اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘ
ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۳۸ ‐ ۲۳ :۳

۱

۱ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﭘﺴﺮ داود ،ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ:

۲اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪر اﺳﺤﺎق ﺑﻮد و اﺳﺤﺎق ﭘﺪر ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺪر ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮادران او ﺑﻮد۳ .و ﯾﻬﻮدا ﭘﺪر ﻓﺎرِز و زِرح )از ﺗﺎﻣﺎر( و ﻓﺎرِز ﭘﺪر
ﺣﺰرون و ﺣﺰرون ﭘﺪر ارام ۴و ارام ﭘﺪر ﻋﻤﯿﻨﺎداب و ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﭘﺪر ﻧﺤﺸﻮن و ﻧﺤﺸﻮن ﭘﺪر ﺷَﻠﻤﻮن ۵و ﺷَﻠﻤﻮن ﭘﺪر ﺑﻮﻋﺰ )از راﺣﺎب( و
ﺑﻮﻋﺰ ﭘﺪر ﻋﺒﯿﺪ )از روت( و ﻋﺒﯿﺪ ﭘﺪر ﯾﺴ۶ و ﯾﺴ ﭘﺪر داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد.
داود ﭘﺪر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد )از ﻫﻤﺴﺮ اورﯾﺎ( ۷و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺪر رِﺣﺒﻌﺎم و رِﺣﺒﻌﺎم ﭘﺪر اَﺑﯿﺎه و اَﺑﯿﺎه ﭘﺪر آﺳﺎ ۸و آﺳﺎ ﭘﺪر ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺪر
ﯾﻮرام و ﯾﻮرام ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺎ ۹و ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﻮﺗﺎم و ﯾﻮﺗﺎم ﭘﺪر آﺣﺎز و آﺣﺎز ﭘﺪر ﺣﺰﻗﯿﺎ ۱۰و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺪر ﻣﻨَﺴ و ﻣﻨَﺴ ﭘﺪر آﻣﻮن و آﻣﻮن ﭘﺪر
ﯾﻮﺷﯿﺎه ﺑﻮد ۱۱و ﯾﻮﺷﯿﺎه ﭘﺪر ﯾُﻨﯿﺎ و ﺑﺮادران او ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۲ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﯾُﻨﯿﺎ ﭘﺪر ﺳﯩﻠﺘ ﺋﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﯩﻠﺘ ﺋﯿﻞ ﭘﺪر زِرﺑﺎﺑﻞ ۱۳و زَرو ﺑﺎﺑِﻞ ﭘﺪر اَﺑﯿﻬﻮد و اَﺑﯿﻬﻮد ﭘﺪر اﯾﻠﯿﺎﻗﯿﻢ و
اﯾﻠﯿﺎﻗﯿﻢ ﭘﺪر ﻋﺎزور ۱۴و ﻋﺎزور ﭘﺪر ﺻﺎدوق و ﺻﺎدوق ﭘﺪر ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺪر اﯾﻠﯿﻬﻮد ۱۵و اﯾﻠﯿﻬﻮد ﭘﺪر اﯾﻠﻌﺎزَر و اﯾﻠﻌﺎزَر ﭘﺪر ﻣﺘﺎن و ﻣﺘﺎن
ﭘﺪر ﯾﻌﻘﻮب ۱۶و ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﻢ ﻋﯿﺴ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد.
۱۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ داود ﭼﻬﺎرده ﻧﺴﻞ ،و از داود ﺗﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎرده ﻧﺴﻞ و از زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿ ﭼﻬﺎرده ﻧﺴﻞ
اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۷ ‐ ۱ :۲

۱۸ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﺎدر ﻋﯿﺴ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮود از روح اﻟﻘﺪس ﺣﺎﻣﻠﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ.
۱۹ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺑﻮد و ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﯾﻢ را در ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از او ﺟﺪا ﺷﻮد۲۰ .ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻨﻮز
در اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮ داود ،از ﺑﺮدن ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺘﺮس .زﯾﺮا
آﻧﭽﻪ در رﺣﻢ اوﺳﺖ از روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ۲۱ .او ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺗﻮ او را ﻋﯿﺴ) ﯾﺸﻮﻋﻪ( ﺧﻮاﻫ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ زﯾﺮا او ﻗﻮم ﺧﻮد را
از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن رﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
۲۲اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واﻗ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺒ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ»۲۳ :دﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ـ ﯾﻌﻨ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ـ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۲۴ﯾﻮﺳﻒ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد آورد۲۵ .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎورد ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪ و ﮐﻮدک را ﻋﯿﺴ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.

آﻣﺪن ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن

۲

۱ﻋﯿﺴ در اﯾﺎم زﻣﺎﻣﺪاری ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ،در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ او ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
۲

۳

اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮزاد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﻃﻠﻮع ﺳﺘﺎرۀ او را دﯾﺪه و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ او آﻣﺪه اﯾﻢ «.وﻗﺘ ﻫﯿﺮودﯾﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۴ .او ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮانِ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ
ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺗﺸﯿﻞ داد و درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،زﯾﺮا در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
۶ای ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ از دﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘ ،زﯾﺮا از ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻮاﺋ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮم
ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
۷آﻧﺎه ﻫﯿﺮودﯾﺲ از ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از وﻗﺖ دﻗﯿﻖ ﻇﻬﻮر ﺳﺘﺎره آﮔﺎه ﺷﺪ۸ .و
ﺑﻌﺪ از آن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﻮدک ﺑﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ او را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ۹ «.آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺘﺎره ای ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻋﺶ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ
ﻣ رﻓﺖ ﺗﺎ در ﺑﺎﻻی ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻮدک در آن ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد۱۰ .وﻗﺘ ﺳﺘﺎره را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ۱۱ .ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ دﯾﺪه و ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎﯾ
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼ و ﮐُﻨﺪُر و ﻣﺮ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۲ .ﭼﻮن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺎز ﻧﺮدﻧﺪ ،از راﻫ دﯾﺮ ﺑﻪ
وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻓﺮار ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
۱۳ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﮐﻮدک و ﻣﺎدرش را ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﻦ و ﺗﺎ وﻗﺘ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎن ،زﯾﺮا ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮدک را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۱۴ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎدر و ﻃﻔﻞ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻋﺎزم ﻣﺼﺮ ﺷﺪ۱۵ .و ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺮگ ﻫﯿﺮودﯾﺲ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺨﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺒ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ» :ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم«.

ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻃﻔﺎل
۱۶وﻗﺘ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن او را ﻓﺮﯾﺐ داده اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﺴﺮان دو ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ را در
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ و ﺗﻤﺎم اﻃﺮاف آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻪ از ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺎدر ﮐﺮد۱۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارﻣﯿﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ:
»۱۸ﺻﺪاﯾ در راﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺰرگ .راﺣﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد و ﺗﺴﻠ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺼﺮ
۱۹ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ۲۰ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﮐﻮدک و ﻣﺎدرش را
ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﻮ زﯾﺮا آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﮐﻮدک را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮده اﻧﺪ۲۱ «.ﭘﺲ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺎدرش را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ۲۲ .وﻟ وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ آرﮐﻼﺋﻮس ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﯿﺮودﯾﺲ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود و ﭼﻮن در ﺧﻮاب ﺑﻪ او وﺣ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞ رﻓﺖ ۲۳و درآﻧﺠﺎ در ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :او ﻧﺎﺻﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

ﻣﻮﻋﻈﮥ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ ۸ ‐ ۱ :۱؛ ﻟﻮﻗﺎ  ۱۸ ‐ ۱ :۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۸ ‐ ۱۹ :۱

۳

۱در آن زﻣﺎن ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﮔﻔﺖ»۲ :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺰدﯾ

اﺳﺖ۳ «.ﯾﺤﯿ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ درﺑﺎرۀ او ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺮدی در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﺪ :راه را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ او را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﯾﺪ«.
۴ﻟﺒﺎس ﯾﺤﯿ از ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ ﺑﻮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﭼﺮﻣ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ و ﺧﻮراﮐﺶ ﻣﻠ و ﻋﺴﻞ ﺻﺤﺮاﯾ ﺑﻮد۵ .ﻣﺮدم از اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و
ﻧﻮاﺣ درﯾﺎی اُردن ﭘﯿﺶ او ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ۶و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ او در درﯾﺎی اُردن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۷وﻗﺘ ﯾﺤﯿ دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺴ و ﺻﺪوﻗ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﮐﺮد
ﺗﺎ از ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؟ ۸ﭘﺲ اﻋﻤﺎﻟ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ۹ .در اﯾﻦ ﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دارﯾﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ۱۰ .اﮐﻨﻮن ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﮥ درﺧﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ درﺧﺘ ﮐﻪ
ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد ﺑﺮﯾﺪه و در آﺗﺶ اﻓﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۱ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دﻫﻢ و اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ وﻟ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ از ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻧﻌﻠﯿﻦ او را ﺑﺮدارم .او ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس و آﺗﺶ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد۱۲ .او ﺷﺎﺧ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻨﺪم را در اﻧﺒﺎر ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﮐﺎه را در آﺗﺶ
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.

ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۱ ‐ ۹ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۲۲ ‐ ۲۱ :۳

۱۳در آن وﻗﺖ ﻋﯿﺴ از ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ درﯾﺎی اُردن ﭘﯿﺶ ﯾﺤﯿ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﯿﺮد۱۴ .ﯾﺤﯿ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﻋﯿﺴ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺬرد و
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣ آﺋ؟ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﯿﺮم۱۵ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار ﻓﻌﻼ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد «.ﭘﺲ ﯾﺤﯿ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد۱۶ .ﻋﯿﺴ ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺪ ،ﻓﻮراً از آب ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .آﻧﺎه آﺳﻤﺎن
ﺑﺎز ﺷﺪ و او روح ﺧﺪا را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣ آﯾﺪ۱۷ .و ﺻﺪاﯾ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﮐﻪ از او ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻢ«.

آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۳ ‐ ۱۲ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۱۳ ‐ ۱ :۴

۴

۱آﻧﺎه روح ﺧﺪا ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ۲ .ﻋﯿﺴ ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،روزه ﮔﺮﻓﺖ و آﺧﺮ

ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ۳ .در آن وﻗﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ ﺑﻮ اﯾﻦ ﺳﻨ ﻫﺎ ﻧﺎن ﺑﺸﻮد۴ «.ﻋﯿﺴ در

ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۵ «.آﻧﺎه ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﻪ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮده ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﻗﺮار داد ۶و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ ﺧﻮد را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪاز زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ :او ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﻬﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﻣﺒﺎدا ﭘﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨ ﺑﺨﻮرد۷ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب
داد» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻦ۸ «.ﺑﺎر دﯾﺮ ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮد و ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن و ﺷﻮه و ﺟﻼل آن ﻫﺎ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد ۹و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﻨ و ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
داد۱۰ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :دور ﺷﻮ ،ای ﺷﯿﻄﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﺘ و ﻓﻘﻂ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾ«.
۱۱آﻧﺎه ﺷﯿﻄﺎن ﻋﯿﺴ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﺷﺘﺎن آﻣﺪه او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻋﯿﺴ در ﺟﻠﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۵ ‐ ۱۴ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۱۵ ‐ ۱۴ :۴

۱۲وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺟﻠﯿﻞ رﻓﺖ۱۳ .وﻟ در ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮه
ﺟﻠﯿﻞ و در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ واﻗ اﺳﺖ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﺪ۱۴ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺎن اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۱۵زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮه و آن ﺳﻮی اُردن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻠﯿﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن۱۶ .ﻗﻮﻣ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮر ﻋﻈﯿﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺮگ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮری ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ«.
۱۷ﻋﯿﺴ از آن روز ﺑﻪ اﻋﻼم ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ«.

دﻋﻮت ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﯿﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۰ ‐ ۱۶ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۱۱ ‐ ۱ :۵

۱۸وﻗﺘ ﻋﯿﺴ در ﻟﺐ ﺑﺤﯿﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ ﻗﺪم ﻣ زد دو ﺑﺮادر ﯾﻌﻨ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس و ﺑﺮادرش اﻧﺪرﯾﺎس را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ درﯾﺎ
ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۱۹ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺻﯿﺎد ﻣﺮدم ﺑﺴﺎزم۲۰ «.آن دو ﻧﻔﺮ ﻓﻮراً
ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ.
۲۱ﻋﯿﺴ از آﻧﺠﺎ ﻗﺪری ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ و دو ﺑﺮادر دﯾﺮ ﯾﻌﻨ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ زَﺑﺪی و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺣﻨﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد زَﺑﺪی در ﮐﺸﺘ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ۲۲و آن ﻫﺎ ﻓﻮراً ﮐﺸﺘ و ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۱۹ ‐ ۱۷ :۶

۲۳ﻋﯿﺴ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﯿﻞ ﻣﮔﺸﺖ ،در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد و ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را اﻋﻼم ﻣﮐﺮد و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻫﺎی
ﻣﺮدم را ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۴ .او در ﺗﻤﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻣﺮاض و دردﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﻮاﻧﺎن و
ﻣﯿﺮﮔ داران و ﺷﻼن را ﻧﺰد او ﻣ آوردﻧﺪ و او آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۵ .ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از ﺟﻠﯿﻞ و دﮐﺎﭘﻮﻟﺲ ،از اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ و
از آن ﺳﻮی اُردن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺳﺮ ﮐﻮه

۵

۱وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ۲و او دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز

ﮐﺮده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ واﻗﻌ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۳ ‐ ۲۰ :۶

»۳ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮ روﺣﺎﻧ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
۴ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺎﺗﻢ زدﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
۵ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۶ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۷ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل رﺣﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
۸ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﺎﮐﺪﻻن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
۹ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺻﻠﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۱۰ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻔﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
۱۱ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮار ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ زﻧﻨﺪ۱۲ .ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﺟﺮ ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

ﻧﻤ و ﻧﻮر
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۰ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۳۵ ‐ ۳۴ :۱۴

۱۳ﺷﻤﺎ ﻧﻤ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤ ﻣﺰۀ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان آن را ﺑﺎر دﯾﺮ ﻧﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ؟ دﯾﺮ ﻣﺼﺮﻓ
ﻧﺪارد ،ﺟﺰ آﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﺮدم ﺷﻮد.
۱۴ﺷﻤﺎ ﻧﻮر دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻧﻤ ﺗﻮان ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد۱۵ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را زﯾﺮ
ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺬارد ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺮ ﭼﺮاغ دان ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر دﻫﺪ۱۶ .ﭘﺲ ﺑﺬارﯾﺪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺪرﺧﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮﯾﻌﺖ
۱۷ﻓﺮ ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ را ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﺗﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ.
۱۸ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿ ﺣﺮف و ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺗﻮرات از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ آن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد۱۹ .ﭘﺲ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺣﺘ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ آدم ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ،در ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۰ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
۲۱ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﻗﺘﻞ ﻧﻦ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۲ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﻮد ،ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را »اﺑﻠﻪ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ او را
»اﺣﻤﻖ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۳ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺒﺮی و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎوری ﮐﻪ ﺑﺮادرت از
ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺘ دارد۲۴ ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺬار و اول ﺑﺮو ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد آﺷﺘ ﮐﻦ و آﻧﺎه ﺑﺮﮔﺮد و ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ.
۲۵ﺑﺎ ﻣﺪﻋ ﺧﻮد وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راه ﻣﺤﻤﻪ ﻫﺴﺘ ﺻﻠ ﻧﻤﺎ ﻣﺒﺎدا آن ﻣﺪﻋ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺿ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻗﺎﺿ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺴﺮ
ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻔﺘ۲۶ .ﺑﻪ راﺳﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﻮل آﺧﺮ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد را ﺧﺮچ ﻧﺮده ﺑﺎﺷ ،ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫ آﻣﺪ.

زﻧﺎ
۲۷ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :زﻧﺎ ﻧﻦ۲۸ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی از روی ﺷﻬﻮت ﺑﻪ زﻧ ﺑﺒﯿﻨﺪ در دل ﺧﻮد ﺑﺎ او زﻧﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ۲۹ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد ،آن را ﺑﺶ و دور اﻧﺪاز؛ زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﻓﻨﺪه ﺷﻮی۳۰ .اﮔﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه ﻣ ﺳﺎزد ،آن را ﺑﺒﺮ و دور اﻧﺪاز؛ زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﻔﺘ.

ﻃﻼق
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ۹ :۱۹ ؛ ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۲ ‐ ۱۱ :۱۰و ﻟﻮﻗﺎ (۱۸ :۱۶

۳۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ۳۲ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
زن ﺧﻮد را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺎ ﻃﻼق دﻫﺪ ،او را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ زﻧ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﻧﺎ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن
۳۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﺨﻮر و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ۳۴ «.اﻣﺎ
ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻧﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺮش ﺧﺪا اﺳﺖ۳۵ ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎی اﻧﺪاز اوﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ۳۶و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘ ﻣﻮﯾ از آن را ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨ۳۷ .ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻠ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺎده ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.

اﻧﺘﻘﺎم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۳۰ ‐ ۲۹ :۶

۳۸ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ و دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪان۳۹ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی
ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺪی ﻧﻦ و اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮥ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﯿﻠ ﻣ زﻧﺪ ،ﮔﻮﻧﮥ دﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف او ﺑﺮدان۴۰ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﯿﺮاﻫﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﺑﺸﺎﻧﺪ ،ﮐﺮﺗ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺒﺨﺶ۴۱ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﻮدن ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺎ او ﺑﺮو۴۲ .ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺨﺶ و از ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺮض ﻣﮐﻨﺪ ،روی ﻧﺮدان.

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ  ۲۸ ‐ ۲۷ :۶و (۳۶ ‐ ۳۲

۴۳ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪار و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﯾﺶ دﺷﻤﻨ ﮐﻦ۴۴ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۴۵ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن
آﻓﺘﺎب او ﺑﺮ ﺑﺪان و ﻧﯿﺎن ﯾ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺎران او ﺑﺮ درﺳﺘﺎران و ﺑﺪﮐﺎران ﯾ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺑﺎرد۴۶ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ اﺟﺮی دارﯾﺪ؟ ﻣﺮ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﺳﻮد ﺧﻮاران ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ؟ ۴۷اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺳﻼم
ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻣﺮ ﺑ دﯾﻨﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ؟ ۴۸ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺖ.

ﺻﺪﻗﻪ دادن

۶

۱ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﯿ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿ اﺟﺮی
۲

ﻧﺰد ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪﻗﻪ ﻣ دﻫ آن را ﺑﺎ دﻫﻞ و ﺳﺮﻧﺎ اﻋﻼم ﻧﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻬﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ! ۳و اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪﻗﻪ ﻣ دﻫ ﻧﺬار دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﻮ از
آﻧﭽﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﻮد۴ .از ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺗﻮ ﮐﺴ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ
داد.

دﻋﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۴ ‐ ۲ :۱۱

۵وﻗﺘ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ! ۶ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮو ،در را ﺑﺒﻨﺪ و در ﺧﻠﻮت ،در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر
ﻧﺎدﯾﺪۀ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﻦ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داد۷ .در وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان وِردﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ را
ﺗﺮار ﻧﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮار زﯾﺎد ،دﻋﺎی ﺷﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣ ﺷﻮد۸ .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را
ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣ داﻧﺪ۹ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻄﻮر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ» :ای ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎ ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد۱۰ .ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ارادۀ ﺗﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ،در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد۱۱ .ﻧﺎن روزاﻧﮥ ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه۱۲ .ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﻢ۱۳ .ﻣﺎ را از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ دور ﻧﻪ دار و از ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾ ده ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد از ﺗﻮ اﺳﺖ .آﻣﯿﻦ«.
۱۴ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎﯾﺎی دﯾﺮان را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

روزه
۱۶وﻗﺘ روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﺧﻮد را اﻓﺴﺮده ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ روزه دار ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ
دﯾﺮان ﺑﺸﻨﺪ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ! ۱۷اﻣﺎ ﺗﻮ وﻗﺘ روزه ﻣﮔﯿﺮی ،ﺳﺮت را ﭼﺮب ﮐﻦ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی
۱۸ﺗﺎ ﻣﺮدم از روزۀ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎن اﺳﺖ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮ ﺗﻮ
را ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﮔﻨ آﺳﻤﺎﻧ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۴۴ ‐ ۴۳ :۱۲

۱۹ﮔﻨ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮐُﻮﯾﻪ و زﻧ ﺑﻪ آن زﯾﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ زده آن را ﻣ دزدﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﻧﻨﯿﺪ۲۰ .ﺑﻠﻪ
ﮔﻨ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮐُﻮﯾﻪ و زﻧ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺒ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﻨﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ و آن را ﻧﻤ دزدﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﺪ۲۱ .زﯾﺮا ﻫﺮﺟﺎ ﮔﻨ ﺗﻮ اﺳﺖ ،دل ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﺮاغ ﺑﺪن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۳۶ ‐ ۳۴ :۱۱

۲۲ﭼﺮاغ ﺑﺪن ،ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت روﺷﻦ اﺳﺖ ۲۳اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت در ﺗﺎرﯾ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﻧﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺳﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﺧﺪا و داراﯾ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ  ۱۳ :۱۶و (۳۱ ‐ ۲۲ :۱۲

۲۴ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪۀ دو ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﺎ از اوﻟ ﺑﺪش ﻣ آﯾﺪ و دوﻣ را دوﺳﺖ دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ اوﻟ ارادت ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و دوﻣ
را ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺎرد .ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ در ﺑﻨﺪ ﻣﺎل.

۲۵ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا
زﻧﺪﮔ از ﻏﺬا و ﺑﺪن از ﻟﺒﺎس ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ۲۶ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﮐﺎرﻧﺪ ،ﻧﻪ درو ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ
ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ روزی آن ﻫﺎ را ﻣ دﻫﺪ .ﻣﺮ ارزش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۲۷ﮐﺪام ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮاﻧ ﺳﺎﻋﺘ
ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ؟
۲۸ﭼﺮا ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﺳﻮﺳﻦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣ رﯾﺴﻨﺪ۲۹ .وﻟ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﻼل ﻣﺜﻞ ﯾ از آن ﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ۳۰ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و
ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺗﻨﻮر رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣ آراﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ،ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ! ۳۱ﭘﺲ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و
ﻧﻮﯾﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟«» ،ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ؟« و ﯾﺎ »ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ؟« ۳۲ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ۳۳ .اول ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ،و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۳۴ .ﭘﺲ ﻧﺮان ﻓﺮدا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺮاﻧ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻓﺮداﺳﺖ و ﺑﺪی اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻣﺮوز ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.

ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ دﯾﺮان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ  ۳۸ ‐ ۳۷ :۶و (۴۲ ‐ ۴۱

۷

۱دﯾﺮان را ﺑﺪ ﻧﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻧﻮﯾﻨﺪ۲ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺮان را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ
۳

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﭘﺮِ ﮐﺎﻫ را ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت ﻫﺴﺖ ﻣ ﺑﯿﻨ ،وﻟ در ﻓﺮ
ﭼﻮب ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داری ﻧﯿﺴﺘ؟ ۴ﯾﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺟﺮأت ﻣﮐﻨ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻮﯾ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﭘﺮِ ﮐﺎه را از ﭼﺸﻤﺖ ﺑﯿﺮون
آورم« ﺣﺎل آﻧﻪ ﺧﻮدت ﭼﻮب ﺑﺰرﮔ در ﭼﺸﻢ داری۵ .ای ﻣﻨﺎﻓﻖ ،اول آن ﭼﻮب ﺑﺰرگ را از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور و آﻧﺎه درﺳﺖ
ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮِ ﮐﺎه را از ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری.
۶آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺧﻮک ﻫﺎ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻣﺒﺎدا آن ﻫﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﺪﻣﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺪَرﻧﺪ.

ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن و ﮐﻮﺑﯿﺪن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۱۳ ‐ ۹ :۱۱

۷ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻮﺑﯿﺪ ،در ﺑﻪ روی ﺗﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۸ .ﭼﻮن ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آورد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻮﺑﺪ ،در ﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد۹ .آﯾﺎ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﭘﺴﺮش از او ﻧﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺳﻨ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ؟ ۱۰و ﯾﺎ وﻗﺘ ﻣﺎﻫ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎری در دﺳﺘﺶ ﺑﺬارد؟ ۱۱ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﻣ داﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد!
۱۲ﺑﺎ دﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﮥ ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ.

راه زﻧﺪﮔ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۴ :۱۴

۱۳از دروازۀ ﺗﻨ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا دروازه ای ﮐﻪ ﺑﺰرگ و راﻫ ﮐﻪ وﺳﯿ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را
ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ۱۴ .اﻣﺎ دروازه ای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد ﺗﻨ و راﻫﺶ ﻣﺸﻞ اﺳﺖ و ﯾﺎﺑﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﻢ ،ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درﺧﺖ و ﻣﯿﻮه آن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۴۴ ‐ ۴۳ :۶

۱۵از اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﻣﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ،وﻟ در ﺑﺎﻃﻦ ﮔﺮﮔﺎن درﻧﺪه اﻧﺪ۱۶ .آﻧﻬﺎ را از اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ .آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮان از ﺑﻮﺗﮥ ﺧﺎر اﻧﻮر و از ﺧﺎرﺑﻦ اﻧﺠﯿﺮ ﭼﯿﺪ؟ ۱۷ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر درﺧﺖ ﺧﻮب ﻣﯿﻮه ﻧﯿﻮ ﺑﺒﺎر ﻣ آورد و درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺪ.
۱۸درﺧﺖ ﻧﯿﻮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺪ ﺑﺒﺎر آورد و ﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﯿﻮ۱۹ .درﺧﺘ ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب ﺑﺒﺎر ﻧﯿﺎورد آن را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و در آﺗﺶ
ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۷ ‐ ۲۵ :۱۳

۲۱ﻧﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا »ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪا« ﺧﻄﺎب ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ارادۀ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۲۲ .وﻗﺘ آن روز ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺒﻮت ﻧﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺘﯿﻢ؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻧﺮاﻧﺪﯾﻢ؟ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮدﯾﻢ؟« ۲۳آﻧﺎه واﺿﻌﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ .از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ ،ای ﺑﺪﮐﺎران«.

دو ﺧﺎﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۴۹ ‐ ۴۷ :۶

۲۴ﭘﺲ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ داﻧﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺖ۲۵ .ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ،
ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎد وزﯾﺪه ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻪ زورآور ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﺗﻬﺪاب آن ﺑﺮ روی ﺳﻨ ﺑﻮد۲۶ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎداﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی رﯾ ﺳﺎﺧﺖ۲۷ .ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎد
وزﯾﺪه ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ زورآورﮔﺮدﯾﺪ و آن ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺧﺮاﺑ ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد!«
۲۸وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﺮدم از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺣﯿﺮان ﺷﺪﻧﺪ ۲۹زﯾﺮا او ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد.

ﺷﻔﺎی ﺟﺬاﻣ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۵ ‐ ۴۰ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۱۶ ‐ ۱۲ :۵

۸

۱وﻗﺘ ﻋﯿﺴ از ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۲ .در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﯾ ﻧﻔﺮ ﺟﺬاﻣ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ

او ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺖ :ای آﻗﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺮا ﭘﺎک ﺳﺎزی۳ .ﻋﯿﺴ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
»اﻟﺒﺘﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ،ﭘﺎک ﺷﻮ« و ﻓﻮراً آن ﻣﺮد از ﺟﺬام ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ۴ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾ،
ﺑﻠﻪ ﺑﺮو و ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎی ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺷﻔﺎی ﺗﻮ را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﺷﻔﺎی ﺧﺎدم ﯾ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ روﻣ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۱۰ ‐ ۱ :۷

۵در آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم داﺧﻞ ﻣ ﺷﺪ ،ﯾ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ روﻣ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺎ زاری ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ»۶ :ای آﻗﺎ ،ﻏﻼم ﻣﻦ
ﮐﺮﺧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺳﺨﺖ درد ﻣﮐﺸﺪ۷ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ و او را ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﻢ۸ «.اﻣﺎ آن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾ .ﻓﻘﻂ اﻣﺮ ﮐﻦ و ﻏﻼم ﻣﻦ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۹ .ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﻦ ﯾ
ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺴﺘﻢ و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻢ زﯾﺮدﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ دارم .وﻗﺘ ﺑﻪ ﯾ ﻣﮔﻮﯾﻢ »ﺑﺮو« ﻣ رود و ﺑﻪ دﯾﺮی ﻣﮔﻮﯾﻢ »ﺑﯿﺎ« ﻣ آﯾﺪ و وﻗﺘ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮ
ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﻢ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻦ« ﻣﮐﻨﺪ۱۰ «.ﻋﯿﺴ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪه ام۱۱ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب آﻣﺪه ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
ﯾﻌﻘﻮب در ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ۱۲اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون در ﻇﻠﻤﺖ،
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﯿﺪن اﺳﺖ ،اﻓﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۳ «.ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ داده ﺷﻮد «.در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻼم او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۴ ‐ ۲۹ :۱و ﻟﻮﻗﺎ (۴۱ ‐ ۳۸ :۴

۱۴وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘِﺘﺮس رﻓﺖ ،ﺧﺸﻮی ﭘِﺘﺮس را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺐ دارد۱۵ .ﻋﯿﺴ دﺳﺖ او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد .ﺗﺐ او
ﻗﻄ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻋﯿﺴ ﭘﺮداﺧﺖ۱۶ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻏﺮوب ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﻮاﻧﺎن را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و او ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ
ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣ داد ۱۷ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»او ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ
و ﻣﺮض ﻫﺎی ﻣﺎ را از ﻣﺎ دور ﺳﺎﺧﺖ«.

ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۶۲ ‐ ۵۷ :۹

۱۸ﻋﯿﺴ ﺟﻤﻌﯿﺘ را ﮐﻪ ﺑﻪ دورش ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮه ﺑﺮوﻧﺪ۱۹ .ﯾ از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ
ﯾﻬﻮد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣ آﯾﻢ۲۰ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :روﺑﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻻﻧﻪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺮای ﺧﻮد آﺷﯿﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾ ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺎراﻣﺪ۲۱ «.ﯾ دﯾﺮ از ﭘﯿﺮوان او ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،اﺟﺎزه ﺑﺪه اول
ﺑﺮوم و ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرم۲۲ «.ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و ﺑﺬار ﻣﺮدﮔﺎن ،ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ«.

آرام ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻃﻮﻓﺎﻧ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۱ ‐ ۳۵ :۴و ﻟﻮﻗﺎ (۲۵ ‐ ۲۲ :۸

۲۳ﻋﯿﺴ ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۲۴ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧ در ﺑﺤﯿﺮه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﻣﻮاج ،ﮐﺸﺘ را ﭘﺮ
ﻣ ﺳﺎﺧﺖ ،وﻟ ﻋﯿﺴ در ﺧﻮاب ﺑﻮد۲۵ .ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان آﻣﺪه او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،ﻣﺎ
ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۲۶ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟« و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎد و ﺑﺤﯿﺮه ﻓﺮﻣﺎن داد و
ﺑﺤﯿﺮه ﮐﺎﻣﻼ آرام ﺷﺪ۲۷ .ﺷﺎﮔﺮدان از آﻧﭽﻪ واﻗ ﺷﺪ ﺣﯿﺮان ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد و ﺑﺤﯿﺮه ﻫﻢ از او اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ؟«

ﺷﻔﺎی دو دﯾﻮاﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۰ ‐ ۱ :۵و ﻟﻮﻗﺎ (۳۹ ‐ ۲۶ :۸

۲۸ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪَرﯾﺎن رﺳﯿﺪ دو دﯾﻮاﻧﻪ از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ آﻧﻘﺪر
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺲ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ۲۹ .آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟ آﯾﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ای ﺗﺎ ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﻋﺬاب دﻫ؟« ۳۰ﻗﺪری دورﺗﺮ از آن ﻣﺤﻞ ،ﯾ ﮔﻠﮥ ﺑﺰرگ ﺧﻮک ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮﯾﺪن ﺑﻮد ۳۱و ارواح
ﻧﺎﭘﺎک از ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﮔﻠﮥ ﺧﻮک ﺑﻔﺮﺳﺖ۳۲ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺮوﯾﺪ« ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮک ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم آن ﮔﻠﻪ از ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮه ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و در آب ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
۳۳ﺧﻮک ﺑﺎﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن و ﻣﺎﺟﺮای دﯾﻮاﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۳۴ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﯿﺴ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و وﻗﺘ او را دﯾﺪﻧﺪ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﻔﺎی ﯾ ﺷﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۲ ‐ ۱ :۲و ﻟﻮﻗﺎ (۲۶ ‐ ۱۷ :۵

۹

۱ﻋﯿﺴ ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و از ﺑﺤﯿﺮه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد آﻣﺪ۲ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾ ﺷﻞ را ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺶ او
۳

آوردﻧﺪ .ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ،ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎش ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ «.ﻓﻮراً ﺑﻌﻀ از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﯾﻬﻮد
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ »اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ۴ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﻓﺎر آﻧﻬﺎ ﭘ ﺑﺮده ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ اﻓﺎر ﭘﻠﯿﺪ را در دل ﺧﻮد
ﻣ ﭘﺮوراﻧﯿﺪ؟ ۵آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ »ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ« آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺮﺧﯿﺰ و راه ﺑﺮو«؟ ۶اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﺣﻖ آﻣﺮزﯾﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن را دارد «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺷﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮو۷ «.آن ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ۸ .ﻣﺮدم از دﯾﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

دﻋﻮت ﻣﺘ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۷ ‐ ۱۳ :۲و ﻟﻮﻗﺎ (۳۲ ‐ ۲۷ :۵

۹ﻋﯿﺴ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺖ و در ﺑﯿﻦ راه ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ«.
ﻣﺘ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺖ۱۰ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﮐﺎران و ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و

اﺷﺨﺎص دﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﺮ ﯾ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۱۱ .ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ اﯾﻦ را دﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا
اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان ،ﺳﻮدﺧﻮاران و ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد؟« ۱۲ﻋﯿﺴ ﺳﺨﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن۱۳ .ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ» :ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ «زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪم ﺗﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران را دﻋﻮت
ﮐﻨﻢ ﺑﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎران را«.

ﺳﺆال درﺑﺎرۀ روزه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۲ ‐ ۱۸ :۲و ﻟﻮﻗﺎ (۳۹ ‐ ۳۳ :۵

۱۴ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿ ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ وﻟ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ روزه ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ؟« ۱۵ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ دوﺳﺘﺎن داﻣﺎد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟ زﻣﺎﻧ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﺎد از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،در آن
روزﻫﺎ روزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۱۶ﻫﯿ ﮐﺲ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮥ ﻧﻮ ﭘﯿﻨﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﭘﯿﻨﻪ از ﻟﺒﺎس ﺟﺪا ﻣﮔﺮدد و ﭘﺎرﮔ ﺑﺪﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
۱۷ﺷﺮاب ﺗﺎزه را ﻧﯿﺰ در ﻣﺸ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤ رﯾﺰﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﻣﺸ ﻫﺎ ﭘﺎره ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﺮاب ﺑﯿﺮون ﻣ رﯾﺰد و ﻣﺸ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود .ﺷﺮاب
ﺗﺎزه را در ﻣﺸ ﻫﺎی ﻧﻮ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﺮاب و ﻫﻢ ﻣﺸ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ«.

زﻧﺪه ﮐﺮدن ﯾ دﺧﺘﺮ و ﺷﻔﺎی ﯾ زن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۳ ‐ ۲۱ :۵و ﻟﻮﻗﺎ (۵۶ ‐ ۴۰ :۸

۱۸ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾ از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و روی ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﻣﺮد ،وﻟ
ﻣ داﻧﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾ و ﺑﺮ او دﺳﺖ ﺑﺬاری او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۹ «.ﻋﯿﺴ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ او رﻓﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ۲۰ .در اﯾﻦ وﻗﺖ زﻧ ﮐﻪ ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻋﯿﺴ آﻣﺪ و داﻣﻦ ﻟﺒﺎس او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد۲۱ ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ۲۲ «.ﻋﯿﺴ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را دﯾﺪه ﻓﺮﻣﻮد» :دﺧﺘﺮم ،ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻤ ﺑﺎش .اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ« و از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
۲۳وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎﺗﻢ داران و ﻣﺮدم ﭘﺮﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ۲۴ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻤﺮده ﺑﻠﻪ
ﺧﻮاب اﺳﺖ «.اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او ﻣ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ۲۵ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ اﻃﺎق رﻓﺖ و دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ۲۶ .ﺧﺒﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺗﻤﺎم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﻔﺎی دو ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
۲۷در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ دو ﮐﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ »ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ« ۲۸و وﻗﺘ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
رﺳﯿﺪ آن دو ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ .ﻋﯿﺴ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟« آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺑﻠ،
ای آﻗﺎ« ۲۹ﭘﺲ ﻋﯿﺴ ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد« ۳۰و ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻋﯿﺴ
ﺑﺎ ﺗﺮار از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﻨﺪ۳۱ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،در ﺗﻤﺎم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ درﺑﺎرۀ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻔﺎی ﻣﺮد ﮔﻨ
۳۲در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺮون ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺨﺼ را ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨ ﺑﻮد زﯾﺮا روح ﻧﺎﭘﺎک داﺷﺖ۳۳ .ﻋﯿﺴ روح ﻧﺎﭘﺎک را
از او ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و زﺑﺎن او ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۳۴ «.اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺑﻪ ﮐﻤ رﺋﯿﺲ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ،ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﺪ«.

دﻟﺴﻮزی ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﻣﺮدم
۳۵ﻋﯿﺴ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﻣﮔﺸﺖ و در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد و ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را اﻋﻼم ﻣﮐﺮد و ﻫﺮﻧﻮع ﻧﺎﺧﻮﺷ و ﺑﯿﻤﺎری
را ﺷﻔﺎ ﻣ داد۳۶ .وﻗﺘ او ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را دﯾﺪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺪون ﭼﻮﭘﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل و
درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۷ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان اﺳﺖ وﻟ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻢ۳۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺼﻮل
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﺑﺮای ﺟﻤ آوری ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ«.

دوازده ﺣﻮاری
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۹ ‐ ۱۳ :۳و ﻟﻮﻗﺎ (۱۶ ‐ ۱۲ :۶

۱۰

۱ﻋﯿﺴ دوازده ﺣﻮاری را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت داد ﺗﺎ ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮض را
۲

ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻫﺎی آن دوازده رﺳﻮل :اول ﺷَﻤﻌﻮنِ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس و ﺑﺮادرش اﻧﺪرﯾﺎس ،ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ زَﺑﺪی و ﺑﺮادرش

ﯾﻮﺣﻨﺎ۳ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ ،ﺗﻮﻣﺎ و ﻣﺘﺎی ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ ،ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻔ و ﺗَﺪی۴ ،ﺷَﻤﻌﻮنِ ﻏﯿﻮر و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.

وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۳ ‐ ۷ :۶و ﻟﻮﻗﺎ (۶ ‐ ۱ :۹

۵ﻋﯿﺴ اﯾﻦ دوازده ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن
داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ۶ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺰد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪۀ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ ۷و در ﺑﯿﻦ راه اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۸ .ﺑﯿﻤﺎران
را ﺷﻔﺎ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺬاﻣﯿﺎن را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ و ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻔﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﻔﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ۹ .ﺑﺮای ﺳﻔﺮ،
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮﯾﺪ۱۰ .و ﺧﺮﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ اﺿﺎﻓ و ﺑﻮت و ﭼﻮب دﺳﺘ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۱ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ده ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴ ﺑﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻣﻨﺰل او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ۱۲ .وﻗﺘ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ای داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﻼم ﺑﻮﯾﯿﺪ۱۳ .اﮔﺮ آن ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﯾﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻼم ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد۱۴ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ ،وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ آن ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺮد و
ﺧﺎک آن را از ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﺎﻧﯿﺪ۱۵ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره از آن ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۳ ‐ ۹ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ (۱۷ ‐ ۱۲ :۲۱

۱۶ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﺮگ ﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﺑ آزار ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۱۷ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ را در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ۱۸و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﺪ۱۹ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺷﻤﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ و ﭼﻄﻮر ﺑﻮﺋﯿﺪ ﭼﻮن در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۰ ،زﯾﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ
روح ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۲۱ .ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر را و ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺿﺪ واﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۲ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۲۳ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ را در ﺷﻬﺮی آزار ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
۲۴ﺷﺎﮔﺮد از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد و ﺧﺎدم از ارﺑﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ۲۵ .ﺷﺎﮔﺮد ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﺎدم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ارﺑﺎب
ﺧﻮﯾﺶ .اﮔﺮ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮی ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

از ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۷ ‐ ۲ :۱۲

۲۶ﭘﺲ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮده از روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۷ .آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ در ﺗﺎرﯾ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،در روز روﺷﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ،از ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ۲۸ .از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ را
ﻣﮐﺸﻨﺪ وﻟ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .از ﮐﺴ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ،ﻫﺮ دو را در دوزخ ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد.
۲۹آﯾﺎ دو ﮔﻨﺠﺸ ﺑﻪ ﯾ روﭘﯿﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد؟ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﺣﺘ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
۳۰و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ،ﺣﺘ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ۳۱ .ﭘﺲ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﮔﻨﺠﺸ ﻫﺎی ﺑ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش دارﯾﺪ.

اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۹ ‐ ۸ :۱۲

۳۲ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد او را از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ۳۳ .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ.

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﺻﻠ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ  ۵۳ ‐ ۵۱ :۱۲و (۲۷ ‐ ۲۶ :۱۴

۳۴ﮔﻤﺎن ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺻﻠ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورم ،ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﮐﻪ ﺻﻠ ﺑﯿﺎورم ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ۳۵ .ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر ،دﺧﺘﺮ و
ﻣﺎدر ،ﻋﺮوس و ﺧﺸﻮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺎﻧﺪازم۳۶ .دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۳۷ .ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ۳۸ .ﻫﺮ ﮐﻪ

ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪارد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ۳۹ .ﻫﺮﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺮ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،آن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛
وﻟ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،زﻧﺪﮔ او در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺟﺮ و ﭘﺎداش
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۴۱ :۹

۴۰ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۴۱ .ﻫﺮﮐﺲ ﯾ ﻧﺒ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻧﺒ
اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﺟﺮ ﯾ ﻧﺒ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﺟﺮ ﯾ ﻋﺎدل را
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۴۲ .ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺑﻪ ﯾ از ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوان ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺮو ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺘ ﯾ ﺟﺎم آب ﺳﺮد
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﺑ اﺟﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.

ﻗﺎﺻﺪان ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۳۵ ‐ ۱۸ :۷

۱۱

۱ﻋﯿﺴ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد داد و آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ۲ .وﻗﺘ ﯾﺤﯿ در
۳

زﻧﺪان از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؟« ۴ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺤﯿ ﺑﻮﯾﯿﺪ:
۵ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎﯾ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻟﻨﺎن ﺑﻪ راه ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺬاﻣﯿﺎن ﭘﺎک ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﺮان ﺷﻨﻮا و ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن
ﻣﮋده داده ﻣ ﺷﻮد۶ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺷ ﻧﻨﺪ«.
۷در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿ از آﻧﺠﺎ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﯾﺤﯿ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در اﻃﺮاف او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﯿﺪ؟ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧ ای ﮐﻪ از ﺑﺎد ﻣ ﻟﺮزد؟ ۸ﭘﺲ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ رﻓﺘﯿﺪ؟ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻤ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺷ ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ در ﻗﺼﺮ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘ اﺳﺖ۹ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﺪ؟ ﺑﺮای دﯾﺪن ﯾ ﻧﺒ؟ ﺑﻠ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او از ﯾ ﻧﺒ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ اﺳﺖ۱۰ .او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ رﺳﻮل ﻣﻦ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و او راه را ﺑﺮای آﻣﺪن ﺗﻮ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۱۱ «.ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﺤﯿ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ۱۲ .از زﻣﺎن ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺒﺎران ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﮐﻮﺷﺶ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۳ .ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻮرات ﺗﺎ
ﻇﻬﻮر ﯾﺤﯿ درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮده اﻧﺪ۱۴ .اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﻫﻤﺎن اﻟﯿﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣ آﻣﺪ.
۱۵اﮔﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
۱۶اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ»۱۷ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧ زدﯾﻢ ،ﻧﺮﻗﺼﯿﺪﯾﺪ! ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺮدﯾﺪ!« ۱۸وﻗﺘ ﯾﺤﯿ آﻣﺪ ﻧﻪ ﻣ ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،وﻟ ﻫﻤﻪ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :او روح ﻧﺎﭘﺎک دارد!« ۱۹وﻗﺘ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرد و ﻣ ﻧﻮﺷﺪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،او ﯾ آدم ﭘﺮ ﺧﻮر ،ﻣﯿﺴﺎر
و دوﺳﺖ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﺎران اﺳﺖ!« ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،درﺳﺘ ﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﺘﺎﯾ آن ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣ رﺳﺪ«.

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۱۵ ‐ ۱۳ :۱۰

۲۰آﻧﺎه ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺠﺰات او در آن ﻫﺎ روی داده ﺑﻮد و ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده ۲۱ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﻮرزﯾﻦ و وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺑﯿﺘﺴﯿﺪا ،اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون
اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﺪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﯿﻨ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۲ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺻﻮر و
ﺻﯿﺪون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ۲۳ .و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ای! ﺑﻪ دوزخ ﺳﺮﻧﻮن ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ،
زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ در ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺳﺪوم اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﺪ ،آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۲۴ .اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ
ﺳﺪوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ«.

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۲ ‐ ۲۱ :۱۰

۲۵در آن وﻗﺖ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را از
داﻧﺎﯾﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎده دﻻن آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ای۲۶ .ﺑﻠ ای ﭘﺪر ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد۲۷ .ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده
اﺳﺖ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺰ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﭘﺪر را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺠﺰ ﭘﺴﺮ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺪر را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ۲۸ .ای ﺗﻤﺎﻣ زﺣﻤﺘﺸﺎن و ﮔﺮاﻧﺒﺎران ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣ ﺧﻮاﻫﻢ داد۲۹ .ﯾﻮغ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﺪ و از ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﺑﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﺮﻣﺪل و ﻓﺮوﺗﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ آراﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۳۰ ،زﯾﺮا ﯾﻮغ ﻣﻦ ﺧﻔﯿﻒ و ﺑﺎر ﻣﻦ ﺳﺒ اﺳﺖ«.

ﺳﺆال درﺑﺎرۀ روز ﺳﺒﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۸ ‐ ۲۳ :۲و ﻟﻮﻗﺎ (۵ ‐ ۱ :۶

۱۲

۱در آن زﻣﺎن ﻋﯿﺴ در ﯾ روز ﺳﺒﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﻣﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﯿﺪن ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی

ﮔﻨﺪم و ﺧﻮردن آن ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴ اﯾﻦ را دﯾﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺒﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ۳ «.او در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ داود وﻗﺘ ﺧﻮدش و ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم داد ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ؟ ۴ﭼﻮﻧﻪ او ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه را ﺧﻮرد ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﺧﻮردن آن ﻧﺎن ،ﻫﻢ ﺑﺮای او و ﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﻨﺎن
اﺟﺎزۀ ﺧﻮردن آن را داﺷﺘﻨﺪ۵ .آﯾﺎ در ﺗﻮرات ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ،ﻗﺎﻧﻮن روز ﺳﺒﺖ را ﻣ ﺷﻨﻨﺪ
۶

۷

ﺑﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :رﺣﻤﺖ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ،«ﻣﺮدم ﺑﮔﻨﺎه را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﮐﺮدﯾﺪ۸ .زﯾﺮا ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر روز ﺳﺒﺖ اﺳﺖ«.

ﺷﻔﺎی ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺧﺸ ﺷﺪه ﺑﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۶ ‐ ۱ :۳و ﻟﻮﻗﺎ (۱۱ ‐ ۶ :۶

۹ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮی رﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ۱۰ .ﻣﺮدی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ دﺳﺘﺶ ﺧﺸ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺪه ای از
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از ﻋﯿﺴ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻔﺎ دادن در روز ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟« اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﺪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻬﻤﺘ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
۱۱اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی دارد ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻫ ﻣ اﻓﺘﺪ .آﯾﺎ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻧﻤﮔﯿﺮد

و از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﻤ آورد؟ ۱۲ﻣﺮ اﻧﺴﺎن از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﻮ در روز ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«.
۱۳ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻣﺮد رو ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را دراز ﮐﻦ «.او دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ دﯾﺮش ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ۱۴ .آﻧﺎه
ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴ از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻋﯿﺴ دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ.

ﺑﻨﺪۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا
۱۵اﻣﺎ وﻗﺘ ﻋﯿﺴ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد وﻟ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ و او ﻫﻤﮥ ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ۱۶و ﺑﻪ
آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﺑﺎ ﮐﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻨﺪ ۱۷ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۱۸اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام .او ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ اﺳﺖ .او را از روح ﺧﻮد ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و او ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را از
ﮐﯿﻔﺮ ﺧﺪا آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد۱۹ .او ﺑﺎ ﮐﺴ ﺳﺘﯿﺰه ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤ زﻧﺪ ،و ﮐﺴ ﺻﺪای او را در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ۲۰ .ﻧ ﺧﻤﯿﺪه
را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺴﺖ ،و ﻓﺘﯿﻠﮥ ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد۲۱ .او ﻣﺎﯾﮥ اﻣﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﻋﯿﺴ و ﺷﯿﻄﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۰ ‐ ۲۰ :۳و ﻟﻮﻗﺎ (۲۳ ‐ ۱۴ :۱۱

۲۲در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺷﺨﺼ را ﭘﯿﺶ او آوردﻧﺪ ،ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ و ﮐﻮر و ﮔﻨ ﺑﻮد و ﻋﯿﺴ او را ﺷﻔﺎ داد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ۲۳ .ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ داود ﻧﯿﺴﺖ؟« ۲۴اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﻌﻠﺰِﺑﻮل ،رﺋﯿﺲ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ،ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﺪ۲۵ «.ﻋﯿﺴ ﮐﻪ از اﻓﺎر اﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﺧﺮاﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد دوام
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد۲۶ .و اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ،ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ و اﻧﺸﻌﺎب ﮐﻨﺪ ﺣﻮﻣﺖ او ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ۲۷و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﯿﻄﺎن
ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤ ﭼﻪ ﮐﺴ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
۲۸اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا ارواح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۹ .ﯾﺎ
ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮد زورﻣﻨﺪی داﺧﻞ ﺷﻮد و اﻣﻮال او را ﺗﺎراج ﮐﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﻪ اول دﺳﺖ و ﭘﺎی آن ﻣﺮد را ﺑﺒﻨﺪد و آن وﻗﺖ
ﺧﺎﻧﻪ او را ﻏﺎرت ﮐﻨﺪ؟ ۳۰ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻤ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد.
۳۱ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﮐﻔﺮی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﺮزش اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ ﮐﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻔﺮ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۳۲ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨ ﺑﻮﯾﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روح اﻟﻘﺪس
ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ﻫﯿ آﻣﺮزﺷ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻧﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه.

درﺧﺖ و ﻣﯿﻮۀ آن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۴۵ ‐ ۴۳ :۶

۳۳اﮔﺮ ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،درﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺪ ﺑﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﭼﻮﻧﻪ درﺧﺖ را از ﻣﯿﻮه اش

ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ۳۴ .ای ﻣﺎرﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آدم ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮب ﺑﻮﯾﯿﺪ؟ زﯾﺮا زﺑﺎن از آﻧﭽﻪ دل را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۳۵ .ﻣﺮد ﻧﯿﻮ از ﺧﺰاﻧﮥ ﻧﯿﻮی درون ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿ و ﻣﺮد ﺑﺪ از ﺧﺰاﻧﮥ ﺑﺪ درون ﺧﻮد ﺑﺪی ﺑﺒﺎر ﻣ آورد۳۶ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
در روز داوری ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻬﻮده ای را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ۳۷ .زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ
ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۲ ‐ ۱۱ :۸و ﻟﻮﻗﺎ (۳۲ ‐ ۲۹ :۱۱

۳۸در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﺪه ای از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﯾﻬﻮد و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﺠﺰه ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ«.
۳۹او ﺟﻮاب داد» :ﻃﺎﯾﻘﻪ ﺷﺮﯾﺮ و ﺑ وﻓﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰه ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺠﺰه ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒ اﺳﺖ.
۴۰ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ در ﺷﻢ ﯾ ﻣﺎﻫ ﮐﻼن ﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دل زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ۴۱ .در روز
داوری ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا وﻗﺘ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﯾﻮﻧﺲ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل آن
ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ،از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ۴۲ .ﻣﻠﮥ ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ در روز داوری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ را ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا او از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ روح ﻧﺎﭘﺎک
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۶ ‐ ۲۴ :۱۱

۴۳وﻗﺘ روح ﻧﺎﭘﺎک از ﺷﺨﺼ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎی راﺣﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺸ و ﺑ آب ﺳﺮﮔﺮدان ﻣ ﺷﻮد و ﭼﻮن
ﻧﻤ ﯾﺎﺑﺪ۴۴ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮدم ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم «.ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻟ و ﺟﺎرو ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺮﺗﺐ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۴۵ .آﻧﺎه ﻣ رود و ﻫﻔﺖ روح ﺷﺮﯾﺮﺗﺮ از ﺧﻮد را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣ آورد و آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﻣﺪه در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ
آن ﺷﺨﺺ از اوﻟﺶ ﺑﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد .وﺿ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۵ ‐ ۳۱ :۳و ﻟﻮﻗﺎ (۲۱ ‐ ۱۹ :۸

۴۶ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ۴۷ .ﭘﺲ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ۴۸ «.ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟«
۴۹و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ۵۰ .ﻫﺮ ﮐﻪ ارادۀ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺮادر ﻣﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮ
ﻣﻦ و ﻣﺎدر ﻣﻦ اﺳﺖ«.

ﻣﺜﻞ دﻫﻘﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۹ ‐ ۱ :۴و ﻟﻮﻗﺎ (۸ ‐ ۴ :۸

۱۳

۱در ﻫﻤﺎن روز ﻋﯿﺴ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺤﯿﺮه رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ۲ .ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ دور او ﺟﻤ ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ

او ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ای ﺷﺪه در آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻟﺐ ﺑﺤﯿﺮه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﻋﯿﺴ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﻣﺜَﻞ ﺑﻪ

آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ .او ﻓﺮﻣﻮد» :دﻫﻘﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ رﻓﺖ۴ .وﻗﺘ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﺨﻢ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀ از داﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﺪه آن ﻫﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ۵ .ﺑﻌﻀ از داﻧﻪ ﻫﺎ روی ﺳﻨﻼخ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻘ ﻧﺪاﺷﺖ زود ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ۶ .اﻣﺎ
وﻗﺘ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻫﺎ درﺧﺸﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن رﯾﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺧﺸ ﺷﺪﻧﺪ۷ .ﺑﻌﻀ از داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺎرﻫﺎ رﺷﺪ
ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۸ .ﺑﻌﻀ از داﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎک ﺧﻮب اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﻫﺮ داﻧﻪ ﺻﺪ ﯾﺎ ﺷﺼﺖ ﯾﺎ ﺳ داﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ۹ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش
ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد«.

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺜﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۲ ‐ ۱۰ :۴و ﻟﻮﻗﺎ (۱۰ ‐ ۹ :۸

۱۰ﭘﺲ از آن ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜَﻞ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨ؟« ۱۱ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻗﺪرت درک اﺳﺮار ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۱۲ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ و ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺪارد ،ﺣﺘ آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ دارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺜَﻞ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ وﻟ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻮش ﻣ دﻫﻨﺪ وﻟ ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ۱۴ .ﭘﯿﺸﻮﯾ اﺷﻌﯿﺎ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﻮش ﻣ دﻫﯿﺪ وﻟ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﯿﺪ وﻟ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ۱۵زﯾﺮا ذﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻮش ﻫﺎی ﺷﺎن ﺳﻨﯿﻦ
ﺷﺪه و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﻣ دﯾﺪ و ﮔﻮش ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣ ﺷﻨﯿﺪ و ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺷﻔﺎ ﻣ دادم«.
۱۶اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮش ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣ ﺷﻨﻮد۱۷ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ و ﻧﯿﻤﺮدان ﺑﺴﯿﺎری آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را
ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺜﻞ دﻫﻘﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۰ ‐ ۱۳ :۴و ﻟﻮﻗﺎ (۱۵ ‐ ۱۱ :۸

۱۸ﭘﺲ ﻣﻌﻨ ﻣﺜَﻞ دﻫﻘﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ۱۹ :وﻗﺘ ﺷﺨﺺ ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﻮد وﻟ آن را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻣ آﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
دل او ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣ رﺑﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺨﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد۲۰ .داﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﻨﻼخ ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم را
ﻣ ﺷﻨﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻣ ﭘﺬﯾﺮد۲۱ .وﻟ در او رﯾﺸﻪ ﻧﻤﮔﯿﺮد و دوام ﻧﻤ آورد .ﭘﺲ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻣﮋده زﺣﻤﺖ و آزاری ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﻓﻮراً
دﻟﺴﺮد ﻣ ﺷﻮد۲۲ .داﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم را ﻣ ﺷﻨﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺸﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل ،آن ﭘﯿﺎم را
ﺧﻔﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺛﻤﺮ ﻧﻤ آورد ۲۳و داﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻦ ﺧﻮب ﺑﻪ ﮐﺴ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎم را ﻣ ﺷﻨﻮد و آن را ﻣ ﻓﻬﻤﺪ و ﺻﺪ ﯾﺎ ﺷﺼﺖ و
ﯾﺎ ﺳ ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣ آورد«.

ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه
۲۴ﭘﺲ از آن ﻋﯿﺴ ﻣﺜَﻞ دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آورده ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼ در ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮد ﺗﺨﻢ ﺧﻮب
ﮐﺎﺷﺖ ۲۵اﻣﺎ وﻗﺘ ﻫﻤﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ دﺷﻤﻦ او آﻣﺪه در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺪم ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه ﭘﺎﺷﯿﺪ و رﻓﺖ۲۶ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع
ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﯿﺎه ﻫﺎی ﻫﺮزه ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ۲۷ .دﻫﻘﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ ارﺑﺎب ﺧﻮد آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺮ ﺗﺨﻤ ﮐﻪ ﺗﻮ در

ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺘ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد؟ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﺎی ﻫﺮزه از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ؟« ۲۸او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ «.دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ اﺟﺎزه ﻣ دﻫ ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﮔﯿﺎه ﻫﺎی ﻫﺮزه را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﻢ؟« ۲۹او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗ ﺟﻤ ﮐﺮدن
آن ﻫﺎ ﮔﻨﺪم ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از رﯾﺸﻪ ﺑﻨﯿﺪ۳۰ .ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻢ درو ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن وﻗﺖ ﺑﻪ دروﮔﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮔﯿﺎه ﻫﺎی ﻫﺮزه را ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﮔﻨﺪم را ﻧﯿﺰ ﺟﻤ ﮐﺮده در اﻧﺒﺎر ﻣﻦ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ««.

ﻣﺜﻞ داﻧﻪ اوری
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۲ ‐ ۳۰ :۴و ﻟﻮﻗﺎ (۱۹ ‐ ۱۸ :۱۳

۳۱ﻋﯿﺴ ﯾ ﻣﺜَﻞ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آورده ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ اوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ آن را ﻣﮔﯿﺮد و در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد
ﻣﮐﺎرد۳۲ .داﻧﻪ اوری ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ از ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾ درﺧﺖ
ﻣ ﺷﻮد و آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ«.

ﻣﺜﻞ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۱ ‐ ۲۰ :۱۳

۳۳ﻋﯿﺴ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺜَﻞ دﯾﺮی آورده ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧ ﺑﺮ ﻣ دارد و ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮﺳﺪ«.

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۳۴ ‐ ۳۳ :۴

۳۴ﻋﯿﺴ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺜَﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﺮد و ﺑﺪون ﻣﺜَﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﮔﻔﺖ ۳۵ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻧﺒ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ دﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻣﺜَﻞ ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .و ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از وﻗﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه
۳۶ﭘﺲ از آن ﻋﯿﺴ ﻣﺮدم را رﺧﺼﺖ داد و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻌﻨ ﻣﺜَﻞ ﮔﯿﺎه ﻫﺎی ﻫﺮزۀ
ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح ﺑﺪه۳۷ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﯿﻮ ﻣﮐﺎرد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ۳۸ .ﻣﺰرﻋﻪ ،اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و
ﺗﺨﻢ ﻧﯿﻮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه ﭘﯿﺮوان ﺷﯿﻄﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳۹ .آن دﺷﻤﻨ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه را ﮐﺎﺷﺖ،
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﻢ درو ،آﺧﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و دروﮔﺮان ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ۴۰ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ دروﮔﺮان ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۴۱ .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ
او ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮥ ﺑﺪﮐﺎران را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ ۴۲و در ﮐﻮره ای ﺳﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﻨﺪ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان
ﺳﺎﯾﯿﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۴۳ .در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺎن در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺧﺸﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد.

ﻣﺜﻞ ﮔﻨ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه

۴۴ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ای ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼ ﺗﺼﺎدﻓﺎً آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او دوﺑﺎره آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﺪ و
از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣ رود ،ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ آن ﻣﺰرﻋﻪ را ﻣ ﺧﺮد.

ﻣﺜﻞ ﻣﺮوارﯾﺪ
۴۵ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﻮد۴۶ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
رﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎم داراﯾ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و آن را ﺧﺮﯾﺪ.

ﻣﺜﻞ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی
۴۷و ﻧﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی آن را در ﺑﺤﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺖ۴۸ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﻮر از
ﻣﺎﻫ ﭘﺮ ﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان آن را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎﻫ ﻫﺎی ﺧﻮب را در ﺳﺒﺪ ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫ ﻫﺎی ﺑ ﻣﺼﺮف را دور
رﯾﺨﺘﻨﺪ۴۹ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺪ ﮐﺎران را از ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ۵۰آن ﻫﺎ را در ﮐﻮره ای
ﺳﻮزان ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان ﺳﺎﯾﯿﺪن وﺟﻮد دارد«.

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎزه و ﮐﻬﻨﻪ
۵۱ﻋﯿﺴ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ؟« ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ۵۲ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﯾ
ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،در ﻣﺘﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه و ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﺮون
ﻣ آورد«.

ﻋﯿﺴ در ﻧﺎﺻﺮه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۶ ‐ ۱ :۶و ﻟﻮﻗﺎ (۳۰ ‐ ۱۶ :۴

۵۳وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ۵۴و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد آﻣﺪ و در ﮐﻨﯿﺴﻪ آﻧﺠﺎ ﻃﻮری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺠﺰات را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ؟ ۵۵ﻣﺮ او ﭘﺴﺮ ﯾ ﻧﺠﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮ ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ و ﺷﻤﻌﻮن و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮادران او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ۵۶و ﻣﺮ ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﻫﺮان او در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭘﺲ او ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« ۵۷ﭘﺲ آن ﻫﺎ او را رد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﻧﺒ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،ﺟﺰ در وﻃﻦ ﺧﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮﯾﺶ۵۸ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰات زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻤﻞ
ﻧﯿﺎورد.

ﻣﺮگ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۹ ‐ ۱۴ :۶و ﻟﻮﻗﺎ (۹ ‐ ۷ :۹

۱۴

۱در اﯾﻦ وﻗﺖ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ۲ .او ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻤﺎن ﯾﺤﯿﺎی
۳

ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔ از او ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣ رﺳﺪ «.زﯾﺮا ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻫﯿﺮودﯾﺎ ﮐﻪ زن ﺑﺮادرش ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻮد ،ﯾﺤﯿ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی او را در ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد۴ .ﭼﻮن ﯾﺤﯿ ﺑﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ازدواج ﮐﻨ۵ «.ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺸﺪ اﻣﺎ از ﻣﺮدم ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
ﯾﺤﯿ ﯾ ﻧﺒ ﺑﻮد۶ .وﻟ در ﻣﻮﻗ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،دﺧﺘﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن رﻗﺼﯿﺪ و ﻫﯿﺮودﯾﺲ آﻧﻘﺪر از رﻗﺺ او
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ۷ ،ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ۸ .او ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه را ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در
داﺧﻞ ﯾ ﭘﻄﻨﻮس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه۹ «.ﭘﺎدﺷﺎه از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد اﻣﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﯾﺤﯿ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ۱۰ .او ﮐﺴﺎﻧ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﺮ ﯾﺤﯿ را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮد ۱۱و ﺳﺮ او را ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾ ﭘﻄﻨﻮس
ﺑﻮد ،آورده ﺑﻪ دﺧﺘﺮ دادﻧﺪ و او آن را ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮد۱۲ .ﺳﭙﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿ آﻣﺪه ﺑﺪن او را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.

ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۴ ‐ ۳۰ :۶و ﻟﻮﻗﺎ  ۱۷ ‐ ۱۰ :۹و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۴ ‐ ۱ :۶

۱۳ﻋﯿﺴ وﻗﺘ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗ رﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد از
راه ﺧﺸ ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ۱۴ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺤﯿﺮه رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را دﯾﺪ و دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺮﯾﻀﺎن آﻧﻬﺎ
را ﺷﻔﺎ داد۱۵ .ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺰد او آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و روز ﻫﻢ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻫﺎت ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺨﺮﻧﺪ۱۶ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراک ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۷ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﭘﻨ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫ دارﯾﻢ۱۸ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۹ «.و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ روی
ﺳﺒﺰه ﻫﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﭘﻨ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دوﺧﺖ و ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻧﻤﻮده ﻧﺎﻧﻬﺎ را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد و
ﺷﺎﮔﺮدان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻧﺪ۲۰ .ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺧُﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ دوازده ﺳﺒﺪ ﮐﻼن ﭘﺮ ﺷﺪ.
۲۱ﻏﯿﺮ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺧﻮراک ﺧﻮردﻧﺪ.

راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮ روی آب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۲ ‐ ۴۵ :۶و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۱ ‐ ۱۵ :۶

۲۲آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻣﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ از او ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺤﯿﺮه ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻣﺮدم را رﺧﺼﺖ
ﺑﺪﻫﺪ۲۳ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ ﺷﺐ ﺷﺪ او در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد۲۴ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ
ﮐﺸﺘ در ﺑﯿﻦ ﺑﺤﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻣﻮاج ﺷﺪه ﺑﻮد۲۵ .ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﺷﺶ ﺻﺒ ﻋﯿﺴ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺤﯿﺮه ﻗﺪم
ﻣ زد ﻧﺰد آن ﻫﺎ آﻣﺪ۲۶ .وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آب ﺑﺤﯿﺮه راه ﻣ رود آﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﻓﺮﯾﺎد زده ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﯾ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ۲۷ «.ﻋﯿﺴ ﻓﻮراً ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۲۸ «.ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ روی آب ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ۲۹ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﺎ «.ﭘِﺘﺮس از ﮐﺸﺘ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺮ روی آب ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻋﯿﺴ رﻓﺖ۳۰ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺷﺪت ﻃﻮﻓﺎن را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮس اﻓﺘﺎد و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در آب ﻏﺮق ﻣ ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺪه«.
۳۱ﻋﯿﺴ ﻓﻮراً رﺳﯿﺪ و دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎن ،ﭼﺮا ﺷ ﮐﺮدی؟« ۳۲آن ﻫﺎ ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎد ﻗﻄ ﺷﺪ ۳۳و ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ در ﮐﺸﺘ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی او اﻓﺘﺎده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ واﻗﻌﺎً ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ«.

ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران در ﺟﻨﯿﺴﺎرت
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۵۶ ‐ ۵۳ :۶

۳۴آن ﻫﺎ از ﺑﺤﯿﺮه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻨﯿﺴﺎرت رﺳﯿﺪﻧﺪ۳۵ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﻣﺤﻞ ﻋﯿﺴ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ۳۶ .آن ﻫﺎ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻣﺮﯾﻀﺎن آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ داﻣﻦ ﻟﺒﺎس او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ آن را
ﻟﻤﺲ ﻣﮐﺮد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺟﺪاد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۱۳ ‐ ۱ :۷

۱۵

۱در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮔﺮوﻫ از ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﯾﻬﻮد از اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ»۲ :ﭼﺮا ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ آداب و

رﺳﻮﻣ را ﮐﻪ از ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺧﻮردن ﻏﺬا دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻨﺪ؟« ۳ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺟﻮاب داد» :ﭼﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آداب و رﺳﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﻢ ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﯿﺪ؟ ۴ﻣﺜﻼ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﮐﻦ ،و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«۵ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﻘ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ داﺷﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﻒ ﺧﺪا اﺳﺖ۶ ،دﯾﺮ او ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺬارد«.
ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آداب و رﺳﻮم ﺧﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ۷ .ای ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن! اﺷﻌﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮد وﻗﺘ ﮔﻔﺖ:
»۸اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ دل ﻫﺎی ﺷﺎن از ﻣﻦ دور اﺳﺖ۹ .ﻋﺒﺎدت آن ﻫﺎ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اواﻣﺮ اﻧﺴﺎﻧ را
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﺎم ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ««.

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۲۳ ‐ ۱۴ :۷

۱۰آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﻣﺮدم را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ۱۱ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮرد و
ﻣ ﻧﻮﺷﺪ ﻧﺠﺲ ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﻫﻦ او ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ ،او را ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزد۱۲ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ای ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ؟« ۱۳ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻫﺮ ﻧﻬﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺬارﯾﺪ ،آن ﻫﺎ ﮐﻮراﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮران دﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﻮری راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮر دﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﭼﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد۱۵ «.آﻧﺎه ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮ«.
۱۶ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ را درک ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ؟ ۱۷آﯾﺎ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ از راه دﻫﻦ وارد ﺑﺪن ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻣﻌﺪه ﻣ رود و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺒﺮز رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟ ۱۸اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ از دﻫﻦ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ از دل ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﮔﯿﺮد و آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣ
را ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزد۱۹ ،زﯾﺮا اﻓﺎر ﭘﻠﯿﺪ ،ﻗﺘﻞ ،زﻧﺎ ،ﻓﺴﻖ ،دزدی ،ﺷﻬﺎدت دروغ و ﺗﻬﻤﺖ از دل ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ۲۰و اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ آدﻣ را ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا«.

اﯾﻤﺎن ﯾ زن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۳۰ ‐ ۲۴ :۷

۲۱آﻧﺎه ﻋﯿﺴ آن ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻮاﺣ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون رﻓﺖ۲۲ .ﯾ زن ﮐﻨﻌﺎﻧ ﮐﻪ اﻫﻞ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ ،دﺧﺘﺮم ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر روح ﻧﺎﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ۲۳ «.اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻫﯿ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ او ﻧﺪاد ﺗﺎ
اﯾﻨﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﻣ آﯾﺪ ،او را رﺧﺼﺖ ﮐﻦ۲۴ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ام۲۵ «.اﻣﺎ آن زن ﻧﺰدﯾ آﻣﺪه ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و
ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای آﻗﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻦ۲۶ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن اﻃﻔﺎل را ﺑﺮدارﯾﻢ و ﭘﯿﺶ ﺳ ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ«.
۲۷اﻣﺎ آن زن ﺟﻮاب داد» :درﺳﺖ اﺳﺖ ای آﻗﺎ ،اﻣﺎ ﺳ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ از دﺳﺘﺮﺧﻮان ارﺑﺎب ﺷﺎن ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ«.
۲۸ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای زن ،اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .آرزوی ﺗﻮ ﺑﺮ آورده ﺷﻮد «.و از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ دﺧﺘﺮش ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﻔﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران
۲۹ﻋﯿﺴ آن ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮده و از راه ﻟﺐ ﺑﺤﯿﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ۳۰ .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و
ﺷﻼن و ﮐﻮران ،ﮔﻨﺎن و ﻟﻨﺎن و ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی او ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و او آن ﻫﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣ داد۳۱ .ﻣﺮدم وﻗﺘ
ﮔﻨﺎن را ﮔﻮﯾﺎ و اﺷﺨﺎص ﺷﻞ را ﺳﺎﻟﻢ و ﻟﻨﺎن را روان و ﮐﻮران را ﺑﯿﻨﺎ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۱۰ ‐ ۱ :۸

۳۲ﻋﯿﺴ ﺷﺎﮔﺮدان را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :دل ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣ ﺳﻮزد .اﯾﻨ ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ رواﻧﻪ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در راه ﺿﻌﻒ ﮐﻨﻨﺪ۳۳ «.ﺷﺎﮔﺮدان در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﮐﺠﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎن ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟« ۳۴ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻨﺪ ﻧﺎن
دارﯾﺪ؟« ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻫﻔﺖ ﻧﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﮐﻮﭼ۳۵ «.ﻋﯿﺴ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ۳۶ .آﻧﺎه آن ﻫﻔﺖ ﻧﺎن و
ﻣﺎﻫ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻧﻤﻮد آن ﻫﺎ را ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻧﺪ۳۷ .ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و از ﺧﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻔﺖ ﺳﺒﺪ ﭘﺮ ﺷﺪ۳۸ .ﻏﯿﺮ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺮد از آن ﺧﻮراک ﺧﻮردﻧﺪ۳۹ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ
ﺟﻤﻌﯿﺖ را رﺧﺼﺖ داد و ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﺪَل رﻓﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺠﺰه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۳ ‐ ۱۱ :۸و ﻟﻮﻗﺎ (۵۶ ‐ ۵۴ :۱۲

۱۶

۱ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺴ و ﺻﺪوﻗ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از روی اﻣﺘﺤﺎن از ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻤﺎﻧ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ۲ .ﻋﯿﺴ

در ﺟﻮاب آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :در وﻗﺖ ﻏﺮوب اﮔﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﻮا ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۳و اﮔﺮ ﺻﺒ وﻗﺖ آﺳﻤﺎن ﺳﺮخ و
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻮا را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻨ ﻋﻼﺋﻢ
و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن را درک ﮐﻨﯿﺪ؟ ۴اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺮﯾﺮ و ﺑ وﻓﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺠﺰۀ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒ ﺑﻪ آن داده
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﭘﺲ از آن ﻋﯿﺴ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ.

ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺴ و ﺻﺪوﻗ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۲۱ ‐ ۱۴ :۸

۵ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮه ﻣ رﻓﺘﻨﺪ وﻟ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ۶ .ﭘﺲ وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ
ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺴ و ﺻﺪوﻗ دور ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ۷ «.آن ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﯾﻢ
او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۸ «.ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را درک ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﺮا درﺑﺎرۀ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ۹آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ آﯾﺎ آن ﭘﻨ ﻧﺎن و ﭘﻨ ﻫﺰار ﻣﺮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺪ ﺟﻤ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ۱۰ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن ﻫﻔﺖ ﻧﺎن و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺮد ،ﭼﻨﺪ
ﺳﺒﺪ ﺟﻤ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ۱۱ﭼﺮا ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﮐﺮدم؟ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺴ و
ﺻﺪوﻗ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ۱۲ «.آﻧﺎه ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از آﻧﻬﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺴ و ﺻﺪوﻗ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ از
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﻧﺎن.

ﺗﻮ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۰ ‐ ۲۷ :۸و ﻟﻮﻗﺎ (۲۱ ‐ ۱۸ :۹

۱۳وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣ اﻃﺮاف ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ رﺳﯿﺪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟« ۱۴آن ﻫﺎ ﺟﻮاب
دادﻧﺪ» :ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪه ای ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻟﯿﺎس ﯾﺎ ارﻣﯿﺎ و ﯾﺎ ﯾ از اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ۱۵ «.ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ؟« ۱۶ﺷﻤﻌﻮن ﭘِﺘﺮس ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﺴﯿ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘ۱۷ «.آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮ
ﯾﻮﻧﺎ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻮ! ﭼﻮن ﺗﻮ اﯾﻦ را از اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘ ﺑﻠﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻦ آن را ﺑﺮ ﺗﻮ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۸ .و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﭘِﺘﺮس ﻫﺴﺘ و ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮگ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ۱۹و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫ
آﺳﻤﺎﻧ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﺑﺒﻨﺪی در آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾ در آﺳﻤﺎن ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۰ «.ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﯿ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻋﯿﺴ درﺑﺎره ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﺧﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۱ :۸ـ  ۱ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۲۷ ‐ ۲۲ :۹

۲۱از آن زﻣﺎن ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ از
ﻣﺸﺎﯾ ،ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﯾﻬﻮد رﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و روز ﺳﻮم زﻧﺪه ﮔﺮدد۲۲ .اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻧﻨﺪ! ﻧﺨﯿﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ واﻗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۳ «.ﻋﯿﺴ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :دور ﺷﻮ،
ای ﺷﯿﻄﺎن ،ﺗﻮ ﻣﺎﻧ راه ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و اﻓﺎر ﺗﻮ اﻓﺎر اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﺪاﯾ«.
۲۴ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺮو ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ۲۵ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ آن را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ آن را
ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۲۶ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ؟ زﯾﺮا او دﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﯿ ﻗﯿﻤﺘ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ۲۷ .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻼل ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ اﺟﺮ ﻣ دﻫﺪ۲۸ .آﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻌﻀ ﮐﺴﺎﻧ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﻣﺪن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ ،ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﭼﺸﯿﺪ«.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۳ ‐ ۲ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۳۶ ‐ ۲۸ :۹

۱۷

۱ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ روز ﻋﯿﺴ ،ﭘِﺘﺮس و ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲ .در

ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﻫﯿﺌﺖ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،روﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب درﺧﺸﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺸﺖ۳ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﻣﻮﺳ و
اﻟﯿﺎس را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۴ .آﻧﺎه ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﺳﺎزم :ﯾ ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﯾ ﺑﺮای ﻣﻮﺳ و ﯾ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻟﯿﺎس۵ «.ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ او ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺑﺮی درﺧﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و از آن اﺑﺮ ﺻﺪاﯾ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﮐﻪ از او ﺧﻮﺷﻨﻮدم .ﺑﻪ او ﮔﻮش
دﻫﯿﺪ۶ «.وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ۷ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ آﻣﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،دﯾﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۸ «.وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﯿﺴ ،ﮐﺴ دﯾﺮ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
۹در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ از ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﻨﺪ۱۰ .ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول اﻟﯿﺎس ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« ۱۱ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :درﺳﺖ
اﺳﺖ ،اول اﻟﯿﺎس ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۲ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻧ ﺑﺒﯿﻨﺪ۱۳ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ او
ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻔﺎی ﯾ ﻣﯿﺮﮔ دار
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۹ ‐ ۱۴ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۴۳ ‐ ۳۷ :۹

۱۴ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ او زاﻧﻮ زده ۱۵ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ .او
ﻣﯿﺮﮔ دارد و دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮد را در آب و آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۶ .او را ﭘﯿﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ آوردم،
اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ۱۷ «.ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﺑ اﯾﻤﺎن و ﺑ راه ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ؟ و
ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟ او را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۸ «.ﭘﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ روح ﻧﺎﭘﺎک اﻣﺮ ﮐﺮد از او ﺧﺎرج ﺷﻮد .روح
ﻧﺎﭘﺎک او را ﺗﺮک ﮐﺮد و آن ﭘﺴﺮ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
۱۹ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ آﻣﺪه در ﺧﻠﻮت از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن روح ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﻢ؟« ۲۰ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب
داد» :ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ! ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾ داﻧﮥ اوری اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد]۲۱ .ﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ دﻋﺎ و روزه ﺑﯿﺮون ﻧﻤ رود«[.

دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۲ ‐ ۳۰ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۴۵ ‐ ۴۳ :۹

۲۲در ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺟﻠﯿﻞ دور ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺰودی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮔﺮدد ۲۳و آﻧﻬﺎ او
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ وﻟ او در روز ﺳﻮم ﺑﺎز زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۲۴در ﻣﻮﻗ ورود ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﮐﭙﺮﻧﺎﺣﻮم ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﭘِﺘﺮس آﻣﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
»آﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﺗﻮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻧﻤ ﭘﺮدازد؟« ۲۵ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ »اﻟﺒﺘﻪ!« وﻗﺘ ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﺪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ـ از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ از ﺑﯿﺎﻧﺎن؟« ۲۶ﭘِﺘﺮس
ﮔﻔﺖ» :از ﺑﯿﺎﻧﺎن «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ۲۷ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﺑﺮو و
ﭼﻨ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮه ﺑﯿﻨﺪاز ،وﻗﺘ دﻫﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﮐﻨ ،ﺳﻪ ای در آن ﺧﻮاﻫ ﯾﺎﻓﺖ .آن را ﺑﺮدار و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻦ و ﺧﻮد را
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪه«.

ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۷ ‐ ۳۳ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۴۸ ‐ ۴۶ :۹

۱۸

۱در آن وﻗﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟« ۲ﻋﯿﺴ ﮐﻮدﮐ را

ﺻﺪا ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ۳و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺮدﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ۴ .در ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ،آن ﮐﺴ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺸﻮد۵ .و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۸ ‐ ۴۲ :۹و ﻟﻮﻗﺎ (۲ ‐ ۱ :۱۷

۶وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﯾ از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﺸﻮد .ﺑﺮای او ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨ آﺳﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ
آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و در اﻋﻤﺎق درﯾﺎ ﻏﺮق ﮔﺮدد۷ .وای ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎﯾ ﻣ ﺷﻮد! ﺣﺘﻤﺎً ﻟﻐﺰش ﻫﺎﯾ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﻣﺎ وای
ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ ﺷﻮد۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎی ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺸﺎﻧﺪ آن را ﻗﻄ ﮐﻦ و دور ﺑﯿﻨﺪاز ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ راه ﯾﺎﺑ ﺗﺎ ﺑﺎ دو دﺳﺖ و دو ﭘﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ آﺗﺶ اﺑﺪی اﻓﻨﺪه ﺷﻮی۹ .و اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﺶ و دور ﺑﯿﻨﺪاز ،زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ راه ﯾﺎﺑ ﺗﺎ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ اﻓﻨﺪه ﺷﻮی.

ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪِ ﮔﻤﺸﺪه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۷ ‐ ۳ :۱۵

۱۰ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روی ﭘﺪر ﻣﺮا ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ،
ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ]۱۱ .زﯾﺮا ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻤﺸﺪه را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ۱۲ [.ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ
از آن ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد ،آﯾﺎ او ﻧﻮد و ﻧُﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﯾﺮ را در ﮐﻮﻫﺴﺎر رﻫﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪِ ﮔﻤﺸﺪه ﻧﻤ رود؟ ۱۳و ﻫﺮﮔﺎه آن را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﺑﺮای آن ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎد ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﻧﻮد و ﻧُﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﯾﺮ ﮐﻪ ﮔﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۱۴ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺎن از دﺳﺖ ﺑﺮود.

وﻗﺘ ﺷﺨﺼ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎ ﻣ ﺷﻮد
۱۵اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮو و ﺑﺎ او در ﺗﻨﻬﺎﯾ درﺑﺎرۀ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﮔﻮش دﻫﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ۱۶و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ ،ﯾ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ از زﺑﺎن دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد۱۷ .اﮔﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮد ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮﺳﺎن و اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﻮش دﻫﺪ ،ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﯾ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ.
۱۸ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ در آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در آﺳﻤﺎن ﺑﺎز
ﻣ ﺷﻮد۱۹ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ در روی زﻣﯿﻦ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺪل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۰ ،زﯾﺮا ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻦ آﻧﺠﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﺮان را ﻧﻤ ﺑﺨﺸﺪ
۲۱در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘِﺘﺮس ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﮔﺮ ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﻢ؟ ﺗﺎ
ﻫﻔﺖ ﺑﺎر؟« ۲۲ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ،ﺑﻠﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر۲۳ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﺑﺨﻮاﻫﺪ۲۴ .وﻗﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺷﺨﺼ را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﻗﻨﻄﺎر از او
ﻗﺮﺿﺪار ﺑﻮد] ،ارزش ﯾ ﻗﻨﻄﺎر ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﺎش ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﯾ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد[ ۲۵اﻣﺎ ﭼﻮن او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﭙﺮدازد ،ارﺑﺎﺑﺶ اﻣﺮ ﮐﺮد او
را ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘ اش ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮض ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد۲۶ .آن ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ارﺑﺎب ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم آن را ﺗﺎ ﭘﻮل آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ۲۷ «.دل ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺣﺎل او ﺳﻮﺧﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ ﻗﺮض او را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داد ﺑﺮود.
۲۸اﻣﺎ او وﻗﺘ از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ در راه ﺑﺎ ﯾ از ﻫﻤﺎران ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ]ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﺻﺪ روز[ از او ﻗﺮﺿﺪار ﺑﻮد،
او را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻓﺸﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮض ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﺮداز۲۹ «.آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻤﺎر ﺧﻮد اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ او اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه ،ﭘﻮل ﺗﻮ را ﻣ ﭘﺮدازم۳۰ «.اﻣﺎ او ﻗﺒﻮل ﻧﺮد و آن ﻣﺮد را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﺮض ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد۳۱ .ﺧﺎدﻣﺎن دﯾﺮ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺮﺧﻮن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ارﺑﺎب ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع او رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۳۲ .او آن ﻣﺮد را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ای ﻏﻼم ﺷﺮﯾﺮ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﺸ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﺮدی ﻣﻦ ﻫﻤﮥ ﻗﺮض ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم۳۳ .آﯾﺎ ﻧﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ دﻟﻢ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎر ﺧﻮد دﻟﺴﻮزی ﻣﮐﺮدی؟« ۳۴ارﺑﺎب آﻧﻘﺪر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻏﻼم را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺗﺎ
وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﻗﺮض ﺧﻮد را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آزاد ﻧﺸﻮد۳۵ .ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد
را از دل ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ«.

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴ درﺑﺎرۀ ﻃﻼق
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۱۲ ‐ ۱ :۱۰

۱۹

۱وﻗﺘ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ در آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن رﻓﺖ۲ .ﺟﻤﻌﯿﺖ
۳

زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴ آن ﻫﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺷﻔﺎ داد .ﺑﻌﻀ از ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه از روی اﻣﺘﺤﺎن از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ

ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ؟« ۴ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ

ﭘﺮوردﮔﺎر از اﺑﺘﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ؟ ۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و آن دو
ﯾ ﺗﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ۶از اﯾﻦ رو آن ﻫﺎ دﯾﺮ دو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﯾ ﺗﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪا
ﺳﺎزد۷ «.آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻮﺳ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ دادن ﯾ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زن ﺧﻮد از او ﺟﺪا ﺷﻮد؟« ۸ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﺪﻟ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳ اﺟﺎزه داد از زن ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد۹ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ
ﻫﺮﮐﺲ زن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺒﺐ زﻧﺎ ﻃﻼق دﻫﺪ و ﺑﺎ زن دﯾﺮی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﻣ ﺷﻮد۱۰ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﮐﺴ ازدواج ﻧﻨﺪ۱۱ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺪرت آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۲ .ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻃﻮری ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﺴ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ از ازدواج ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺮﮐﺲ ﻗﺪرت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ را دارد ،آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد«.

ﻋﯿﺴ اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۶ ‐ ۱۳ :۱۰و ﻟﻮﻗﺎ (۱۷ ‐ ۱۵ :۱۸

۱۳در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﺪه ای از ﻣﺮدم ،اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼ را ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آوردﻧﺪ ﺗﺎ او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺬارد و ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺷﺎﮔﺮدان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺬارﯾﺪ اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﻧ آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺗﻌﻠﻖ دارد۱۵ «.ﻋﯿﺴ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ.

ﺟﻮان دوﻟﺘﻤﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۱ ‐ ۱۷ :۱۰و ﻟﻮﻗﺎ (۳۰ ‐ ۱۸ :۱۸

۱۶در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و از ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﭼﻪ ﮐﺎر ﻧﯿ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم؟«
۱۷ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا درﺑﺎرۀ ﻧﯿ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﮐﻨ؟ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﯿﻮ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ راه ﯾﺎﺑ ،اﺣﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﺎه دار۱۸ «.او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺪام اﺣﺎم؟« ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺘﻞ ﻧﻦ ،زﻧﺎ ﻧﻦ ،دزدی ﻧﻦ ،ﺷﻬﺎدت دروغ ﻧﺪه،
۱۹اﺣﺘﺮام ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻧﺎه دار و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪار۲۰ «.آن ﺟﻮان ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ام،
دﯾﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ دارم؟« ۲۱ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷ ﺑﺮو ،داراﯾ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺛﺮوﺗ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .آن وﻗﺖ ﺑﯿﺎ و از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ۲۲ «.وﻗﺘ آن ﺟﻮان اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ دﻟ اﻓﺴﺮده از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ زﯾﺮا ﺛﺮوت
ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ.
۲۳ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ورود دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻞ اﺳﺖ۲۴ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ
از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ورود ﯾ ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا۲۵ «.ﺷﺎﮔﺮدان از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﺪ؟« ۲۶ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ وﻟ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﻤﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۷ «.ﭘِﺘﺮس در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ آﻣﺪه اﯾﻢ ،اﺟﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟«
۲۸ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻮه و ﺟﻼل آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺮ دوازده ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮ دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
۲۹و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﮐﻮدﮐﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و زﻧﺪﮔ اﺑﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد۳۰ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺧﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ

ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺰدوران ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن

۲۰

۱ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ روز ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺰدوراﻧ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد

۲

۳

ﺑﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن ﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺻﺒ ﺑﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮐﺴﺎن دﯾﺮی

را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎر در ﺑﺎزار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد «.و
آن ﻫﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ۵ .در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﻋﺪه ای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ۶ .او
ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و دﺳﺘﮥ دﯾﺮی را در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺗﻤﺎم روز اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎر
اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ؟« ۷آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﭼﻮﻧﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﺪاده اﺳﺖ «.ﭘﺲ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ۸ «.وﻗﺘ ﻏﺮوب ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰدوران را ﺻﺪا ﮐﻦ و ﻣﺰد ﻫﻤﻪ را ﺑﺪه ،از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﺧﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺷﺮوع
ﮐﻦ و آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اول آﻣﺪﻧﺪ۹ «.آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮﯾ ﻣﺰد ﯾ
روز ﺗﻤﺎم را ﮔﺮﻓﺖ۱۰ .وﻗﺘ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اول آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آن ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ از دﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
دﯾﺮان داده ﺷﺪ۱۱ .وﻗﺘ ﻣﺰدوران ﻣﺰد ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ»۱۲ :اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻫﻤﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز در آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ در ﯾ ﺳﻄ ﻗﺮار داده
ای۱۳ «.آن ﻣﺎﻟ رو ﺑﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای دوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﻠﻤ ﻧﺮده ام .ﻣﺮ ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺰد ﮐﺎر
ﮐﻨ؟ ۱۴ﭘﺲ ﻣﺰد ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﺮو .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮ ﻣﺰد ﺑﺪﻫﻢ۱۵ .آﯾﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺶ
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت ﻣﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨ ﻣﮐﻨ؟« ۱۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﺧﺮﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ و اوﻟﯿﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۴ ‐ ۳۲ :۱۰و ﻟﻮﻗﺎ (۳۴ ‐ ۳۱ :۱۸

۱۷وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻃﺮف اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ رﻓﺖ در راه ،دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ»۱۸ :اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ روﯾﻢ
و در آﻧﺠﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺣﻢ ﻣﺮگ او را داده۱۹ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ او را رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪ و او در روز ﺳﻮم ﺑﺎر دﯾﺮ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺧﻮاﻫﺶ ﯾ ﻣﺎدر
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ (۴۵ ‐ ۳۵ :۱۰

۲۰آﻧﺎه ﻣﺎدر ﭘﺴﺮان زَﺑﺪی ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴ آﻣﺪه رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻟﻄﻔ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ۲۱ .ﻋﯿﺴ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« ﮔﻔﺖ» :وﻋﺪه ﺑﺪه ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ اﯾﻦ دو ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﯾ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ و دﯾﺮی در دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﻮ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ۲۲ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن دو ﺑﺮادر رو ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎﻣ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻧﻮﺷﻢ ،ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ؟«
آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ۲۳ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﺟﺎم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در
دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺷﺎن
آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ۲۴ «.وﻗﺘ ده ﺷﺎﮔﺮد دﯾﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ از آن دو ﺑﺮادر ﺳﺨﺖ رﻧﺠﯿﺪﻧﺪ۲۵ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺑﺮ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد آﻗﺎﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زور ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۲۶ .اﻣﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎدم ﻫﻤﻪ ﮔﺮدد ۲۷و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۸ .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺪا ﺳﺎزد«.

ﺷﻔﺎی دو ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۲ ‐ ۴۶ :۱۰و ﻟﻮﻗﺎ (۴۳ ‐ ۳۵ :۱۸

۲۹وﻗﺘ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺖ۳۰ .در ﮐﻨﺎر راه دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬرد ،ﻓﺮﯾﺎد زده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ۳۱ «.ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده و ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ۳۲ «.ﻋﯿﺴ اﯾﺴﺘﺎد و
آن دو ﻣﺮد را ﺻﺪا ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟« ۳۳آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎز
ﺷﻮﻧﺪ۳۴ «.دل ﻋﯿﺴ ﺳﻮﺧﺖ ،ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﻓﻮراً ﺑﯿﻨﺎﺋ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ.

ورود ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۱ ‐ ۱ :۱۱و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۰ ‐ ۲۸ :۱۹و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۹ ‐ ۱۲ :۱۲

۲۱

۱وﻗﺘ ﻋﯿﺴ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻪ دﻫﺪۀ ﺑﯿﺖ ﻓﺎﺟ واﻗ در ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﯿﺴ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان
۲

ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻫﺪۀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻧﺰدﯾ دروازۀ آن ،اﻻﻏ را ﺑﺎ ﮐﺮه اش ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ۳ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓ زد ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارد و او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻓﻮراً
ﺑﯿﺎورﯾﺪ۴ «.و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۵ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻻﻏ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾ ﺳﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺴﺘ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ«.
۶آن دو ﺷﺎﮔﺮد رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ۷ .و آن اﻻغ و ﮐﺮه اش را آوردﻧﺪ و آﻧﺎه ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻫﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴ ﺳﻮار ﺷﺪ۸ .ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺟﺎده را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن را ﻣ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و در راه

ﻣﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ۹ .آﻧﺎه ﺟﻤﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﭘﺴﺮ داود،
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل او را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد۱۰ «.ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ داﺧﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﺪه ای ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ؟« ۱۱ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاب ﻣ دادﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺻﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ«.

ﻋﯿﺴ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۹ ‐ ۱۵ :۱۱و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۸ ‐ ۴۵ :۱۹و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۲ ‐ ۱۳ :۲

۱۲آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺖ و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ .او ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺻﺮاﻓﺎن
و ﺟﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻓﺮوﺷﺎن را ﭼﭙﻪ ﮐﺮد ۱۳و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺟﺎی ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را
ﻻﻧﮥ دزدان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ«.

۱۴ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻣﻔﻠﻮﺟﺎن در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ و او آن ﻫﺎ را ﺷﻔﺎ داد۱۵ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ وﻗﺘ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ ﻋﯿﺴ را
دﯾﺪﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﭘﺴﺮ داود« ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ۱۶ .آن ﻫﺎ از ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ
ﻣ ﺷﻨﻮی اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ﻣ ﺷﻨﻮم! ﻣﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن را ﻣ آﻣﻮزی ﺗﺎ زﺑﺎن آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺗﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟« ۱۷آﻧﺎه آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ رﻓﺖ و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ.

ﻧﻔﺮﯾﻦ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۴ ‐ ۱۲ :۱۱و (۲۴ ‐ ۲۰

۱۸ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ ۱۹و در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮی دﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف آن رﻓﺖ اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺮگ ﭼﯿﺰی در
آن ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭘﺲ آن درﺧﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫ آورد «.و آن درﺧﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺸ ﺷﺪ.
۲۰ﺷﺎﮔﺮدان از دﯾﺪن آن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺧﺸ ﺷﺪ؟« ۲۱ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺷ ﻧﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪه و ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ۲۲و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن در دﻋﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ«.

ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۳ ‐ ۲۷ :۱۱و ﻟﻮﻗﺎ (۸ ‐ ۱ :۲۰

۲۳ﻋﯿﺴ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻧﺰد او آﻣﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺑﺎ ﭼﻪ اﺟﺎزه ای دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣ زﻧ و ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟« ۲۴ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆاﻟ ﻣﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
آن ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺟﺎزه ای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﻢ۲۵ .آﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
اﻧﺴﺎن؟« ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺤﺜ درﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺎوردﯾﺪ؟ ۲۶و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،از ﻣﺮدم ﻣ ﺗﺮﺳﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﯾﺤﯿ را ﯾ ﻧﺒ ﻣ داﻧﻨﺪ۲۷ «.از اﯾﻦ رو در ﺟﻮاب
ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ «.ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺟﺎزه ای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﻢ«.

ﻣﺜﻞ دو ﭘﺴﺮ
»۲۸ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺨﺼ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .او ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻦ۲۹ «.آن ﭘﺴﺮ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻧﻤ روم« اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و رﻓﺖ۳۰ .آﻧﺎه ﭘﺪر ﻧﺰد دوﻣ آﻣﺪ و ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ او ﺟﻮاب داد» :ﻣ روم ،ﭘﺪر «،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻓﺖ۳۱ .ﮐﺪاﻣﯿ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺶ ﭘﺪر رﻓﺘﺎر ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اوﻟ «.ﭘﺲ
ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۳۲ .زﯾﺮا ﯾﺤﯿ آﻣﺪ و راه ﺻﺤﯿ
زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺎور ﻧﺮدﯾﺪ وﻟ ﺟﺰﯾﻪﮔﯿﺮان و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺣﺘ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن آن ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ.

ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺷﺮﯾﺮ

)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۲ ‐ ۱ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ (۱۹ ‐ ۹ :۲۰

۳۳ﺑﻪ ﻣﺜَﻞ دﯾﺮی ﮔﻮش دﻫﯿﺪ :ﻣﺎﻟ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﺳﺎﺧﺖ و دور آن دﯾﻮاری ﮐﺸﯿﺪ و در آن ﭼﺮﺧُﺸﺘ ﮐﻨﺪ و ﯾ ﺑﺮج دﯾﺪه ﺑﺎﻧ ﻫﻢ
ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﺎه آﻧﺮا ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺖ۳۴ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﭼﯿﺪن اﻧﻮر رﺳﯿﺪ ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﻧﻮر را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺮﻧﺪ۳۵ .اﻣﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎن ،ﺧﺎدﻣﺎن او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾ را ﻟﺖ و ﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺮی را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﻮﻣ
را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۳۶ .ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻋﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۳۷ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﭘﺴﺮم را ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ۳۸ «.اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﭘﺴﺮ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ وارث اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث اش از ﻣﺎ ﺷﻮد۳۹ «.ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
۴۰ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« ۴۱آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آن ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن دﯾﺮی ﻣ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﯿﻮه ﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺼﮥ او را ﺑﺪﻫﻨﺪ۴۲ «.آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
»آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ :آن ﺳﻨ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران رد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨ اﺻﻠ ﺑﻨﺎ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۴۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﺘ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﻤﺮاﺗ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد]۴۴ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮ روی
اﯾﻦ ﺳﻨ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه آن ﺳﻨ ﺑﺮ روی ﮐﺴ ﺑﯿﻔﺘﺪ او را ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«[.
۴۵وﻗﺘ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﻣﺜَﻞ ﻫﺎی او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ۴۶ .آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را
دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﻣﺜﻞ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۴ ‐ ۱۵ :۱۴

۲۲

۱ﻋﯿﺴ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺜَﻠ آورده ﮔﻔﺖ»۲ :ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺮوﺳ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺟﺸﻨ ﺗﺮﺗﯿﺐ
۴

داد۳ .او ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ در ﺟﺸﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎر دﯾﺮ ﻋﺪه ای

را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻬﻤﺎﻧ ای ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ام آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﮔﺎو ﻫﺎ و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻣﺎده ﮐﺮده ام۵ «.اﻣﺎ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت او اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ و دﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ۶در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ دﯾﺮان ،ﻧﻮﮐﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ زدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
۷وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ ﻗﺎﺗﻼن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﺷﺎن را آﺗﺶ زدﻧﺪ۸ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ آﻣﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﻟﯿﺎﻗﺖ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۹ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻬﺎ ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ۱۰ «.آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ـ ﭼﻪ ﻧﯿ و ﭼﻪ ﺑﺪ ـ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﻻر از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺮ ﺷﺪ۱۱ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﺎه وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ۱۲ .ﭘﺎدﺷﺎه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای
دوﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ای؟« او ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ و ﭘﺎی او را
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و او را ﺑﯿﺮون در ﺗﺎرﯾ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان ﺳﺎﯾﯿﺪن اﺳﺖ۱۴ «.زﯾﺮا دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺎﻟﯿﺎت
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۷ ‐ ۱۳ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ (۲۶ ‐ ۲۰ :۲۰

۱۵آﻧﺎه ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻋﯿﺴ را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ دام ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۱۶ .آن ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه
ﻋﺪه ای از ﻫﻮاداران ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد راﺳﺘﻮﯾ ﻫﺴﺘ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن
ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪاری و راه ﺧﺪا را ﺑﺪون ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس از اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ راﺳﺘ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫ۱۷ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ دادن
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ۱۸ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﭘ ﺑﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﯿﺪ؟ ۱۹ﺳﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺮدازﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ «.آن ﻫﺎ ﯾ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ او دادﻧﺪ۲۰ .ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻋﻨﻮان از ﮐﯿﺴﺖ؟« ۲۱آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :از اﻣﭙﺮاﻃﻮر «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﯿﺪ۲۲ «.آن ﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺣﯿﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﻮال راﺟ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۷ ‐ ۱۸ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ (۴۰ ‐ ۲۷ :۲۰

۲۳ﻫﻤﺎن روز ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﺻﺪوﻗ ﮐﻪ ﻣﻨﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ»۲۴ :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼ ﺑﺪون اوﻻد ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺮادرش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زن او ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﻮﺟﻮد آورد۲۵ .ﺑﺎری ،در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻔﺖ
ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﻟ ازدواج ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ دارای ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﻮد ،ﻣﺮد و ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﻪ ﺑﺮادرش واﮔﺬار ﺷﺪ۲۶ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دوﻣ و ﺳﻮﻣ ﺗﺎ
ﻫﻔﺘﻤ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون اوﻻد ﻣﺮدﻧﺪ۲۷ .آن زن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮد۲۸ .ﭘﺲ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن زن ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺪام ﯾ از آن ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟« ۲۹ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ در اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ! ﻧﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻣ داﻧﯿﺪ و ﻧﻪ از
ﻗﺪرت او! ۳۰در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﺴ ﻧﻪ زن ﻣﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﺎن آﺳﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ۳۱ .اﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن آﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟ ۳۲او ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺪای اﺳﺤﺎق
و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪای زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ۳۳ «.ﻣﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺣﯿﺮان ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﻢ ﺑﺰرگ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۴ ‐ ۲۸ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ (۲۸ ‐ ۲۵ :۱۰

۳۴وﻗﺘ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﺻﺪوﻗ را ﻗﺎﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دور او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۳۵و ﯾ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد از روی اﻣﺘﺤﺎن از ﻋﯿﺴ ﺳﺆاﻟ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ»۳۶ :ای اﺳﺘﺎد ،ﮐﺪام ﯾ از اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟« ۳۷ﻋﯿﺴ
ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل و ﺗﻤﺎم ﺟﺎن و ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻞ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪار۳۸ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ۳۹ .دوﻣﯿﻦ ﺣﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ اوﻟ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ دوﺳﺖ ﺑﺪار۴۰ .در اﯾﻦ دو
ﺣﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﺴﯿ ﮐﯿﺴﺖ؟
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۷ ‐ ۳۵ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ (۴۴ ‐ ۴۱ :۲۰

۴۱ﻋﯿﺴ از آن ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﮐﻪ دور او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ»۴۲ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿ ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب

دادﻧﺪ» :او ﭘﺴﺮ داود اﺳﺖ۴۳ «.ﻋﯿﺴ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ داود ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ؟ زﯾﺮا
داود ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»۴۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻗﺮار دﻫﻢ«.
۴۵او ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ داود ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻮد داود او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ؟« ۴۶ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻮاب او ﺳﺨﻨ
ﺑﻮﯾﺪ و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﺮ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻧﺮد از او ﺳﺆاﻟ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۹ ‐ ۳۸ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۳ :۱۱و  ۴۶و (۴۶ ‐ ۴۵ :۲۰

۲۳

۱آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ»۲ :ﭼﻮن ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﻮﺳ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ۳ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﻫﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﻣﺎ از اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮد آن ﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۴آن ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ را ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﻣﮔﺬارﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن آن ﺑﺎر ﺣﺘ اﻧﺸﺖ
ﺧﻮد را ﺗﺎن دﻫﻨﺪ۵ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ اﺳﺖ .ﺑﺎزو ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻼن ﺗﺮ و داﻣﻦ ﭼﭙﻦ ﺧﻮد را درازﺗﺮ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۶آن ﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺻﺪر ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۷و ﻣﺮدم در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ
را »اﺳﺘﺎد« ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻨﺪ۸ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ »اﺳﺘﺎد« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﯾ اﺳﺘﺎد دارﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﯿﺪ۹ .ﻫﯿ ﮐﺲ را ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﭘﺪر ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﯾ ﭘﺪر دارﯾﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ۱۰ .و ﻧﺒﺎﯾﺪ »ﭘﯿﺸﻮا« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﯾ ﭘﯿﺸﻮا دارﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ۱۱ .ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﺳﺎزد ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺣﻢ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۰ :۱۲و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۲ ‐ ۳۹ :۱۱و  ۴۴و  ۵۲و (۴۷ :۲۰

۱۳وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ! ﺷﻤﺎ راه ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ را ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﻣ ﺑﻨﺪﯾﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺎن داﺧﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ و
دﯾﺮان را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﮔﺬارﯾﺪ]۱۴ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎنِ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺎل ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را
ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ دﻋﺎی ﺧﻮد را ﻃﻮل ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰاﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ[.
۱۵وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺮ و ﺧﺸ را ﻃ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .و وﻗﺘ
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ ،او را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻮد ﺗﺎن ﺳﺰاوار ﺟﻬﻨﻢ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ۱۶ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻮر ،ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻼ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ۱۷ .ای اﺣﻤﻘﺎن
و ای ﮐﻮران ،ﮐﺪام ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻃﻼ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻃﻼ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﮐﻨﺪ؟ ۱۸ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد
ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﮐﻪ در ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار دارد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ۱۹ .ای ﮐﻮران! ﮐﺪام ﻣﻬﻤﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺎ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﮐﻨﺪ؟ ۲۰ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ روی آن اﺳﺖ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣ ﺧﻮرد ۲۱و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣ ﺧﻮرد ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ۲۲ .و ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﺴ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ۲۳ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و

ﻓﺮﯾﺴﯿﺎنِ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺷﻤﺎ از ﻧﻌﻨﺎع و ﺷﺒِﺖ و زﯾﺮه ده ﯾ ﻣ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ،
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺎم ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻨﯿﺪ۲۴ .ای راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻮر! ﺷﻤﺎ ﭘﺸﻪ را
ﺻﺎﻓ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺘﺮ را ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ۲۵ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺑﺸﻘﺎب را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﯿﺪ ،در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ درون آن از ﻇﻠﻢ و ﻧﺎﭘﺮﻫﯿﺰی ﭘﺮ اﺳﺖ۲۶ .ای ﻓﺮﯾﺴ ﮐﻮر ،اول درون ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﻦ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﯿﺮون آن ﻫﻢ ﭘﺎک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲۷وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ داﺧﻞ آن ﻫﺎ ﭘﺮ از
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدﮔﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺜﺎﻓﺎت اﺳﺖ! ۲۸ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺮدﻣﺎن درﺳﺘﺎر وﻟ در ﺑﺎﻃﻦ ﭘﺮ از رﯾﺎﮐﺎری و ﺷﺮارت ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻋﻘﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۵۱ ‐ ۴۷ :۱۱

۲۹وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻨﺎﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﮐﻨﯿﺪ ۳۰و ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد زﻧﺪه ﻣ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻗﺘﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﺮدﯾﻢ۳۱ «.ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ۳۲ .ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ۳۳ .ای ﻣﺎران ،ای اﻓﻌ زادﮔﺎن ،ﺷﻤﺎ ﭼﻮﻧﻪ از ﻣﺠﺎزات دوزخ ﻣﮔﺮﯾﺰﯾﺪ؟ ۳۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ اﻧﺒﯿﺎ ،ﺣﻤﺎ و ﻋﻠﻤﺎ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻀ را ﻣﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺼﻠﻮب ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﻀ را ﻫﻢ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣ زﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣ راﻧﯿﺪ ۳۵و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮن ﻫﻤﮥ ﻧﯿﻤﺮدان ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻣﻌﺼﻮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﮐﺮﯾﺎ
ﭘﺴﺮ ﺑﺮﺧﯿﺎ ﮐﻪ او را در ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﮐﺸﺘﯿﺪ۳۶ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﻣﺤﺒﺖ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۳۵ ‐ ۳۴ :۱۳

۳۷ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی و رﺳﻮﻻﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻨﺴﺎر ﮐﺮدی! ﭼﻪ
ﺑﺴﯿﺎر اوﻗﺎﺗ ﮐﻪ آرزو ﮐﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏ ﮐﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺧﻮد ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﻨﻢ؛ اﻣﺎ
ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘ۳۸ .اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ۳۹و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ:
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺧﺮاﺑ ﻋﺒﺎدﺗﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲ ‐ ۱ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ (۶ ‐ ۵ :۲۱

۲۴

۱در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻋﯿﺴ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺳﻨ از آن ﺑﺮ ﺳﻨ دﯾﺮ ﺑﺎﻗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ«.

ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و زﺣﻤﺎت
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۳ ‐ ۳ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ (۱۹ ‐ ۷ :۲۱

۳وﻗﺘ ﻋﯿﺴ در روی ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اﯾﻦ اﻣﻮر
واﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﻧﺸﺎﻧﮥ آﻣﺪن ﺗﻮ و رﺳﯿﺪن آﺧﺮ زﻣﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« ۴ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه
ﻧﺴﺎزد۵ .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻢ «.و ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۶ .زﻣﺎﻧ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺻﺪای ﺟﻨ ﻫﺎ را از ﻧﺰدﯾ و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨ در ﺟﺎﻫﺎی دور را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌ ﺑﺎﯾﺪ رخ دﻫﺪ،
اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ۷ .زﯾﺮا ﻗﻮﻣ ﺑﺎ ﻗﻮم دﯾﺮ و ﺣﻮﻣﺘ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ دﯾﺮ ﺟﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻗﺤﻄ ﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ۸ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ آﻏﺎز دردِ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
۹در آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺷﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دارﯾﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ۱۰و ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﯾﺪﯾﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﻮده ،از ﻫﻢ ﻧﻔﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ۱۱ .اﻧﺒﯿﺎی
دروﻏﯿﻦ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد۱۲ .و ﺷﺮارت ﺑﻘﺪری زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ آدﻣﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۳ .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۱۴ ،و اﯾﻦ ﻣﮋدۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺷﻬﺎدﺗ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ.

ﻣﺮوه وﯾﺮاﻧﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۳ ‐ ۱۴ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ (۲۴ ‐ ۲۰ :۲۱

۱۵ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه آن »ﻣﺮوه وﯾﺮاﻧﺮ« را ﮐﻪ داﻧﯿﺎل ﻧﺒ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ در ﻣﺎن ﻣﻘﺪس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ )ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ(.
۱۶ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ۱۷ .اﮔﺮ ﮐﺴ روی ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮدن اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ۱۸و
اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد۱۹ .آن روزﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ دار و ﺷﯿﺮ ده ﭼﻘﺪر وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ۲۰دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻓﺮار ﺷﻤﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﯾﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ۲۱ ،زﯾﺮا در آن وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻨﺎن رﻧ و ﻋﺬاب ﺳﺨﺘ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ دﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۲ .اﮔﺮ ﺧﺪا آن روزﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﮐﺮد،
ﻫﯿ ﺟﺎﻧﺪاری ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﻤ ﺑﺮد .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد آن روزﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
۲۳در آن زﻣﺎن اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻧﺎه ﮐﻦ ،ﻣﺴﯿ اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎ آن ﺟﺎ اﺳﺖ« ،آن را ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ۲۴ .زﯾﺮا اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﯿ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺠﺰات و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﺰرﮔ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۵ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ام۲۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او در
ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮوﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ۲۷ .ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﺮق درﺧﺸﺎن از
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ از ﺷﺮق ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺮب را روﺷﻦ ﻣ ﺳﺎزد۲۸ .ﻫﺮﺟﺎ ﻻﺷﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻﺷﺨﻮران در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ!

ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۷ ‐ ۲۴ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ (۲۸ ‐ ۲۵ :۲۱

۲۹ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ آن روزﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،آﻓﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎه دﯾﺮ ﻧﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو

ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ و ﻗﺪرت ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۳۰ .ﭘﺲ از آن ،ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﮥ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮﮔﻮاری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ اﺑﺮ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ۳۱ .ﺷﯿﭙﻮر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و او
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا را از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن و از ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠ ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳ از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۱ ‐ ۲۸ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ (۳۳ ‐ ۲۹ :۲۱

۳۲از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ درﺳ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ :ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﺟﻮاﻧﻪ ﻣ زﻧﺪ و ﺑﺮگ ﻣ آورﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۳۳ .ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻧﺰدﯾ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۳۴ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ واﻗ
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد۳۵ .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

ﺑ ﺧﺒﺮی از آن روز و ﺳﺎﻋﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۷ ‐ ۳۲ :۱۳و ﻟﻮﻗﺎ  ۳۰ ‐ ۲۶ :۱۷و (۳۶ ‐ ۳۴

۳۶ﻫﯿ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر از آن روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ،ﺣﺘ ﭘﺴﺮ و ﻓﺮﺷﺘﺎن آﺳﻤﺎﻧ ﻫﻢ از آن ﺑ ﺧﺒﺮﻧﺪ۳۷ .زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﮔﺎر ﻧﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۳۸ .در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻃﻮﻓﺎن ﯾﻌﻨ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﻮح ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﺘ رﻓﺖ ،ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ازدواج ﻣﮐﺮدﻧﺪ ۳۹و ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺳﯿﻞ آﻣﺪ و ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۴۰از دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾ را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و دﯾﺮی را ﻣﮔﺬارﻧﺪ ۴۱و از دو زن ﮐﻪ دﺳﺘﺎس ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﯾ را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و دﯾﺮی را
ﻣﮔﺬارﻧﺪ۴۲ .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤ داﻧﯿﺪ در ﭼﻪ روزی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﺪ۴۳ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ دزد در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺐ ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﯿﺪار ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ دزد داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺸﻮد۴۴ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
در ﺳﺎﻋﺘ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻏﻼم اﻣﯿﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۴۸ ‐ ۴۱ :۱۲

۴۵ﮐﯿﺴﺖ آن ﻏﻼم اﻣﯿﻦ و داﻧﺎ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ او را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﮔﻤﺎرده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﯿﺮۀ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﺪ.
۴۶ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻏﻼم اﮔﺮ وﻗﺘ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد او را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ۴۷ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ اداره ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ۴۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻏﻼم ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺪن ارﺑﺎب ﻣﻦ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ۴۹و ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزار ﻏﻼﻣﺎن
دﯾﺮ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ ﻣﯿﺴﺎران ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد۵۰ ،در روزی ﮐﻪ او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد و در وﻗﺘ ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺪ ،ارﺑﺎﺑﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ۵۱و او را از ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان ﺳﺎﯾﯿﺪن اﺳﺖ.

ﻣﺜﻞ ده دﺧﺘﺮ ﺟﻮان

۲۵

۱در آن روز ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ده دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻣﺎد رﻓﺘﻨﺪ۲ .ﭘﻨ ﻧﻔﺮ از

آﻧﻬﺎ داﻧﺎ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﻧﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ۳ .دﺧﺘﺮان ﻧﺎدان ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ وﻟ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﯿ ﺗﯿﻞ ﻧﺒﺮدﻧﺪ۴ ،اﻣﺎ دﺧﺘﺮان داﻧﺎ
ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﺮف ﻫﺎی ﭘﺮ از ﺗﯿﻞ ﺑﺮدﻧﺪ۵ .ﭼﻮن داﻣﺎد در آﻣﺪن دﯾﺮ ﮐﺮد ،ﻫﻤ ﺧﻮاب ﺷﺎن ﺑﺮد.

۶در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺴ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :داﻣﺎد ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ۷ «.وﻗﺘ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ۸ .دﺧﺘﺮان ﻧﺎدان ﺑﻪ دﺧﺘﺮان داﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪاری از ﺗﯿﻞ ﺧﻮد
ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ۹ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺗﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ۱۰ «.وﻗﺘ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﯿﻞ ﺑﺨﺮﻧﺪ ،داﻣﺎد وارد ﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳ وارد ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
۱۱ﺑﻌﺪ ﮐﻪ آن ﭘﻨ دﺧﺘﺮ دﯾﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ای آﻗﺎ ،ای آﻗﺎ در را ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ!« ۱۲اﻣﺎ او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﺻﻼ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ۱۳ «.ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ از روز و ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﺪ.

ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﻏﻼم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻗﺎ (۲۷ ‐ ۱۱ :۱۹

۱۴ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮد ۱۵و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﯾ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋ اش ﭼﯿﺰی داد .ﺑﻪ ﯾ ﭘﻨ ﺳﮥ ﻃﻼ و ﺑﻪ دﯾﺮی دو ﺳﮥ و ﺑﻪ ﺳﻮﻣ ﯾ ﺳﻪ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ.
۱۶ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﻨ ﺳﮥ ﻃﻼ داﺷﺖ زود رﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﺮد و ﭘﻨ ﺳﮥ ﻃﻼ ﺳﻮد ﺑﺮد۱۷ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ دو ﺳﮥ ﻃﻼ
داﺷﺖ دو ﺳﮥ دﯾﺮ ﺳﻮد آورد۱۸ .اﻣﺎ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾ ﺳﮥ ﻃﻼ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد رﻓﺖ و زﻣﯿﻦ را ﮐَﻨﺪ و ﭘﻮل ارﺑﺎب ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮد۱۹ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﯾﺎدی ارﺑﺎب ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ۲۰ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﻨ ﺳﮥ ﻃﻼ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد آﻣﺪ و ﭘﻨ
ﺳﻪ ای را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد آورد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﯾﻦ ﭘﻨ ﺳﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدی ،اﯾﻦ ﭘﻨ ﺳﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺳﻮد آن اﺳﺖ«.
۲۱ارﺑﺎب ﮔﻔﺖ» :آﻓﺮﯾﻦ ،ای ﻏﻼم ﺧﻮب و اﻣﯿﻦ! ﺗﻮ در اﻣﺮ ﮐﻮﭼ اﻣﺎﻧﺖ و درﺳﺘ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادی ،ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد .ﺑﯿﺎ و در ﺧﻮﺷ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺷﺮﯾ ﺑﺎش۲۲ «.آﻧﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ دو ﺳﮥ ﻃﻼ داﺷﺖ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ دو ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺳﭙﺮدی ،اﯾﻦ دو ﺳﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺳﻮد آن اﺳﺖ۲۳ «.ارﺑﺎب ﮔﻔﺖ» :آﻓﺮﯾﻦ ،ای ﻏﻼم ﺧﻮب و اﻣﯿﻦ! ﺗﻮ در ﮐﺎر ﮐﻮﭼ اﻣﺎﻧﺖ و درﺳﺘ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادی و ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد .ﺑﯿﺎ و در ﺧﻮﺷ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺷﺮﯾ ﺑﺎش۲۴ «.ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾ
ﺳﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ارﺑﺎب ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد ﺳﺨﺘﯿﺮی ﻫﺴﺘ ،از ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺘﻪ ای درو ﻣﮐﻨ و از
ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﭙﺎﺷﯿﺪه ای ﺟﻤ ﻣ ﻧﻤﺎﺋ۲۵ .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪم و رﻓﺘﻢ و ﻃﻼی ﺗﻮ را در زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم .ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﭘﻮل ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ۲۶ «.ارﺑﺎب
ﮔﻔﺖ» :ای ﻏﻼم ﺑﺪﺳﺮﺷﺖ و ﺗﻨﺒﻞ ،ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺘ ﻣﻦ از ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺘﻪ ام ،درو ﻣﮐﻨﻢ و از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﭙﺎﺷﯿﺪه ام ،ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ،
۲۷ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺎن ﻣ دادی ﺗﺎ وﻗﺘ ﻣﻦ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم آن را ﺑﺎ ﺳﻮدش ﭘﺲ ﺑﯿﺮم۲۸ .ﺳﻪ ﻃﻼ را از او
ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ده ﺳﻪ دارد ﺑﺪﻫﯿﺪ۲۹ ،زﯾﺮا آن ﮐﺲ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ
ﻧﺪارد ،ﺣﺘ آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ دارد از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد۳۰ .اﯾﻦ ﻏﻼم ﺑ ﻓﺎﯾﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان
ﺳﺎﯾﯿﺪن وﺟﻮد دارد«.

روز داوری
۳۱وﻗﺘ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ۳۲و ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ
در ﺣﻀﻮر او ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را از ﺑﺰﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﺪ ،آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۳۳ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را در دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺰﻫﺎ را در دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد۳۴ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ! ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و وارث ﺳﻠﻄﺘﻨ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ۳۵ .ﭼﻮن وﻗﺘ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮراک دادﯾﺪ ،وﻗﺘ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ آب دادﯾﺪ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد

ﺑﺮدﯾﺪ۳۶ ،وﻗﺘ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،وﻗﺘ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدم از ﻣﻦ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﺪ۳۷ «.آﻧﺎه
ﻧﯿﺎن ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﺳﻨﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮراک داده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗ ﺗﻮ را ﺗﺸﻨﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ آب داده ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ۳۸ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ؟ ۳۹ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ
ﻣﺤﺒﻮس دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺖ آﻣﺪﯾﻢ؟« ۴۰ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮادران ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﺮدﯾﺪ«.
۴۱آﻧﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﮔﺎن ،از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ اﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن و
ﻓﺮﺷﺘﺎن او آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ۴۲ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮراک ﻧﺪادﯾﺪ ،وﻗﺘ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ آب ﻧﺪادﯾﺪ۴۳ ،وﻗﺘ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﻧﺪادﯾﺪ ،وﻗﺘ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﺪ و وﻗﺘ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ۴۴ «.آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد» :ﭼﻪ ﻣﻮﻗ ﺗﻮ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮس دﯾﺪﯾﻢ و ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺮدﯾﻢ؟« ۴۵او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ
داد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺎن ﻧﺮدﯾﺪ ،در واﻗ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮدﯾﺪ« ۴۶و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،وﻟ ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ
زﻧﺪﮔ اﺑﺪی داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲ ‐ ۱ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۲ ‐ ۱ :۲۲و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۵۳ ‐ ۴۵ :۱۱

۲۶

۱در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ»۲ :ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ دو روز دﯾﺮ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ

دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ او را ﻣﺼﻠﻮب ﻣﮐﻨﻨﺪ۳ «.در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم در ﻗﺼﺮ ﻗﯿﺎﻓﺎ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺟﻤ
ﺷﺪﻧﺪ ۴و ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴ را ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۵ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد،
ﻣﺒﺎدا آﺷﻮب و ﺑﻠﻮاﯾ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد«.

ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻋﯿﺴ در ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۹ ‐ ۳ :۱۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۸ ‐ ۱ :۱۲

۶وﻗﺘ ﻋﯿﺴ در ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﻌﻮن ﺟﺬاﻣ ﺑﻮد۷ ،زﻧ ﺑﺎ ﻇﺮﻓ ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﭘﺮ از ﻋﻄﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺳﺮ
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آن زن ﻋﻄﺮ را روی ﺳﺮ او رﯾﺨﺖ۸ .ﺷﺎﮔﺮدان از دﯾﺪن آن ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺮاف ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ۹ﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﯿﻢ!« ۱۰ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺰاﺣﻢ اﯾﻦ زن
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ؟ او ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ۱۱ .ﻓﻘﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ۱۲ .او ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ اﯾﻦ
ﻋﻄﺮ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﺮای دﻓﻦ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۳ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺸﺎرت داده ﺷﻮد آﻧﭽﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﺑﻮد او ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۱ ‐ ۱۰ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۶ ‐ ۳ :۲۲

۱۴آﻧﺎه ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﮐﻪ ﯾ از آن دوازده ﺣﻮاری ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن رﻓﺖ ۱۵و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟« آﻧﻬﺎ ﺳ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه را ﺷﻤﺮده ﺑﻪ او دادﻧﺪ۱۶ .از آن وﻗﺖ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﯿﺴ را ﺗﺴﻠﯿﻢ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۱ ‐ ۱۲ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۱۴ ‐ ۷ :۲۲و  ۲۳ ‐ ۲۱و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۰ ‐ ۲۱ :۱۳

۱۷در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻋﯿﺪ ﻓَﻄﯿﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺎن ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۸ﻋﯿﺴ
ﺟﻮاب داد» :در ﺷﻬﺮ ﻧﺰد ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻮﺋﯿﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﮔﻮﯾﺪ وﻗﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﻓﺼ را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ در ﻣﻨﺰل ﺗﻮ
ﻧﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ۱۹ «.ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﻋﯿﺴ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﻧﺎن ﻓﺼ را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۲۰وﻗﺘ ﺷﺐ ﺷﺪ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ۲۱ .در وﻗﺖ ﺻﺮف ﻏﺬا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۲۲ «.آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ ﻣﻦ آن ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﻢ؟«
۲۳ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﮐﺴ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﮐﺎﺳﻪ ﻣ ﺑﺮد ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۲۴ .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﻫ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ
در راﺟ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ وای ﺑﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮای آن ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻧﻤ آﻣﺪ۲۵ «.آﻧﺎه ﯾﻬﻮدای ﺧﺎﺋﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،آﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؟« ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾ«.

ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۶ ‐ ۲۲ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۲۰ ‐ ۱۴ :۲۲و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن (۲۵ ‐ ۲۳ :۱۱

۲۶ﻏﺬا ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺮﮔﺰاری آن را ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ« ۲۷آﻧﺎه ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺮﮔﺰاری آن را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ۲۸زﯾﺮا اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۲۹ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮ از ﻣﯿﻮۀ
ﺗﺎک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﭘﺪرم ﺗﺎزه ﺑﻨﻮﺷﻢ۳۰ «.ﭘﺲ از آن ،ﺳﺮود ﻓﺼ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه
زﯾﺘﻮن رﻓﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ اﻧﺎر ﭘﺘﺮس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۱ ‐ ۲۷ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۳۴ ‐ ۳۱ :۲۲و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۸ ‐ ۳۶ :۱۳

۳۱آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺸﺐ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﭼﻮﭘﺎن را ﻣ زﻧﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻠﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۳۲ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﻪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮم ،ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ۳۳ «.ﭘِﺘﺮس ﺟﻮاب داد» :ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۳۴ «.ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺳﻪ
ﺑﺎر ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ۳۵ «.ﭘِﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﺣﺘ اﮔﺮ ﻻزم ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮم .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ «.ﺑﻘﯿﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﮔﻔﺘﻨﺪ.

دﻋﺎی ﻋﯿﺴ در ﺑﺎغ ﺟِﺘﺴﯿﻤﺎﻧ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۲ ‐ ۳۲ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۴۶ ‐ ۳۹ :۲۲

۳۶در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟِﺘﺴﯿﻤﺎﻧ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣ روم۳۷ «.او ﭘِﺘﺮس و دو ﭘﺴﺮ زَﺑﺪی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺮ او اﻓﺘﺎد ۳۸و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎن ﻣﻦ از ﺷﺪت ﻏﻢ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮگ
اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ۳۹ «.ﻋﯿﺴ ﮐﻤ ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد و دﻋﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر اﮔﺮ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﻣﻦ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺗﻮ۴۰ «.ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ آن ﺳﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ۴۱ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ،روح ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺴﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ۴۲ «.ﻋﯿﺴ ﺑﺎر دﯾﺮ رﻓﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،اﮔﺮ راه دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﻢ ﭘﺲ ارادۀ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد۴۳ «.ﺑﺎز ﻋﯿﺴ آﻣﺪه آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮاب دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن از ﺧﻮاب ﺳﻨﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد۴۴ .ﭘﺲ ،از ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎت دﻋﺎ ﮐﺮد۴۵ .آﻧﺎه ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮاب
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﺳﺎﻋﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد۴۶ .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،ﺑﺮوﯾﻢ ،آن ﺧﺎﺋﻦ
ﺣﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ«.

دﺳﺘﯿﺮی ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۵۰ ‐ ۴۳ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۵۳ ‐ ۴۷ :۲۲و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۲ ‐ ۳ :۱۸

۴۷ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ،ﯾ از دوازده ﺣﻮاری ،ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن
ﻗﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭼﻮب ﻣﺴﻠ ﺑﻮدﻧﺪ۴۸ .آن ﺷﺎﮔﺮد ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺘ داده و
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣ ﺑﻮﺳﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،او را ﺑﯿﺮﯾﺪ۴۹ «.ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﯿﺴ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ،ای
اﺳﺘﺎد« و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ۵۰ .ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای دوﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه «.در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗ آن ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و
ﻋﯿﺴ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﻣﺤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۵۱ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮد ،آن را ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻏﻼم ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ زده ﮔﻮش او را ﺑﺮﯾﺪ۵۲ .وﻟ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﻏﻼف ﮐﻦ .ﻫﺮﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد۵۳ .ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوازده ﻓﻮج ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟ ۵۴اﻣﺎ در آن
ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎی ﮐﻼم ﺧﺪا ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد؟«
۵۵آﻧﺎه ﻋﯿﺴ رو ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾ راﻫﺰن را ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭼﻮب ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی
ﻣﻦ آﻣﺪه اﯾﺪ؟ ﻣﻦ ﻫﺮ روز در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دادم و ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ دراز ﻧﺮدﯾﺪ۵۶ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ واﻗ ﺷﺪ
ﺗﺎ آﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﺎﮔﺮدان او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.

ﻋﯿﺴ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮرای ﯾﻬﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۶۵ ‐ ۵۳ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۵۵ ‐ ۵۴ :۲۲و  ۷۱ ‐ ۶۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۴ ‐ ۱۳ :۱۸و (۲۴ ‐ ۱۹

۵۷آن ﮔﺮوه ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻗﯿﺎﻓﺎ ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ،ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮد در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮدﻧﺪ۵۸ .ﭘِﺘﺮس از دور ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻋﯿﺴ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ رﺳﯿﺪ و داﺧﻞ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﺑﺒﯿﻨﺪ۵۹ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺗﻤﺎم
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،دﻟﯿﻠ ﺑﺮﺿﺪ ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۶۰ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎی دروغ دادﻧﺪ ،ﺷﻮرا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﻟﯿﻠ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آﺧﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ۶۱و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺧﺮاب ﮐﺮده و در ﻇﺮف ﺳﻪ روز دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزم۶۲ «.ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪان
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ زﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫ؟« ۶۳اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ آﯾﺎ

ﺗﻮ ﻣﺴﯿ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ؟« ۶۴ﻋﯿﺴ ﺟﻮاب داد» :ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﺑﺮ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ۶۵ «.ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را درﯾﺪه ﮔﻔﺖ» :او ﮐﻔﺮ
ﮔﻔﺖ! آﯾﺎ ﺷﻬﺎدﺗ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻔﺮ او را ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ۶۶ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :او
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام اﺳﺖ۶۷ «.آﻧﺎه آب دﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ او را زدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺧﺴﺎرش ﺳﯿﻠ ﻣ زدﻧﺪ۶۸ ،ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ
ای ﻣﺴﯿ از ﻏﯿﺐ ﺑﻮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺗﻮ را زده اﺳﺖ«.

اﻧﺎر ﭘﺘﺮس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۷۲ ‐ ۶۶ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ  ۶۲ ‐ ۵۶ :۲۲و ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۸ ‐ ۱۵ :۱۸و (۲۷ ‐ ۲۵

۶۹در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘِﺘﺮس در ﺑﯿﺮون ،در ﺣﻮﯾﻠ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﻪ ای ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺟﻠﯿﻠ ﺑﻮدی۷۰ «.ﭘِﺘﺮس
در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾ۷۱ «.ﭘِﺘﺮس از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف در ﺣﻮﯾﻠ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺧﺎدﻣﮥ دﯾﺮی او
را دﯾﺪه ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮد۷۲ «.ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘِﺘﺮس ﻣﻨﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ آن ﻣﺮد را
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ۷۳ «.ﮐﻤ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﭘِﺘﺮس آﻣﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘ زﯾﺮا از ﻟﻬﺠﻪ ات
ﭘﯿﺪا اﺳﺖ۷۴ «.اﻣﺎ او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ «.در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧ زد ۷۵و ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﯾﺎد آورد
ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ «.ﭘﺲ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و زار زار
ﮔﺮﯾﺴﺖ.

ﻋﯿﺴ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃُﺲ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ  ۲ ‐ ۱ :۲۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۲ ‐ ۲۸ :۱۸

۲۷

۱وﻗﺘ ﺻﺒ ﺷﺪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۲ .ﭘﺲ از آن او را

دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ،واﻟ روﻣ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ.

ﺧﻮدﮐﺸ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن (۱۹ ‐ ۱۸ :۱

۳وﻗﺘ ﯾﻬﻮدای ﺧﺎﺋﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻋﯿﺴ ﺣﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺳ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ۴و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺮد ﺑﮔﻨﺎه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ او ﺷﺪه ام «.اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮدت ﻣ داﻧ۵ «!ﭘﺲ او ﭘﻮل ﻫﺎ را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﮐﺮد۶ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﻮل را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﯾﺨﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ۷ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ،ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﻣﺰرﻋﮥ
ﮐﻮزهﮔﺮ را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۸ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز» ،ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮن« ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣ ﺷﻮد.
۹ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :آن ﻫﺎ آن ﺳ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ،ﯾﻌﻨ ﻗﯿﻤﺘ را ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۱۰و ﺑﺎ آن ﻣﺰرﻋﮥ ﮐﻮزهﮔﺮ را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.

ﺑﺎزﭘﺮﺳ از ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۵ ‐ ۲ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ  ۵ ‐ ۳ :۲۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۸ ‐ ۳۳ :۱۸

۱۱در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر واﻟ آوردﻧﺪ .واﻟ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾ۱۲ «.وﻟ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ او ﻣ زدﻧﺪ ﺟﻮاﺑ ﻧﻤ داد۱۳ .آﻧﺎه ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻨﺪ ﻧﻤ ﺷﻨﻮی؟« ۱۴اﻣﺎ او ﺣﺘ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ واﻟ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد.

ﺣﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۵ ‐ ۶ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ  ۲۵ ‐ ۱۳ :۲۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۹ :۱۸ـ (۱۶ :۱۹

۱۵در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ رﺳﻢ واﻟ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ زﻧﺪاﻧ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮدم آزاد ﻣ ﺳﺎﺧﺖ۱۶ .در آن زﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوﻓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎراَﺑﺎ
در زﻧﺪان ﺑﻮد۱۷ .وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺪام ﯾ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺗﺎن آزاد ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎراَﺑﺎ ﯾﺎ
ﻋﯿﺴ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﯿ را؟« ۱۸زﯾﺮا او ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از روی ﺣﺴﺪ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
۱۹ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ در دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺴﺮش ﭘﯿﻐﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺑﮔﻨﺎه ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش،
ﻣﻦ دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او در ﺧﻮاب ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﺪم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم۲۰ «.ﺿﻤﻨﺎً ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ،از ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎراَﺑﺎ را آزاد ﺳﺎزد و ﻋﯿﺴ را اﻋﺪام ﮐﻨﺪ۲۱ .ﭘﺲ وﻗﺘ واﻟ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺪاﻣﯿ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺎن آزاد ﺳﺎزم؟« آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎراَﺑﺎ را۲۲ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« و آﻧﻬﺎ ﯾ
ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ۲۳ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺳﺆال ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا؟ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده اﺳﺖ؟« اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﮐﻦ۲۴ «.وﻗﺘ ﭘﯿﻼﻃُﺲ دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﻮرﺷ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،آب ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم
دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻢ! ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ!« ۲۵ﻣﺮدم ﯾ ﺻﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ!« ۲۶ﭘﺲ از آن ﺑﺎراَﺑﺎ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آزاد ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎن داد ﻋﯿﺴ را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدد.

رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۰ ‐ ۱۶ :۱۵و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳ ‐ ۲ :۱۹

۲۷ﻋﺴﺎﮐﺮ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﻗﺼﺮ واﻟ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ دور او ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ۲۸ .اول ﻟﺒﺎس ﻋﯿﺴ را در آوردﻧﺪ و ردای
ارﻏﻮاﻧ رﻧ ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ۲۹و ﺗﺎﺟ از ﺧﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭼﻮﺑ ﺑﻪ دﺳﺖ او دادﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ او زاﻧﻮ زده ﺑﻪ رﯾﺸﺨﻨﺪ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :درود ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد۳۰ «.آن ﻫﺎ آب دﻫﺎن ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﻮﺑ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣ زدﻧﺪ۳۱ .آﺧﺮ از ﻣﺴﺨﺮه
ﮐﺮدن او دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و آن ردا را در آورده ﻟﺒﺎس ﺧﻮدش را ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .آﻧﺎه او را ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺨﻮﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۳۲ ‐ ۲۱ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۳ ‐ ۲۶ :۲۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۲۷ ‐ ۱۷ :۱۹

۳۲در ﺳﺮ راه ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻗﯿﺮواﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﻌﻮن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴ را ﺑﺒﺮد۳۳ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻠﺠﺘﺎ
ﯾﻌﻨ ﺟﻤﺠﻤﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ۳۴ ،ﺷﺮاب آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ داروی ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ آن را ﭼﺸﯿﺪ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻨﻮﺷﺪ۳۵ .آن ﻫﺎ او را ﺑﻪ
ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﺑﺎﻻی ﻟﺒﺎس او ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۳۶و ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۳۷ .ﺟﺮم او را

ﺑﺮ ﻟﻮﺣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺴ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد« و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ۳۸ .دو راﻫﺰن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ،
ﯾ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و دﯾﺮی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ او۳۹ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دﺷﻨﺎم ﺑﻪ او
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ»۴۰ :ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺧﺮاب ﮐﻨ و آﻧﺮا در ﺳﻪ روز از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزی ،اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ از ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎ و
ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه۴۱ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ»۴۲ :او دﯾﺮان را ﻧﺠﺎت ﻣ داد،
اﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ از ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد۴۳ .او ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺖ و ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را آزاد ﻣ ﺳﺎزد۴۴ «.ﺣﺘ راﻫﺰﻧﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ او ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺮگ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۱ ‐ ۳۳ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۹ ‐ ۴۴ :۲۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۳۰ ‐ ۲۸ :۱۹

۴۵از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺎرﯾ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ۴۶ .ﻧﺰدﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد» :اﯾﻠ ،اﯾﻠ،
ﻟَﻤﺎ ﺳﺒﻘﺘَﻨ؟« ،ﯾﻌﻨ» :ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدی؟« ۴۷ﺑﻌﻀ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﻟﯿﺎس را ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ۴۸ «.ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻓﻮراً دوﯾﺪ و اﺳﻔﻨ را آورده ،در ﺳﺮﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻧﻮک ﭼﻮﺑ ﻗﺮار داده ،ﭘﯿﺶ دﻫﺎن ﻋﯿﺴ ﺑﺮد.
۴۹اﻣﺎ دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﻟﯿﺎس ﻣ آﯾﺪ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ!« ۵۰ﻋﯿﺴ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪی ﮐﺸﯿﺪ و ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
۵۱در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮدۀ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﺎه از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ دو ﭘﺎره ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن زﻟﺰﻟﻪ ای ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨ ﻫﺎ ﺷﺎﻓﺘﻪ ۵۲و ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎز
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ۵۳و از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس وارد ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را دﯾﺪﻧﺪ۵۴ .وﻗﺘ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ روﻣ و اﻓﺮاد او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﻋﯿﺴ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻟﺰﻟﻪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎﺟﺮا را
دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺪون ﺷ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد۵۵ «.ﻋﺪه ای از زﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او از
ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و از دور ﺟﺮﯾﺎن را دﯾﺪﻧﺪ۵۶ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺎدر
ﭘﺴﺮان زَﺑﺪی دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.

دﻓﻦ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۴۷ ‐ ۴۲ :۱۵و ﻟﻮﻗﺎ  ۵۶ ‐ ۵۰ :۲۳و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۴۲ ‐ ۳۸ :۱۹

۵۷در وﻗﺖ ﻏﺮوب ﻣﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ اﻫﻞ راﻣﻪ و ﯾ از ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ۵۸ .او ﻧﺰد ﭘﯿﻼﻃُﺲ رﻓﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد
ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد .ﭘﯿﻼﻃُﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ۵۹ .ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺴﺪ را ﺑﺮده در ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎﻧ ﻧﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪ ۶۰و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻧﻮ از ﺳﻨ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮار داد و آﻧﺎه ﺳﻨ ﺑﺰرﮔ در ﭘﯿﺶ آن ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ و رﻓﺖ۶۱ .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و آن ﻣﺮﯾﻢ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﻣﻘﺒﺮه
۶۲روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨ ﺻﺒ روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﻼﻃُﺲ رﻓﺘﻪ ۶۳ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﯾﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه وﻗﺘ زﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز از ﻧﻮ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ۶۴ .ﭘﺲ اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ روز ﺳﻮم ﻗﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﻣﺎن دارد ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺴﺪ او را ﺑﺪزدﻧﺪ و آﻧﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﺮدم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اول ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ۶۵ «.ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ در آﻧﺠﺎ ﺑﺬارﯾﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ۶۶ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﻗﺒﺮ را ﻣﻬﺮ و ﻻک ﮐﺮده ،ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺒﺮ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ.

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۰ ‐ ۱ :۱۶و ﻟﻮﻗﺎ  ۱۲ ‐ ۱ :۲۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ (۱۰ ‐ ۱ :۲۰

۲۸

۱ﺑﻌﺪ از روز ﺳﺒﺖ ،در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺻﺒ روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و آن ﻣﺮﯾﻢ دﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ۲ .ﻧﺎﮔﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪی رخ
۳

داد ،زﯾﺮا ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺴﻮی ﺳﻨ آﻣﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺖ .ﺻﻮرت او ﻣﺜﻞ ﺑﺮق

ﻣ درﺧﺸﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد۴ .از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن از ﺗﺮس ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮده ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۵آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴ ﻣﺼﻠﻮب ﻣﮔﺮدﯾﺪ۶ .او اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد او ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺸﺖ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺟﺎﺋ را ﮐﻪ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ۷و زود ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ او ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ او را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۸ «.آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﺠﻠﻪ و ﺗﺮس و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﻗﺒﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و دوان دوان رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۹ .در ﺑﯿﻦ راه،
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﯿﺴ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ!« زﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﺪم ﻫﺎی او ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﻦ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.

ﮔﺰارش ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن
۱۱وﻗﺘ زﻧﺎن در راه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀ از ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ۱۲ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﺲ
از ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ دادﻧﺪ ۱۳ﺗﺎ اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﺎﮔﺮدان او ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺧﻮاب ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺟﺴﺪ را دزدﯾﺪﻧﺪ۱۴ «.و ﻧﯿﺰ اﻓﺰودﻧﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﻮش واﻟ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ او را ﻗﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﮔﺬارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ۱۵ «.ﭘﺲ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺎﯾ
اﺳﺖ.

ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﻗُﺲ  ۱۸ ‐ ۱۴ :۱۶و ﻟﻮﻗﺎ  ۴۹ ‐ ۳۶ :۲۴و ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۳ ‐ ۱۹ :۲۰و اﻋﻤﺎل (۸ ‐ ۶ :۱

۱۶ﯾﺎزده ﺷﺎﮔﺮد ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ،ﺑﻪ آن ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ۱۷ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪﻧﺪ ،او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ در ﺷ ﺑﻮدﻧﺪ۱۸ .آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت در آﺳﻤﺎن و
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ۱۹ .ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺘﻬﺎ را ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺳﺎزﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ
دﻫﯿﺪ ۲۰و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
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