿﺎری او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .ارواح
ﻧﺎﭘﺎک از ﻋﯿﺴ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دوزخ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ.
۳۲ﺗﺼﺎدﻓﺎً در آن ﻧﺰدﯾ ،ﮔﻠﮥ ﺑﺰرگ ﺧﻮﮐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻣ ﭼﺮﯾﺪﻧﺪ و ارواح
ﻧﺎﭘﺎک از او در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮﮐﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺟﺎزه داد۳۳ .ارواح ﻧﺎﭘﺎک از آن ﻣﺮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮﮐﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و آن ﮔﻠﻪ از
ﺳﺮاﺷﯿﺒ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮه ﺟﺴﺖ و ﻏﺮق ﺷﺪ.
۳۴ﺧﻮک ﺑﺎﻧﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗ ﺷﺪ دﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و
اﻃﺮاف آن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۳۵ .ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .وﻗﺘ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻣﺮدی را ﮐﻪ ارواح ﻧﺎﭘﺎک از او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮ ﻋﻘﻞ آﻣﺪه ﭘﯿﺶ
ﭘﺎی ﻋﯿﺴ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۳۶ .ﺷﺎﻫﺪان واﻗﻌﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺮح دادﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد
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ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ۳۷ .ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﺪَرﯾﺎن از ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺑﺮود زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﯿﺴ ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ۳۸ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ارواح ﻧﺎﭘﺎک از او ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮود
اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ:

۳۹

»ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮ

اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ «.آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

ﺷﻔﺎی ﯾ زن و زﻧﺪه ﮐﺮدن دﺧﺘﺮ ﯾﺎﯾﺮوس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۶ ‐ ۱۸ :۹ و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۳ ‐ ۲۱ :۵
۴۰

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﺮﻣ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ

زﯾﺮا ﻫﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ۴۱ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﯾﺎﯾﺮوس ﺑﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
ﮐﻨﯿﺴﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪ .ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴ اﻧﺪاﺧﺖ و از او
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺮود۴۲ ،زﯾﺮا دﺧﺘﺮ ﯾﺎﻧﻪ اش ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد در
آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ در راه ﺑﻮد ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر ﻣ آوردﻧﺪ.
۴۳در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم زﻧ دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﻪ
ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺒﺎن داده ﺑﻮد ﻫﯿﭽﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد او را درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ۴۴ .اﯾﻦ
زن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻋﯿﺴ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﻓﻮراً ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی او ﺑﻨﺪ آﻣﺪ۴۵ .ﻋﯿﺴ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ زد؟« ﻫﻤ اﻧﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺮدم
دور ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺸﺎر ﻣ آورﻧﺪ۴۶ «.اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ زد،
ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻧﯿﺮوﯾ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ۴۷ «.آن زن ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﺮس و ﻟﺮز آﻣﺪ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی او اﻓﺘﺎد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﭼﺮا او را ﻟﻤﺲ
ﮐﺮده و ﭼﻮﻧﻪ ﻓﻮراً ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ۴۸ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :دﺧﺘﺮم ،اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ
داده اﺳﺖ ،ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮو«
۴۹ﻫﻨﻮز ﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم از ﺧﺎﻧﮥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺴﻪ آﻣﺪ» :دﺧﺘﺮت
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ﻣﺮد .ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎد را زﺣﻤﺖ ﻧﺪه۵۰ «.وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎﯾﺮوس ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻧﺘﺮس ،ﻓﻘﻂ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،او ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۵۱ «.ﻫﻨﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ﮐﺴ ﺟﺰ ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺪر و ﻣﺎدر آن دﺧﺘﺮ ﺑﺎ او وارد ﺷﻮد۵۲ .ﻫﻤﻪ
ﺑﺮای آن دﺧﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :دﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﯿﺪ ،او ﻧﻤﺮده ،ﺧﻮاب
اﺳﺖ«.

۵۳

آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮب ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮده اﺳﺖ.

۵۴

اﻣﺎ ﻋﯿﺴ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮک ،ﺑﺮﺧﯿﺰ«.

۵۵

روح او ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﻮراً ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮراک ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۵۶

واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﮐﺴ

ﻧﻮﯾﻨﺪ.

وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۵ ‐ ۵ :۱۰ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۳ ‐ ۷ :۶

۹

۱ﻋﯿﺴ دوازده ﺣﻮاری را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر داد ﺗﺎ ﺑﺮ

ﺗﻤﺎﻣ ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ را درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲ .آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫ

ﺧﺪا را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ۳ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺮﯾﺪ،
ﻧﻪ ﭼﻮﺑﺪﺳﺘ ،ﻧﻪ ﺧﺮﺟﯿﻦ و ﻧﻪ ﻧﺎن و ﻧﻪ ﭘﻮل و ﻫﯿﭽﯿ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﮥ اﺿﺎﻓ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ۴ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ در آن ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
۵اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،وﻗﺘ ﺷﻬﺮ ﺷﺎن را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺮت آﻧﻬﺎ ﮔﺮد و
ﺧﺎک آن ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ از ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ۶ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
آﺑﺎدی ﺑﻪ آﺑﺎدی ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺸﺎرت ﻣ دادﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۲ ‐ ۱ :۱۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۹ ‐ ۱۴ :۶

۷در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه از آﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد آﮔﺎﻫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن
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ﺷﺪ ﭼﻮن ﻋﺪه ای ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ۸ .ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﻟﯿﺎس ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ،ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺪﯾﻢ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ۹ .اﻣﺎ
ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺳﺮ ﯾﺤﯿ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ،وﻟ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
او اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮم؟« و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮد او را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﭘﻨ ﻫﺰار ﻣﺮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۱ ‐ ۱۳ :۱۴ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۴ ‐ ۳۰ :۶و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۴ ‐ ۱ :۶
۱۰

وﻗﺘ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎﺋ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻋﯿﺴ

رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .او آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺘﺴﯿﺪا ﺑﺮد و ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﺴ دﯾﺮ ﻫﻤﺮاه
اﯾﺸﺎن ﺑﺮود.

۱۱

اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮای

اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج درﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻔﺎ داد.
۱۲ﻧﺰدﯾ ﻏﺮوب ،دوازده ﺣﻮاری ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮدم را رﺧﺼﺖ
ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ دﻫﺪه ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻨﺰل و ﺧﻮراک ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﺤﻞ دوراﻓﺘﺎده ای ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۳ «.او ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ «.اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻨ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫ دارﯾﻢ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏﺬا ﺑﺨﺮﯾﻢ۱۴ «.آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﭘﻨ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮی ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ«.
۱۵ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۱۶ .ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺴ آن ﭘﻨ ﻧﺎن و دو
ﻣﺎﻫ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دوﺧﺖ و ﺑﺮای آن ﺧﻮراک ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻧﻬﺎ
را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺬارﻧﺪ۱۷ .ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
دوازده ﺳﺒﺪ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻧﺎن و ﻣﺎﻫ ﺟﻤ ﺷﺪ.

ﮔﻮاﻫ ﭘﺘﺮس درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۹ ‐ ۱۳ :۱۶ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۹ ‐ ۲۷ :۸
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۱۸ﯾ روز وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ دﻋﺎ ﻣﮐﺮد از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻣﺮدم ﻣﺮا ﮐ ﻣ داﻧﻨﺪ؟« ۱۹ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
ﻫﺴﺘ ،ﻋﺪه ای ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ اﻟﯿﺎس ﻫﺴﺘ و ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﭘﯿﺸﯿﻦ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۲۰

ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐ ﻣ داﻧﯿﺪ؟« ﭘِﺘﺮس ﺟﻮاب داد:

»ﻣﺴﯿ ﺧﺪا«.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﻣﺮگ ﺧﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۸ ‐ ۲۰ :۱۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۰ :۸ـ (۱ :۹
۲۱

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻫﯿﭽﺲ ﻧﻮﯾﻨﺪ

۲۲

و اداﻣﻪ داد» :ﻻزم

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن رﻧﺠﻬﺎی ﺳﺨﺘ را ﺑﺸﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮد ،ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ
او را رد ﮐﻨﻨﺪ و او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و در روز ﺳﻮم ﺑﺎز زﻧﺪه ﮔﺮدد۲۳ «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺮو ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از ﺟﺎن ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ روزه ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮدارد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ۲۴ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ آن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد
اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ آن را ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۲۵ .ﺑﺮای آدﻣ ﭼﻪ
ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺿﺮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ۲۶ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﻦ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﻮد
و ﺟﻼل ﭘﺪر و ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎﯾﺪ از او ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۲۷ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﻋﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﭼﺸﯿﺪ«.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۸ ‐ ۱ :۱۷ و در ﻣﺮﻗُﺲ (۸ ‐ ۲ :۹

۲۸ﻋﯿﺴ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘِﺘﺮس ،ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای
دﻋﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺖ۲۹ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎی ﭼﻬﺮه اش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و
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ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺶ از ﺳﻔﯿﺪی ﻣ درﺧﺸﯿﺪ۳۰ .ﻧﺎﮔﻬﺎن دو ﻣﺮد ﯾﻌﻨ ﻣﻮﺳ و اﻟﯿﺎس در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۱ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و درﺑﺎرۀ ﻣﺮگ او ،ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۲ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﭘِﺘﺮس و ﻫﻤﺮاﻫﺎن
او ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻼل او و آن دو ﻣﺮدی را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

۳۳

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ از ﻧﺰد ﻋﯿﺴ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ او

ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای اﺳﺘﺎد ،ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﯾ
ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﯾ ﺑﺮای ﻣﻮﺳ و ﯾ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻟﯿﺎس «.ﭘِﺘﺮس ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺖ.

۳۴

ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮی آﻣﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻨﺪ و

وﻗﺘ اﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۳۵ .از اﺑﺮ ﻧﺪاﺋ آﻣﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ و
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻪ او ﮔﻮش دﻫﯿﺪ«.

۳۶

وﻗﺘ آن ﻧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،آن ﻫﺎ ﻋﯿﺴ را ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ.

آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در آن روزﻫﺎ از آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻔﺘﻨﺪ.

ﺷﻔﺎی ﯾ ﻣﯿﺮﮔ دار
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۸ ‐ ۱۴ :۱۷ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۷ ‐ ۱۴ :۹

۳۷روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘ از ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﯿﺴ ﺑﻮد۳۸ .ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻣﺮدی از وﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای اﺳﺘﺎد ،از ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﯾﺎﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازی۳۹ .روﺣ او را ﻣﮔﯿﺮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﺪ ،ﮐﻒ از
دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﻨ اﻓﺘﺎده ﻣ ﻟﺮزد و ﺑﺎ دﺷﻮاری زﯾﺎد او را رﻫﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
۴۰از ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ آن روح را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ۴۱ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب
داد» :ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ روزﮔﺎر ،ﭼﻘﺪر ﺑ اﯾﻤﺎن و ﻓﺎﺳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺗﺎ ﮐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﺷﻤﺎ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟ ﭘﺴﺮت را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺂور۴۲ «.اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴ ﺑﺮﺳﺪ روح
ﻧﺎﭘﺎک او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زد و ﺑﻪ ﺗﺸﻨ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎن ﺳﺨﺘ داد .ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ روح
ﻧﺎﭘﺎک اﻣﺮ ﮐﺮد ﺧﺎرج ﺷﻮد و آن ﭘﺴﺮ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺳﭙﺮد۴۳ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از
ﺑﺰرﮔ ﺧﺪا ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
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دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﻣﺮگ ﺧﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۳ ‐ ۲۲ :۱۷ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۲ ‐ ۳۰ :۹

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﯿﺴ در ﺣﯿﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻓﺮﻣﻮد:

۴۴

»اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ :ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آدﻣﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

۴۵

اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻘﺼﺪ ﻋﯿﺴ ﺑﻄﻮری ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن را

ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آن را از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.

ﮐ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵ ‐ ۱ :۱۸ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۷ ‐ ۳۳ :۹

۴۶ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ۴۷ .ﻋﯿﺴ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﺎن ﭼﻪ اﻓﺎری ﻣﮔﺬرد ،ﭘﺲ ﮐﻮدﮐ را ﮔﺮﻓﺖ و او را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد
۴۸و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ آن ﮐﺴ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ
ﮐﻮﭼﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۴۰ ‐ ۳۸ :۹

۴۹ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﻣﺮدی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ ارواح ﻧﺎﭘﺎک را
ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﻮن از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎﻧ ﮐﺎر او ﺷﻮﯾﻢ۵۰ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺎ او ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.

ﺑ ﻣﻬﺮی دﻫﺎﺗﯿﺎن ﺳﺎﻣﺮی
۵۱ﭼﻮن وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺰﻣ ﻣﺤﻢ رو ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻬﺎد
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۵۲و ﻗﺎﺻﺪاﻧ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد .آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻫﺪه ای در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای او ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۵۳ .اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آن ده ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از او
ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻋﺎزم اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ۵۴ .وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ،
ﺷﺎﮔﺮدان او ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮﺋﯿﻢ از آﺳﻤﺎن
آﺗﺸ ﺑﺒﺎرد و ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ؟«

۵۵

اﻣﺎ او ﺑﺮﮔﺸﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد

۵۶

و رواﻧﮥ

دﻫﺪۀ دﯾﺮی ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮوی از ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۲ ‐ ۱۹ :۸ 
۵۷

در ﺑﯿﻦ راه ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣ آﯾﻢ«.

۵۸

ﻋﯿﺴ

ﺟﻮاب داد» :روﺑﺎﻫﺎن ،ﻻﻧﻪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،آﺷﯿﺎﻧﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﯿ ﺟﺎﺋ ﻧﺪارد ﮐﻪ
درآن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ۵۹ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎﻣﻦ ﺑﯿﺎ «.اﻣﺎ او ﺟﻮاب داد:
»ای آﻗﺎ ،ﺑﺬار اول ﺑﺮوم ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرم۶۰ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺬار ﻣﺮدﮔﺎن،
ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺮو و ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎ«.
۶۱ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ اول ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﻨﻢ۶۲ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ
آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ

۱۰

۱ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد و آﻧﻬﺎ را دو ﻧﻔﺮ دو

ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻃ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ از آن ﻫﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد۲ .ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻢ ،ﭘﺲ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﺑﺮای ﺟﻤ آوری ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ۳ .ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺑﺮه ﻫﺎ
در ﺑﯿﻦ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۴ .ﻫﯿ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺎ ﺧﺮﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻮت ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮﯾﺪ و در ﺑﯿﻦ راه ﺑﺎ ﮐﺴ
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ﺳﻼم و ﻋﻠﯿ ﻧﻨﯿﺪ۵ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﻼم ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ:
»ﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎد۶ «.اﮔﺮ ﮐﺴ اﻫﻞ ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ :ﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﺮ او ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ وﮔﺮﻧﻪ آن ﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ۷ .در ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺰد ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
۸

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮدﯾﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی وارد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺬاﯾ را ﮐﻪ
۹

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﯿﻤﺎران آﻧﺠﺎ را ﺷﻔﺎ دﻫﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۱۰

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی وارد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و روی ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن

ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ:

۱۱

»ﺧﺎﮐ را ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ

ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻣﮐﻨﯿﻢ وﻟ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﺧﺪا ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۱۲

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز آﺧﺮ ﺑﺮای ﺳﺪوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﺷﻬﺮ.

ﻧﻮﻫﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎ ﺗﻮﺑﻪﮐﺎر
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۴ ‐ ۲۰ :۱۱ 

۱۳وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﻮرزﯾﻦ ،وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺑﯿﺘﺴﯿﺪا ،اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در
ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻣ ﺷﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺧﻂ ﺑﯿﻨ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .وﻟ روز داوری ﺑﺮای ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ۱۵ .و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﮐَﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ،ﻣ ﺧﻮاﺳﺘ ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺸ؟ ﺑﻪ دوزخ ﺳﺮﻧﻮن
ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ۱۶ .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش داده اﺳﺖ؛ ﻫﺮﮐﻪ ﺷﻤﺎ را رد ﮐﻨﺪ ﻣﺮا
رد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا رد ﮐﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﺮا رد ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺧﺪﻣﺖ
۱۷آن ﻫﻔﺘﺎد ﺷﺎﮔﺮد ،ﺧﻮش و ﺧﺮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ
ﺣﺘ ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ!« ۱۸ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ دﯾﺪم ﭼﻄﻮر ﺷﯿﻄﺎن
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق از آﺳﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد۱۹ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت داده ام ﮐﻪ ﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﮋدم ﻫﺎ و ﺗﻤﺎم
ﻗﻮای دﺷﻤﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ۲۰ ،وﻟ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ارواح ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮﺷ ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﻤﺎ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۷ ‐ ۲۵ :۱۱ و (۱۷ ‐ ۱۶ :۱۳
۲۱

در آن ﻟﺤﻈﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺧﻮﺷ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،ای

ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﺧﺮدﻣﻨﺪان و داﻧﺎﯾﺎن
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘ ،ﺑﻠ ای ﭘﺪر ،ارادۀ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
۲۲ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺪر را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺷﺎر ﺳﺎزد ﻣ داﻧﻨﺪ ﭘﺪر
ﮐﯿﺴﺖ«.
۲۳ﻋﯿﺴ رو ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آن ﭼﺸﻤﺎﻧ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۲۴ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری آرزو ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ«.

ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﺮی ﻧﯿﻮ
۲۵روزی ﯾ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪ و از راه اﻣﺘﺤﺎن از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﻢ ﺗﺎ وارث زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺷﻮم؟« ۲۶ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺗﻮرات ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟ آن
را ﭼﻄﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﮐﻨ؟« ۲۷او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل و ﺗﻤﺎم ﺟﺎن و ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و
ﺗﻤﺎم ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪار و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدت ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎ۲۸ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :درﺳﺖ ﺟﻮاب دادی .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫ
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داﺷﺖ۲۹ «.اﻣﺎ او ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آدم ﺑ ﻏﺮﺿ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ
ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« ۳۰ﻋﯿﺴ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد» :ﻣﺮدی ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﻣ رﻓﺖ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ راﻫﺰﻧﺎن اﻓﺘﺎد .راﻫﺰﻧﺎن او را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺖ و ﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﺎل ﻧﯿﻢ ﻣﺮده
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.

۳۱

دﯾﺮ ﺟﺎده رﻓﺖ.

۳۲

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﮐﺎﻫﻨ از ﻫﻤﺎن راه ﻣﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘ او را دﯾﺪ از ﻃﺮف

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﻻوی )ﺧﺎدم ﮐﺎﻫﻦ( ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪ و وﻗﺘ او را

دﯾﺪ از ﻃﺮف دﯾﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.

۳۳

ﭘﺲ از آن ﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻗﻮم ﺳﺎﻣﺮی ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و وﻗﺘ

او را دﯾﺪ دﻟﺶ ﺑﺤﺎل او ﺳﻮﺧﺖ.

۳۴

ﻧﺰد او رﻓﺖ ،زﺧﻤﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﺮاب ﺷﺴﺖ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ

روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺖ .ﺑﻌﺪ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺳﻮار ﭼﻬﺎر ﭘﺎی ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﯾ ﺑﺮد و
در آﻧﺠﺎ از او ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮد۳۵ .روز ﺑﻌﺪ دو ﺳﮥ ﻧﻘﺮه درآورد و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا داد
و ﮔﻔﺖ» :از او ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﺮج ﮐﺮدی وﻗﺘ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.
۳۶ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺗﻮ ﮐﺪاﻣﯿ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دزدان اﻓﺘﺎد ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ؟« ۳۷ﺟﻮاب داد» :آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﻟﺴﻮزی ﮐﺮد «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو
ﻣﺜﻞ او رﻓﺘﺎر ﮐﻦ«.

در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺎ و ﻣﺮﯾﻢ
۳۸در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ آن ﻫﺎ ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ دﻫﺪه ای آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﺗﺎ او را در ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ۳۹ .آن زن ﺧﻮاﻫﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣ داد۴۰ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ
داﺷﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻫﯿ در ﻓﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺮا در ﮐﺎر ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ آﺧﺮ ﺑﻪ او ﺑﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﻤ ﮐﻨﺪ۴۱ «.اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ای ﻣﺮﺗﺎ ،ای ﻣﺮﺗﺎ ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘ۴۲ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ :آن ﭼﻪ ﻣﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻋﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۳ ‐ ۹ :۶ و (۱۱ ‐ ۷ :۷

۱۱

۱

روزی ﻋﯿﺴ در ﻣﺤﻠ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .وﻗﺘ از دﻋﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﯾ از

ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﯾﺎد داده اﺳﺖ ،ﺗﻮ
۲

ﻫﻢ دﻋﺎﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﺪه «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ:
ای ﭘﺪر ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد ،ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ۳ .ﻧﺎن روزاﻧﮥ ﻣﺎ را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه ۴و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻣﺎ را از
وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ دور ﻧﻬﺪار«.
۵ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ
آن دوﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﻮﯾﺪ» :ای دوﺳﺖ ،ﺳﻪ داﻧﻪ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺑﺪه۶ .ﯾ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﭘﯿﺶ او ﺑﺬارم۷ «.و او از
داﺧﻞ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ» :ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﻮ! ﺣﺎﻻ در ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ و اوﻻدم ﺑﻪ
۸

رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ «.ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﮔﺮ از
روی رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺮای او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺻﺮار ،او را وادار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و
ﻫﺮﭼﻪ را دوﺳﺘﺶ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.
۹ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ،ﺑﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۰ .ﭼﻮن ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد و
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻮﺑﺪ در ﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد۱۱ .آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺪری
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش از او ﻣﺎﻫ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺎﻫ ،ﻣﺎری در دﺳﺘﺶ ﺑﺬارد.
۱۲ﯾﺎ وﻗﺘ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﮋدﻣ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ؟ ۱۳ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪر
آﺳﻤﺎﻧ ،روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد!«
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ﻋﯿﺴ و ﺷﯿﻄﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۰ ‐ ۲۲ :۱۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۷ ‐ ۲۰ :۳
۱۴

ﻋﯿﺴ ﯾ روح ﮔﻨ را از ﺷﺨﺼ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺮد و وﻗﺘ روح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﻣﺮد

ﮔﻨ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺣﯿﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۵

اﻣﺎ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ

ﺑﻌﻠﺰِﺑﻮل ،رﺋﯿﺲ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ،ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﺪ«.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻤﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۶

دﯾﺮان از راه اﻣﺘﺤﺎن از او

۱۷

اﻣﺎ او اﻓﺎر آﻧﻬﺎ را درک ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﺧﺮاﺑ ﻣﮔﺬارد و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ دو دﺳﺘ در آن
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪازد ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ
ﭼﻄﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻠﺰِﺑﻮل ارواح
ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ۱۹ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻌﻠﺰِﺑﻮل ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ ﯾﺎران
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ را رد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۲۰ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ ،ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
۲۱وﻗﺘ ﻣﺮد زورﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠ اﺳﺖ از ﻗﻠﻌﮥ ﺧﻮد ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ داراﯾ او در
اﻣﺎن اﺳﺖ۲۲ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﺴ زورﻣﻨﺪﺗﺮ از او ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ او را از ﭘﺎی در ﻣ آورد و
ﺗﯿﺮﻫﺎ و زرﻫ را ﮐﻪ ﺗﯿﻪﮔﺎه او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺑﺮد و داراﺋﯿﺶ را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﺪ.
۲۳ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻤ ﻧﻨﺪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ روح ﻧﺎﭘﺎک
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۴۵ ‐ ۴۳ :۱۲ 

۲۴وﻗﺘ روح ﻧﺎﭘﺎﮐ از ﮐﺴ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎﻫ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی
ﺑ آب و ﻋﻠﻒ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣ ﺷﻮد .وﻗﺘ ﺟﺎﯾ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ ﮐﻪ از آن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺑﺎز ﻣﮔﺮدم۲۵ «.ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎرو ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ
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ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۲۶ .او ﻣ رود و ﻫﻔﺖ روح ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻮد را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺟﺎی ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و در آﺧﺮ ،ﺣﺎل و روز آن ﻣﺮد از ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد«.

ﺳﻌﺎدت واﻗﻌ
۲۷

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ،زﻧ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎ

ﺑﺤﺎل آن ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺗﻮ را زاﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﯿﺮ داد«.

۲۸

اﻣﺎ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل آن

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و آن را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.

در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰۀ آﺳﻤﺎﻧ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۴۲ ‐ ۳۸ :۱۲ 
۲۹

وﻗﺘ ﻣﺮدم در اﻃﺮاف ﻋﯿﺴ ازدﺣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ او ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد:

»ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﺷﺮﯾﺮﻧﺪ! آن ﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰه ای ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻌﺠﺰۀ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒ اﺳﺖ۳۰ ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻧﯿﻨﻮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﮥ دﯾﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۳۱ .در
روز داوری ،ﻣﻠﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ روزﮔﺎر زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن او از آن ﺳﺮ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮد ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﻪ در
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ۳۲ .ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا در روز داوری ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ روزﮔﺎر زﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺿﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا در اﺛﺮ ﭘﯿﺎم ﯾﻮﻧﺲ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺮاغ ﺑﺪن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۵ :۵ و (۲۳ ‐ ۲۲ :۶

۳۳ﻫﯿﭽﺲ ﭼﺮاغ را روﺷﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺮ ﺗﺸﺖ ﺑﺬارد ،ﺑﻠﻪ آن را
روی ﭼﺮاﻏﺪان ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ وارد اﻃﺎق ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮر را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ۳۴ .ﭼﺮاغ ﺑﺪن
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ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺳﺖ .وﻗﺘ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻮ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮ در ﺗﺎرﯾ ﻫﺴﺘ۳۵ .ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ ﻣﺒﺎدا
ﻧﻮری ﮐﻪ داری ﺗﺎرﯾ ﺑﺎﺷﺪ۳۶ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻮ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿ ﻗﺴﻤﺖ آن در
ﺗﺎرﯾ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﻧﻮراﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾ ﭼﺮاﻏ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣ درﺧﺸﺎﻧﺪ«.

ﻧﻮﻫﺶ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۶ ‐ ۱ :۲۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۰ ‐ ۳۸ :۱۲
۳۷

وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ،ﯾ از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ،او را ﺑﻪ ﺻﺮف

ﻏﺬا دﻋﻮت ﮐﺮد .او وارد ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺖ.

۳۸

ﻓﺮﯾﺴ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺶ

از ﻏﺬا دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺴﺖ۳۹ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺮون ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺑﺸﻘﺎب را ﻣ ﺷﻮﯾﯿﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﺮص و
ﺷﺮارت ﻧﺪارﯾﺪ۴۰ .ای اﺣﻤﻖ ﻫﺎ ،آﯾﺎ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون را ﺳﺎﺧﺖ درون را ﻫﻢ ﻧﺴﺎﺧﺖ؟
۴۱از آﻧﭽﻪ درون ﻇﺮﻓﻬﺎ دارﯾﺪ ،ﺧﯿﺮات ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴۲وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ،ﺷﻤﺎ از ﻧﻌﻨﺎع و ﭘﻮدﯾﻨﻪ و اﻧﻮاع ادوﯾﻪ ده ﯾ
ﻣ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ از اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪن از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
۴۳وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ را در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﺳﻼم و ﺗﻌﺎرف را
در ﺑﺎزارﻫﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ۴۴ .وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ! ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای
روی آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ روی آن ﻫﺎ راه ﻣ روﻧﺪ«.
۴۵ﯾ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺟﻮاب ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،وﻗﺘ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾ
ﻣ زﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣ ﺧﻮرد۴۶ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠ ،ای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ،
وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﻣﮔﺬارﯾﺪ و ﺧﻮد ﺗﺎن ﯾ
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اﻧﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺎر ﻧﻤ زﻧﯿﺪ۴۷ .وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧ را ﮐﻪ ﭘﺪران
ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ۴۸و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﺪران ﺗﺎن را ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ آن ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ۴۹ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺖ
ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و رﺳﻮﻻن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺑﻌﻀ را ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻌﻀ
را آزار ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ«،

۵۰

ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻮاب ﺧﻮن ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧ را ﮐﻪ از

اول ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﻧﯿﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ،

۵۱

از ﺧﻮن ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮن زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﻼک ﺷﺪ .ﺑﻠ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺟﻮاب
ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
۵۲

وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﺪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮ ﻣ دارﯾﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺎن

داﺧﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ و آﻧﺎﻧ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﮔﺬارﯾﺪ«.
۵۳وﻗﺘ ﻋﯿﺴ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ دور او
را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺆال ﭘﯿ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۵۴و در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ دام ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.

ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﯾﺎﮐﺎری
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۷ ‐ ۲۶ :۱۰ 

۱۲

۱در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺟﻤﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣ ﺷﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﯾﺪﯾﺮ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ۲ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺮده از روﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ،در روﺷﻨﺎﯾ روز ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺠﻮا ﮐﺮده اﯾﺪ ،روی ﺑﺎﻣﻬﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺧﺪا ﺗﺮﺳ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳۱ ‐ ۲۸ :۱۰ 
۴

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ :از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪن را ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎر
۵

دﯾﺮی از دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻧﻤ آﯾﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ :از آن ﮐﺴ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ ،اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺪازد .ﺑﻠ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ
از او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
۶

آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨ ﮔﻨﺠﺸ دو روﭘﯿﻪ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﺪام از آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا دور
۷

ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ از
ﮔﻨﺠﺸ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش دارﯾﺪ!

اﻗﺮار ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۳ ‐ ۳۲ :۱۰ و  ۳۲ :۱۲و (۲۰ ‐ ۱۹ :۱۰

۸ﺑﺪاﻧﯿﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﺪا او را
از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ۹ .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ در ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۰ﻫﺮﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ
روح اﻟﻘﺪس ﺑﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۱وﻗﺘ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣ آورﻧﺪ ﻧﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﺪ۱۲ ،ﭼﻮن در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ«.
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ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﺮ ﻧﺎدان
۱۳

ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﻦ ﺑﻮ ارث ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ

ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ«.
اﺳﺖ؟«

۱۴

ﺟﻮاب داد» :ای ﻣﺮد ،ﮐ ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺿ و ﺣَﻢ ﻗﺮار داده

۱۵

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭼﺸﻢﮔﺮﺳﻨ و ﻃﻤ ،ﺧﻮد را

دور ﺑﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔ واﻗﻌ را ﺛﺮوت ﻓﺮاوان ،ﺗﺸﯿﻞ ﻧﻤ دﻫﺪ۱۶ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را آورده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی زﻣﯿﻨ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاواﻧ آورد۱۷ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺟﺎ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را اﻧﺒﺎر ﮐﻨﻢ۱۸ «.ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب،
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﺎر ﮐﻨﻢ ،اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣ ﺳﺎزم .ﻏﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺟﻨﺎﺳﻢ را ﺟﻤ آوری ﻣﮐﻨﻢ.

۱۹

آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﻢ :ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ

ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﺟﻤ ﮐﺮده ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،آﺳﻮده ﺑﺎش ،ﺑﺨﻮر و
ﺑﻨﻮش و ﺧﻮش ﺑﺬران۲۰ «.اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺣﻤﻖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺖ
را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ای ﻣﺎل ﮐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« ۲۱اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺮوت ﻣ اﻧﺪوزد وﻟ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻣﻔﻠﺲ اﺳﺖ«.

ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳۴ ‐ ۲۵ :۶ 

۲۲ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔ ،ﻧﺮان
ﻏﺬا و ﺑﺮای ﺑﺪن ،ﻧﺮان ﻟﺒﺎس ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ۲۳ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻏﺬا و ﺑﺪن ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻟﺒﺎس
اﺳﺖ۲۴ .ﺑﻪ زاﻏﻬﺎ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﻪ ﻣﮐﺎرﻧﺪ و ﻧﻪ درو ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻧﺒﺎر دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺪان،
وﻟ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻫﺎ روزی ﻣ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ارزش دارﯾﺪ! ۲۵آﯾﺎ ﯾ از
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮاﻧ ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ؟ ۲۶ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮﭼ را ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﯿﺪ ﭼﺮا در ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
۲۷در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮی ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﻪ ﻣ رﯾﺴﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﻓﻨﺪ ،وﻟ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ
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ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﻼل ﻣﺜﻞ ﯾ از آن ﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ۲۸ ،ﺑﺎری ،اﮔﺮ ﺧﺪا
ﻋﻠﻔ را ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺻﺤﺮا ﻣ روﯾﺪ و ﻓﺮدا در ﺗﻨﻮر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣ آراﯾﺪ ﭼﻘﺪر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ! ۲۹ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ اﯾﻨﻘﺪر
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﻨﯿﺪ و ﻧﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،

۳۰

ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ

دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺪری دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﺪ.

۳۱

ﺷﻤﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫ او را

ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻘﯿﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺮوت در آﺳﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۱ ‐ ۱۹ :۶ 
۳۲

ای ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼ ،ﻫﯿ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮﺷ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭘﺎدﺷﺎﻫ را ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ۳۳ .آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺲ ﻫﺎﯾ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﮔﻨﺠ در آن ﻋﺎﻟﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻫﯿ دزدی
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺒﺮد ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ آن را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﮐﻨﺪ۳۴ ،زﯾﺮا اﻣﻮال ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ
دل ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎدﻣﺎن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ
۳۵ﺑﺎ ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﺮاغ ﻫﺎی روﺷﻦ آﻣﺎدۀ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ۳۶ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎﺻ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
آﻣﺪن ارﺑﺎب ﺧﻮد از ﯾ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺮﺳﺪ و در را
ﺑﻮﺑﺪ ،او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۳۷ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻪ وﻗﺘ ارﺑﺎب ﺷﺎن ﻣ آﯾﺪ آﻧﻬﺎ
را ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮدﺳﺘﺮﺧﻮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ۳۸ ،ﭼﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﭙﯿﺪه دم ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ اﮔﺮ وﻗﺘ ارﺑﺎب ﺷﺎن ﻣ آﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
راه ﻫﺴﺘﻨﺪ۳۹ .ﺧﺎﻃﺮﺟﻤ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دزد ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘ ﻣ آﯾﺪ،
ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺸﻮد۴۰ .ﭘﺲ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﻋﺘ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ
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ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر آن را دارﯾﺪ«.
۴۱

ﭘِﺘﺮس ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

اﺳﺖ؟«

۴۲

ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮب ،ﮐﯿﺴﺖ آن ﻧﺎﻇﺮ اﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﺪﯾﺒﺮ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ او

را ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ را اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﯿﺮۀ آن ﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ؟

۴۳

ﺧﻮﺷﺎ

ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻏﻼﻣ ﮐﻪ وﻗﺘ ارﺑﺎﺑﺶ ﻣ آﯾﺪ او را ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ۴۴ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ارﺑﺎﺑﺶ او را ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﮥ اﻣﻼک ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۴۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻏﻼم ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﺪ:
»ارﺑﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ« و دﺳﺖ ﺑﻪ آزار ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺨﻮرد و
ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﻣﺴﺘ ﮐﻨﺪ،

۴۶

ﯾ روز ﮐﻪ آن ﻏﻼم اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارد و در ﺳﺎﻋﺘ ﮐﻪ او

ﻧﻤ داﻧﺪ ارﺑﺎب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و او را ﺗﻪ ﺗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺟﺰو
ﻧﺎﻣﻄﯿﻌﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴۷ﻏﻼﻣ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ارﺑﺎب ﺧﻮد را ﻣ داﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﻫﺎ ﻫﯿ
اﻗﺪاﻣ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد۴۸ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ارﺑﺎﺑﺶ ﺑ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺰاور ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺴ زﯾﺎده داده ﺷﻮد از او زﯾﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ
ﮐﺴ زﯾﺎدﺗﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد از او زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻔﺮﻗﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳۶ ‐ ۳۴ :۱۰ 

۴۹ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ آﺗﺸ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ و ای ﮐﺎش زودﺗﺮ از اﯾﻦ روﺷﻦ ﻣ ﺷﺪ.
۵۰ﻣﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪی در ﭘﯿﺶ دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﭼﻘﺪر زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﻫﺴﺘﻢ! ۵۱آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺻﻠ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ؟ ﻧﺨﯿﺮ ،اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازم۵۲ ،زﯾﺮا از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﻦ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی
ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دو ﻧﻔﺮ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۵۳ :ﭘﺪر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺴﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ
۵۰ / ۸۹
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ﻣﺎدر ،ﺧﺸﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺮوس و ﻋﺮوس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺸﻮ«.

ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ زﻣﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳ ‐ ۲ :۱۶ 

۵۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ وﻗﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ﻫﺎ از ﻣﻐﺮب ﻧﻤﻮدار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻮراً
ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﺎران ﻣ ﺑﺎرد« و ﺑﺎران ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎرد۵۵ .وﻗﺘ ﺑﺎد از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ﻣ آﯾﺪ
ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣ ﺷﻮد۵۶ .ای ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن! ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﻟﺖ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ از
درک ﻣﻌﻨ اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻋﺎﺟﺰﯾﺪ؟

ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻋ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۲۶ ‐ ۲۵ :۵ 
۵۷

ﭼﺮا ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راه راﺳﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ؟

۵۸

اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ دﻋﻮی

ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﺑﺸﺎﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راه ﻫﺴﺘ ﺑﺎ او ﺻﻠ
ﻧﻤﺎﯾ و اﮔﺮ ﻧﻪ او ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺿ ﻣ ﺑﺮد و ﻗﺎﺿ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺴﺮ ﻣ دﻫﺪ و
ﻋﺴﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣ اﻧﺪازد۵۹ .ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻮل آﺧﺮ را ﻧﺪﻫ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫ آﻣﺪ«.

ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﻫﻼﮐﺖ

۱۳

۱در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺎم ﻋﺪه ای در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻠﯿﻠﯿﺎﻧ را ﮐﻪ

ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺧﻮن ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺷﺎن در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب
داد» :آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ دﭼﺎر آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ از دﯾﺮ ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ۳ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻧﺨﯿﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﯿﺪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ۴ .و ﯾﺎ آن ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮﺟ در ﺳﯿﻠﻮﺣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
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ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از دﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎرﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
۵ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑ ﺑﺮ
۶

ﻋﯿﺴ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را آورده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﺶ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮی داﺷﺖ
۷

و ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ وﻟ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﺣﺎﻻ
ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ و در اﯾﻦ درﺧﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻮه ﻣﮔﺮدم وﻟ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا
۸

ﻧﺮده ام .آن را ﺑﺒﺮ ،ﭼﺮا ﺑ ﺳﺒﺐ زﻣﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ؟« اﻣﺎ او ﺟﻮاب داد» :ارﺑﺎب ،اﯾﻦ
۹

ﯾ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺬار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ دورش را ﺑﻨﻢ و ﮐﻮد ﺑﺮﯾﺰم .اﮔﺮ در ﻣﻮﺳﻢ آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻮه
آورد ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺮﻧﻪ اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﺑﺒﺮﻧﺪ««.

ﺷﻔﺎی زن ﭘﺸﺖ ﺧﻤﯿﺪه در روز ﺳﺒﺖ
۱۰ﯾ روز ﺳﺒﺖ ﻋﯿﺴ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد۱۱ .در آﻧﺠﺎ زﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣ
ﻧﺎﭘﺎک او را ﻣﺪت ﻫﺠﺪه ﺳﺎل رﻧﺠﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺸﺘﺶ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ۱۲ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ او را دﯾﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ای زن ،ﺗﻮ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺘ«.

۱۳

ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﻮراً ﻗﺎﻣﺖ او راﺳﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮔﺰاری

ﭘﺮودﮔﺎر ﭘﺮداﺧﺖ۱۴ .اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺴﻪ از اﯾﻨﻪ ﻋﯿﺴ در روز ﺳﺒﺖ ﺷﻔﺎ داده
ﺑﻮد ،دﻟﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺶ روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،در
ﯾ از آن روزﻫﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺷﻔﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﻧﻪ در روز ﺳﺒﺖ۱۵ «.ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب او
ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن! آﯾﺎ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﮔﺎو ﯾﺎ اﻻغ
ﺧﻮد را از آﺧﻮر ﺑﺎز ﻧﻨﺪ و ﺑﺮای آب دادن ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺮد؟ ۱۶ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﯿﺐ دارد اﮔﺮ اﯾﻦ زن
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ و ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد ،در روز ﺳﺒﺖ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ آزاد
ﺷﻮد؟« ۱۷وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم از اﻋﻤﺎل ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ داد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣﺜﻞ ﻫﺎی داﻧﻪ اَوری و ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۲ ‐ ۳۱ :۱۳ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۲ ‐ ۳۰ :۴و ﻣﺘ(۳۳ :۱۳ 
۱۸

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آن را ﺑﻪ ﭼﻪ

ﭼﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟

۱۹

ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﮥ اوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ آن را در ﺑﺎغ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺖ ،آن داﻧﻪ

رﺷﺪ ﮐﺮد و درﺧﺘ ﺷﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
۲۰ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟ ۲۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧ
آن را ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮﺳﺪ«.

دروازۀ ﺗﻨ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۴ ‐ ۱۳ :۷ و (۲۳ ‐ ۲۱

۲۲ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت اداﻣﻪ داد و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ رﻓﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد.

۲۳

ﺷﺨﺼ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای آﻗﺎ ،آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺪۀ ﮐﻤ ﻧﺠﺎت

ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟« ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»۲۴ :ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ دروازۀ ﺗﻨ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ورود ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد وﻟ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ۲۵ .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و در را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ و در آن ﻣﻮﻗ در را ﻣﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ» :ای آﻗﺎ ،اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ «.اﻣﺎ
ﺟﻮاب او ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ۲۶ «.ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮ ﯾ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺧﻮردﯾﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﺗﻮ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣ دادی۲۷ «.اﻣﺎ او ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤ داﻧﻢ ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ .ای
ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻤﻪ از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ۲۸ «.در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
ﯾﻌﻘﻮب و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﺤﺮوم
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺸﺮد۲۹ .ﻣﺮدم از ﻣﺸﺮق و
ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﻧﺸﺴﺖ۳۰ .ﺑﻠ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اوﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮای اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳۹ ‐ ۳۷ :۲۳ 

۳۱در آن ﻣﻮﻗ ﻋﺪه ای از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻦ
و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ﺑﺮو .ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ را دارد۳۲ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﻪ آن روﺑﺎه ﺑﻮﯾﯿﺪ :ﻣﻦ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ و ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﻢ و در
روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣ رﺳﻢ.

۳۳

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ

دﻫﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺟﺎﯾ ﺟﺰ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻤﯿﺮد.
۳۴ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﻣﮐﺸ و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻨﺴﺎر ﻣﮐﻨ !ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر آرزو داﺷﺘﻪ ام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
را زﯾﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﺶ ﻣﮔﯿﺮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘ.

۳۵

اﯾﻨ

ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎن وﯾﺮان واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد! و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺘﺒﺎرک اﺳﺖ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ«.

ﺷﻔﺎی ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض آبﮔﺮﻓﺘ

۱۴

۱در ﯾ روز ﺳﺒﺖ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ

رﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﻮدﻧﺪ۲ .آﻧﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﺮدی دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻣﺮض آب ﮔﺮﻓﺘ ﺑﻮد۳ .ﻋﯿﺴ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻔﺎی
ﺑﯿﻤﺎران در روز ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ۴آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴ آن ﻣﺮد را ﺷﻔﺎ
داد و رﺧﺼﺖ داد۵ .ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو ﯾ از ﺷﻤﺎ در ﭼﺎه
ﺑﯿﻔﺘﺪ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﺳﺒﺖ اﺳﺖ در ﺑﯿﺮون آوردﻧﺶ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟« ۶و
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آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﻮاﺑ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾ و ﻓﺮوﺗﻨ
۷وﻗﺘ ﻋﯿﺴ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﭼﻄﻮر ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای
۸

اﯾﺸﺎن ﻣﺜَﻠ آورده ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳ دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ در
۹

ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﺪه «.در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮﻣﺴﺎری در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨ.

۱۰

ﻧﺨﯿﺮ ،وﻗﺘ دﻋﻮت از ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮو و در ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ وﻗﺘ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻮ آﻣﺪ ،ﺑﻮﯾﺪ» :دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﺣﺘﺮاﻣ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ۱۱ .ﭼﻮن ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﺳﺎزد،
ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
۱۲ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺷﺎم ﯾﺎ ﭼﺎﺷﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ دﻫ دوﺳﺘﺎن،
ﺑﺮادران و دﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻧﻦ ﻣﺒﺎدا آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ
از ﺗﻮ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮض ﺧﻮد را ﺑﯿﺮی۱۳ ،ﺑﻠﻪ وﻗﺘ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻣ دﻫ
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻣﻔﻠﻮﺟﺎن و ﻟﻨﺎن و ﮐﻮرﻫﺎ را دﻋﻮت ﮐﻦ ۱۴و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد ﭼﻮن آﻧﻬﺎ
ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﻮض دادن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻮ در آن روزی ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻮض
ﺧﻮاﻫ ﮔﺮﻓﺖ«.

ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۱۰ ‐ ۱ :۲۲ 

۱۵ﯾ از ﺣﺎﺿﺮان ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﮐﺴ
ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ۱۶ «.اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﺮدی ﻣﻬﻤﺎﻧ
ﺷﺎم ﺑﺰرﮔ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را دﻋﻮت ﮐﺮد۱۷ .در وﻗﺖ ﺷﺎم ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﭘﯿﻐﺎﻣ ﭘﯿﺶ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ۱۸ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
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ﻋﺬر آوردن ﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨ ﺧﺮﯾﺪه ام و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻟﻄﻔﺎً
ﻋﺬر ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ۱۹ «.دوﻣ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﻨ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو ﺧﺮﯾﺪه ام و ﺣﺎﻻ ﻣ روم آن ﻫﺎ را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ .ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا ﻣﻌﺬور ﺑﺪار۲۰ «.ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻮ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮده ام و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ«.

۲۱

وﻗﺘ آن ﻏﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ارﺑﺎب ﺧﻮد

رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ارﺑﺎب ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :زود ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮو و
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻣﻔﻠﻮﺟﺎن و ﮐﻮرﻫﺎ و ﻟﻨﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎور«.
اﻣﺮ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ«.

۲۲

ﺑﻌﺪاً ﻏﻼم ﮔﻔﺖ» :ارﺑﺎب،

۲۳

ارﺑﺎب ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ

ﺑﺮو و ﺑﺎ اﺻﺮار ﻫﻤﻪ را دﻋﻮت ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺷﻮد.

۲۴

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿ از

آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﺰۀ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ««.

ﺑﻬﺎی ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳۸ ‐ ۳۷ :۱۰ 

۲۵در ﺑﯿﻦ راه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴ ﺑﻮد .او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رو ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد»۲۶ :اﮔﺮ ﮐﺴ
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،زن و ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و ﺣﺘ ﺟﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ۲۷ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ۲۸ .اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﺑﺮج ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ اول
ﻧﻤ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺨﺎرج آن را ﺑﺮآورد ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن آن را دارد ﯾﺎ
ﻧﻪ؟ ۲۹در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﭘﺎﯾﮥ آن را ﺑﺬارد و ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ۳۰و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ را ﺷﺮوع
ﮐﺮد وﻟ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ۳۱ «.ﯾﺎ ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی
ﺑﺮود ﺑﺪون آﻧﻪ اول ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ده ﻫﺰار ﺳﭙﺎﻫ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻟﺸﺮ
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟ ۳۲و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،او ﺧﯿﻠ زودﺗﺮ از اﯾﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﺳﻔﯿﺮی ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠ ﻣﮐﻨﺪ۳۳ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻧﻤ ﻓﺎﺳﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۳ :۵ و ﻣﺮﻗُﺲ (۵۰ :۹
۳۴

ﻧﻤ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﻤ ﺑ ﻣﺰه ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺰۀ اﺻﻠ ﺧﻮد را
۳۵

دﯾﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓ دارد و ﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﮐﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ؟

ﮐﺮد .آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دور رﯾﺨﺖ .اﮔﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۱۴ ‐ ۱۲ :۱۸ 

۱۵

۱

دراﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﺧﻄﺎﮐﺎران ازدﺣﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش

دﻫﻨﺪ۲ .ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ و ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد ﻏُﻢ ﻏُﻢ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد اﺷﺨﺎص ﺑ ﺳﺮ و
ﭘﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾ ﻣ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد۳ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺜَﻠ آورد و
ﮔﻔﺖ»۴ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ از آن ﻫﺎ را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ
ﻧﻮد و ﻧُﻪ ﺗﺎی دﯾﺮ را در ﭼﺮاﮔﺎه ﻧﻤﮔﺬارد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﮔﻤﺸﺪه ﻧﻤ رود ﺗﺎ آن را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ؟ ۵و وﻗﺘ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آن را ﺑﻪ دوش ﻣﮔﯿﺮد ۶و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ رود و
ﻫﻤﮥ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﮔﻤﺸﺪۀ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام۷ «.ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﯾ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﮐﻨﺪ در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﻮد و ﻧُﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﮥ ﮔﻤﺸﺪه
۸و ﯾﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ زﻧ ده ﺳﮥ ﻧﻘﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﭼﺮاﻏ روﺷﻦ
ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎرو ﻧﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﻤﮔﺮدد ﺗﺎ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
۹و وﻗﺘ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻫﻤﮥ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻣﻦ
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ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم۱۰ «.ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﯾ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﺪا ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﭘﺴﺮ ﮔﻤﺸﺪه
۱۱

ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ.

۱۲

ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ،ﺣﺼﮥ

ﻣﺮا از داراﺋ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ ﭘﺪر داراﯾ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ آن دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

۱۳

ﭼﻨﺪ

روز ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼ ﺗﻤﺎم ﺣﺼﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دور دﺳﺘ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ داراﯾ ﺧﻮد را در ﻋﯿﺎﺷ ﺑﻪ ﺑﺎد داد.

۱۴

وﻗﺘ ﺗﻤﺎم آن را ﺧﺮج

ﮐﺮد ﻗﺤﻄ ﺳﺨﺘ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ رخ داد و او ﺳﺨﺖ دﭼﺎر ﺗﻨﺪﺳﺘ ﺷﺪ.

۱۵

ﭘﺲ رﻓﺖ و

ﻧﻮﮐﺮ ﯾ از ﻣﻼﮐﯿﻦ آن ﻣﺤﻞ ﺷﺪ .آن ﺷﺨﺺ او را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮﮐﻬﺎﯾﺶ
را ﺑﭽﺮاﻧﺪ۱۶ .او آرزو داﺷﺖ ﺷﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮراﮐ ﮐﻪ ﺧﻮﮐﻬﺎ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ وﻟ
ﻫﯿﭽﺲ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﻤ داد۱۷ .آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰدوران ﭘﺪر ﻣﻦ
ﻧﺎن ﮐﺎﻓ و ﺣﺘ اﺿﺎﻓ دارﻧﺪ و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ از ﮔﺮﺳﻨ ﺗﻠﻒ ﺷﻮم۱۸ .ﻣﻦ
ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰم و ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣ روم و ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺪر ،ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام.

۱۹

دﯾﺮ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم .ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﯾ از

ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻦ۲۰ «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻫﺴﭙﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ
زﯾﺎدی داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را دﯾﺪ و دﻟﺶ ﺑﺤﺎل او ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف او دوﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮﻣ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ۲۱ .ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ،ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام .دﯾﺮ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم۲۲ «.اﻣﺎ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :زود ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﭙﻦ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﻧﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺸﺘﺶ
و ﺑﻮت ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۲۳ .ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﭼﺎق را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻨ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﻨﯿﻢ۲۴ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد زﻧﺪه ﺷﺪه و ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﺷﺮوع ﺷﺪ.
۲۵در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﭘﺴﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ
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ﺻﺪای رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﺷﻨﯿﺪ۲۶ .ﯾ از ﻧﻮﮐﺮان را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« ۲۷ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت آﻣﺪه و ﭘﺪرت ﭼﻮن او را ﺻﺤﯿ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﭼﺎق را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ۲۸ «.اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﻗﻬﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺪرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد.

۲۹

اﻣﺎ او در ﺟﻮاب ﭘﺪر ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ

ﺧﻮب ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻏﻼم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ام و
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﺮده ام و ﺗﻮ ﺣﺘ ﯾ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادی ﺗﺎ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺧﻮش ﺑﺬراﻧﻢ.

۳۰

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮت ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﻤﮥ

ﺛﺮوت ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای او ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﭼﺎق ﻣﮐﺸ«.

۳۱

ﭘﺪر ﮔﻔﺖ:

»ﭘﺴﺮم ،ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻦ دارم از ﺗﻮ اﺳﺖ۳۲ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ
ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ««.

ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ

۱۶

۱ﻋﯿﺴ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺨﺼ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮی داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺎﺗ
۲

ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺎﻇﺮ از داراﺋ اش ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ او را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻨﻮم .ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﺖ را ﭘﺲ ﺑﺪه ﭼﻮن دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷ۳ «.آن ﻧﺎﻇﺮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﻧﺎﻇﺮی
را از ﻣﻦ ﺑﯿﺮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان ﺑﯿﻞ زدن دارم و ﻧﻪ روی ﮔﺪاﯾ ﮐﺮدن۴ .ﺑﻠ
ﻣ داﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد اﺷﺨﺎﺻ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ۵ «.ﭘﺲ ﻗﺮﺿﺪاران ارﺑﺎب را ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺮد .ﺑﻪ اوﻟ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻘﺪر از ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻗﺮﺿﺪار ﻫﺴﺘ؟« ۶ﺟﻮاب داد» :ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ،اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﺖ .ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻨﻮﯾﺲ
ﭘﻨﺠﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،زود ﺷﻮ۷ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﯾﺮی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﻗﺮﺿﺪار ﻫﺴﺘ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪ
ﺧﺮوار ﮔﻨﺪم «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﺖ را ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻨﻮﯾﺲ ﻫﺸﺘﺎد
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ﺧﺮوار۸ «.آن ارﺑﺎب ،ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﭼﻨﺎن زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻓﺮﯾﻦ
ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد از اﯾﻤﺎﻧﺪاران زﯾﺮﮐﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۹

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دوﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ

ﭘﻮل ﺗﺎن ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣ رﺳﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.

۱۰

ﮐﺴ ﮐﻪ در اﻣﻮر

ﮐﻮﭼ درﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢ درﺳﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴ ﮐﻪ در اﻣﻮر
ﮐﻮﭼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۱ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺎل دﻧﯿﺎ اﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴ در ﻣﻮرد آن ﺛﺮوت ﺣﻘﯿﻘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

۱۲

و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﯾﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮐ آﻧﭽﻪ را

ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟

۱۳

ﻫﯿ ﻧﻮﮐﺮی ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻼم دو ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ،

ﭼﻮن ﯾﺎ از اوﻟ ﺑﺪش ﻣ آﯾﺪ و دوﻣ را دوﺳﺖ دارد ﯾﺎ ﺑﻪ اوﻟ ارادت دارد و دوﻣ را
ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺎرد .ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ در ﺑﻨﺪ ﭘﻮل«.

ﺳﺨﻨﺎﻧ از ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۳ ‐ ۱۲ :۱۱ و  ۳۲ ‐ ۳۱ :۵و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۲ ‐ ۱۱ :۱۰

۱۴ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﻮل دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۵

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺋﯿﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﻣﺮدم ﻣﮐﺸﯿﺪ،

اﻣﺎ ﺧﺪا از ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ آدﻣﯿﺎن ارزش ﺑﺴﯿﺎر دارد ،ﭘﯿﺶ ﺧﺪا
ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ.
۱۶ﺗﺎ زﻣﺎن ﯾﺤﯿ ،ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﮐﺎر ﺑﻮد .از آن ﭘﺲ ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش داﺧﻞ آن ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺗﻮرات ﺑﯿﻔﺘﺪ.
۱۸ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ و زن دﯾﺮی ﺑﯿﺮد ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺴ زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه را ﺑﯿﺮد زﻧﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
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ﺗﻮاﻧﺮ و اﯾﻠﻌﺎزَر
۱۹

ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺎﺳ ارﻏﻮاﻧ و از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﻣ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ

ﺧﻮﺷﺬراﻧ ﻓﺮوان زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد،

۲۱

۲۰

در ﭘﯿﺶ در ﺧﺎﻧﮥ او ﮔﺪای زﺧﻢ آﻟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻠﻌﺎزَر

ﮐﻪ آرزو داﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺧﻮان آن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ

ﮐﻨﺪ .ﺣﺘ ﺳﻬﺎ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و زﺧﻤﻬﺎی او را ﻣ ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ.
۲۲

ﯾ روز آن ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺮد و ﻓﺮﺷﺘﺎن او را ﺑﻪ آﻏﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺮد و

ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

۲۳

او ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن در ﻋﺬاب ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﯾﺪ و از دور،

اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺎ اﯾﻠﻌﺎزَر ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد دﯾﺪ.

۲۴

ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ

ﮐﻦ .اﯾﻠﻌﺎزَر را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﺑﺰﻧﺪ و زﺑﺎن ﻣﺮا ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ در
اﯾﻦ آﺗﺶ ﻋﺬاب ﻣﮐﺸﻢ۲۵ «.اﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور ﮐﻪ وﻗﺘ زﻧﺪه
ﺑﻮدی ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ و ﻫﻤﮥ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻠﻌﺎزَر ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ او در اﯾﻨﺠﺎ
آﺳﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮ در ﻋﺬاب ﻫﺴﺘ۲۶ .اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤ ﺷﻮد ﺷﺎف ﻋﻤﯿﻘ ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﻫﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺬرد و
ﮐﺴ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻃﺮف ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.

۲۷

او ﺟﻮاب داد» :ﭘﺲ ای ﭘﺪر ،اﻟﺘﻤﺎس

ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻠﻌﺎزَر را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﻣﻦ۲۸ ،ﮐﻪ در آن ﭘﻨ ﺑﺮادر دارم ،ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺎدا آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﺬاب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ۲۹ «.اﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ ﻣﻮﺳ و اﻧﺒﯿﺎء
را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ۳۰ «.آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داد» :ﻧﻪ ،ای ﭘﺪر ،اﮔﺮ ﮐﺴ
از ﻣﺮدﮔﺎن ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺮود ،ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۳۱ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳ و اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﺑﺎور
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد««.

ﺳﺨﻨﺎﻧ دﯾﺮ از ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۷ ‐ ۶ :۱۸ و  ۲۲ ‐ ۲۱و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۲ :۹
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۱۷

۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ

وای ﺑﺤﺎل آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ وﺳﻮﺳﻪ ﻣ ﺷﻮد۲ .ﺑﺮای او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨ آﺳﯿﺎﺑ ﺑﻪ
دور ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ.
۳

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ او را
۴

ﺑﺒﺨﺶ .ﺣﺘ اﮔﺮ روزی ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ و ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻮﯾﺪ:
»ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم« ،او را ﺑﺒﺨﺶ«.
۵رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را زﯾﺎد ﮐﻦ۶ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد:
»اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ داﻧﮥ اوری ای اﯾﻤﺎن ﻣ داﺷﺘﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺗﻮت
ﺑﻮﯾﯿﺪ» :از رﯾﺸﻪ در ﺑﯿﺎ و در درﯾﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮ «.و از ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﺮد.
۷ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻏﻼﻣ دارد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﮐﻨﺪ.
وﻗﺘ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﮔﺮدد آﯾﺎ او ﺑﻪ آن ﻏﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮرأ ﺑﯿﺎ و ﺑﻨﺸﯿﻦ؟« ۸آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﻮض آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎن ﻣﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ،ﮐﻤﺮت را ﺑﺒﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮرم و ﻣ ﻧﻮﺷﻢ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻏﺬای ﺧﻮدت را ﺑﺨﻮری؟« ۹و آﯾﺎ او از آن ﻏﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻪ
اواﻣﺮش را اﺟﺮاء ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

۱۰

در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ،

ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎم اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺑﻮﺋﯿﺪ :ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎﻧ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ«.

ﺷﻔﺎی ده ﺟﺬاﻣ
۱۱ﻋﯿﺴ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ از ﺳﺮﺣﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺮه و ﺟﻠﯿﻞ ﻣﮔﺬﺷﺖ.
۱۲ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺪه ای وارد ﺷﻮد ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ ﺟﺬاﻣ روﺑﺮو ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ دور
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ۱۳و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :ای ﻋﯿﺴ ،ای اﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ۱۴ «.وﻗﺘ ﻋﯿﺴ آﻧﻬﺎ را
دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ «.و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎک
ﮔﺸﺘﻨﺪ۱۵ .ﯾ از اﯾﺸﺎن وﻗﺘ دﯾﺪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
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ﺣﻤﺪ ﻣﮔﻔﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ۱۶و ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴ اﻧﺪاﺧﺖ و از او ﺳﭙﺎﺳﺰاری
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾ ﺳﺎﻣﺮی ﺑﻮد۱۷ .ﻋﯿﺴ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮ ﻫﺮ ده ﻧﻔﺮ
ﭘﺎک ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ ﭘﺲ آن ﻧُﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ۱۸آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ؟«

۱۹

ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮو ،اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده

اﺳﺖ«.

آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۸ ‐ ۲۳ :۲۴ و (۴۱ ‐ ۳۷
۲۰

ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ از او ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﮐ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻋﯿﺴ در

ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻃﻮری ﻧﻤ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد

۲۱

و ﮐﺴ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،آن در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
۲۲

ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﻣﻮد» :زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آرزوی دﯾﺪن ﯾ از روزﻫﺎی ﭘﺴﺮ

اﻧﺴﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ آن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

۲۳

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ

آﻧﺠﺎ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﺮوﯾﺪ۲۴ ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در روز ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺳﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﺎ آن ﺳﺮ آﺳﻤﺎن ﻣ درﺧﺸﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۵

اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ او اول

رﻧﺠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﺸﺪ و از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﯾﻦ روزﮔﺎر رد ﺷﻮد۲۶ .زﻣﺎن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
روزﮔﺎر ﻧﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۷ .ﻣﺮدم ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﻮح وارد ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و ﺳﯿﻞ آﻣﺪه ﻫﻤﻪ را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،زن ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﺎن ﻟﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﮐﺸﺖ و
ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ۲۹ .اﻣﺎ در روزی ﮐﻪ ﻟﻮط از ﺳﺪوم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ آﺗﺶ و ﺳﻨ
ﮔﻮﮔﺮد از آﺳﻤﺎن ﺑﺎرﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۳۰ .روزی ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
روزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۳۱در آن روز ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﺳﺖ و داراﺋ اش در ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮدن
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آن ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد۳۲ .زن ﻟﻮط را ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ! ۳۳ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻮﺷﺪ آن را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد
را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ آن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد۳۴ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺐ از دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﯾ ﺑﺴﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾ را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و دﯾﺮی را ﻣﮔﺬارﻧﺪ.
را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و دﯾﺮی را ﻣﮔﺬارﻧﺪ.

۳۵

از دو زن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﺎس ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾ

۳۶

از دو ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾ ﺑﺮداﺷﺘﻪ

ﻣ ﺷﻮد و دﯾﺮی در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣ ﻣﺎﻧﺪ«.

۳۷

وﻗﺘ آن ﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺠﺎ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ؟« او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻﺷﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻗﺎﺿ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﯿﻮه زن

۱۸

۱ﻋﯿﺴ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺜَﻠ آورد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ دﻟﺴﺮد

ﻧﺸﻮﻧﺪ۲ .او ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺷﻬﺮی ﻗﺎﺿ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺮس از ﺧﺪا داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ۳ .در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻮه زﻧ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣ آﻣﺪ و از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﺮد۴ .ﻗﺎﺿ ﺗﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ او ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮد اﻣﺎ آﺧﺮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳ از ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻧﺪارم۵ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻮه زن
ﻣﺎﯾﮥ دردﺳﺮ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨ ﻧﺴﺎزد ﺑﻪ داد او ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﯿﺪ««.
۶ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ را ﻗﺎﺿ ﺑ اﻧﺼﺎف ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ۷ .آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ داد ﺧﻮاﻫ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ﻋﺬر و زاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﯾﺎ
ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ۸ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﺰودی و ﺑﻪ ﻧﻔ آﻧﻬﺎ دادرﺳ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣ آﯾﺪ آﯾﺎ اﺛﺮی از اﯾﻤﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟«

ﻋﺒﺎدت ﯾ ﻓﺮﯾﺴ و ﯾ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ
۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﯿ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را از ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﺗﺮ
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ﻣ ﺷﻤﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را آورده ﮔﻔﺖ»۱۰ :دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺘﻨﺪ ،ﯾ ﻓﺮﯾﺴ
و دﯾﺮی ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮد۱۱ .آن ﻓﺮﯾﺴ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ را
ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان ،ﺣﺮﯾﺺ و ﻧﺎدرﺳﺖ و زﻧﺎﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ
۱۲

ﻧﯿﺴﺘﻢ.

ﻫﻔﺘﻪ ای دو ﺑﺎر روزه ﻣﮔﯿﺮم .ده ﯾ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورم

ﻣ دﻫﻢ«.

۱۳

اﻣﺎ آن ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ دور اﯾﺴﺘﺎد و ﺟﺮأت ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ

ﺳﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣ زد و ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎر رﺣﻢ ﮐﻦ!«

۱۴

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﻧﻪ آن دﯾﺮی .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮار ﺳﺎزد ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.

ﻋﯿﺴ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۵ ‐ ۱۳ :۱۹ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۶ ‐ ۱۳ :۱۰

۱۵ﻣﺮدم ﺣﺘ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﯿﺴ ﻣ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺬارد اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان
وﻗﺘ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﻧ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧ ﺗﻌﻠﻖ دارد۱۷ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﮐﻮدک ﻧﭙﺬﯾﺮد
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ وارد آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺗﻮاﻧﺮان و ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۰ ‐ ۱۶ :۱۹ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۱ ‐ ۱۷ :۱۰

۱۸ﺷﺨﺼ از اﺷﺮاف ﯾﻬﻮد از ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﻧﯿﻮ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ؟« ۱۹ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻧﯿﻮ ﻣﮔﻮﯾ؟ ﻫﯿﭽﺲ
ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﻮ ﻧﯿﺴﺖ۲۰ .اﺣﺎم را ﻣ داﻧ ـ زﻧﺎ ﻧﻦ ،ﻗﺘﻞ ﻧﻦ ،دزدی ﻧﻦ ،ﺷﻬﺎدت
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺪه ،ﭘﺪرت و ﻣﺎدرت را اﺣﺘﺮام ﮐﻦ۲۱ «.آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ از ﺟﻮاﻧ ﻫﻤﮥ
اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورده ام۲۲ «.ﻋﯿﺴ وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻨﻮز ﯾ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ داری،
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آﻧﭽﻪ داری ﺑﻔﺮوش و ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﮔﻨﺠ ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎ
از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ۲۳ «.اﻣﺎ او از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻓﺴﺮده ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺮی ﺑﻮد.
۲۴ﻋﯿﺴ وﻗﺘ اﯾﻦ را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻣﺸﻞ اﺳﺖ ورود ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا!
۲۵

ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺮی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا«.

۲۶

ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﮐ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟«

آدﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا اﻣﺎن دارد!«
ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ و ﭘﯿﺮو ﺗﻮ ﺷﺪه اﯾﻢ«.

۲۷

ﺟﻮاب داد» :آﻧﭽﻪ ﺑﺮای

۲۸

ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

۲۹

ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زن ،ﺑﺮادران ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ،

۳۰

در

اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در آﺧﺮت ،زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻧﺼﯿﺐ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﻣﺮگ ﺧﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۹ ‐ ۱۷ :۲۰ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۴ ‐ ۳۲ :۱۰

۳۱ﻋﯿﺴ دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﺑﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣ روﯾﻢ و آﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎء درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ۳۲ .او ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،او را ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ او ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﻮده ﺑﻪ
روﯾﺶ آب دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ۳۳ .او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ .اﻣﺎ در روز ﺳﻮم ﺑﺎز
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۳۴ «.اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد و درک ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺷﻔﺎی ﮔﺪای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۴ ‐ ۲۹ :۲۰ و ﻣﺮﻗُﺲ (۵۲ ‐ ۴۶ :۱۰

۳۵ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻮری در ﮐﻨﺎر راه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺪاﯾ
ﻣﮐﺮد۳۶ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬرد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ۳۷ﺑﻪ او
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ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮔﺬرد۳۸ «.ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﻋﯿﺴ ،ای ﭘﺴﺮ داود،
ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ۳۹ «.اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺎ او ﺣﺮف زده ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش« ،اﻣﺎ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮد» :ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ«.
۴۰

۴۱

ﻋﯿﺴ اﯾﺴﺘﺎد و اﻣﺮ ﮐﺮد آن ﻣﺮد را ﭘﯿﺶ او ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وﻗﺘ آﻣﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:

»ﭼﻪ

ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﻢ؟« ﺟﻮاب داد» :ای آﻗﺎ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮم«.

۴۲

ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮ ،اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ«.

ﻋﯿﺴ

۴۳

ﻓﻮراً ﺑﯿﻨﺎﯾ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ و

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ رﻓﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻋﯿﺴ و زَﮐ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ

۱۹

۱ﻋﯿﺴ وارد ارﯾﺤﺎ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﮔﺬﺷﺖ۲ .ﻣﺮدی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم زَﮐ

ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد۳ .او ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﭼﻪ ﻧﻮع
ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻗﺎﻣﺖ و ازدﺣﺎم ﻣﺮدم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ۴ .ﭘﺲ
ﭘﯿﺶ دوﯾﺪ و از درﺧﺖ ﭼﻨﺎری ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﯿﺴ از آن راه
۵

ﺑﺬرد .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ای زَﮐ ،زود ﺷﻮ،
۶

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ «.او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺮوﯾ ﻋﯿﺴ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ۷ .وﻗﺘ ﻣﺮدم اﯾﻨﺮا دﯾﺪﻧﺪ زﻣﺰﻣﮥ ﻧﺎرﺿﺎﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻣﻬﻤﺎن ﯾ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ۸ «.زَﮐ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،اﮐﻨﻮن ﻧﺼﻒ داراﯾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و ﻣﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣ دﻫﻢ۹ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺮوز رﺳﺘﺎری
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ روی آورده اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻢ ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ۱۰ .زﯾﺮا ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻤﺸﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﺪ«.
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ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ(۳۰ ‐ ۱۴ :۲۵ 
۱۱

ﻋﯿﺴ ﭼﻮن در ﻧﺰدﯾ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﺜَﻠ

آورد زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۲

او ﻓﺮﻣﻮد:

»ارﺑﺎﺑ ﺳﻔﺮ دور و درازی ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺎز ﮔﺮدد.
۱۳

اﻣﺎ اول ده ﻧﻔﺮ از ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ ﺳﮥ ﻃﻼ داد و ﮔﻔﺖ:

»ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺪ۱۴ «.ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ از او دل ﺧﻮﺷ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ۱۵ «.ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و دﻧﺒﺎل ﻏﻼﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل داده ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻘﺪر ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ۱۶ .اوﻟ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ارﺑﺎب ،ﭘﻮل ﺗﻮ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۷ «.ﺟﻮاب داد» :آﻓﺮﯾﻦ ،ﺗﻮ ﻏﻼم ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘ،
ﺧﻮدت را در اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ درﺳﺘﺎر ﻧﺸﺎن داده ای ،ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻢ ده ﺷﻬﺮ ﺷﻮ«.
۱۸

دوﻣ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ارﺑﺎب ،ﭘﻮل ﺗﻮ ﭘﻨ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۱۹

ﺑﻪ او ﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻢ

ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻨ ﺷﻬﺮ ﺑﺎش۲۰ «.ﺳﻮﻣ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ارﺑﺎب ،ﺑﻔﺮﻣﺎ ،اﯾﻦ ﭘﻮل ﺗﻮ اﺳﺖ .آﻧﺮا در
دﺳﺘﻤﺎﻟ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ۲۱ .از ﺗﻮ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﭼﻮن ﻣﺮد ﺳﺨﺘﯿﺮی ﻫﺴﺘ .آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﺬاﺷﺘﻪ ای ﺑﺮ ﻣ داری و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺘﻪ ای درو ﻣﮐﻨ۲۲ «.ارﺑﺎب ﺟﻮاب
داد» :ای ﻏﻼم ﭘﺴﺖ ﻧﻬﺎد ،ﺗﺮا ﺑﺎ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﻮدت ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺘ ﻣﻦ
ﻣﺮد ﺳﺨﺘﯿﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺬاﺷﺘﻪ را ﺑﺮ ﻣ دارم و ﻧﺎﺷﺘﻪ را درو ﻣﮐﻨﻢ۲۳ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﻮل
ﻣﺮا ﺳﺮ ﺳﻮد ﻧﺪادی ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻣﻮﻗ ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺳﻮدش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟« ۲۴ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮل را از او ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻏﻼﻣ ﮐﻪ ده ﺳﻪ دارد ﺑﺪﻫﯿﺪ۲۵ «.آن ﻫﺎ
ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :اﻣﺎ ای آﻗﺎ ،او ﮐﻪ ده ﺳﻪ دارد!« ۲۶او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ او داده ﻣ ﺷﻮد و اﻣﺎ آﻧﺴ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺣﺘ آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ دارد از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۲۷و اﻣﺎ آن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺂورﯾﺪ و
در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮔﺮدن ﺑﺰﻧﯿﺪ«.

۶۸ / ۸۹
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ورود ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۱ ‐ ۱ :۲۱ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۱ ‐ ۱ :۱۱و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۹ ‐ ۱۲ :۱۲
۲۸

ﻋﯿﺴ اﯾﻨﺮا ﻓﺮﻣﻮد و ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﻫﺎ راه اورﺷﻠﯿﻢ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

۲۹

وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﯿﺖ ﻓﺎﺟ و ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ واﻗ در ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ رواﻧﻪ ﮐﺮد:

۳۰

»ﺑﻪ دﻫﺪه رو ﺑﻪ رو ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ وارد آن ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮه اﻻﻏ را در

آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺴ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﺮا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺑﯿﺂورﯾﺪ۳۱ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا آﻧﺮا ﺑﺎز ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ﺑﻮﯾﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪﮐﺎر
دارد««.
۳۲

آن دو ﻧﻔﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ.

۳۳

وﻗﺘ ﮐﺮه اﻻغ را

ﺑﺎز ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا آن ﮐﺮه را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ۳۴ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪﮐﺎر دارد۳۵ «.ﭘﺲ ﮐﺮه اﻻغ را ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را
روی آن ﮐﺮه اﻻغ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴ را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ ۳۶و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ او ﻣ رﻓﺖ
ﺟﺎده را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮش ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۷در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﮐﻪ او ﺑﻪ داﻣﻨﮥ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ

۳۸

و

ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد آن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ .ﺳﻼﻣﺘ در آﺳﻤﺎن و ﺟﻼل در
ﻋﺮش ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎد«.
۳۹ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﯾﺴ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺖ اﻣﺮ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ۴۰ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ«.
۴۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ ﺷﺪ و وﻗﺘ ﺷﻬﺮ از دور دﯾﺪه ﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد ۴۲و
ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘ .اﻣﺎ ﻧﻪ ،اﯾﻦ از ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ
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ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ۴۳و زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺳﻨﺮﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
دور ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺗﺮا از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ۴۴و ﺗﻮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺖ را
در ﻣﯿﺎن دﯾﻮار ﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﻓﺖ و در ﺗﻮ ،ﺳﻨ را روی ﺳﻨ دﯾﺮ ﺑﺎﻗ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻮ وﻗﺖ دﯾﺪار ﭘﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را درک ﻧﺮدی«.

اﺧﺮاج ﺳﻮداﮔﺮان از ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۷ ‐ ۱۲ :۲۱ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۹ ‐ ۱۵ :۱۱و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۲ ‐ ۱۳ :۲
۴۵

ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ وارد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:

۴۶

»ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺟﺎی ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﺧﺎﻧﻪ دزدان

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ«.
۴۷ﻫﻤﻪ روزه ﻋﯿﺴ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد و ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ۴۸اﻣﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﺷﺎن
ﺑﺮ ﻧﻤ آﯾﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣ دادﻧﺪ.

اﺧﺘﯿﺎرات ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۷ ‐ ۲۳ :۲۱ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۳ ‐ ۲۷ :۱۱

۲۰

۱ﯾ روز وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﻣﺮدم را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد و ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻣﮐﺮد ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮد ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ ۲و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎری اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ را ﻣﮐﻨ؟ ﮐ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را داده اﺳﺖ؟«
۳ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆاﻟ دارم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ ۴آﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﺮ؟« ۵آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ؟ ۶و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ :از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺳﻨﺒﺎران ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﯾ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد«.
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۷ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ از ﮐﺠﺎﺳﺖ۸ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎری اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﻢ«.

ﻣﺜﻞ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴۶ ‐ ۳۳ :۲۱ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۲ ‐ ۱ :۱۲

۹ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺜَﻠ آورده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ اﺣﺪاث
ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮد و ﻣﺪت درازی ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ۱۰ .در ﻣﻮﺳﻢ اﻧﻮر ،ﻏﻼﻣ را
ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﺼﮥ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮد .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻏﻼم را ﻟﺖ
و ﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.

۱۱

ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﻼم دﯾﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او

را ﻫﻢ ﻟﺖ و ﮐﻮب ﮐﺮده و ﺑﺎ او ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.

۱۲

ﻏﻼم ﺳﻮم

را ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﯾ را ﻫﻢ زﺧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ؟ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ او را ﻧﻬﺪارﻧﺪ۱۴ «.اﻣﺎ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن وﻗﺘ او را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ وارث اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را
ﺑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ۱۵ «.ﭘﺲ او را از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ۱۶او ﻣ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن را ﻣﮐﺸﺪ و
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﺮان ﻣ ﺳﭙﺎرد «.وﻗﺘ ﻣﺮدم اﯾﻨﺮا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا ﻧﻨﺪ!«
۱۷اﻣﺎ او ﻃﺮف ﺷﺎن دﯾﺪه ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﯿﺴﺖ؟
»آن ﺳﻨ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران رد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨ اﺻﻠ ﺑﻨﺎ در آﻣﺪه اﺳﺖ«.
۱۸ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻨ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ آن ﺳﻨ ﺑﺮ ﮐﺴ ﺑﯿﻔﺘﺪ او را
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۲ ‐ ۱۵ :۲۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۷ ‐ ۱۳ :۱۲

۱۹ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد و ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ او را ﺑﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ آن ﻣﺜَﻞ ﺧﻮد آن ﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

۲۰

ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ

و ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﻔ ﮐﻪ ﺧﻮد را دﯾﻨﺪار ﻧﺸﺎن ﻣ دادﻧﺪ ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻓ از دﻫﺎن او
ﺑﯿﺮﻧﺪ و آﻧﺮا دﺳﺖ آوﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺑﻪ ﺣَﻢ و ﺣﻮزۀ اﺧﺘﯿﺎرات واﻟ روﻣ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.

۲۱

ﭘﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫ

درﺳﺖ و ﺑﺠﺎﺳﺖ .ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻫﯿ ﮐﺲ ﻓﺮق ﻧﻤﮔﺬاری ﺑﻠﻪ ﺑﺎ راﺳﺘ و درﺳﺘ راه
ﺧﺪا را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫ۲۲ .آﯾﺎ ﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
۲۳ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧ آﻧﻬﺎ ﭘ ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﻮد»۲۴ :ﯾ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻧﻘﺶ و
ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﮐﺴ روی آن اﺳﺖ؟« ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :اﻣﭙﺮاﻃﻮر۲۵ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ آﻧﭽﻪ
از اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر و آﻧﭽﻪ از ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﯿﺪ۲۶ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻟﯿﻠ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ از ﺟﻮاب او ﺣﯿﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۳ ‐ ۲۳ :۲۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۷ ‐ ۱۸ :۱۲

۲۷ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﺻﺪوﻗ ﮐﻪ ﻣﻨﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ
و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ»۲۸ :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮﺳ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی زﻧ
ﺑﯿﺮد وﻟ ﺑﺪون اوﻻد ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺮادرش ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آن زن را ﺑﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد
ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﯿﺎورد۲۹ .ﺣﺎﻻ ﻫﻔﺖ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﻟ زﻧ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮد۳۰ .ﺑﻌﺪ
دوﻣ او را ﮔﺮﻓﺖ ۳۱و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﻣ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدﻧﺪ و ﻫﯿ اوﻻدی ﺑﻪ
ﺟﺎ ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ۳۲ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ آن زن ﻫﻢ ﻣﺮد۳۳ .ﭘﺲ در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،او زن ﮐﺪام ﯾ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ«.
۳۴ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ازدواج ﻣﮐﻨﻨﺪ۳۵ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
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ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ ،زن ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻮﻫﺮ
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۳۶ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﯾﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﭼﻮن
در رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ۳۷ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎر دﯾﺮ زﻧﺪه
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﻠﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳ در داﺳﺘﺎن ﺑﻮﺗﮥ ﺳﻮزان ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪای
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺧﺪای زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ او ﻫﻤﻪ زﻧﺪه اﻧﺪ«.
ﺑﻌﻀ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻋﺎﻟ ﺟﻮاب دادی«.

۳۹

۳۸

ﺧﺪا ،ﺧﺪای

در اﯾﻦ ﻣﻮرد

۴۰

و ﭘﺲ از آن دﯾﺮ ﺟﺮأت

ﻧﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از او ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.

داود و ﻣﺴﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴۶ ‐ ۴۱ :۲۲ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۷ ‐ ۳۸ :۱۲

۴۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﭘﺴﺮ داود اﺳﺖ؟ ۴۲ﭼﻮن ﺧﻮد
داود در ﮐﺘﺎب زﺑﻮر ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ

۴۳

ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ

اﻧﺪازم«.
۴۴ﺑﺎری ،داود او را »ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ داود ﺑﺎﺷﺪ؟«

ﺳﺮزﻧﺶ ﻋﻠﻤﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۶ ‐ ۱ :۲۳ و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۰ ‐ ۳۸ :۱۲

۴۵ﻋﯿﺴ در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﻣﻮد»۴۶ :از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ
ﭼﭙﻦ ﻫﺎی دراز ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻼم ﻫﺎی اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ در ﺑﺎزار ﻫﺎ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و دﻋﻮت ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ۴۷ .آﻧﻬﺎ ﻣﺎل ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را
ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ دﻋﺎی ﺧﻮد را ﻃﻮل ﻣ دﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
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ﺟﺰا ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.

ﻫﺪﯾﮥ ﺑﯿﻮه زن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۴۴ ‐ ۴۱ :۱۲

۲۱

۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف دﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۲ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻮه زن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ دو

روﭘﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن اﻧﺪاﺧﺖ۳ .ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در واﻗ اﯾﻦ ﺑﯿﻮه زن ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯿﺶ از
۴

ﻫﻤﻪ ﭘﻮل داده اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺼﺮﻓ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دادﻧﺪ اﻣﺎ او ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻨﺪﺳﺘ ،ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را داده اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ وﯾﺮاﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲ ‐ ۱ :۲۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲ ‐ ۱ :۱۳
۵

ﻋﺪه ای درﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻨ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
۶

ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :و اﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﺳﻨ ﻫﺎی آن روی ﺳﻨ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ زﯾﺮ و زﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺟﻨ ﻫﺎ و ﺷﻮرش ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۴ ‐ ۳ :۲۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۳ ‐ ۳ :۱۳

۷آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،اﯾﻦ ﮐ واﻗ ﻣ ﺷﻮد و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدن وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﻮر
ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« ۸ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ« و »آن زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ «.ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﻮﯾﺪ۹ .وﻗﺘ درﺑﺎرۀ ﺟﻨ ﻫﺎ و ﺷﻮرش ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اول واﻗ ﺷﻮد اﻣﺎ آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻧﻤ رﺳﺪ۱۰ «.و اﻓﺰود» :ﻗﻮﻣ ﺑﺎ ﻗﻮم
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دﯾﺮ و ﺣﻮﻣﺘ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ دﯾﺮ ﺟﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۱ .زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ و
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺧﺸﺴﺎﻟ و ﺑﻼ ﻫﺎ و در آﺳﻤﺎن ،ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی وﺣﺸﺖ آور و
ﺷﻔﺘ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۲

اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ۱۳و اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دادن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۴ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻼ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ

۱۵

ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و ﺣﻤﺘ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ ﯾ از

ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺬﯾﺐ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۶

ﺣﺘ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺮادران و

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دام ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .آن ﻫﺎ ﻋﺪه ای از ﺷﻤﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ

۱۷

و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮد دارﯾﺪ ﻫﻤﻪ از ﺷﻤﺎ رویﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۱۸اﻣﺎ ﻣﻮﯾ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۹ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎن را رﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

ﭘﯿﺸﻮﯾ وﯾﺮاﻧ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۱ ‐ ۱۵ :۲۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۹ ‐ ۱۴ :۱۳
۲۰

اﻣﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ اورﺷﻠﯿﻢ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻟﺸﺮ ﻫﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﯾﺮاﻧ آن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ.

۲۱در آن ﻣﻮﻗ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎرج
ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ۲۲ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ آن زﻣﺎن ﻣﺎﻓﺎت ،در آن زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ۲۳ .وای ﺑﻪ ﺣﺎل زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در آن
روز ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟ ﺷﺪﯾﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ واﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۴ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ دوران ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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آﻣﺪن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۱ ‐ ۲۹ :۲۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۲۷ ‐ ۲۴ :۱۳
۲۵

در آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در روی زﻣﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ از

ﻏﺮش درﯾﺎ و ﺧﺮوش اﻣﻮاج آن ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۲۶

آدﻣﯿﺎن از ﺗﺮس ﺧﯿﺎل

آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺳﺮ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،از ﻫﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻗﺪرت ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
۲۷

آن وﻗﺖ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺟﻼل زﯾﺎد ﺑﺮ اﺑﺮی ﻣ آﯾﺪ.

۲۸

وﻗﺘ

اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺗﺎﻧﺮا راﺳﺖ ﻧﻪ دارﯾﺪ ﭼﻮن
رﺳﺘﺎری ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ«.

درﺳ از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۵ ‐ ۳۳ :۲۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۳۱ ‐ ۲۸ :۱۳

۲۹ﻋﯿﺴ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را آورد و ﮔﻔﺖ» :درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ و ﯾﺎ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
۳۰ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣ زﻧﺪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۳۱ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻃﺮﯾﻖ وﻗﺘ ﮐﻪ وﻗﻮع ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾ
اﺳﺖ۳۲ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۳۳

آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﺑﯿﺪاری
۳۴اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺬارﯾﺪ دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺧﻮری و ﻣﺴﺘ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﺗﯿﺮه و
ﺗﺎر ﺷﻮد ﭼﻮن آن روز ﺑﺰرگ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣ رﺳﺪ۳۵ .آن روز ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣ ﺑﺮﺳﺮ ﻫﻤﻪ آدﻣﯿﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد۳۶ .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت آﻧﺮا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﻧ ﻫﺎی را ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﺪ و در ﺣﻀﻮر
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ«.
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۳۷ﻋﯿﺴ روز ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺐ ﻫﺎ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪ و
ﺷﺐ را در ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﺒ ﻣ آورد ۳۸و ﺻﺒﺤﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن او در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺟﻤ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.

دﺳﯿﺴﮥ ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵ ‐ ۱ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲ ‐ ۱ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۵۳ ‐ ۴۵ :۱۱

۲۲

۱ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺼ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﺪ۲ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎ

ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا از ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ.

۳

ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ دل ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﻟﻘﺐ اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ داﺷﺖ و ﯾ از دوازده ﺣﻮاری ﺑﻮد وارد ﺷﺪ.

۴

ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ

و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
۵اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و وﻋﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐ ﭘﻮل ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ۶ .ﯾﻬﻮدا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد
و ﭘ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻋﯿﺴ را دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﭙﺎرد.

ﺗﺪارک ﺷﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۵ ‐ ۱۷ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۱ ‐ ۱۲ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۰ ‐ ۲۱ :۱۳

۷روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ ﻣ ﺑﺎﯾﺪ ذﺑ ﺷﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ۸ .ﻋﯿﺴ ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ
را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ رواﻧﻪ ﮐﺮد» :ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﺎن ﻓﺼ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ۹ «.آن ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۰ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ،وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﺑﺬارﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮزۀ آﺑ را ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ او ﻣ رود ﺑﺮوﯾﺪ ۱۱و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :اﺳﺘﺎد ﻣﮔﻮﯾﺪ آن
اﻃﺎﻗ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ۱۲او اﻃﺎق
ﺑﺰرگ و ﻓﺮش ﺷﺪه را در ﻣﻨﺰل دوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ«.
۱۳آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧ
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ﻓﺼ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺎم آﺧﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۰ ‐ ۲۶ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۶ ‐ ۲۲ :۱۴و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن (۲۵ ‐ ۲۳ :۱۱

۱۴وﻗﺘ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ ۱۵و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﻢ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮرم۱۶ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ
دﯾﺮ از آن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد«.

۱۷

ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺮﮔﺰاری ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻦ را ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ،

۱۸

ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ آن

زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﻣﻦ دﯾﺮ از ﻣﯿﻮۀ ﺗﺎک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ«.

۱۹

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮐﻤ ﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺮﮔﺰاری آن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺑﺪن
ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ۲۰ «.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﭘﯿﺎﻟﻪ ای را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮ اﺳﺖ در
ﺧﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۲۱ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ
ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان اﺳﺖ۲۲ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮی آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣ رود .اﻣﺎ وای ﺑﻪ
ﺣﺎل آن ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ۲۳ «.آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد ﺷﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﯾ از آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﺰرﮔ
۲۴در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺤﺜ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻤﺮده
ﻣ ﺷﻮد۲۵ .ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻤﺮواﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت »وﻟ ﻧﻌﻤﺖ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۶ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮﻋﺲ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ درآﯾﺪ و رﺋﯿﺲ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
۲۷زﯾﺮا ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﯾﺎ آن ﻧﻮﮐﺮی ﮐﻪ
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ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎً آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺧﺪﻣﺘﺰار ﻫﺴﺘﻢ.
۲۸

ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﯾﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻫ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺳﭙﺎرم.

۲۹

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ،ﺣﻖ

۳۰

ﺷﻤﺎ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻦ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان

ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوران دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ اﻧﺎر ﭘﺘﺮس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۵ ‐ ۳۱ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۱ ‐ ۲۷ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۸ ‐ ۳۶ :۱۳

۳۱ای ﺷﻤﻌﻮن ،ای ﺷﻤﻌﻮن ،ﺑﺒﯿﻦ :ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺜﻞ دﻫﻘﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را از ﮐﺎه ﺟﺪا
ﻣﮐﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺂﯾﺪ۳۲ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮده ام ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و
وﻗﺘ ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺑﺮادراﻧﺖ را اﺳﺘﻮار ﮔﺮدان۳۳ «.ﺷﻤﻌﻮن ﺟﻮاب داد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻔﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮم«.

۳۴

ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﭘِﺘﺮس ،آﮔﺎه ﺑﺎش

اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ
۳۵ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ﺑﻮت و ﺑﺲ و ﺧﺮﺟﯿﻦ رواﻧﻪ ﮐﺮدم آﯾﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ داﺷﺘﯿﺪ؟« ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻧﺨﯿﺮ۳۶ «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾ
ﺑﺲ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮرﺟﯿﻨﺶ را و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻧﺪارد ﭼﭙﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺨﺮد۳۷ ،ﭼﻮن ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ
ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :او در زﻣﺮۀ ﺟﻨﺎﯾﺘﺎران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪ« ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ و
در واﻗ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ۳۸ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻧﺎه ﮐﻦ ،اﯾﻨﺠﺎ دو ﺷﻤﺸﯿﺮ دارﯾﻢ «.وﻟ او ﺟﻮاب داد» :ﮐﺎﻓ اﺳﺖ«.
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دﻋﺎ در ﮐﻮه زﯾﺘﻮن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴۶ ‐ ۳۶ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ (۴۲ ‐ ۳۲ :۱۴
۳۹

ﻋﯿﺴ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﺷﺪ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ.

۴۰

وﻗﺘ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ دور ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.

۴۱

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﺮﺗﺎب ﯾ ﺳﻨ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،زاﻧﻮ زد و ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد:

۴۲

»ای ﭘﺪر ،اﮔﺮ ارادۀ ﺗﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ .اﻣﺎ ﻧﻪ ارادۀ ﻣﻦ ﺑﻠﻪ ارادۀ ﺗﻮ

ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ۴۳ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ای از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد۴۴ .ﻋﯿﺴ در
ﺷﺪت اﺿﻄﺮاب و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻋﺎ ﮐﺮد و ﻋﺮق او ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣ ﭼﯿﺪ.
۴۵وﻗﺘ از دﻋﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺷﺎﮔﺮدان آﻣﺪ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺧﻮاب
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۴۶ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ
دور ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.

ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۶ ‐ ۴۷ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۰ ‐ ۴۳ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۱ ‐ ۳ :۱۸

۴۷ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘ دﯾﺪه ﺷﺪ و ﯾﻬﻮدا ،ﯾ از آن دوازده ﺣﻮاری،
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺒﻮﺳﺪ۴۸ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ای
ﯾﻬﻮدا ،آﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨ؟« ۴۹وﻗﺘ ﭘﯿﺮوان او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ؟« ۵۰و ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻼم
ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ زد و ﮔﻮش راﺳﺘﺶ را ﺑﺮﯾﺪ۵۱ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :دﺳﺖ ﻧﻬﺪارﯾﺪ «.و
ﮔﻮش آن ﻣﺮد را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﺷﻔﺎ داد.
۵۲ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺰرﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﺎﻏ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
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ﭼﻮب ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی ﻣﻦ آﻣﺪه اﯾﺪ؟ ۵۳ﻣﻦ ﻫﺮ روز در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم و ﺷﻤﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ دراز ﻧﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ«.

اﻧﺎر ﭘﺘﺮس از ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۸ ‐ ۵۷ :۲۶ و  ۷۵ ‐ ۶۹و ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۴ ‐ ۵۳ :۱۴و  ۷۲ ‐ ۶۶و ﯾﻮﺣﻨﺎ
 ۱۸ ‐ ۱۲ :۱۸و (۲۷ ‐ ۲۵

۵۴ﻋﯿﺴ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ آوردﻧﺪ .ﭘِﺘﺮس از دور ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ
ﻣ آﻣﺪ۵۵ .در ﺑﯿﻦ ﺣﻮﯾﻠ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻋﺪه ای آﺗﺸ روﺷﻦ ﮐﺮده و دور آن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘِﺘﺮس ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺖ.

۵۶

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ او در روﺷﻨﺎﯾ آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد

ﮐﻨﯿﺰی او را دﯾﺪ ﺑﻪ او ﻧﺎه ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻮد۵۷ «.اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس ﻣﻨﺮ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای زن ،ﻣﻦ او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ«.

۵۸

ﮐﻤ ﺑﻌﺪ ﯾ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪ و

ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘ «.اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
۵۹ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﯾ دﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺎ
او ﺑﻮده ﭼﻮنﮐﻪ ﺟﻠﯿﻠ اﺳﺖ۶۰ «.اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ،ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﮔﻮﯾ «.در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ﺑﺎﻧ ﺧﺮوس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ۶۱و ﻋﯿﺴ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﻧﺎه ﮐﺮد و ﭘِﺘﺮس ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ۶۲ «.ﭘِﺘﺮس ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و زار زار ﮔﺮﯾﺴﺖ.

ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۶۸ ‐ ۶۷ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ (۶۵ :۱۴

۶۳ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺖ و ﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ،
۶۴ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ از ﻏﯿﺐ ﺑﻮ ﮐ ﺗﻮ را ﻣ زﻧﺪ« ۶۵و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز
ﺑﻪ او ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻋﯿﺴ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮرا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۶۶ ‐ ۵۹ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۴ ‐ ۵۵ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۴ ‐ ۱۹ :۱۸
۶۶

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد ﺗﺸﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ

و ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻮرا آوردﻧﺪ

۶۷

و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ

ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
ﻧﻤ دﻫﯿﺪ.

۶۸

و اﮔﺮ ﺳﺆال ﺑﻨﻢ ،ﺟﻮاب

۶۹

اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ«.

ﻫﻤ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ؟« ۷۰ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻢ۷۱ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪان دﯾﺮ ﻫﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع را از زﺑﺎن
ﺧﻮدش ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ«.

ﻋﯿﺴ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃُﺲ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲ ‐ ۱ :۲۷ و  ۱۴ ‐ ۱۱و ﻣﺮﻗُﺲ  ۵ ‐ ۱ :۱۵و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۸ ‐ ۲۸ :۱۸

۲۳

۱ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃُﺲ آوردﻧﺪ ۲ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺷﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در ﺣﺎﻟ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﺮد و
ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﯾﻌﻨ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ۳ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾ۴ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﯿ ﺟﺮﻣ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ۵ «.اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻣﺮدم را در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮراﻧﺪ .از ﺟﻠﯿﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.

ﻋﯿﺴ در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺮودﯾﺲ
۶ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻠﯿﻠ اﺳﺖ۷ .وﻗﺘ ﻣﻄﻠ ﺷﺪ ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺗﻌﻠﻖ دارد او را ﭘﯿﺶ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎد۸ .وﻗﺘ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ،زﯾﺮا درﺑﺎرۀ او ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد و ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻮد ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺠﺰاﺗ از دﺳﺖ او
۹

ﺑﺎﺷﺪ .از او ﺳﺆاﻻت ﻓﺮاواﻧ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻫﯿ ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد.
ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ او زدﻧﺪ.

۱۱

۱۰

ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎ

ﭘﺲ ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﻋﺴﺎﮐﺮش ﺑﻪ ﻋﯿﺴ

ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﮐﺮده او را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﭙﻦ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه او را ﭘﯿﺶ ﭘﯿﻼﻃُﺲ
ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎﻧﺪ.

۱۲

در ﻫﻤﺎن روز ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﭘﯿﻼﻃُﺲ آﺷﺘ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا دﺷﻤﻨ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای

ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯿﻦ آن دو وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۶ ‐ ۱۵ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۵ ‐ ۶ :۱۵و ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۹ :۱۸ـ (۱۶ :۱۹

۱۳ﭘﯿﻼﻃُﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ﻣﺮدم را ﺧﻮاﺳﺖ ۱۴و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ اﺧﻼﻟﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آوردﯾﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ در
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ از او ﺑﺎزﭘﺮﺳ ﮐﺮدم و در او ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
۱۵ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻫﻢ دﻟﯿﻠ ﭘﯿﺪا ﻧﺮد ،ﭼﻮن او را ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .واﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ
او ﮐﺎری ﻧﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ۱۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﭘﺲ از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن آزاد
ﻣﮐﻨﻢ۱۷ ]«.زﯾﺮا ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﯿﺪی ﯾ ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ آزاد ﮐﻨﺪ۱۸ [.اﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ! ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎراَﺑﺎ را آزاد ﮐﻦ)۱۹ «.اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮرﺷ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ واﻗ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آدﻣﺸ زﻧﺪاﻧ ﺷﺪه ﺑﻮد۲۰ (.ﭼﻮن
ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﯿﺴ را آزاد ﺳﺎزد ﺑﺎر دﯾﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻤﺎﻋﺖ
رﺳﺎﻧﯿﺪ۲۱ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ ،ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ!« ۲۲ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا؟ ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻦ او را در ﻫﯿ ﻣﻮرد ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺮگ ﻧﺪﯾﺪم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﭘﺲ از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن آزاد ﻣﮐﻨﻢ۲۳ «.اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب ﺷﻮد .ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ ۲۴و ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺣﻤ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﺮد۲۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
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درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎﻏﯿﺮی و آدمﮐﺸ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آزاد ﮐﺮد
و ﻋﯿﺴ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.

روی ﺻﻠﯿﺐ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴۴ ‐ ۳۲ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۲ ‐ ۲۱ :۱۵و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۷ ‐ ۱۷ :۱۹

۲۶ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﯿﺮوان
ﺑﻮد و از ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣ آﻣﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﻠﯿﺐ را روی دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و او را ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ ﺑﺒﺮد.

۲۷

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴ

ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣ زدﻧﺪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ از ﻋﻘﺐ او ﻣ آﻣﺪﻧﺪ.

۲۸

ﻋﯿﺴ رو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد و

ﻓﺮﻣﻮد» :ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﻦ اﺷ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﻨﯿﺪ! ۲۹ﺑﺪاﻧﯿﺪ روزﻫﺎﺋ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺎزاﯾﺎن و رﺣﻢ ﻫﺎﺋ
ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ۳۰ .آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
روی ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ «.و ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ۳۱ «.اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﻮبِ ﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﺸ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟«
۳۲دو ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .و وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮐﺎﺳﮥ
ﺳﺮ« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﺟﻨﺎﯾﺘﺎران را ﻫﻢ ﺑﺎ او
ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﯾ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و دﯾﺮی را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ او۳۴ .ﻋﯿﺴ
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺒﺨﺶ زﯾﺮا ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﺎﻻی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی او ﻗﺮﻋﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۳۵ .ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و رؤﺳﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﺮان را ﻧﺠﺎت داد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﯿ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﺣﺎﻻ ﺧﻮدش را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ۳۶ «.ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻢ او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺳﺮﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﻧﺪ ۳۷و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه«.
۳۸در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن«.
۳۹ﯾ از آن ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﺑﻪ او ﻣﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ ﺗﻮ
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ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺘ؟ ﺧﻮدت و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه۴۰ «.اﻣﺎ آن دﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ اوﻟ ﺟﻮاب
داد» :از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺗﺮﺳ؟ ﺳﺮ ﺗﻮ و او ﯾ ﻗﺴﻢ ﺣﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ۴۱ .در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣ رﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﯿ ﺧﻄﺎﯾ ﻧﺮده
اﺳﺖ«.

۴۲

و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴ ،وﻗﺘ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد رﺳﯿﺪی ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«.

۴۳

ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎش ،اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻓﺮدوس ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد«.

ﻣﺮگ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۶ ‐ ۴۵ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۱ ‐ ۳۳ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۰ ‐ ۲۸ :۱۹
۴۴

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

۴۵

و ﭘﺮدۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه دو ﺗﻪ ﺷﺪ.

۴۶

ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای

ﭘﺪر ،روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺳﭙﺎرم «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺟﺎن داد۴۷ .وﻗﺘ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را دﯾﺪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در واﻗ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﮔﻨﺎه ﺑﻮد۴۸ «.ﺟﻤﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘ ﻣﺎﺟﺮا را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۴۹ .آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻋﯿﺴ و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﻞ ﻫﻤﺮاه او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤ در ﻓﺎﺻﻠﮥ دوری اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﻣ دﯾﺪﻧﺪ.

ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۶۱ ‐ ۵۷ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۷ ‐ ۴۲ :۱۵و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۴۲ ‐ ۳۸ :۱۹

۵۰در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﯾﻬﻮد ﺑﻮد .او
ﻣﺮدی ﻧﯿﻨﺎم و درﺳﺘﺎر ﺑﻮد۵۱ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرا و ﮐﺎری ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ داده ﺑﻮد .او از اﻫﺎﻟ ﯾ ﺷﻬﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم راﻣﻪ ﺑﻮد و از آن ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ۵۲ .اﯾﻦ ﻣﺮد در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﻼﻃُﺲ رﻓﺖ و
ﺟﻨﺎزۀ ﻋﯿﺴ را ﺧﻮاﺳﺖ۵۳ .ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد و در ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﭘﯿﭽﯿﺪ و در
ﻣﻘﺒﺮه ای ﮐﻪ از ﺳﻨ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺴ را در آن ﻧﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار
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داد۵۴ .آن روز ،روز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮد و روز ﺳﺒﺖ از آن ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ.
۵۵

زﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﻘﺒﺮه و ﺟﺎی

دﻓﻦ او را دﯾﺪﻧﺪ.

۵۶

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻨﻮط و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۰ ‐ ۱ :۲۸ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۸ ‐ ۱ :۱۶ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۰ ‐ ۱ :۲۰

۲۴

۱

در روز اول ﻫﻔﺘﻪ )ﯾﺸﻨﺒﻪ( ﺻﺒ وﻗﺖ ﺳﺮﻗﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﻨﻮﻃ را ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ۲ .آن ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨ از در ﻣﻘﺒﺮه ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ۳و وﻗﺘ
ﺑﻪ داﺧﻞ رﻓﺘﻨﺪ از ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴ اﺛﺮی ﻧﺒﻮد۴ .ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺮان در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻧﻮراﻧ در ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۵ .زﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .آن دو ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا زﻧﺪه را
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ ﺟﻮﯾﯿﺪ؟ ۶او اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ را در وﻗﺖ ﺑﻮدن
۷

در ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
۸

ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد و ﻣﺼﻠﻮب ﺷﻮد و در روز ﺳﻮم زﻧﺪه ﺷﻮد «.آن وﻗﺖ زﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎن
او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردﻧﺪ ۹و وﻗﺘ از ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺣﻮاری و
دﯾﺮان ﮔﺰارش دادﻧﺪ۱۰ .آن زﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ،ﯾﻮﻧﺎ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر
ﯾﻌﻘﻮب .زﻧﺎن دﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ آﻣﺪ و ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ۱۲اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻗﺒﺮ دوﯾﺪ و ﺧﻢ ﺷﺪه ﻧﺎه ﮐﺮد ،وﻟ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﻔﻦ ﻧﺪﯾﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ از اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ در ﺣﯿﺮت ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

در راه ﻋﻤﺎﺋﻮس
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۱۳ ‐ ۱۲ :۱۶

۱۳ﻫﻤﺎن روز دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻫﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﺎﺋﻮس ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در دو ﻓﺮﺳﻨ
اورﺷﻠﯿﻢ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ.

۱۴

آن دو درﺑﺎرۀ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۱۵

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه

ﺷﺪ.

۱۶

اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.

۱۷

ﻋﯿﺴ از آﻧﻬﺎ

ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ راه ﭼﯿﺴﺖ؟« آن ﻫﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻏﻢ و
اﻧﺪوه از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺑﻮد.

۱۸

ﯾ از آن دو ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﮐﻠﯿﻮﭘﺎس ﺑﻮد ﺟﻮاب داد:

»ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﺎﮐﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ از وﻗﺎﯾ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘ«!
۱۹ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا و ﭘﯿﺶ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد۲۰ ،اﻣﺎ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻣﺎ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻮم ﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب
ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۱

اﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او آن ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾ دﻫﺪ .از آن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۲

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زن از

ﻧﻔﺮ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺣﯿﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺳﺤﺮﮔﺎه اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ۲۳ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزه ﻧﺸﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ در رؤﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ او زﻧﺪه اﺳﺖ۲۴ .ﭘﺲ ﻋﺪه ای از ﻧﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ و اوﺿﺎع را
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ«.
۲۵ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر دﯾﺮ ﻓﻬﻢ و در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻨﺪ
ذﻫﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ۲۶ .آﯾﺎ ﻧﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻧ ﺑﺒﯿﻨﺪ؟«
۲۷آن وﻗﺖ از ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آﯾﺎﺗ را ﮐﻪ
درﺑﺎرۀ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد.
۲۸در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻧﺰدﯾ دﻫﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣ رﻓﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ او
ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ۲۹ .اﻣﺎ ﺑﻪ او اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ» :ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﻤﺎن ﭼﻮن ﻏﺮوب
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ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و روز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﯿﺴ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ۳۰ .وﻗﺘ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از دﻋﺎی
ﺳﭙﺎﺳﺰاری آﻧﺮا ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد۳۱ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و او را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟ ﻓﻮراً از ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.

۳۲

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﺪی وﻗﺘ در

راه ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد و ﮐﺘﺐ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﮐﺮد ،ﭼﻄﻮر دل ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣ ﻃﭙﯿﺪ!«
۳۳آن ﻫﺎ ﻓﻮراً ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﯾﺎزده ﺣﻮاری
ﻫﻤﺮاه دﯾﺮان دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﺷﺪه ۳۴ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠ ،در واﻗ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﻌﻮن او را دﯾﺪه اﺳﺖ«.

۳۵

آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ وﻗﺎﯾ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﭼﻄﻮر او را در وﻗﺖ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۰ ‐ ۱۶ :۲۸ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۸ ‐ ۱۴ :۱۶و ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۳ ‐ ۱۹ :۲۰و اﻋﻤﺎل ‐ ۶ :۱
(۸

۳۶در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻋﯿﺴ در ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد۳۷ «.آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺒﺤ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۳۸ .او ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر آﺷﻔﺘﻪ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﺷ و ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ
دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ رﺧﻨﻪ ﻣﮐﻨﺪ؟ ۳۹دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺷﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺪارد۴۰ «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد۴۱ .از ﺧﻮﺷ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎه ﻋﯿﺴ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮراﮐ دارﯾﺪ؟« ۴۲ﯾ ﺗﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶ
او آوردﻧﺪ۴۳ .آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرد.
۴۴و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم و ﻣﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء و زﺑﻮر درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻘﺼﺪم ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺑﻮد۴۵ «.ﺑﻌﺪ ذﻫﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ۴۶ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬاب ﻣﺮگ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در روز ﺳﻮم دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮد ۴۷و ﺑﻪ
ﻧﺎم او ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮔﺮدد و ﺷﺮوع آن از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
۴۸ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ۴۹ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺨﺸﺶ وﻋﺪه ﺷﺪۀ ﭘﺪرم را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.

ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۰ ‐ ۱۹ :۱۶و اﻋﻤﺎل (۱۱ ‐ ۹ :۱
۵۰

ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﺑﺮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد.

ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ داد از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ

۵۱

در

۵۲

و اﯾﺸﺎن او را ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ۵۳و ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺻﺮف ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
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