اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ ﻋﯿﺴ ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا او را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدﺗﺮﯾﻦ وﻗﺖ را ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌ ﻋﯿﺴ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﯿﺴ را ﮐﻠﻤﮥ ازﻟ ﺧﺪا ﻣ داﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻋﯿﺴ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣ آورد .او از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻧﺰدﯾ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺴ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
را ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿ آﻣﺎده
ﻣ ﺳﺎزد .ﯾﻮﺣﻨﺎ واﻗﻌﺎت دﺳﺘﯿﺮی ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ،دﻓﻦ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻨﺎم اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد ،اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻄﺎی زﻧﺪﮔ ﺟﺎوﯾﺪاﻧ
ﻣﮔﺮدد .اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺟﺎوﯾﺪاﻧ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻋﻄﺎ ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ راه ،راﺳﺘ و زﻧﺪﮔ
ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﺮﺟﺴﺘ ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روزاﻧﮥ زﻧﺪﮔ ﻣﺜﻞ آب ،ﻧﺎن ،ﻧﻮر ،ﺷﺒﺎن و ﺗﺎک را ﺑﻪ اﻣﻮر روﺣﺎﻧ ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۱ :۱
ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه و اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ :ﻓﺼﻞ ۵۱ ‐ ۱۹ :۱
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻋﯿﺴ :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۲
ﻫﻔﺘﮥ آﺧﺮ در اورﺷﻠﯿﻢ و اﻃﺮاف آن :ﻓﺼﻞ ۱۹ ‐ ۱۳
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺴ :ﻓﺼﻞ ۲۰
ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن در ﺟﻠﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۲۱

ﮐﻼم زﻧﺪﮔ

۱

۱در ازل ﮐﻼم ﺑﻮد .ﮐﻼم ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻼم ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻮد۲ ،از ازل ﮐﻼم ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد۳ .ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﻫﺴﺘ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪون او ﭼﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪ۴ .زﻧﺪﮔ از او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و آن زﻧﺪﮔ
۵

ﻧﻮر آدﻣﯿﺎن ﺑﻮد .ﻧﻮر در ﺗﺎرﯾ ﻣ درﺧﺸﺪ و ﺗﺎرﯾ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ آن ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
۶ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺤﯿ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا ﺑﻮد۷ .او آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﻮر ﺷﻬﺎدت
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ۸ .او ﺧﻮدش آن ﻧﻮر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻧﻮر ﺷﻬﺎدت
دﻫﺪ۹ .آن ﻧﻮر واﻗﻌ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن را ﻧﻮراﻧ ﻣ ﺳﺎزد ،در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.
۱۰او در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و دﻧﯿﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ۱۱ .او ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد آﻣﺪ وﻟ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﻧﺶ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺮدﻧﺪ۱۲ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺣﻖ را داد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ۱۳ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﻧﻪ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧ و
ﻧﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﺸﺮ ﺑﻠﻪ از ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
۱۴ﭘﺲ ﮐﻼم ﺟﺴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺸﻞ اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻼﻟﺶ را دﯾﺪﯾﻢ ـ ﺷﻮه و ﺟﻼﻟ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﭘﺪر و ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘ۱۵ .ﺷﻬﺎدت ﯾﺤﯿ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زد و
ﻣﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮی و
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ﺗﻘﺪم دارد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ،او وﺟﻮد داﺷﺖ«.
ﻓﯿﺾ ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺾ
آﻣﺪ.

۱۷

۱۶

از ﭘﺮی او ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﯾﻢ،

زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﯿﺾ و راﺳﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ

۱۸

ﮐﺴ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ذات ﭘﺪر و از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او

ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎم ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۲ ‐ ۱ :۳ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۸ ‐ ۱ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۱۸ ‐ ۱ :۳

۱۹اﯾﻨﺴﺖ ﺷﻬﺎدت ﯾﺤﯿ وﻗﺘ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺧﺎدﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻻوﯾﺎن را ﭘﯿﺶ او
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﯿﺴﺖ۲۰ .او از ﺟﻮاب دادن ﺧﻮدداری ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻄﻮر واﺿ
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺘﻢ۲۱ «.آن ﻫﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ آﯾﺎ ﺗﻮ اﻟﯿﺎس ﻫﺴﺘ؟«
ﺟﻮاب داد» :ﻧﺨﯿﺮ «.آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻋﺪه ﺷﺪه ﻫﺴﺘ؟« ﺟﻮاب داد» :ﻧﺨﯿﺮ«.
۲۲ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﻢ ،درﺑﺎرۀ ﺧﻮد ﭼﻪ
ﻣﮔﻮﯾ؟« ۲۳او از زﺑﺎن اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ﺟﻮاب داده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺻﺪای ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪه ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﺪ ـ راه ﺧﺪاوﻧﺪ را راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

۲۴

اﯾﻦ ﻗﺎﺻﺪان ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ

ﻓﺮﯾﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ۲۵از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘ و ﻧﻪ اﻟﯿﺎس و ﻧﻪ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
وﻋﺪه ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دﻫ؟« ۲۶ﯾﺤﯿ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ در آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺴ
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ۲۷ .او ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ ،وﻟ ﻣﻦ ﺣﺘ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮﺗﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ«.

۲۸

اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ،ﯾﻌﻨ آن ﻃﺮف درﯾﺎی

اُردن ،در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﻣﺮدم را ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ داد ،واﻗ ﺷﺪ.

ﺑﺮۀ ﺧﺪا
۲۹روز ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘ ﯾﺤﯿ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣ آﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻨﺴﺖ آن ﺑﺮۀ ﺧﺪا ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﻣ دارد۳۰ .اﯾﻨﺴﺖ آن ﮐﺴ ﮐﻪ درﺑﺎره اش ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
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ﻣﻦ ﺗﻘﺪم و ﺑﺮﺗﺮی دارد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳۱

ﻣﻦ او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ اﻣﺎ

آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ او را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻢ«.
۳۲ﯾﺤﯿ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را اﯾﻨﻄﻮر اداﻣﻪ داد» :ﻣﻦ روح ﺧﺪا را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺒﻮﺗﺮی از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۳۳ .ﻣﻦ او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ اﻣﺎ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ آب
ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺒﯿﻨ ﮐﻪ روح ﺑﺮ ﮐﺴ ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺪان ﮐﻪ او
ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ او ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ۳۴ .ﻣﻦ اﯾﻦ را دﯾﺪه ام و ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ او
ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ«.

اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ
۳۵روز ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﯾﺤﯿ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ۳۶و وﻗﺘ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
ﻣﮔﺬرد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ ﺑﺮۀ ﺧﺪا۳۷ «.آن دو ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ۳۸ .ﻋﯿﺴ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آن دو ﻧﻔﺮ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣ آﯾﻨﺪ .از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭼﻪ ﻣﮔﺮدﯾﺪ؟« آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :رﺑ) ﯾﻌﻨ ای اﺳﺘﺎد( ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ۳۹او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن دو ﻧﻔﺮ رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺰل دارد و ﺑﻘﯿﻪ روز را ﭘﯿﺶ او ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
زﯾﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮد.
۴۰

ﯾ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺤﯿ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ رﻓﺖ ،اﻧﺪرﯾﺎس ﺑﺮادر

ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺑﻮد۴۱ .او اول ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﻤﻌﻮن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﯾﻌﻨ ﺗﺪﻫﯿﻦ
ﺷﺪه را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ۴۲ «.ﭘﺲ وﻗﺘ اﻧﺪرﯾﺎس ،ﺷﻤﻌﻮن را ﻧﺰد ﻋﯿﺴ ﺑﺮد ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎه ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ﻫﺴﺘ ،وﻟ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺎ )ﯾﺎ ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺻﺨﺮه( ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮی«.
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ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ
۴۳روز ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮود ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﺑﯿﺎ۴۴ «.ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪرﯾﺎس و ﭘِﺘﺮس اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺴﯿﺪا ﺑﻮد۴۵ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻫﻢ رﻓﺖ و ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ آن ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ در ﺗﻮرات ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان درﺑﺎرۀ او ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ـ او ﻋﯿﺴ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ و از اﻫﺎﻟ ﻧﺎﺻﺮه اﺳﺖ«.

۴۶

ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

»آﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎﺻﺮه ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺟﻮاب داد» :ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ«.
۴۷وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣ آﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ ﯾ اﺳﺮاﺋﯿﻠ واﻗﻌ ﮐﻪ در او
ﻣﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد۴۸ «.ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ ﻣ ﺷﻨﺎﺳ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﭘﯿﺶ از
آن ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﻮ را ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘ زﯾﺮ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮدی ،ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم۴۹ «.ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ:
»ای اﺳﺘﺎد ،ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ !ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﺷ«!

۵۰

ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ را زﯾﺮ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ دﯾﺪم اﯾﻤﺎن آوردی؟ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ۵۱ «.آﻧﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﻤﺎن را ﺑﺎز و ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﺪا
را در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.

ﻋﺮوﺳ در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ

۲

۱دو روز ﺑﻌﺪ ،در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎدر ﻋﯿﺴ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.

۲ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳ .وﻗﺘ ﺷﺮاب ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺎدر ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ دﯾﺮ ﺷﺮاب ﻧﺪارﻧﺪ۴ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ؟ وﻗﺖ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ۵ «.ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ«.
۶در آﻧﺠﺎ ﺷﺶ ﺧُﻤﺮۀ ﺳﻨ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺸﺘﺎد ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داﺷﺖ و ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رﻓﺖ۷ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﮔﻔﺖ» :ﺧُﻤﺮه ﻫﺎ را از آب ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ«.
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۸

آن ﻫﺎ را ﻟﺒﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﮐﻤ از آن را ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺒﺮﯾﺪ «.و
۹

آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ آن را از ﮐﺠﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺑ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاب
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧ ﮐﻪ آب را از ﭼﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ داﻣﺎد را ﺻﺪا ﮐﺮد

۱۰

و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاب را اول ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن

ﻣ دﻫﻨﺪ و وﻗﺘ ﺳﺮ ﺷﺎن ﮔﺮم ﺷﺪ ،آن وﻗﺖ ﺷﺮاب ﭘﺴﺖ ﺗﺮ را ﻣ آورﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاب را ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎه داﺷﺘﻪ ای!«
۱۱

اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰۀ ﻋﯿﺴ ﺑﻮد و او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺟﻼل

ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ۱۲ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر ،ﺑﺮادران و
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم رﻓﺖ و ﭼﻨﺪ روزی در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

رﻓﺘﻦ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۳ ‐ ۱۲ :۲۱ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۷ ‐ ۱۵ :۱۱و ﻟﻮﻗﺎ (۴۶ ‐ ۴۵ :۱۹

۱۳ﭼﻮن ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﯾﻬﻮد ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ۱۴ .در ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﺷﺨﺎﺻ را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺻﺮاﻓﺎن ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .ﭘﺲ از رﯾﺴﻤﺎن ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺮون
راﻧﺪ و ﺳﻪ ﻫﺎی ﺻﺮاﻓﺎن را دور رﯾﺨﺖ و ﻣﯿﺰﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﭼﭙﻪ ﮐﺮد۱۶ .آﻧﺎه ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻓﺮوﺷﺎن
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻨﯿﺪ۱۷ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ در ﻣﻦ ﺷﻌﻠﻪ ور اﺳﺖ۱۸ «.ﭘﺲ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺣﻖ داری اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
دﻫ؟« ۱۹ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ آن را در ﺳﻪ روز آﺑﺎد
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۲۰ «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮ
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧ آن را در ﺳﻪ روز ﺑﻨﺎ ﮐﻨ؟« ۲۱اﻣﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ ﺑﺪن
ﺧﻮدش ﺑﻮد۲۲ .ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او از ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ
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ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

ﻋﯿﺴ ﻫﻤﻪ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ
۲۳

در آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻓﺼ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰات او را

دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ

۲۴

اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ را ﺧﻮب ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ

۲۵و ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﺴ درﺑﺎرۀ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﺪ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ
اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ.

ﻋﯿﺴ و ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس

۳

۱ﯾ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻮد۲ ،ﯾ ﺷﺐ

ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻤ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا آﻣﺪه ای
زﯾﺮا ﻫﯿﭽﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮐﻨ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ«.
۳

ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﺗﺎ ﺷﺨﺺ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ«.

۴ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ای از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز
ﺑﻪ رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و دوﺑﺎره ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﺪ؟« ۵ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد »ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ از آب و روح ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﺪ۶ .آﻧﭽﻪ از ﺟﺴﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ،
ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از روح ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد روح اﺳﺖ۷ .ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ۸ .ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣ وزد .ﺻﺪای آن را ﻣ ﺷﻨﻮی اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧ از ﮐﺠﺎ
ﻣ آﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ رود .ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴ ﻫﻢ ﮐﻪ از روح ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ«.
۹ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻄﻮرﻣﻤﻦ اﺳﺖ؟« ۱۰ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺰرگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤ داﻧ؟ ۱۱ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﺳﺨﻦ
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه اﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﯿﻢ ،وﻟ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ۱۲ .وﻗﺘ
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درﺑﺎرۀ اﻣﻮر زﻣﯿﻨ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و آن را ﺑﺎور ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر آﺳﻤﺎﻧ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﻢ
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟

۱۳

ﮐﺴ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺖ ،ﻣﺮ آﻧﺲ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ

آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.

۱۴

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠ را

ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﭼﻮﺑ ﻗﺮار داد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد

۱۵

ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺂورد

ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﮔﺮدد.
۱۶زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد
ﻫﻼک ﻧﺮدد ،ﺑﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺷﻮد.

۱۷

زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از

دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺗﺎ آن را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ۱۸ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺂورد از او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد زﯾﺮ ﺣﻢ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ۱۹ .ﺣﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ وﻟ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل
ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾ را از ﻧﻮر ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ۲۰ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﻣ ﺷﻮد از
ﻧﻮر ﻧﻔﺮت دارد و از آن دوری ﻣ ﺟﻮﯾﺪ ﻣﺒﺎدا اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﻮرد ﻣﻼﻟﺖ واﻗ ﺷﻮد۲۱ .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ
ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ در ﺧﺪاﺗﺮﺳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻋﯿﺴ و ﯾﺤﯿ
۲۲ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﺗ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮدم
را ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ داد۲۳ ،ﯾﺤﯿ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻨﻮن ،ﻧﺰدﯾ ﺳﺎﻟﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .درآن
ﻧﺎﺣﯿﻪ آب ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ۲۴ ،زﯾﺮا ﯾﺤﯿ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﯿﻔﺘﺎده
ﺑﻮد.
۲۵ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿ و ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻃﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﺷﺪ۲۶ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ
ﻧﺰد ﯾﺤﯿ آﻣﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،آن ﮐﺴ ﮐﻪ در آن ﻃﺮف اُردن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ درﺑﺎرۀ او
ﺷﻬﺎدت دادی ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣ روﻧﺪ۲۷ «.ﯾﺤﯿ در
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ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﻧﺴﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ام.

۲۹

۲۸

ﺷﻤﺎ ﺧﻮد

ﻋﺮوس ﺑﻪ داﻣﺎد

ﺗﻌﻠﻖ دارد .دوﺳﺖ داﻣﺎد ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎده و ﺻﺪای داﻣﺎد را ﻣ ﺷﻨﻮد ،ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد .ﺧﻮﺷ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۰

او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻗ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻔﺘﻢ«.

ﮐﺴ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ
۳۱ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐ ﺑﺎﺷﺪ آدﻣ اﺳﺖ
زﻣﯿﻨ و درﺑﺎرۀ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ .آن ﮐﺴ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ اﺳﺖ ۳۲و
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺷﻬﺎدت او را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ۳۳ .ﻫﺮﮐﻪ
ﺷﻬﺎدت او را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ۳۴ .ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا روح ﺧﻮد را ﺑ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

۳۵

ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﺖ دارد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.

۳۶

آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ

اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد زﻧﺪﮔ اﺑﺪی دارد اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﭘﺴﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﯿﺴ و زن ﺳﺎﻣﺮی

۴

۱وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺤﯿ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن ﻫﺎ

را ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دﻫﺪ )۲ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دادﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد او(۳ ،ﯾﻬﻮدﯾﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ۴وﻟ ﻻزم ﺑﻮد از ﺳﺎﻣﺮه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ۵ .او ﺑﻪ ﺷﻬﺮی از ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺎر ﻧﺎم داﺷﺖ،
ﻧﺰدﯾ ﻣﺰرﻋﻪ ای ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ۶ .ﭼﺎه ﯾﻌﻘﻮب در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
و ﻋﯿﺴ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه ﻧﺸﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻇﻬﺮ ﺑﻮد۷ .ﯾ زن ﺳﺎﻣﺮی ﺑﺮای
ﮐﺸﯿﺪن آب آﻣﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﺪری آب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه۸ «.زﯾﺮا ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬا ﺑﻪ
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۹

ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زن ﺳﺎﻣﺮی ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾ زن ﺳﺎﻣﺮی
ﻫﺴﺘﻢ آب ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« او اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۱۰

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﻣ داﻧﺴﺘ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ آب

ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﺮدی و او ﺑﻪ ﺗﻮ آب زﻧﺪه ﻋﻄﺎ ﻣﮐﺮد«.
ﺳﻄﻞ ﻧﺪاری و اﯾﻦ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .از ﮐﺠﺎ آب زﻧﺪه داری؟

۱۱

زن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ

۱۲

آﯾﺎ ﺗﻮ از ﺟﺪ ﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﻫﺴﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺧﻮد او و ﭘﺴﺮان و ﮔﻠﻪ اش از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ؟« ۱۳ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ۱۴اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ از آﺑ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آن آﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣ دﻫﻢ در ﺑﺎﻃﻦ او ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻮﺷﯿﺪ۱۵ «.زن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،آن آب را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ دﯾﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺸﻮم و
ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن آب ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﯾﻢ«.
۱۶ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺷﻮﻫﺮت را ﺻﺪا ﮐﻦ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮد۱۷ «.زن ﺟﻮاب داد» :ﺷﻮﻫﺮ
ﻧﺪارم «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاری۱۸ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﻨ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ای و آن
ﻣﺮدی ﻫﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘ درﺳﺖ اﺳﺖ۱۹ «.زن ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎ ،ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺒ ﻫﺴﺘ۲۰ .ﭘﺪران ﻣﺎ در روی اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد«.

۲۱

ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای زن ،ﺑﺎور ﮐﻦ

زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر را ﻧﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﻮه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ۲۲ .ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن آﻧﭽﻪ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا
رﺳﺘﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻣ آﯾﺪ۲۳ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﻣ آﯾﺪ ـ و اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ـ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘ ،ﭘﺪر را ﺑﺎ روح و راﺳﺘ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﭘﺪر ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۴ .ﺧﺪا روح اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روح و راﺳﺘ ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۵ «.زن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ۲۶ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.
۲۷در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻮن او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ زن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ
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ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﭼ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« و ﯾﺎ »ﭼﺮا ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋ؟«
ﮐﻮزۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:

۲۹

آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺖ؟«

۳۰

۲۸

زن

»ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺮدی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﭘﺲ ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه

ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ.
۳۱

در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺎﮔﺮدان از ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮر«.

۳۲

اﻣﺎ او

ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻏﺬاﺋ ﺑﺮای ﺧﻮردن دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﺑ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ۳۳ «.ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان از ﯾﺪﯾﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴ ﺑﺮای او ﻏﺬا آورده اﺳﺖ؟«

۳۴

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻏﺬای ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ

ارادۀ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورم و ﮐﺎرﻫﺎی او را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ۳۵ .ﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮔﻮﺋﯿﺪ
ﻫﻨﻮز ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻢ درو ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای درو آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ۳۶ .دروﮔﺮ ﻣﺰد ﺧﻮد را ﻣﮔﯿﺮد و ﺛﻤﺮ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔ اﺑﺪی
ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻧﺪه و درو ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﻨﺪ۳۷ .در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺪا
ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﯾ ﻣﮐﺎرد و دﯾﺮی درو ﻣﮐﻨﺪ۳۸ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟ را درو ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای آن زﺣﻤﺖ ﻧﺸﯿﺪه اﯾﺪ .دﯾﺮان ﺑﺮای آن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎ از ﻧﺘﺎﯾ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺑﺮﯾﺪ«.
۳۹

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎدت آن زن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ« ،در آن ﺷﻬﺮ

ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

۴۰

وﻗﺘ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪﻧﺪ از او ﺧﻮاﻫﺶ

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴ دو روز در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ
او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

۴۱

و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺎن

۴۲

و ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ،

زﯾﺮا ﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن او را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ«.

ﺷﻔﺎی ﭘﺴﺮ ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺖ
۴۳ﭘﺲ از دو روز ،ﻋﯿﺴ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﯿﻞ رﻓﺖ۴۴ .زﯾﺮا ﺧﻮد ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
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ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در دﯾﺎر ﺧﻮد اﺣﺘﺮاﻣ ﻧﺪارد،

۴۵

اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ وارد ﺷﺪ ،ﻣﺮدم از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ

زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
۴۶ﻋﯿﺴ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ .ﯾ از
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش در ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد.

۴۷

وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ

از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭘﺴﺮش را ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺮگ
ﺑﻮد ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ.

۴۸

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺪون دﯾﺪن ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ اﯾﻤﺎن

ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد۴۹ «.آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﯿﺎ۵۰ «.آﻧﺎه ﻋﯿﺴ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،ﭘﺴﺮت زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ «.آن ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰل رﻓﺖ۵۱ .او
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ در ﺑﯿﻦ راه او را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻣﮋده دادﻧﺪ» :ﭘﺴﺮت زﻧﺪه و
ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﺳﺖ۵۲ «.او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺷﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﺮوز در ﺳﺎﻋﺖ
ﯾ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺐ او ﻗﻄ ﺷﺪ۵۳ «.ﭘﺪر ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﺴﺮت زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ «.ﭘﺲ او و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اش اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
۵۴اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﭘﺲ از آﻧﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪ اﻧﺠﺎم داد.

ﺷﻔﺎی ﺷﻞ

۵

۱

۲

ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﯾ از ﻋﯿﺪﻫﺎی ﯾﻬﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ .در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰدﯾ

دروازه ای ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دروازۀ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺣﻮﺿ ﺑﺎ ﭘﻨ رواق وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧ آن را
ﺑﯿﺘﺴﺪه ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۳ .در آن ﺟﺎ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎرن ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﻟﻨﺎن و ﺷﻼن دراز ﮐﺸﯿﺪه ]و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ آب ﺑﻮدﻧﺪ ۴زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﺒﺎر ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮض داﺧﻞ ﻣ ﺷﺪ و آب را
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣ آورد و اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ آب ﺑﻪ ﺣﻮض داﺧﻞ ﻣﮔﺮدﯾﺪ از ﻫﺮ
ﻣﺮﺿ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﻓﺖ۵ [.در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺮدی دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺿ
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۶

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ او را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه دﯾﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر
۷

ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻮی؟« آن ﻣﺮﯾﺾ ﺟﻮاب داد» :ای آﻗﺎ،
وﻗﺘ آب ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ آﯾﺪ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮا در ﺣﻮض ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺗﺎ ﻣﻦ از
۸

ﺟﺎﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮد «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ
۹

ﺑﺴﺘﺮت را ﺑﺮدار و ﺑﺮو «.آن ﻣﺮد ﻓﻮراً ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
آن روز ،روز ﺳﺒﺖ ﺑﻮد۱۰ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز روز
ﺳﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﺪاری ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﺮی«.

۱۱

او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا

ﺷﻔﺎ داد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﺘﺮت را ﺑﺮدار و ﺑﺮو۱۲ «.از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴﺘﺮت را ﺑﺮدار و ﺑﺮو؟« ۱۳وﻟ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮا آن ﻣﺤﻞ ﭘﺮ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد و ﻋﯿﺴ از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
۱۴

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻋﯿﺴ او را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای دﯾﺮ

ﮔﻨﺎه ﻧﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ وﺿ ﺑﺪﺗﺮی دﭼﺎر ﺷﻮی۱۵ «.آن ﻣﺮد رﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺷﻔﺎ داد ﻋﯿﺴ اﺳﺖ«.
۱۶ﭼﻮن ﻋﯿﺴ در روز ﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﺮد ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ زﺟﺮ او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ۱۷ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ۱۸ «.ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او را ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روز ﺳﺒﺖ را ﻣ ﺷﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪا را ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ.

اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺴﺮ
۱۹ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﺪر اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺪر ﻣﮐﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ۲۰ ،زﯾﺮا ﭘﺪر ﭘﺴﺮ را دوﺳﺖ
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دارد و ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
داد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ،

۲۱

زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ

ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﻣﮐﻨﺪ.
داوری را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ،

۲۲

ﭘﺪر ﺑﺮ ﻫﯿ ﮐﺲ داوری ﻧﻤﮐﻨﺪ ،او ﺗﻤﺎم

۲۳

ﺗﺎ آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر را اﺣﺘﺮام ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺴﺮ را ﻧﯿﺰ

اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﮐﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
۲۴

ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ،زﻧﺪﮔ اﺑﺪی دارد و ﻫﺮﮔﺰ

ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ از ﻣﺮگ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۲۵ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و در واﻗ آن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺻﺪای ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۶ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻗﺪرت را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔ ﺑﺎﺷﺪ۲۷ .و ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر داده اﺳﺖ ﮐﻪ داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ،
زﯾﺮا ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ۲۸ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﮔﺎن ﺻﺪای او
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ۲۹و از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ـ ﻧﯿﻮﮐﺎران ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ.

ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻋﯿﺴ
۳۰ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﻮم ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﻢ و
ﻗﻀﺎوت ﻣﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﭘ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ اﻧﺠﺎم ارادۀ ﭘﺪری
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
۳۱اﮔﺮ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﺧﻮدم ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻢ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد۳۲ ،وﻟ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ و ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت او درﺑﺎرۀ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎری دارد۳۳ .ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺻﺪاﻧ
ﭘﯿﺶ ﯾﺤﯿ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ و او ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت داد۳۴ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ﺑﻠﻪ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﮔﻮﯾﻢ.

۳۵

ﯾﺤﯿ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣ ﺳﻮﺧﺖ و

ﻣ درﺧﺸﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗ در ﻧﻮر او ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.

۳۶

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از

ﯾﺤﯿ دارم :ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪر ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.

۳۷

ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت داده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ او

را دﯾﺪه اﯾﺪ و ﻧﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ

۳۸

و ﮐﻼم او در دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ آن ﮐﺴ

ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﯾﺪ۳۹ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آن ﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ۴۰ ،ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
۴۱ﻣﻦ از ﻣﺮدم ﺗﻮﻗ اﺣﺘﺮام ﻧﺪارم۴۲ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را از دل دوﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﺪ۴۳ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺧﻮد آﻣﺪه ام و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ،وﻟ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ از او
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد۴۴ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام از ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﯾﺘﺎ ﻣ آﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟ ۴۵ﮔﻤﺎن ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
در ﭘﯿﺸﺎه ﭘﺪر ،ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﺴ دﯾﺮ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪوار
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۴۶ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﯾﻤﺎن ﻣ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﻣ آوردﯾﺪ
زﯾﺮا او درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۴۷

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮا ﺑﺎور

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟«

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﭘﻨ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۱ ‐ ۱۳ :۱۴ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۴ ‐ ۳۰ :۶و ﻟﻮﻗﺎ (۱۷ ‐ ۱۰ :۹

۶

۱ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﯿﺮۀ ﺗﺒﺮﯾﻪ اﺳﺖ رﻓﺖ ۲و ﻋﺪۀ

زﯾﺎدی ،ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰات او را در ﺷﻔﺎ دادن ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ۳ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ۴ .اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد.
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۵

وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف دﯾﺪه ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣ آﯾﻨﺪ ،از ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
۶

»از ﮐﺠﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟« ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را از روی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﺧﻮد او
۷

ﻣ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺟﻮاب داد» :دو ﺻﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
۸

ﯾ از آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﺑﺨﻮرد «.ﯾ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺪرﯾﺎس ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺑﻮد ،ﺑﻪ
۹

او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻨ ﻧﺎن ﺟﻮ و دو ﻣﺎﻫ دارد ،وﻟ آن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺪه ﭼﻪ
ﻣ ﺷﻮد؟« ۱۰ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ «.در آﻧﺠﺎ ﺳﺒﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﭘﻨ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۱۱ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﻧﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم،
ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎﻫ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮﻗﺪر ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
۱۲وﻗﺘ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﻧﺎن را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد«.
۱۳ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان آن ﻫﺎ را ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و دوازده ﺳﺒﺪ از ﺗﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن ﭘﻨ ﻧﺎن ﺟﻮ ﭘﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۱۴وﻗﺘ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰۀ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۵ «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﯿﺴ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ او را ﺑﻪ زور
ﺑﺮده ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪ ،از آن ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن رﻓﺖ.

راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮ روی آب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۳ ‐ ۲۲ :۱۴ و ﻣﺮﻗُﺲ (۵۲ ‐ ۴۵ :۶

۱۶در وﻗﺖ ﻏﺮوب ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮه رﻓﺘﻨﺪ ۱۷و ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮه ﺑﻪ
ﺳﻮی ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻮا ﺗﺎرﯾ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
۱۸ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ وزﯾﺪن ﮐﺮد و ﺑﺤﯿﺮه ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺷﺪ۱۹ .وﻗﺘ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾ ﻓﺮﺳﻨ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ،
ﻋﯿﺴ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آب ﻗﺪم ﻣ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘ ﻣ آﯾﺪ .آن ﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۲۱ «.ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﺘ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،وﻟ ﮐﺸﺘ
ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ.
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در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﺴ
۲۲روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺘ ﮐﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘ دﯾﺮی در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد و ﻋﯿﺴ ﻫﻢ ﺳﻮار آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺪون ﻋﯿﺴ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۲۳ .وﻟ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی دﯾﺮی از ﺗﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

۲۴

وﻗﺘ ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ و

ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮار اﯾﻦ ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﺷﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم رﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﺎن زﻧﺪﮔ
۲۵ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ او را در آن ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
آﻣﺪی؟« ۲۶ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
آﻣﺪه اﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮردﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ۲۷ .ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻓﺎﻧ ﺗﻼش ﻧﻨﯿﺪ ﺑﻠﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮراﮐ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ـ ﯾﻌﻨ ﺧﻮراﮐ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ۲۸ «.آن ﻫﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟« ۲۹ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :آن ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ۳۰ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟ ۳۱ﭘﺪران ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎن ﻣﻨّﺎ
را ﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :او از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ۳۲ «.ﻋﯿﺴ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آن ﻣﻮﺳ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎن داد ،ﺑﻠﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘ
را از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ۳۳ ،زﯾﺮا ﻧﺎن ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۳۴ «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه۳۵ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻧﺎن زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد،
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ۳۶ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﯾﺪ۳۷ .ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﮐﺴ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ ﺑﯿﺮون
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ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

۳۸

ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪه ام ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻪ ارادۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم ،ﺑﻠﻪ

ارادۀ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ

۳۹

و ارادۀ او اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ داده

اﺳﺖ ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻢ ﺑﻠﻪ در روز آﺧﺮت آن ﻫﺎ را زﻧﺪه ﮐﻨﻢ.

۴۰

زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ

ﭘﺪر ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺴﺮ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣ آورد ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﮔﺮدد و ﻣﻦ
او را در روز آﺧﺮت زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
۴۱ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺎﯾﺖﮐﻨﺎن ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ آن ﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۴۲

آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺪر و

ﻣﺎدر او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪه ام۴۳ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻨﯿﺪ۴۴ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد او
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ او را در روز آﺧﺮت زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ۴۵ .در ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎء
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ از ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺻﺪای ﭘﺪر را ﺷﻨﯿﺪه و از او
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ۴۶ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﭘﺪر را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا آﻣﺪه ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ۴۷ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻣ آورد زﻧﺪﮔ اﺑﺪی دارد.
۴۸ﻣﻦ ﻧﺎن زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘﻢ۴۹ .ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎن ﻣﻨّﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ وﻟ ﻣﺮدﻧﺪ۵۰ .اﻣﺎ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ
ﻧﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴ از آن ﺑﺨﻮرد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﻣﯿﺮد.

۵۱

ﻣﻦ

آن ﻧﺎن زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎﻧ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺑﺪن ﺧﻮدم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ ﻣ دﻫﻢ«.
۵۲

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪن ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟« ۵۳ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺪن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﻧﺨﻮرﯾﺪ و
ﺧﻮن او را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ در ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻧﺪارﯾﺪ۵۴ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺮا ﺑﺨﻮرد و ﺧﻮن ﻣﺮا ﺑﻨﻮﺷﺪ ،زﻧﺪﮔ
اﺑﺪی دارد و ﻣﻦ در روز آﺧﺮت او را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ۵۵ .زﯾﺮا ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻮراک ﺣﻘﯿﻘ و
ﺧﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ۵۶ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺮا ﻣ ﺧﻮرد و ﺧﻮن ﻣﺮا ﻣ ﻧﻮﺷﺪ ،در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻦ در او۵۷ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر زﻧﺪه ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﺪر زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا
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ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
۵۸اﯾﻦ ﻧﺎﻧ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ۵۹ «.اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻋﯿﺴ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ای در
ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد ﻓﺮﻣﻮد.

ﺳﺨﻨﺎن زﻧﺪﮔ اﺑﺪی
۶۰

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﮔﻮش دﻫﺪ؟«

۶۱

وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺖ

ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺷﻤﺎ ﺷﺪ؟ ۶۲ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎن اول ﺧﻮد ﺻﻌﻮد ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ ۶۳روح اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ وﻟ ﺟﺴﻢ
ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد .ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ روح و زﻧﺪﮔ اﺳﺖ ۶۴وﻟ ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن
ﻧﺪارﯾﺪ «.زﯾﺮا ﻋﯿﺴ از اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً او را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ۶۵ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
۶۶از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و دﯾﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﺮدﻧﺪ۶۷ .آن وﻗﺖ ﻋﯿﺴ از
دوازده ﺣﻮاری ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ؟«

۶۸

ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس در ﺟﻮاب

ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰد ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﮐﻠﻤﺎت زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ۶۹ .ﻣﺎ اﯾﻤﺎن آورده و
داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻗﺪوس ﺧﺪا ﻫﺴﺘ۷۰ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ دوازده ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮﻧﺰﯾﺪه ام؟ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ۷۱ «.اﯾﻦ را درﺑﺎرۀ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﭘﺴﺮ
ﺷﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ .زﯾﺮا او ﮐﻪ ﯾ از آن دوازده ﺣﻮاری ﺑﻮد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻋﯿﺴ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
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ﻋﯿﺴ و ﺑﺮادران او

۷

۱ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ در ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﮐﺮد .او ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدﯾﺎن

ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ او را ﺑﺸﻨﺪ۲ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻋﯿﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ۳ ،ﺑﺮادران ﻋﯿﺴ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺮو ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻣﮐﻨ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۴ .ﮐﺴ
ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دﻫﺪ ،ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨ
۵

۶

ﺑﺬار ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
۷

ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .دﻧﯿﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارد ،زﯾﺮا ﻣﻦ درﺑﺎرۀ آن ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺪ اﺳﺖ.
۸ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﻧﻤ آﯾﻢ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ۹ «.ﻋﯿﺴ
اﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ و در ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻋﯿﺴ در اورﺷﻠﯿﻢ
۱۰ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻋﯿﺴ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ وﻟ ﻧﻪ آﺷﺎرا
ﺑﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧ۱۱ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :او ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ۱۲در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ او ﮔﻔﺘﻮی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻌﻀ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :او آدم ﺧﻮﺑ اﺳﺖ «.و
دﯾﺮان ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،او ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻣ ﺳﺎزد۱۳ «.اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻫﯿ ﮐﺲ
درﺑﺎرۀ او ﺑﻄﻮر واﺿ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﮔﻔﺖ.
۱۴در ﺑﯿﻦ ﻋﯿﺪ ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﭘﺮداﺧﺖ۱۵ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻣ داﻧﺪ؟« ۱۶ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻢ از ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﻃﺮف ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ۱۷ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ارادۀ او را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ۱۸ .ﻫﺮﮐﻪ از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎه و ﺟﻼل
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ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻼل ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،آدﻣ اﺳﺖ ﺻﺎدق و در او
ﻧﺎراﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ.

۱۹

ﻣﺮ ﻣﻮﺳ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاد ـ ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ آن را ﻋﻤﻞ

ﻧﻤﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﯿﺪ؟«
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮ را ﺑﺸﺪ؟«
ﮐﺮده اﯾﺪ.

۲۲

۲۰

ﻣﺮدم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘ .ﭼﻪ ﮐﺴ

۲۱

ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﯾ ﮐﺎر ﮐﺮده ام و ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ از آن ﺗﻌﺠﺐ

ﻣﻮﺳ ﺣﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻣﻮﺳ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻪ از

اﺟﺪاد ﻗﻮم( و ﺷﻤﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺳﻨﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۳ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در روز
ﺳﺒﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻦ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﯾ
اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ؟ ۲۴از روی ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﺎوت ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ در
ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

آﯾﺎ او ﻣﺴﯿ اﺳﺖ؟
۲۵

ﭘﺲ ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ او را ﺑﺸﻨﺪ؟

۲۶ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،او در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر آﺷﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ .آﯾﺎ ﺣﻤﺮاﻧﺎن
ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ۲۷ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد
اﻫﻞ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﺴﯿ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭽﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او اﻫﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ«.
۲۸از اﯾﻦ رو وﻗﺘ ﻋﯿﺴ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ .وﻟ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ام زﯾﺮا ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ
او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ۲۹ .اﻣﺎ ﻣﻦ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ زﯾﺮا از ﺟﺎﻧﺐ او آﻣﺪه ام و او ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ«.
۳۰در اﯾﻦ وﻗﺖ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف او دراز ﻧﺮد،
زﯾﺮا وﻗﺖ او ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد۳۱ .وﻟ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ وﻗﺘ
ﻣﺴﯿ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟«
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ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﯿﺴ
۳۲ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ او ﺑﻄﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ و ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻧﻬﺒﺎﻧ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺴ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ۳۳ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻘﻂ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ۳۴ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ«.

۳۵

ﭘﺲ

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﺶ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺮود ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ؟

۳۶

او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻘﺼﺪ او از اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ؟«

ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه
۳۷در آﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روز ﻋﯿﺪ ﺑﻮد ﻋﯿﺴ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﺸﻨﻪ
اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﺪ۳۸ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه از درون آن ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ۳۹ «.اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را درﺑﺎرۀ روح اﻟﻘﺪس ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻋﯿﺴ ﺟﻼل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،روح اﻟﻘﺪس ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

دودﺳﺘ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ
۴۰ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد واﻗﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻋﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ۴۱ «.دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻣﺴﯿ اﺳﺖ «.و ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺴﯿ از ﺟﻠﯿﻞ ﻇﻬﻮر
ﻣﮐﻨﺪ؟ ۴۲ﻣﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ از ﺧﺎﻧﺪان داود و اﻫﻞ دﻫﺪۀ داود ﯾﻌﻨ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﺪ؟« ۴۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺑﺎرۀ او در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ دو دﺳﺘ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ۴۴ .ﻋﺪه ای
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف او دﺳﺖ دراز ﻧﺮد.
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ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺳﺮان ﯾﻬﻮد
۴۵ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ از ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا او را ﻧﯿﺎوردﯾﺪ؟« ۴۶ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺘﻪ اﺳﺖ۴۷ «.ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ او ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ۴۸آﯾﺎ
ﮐﺴ از رؤﺳﺎ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﺪا زده ﻫﺴﺘﻨﺪ!«
آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

۴۹

و اﻣﺎ اﯾﻦ آدم ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑ ﺧﺒﺮﻧﺪ،

۵۰

ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ،ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﯿﺴ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،از

۵۱

»آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﺳﺮ ﮐﺴ ﺣﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او

ﮔﻮش دﻫﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟« ۵۲در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺟﻠﯿﻠ ﻫﺴﺘ؟
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﯿ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی از ﺟﻠﯿﻞ ﻇﻬﻮر ﻧﺮده اﺳﺖ«.

زﻧ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ

۸

]۱ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رﻓﺖ۲ .و ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه آﻣﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ دور او ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و او ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ۳ .در

اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ زﻧ را ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ او آوردﻧﺪ و ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﯿﻌﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ۴آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،اﯾﻦ زن را در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
۵ﻣﻮﺳ در ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ
ﻣﮔﻮﯾ؟« ۶آﻧﻬﺎ از روی اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﺗﻬﻤﺖ او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺳﺮ
ﺑﺰﯾﺮ اﻓﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺸﺖ ﺧﻮد روی زﻣﯿﻦ ﻣ ﻧﻮﺷﺖ۷ ،وﻟ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﺳﺆال ﺧﻮد اداﻣﻪ
دادﻧﺪ ،ﻋﯿﺴ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺳﻨ اول را
ﺑﻪ او ﺑﺰﻧﺪ۸ «.ﻋﯿﺴ ﺑﺎز ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ اﻓﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﻧﻮﺷﺖ۹ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
از ﭘﯿﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮده ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آن زن ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪ۱۰ .ﻋﯿﺴ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ؟ ﮐﺴ ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ
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ﻧﺮد؟«

۱۱

زن ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿ ﮐﺲ ،ای آﻗﺎ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﺮو و

دﯾﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻦ[«.

ﻋﯿﺴ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
۱۲

ﻋﯿﺴ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻮر دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ در ﺗﺎرﯾ ﺳﺮﮔﺮدان

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻧﻮر زﻧﺪﮔ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۱۳ «.ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ درﺑﺎرۀ
ﺧﻮدت ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫ ﭘﺲ ﺷﻬﺎدت ﺗﻮ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد۱۴ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺣﺘ
اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻢ ،ﺷﻬﺎدﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎری دارد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣ روم وﻟ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ روم۱۵ .ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﻗﻀﺎوت
ﻣﮐﻨﯿﺪ ،وﻟ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻫﯿ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۶ .اﮔﺮ ﻗﻀﺎوت ﻫﻢ ﺑﻨﻢ ﻗﻀﺎوت ﻣﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮاﻫ دو ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎر دارد:

۱۷

در

۱۸

ﯾ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻢ و ﺷﺎﻫﺪ دﯾﺮ ،ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۹ «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺪر ﺗﻮ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا .اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﭘﺪر ﻣﺮا
ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ۲۰ «.ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد ﮔﻔﺖ
و ﮐﺴ ﺑﻪ ﻃﺮف او دﺳﺖ دراز ﻧﺮد ،زﯾﺮا وﻗﺖ او ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ روم ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
۲۱ﺑﺎز ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ روم و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ وﻟ در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ روم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ۲۲ «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وﻗﺘ
ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ روم ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺸﺪ؟« ۲۳ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ و ﻣﻦ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ
آﻣﺪه ام ،ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻟ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ۲۴ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
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در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد .اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ ،در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.
۲۵

آﻧﻬﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از اول ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ.

۲۶

ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی دارم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ و داوری ﻧﻤﺎﯾﻢ اﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺣﻖ

اﺳﺖ و ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از او ﻣ ﺷﻨﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ«.
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۷

آن ﻫﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او درﺑﺎرۀ ﭘﺪر

۲۸

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را از زﻣﯿﻦ

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺪ آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ و از ﺧﻮد ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ۲۹ .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﺪر ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﭽﻪ او را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آورم۳۰ «.در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.

آزادی و ﺑﺮدﮔ
۳۱

ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،در

واﻗ ﭘﯿﺮو ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ۳۲و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
۳۳آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮدۀ ﮐﺴ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ .ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮ از
اﯾﻨﻪ ﻣﮔﻮﺋ ﺷﻤﺎ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟« ۳۴ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮدۀ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ

۳۵

و ﺑﺮده ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ وﻟ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۳۶ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ،ﺷﻤﺎ را آزاد ﺳﺎزد واﻗﻌﺎً آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۳۷ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ در دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺋ ﻧﺪارد ،ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﯿﺪ۳۸ .ﻣﻦ
درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر دﯾﺪه ام ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آﻧﭽﻪ را از ﭘﺪر ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﯿﺪ۳۹ «.آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺳﺖ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣ ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻋﻤﺎل او را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آوردﯾﺪ۴۰ ،وﻟ ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﯿﺪ در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺮد۴۱ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﺪ «.آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ
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ﺣﺮام زاده ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﯾ ﭘﺪر دارﯾﻢ و آن ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ«.

۴۲

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا

ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﻮد ،ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺘﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه ام و در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ،ﺑﻠﻪ او ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﻧﺪارﯾﺪ.

۴۴

۴۳

ﭼﺮا ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن

ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و آرزو ﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﻣ آورﯾﺪ .او از اول ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮد و از راﺳﺘ ﺑ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در او ﻫﯿ راﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘ
دروغ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا دروﻏﻮ و ﭘﺪر ﺗﻤﺎم دروغ ﻫﺎ اﺳﺖ۴۵ .اﻣﺎ
ﻣﻦ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﯾﺪ۴۶ .ﮐﺪام ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮔﻨﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ؟ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﯾﺪ؟ ۴۷ﮐﺴ
ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﯿﺪ ،ﭼﻮن از ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.

ﻋﯿﺴ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ
۴۸ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ درﺳﺖ ﻧﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺮی و دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘ؟« ۴۹ﻋﯿﺴ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬارم وﻟ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ.
۵۰ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻼل ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﺲ دﯾﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ و او ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﺪ.
۵۱

ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد«.

۵۲

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ او

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺮدﻧﺪ وﻟ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ:
ﻫﺮﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد۵۳ .آﯾﺎ ﺗﻮ از ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘ؟ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ؟«

۵۴

ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﻮد را آدم

ﺑﺰرﮔ ﺑﺪاﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔ ارزﺷ ﻧﺪارد ،آن ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺰرﮔ و ﺟﻼل ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ۵۵ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿ وﻗﺖ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ او را
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ دروﻏﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،وﻟ ﻣﻦ او را
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻢ۵۶ .ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از اﯾﻨﻪ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ روز ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ،
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۵۷

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻫﻢ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و آن را دﯾﺪ و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ«.

ﻧﺪاری ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷ؟«
ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.

۵۸

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

۵۹

آن ﻫﺎ ﺳﻨ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ

وﻟ او از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم دور ﺷﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮد و رﻓﺖ.

ﺷﻔﺎی ﮐﻮر ﻣﺎدر زاد

۹

۱وﻗﺘ از ﻣﺤﻠ ﻣﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻮر ﻣﺎدر زادی را دﯾﺪ۲ .ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای اﺳﺘﺎد،

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﺎه ﮐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟ ﺧﻮد او ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﻮد ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﺶ؟« ۳ﻋﯿﺴ
ﺟﻮاب داد» :ﻧﻪ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﻧﻪ از واﻟﺪﯾﻨﺶ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎ در وﺟﻮد او ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا آﺷﺎر
ﮔﺮدد۴ .ﺗﺎ وﻗﺘ روز اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .وﻗﺘ ﺷﺐ ﻣ آﯾﺪ ﮐﺴ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ۵ .ﺗﺎ وﻗﺘ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﻮر دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ۶ «.وﻗﺘ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ آب دﻫﺎن ﺑﻪ
۷

زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ آن ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻞ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮر ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و در ﺣﻮض
ﺳﯿﻠﻮﺣﺎ )ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺳﺘﺎده( ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی «.ﭘﺲ رﻓﺖ و ﺷﺴﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۸ﭘﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ او را در وﻗﺘ ﮐﻪ ﮔﺪاﺋ ﻣﮐﺮد ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺷﺨﺼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺪاﺋ ﻣﮐﺮد؟« ۹ﺑﻌﻀ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ «.اﻣﺎ
دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ او ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد «.وﻟ او ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ
ﻫﺴﺘﻢ۱۰ «.از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ؟« ۱۱او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼ
ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮض ﺳﯿﻠﻮﺣﺎ
ﺑﺮوم و ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ رﻓﺘﻢ و ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ و ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪم۱۲ «.آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آن ﺷﺨﺺ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﺟﻮاب داد» :ﻧﻤ داﻧﻢ«.
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ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ ﺷﻔﺎی ﮐﻮر ﻣﺎدرزاد
۱۳آن ﻫﺎ آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﺑﺮدﻧﺪ۱۴ ،زﯾﺮا ﻋﯿﺴ در روز ﺳﺒﺖ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد۱۵ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :او روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﺴﺘﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ«.
۱۶

ﻋﺪه ای از ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن روز ﺳﺒﺖ را

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ «.دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟« و
در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ دو دﺳﺘ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
۱۷آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ از آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در ﺑﺎرۀ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋ ﭼﺸﻤﺎن
ﺗﻮ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :او ﯾ ﻧﺒ اﺳﺖ۱۸ «.وﻟ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
آن ﻣﺮد ﮐﻮر ﺑﻮده و ﺑﯿﻨﺎﺋ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ واﻟﺪﯾﻦ او را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.

۱۹

از آﻧﻬﺎ

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ
ﭼﻮﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ؟« ۲۰واﻟﺪﯾﻦ آن ﺷﺨﺺ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﻣﺎ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ۲۱ .اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ
ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،او ﺑﺎﻟ اﺳﺖ و ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ زد«.
۲۲

واﻟﺪﯾﻦ او ﭼﻮن از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻗﺒﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﻣﺴﯿ اﺳﺖ او را از ﮐﻨﯿﺴﻪ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲۳ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
واﻟﺪﯾﻦ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،او ﺑﺎﻟ اﺳﺖ«.
۲۴ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﻮر ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻦ .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ۲۵ «.آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﻪ او ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ
ﻓﻘﻂ ﯾ ﭼﯿﺰ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﻮدم و اﮐﻨﻮن ﻣ ﺑﯿﻨﻢ۲۶ «.آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﭼﻮﻧﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد؟« ۲۷ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﺪ .ﭼﺮا
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺎﮔﺮد او ﺷﻮﯾﺪ؟« ۲۸ﭘﺲ ﺑﻪ او ﺑﺪ و رد
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ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﻮدت ﺷﺎﮔﺮد او ﻫﺴﺘ ،ﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻮﺳ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

۲۹

ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺖ وﻟ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ او از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ«.

۳۰

آن ﻣﺮد در ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ

ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ او از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳۱

ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻋﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎران را ﻧﻤ ﺷﻨﻮد وﻟ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

و ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آورد ،ﺧﺪا دﻋﺎﻫﺎی او را ﻣ ﺷﻨﻮد.

۳۲

از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ

ﮐﺴ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮر ﻣﺎدر زادی را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ۳۳ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد،
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﺑﻨﺪ۳۴ «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ای ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫ؟« و
ﺑﻌﺪ او را از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﮐﻮر دﻻن
۳۵

وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ او را از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﻧﺪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ

اﻧﺴﺎن اﯾﻤﺎن داری؟«

۳۶

آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داد» :ای آﻗﺎ ،ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورم؟«

۳۷

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ

او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ او را دﯾﺪه ای و او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۳۸ «.او ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻤﺎن دارم «.و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿﺴ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.
۳۹ﻋﯿﺴ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داوری ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎ و ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﮐﻮر ﺷﻮﻧﺪ«.
۴۰ﺑﻌﻀ از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﮐﻪ در اﻃﺮاف او ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ
ﻣﻘﺼﺪت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؟« ۴۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﻮر ﻣ ﺑﻮدﯾﺪ ﮔﻨﺎﻫ
ﻧﻤ داﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﻮز در ﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ«.

ﻣﺜﻞ آﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان

۱۰

»۱ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﻪ از در ﺑﻪ آﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان وارد ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ از راه دﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺮود او

دزد و راﻫﺰن اﺳﺖ۲ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از در وارد ﺷﻮد ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﺳﺖ۳ .درﺑﺎن در را ﺑﺮای او
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ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ .او ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
۴

ﺑﯿﺮون ﻣ ﺑﺮد .وﻗﺘ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻣ ﺑﺮد ﺧﻮدش در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ و
۵

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣ روﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﺪای او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آدم ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﻤ روﻧﺪ ﺑﻠﻪ
۶

از او ﻣﮔﺮﯾﺰﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﺪای ﺑﯿﺎﻧﺎن را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ «.ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آورد وﻟ
آن ﻫﺎ ﻣﻘﺼﺪ او را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.

ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﻮ
۷ﭘﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﻫﺴﺘﻢ۸ .ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ دزد و راﻫﺰن ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ۹ .ﻣﻦ در
ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ وارد ﺷﻮد ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣ رود و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﮐﻨﺪ.

۱۰

دزد ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪزدد ،ﺑﺸﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ آدﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔ ﯾﺎﺑﻨﺪ و آن را

ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۱

ﻣﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺪا

ﻣ ﺳﺎزد ۱۲اﻣﺎ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ وﻗﺘ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮگ
ﻣ آﯾﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣﮔﺬارد و ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ .آﻧﺎه ﮔﺮگ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد۱۳ .او ﻣﮔﺮﯾﺰد ﭼﻮن ﻣﺰدور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ۱۴ .ﻣﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﻮ
ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

۱۵

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا

ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺪر را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺪا ﻣ ﺳﺎزم۱۶ .ﻣﻦ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان دﯾﺮی ﻫﻢ دارم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورم .آن ﻫﺎ ﺻﺪای ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﯾ ﮔﻠﻪ و ﯾ ﭼﻮﭘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۱۷

ﭘﺪرم ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد زﯾﺮا ﻣﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد

را ﻓﺪا ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻢ۱۸ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﻣﻦ ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ
ﺧﻮد آن را ﻓﺪا ﻣﮐﻨﻢ .اﺧﺘﯿﺎر دارم ﮐﻪ آن را ﻓﺪا ﺳﺎزم و اﺧﺘﯿﺎر دارم ﮐﻪ آن را ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورم.
ﭘﺪر اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ«.
۱۹ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﺎر دﯾﺮ در ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دو دﺳﺘ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ۲۰ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ
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ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او روح ﻧﺎﭘﺎک دارد و دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣ دﻫﯿﺪ؟«

۲۱

دﯾﺮان

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ .آﯾﺎ روح ﻧﺎﭘﺎک ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن
ﮐﻮر را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؟«

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﯿﺴ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
۲۲وﻗﺘ ﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ۲۳و ﻋﯿﺴ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه و در داﺧﻞ رواق
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺪم ﻣ زد۲۴ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﻃﺮاف او ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﺎ را در
ﺷ ﻣﮔﺬاری؟ اﮔﺮ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘ آﺷﺎرا ﺑﻮ۲۵ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎور ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻨﺪ۲۶ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﯾﺪ۲۷ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ﺻﺪای ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ.

۲۸

ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻼک

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺮد.

۲۹

ﭘﺪری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه

اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﯿﺮد۳۰ .ﻣﻦ و ﭘﺪر
ﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
۳۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﻨ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ۳۲ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده ام .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺪاﻣﯿ از آن ﻫﺎ ﻣﺮا
ﺳﻨﺴﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ۳۳ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮ را
ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮ ﺗﻮﺳﺖ .ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘ ادﻋﺎی ﺧﺪاﯾ ﻣﮐﻨ«!
۳۴ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
۳۵اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﮐﻼم او را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم
ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد۳۶ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر ،ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺮ ﻣ دﻫﯿﺪ وﻗﺘ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ ۳۷اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤ آورم ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ ۳۸و اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎی او را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﯾﺪ ﺑﻪ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ در او«.
۳۹ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﺮ آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن دور ﺷﺪ.
۴۰

ﺑﺎز ﻋﯿﺴ از درﯾﺎی اُردن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ داد ،رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

۴۱

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺤﯿ ﻫﯿ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻧﺮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ او درﺑﺎرۀ اﯾﻦ

ﻣﺮد ﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﺑﻮد۴۲ «.در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

ﻣﺮگ اﯾﻠﻌﺎزَر

۱۱

۱ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻠﻌﺎزَر ،از اﻫﺎﻟ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﯾﻌﻨ دﻫﺪه ﻣﺮﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﺮﺗﺎ ،ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد.

۲ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺮ رﯾﺨﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺸ ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن
ﺑﺮادرش اﯾﻠﻌﺎزَر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد۳ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﺑﺮای ﻋﯿﺴ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮ او را دوﺳﺖ داری ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ۴ «.وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ
ﻣﺮگ او ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ راه ﺟﻼل
ﯾﺎﺑﺪ«.
۵

۶

ﻋﯿﺴ ﻣﺮﺗﺎ و ﺧﻮاﻫﺮ او و اﯾﻠﻌﺎزَر را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘ از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻠﻌﺎزَر ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ

دو روز دﯾﺮ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ۷و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ
ﺑﺮوﯾﻢ۸ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻫﻨﻮز از آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ را
ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوی؟« ۹ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد:
»آﯾﺎ ﯾ روز دوازده ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴ ﮐﻪ در روز راه ﻣ رود ﻟﻐﺰش ﻧﻤ ﺧﻮرد زﯾﺮا ﻧﻮر اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۱۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ در ﺷﺐ راه ﺑﺮود ﻣ ﻟﻐﺰد زﯾﺮا در او ﻫﯿ ﻧﻮری وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
۱۱ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود» :دوﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻠﻌﺎزَر ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣ روم ﺗﺎ او را ﺑﯿﺪار
ﮐﻨﻢ۱۲ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ او ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۳ «.ﻋﯿﺴ
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از ﻣﺮگ او ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ او ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻟ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر واﺿ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﻌﺎزَر ﻣﺮده اﺳﺖ.

۱۴

آﻧﺎه ﻋﯿﺴ

۱۵

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮده ام ﭼﻮن

ﺣﺎﻻ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوﯾﻢ«.

۱۶

ﺗﻮﻣﺎ ﮐﻪ او را دوﮔﺎﻧ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺮ

ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ«.

ﻋﯿﺴ ﻗﯿﺎﻣﺖ و زﻧﺪﮔ اﺳﺖ
۱۷وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز اﺳﺖ او را دﻓﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ۱۸ .ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻧﯿﻢ ﻓﺮﺳﻨ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ۱۹و ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺰد ﻣﺮﺗﺎ و ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮادر ﺷﺎن آن ﻫﺎ را ﺗﺴﻠ دﻫﻨﺪ۲۰ .ﻣﺮﺗﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﻋﯿﺴ در راه اﺳﺖ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ وﻟ ﻣﺮﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪ۲۱ .ﻣﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣ ﺑﻮدی ﺑﺮادرم ﻧﻤ ﻣﺮد.
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

۲۲

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ

۲۳

ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت ﺑﺎز زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

۲۴

ﻣﺮﺗﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ او در

روز ﻗﯿﺎﻣﺖ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۵ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ و زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ۲۶و ﮐﺴ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎور ﻣﮐﻨ؟« ۲۷ﻣﺮﺗﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﯿ
و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.

ﻋﯿﺴ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ
۲۸ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ رﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺮﯾﻢ را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»اﺳﺘﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ را ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ۲۹ «.وﻗﺘ ﻣﺮﯾﻢ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻓﻮراً ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﯿﺴ
رﻓﺖ۳۰ .ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻫﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻠﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن او رﻓﺖ.
۳۱ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠ دادن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣ رود ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮود ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ
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ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ.
۳۲ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻮد آﻣﺪ و او را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی او اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا،
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣ ﺑﻮدی ﺑﺮادرم ﻧﻤ ﻣﺮد۳۳ «.ﻋﯿﺴ وﻗﺘ او و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮﯾﺎن دﯾﺪ از دل آﻫ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ ۳۴و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟« ﺟﻮاب
دادﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ«.

۳۵

ﻋﯿﺴ ﮔﺮﯾﺴﺖ.

۳۶

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر او را دوﺳﺖ

داﺷﺖ؟« ۳۷اﻣﺎ ﺑﻌﻀ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮر را ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﺑﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی ﻣﺮگ اﯾﻠﻌﺎزَر را ﺑﯿﺮد؟«

اﯾﻠﻌﺎزَر زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد
۳۸ﭘﺲ ﻋﯿﺴ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ از دل آه ﻣﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ آﻣﺪ .ﻗﺒﺮ ﻏﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨ ﭘﯿﺶ روی آن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۳۹ .ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻨ را ﺑﺮدارﯾﺪ «.ﻣﺮﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﻠﻌﺎزَر ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺣﺎﻻ
ﭼﻬﺎر روز از ﻣﺮگ او ﻣﮔﺬرد و ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۴۰ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ؟« ۴۱ﭘﺲ ﺳﻨ را از ﭘﯿﺶ روی ﻗﺒﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،ﺗﻮ را ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه ای.
۴۲ﻣﻦ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮی وﻟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ای۴۳ «.ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای اﯾﻠﻌﺎزَر ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ۴۴ «.آن ﻣﺮده ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺬارﯾﺪ
ﺑﺮود«.

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵ ‐ ۱ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲ ‐ ۱ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۲ ‐ ۱ :۲۲
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۴۵

ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘ آﻧﭽﻪ را ﻋﯿﺴ اﻧﺠﺎم داد ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

۴۶

اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻋﯿﺴ

اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ.

۴۷

ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ و ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮد

ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻌﺠﺰات زﯾﺎدی ﻣﮐﻨﺪ.

۴۸

اﮔﺮ او را

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آزاد ﺑﺬارﯾﻢ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و آن وﻗﺖ روﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺟﺎ و
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ۴۹ «.ﯾ از آن ﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﻗﯿﺎﻓﺎ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﻧﻤ داﻧﯿﺪ۵۰ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺑﻤﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻠﺖ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﻮد۵۱ «.او اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را از ﺧﻮد ﻧﻔﺖ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻮن در آن ﺳﺎل ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ در راه ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ۵۲و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در راه آن ﻗﻮم ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺑﺪن واﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد۵۳ .از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﻗﺘﻞ او را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

۵۴

ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﺎر در ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﮐﺮد،

ﺑﻠﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاﯾﻢ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ.
۵۵ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از آﺑﺎدی ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
از ﻋﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۵۶

آن ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﺴ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ

ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ۵۷اﻣﺎ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ
اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﯿﺴ ﮐﺠﺎﺳﺖ اﻃﻼع دﻫﺪ ﺗﺎ او را دﺳﺘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻋﯿﺴ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮﯾﻢ
)ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۳ ‐ ۶ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ (۹ ‐ ۳ :۱۴

۱۲

۱ﺷﺶ روز ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ اﯾﻠﻌﺎزَر ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ

ﮐﻪ او را ﭘﺲ از ﻣﺮدن زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻣﺪ۲ .آن ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای او دﻋﻮﺗ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺗﺎ
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۳

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد و اﯾﻠﻌﺎزَر ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻋﯿﺴ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ .آﻧﺎه ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ای
از ﻋﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ روﻏﻦ ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد آورد و ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﯿﺴ رﯾﺨﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد
۴

آن ﻫﺎ را ﺧﺸ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ از ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ
۵

ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﺑﻮد و ﺑﺰودی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪۀ وی ﻣ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ
۶

ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل آن ﺑﻪ ﻓﻘﺮا داده ﺷﻮد؟« او اﯾﻦ را از روی
دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﻧﻔﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻮل ﮐﯿﺴﮥ ﭘﻮل و ﺷﺨﺺ دزدی
ﺑﻮد و از ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣ دادﻧﺪ ﺑﺮ ﻣ داﺷﺖ۷ .ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ او ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺑﺬار آن
را ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺮا دﻓﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ دارد۸ .ﻓﻘﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.

دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻠﻌﺎزَر
۹

ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻠﻪ اﯾﻠﻌﺎزَر

را ﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۱۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻠﻌﺎزَر را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﺪ،
۱۱زﯾﺮا او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن از رﻫﺒﺮان ﺧﻮد روﮔﺮدان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ.

ورود ﻣﻈﻔﺮاﻧﮥ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۱ ‐ ۱ :۲۱ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۱ ‐ ۱ :۱۱و ﻟﻮﻗﺎ (۴۰ ‐ ۲۸ :۱۹
۱۲

ﻓﺮدای آن روز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻋﯿﺴ در راه اورﺷﻠﯿﻢ

اﺳﺖ۱۳ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ:
»ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ ،ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ۱۴ «.ﻋﯿﺴ ﮐﺮه اﻻﻏ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ
آن ﺳﻮار ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۱۵ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ،دﯾﺮ ﻧﺘﺮس ،اﮐﻨﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮه اﻻﻏ ﺳﻮار اﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ«.
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۱۶

در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان روﺷﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺟﻼل رﺳﯿﺪ

آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ درﺑﺎرۀ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۷ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻠﻌﺎزَر را ﺻﺪا زد و زﻧﺪه از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۸

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﯿﺴ

آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد۱۹ .ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺎری از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﯿﺴ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
۲۰در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻋﯿﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺪه ای ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ۲۱ .آن ﻫﺎ ﻧﺰد
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺴﯿﺪای ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﯿﺴ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ«.
۲۲ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ رﻓﺖ و اﯾﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪرﯾﺎس ﮔﻔﺖ و آن وﻗﺖ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
۲۳ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﻋﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ۲۴ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ داﻧﮥ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻧﺮود و ﻧﻤﯿﺮد ،ﻫﯿ وﻗﺖ از ﯾ داﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد
داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑ ﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣ آورد۲۵ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد آن را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و
ﮐﺴ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺬرد آن را ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۲۶ .اﮔﺮ ﮐﺴ
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﻦ او را ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺨﻦ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﮔﺶ
۲۷ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻮﯾﻢ» :ای ﭘﺪر ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮﻫﺎن؟« اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ام۲۸ .ای ﭘﺪر ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺑﺪه«.
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در آن وﻗﺖ ﺻﺪاﺋ از آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :آن را ﺟﻼل داده ام و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ
داد«.

۲۹

ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺻﺪای رﻋﺪ ﺑﻮد «.و دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺮﺷﺘﻪ ای

ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ«.

۳۰

ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ.

۳۱

اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗ داوری اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﺮدار اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد.

زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﻮم ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﮐﺸﺎﻧﻢ«.

۳۳

۳۲

وﻗﺘ از روی

ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع

ﻣﺮﮔ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد ﮔﻔﺖ۳۴ .ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
ﮐﯿﺴﺖ؟« ۳۵ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ راه ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺗﺎرﯾ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد .ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ راه ﻣ رود ﻧﻤ داﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣ رود۳۶ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻮر را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮر ﺷﻮﯾﺪ«.

ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و از ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ رﻓﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ۳۷ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر
آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داد آن ﻫﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ۳۸ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻦ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ را ﮐﺴ ﺑﺎور ﻧﻤﻮده و آﯾﺎ ﺑﺎزوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ؟« ۳۹ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»۴۰ :ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ
را ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و دل ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دل ﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﻢ«.
۴۱اﺷﻌﯿﺎ اﯾﻦ را ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﺟﻼل ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ و درﺑﺎرۀ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
۴۲ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮد ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .وﻟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ و از ﺗﺮس از آﻧﻪ
ﻣﺒﺎدا از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۴۳ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از اﻧﺴﺎن
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را ﺑﯿﺶ از ﺣﺮﻣﺖ و ﻋﺰﺗ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺘﻨﺪ.

داوری ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﻼم ﻋﯿﺴ
۴۴

ﭘﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﻦ

ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ.

۴۵

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ.

۴۶

ﻣﻦ ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد در ﺗﺎرﯾ ﻧﻤﺎﻧﺪ۴۷ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﺣﻖ او داوری ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺎزم ﺑﻠﻪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﻢ۴۸ .داوری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا رد ﮐﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ او را ﻣﻼﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزد.
ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ در روز آﺧﺮت او را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۴۹ .ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ و ﭼﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ
۵۰

و ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن او زﻧﺪﮔ اﺑﺪی اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎﮔﺮدان

۱۳

۱ﯾ روز ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺑﺮود .او ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣ داﺷﺖ ،آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺖ۲ .وﻗﺖ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﺷﺐ ﺑﻮد و ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺒﻼ ﯾﻬﻮدای
اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن را ﺷﻮراﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ۳ .ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ ﭘﺪر ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮده و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣ رود۴ ،از ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺪﯾﻔﻪ ای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ۵ .ﺑﻌﺪ از آن در ﻟﻨ آب
رﯾﺨﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎﮔﺮدان و ﺧﺸ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﯾﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد۶ .وﻗﺘ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس رﺳﯿﺪ او ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫ
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۷

ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻮﺋ؟« ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﻧﻤ ﻓﻬﻤ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻢ وﻟ ﺑﻌﺪاً
۸

ﺧﻮاﻫ ﻓﻬﻤﯿﺪ «.ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﮔﺬارم ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻮﺋ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ
۹

را ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺗﻮ در ﻣﻦ ﺣﺼﻪ ﻧﺨﻮاﻫ داﺷﺖ «.ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻠﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﺳﺮم را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮی«.

۱۰

ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ

اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﺪارد ﺑﺠﺰ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ .او از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﯿﺪ،
وﻟ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ۱۱ «.ﭼﻮن او ﻣ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﮥ
ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
۱۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﭘﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺖ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ ،از
آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدم؟ ۱۳ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﺳﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ و
درﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ۱۴ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺎﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را ﺷﺴﺘﻪ ام ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻫﺎی ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ۱۵ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دادم ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ۱۶ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﻏﻼﻣ از ارﺑﺎب ﺧﻮد و ﻫﯿ
ﻗﺎﺻﺪی از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ۱۷ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻨﺮا ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۱۸

آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد :آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرد ،ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘ واﻗ ﺷﻮد اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.

۱۹

اﮐﻨﻮن

۲۰

ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ،ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ درﺑﺎرۀ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۵ ‐ ۲۰ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۱ ‐ ۱۷ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۲۳ ‐ ۲۱ :۲۲
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۲۱

وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ روﺣﺎً ﺳﺨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﺎر ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

۲۲

ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺷ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ دﯾﺪﻧﺪ

زﯾﺮا ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ را درﺑﺎرۀ ﮐﺪام ﯾ از آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ﭘﻬﻠﻮی او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

۲۳

ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻪ ﻋﯿﺴ او را

۲۴

ﭘﺲ ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺑﺎ اﺷﺎره از او ﺧﻮاﺳﺖ از ﻋﯿﺴ

ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ او درﺑﺎرۀ ﮐﺪام ﯾ از آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۵

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻧﺰدﯾﺘﺮ

ﺷﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،او ﮐﯿﺴﺖ؟« ۲۶ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن را در ﮐﺎﺳﻪ
ﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ او ﻣ دﻫﻢ ،او ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ «.ﭘﺲ وﻗﺘ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﺮا در ﮐﺎﺳﻪ ﺗﺮ ﮐﺮد ،آن را ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ داد۲۷ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﯾﻬﻮدا ﻟﻘﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ﺷﯿﻄﺎن در ﻫﺴﺖ او درآﻣﺪ.
ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﻣﮐﻨ زودﺗﺮ ﺑﻦ۲۸ «.وﻟ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﯿ
ﮐﺲ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻘﺼﺪ او از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد۲۹ .ﺑﻌﻀ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا ﻣﺴﺌﻮل ﮐﯿﺴﮥ
ﭘﻮل ﺑﻮد ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻻزم دارﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﻘﺮا
ﺑﺪﻫﺪ۳۰ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﯾﻬﻮدا ﻟﻘﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺷﺐ ﺑﻮد.

ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮ
۳۱وﻗﺘ ﯾﻬﻮدا ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻼل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ﺧﺪا ﻧﯿﺰ
ﺟﻼل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.

۳۲

و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ ﺟﻼل

ﺑﻪ زودی ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد۳۳ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺸﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ آن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.

۳۴

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻢ ﻧﻮ ﻣ دﻫﻢ :ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را

دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ام ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ۳۵ .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ«.
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ﭘﯿﺸﻮﯾ اﻧﺎر ﭘﺘﺮس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۵ ‐ ۳۱ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۱ ‐ ۲۷ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۳۴ ‐ ۳۱ :۲۲
۳۶

ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻣ روی؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ روم

ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫ آﻣﺪ۳۷ «.ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ؟ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ۳۸ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
او ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ؟ ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎﻧ
ﺧﺮوس ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ.

ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻧﻪ راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ

۱۴

۲

۱

دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺧﺎﻧﮥ

ﭘﺪر ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻔﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣ روم ﺗﺎ ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
آﻣﺎده ﺳﺎزم۳ .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ ،دوﺑﺎره ﻣ آﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ
ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮم ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ روم و راه آن را ﻧﯿﺰ
ﻣ داﻧﯿﺪ۵ «.ﺗﻮﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ روی ،ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راه
۶

را ﺑﺪاﻧﯿﻢ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ راه و راﺳﺘ و زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﻧﺰد
ﭘﺪر ﻧﻤ آﯾﺪ۷ .اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و او
را دﯾﺪه اﯾﺪ۸ «.ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓ
اﺳﺖ۹ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ام و ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻣﺮا
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ای؟ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﮔﻮﯾ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه؟ ۱۰آﯾﺎ
ﺑﺎور ﻧﻤﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ از ﺧﻮدم
ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭘﺪری ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ۱۱ .ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ از ﻣﻦ
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دﯾﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۲

ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﮐﻨﻢ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺘ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣ روم
ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﭘﺪر در ﭘﺴﺮ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ.

۱۴

۱۳

و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ

اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ

ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد.

وﻋﺪۀ روح اﻟﻘﺪس
۱۵اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﯾﺪ اواﻣﺮ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ۱۶و ﻣﻦ از ﭘﺪر درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ۱۷ .ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن روح راﺳﺘ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد زﯾﺮا او را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ وﻟ ﺷﻤﺎ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن او ﭘﯿﺶ
ﺷﻤﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۸ .ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬارم ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم۱۹ .ﭘﺲ از
اﻧﺪک زﻣﺎﻧ ،دﻧﯿﺎ دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ زﻧﺪه ام ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ.

۲۰

در آن روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻦ و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ.

۲۱ﻫﺮﮐﻪ اﺣﺎم ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد و ﻫﺮﮐﻪ
ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد ﭘﺪر ﻣﻦ او را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ۲۲ «.ﯾﻬﻮدا )ﻧﻪ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ (از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن؟« ۲۳ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا
دوﺳﺖ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺪر ﻣﻦ او را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎ
ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه و ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ۲۴ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ از ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
۲۵اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را وﻗﺘ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ۲۶ ،اﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨ روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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۲۷

ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﮔﺬارم ،ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ .دﻧﯿﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن

ﺳﻼﻣﺘ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ .دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮد و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
۲۸

ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣ روم وﻟ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم .اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺘﯿﺪ از

ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﻣ روم ﺷﺎد ﻣ ﺷﺪﯾﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘ واﻗ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

۲۹

اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ از

۳۰

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

زﯾﺎد ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺳﺮدار اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ ،او ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﯿ ﻗﺪرﺗ ﻧﺪارد۳۱ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ
دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪر را دوﺳﺖ دارم ،اواﻣﺮ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ.

ﺗﺎک ﺣﻘﯿﻘ

۱۵

۱ﻣﻦ ﺗﺎک ﺣﻘﯿﻘ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ۲ .ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ای را ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﻧﯿﺎورد
۳

ﻣ ﺑﺮد و ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ای ﮐﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﯿﺎورد آن را ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﯿﻮۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
۴

ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺎک ﺷﺪه اﯾﺪ .در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﯿ ﺷﺎﺧﻪ ای
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻣﯿﻮه دﻫﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ در ﺗﺎک ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﻤﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺮ
آﻧﻪ در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
۵ﻣﻦ ﺗﺎک ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او ،ﻣﯿﻮۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻣ آورد
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪا از ﻣﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ۶ .اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺑﻪ دور
اﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺸ ﻣﮔﺮدد .ﻣﺮدم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﯿﺪه را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در آﺗﺶ
ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ۷ .اﮔﺮ در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورده ﻣ ﺷﻮد۸ .ﺟﻼل ﭘﺪر ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻮۀ ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۹ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ام .در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ۱۰ .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
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ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺎم ﭘﺪر را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ام و در ﻣﺤﺒﺖ او ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۱اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺗﺎ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد۱۲ .ﺣﻢ ﻣﻦ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ۱۳ .ﻣﺤﺒﺘ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ۱۴ .ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ اﺣﺎم
ﻣﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

۱۵

دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺪه ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﺑﻨﺪه ﻧﻤ داﻧﺪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ

را دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ام زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ را از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دادم۱۶ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺑﺮﻧﺰﯾﺪه اﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام و ﻣﻘﺮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ـ ﺛﻤﺮی ﮐﻪ
داﺋﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۷ .ﺣﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ.

ﻧﻔﺮت دﻧﯿﺎ
۱۸اﮔﺮ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارد ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ۱۹ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣ ﺑﻮدﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارد۲۰ .آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ :ﻏﻼم از ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ آزار رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﮔﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد۲۱ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ۲۲ .اﮔﺮ
ﻣﻦ ﻧﻤ آﻣﺪم و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻔﺘﻢ آن ﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﻤ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟ اﮐﻨﻮن دﯾﺮ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
ﻋﺬری ﻧﺪارﻧﺪ۲۳ .ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮت دارد۲۴ .اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻫﯿ ﺷﺨﺺ دﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دادم ﮔﻨﺎﻫ ﻧﻤ داﺷﺘﻨﺪ
وﻟ آن ﻫﺎ آن ﮐﺎرﻫﺎ را دﯾﺪه اﻧﺪ وﻟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻢ از ﻣﻦ و ﻫﻢ از ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ۲۵ .و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮرات آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑ ﺟﻬﺖ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ« ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد.
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۲۶

اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ او را از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨ روح راﺳﺘ ﮐﻪ از

ﭘﺪر ﺻﺎدر ﻣﮔﺮدد ،او درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد

۲۷

و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا

از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﯾﺪ.

۱۶

۲

۱

اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﺷﻤﺎ را از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و

در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻧ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﺪﻣﺖ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۳ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﭘﺪر را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮا۴ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘ زﻣﺎن وﻗﻮع آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ.

ﮐﺎر روح اﻟﻘﺪس
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺘﻢ زﯾﺮا ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ۵اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد
۶

ﻣ روم و ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺠﺎ ﻣ روی؟ وﻟ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ
۷

دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﻏﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺮوم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮوم او را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ۸و وﻗﺘ او ﻣ آﯾﺪ دﻧﯿﺎ را در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣ ﺳﺎزد۹ .ﮔﻨﺎه را
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ۱۰ ،ﻋﺪاﻟﺖ را آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﯿﺶ
ﭘﺪر ﻣ روم و دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ

۱۱

و واﻗﻌﯿﺖ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺣﻤﺮان

اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۲ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ وﻟ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﻼ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن آن ﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ.
۱۳در ﻫﺮ ﺣﺎل ،وﻗﺘ او ﮐﻪ روح راﺳﺘ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
زﯾﺮا از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را از اﻣﻮر
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣ ﺳﺎزد۱۴ .او ﻣﺮا ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ﺣﻘﺎﯾﻘ را ﮐﻪ از ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
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اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

۱۵

ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺪر دارد از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻘﺎﯾﻘ را

ﮐﻪ از ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻏﻢ و ﺧﻮﺷ
۱۶

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ،دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ وﻟ ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.

۱۷

ﭘﺲ ﺑﻌﻀ از

ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ وﻟ ﺑﺎز ﺑﻌﺪ
از ﻣﺪﺗ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣ روم؟ ﻣﻘﺼﺪ او از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ۱۸ﺳﭙﺲ
آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺪﺗ ﮐﻪ او درﺑﺎرۀ آن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۹ «.ﻋﯿﺴ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از او ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ،دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ وﻟ ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .آﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺳﺖ؟

۲۰

ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺷ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﯾﺨﺖ و

ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ وﻟ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﺷ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻏﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ وﻟ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺷ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ۲۱ .ﯾ زن در وﻗﺖ وﻻدت درد ﻣﮐﺸﺪ و از درد ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ درد و ﻧﺎراﺣﺘ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ۲۲ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮐﻨﻮن ﻏﻤﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ
و در آن وﻗﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻮﺷ را از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮد.

۲۳

در آن

روز دﯾﺮ از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد۲۴ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺧﻮﺷ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.

ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
۲۵ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺜَﻞ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام وﻟ زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺜَﻞ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ واﺿ و ﺑ ﭘﺮده درﺑﺎرۀ ﭘﺪر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ۲۶ .وﻗﺘ
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آن روز ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ از ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﭘﺪر
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد،

۲۷

زﯾﺮا ﭘﺪر ﺧﻮدش ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و

ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه ام.

۲۸

ﻣﻦ از ﻧﺰد ﭘﺪر آﻣﺪم و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ وارد ﺷﺪم و اﮐﻨﻮن

دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺪر ﻣ روم«.
۲۹

ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿ و ﺑﺪون اﺷﺎره و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾ.

۳۰

ﻣﺎ اﮐﻨﻮن

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣ داﻧ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﺗﻮ از ﻧﺰد ﺧﺪا آﻣﺪه ای«.

۳۱

ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ؟

۳۲ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﺎﻋﺘ ﻣ آﯾﺪ ـ و در واﻗ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ روﯾﺪ و ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮔﺬارﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ
اﺳﺖ۳۳ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ در ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در دﻧﯿﺎ رﻧ و زﺣﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .وﻟ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ام«.

دﻋﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان

۱۷

۱ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،آن ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه

اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺟﻼل ده ﺗﺎ ﭘﺴﺮت ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺟﻼل دﻫﺪ۲ ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺳﭙﺮده ای ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ای زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺑﺪﻫﺪ۳ .اﯾﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﮐﻪ
آن ﻫﺎ ﺗﻮ را ﺧﺪای ﯾﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘ و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ۴ .ﻣﻦ ﺗﻮ را در
روی زﻣﯿﻦ ﺟﻼل دادم و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ۵و اﮐﻨﻮن ای ﭘﺪر ،ﻣﺮا در
ﭘﯿﺸﺎه ﺧﻮد ﺟﻼل ﺑﺪه ـ ﻫﻤﺎن ﺟﻼﻟ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ در ﻧﺰد ﺗﻮ داﺷﺘﻢ.
۶ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪم .آﻧﻬﺎ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی و آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ۷ .اﮐﻨﻮن آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ دادی واﻗﻌﺎً از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ۸ .زﯾﺮا آن ﮐﻼﻣ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادم و آن ﻫﺎ ﻫﻢ
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آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ آﻣﺪه ام و اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ای.
۹ﻣﻦ ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ای دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ زﯾﺮا
آن ﻫﺎ از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۰ .آﻧﭽﻪ ﻣﻦ دارم از ﺗﻮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺗﻮ داری از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺟﻼل ﻣﻦ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﻫﺎ آﺷﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۱

ﻣﻦ دﯾﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻢ وﻟ آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﻢ .ای ﭘﺪر ﻣﻘﺪس ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ای ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ
آن ﻫﺎ ﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

۱۲

در ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎم ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧ

را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و ﻫﯿ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﺪ ﺟﺰ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻫﻼﮐﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد۱۳ .وﻟ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﻢ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷ ﻣﺮا در ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۴ .ﻣﻦ
ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه ام ،اﻣﺎ ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،دﻧﯿﺎ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت
دارد۱۵ .ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ را از دﻧﯿﺎ ﺑﺒﺮی ﺑﻠﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺷﺮارت و
ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋ۱۶ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۱۷ .آﻧﻬﺎ را
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ راﺳﺘ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻼم ﺗﻮ راﺳﺘ اﺳﺖ۱۸ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم.

۱۹

و اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ راﺳﺘ

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮔﺮدﻧﺪ.
۲۰

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﮐﻨﻢ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﯿﺎم و ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن

ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد،

۲۱

ﺗﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﭘﺪر در ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﻣﻦ در ﺗﻮ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ

در ﻣﺎ ﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ دﻧﯿﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ای۲۲ .آن ﺟﻼﻟ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ای
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ام ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ۲۳ ،ﻣﻦ در آﻧﻬﺎ و ﺗﻮ در ﻣﻦ ـ ﺗﺎ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی و آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻦ دوﺳﺖ داری.
۲۴ای ﭘﺪر ،آرزو دارم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻼﻟ را
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ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از آﻏﺎز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

۲۵

ای ﭘﺪر ﻋﺎدل ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را

ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ام و اﯾﻨﻬﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی.

۲۶

ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ای در آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻦ ﻫﻢ در آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ«.

ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۶ ‐ ۴۷ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۰ ‐ ۴۳ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۵۳ ‐ ۴۷ :۲۲

۱۸

۱ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻃﺮف درۀ ﻗﺪرون رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻏ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ وارد آن ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪۀ او ﺑﻮد ﻣ داﻧﺴﺖ آن ﻣﺤﻞ
ﮐﺠﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۳ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﯾ دﺳﺘﻪ
از ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺑﺎغ
ﺑﺮد .آن ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﻋﯿﺴ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ واﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﮔﺮدﯾﺪ؟« ۵ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« و ﯾﻬﻮدای ﺧﺎﺋﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه
آن ﻫﺎ ﺑﻮد۶ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« ،آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۷ .ﭘﺲ
ﻋﯿﺴ ﺑﺎر دﯾﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﮔﺮدﯾﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی«.
۸ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻣﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺬارﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ«.
۹او اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﻮد» :ﻫﯿ ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی ﮔﻢ
ﻧﺸﺪ۱۰ «.آن ﮔﺎه ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ
ﮐﻪ ﻣﻠﻮک ﻧﺎم داﺷﺖ زد و ﮔﻮش راﺳﺖ او را ﺑﺮﯾﺪ۱۱ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﻏﻼف
ﮐﻦ .آﯾﺎ ﺟﺎﻣ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﻢ؟«
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ﻋﯿﺴ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻨﺎس
۱۲ﺳﭙﺲ آن ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺧﻮد و ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﯾﻬﻮد ﻋﯿﺴ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻣﺤﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
۱۳اﺑﺘﺪا او را ﻧﺰد ﺣﻨﺎس ﺧﺴﺮ ﻗﯿﺎﻓﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺮدﻧﺪ ۱۴و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎﻓﺎﯾ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺑﻤﯿﺮد.

اﻧﺎر ﭘﺘﺮس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۷۰ ‐ ۶۹ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۶۸ ‐ ۶۶ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۵۷ ‐ ۵۵ :۲۲

۱۵ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس و ﯾ ﺷﺎﮔﺮد دﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ
آﺷﻨﺎﯾ داﺷﺖ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﯾﻠ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ رﻓﺖ۱۶ .اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس در ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺰل ﻧﺰدﯾ
در اﯾﺴﺘﺎد .ﭘﺲ آن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ آﺷﻨﺎﯾ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ درﺑﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ و
ﭘِﺘﺮس را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮد۱۷ .ﺧﺎدﻣﻪ ای ﮐﻪ دم در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ ﺗﻮ ﯾ از
ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺘ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﻧﯿﺴﺘﻢ۱۸ «.ﻧﻮﮐﺮان و ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
زﯾﺮا ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و دور آﺗﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﭘِﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮی آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و
ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﮐﺮد.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۶۶ ‐ ۵۹ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۶۴ ‐ ۵۵ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۷۱ ‐ ۶۶ :۲۲

۱۹ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ از ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺳﺆاﻻﺗ ﮐﺮد۲۰ .ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر آﺷﺎرا و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ام .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﯿﺴﻪ و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﯾﻌﻨ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ام و ﻫﯿ وﻗﺖ در ﭘﻨﻬﺎﻧ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻪ ام۲۱ .ﭘﺲ ﭼﺮا از
ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﮐﻨ؟ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﭙﺮس .آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام۲۲ «.وﻗﺘ
ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﯾ از ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺳﯿﻠ زده ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر
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ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺟﻮاب ﻣ دﻫ؟«

۲۳

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎی ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ

و اﮔﺮ درﺳﺖ ﺟﻮاب دادم ﭼﺮا ﻣﺮا ﻣ زﻧ؟«

۲۴

ﺳﭙﺲ ﺣﻨﺎس او را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﯿﺎﻓﺎ

ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

اﻧﺎر دوﺑﺎرۀ ﭘﺘﺮس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۷۵ ‐ ۷۱ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۷۲ ‐ ۶۹ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۶۲ ‐ ۵۸ :۲۲

۲۵ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﮐﺮد .ﻋﺪه ای از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﻣﺮ ﺗﻮ از
ﺷﺎﮔﺮدان او ﻧﯿﺴﺘ؟« او ﻣﻨﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﻧﯿﺴﺘﻢ۲۶ «.ﯾ از ﺧﺪﻣﺘﺎران ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ
از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آن ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘِﺘﺮس ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﻮ را در
ﺑﺎغ ﺑﺎ او ﻧﺪﯾﺪم؟« ۲۷ﭘِﺘﺮس ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻨﺮ ﺷﺪ و درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧ زد.

ﻋﯿﺴ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻼﻃُﺲ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲ ‐ ۱ :۲۷ و  ۱۴ ‐ ۱۱و ﻣﺮﻗُﺲ  ۵ ‐ ۱ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ (۵ ‐ ۱ :۲۳

۲۸ﺻﺒ وﻗﺖ ﻋﯿﺴ را از ﻧﺰد ﻗﯿﺎﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ واﻟ ﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺮ داﺧﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﻧﺠﺲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬای ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ۲۹ .ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ
ﺷﺎﯾﺘ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد دارﯾﺪ؟« ۳۰در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر ﻧﻤ ﺑﻮد او را ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻧﻤ آوردﯾﻢ۳۱ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ
او ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﺴ را ﺑﺸﯿﻢ۳۲ «.و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ در اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ۳۳ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﯿﺴ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ از
او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘ؟« ۳۴ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ
دﯾﺮان درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟« ۳۵ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ ﻣﻦ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻢ؟ ﻗﻮم ﺧﻮدت و
ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آورده اﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺮده ای؟« ۳۶ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻦ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺮوان ﻣﻦ ﻣ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
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ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮم وﻟ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫ دﻧﯿﻮی ﻧﯿﺴﺖ«.

۳۷

ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

»ﭘﺲ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه ام و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ راﺳﺘ ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ و ﻫﺮ ﮐﻪ راﺳﺘ را دوﺳﺖ دارد ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا
ﻣ ﺷﻨﻮد«.

۳۸

ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :راﺳﺘ ﭼﯿﺴﺖ؟«

ﺣﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۳۱ ‐ ۱۵ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۰ ‐ ۶ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ (۲۵ ‐ ۱۳ :۲۳

ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﺎز ﭘﯿﺶ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﯿ
ﺟﺮﻣ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ۳۹ ،وﻟ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ در روز ﻓﺼ ﯾ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺮای ﺗﺎن آزاد ﻣﮐﻨﻢ.
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد را ﺑﺮای ﺗﺎن آزاد ﺳﺎزم؟« ۴۰آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ» :ﻧﻪ ،او را
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎراَﺑﺎ را آزاد ﮐﻦ «.ﺑﺎراَﺑﺎ ﯾ راﻫﺰن ﺑﻮد.

۱۹

۱در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﯿﻼﻃُﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﻋﯿﺴ را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ۲و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺗﺎﺟ از ﺧﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ

ﺳﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﭙﻦ ارﻏﻮاﻧ رﻧ ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۳ .و ﭘﯿﺶ او ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :درود ﺑﺮ
۴

ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد« و ﺑﻪ او ﺳﯿﻠ ﻣ زدﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﺮ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،او
۵

را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ آورم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در او ﻫﯿ ﺟﺮﻣ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ «.و ﻋﯿﺴ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﺎج ﺧﺎری
ﺑﺮ ﺳﺮ و ﭼﭙﻦ ارﻏﻮاﻧ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،آن ﻣﺮد اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ«.
۶

وﻗﺘ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺄﻣﻮران آن ﻫﺎ او را دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ! ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ!«

ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ او را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﯿ ﺗﻘﺼﯿﺮی در او ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ«.
۷ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد ،زﯾﺮا ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ«.
۸وﻗﺘ ﭘﯿﻼﻃُﺲ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﺳﯿﺪ ۹و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد رﻓﺖ و از ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺗﻮ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد۱۰ .ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫ؟
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ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت دارم ﺗﻮ را آزاد ﺳﺎزم و ﻗﺪرت دارم ﺗﻮ را ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﺎﯾﻢ؟«

۱۱

ﻋﯿﺴ

در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﯿ ﻗﺪرﺗ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤ داﺷﺘ اﮔﺮ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤ داد .از اﯾﻦ رو ﮐﺴ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد«.

۱۲

از آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد او را

آزاد ﺳﺎزد وﻟ ﯾﻬﻮدﯾﺎن داﺋﻤﺎً ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد را آزاد ﮐﻨ دوﺳﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﯿﺴﺘ.
ﻫﺮﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻨﺪ دﺷﻤﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﺳﺖ«.

۱۳

وﻗﺘ ﭘﯿﻼﻃُﺲ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻋﯿﺴ را ﺑﯿﺮون

آورد و ﺧﻮد در ﻣﺤﻠ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻔﮥ ﺣﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧ آن را ﺟﺒﺎﺗﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﻮﮐ
ﻗﻀﺎوت ﻧﺸﺴﺖ۱۴ .وﻗﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺼ و ﻧﺰدﯾ ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ۱۵ «.وﻟ آن ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﻦ! اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﻦ! ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ
ﮐﻦ!« ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﻢ؟« ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺟﺰ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﺪارﯾﻢ۱۶ «.آﺧﺮ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ داد ﺗﺎ ﻣﺼﻠﻮب
ﺷﻮد.

ﻣﯿﺨﻮﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۴۴ ‐ ۳۲ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۲ ‐ ۲۱ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ (۴۳ ‐ ۲۶ :۲۳

ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻋﯿﺴ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۱۷ .ﻋﯿﺴ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﻣ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ
»ﻣﺤﻠﮥ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ« و ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ،رﻓﺖ۱۸ .در آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ او دو ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را ﯾ در دﺳﺖ راﺳﺖ و دﯾﺮی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ او ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻋﯿﺴ در ﺑﯿﻦ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

۱۹

ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و آن

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد۲۰ «.ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺎﻣﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ از ﺷﻬﺮ دور ﻧﺒﻮد و آن ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺒﺮاﻧ
و ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد۲۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻨﻮﯾﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد ،ﺑﻨﻮﯾﺲ او ادﻋﺎ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد اﺳﺖ۲۲ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺟﻮاب داد» :ﻫﺮﭼﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻢ«.
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۲۳

ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎر

ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾ از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾ ﻗﺴﻤﺖ از آن را ﺑﺮداﺷﺖ وﻟ ﭘﯿﺮاﻫﻦ او ﮐﻪ درز ﻧﺪاﺷﺖ و
از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.

۲۴

ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن را ﭘﺎره

ﻧﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ روی آن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺸﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ رﺳﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﮐﻢ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ«
و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۵ﻧﺰدﯾ ﺻﻠﯿﺒ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺨﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ ﺧﻮاﻫﺮش ،و ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﯾﻢ زن ﮐﻠﻮﭘﺎس و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪَﻟﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۲۶ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﻣﺎدر ﺧﻮد را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﺎن
ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر ،اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ«.
۲۷و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :و اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﺖ «.و از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ آن ﺷﺎﮔﺮد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد ﺑﺮد.

ﺟﺎن دادن ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۵۶ ‐ ۴۵ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۱ ‐ ۳۳ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ (۴۹ ‐ ۴۴ :۲۳

۲۸ﺑﻌﺪ از آن ،وﻗﺘ ﻋﯿﺴ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺸﻨﻪ ام« و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺷﺪ۲۹ .ﺧﻤﺮه ای ﭘﺮ از ﺳﺮﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .آن ﻫﺎ اﺳﻔﻨ را ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧ ای ﮔﺬارده ﭘﯿﺶ دﻫﺎن او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۳۰ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﻟﺐ زد
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ «.ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ اﻓﻨﺪه ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.

زدن ﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻋﯿﺴ
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۳۱

ﭼﻮن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ روز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺼ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺟﺴﺎد ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﮔﺎن

در آن روز ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،از ﭘﯿﻼﻃُﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎق ﭘﺎی آن ﺳﻪ را
ﺑﺸﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را از ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

۳۲

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺴﺘﻨﺪ،

۳۳

و از اﯾﻦ رو ﺳﺎق ﻫﺎی او را ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.

۳۴

ﭘﺲ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺎق ﭘﺎی آن دو ﻧﻔﺮی را

اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮده اﺳﺖ

اﻣﺎ ﯾ از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰه ای ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او زد و ﺧﻮن و آب

از ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ۳۵ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺷﻬﺎدت او راﺳﺖ
اﺳﺖ ،او ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ۳۶ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﯿ ﯾ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ۳۷ .و در ﺟﺎی دﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:
»آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه زده اﻧﺪ ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

دﻓﻦ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۶۱ ‐ ۵۷ :۲۷ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۷ ‐ ۴۲ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ (۵۶ ‐ ۵۰ :۲۳

۳۸ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻮﺳﻒ راﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻋﯿﺴ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ
ﭘﯿﻼﻃُﺲ رﻓﺖ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزۀ ﻋﯿﺴ را ﺑﺮدارد .ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد .ﭘﺲ آﻣﺪ و
ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴ را ﺑﺮداﺷﺖ۳۹ .ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﯿﺴ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﻣﺮ و ﻋﻮد ﺑﻪ وزن ﯾﺼﺪ ﻟﯿﺘﺮا )ﺣﺪود ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام( ،آورد.
۴۰آن ﻫﺎ ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺳﻢ دﻓﻦ ﯾﻬﻮد ،در ﭘﺎرﭼﻪ ای ﮐﺘﺎﻧ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.

۴۱

در ﻧﺰدﯾ ﻣﺤﻠ ﮐﻪ او ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ ﺑﺎﻏ ﺑﻮد و در آن ﺑﺎغ ﻗﺒﺮ ﻧﻮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ

ﻫﻨﻮز ﮐﺴ در آن دﻓﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد۴۲ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺑﻮد و ﻗﺒﺮ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﻋﯿﺴ را در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻗﺒﺮ ﺧﺎﻟ
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۸ ‐ ۱ :۲۸ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۸ ‐ ۱ :۱۶و ﻟﻮﻗﺎ (۱۲ ‐ ۱ :۲۴

۲۰

۱

ﺑﺎﻣﺪاد روز اول ﻫﻔﺘﻪ وﻗﺘ ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾ ﺑﻮد .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪَﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ آﻣﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ
۲

ﺳﻨ از ﭘﯿﺶ ﻗﺒﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او دوان دوان ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس و آن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ

او را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤ داﻧﯿﻢ او را ﮐﺠﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ۳ «.ﭘﺲ ﭘِﺘﺮس و آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ۴ .ﻫﺮدو ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣ دوﯾﺪﻧﺪ ،وﻟ آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﺮ از ﭘِﺘﺮس ﭘﯿﺶ ﺷﺪ و اول ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﺳﯿﺪ۵ .او ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ
ﻗﺒﺮ ﻧﺎه ﮐﺮده ﮐﻔﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .وﻟ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﻧﺮﻓﺖ۶ .ﺑﻌﺪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس
ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺒﺮ رﻓﺖ .او ﻫﻢ ﮐﻔﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ۷و آن دﺳﺘﻤﺎﻟ ﮐﻪ روی
۸

ﺳﺮ او ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﮐﻔﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و دور از آن در ﮔﻮﺷﻪ ای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ،
۹

آن ﺷﺎﮔﺮدی ﻫﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ رﻓﺖ ،آﻧﺮا دﯾﺪ و اﯾﻤﺎن آورد ،زﯾﺮا ﺗﺎ آن وﻗﺖ
آن ﻫﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮد۱۰ .ﭘﺲ آن دو ﺷﺎﮔﺮد
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪَﻟﯿﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۱۰ ‐ ۹ :۲۸ و ﻣﺮﻗُﺲ (۱۱ ‐ ۹ :۱۶
۱۱

اﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ در ﺧﺎرج ﻗﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ او اﺷ ﻣ رﯾﺨﺖ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ

داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﻧﺎه ﮐﺮد ۱۲و دو ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش را دﯾﺪ ﮐﻪ ،در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻋﯿﺴ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾ ﻧﺰدﯾ ﺳﺮ و دﯾﺮی ﻧﺰدﯾ ﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای زن ،ﭼﺮا
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤ داﻧﻢ او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ۱۴ «.وﻗﺘ
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﯿﺴ را دﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ وﻟ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ.
۱۵ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای زن ،ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨ؟ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﮔﺮدی؟« ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
اﯾﻨﻪ او ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،اﮔﺮ ﺗﻮ او را ﺑﺮده ای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای
ﺗﺎ ﻣﻦ او را ﺑﺒﺮم۱۶ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮﯾﻢ «.ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ» :رﺑﻮﻧ) «ﯾﻌﻨ ای
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اﺳﺘﺎد(.

۱۷

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺰن زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام اﻣﺎ ﭘﯿﺶ

ﺑﺮادران ﻣﻦ ﺑﺮو و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﺧﻮد و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻻ ﻣ روم«.

۱۸

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪَﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﮔﺮدان رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه ام «.و

ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻐﺎم او را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۰ ‐ ۱۶ :۲۸ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۸ ‐ ۱۴ :۱۶و ﻟﻮﻗﺎ (۴۹ ‐ ۳۶ :۲۴

۱۹در ﻏﺮوب روز ﯾﺸﻨﺒﻪ وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان از ﺗﺮس ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﯿﺴ آﻣﺪه در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد۲۰ «.و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﻫﺎ و
ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد .وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ۲۱ .ﻋﯿﺴ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد! ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲۲ «.ﺑﻌﺪ از
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻋﯿﺴ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :روح اﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ۲۳ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻋﯿﺴ و ﺗﻮﻣﺎ
۲۴ﯾ از دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﯾﻌﻨ ﺗﻮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ دوﮔﺎﻧ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ آﻣﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
۲۵

ﭘﺲ وﻗﺘ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه اﯾﻢ« ،او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺎ ﺟﺎی

ﻣﯿ ﻫﺎ را در دﺳﺘﺶ ﻧﺒﯿﻨﻢ و ﺗﺎ اﻧﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺎی ﻣﯿ ﻫﺎ و دﺳﺘﻢ را در ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﻧﺬارم
ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
۲۶ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ روز ،وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ
درﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ درون آﻣﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد۲۷ «.و ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎور ،دﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ
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ﺑﺬار و دﯾﺮ ﺑ اﯾﻤﺎن ﻧﺒﺎش ﺑﻠﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«.
ﺧﺪای ﻣﻦ«.

۲۸

ﺗﻮﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ای

۲۹

ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺮا دﯾﺪه ای اﯾﻤﺎن آوردی؟ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣ آورﻧﺪ«.

ﻣﻘﺼﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
۳۰ﻋﯿﺴ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮی در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ۳۱ .وﻟ اﯾﻨﻘﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﻣﺴﯿ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻤﺎن
آورده ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎم او ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺷﻮﯾﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﺎﮔﺮد

۲۱

۱ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺴ در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮۀ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﺪن او اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد۲ :ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس و ﺗﻮﻣﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧ و ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ
۳

ﺑﻮد و دو ﭘﺴﺮ زَﺑﺪی و دو ﺷﺎﮔﺮد دﯾﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺑﺮوم «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ آﺋﯿﻢ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺳﻮار
ﮐﺸﺘ ای ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در آن ﺷﺐ ﭼﯿﺰی ﺻﯿﺪ ﻧﺮدﻧﺪ۴ .وﻗﺘ ﺻﺒ ﺷﺪ ،ﻋﯿﺴ در ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد وﻟ ﺷﺎﮔﺮدان او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ۵ .او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :دوﺳﺘﺎن ،ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب
دادﻧﺪ» :ﻧﺨﯿﺮ۶ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮر را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﮐﺸﺘ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻫ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ «.آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﺎﻫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮر را ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﺸﺘ ﺑﺸﻨﺪ۷ .ﭘﺲ آن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ او را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ!« وﻗﺘ ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
داﺧﻞ آب اﻧﺪاﺧﺖ۸ .ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﺑﻄﺮف ﺧﺸ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮر ﭘﺮ از ﻣﺎﻫ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮد ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا از ﺧﺸ ﻓﻘﻂ ﯾﺼﺪ ﻣﺘﺮ دور ﺑﻮدﻧﺪ۹ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﺸ رﺳﯿﺪﻧﺪ در آﻧﺠﺎ
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آﺗﺸ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫ روی آن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن آﻣﺎده ﺑﻮد.
»ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎﻫ ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.

۱۰

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

۱۱

ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘ رﻓﺖ و

ﺗﻮری را ﮐﻪ از ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺰرگ ﭘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺸ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻤﻪ
ﻣﺎﻫ ،ﺗﻮر ﭘﺎره ﻧﺸﺪ.

۱۲

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ «.ﻫﯿ ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان

ﺟﺮأت ﻧﺮد از او ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

۱۳

ﭘﺲ ﻋﯿﺴ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد و ﻣﺎﻫ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر.
۱۴

اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.

ﻋﯿﺴ و ﭘﺘﺮس
۱۵ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﺎن ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ داری؟« ﭘِﺘﺮس ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم«.
ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺮه ﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﻮراک ﺑﺪه۱۶ «.ﺑﺎر دوم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ داری؟« ﭘِﺘﺮس ﺟﻮاب داد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻦ۱۷ «.ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﯿﺴ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﺷﻤﻌﻮن
ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ داری؟« ﭘِﺘﺮس از اﯾﻨﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم از او ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ داری
ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻃﻼع داری ،ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم«.
ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺧﻮراک ﺑﺪه۱۸ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدی
ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣ ﺑﺴﺘ و ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘ ﻣ رﻓﺘ ،وﻟ وﻗﺘ ﭘﯿﺮ ﺷﻮی دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ را دراز
ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد و دﯾﺮان ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد۱۹ «.ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﮔ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘِﺘﺮس ﺑﺮای ﻋﺰت و ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺎن ﺑﺪﻫﺪ و
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ«.
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ﻋﯿﺴ و آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﺮ
۲۰ﭘِﺘﺮس ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺧﻮد را دﯾﺪ و دﯾﺪ آن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ او را دوﺳﺖ داﺷﺖ از ﻋﻘﺐ ﻣ آﯾﺪ
ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺷﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﻋﯿﺴ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﮐﯿﺴﺖ
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« ۲۱وﻗﺘ ﭘِﺘﺮس ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ آن ﺷﺎﮔﺮد اﻓﺘﺎد از ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻋﺎﻗﺒﺖ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟«

۲۲

ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ارادۀ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ

آﻣﺪن ﻣﻦ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ رﺑﻄ دارد؟ ﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ«.

۲۳

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﯿﺴ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران

ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،وﻟ در واﻗ ﻋﯿﺴ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد .او ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ ارادۀ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﻦ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ رﺑﻄ
دارد؟« ۲۴و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘ آن ﻫﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ و
ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت او راﺳﺖ اﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۲۵اﻟﺒﺘﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮی ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ ﻧﻤ داﺷﺖ.
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