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مقدمه.

در حدود دو هزار سال پیش مردی قدم به این کره خاکی گذاشت که با ورود خود توانست تاریخ تمدن جهان را 
دگرگون سازد و آنچه باعث تعجب است اینکه این مرد عجیب نه قوانین تازه ای وضع کرد نه شریعت تازه ای آورد 
و نه نقشه سیاسی ماهرانه و کیش و روش تازه ای برای پی ریزی یک اجتماع جدید عرضه نمود. مهم تر آنکه او از 
قدرت های دنیوی و از دو عامل الزم و مفید یعنی زر و زور نیز به خاطر رسیدن به مقاصد عالی خود استفاده نکرد و 
جالب تر آنکه در زمان حیات نسبتا کوتاهش با وجود قدرت بیان و منطق قوی تنها عده انگشت شماری به او پیوستند، 
آن هم البته عده گمنامی از طبقه پایین و محروم اجتماع آن روزگار. هموطنانش او را دیوانه، خطاکار، کافر و خیانتکار 
زمان  در  رسانیدند.  قتل  به  بی رحمانه  نموده  بیگانگان  تسلیم  را  او  لعنت شده  جنایتکاری  همانند  می خواندند. پس 
حیاتش دشمنان سرسخت و بی شمار او با تمام قدرت و نفوذ خود و تا آنجا که ممکن بود به تکاپو افتادند و منتهای 
سعی خود را به کار بردند که حتی نام او را از صفحه تاریخ و از ذهن مردم محو و نابود سازند، لیکن نام این شخص 

نیکو از خاطره ها زدوده نشد. 

زیرا چند تن از پیروان و معاصران صادق او با نهایت درستی و امانت آنچه را خود آنان از زندگی و تعالیم او دیده 
و آنچه را به تحقیق درمورد او شنیده بودند با سادگی و صراحت تمام به رشته تحریر در آوردند. خیر، این شخص 
عجیب هیچ تعلیم، قانون یا شریعت و با مکتب فلسفی تازه ای تاسیس نکرد، بلکه تنها برای مدتی بس کوتاه با داشتن 
یک زندگی غیرعادی بسر برد و در سن سی و سه سالگی که به رشد کامل رسیده بود با یک مرگ بی مانند مرد، 
اما آنچنان زندگی و آنچنان مرگی مسیر تاریخ تمدن بشر را از زمین به آسمان منتقل نمود و همانطور که می بینیم 
جمیع تعالیم، قوانین و مکتب های فلسفی جهان را تحت الشعاع قرار داده است. زندگی پاک او از آن تاریخ به امروز 
سرمشق و نمونه ای کامل برای عالم بشریت بوده و به تحقیق مرگ وی، آن رابطه از دست رفته بین خدا و انسان را از 
نو تجدید و برقرار نمود. آثار زندگی و مرگ و رستاخیز او در تجلیات تاریخ، سال به سال مشهود تر و نمایان تر شده 

و می شود.

 این شخص عیسای مسیح، خداوند و نجات دهنده میلیون ها نفر مردمانی است که روی کره زمین زندگی می کنند و 
از حیث نژاد و زبان و رنگ و قومیت با هم اختالف دارند و آن چهار شاهدی که در زمان حیات او گواه و ناظر اعمال 
خالقه و زندگی بی مانندش بودند متی، مرقس، لوقا و یوحنا نام داشتند. آن مردان خدا با کمال صداقت آنچه را از او 
دیده و شنیده بودند به منظور ارشاد و هدایت جهانیان به قلم آوردند. نوشته ها و مشاهدات آنان، به نام انجیل )یعنی 
خبر خوش( که تا به امروز باقی مانده است، در کوتاه مدتی اثر خود را در تجدید حیات و نجات میلیون ها نفر ظاهر 
ساخت و تا اوایل قرن دوم میالدی در تمام کلیساهای مسیحی با اعتبار تمام به نام کالم خدا پذیرفته شد و محبوب 
همگان گردید. مسیحیان جهان عقیده دارند که انجیل یکی است. پس اگر اینطور است چرا چهار نفر در چهار قسمت 
مختلف به نوشتن آن مبادرت نموده اند؟ آیا در تنظیم و تدوین انجیل این نویسندگان با همدیگر سازش دارند یا 

اختالف؟ 

و آیا انجیل تعدد دارد؟ خیر، انجیل یکی است، ولی خدا چهار نفر را انتخاب کرد تا آن را بنویسند. چنانچه در هر 
زمان و در هر مکان خواننده بی نظر و پرهیز کاری در مقام مقایسه این شهادت نامه ها بر آید و آنها را به دقت مطالعه 
نماید به این حقیقت پی خواهد برد که انجیل نویسان مقدس اگرچه در مکان های متفاوت و به سبک های گوناگون، 
انجیل خود را نوشته اند، ولی چنان توافق و سازشی در نوشته های آنان در خصوص حقیقت حیات و تعالیم یک شخص 
واحد که همان عیسی پسر مریم باشد وجود دارد که خود به خود یقین حاصل می کند که نگارش انجیل بر یک حقیقت 
الهی استوار است و معنی و مقصود هر چهار نوشته یکی می باشد و بدون اینکه از همدیگر اقتباس شده باشند مکمل 
همدیگرند و مصنف واقعی آن به تحقیق روح القدس خداست که می خواهد هر خواننده ای از دریچه چشمان آن چهار 
شاهد برگزیده و امین به یک شخصیت واحد که عیسای مسیح می باشد نگاه کند و ایمان آورد و نجات یابد. اگرچه در 
عالم مسیحیت کلیسای مسیح به هدایت روح القدس آن چهار شهادت نامه را به رسمیت شناخت و از تعالیم الهی آنها 
برای رشد و ترقی ایمان مؤمنین استفاده کامل نمود، ولی از همان اوایل پیشرفت و توسعه کلیسا، پیشوایان روحانی 
مسیحی هدایت شده دریافتند که کمال ضرورت را دارد که سرگذشت زندگی و تعالیم خدایی عیسای مسیح را به 
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یک رشته کشند و در یک جلد تدوین نمایند تا مطالعه و تحصیل آن برای خواننده به سهولت ممکن شود. بنابراین در 
سال 160 میالدی دانشمندی بنام طاشیون )TATIAN  ( این زحمت و مسؤولیت بزرگ را تقبل کرد و شاهکاری به 
نام »دیاتسرون« یعنی »یکی به وسیله چهار« از چهار انجیل تنظیم کرد و به صورت یک کتاب واحد درآورد. طاشیون 
با روشی مخصوص از نوشتن شهادت های تکراری انجیل نویسان اولیه چشم پوشید. با توانایی روحانی داستان زندگی 
عیسای مسیح را از تولد تا صعود به ترتیب زمانی وقایع در کتاب فوق جمع آوری نموده در دسترس تشنگان کالم خدا 

قرار داد.

اگرچه دیاتسرون از چند جهت مفید واقع شده و امتیاز خاص حاصل نمود، ولی برای همیشه در نزد مسیحیان عالم 
چهار انجیل اولیه معتبر تر بوده کاشف راه خدا و معلوم کننده تکالیف مسیحی بوده اند، زیرا هر قسمت از اینها به 
منظوری خاص و برای نمایاندن راه نجات به دسته و گروه معلومی بوده است، توضیح آنکه متی از جانب خداوند 
مأموریت یافت تا انجیل خود را برای هدایت و ارشاد یهودیان دیندار و متعصب بنویسد. مرقس برای هدایت رومیان 
فعال و فرد پرست لوقا به خاطر یونانیان فلسفی مشرب و یوحنا با در نظر گرفتن حق جویان جهان از طرف خدا انتخاب 
از دست  اولیه  اناجیل  نوشتند. جای تعجب است که هر چند در دیاتسرون جنبه های خصوصی  را  انجیل خود  شده 
می رود، ولی شخصیت و تعالیم عیسای مسیح با معانی و قدرت تازه ای مشاهده می شود. در سال های بعد، دیاتسرون 

طاشیون به زبان های دیگر نیز ترجمه شد. یکی از اولین ترجمه های آن به زبان عربی بود. 

به طور مسلم تا قرن هفتم میالدی آن کتاب در سراسر شبه جزیره عربستان در دسترس طالبین کالم خدا قرار داشته 
است به طوری که عده ای معتقدند که مطالعه دیاتسرون عربی به قدری رواج و توسعه پیدا کرده بود که بعدا اشتباها 
مردم آن سامان خیال می کردند که انجیل مسیح همان کتاب است. در قرن سیزدهم میالدی دیاتسرون به زبان فارسی 
نیز ترجمه و نسخه برداری شد و مورد استفاده بسیاری قرار گرفت و آن ترجمه در چند سال قبل به زیور طبع آراسته 
گردید تا امروز در کتابخانه های مسیحی و جاهای دیگر موجود است. با در نظر گرفتن اهمیت و امتیاز دیاتسرون 
برای سهولت در تحصیل زندگی عیسای مسیح و همچنین با اطالع از اشکال ترکیب و انطباق شهادت های نویسندگان 
اولیه و درآوردن آنها به صورت یک کتاب و تدوین در یک جلد، این مترجم با استفاده از تحقیقات علمی اخیر در 
رشته های تاریخ، جغرافیا، باستان شناسی و زبان شناسی، دیاتسرونی جدید در کالبد ساده ترین کلمات فارسی به جمیع 
تشنگان کالم خدا به طور اعم و فارسی زبانان به طور اخص تقدیم می دارد تا از آن مستفیض شوند و به برکت نجات 

در عیسای مسیح نائل آیند. 

البته برای انجام چنین کار سنگین و پرمسؤولیتی به هیچ وجه از مراجعه به متون و مراجع زبان های اصلی و قدیمی 
و استفاده از ترجمه های قبلی خودداری نشده، ولی نظر به اینکه ماخذ ترجمه این دیاتسرون متن یونانی اصلی انجیل 
قرن اول میالدی بوده است، مترجم مسؤولیت صحت و درستی ترجمه خود را به گردن می گیرد. در پایان مقدمه، 
از هیچ کمکی کوتاهی  این کتاب  اول  از آقایان محمد مصباح و جعفر مهرکیش که در چاپ  اینجانب الزم می داند 
نفرموده اند و از آقای کیخسرو شمس اسحاق که در مقابله و تصحیح متن کتاب و آماده ساختن آن برای چاپ دوم 

زحمت فراوانی قبول کرده است سپاسگزاری نماید. 

چند سطر درباره عنوان این کتاب : دو هزار سال پیش از این فروغی از انوار حقیقت الهی در سرزمین تاریک و 
کوچک فلسطین آن روزگار درخشید. از آن روز تاکنون در تمام نقاط این عالم شعاع حیات بخش آن فروغ حقیقت 
پیوسته فروزان بوده بر تاریکی، ناراستی، بی دینی و بد دینی غلبه یافته است. هیچ عاملی تاکنون نتوانسته و نخواهد 
توانست فروغ آن »فروغ بی پایان« را خاموش سازد. چطور؟ اینطور که هر روزه چه در زمان گذشته و چه در عصر 
حاضر، زنان و مردانی از هر طبقه و ملت، انجیل خدا یعنی تاریخ زندگی پاک بزرگترین شخصیت الهی را به دست 
گرفته از برکت مطالعه آن خود را برای حیاتی تازه تر در ابدیت آماده می نمایند. خواننده عزیز، دعای ما این است 
که با مطالعه این کتاب، نور پر فروغ الهی سراسر وجود و شخصیت شما را هم فرا گیرد تا همانند میلیون ها نفر دیگر 

روح حقیقت خدا در شما ساکن شود.
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فصل.اول:.دوران.کودکی.و.آغاز.خدمات.عیسای.مسیح.

1- نوید والدت یحیی: در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه کاهنی از فرقه ابیا به نام زکریا زندگی می کرد، 
زنی داشت به نام الیصابات که مانند خودش از خاندان هارون )نخستین کاهن دین یهود( بود. این زن و شوهر تمام 
احکام و دستورات الهی را با قلبی پاک رعایت می کردند و از نیکان در درگاه خدا بودند، ولی به علت سالخوردگی هر 
دو و نازا بودن الیصابات فرزندی نداشتند. روزی نوبت انجام خدمات دینی به فرقه زکریا رسید و او برای انجام وظیفه 
به معبد بزرگ شهر اورشلیم آمد و وقتی قرعه به نام او اصابت کرد این افتخار نصیبش شد که به اندرون مقدس معبد 
وارد شود و بخور را بسوزاند. درست در همان موقع که زکریا بخور می سوزانید و تمام جماعت در فضای آزاد معبد 
به پرستش و نیایش پروردگار مشغول بودند فرشته خداوند از سمت راست چهار پایه بخور به زکریا ظاهر شد. ظهور 
ناگهانی فرشته، زکریا را به ترس و وحشت انداخت، ولی فرشته به او گفت: »زکریا، نترس دعای تو مستجاب شده 
است. همسر تو الیصابات برایت پسری خواهد آورد که باید نام او را یحیی بگذاری. تو از تولد او سرخوش و شادمان 
خواهی شد و بسیاری شادی خواهند کرد، زیرا او در پیشگاه خدا، شخص برجسته ای خواهد بود. از نوشیدن شراب 
و سایر مسکرات به کلی خودداری خواهد کرد و حتی از زمانی که هنوز در شکم مادر است پر از روح القدس خواهد 
بود، عده زیادی از قوم اسرائیل را به سوی خداوندی که خدای آنهاست برمی گرداند و با روح و قدرت الیاس پیغمبر، 
پیشاپیش خداوند خواهد رفت تا میان پدران و فرزندان صلح و آشتی برقرار کند و سرکشان را به راه نیکان آورد و 

برای خداوند قومی شایسته آماده سازد.« 

زکریا در جواب گفت: »درستی این پیغام را چطور باور کنم؟ چون من و همسرم هر دو سالخورده هستیم.« فرشته 
گفت: »من جبرئیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم تا با تو سخن بگویم و این مژده را اعالم دارم، 
 اما چون به گفتار من شک کردی تا روزی که این پیشگویی تماما انجام گردد و حقیقت این پیام ثابت شود، زبانت از 
سخن گفتن عاجز خواهد بود« تأخیر زکریا، باعث حیرت جاعت شد. آنها به اندرون معبد چشم دوخته منتظر خروج 
او بودند. باالخره زکریا در حالی که قادر به تکلم نبود از اندرون مقدس خارج شد و کلمه ای از دهانش درنمی آمد و 
فقط دست های خود را به طرفین تکان می داد. با دیدن این حالت، مردم دریافتند که او در خلوت رؤیایی دیده است. 
زکریا به محض اینکه خدمت محوله را به پایان رسانید به خانه مراجعت نمود و طولی نکشید که عالئم حاملگی در 
زنش الیصابات پیدا شد. آن زن به مدت پنج ماه خود را از نظر پنهان می داشت می گفت: »این کار کار خداست که به 

من گوشه چشمی کرده و این ننگ را از روی دوشم برداشته است.« 

2- نوید والدت عیسی: شش ماه بعد از این جریان، جبرئیل از جانب خدا پیش باکره ای مریم نام از ساکنان دهکده 
ناصره جلیل فرستاده شد مریم از پیش با مردی به نام یوسف که نسل داوود بود نامزد شده بود. جبرئیل پیش او آمده 
گفت: »سالم بر تو، ای کسی که فیض الهی نصیبت شده است تو برگزیده خداوندی« مریم وقتی فرشته را دید بی اندازه 
هراسان شد و از مقصود چنین سالمی در عجب ماند. فرشته به او گفت: »مریم، نترس، زیرا تو در حضور خدا فیض 
یافته ای، تو حامله می شوی و پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او شخصیتی بزرگ و برجسته می گردد و 
پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند تخت سلطنت پدرش داوود را به وی خواهد سپرد تا بر خاندان یعقوب تا 
ابد پادشاهی نماید و سلطنت او پایانی نخواهد داشت.« مریم از فرشته پرسید: »چنین کاری چطور ممکن است در حالی 
که من هرگز با مردی رابطه نداشته ام؟« فرشته گفت: »روح القدس بر تو قرار خواهد گرفت و قدرت خدای متعال بر تو 
سایه خواهد افکند و بدین جهت مولود تو، مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. آری الیصابات که از خویشان توست 
و نازا شناخته شده بود در سن پیری حامله شده و اکنون شش ماهه است، زیرا هیچ کاری پیش خدا محال نیست.« 

مریم گفت: »من کنیز خداوند هستم. هر چه گفتی درمورد من بشود« بعد از آن فرشته او را ترک کرد و رفت. 

به طرف دهکده زکریا که در کوهستان های  با عجله  از جا برخاست و  مریم فورا  با الیصابات:  3- مالقات مریم 
یهودیه واقع بود به راه افتاد وقتی به خانه او وارد شد، به الیصابات سالم داد و به محض اینکه سالم مریم به گوش 
وی رسید بچه در رحمش تکان خورد و الیصابات پر از روح القدس گردیده با صدای بلند گفت: »تو در میان زن ها 
متبارک هستی و فرزند نازاده تو متبارک است، این افتخار چطور نصیب من شد که مادر خداوندم پیش من می آید؟ 
همین که صدای سالم تو به گوشم رسید بچه از خوشی در رحمم تکان خورد. خوشا به حال زنی که یقین داشته باشد 
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که آنچه خداوند به او وعده فرموده انجام خواهد شد.« مریم گفت: »وجود من خداوند را به بزرگی می خواند و روح 
من در خدای نجات دهنده ام شادی می نماید. اوست که به کنیز ناچیز خود نظر افکنده است و از این پس مرا در هر 
زمان خوشبخت خواهند خواند. آن قدرت بزرگ، کارهای بزرگی برای من کرده است. نام او مقدس است رحمت او 
پشت در پشت بر آنانی که از او خوف دارند باقی خواهند ماند. او قدرت بازوی خود را نشان داده است. متکبران را 
با تخیالت خودشان تار و مار می کند. حکمرانان را از تخت برمیندازد و اشخاص ناچیز و حقیر را سر افراز می نماید. 
گرسنگان را با چیزهای خوب سیر می گرداند، ولی دولتمندان را تهیدست از خود می راند و به خاطر رحمت خود بر 
حسب وعده ای که به ابراهیم و نسل های او داده از خادم خود اسرائیل پشتیبانی کرده است.« مریم نزدیک به سه ماه 

پیش الیصابات ماند و بعد به خانه خود مراجعت کرد. 

4- والدت و نامگذاری یحیی: وقت زایمان فرا رسید و الیصابات پسری آورد. همسایگان و خویشانش وقتی شنیدند 
که خداوند رحمت عظیمی به وی ارزانی داشته است در خوشی او شرکت نمودند و شادی ها کردند. هشتمین روز 
تولد نوزاد، همگی دور هم جمع شدند و می خواستند طفل را ختنه نمایند و نام پدرش زکریا را روی او بگذارند، لیکن 
مادرش اعتراض کرد و گفت: »خیر، نام او را باید یحیی بگذاریم.« گفتند: »اما در خانواده تو هیچ کس چنین اسمی 
نداشته و ندارد« لهذا با اشاره نظر پدر  طفل را درمورد نامگذاری او خواستند. زکریا با اشاره تخته ای خواست و روی 
آن نوشت: »اسم او یحیی است.« همه حاضرین دچار حیرت شدند و به مجرد اینکه زکریا از نوشتن فارغ شد زبانش 
باز گشت و به حمد و سپاس خداوند پرداخت به طوری که ترس بر تمام همسایگان مستولی گردید و تمام این جریان 
در سرتاسر سرزمین کوهستانی یهودیه شایع شد و هر کس این چیز ها را می شنید آنها را در دل خود نگه نمی داشت 

و می پرسید: »آینده این طفل چه خواهد بود؟ زیرا مسلما دست خداوند با اوست.« 

5- دوران کودکی یحیی تعمید دهنده: زکریا پدر طفل، از روح القدس پر گشته چنین پیشگویی کرد: »سپاس بر 
خداوند، آن خدای اسرائیل که به قوم خود نظر افکنده و آنها را رهایی بخشیده است او در خانه بنده خود داوود، 
رهاننده نیرومندی برای ما مقرر کرده است تا همانطوری که نسل اندر نسل به وسیله پیغمبران مقدس خود قول داد 
ما را از دست دشمنان خود و از دست کسانی که با ما دشمنی دارند رهایی بخشد و نسبت به پدران ما رحیمانه رفتار 
کند و به پیمان مقدس خود یعنی آن پیمانی که به قید سوگند با پدر ما ابراهیم بسته بود عمل نماید و ما را یاری فرماید 
که از دست دشمنان خالصی یابیم و بدون ترس بتوانیم مادام العمر با پاکی و نیکی مطلق در پیشگاه او خدمت نماییم 
و تو، ای طفل، پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد از آن جهت که پیش روی خداوند خواهی رفت تا راه های او را 
آماده کنی و راه نجات را که در آمرزش گناهان یافت می شود به قوم او بشناسانی. به سبب رحمت دلسوزانه خدای 
ما، نوری از آسمان بر ما طلوع کرد تا به آنانی که در تاریکی و سایه موت ساکنند روشنایی بخشد و قدم های ما را به 
طریق آسایش هدایت کند.« این طفل همچنان بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا زمانی که خدمت خود را به 

اسرائیل آغاز کرد در بیابان بسر می برد. 

6- یوسف و موضوع والدت عیسی: و اما جریان تولد عیسای مسیح بدین شرح است: مریم مادر عیسی که نامزد 
یوسف بود قبل از رفتن به خانه او خود را به وسیله قدرت روح القدس حامله یافت. یوسف نامزد مریم که مردی اصولی 
بود و نمی خواست مریم پیش مردم سرشکسته شود تصویم گرفت مخفیانه او را رها نماید. هنوز در این فکر بود که 
فرشته خداوند در خواب به وی ظاهر گردیده گفت: »ای یوسف، پسر داوود از آوردن مریم به خانه خود بیمی نداشته 
باش، زیرا این بچه به وسیله روح القدس در او قرار گرفته است. او پسری خواهد آورد که باید او را عیسی بنامی از آن 
رو که قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد.« این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی گفته بود تحقق یابد 
آنجا که می فرماید: »بدان که باکره ای حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهند خواند؛ یعنی خدا با 
ما« یوسف وقتی از خواب بیدار شد آنچه را فرشته به او دستور داده بود به عمل آورد. مریم را به خانه خود برد، لیکن 

تا بعد از تولد پسرش با او رابطه زناشویی نداشت و طفل را هم عیسی نامیدند. 

7- والدت عیسی: در همین زمان، »اوقسطس« قیصر، حکمی صادر نمود که به موجب آن در سراسر قلمرو امپراطوری 
روم سرشماری به عمل آید. این اولین سرشماری  بود که در ایام فرمانداری »کرینیوس« در سوریه صورت می گرفت. 
از این جهت هر کس برای نام نویسی به زادگاه خود می رفت و یوسف نیز به سبب اینکه از خاندان داوود بود از ناصره 
جلیل به بیت  لحم یهودیه )وطن داوود( روانه شد تا با مریم حامله که نامزدش بود نام نویسی کند. هنگامی که ایشان 
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در بیت  لحم اقامت داشتند، زمان وضع حمل مریم فرا رسید و نخستین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و چون 
در کاروانسرا جا نداشتند نوزاد را قنداق کرده در یکی از آخورهای طویله خواباندند. 

8- ظهور فرشتگان به چوپانان: در آن شب در خارج بیت  لحم چوپانان به پاسداری گله های خویش سرگرم بودند 
که ناگهان فرشته خداوند بر آنها ظاهر شد و موجی از نور جالل خداوند اطراف آنها را نورانی ساخت و ترس بر وجود 
آنان مستولی گشت. فرشته فرمود: »نترسید، زیرا مژده بسیار شادی بخشی به شما می دهم که شامل همه مردم خواهد 
شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده ای که مسیح و خداوند می باشد برای شما متولد شده است. عالمت شناسایی او 
برای شما این است که نوزاد قنداقه را در آخوری خوابیده خواهید یافت.« ناگهان گروهی از لشگریان آسمانی ظاهر 
شده حمد و ثنا گویان می گفتند: »در ملکوت اعلی، خدا را جالل و در روی زمین در میان مردمی که مقبول خداوند 
می باشند آسایش باد.« پس از آنکه فرشتگان چوپانان را ترک گفته به آسمان صعود کردند، شبانان به همدیگر گفتند: 
»هر چه زودتر به بیت  لحم برویم و آن واقعه ای را که خداوند، ما را از آن مطلع ساخته است ببینیم.« بنابراین با عجله 
به بیت  لحم رفته مریم و یوسف را پیدا کردند و چون بچه را که در آخور خوابیده بود دیدند آنچه را فرشته درباره او 
بدیشان گفته بود نقل کردند. هر کسی آن وقایع را از شبانان می شنید تعجب می کرد، لیکن مریم همه این امور را در 
خزانه ذهن خود نگه می داشت و درباره آنها تفکر می کرد. شبانان به خاطر آنچه دیده و شنیده بودند )همانطوری که 

قبال به ایشان گفته شده بود( خدا را حمدگویان و ستایش کنان به مکان خود بازگشتند. 

9- ختنه عیسی و زیارت اورشلیم: روز هشتم تولد طفل که روز ختنه اش بود او را همانطور که فرشته قبل از باردار 
شدن مادرش گفته بود عیسی نامیدند. پس از پایان مراسم تطهیر مادر و طفل طبق شریعت موسی، عیسی را به شهر 
اورشلیم بردند تا زندگی او را وقف خداوند نمایند، زیرا در شریعت الهی یعنی کتاب تورات چنین نوشته شده است 
که: »پسر ارشد مال خداوند خواهد بود« و نیز در این مراسم یک جفت قمری با یک جفت جوجه کبوتر طبق آنچه 
در شریعت معین شده بود می بایست قربانی کنند. در آن ایام در اورشلیم شخصی نیکوکار و پارسا به نام شمعون 
بسر می برد. شمعون پیوسته در تحت رهبری روح القدس عمر خود را در انتظار ظهور تسلی دهنده موعود اسرائیل 

می گذرانید. روح القدس از راه الهام او را آگاه ساخته بود که تا مسیح خداوند را نبیند نخواهد مرد. 

روزی شمعون به هدایت روح  خدا به محوطه معبد بزرگ آمد و وقتی والدین عیسی طفل را آوردند تا مراسم شریعت 
را درمورد او انجام دهند شمعون او را در آغوش گرفته خدا را تمجید کرد و گفت: »ای خداوند، اکنون طبق وعده 
خودت، بنده ات را با آرامش رخصت ده، زیرا او با چشمان خود نجاتی را که تو به خاطر همه ملت ها تهیه کرده ای دیده 
است، آن نوری که خدا ناشناسان را به درک حقیقت رهبری خواهد کرد و موجب سربلندی قوم اسرائیل خواهد بود.« 
یوسف و مریم از آنچه درباره عیسی بیان شد غرق در عجب بودند که شمعون ایشان را برکت داده به مریم گفت: 
»سرنوشت این طفل چنین است که وجود و شخصیت او در اسرائیل باعث سقوط بسیاری و برقراری بسیاری خواهد 
بود. او عالمتی است که بسا برخالف وی عمل خواهند کرد تا خیاالت پنهانی عده زیادی فاش گردد. آری در قلب تو 
نیز شمشیری فرو خواهد رفت.« در شهر اورشلیم زنی نبیه بود به نام »حنا«. او دختر »فنوئیل« و از طایفه آشیر و بسیار 
سالخورده بود. فقط هفت سال شوهرداری کرده بود و هشتاد و چهار سال بود که در بیوه گی بسر می برد. هیچگاه از 
محوطه معبد بیرون نمی رفت، بلکه شب و روز با روزه داری و دعا خدا را عبادت می نمود. در آن لحظه حنا نیز پیش 

آمده خدا را حمد کرد و برای همه آنانی که منتظر نجات اورشلیم بودند درباره عیسی مشغول صحبت شد. 

10- مجوسیان عیسی جو: بعد از تولد عیسی در بیت  لحم یهودیه، در دوران سلطنت هیرودیس پادشاه، دسته ای از 
مجوسیان 1 از مشرق به اورشلیم آمده پرسیدند: »آن پادشاه یهود که تازه متولد شده کجاست؟ ما طلوع ستاره او را 
در مشرق دیده ایم و آمده ایم تا او را پرستش نماییم.« وقتی این موضوع به گوش هیرودیس رسید، او و همه ساکنان 
اورشلیم بسیار بیمناک گشتند. هیرودیس هیات رئیسه کاهنان و علمای قوم را احضار کرد و از ایشان پرسید: »محل 
تولد مسیح کجا باید باشد؟« پاسخ دادند: »در بیت  لحم یهودیه تولد خواهد یافت، زیرا نبی چنین فرموده است: »ای 
بیت  لحم تو در سرزمین یهودا هرگز از شهرهای مهم یهودا کوچکتر نیستی، زیرا حکمرانی که شبان قوم من اسرائیل 
خواهد بود از تو برخواهد خاست.« بعد هیرودیس مخفیانه مجوسیان را احضار کرده دقیقا وقت ظهور ستاره را از 
ایشان تحقیق نمود و ایشان را به بیت  لحم فرستاده گفت: »بروید درمورد طفل به درستی پی جویی کنید و وقتی او را 

1 مجوسیان پیروان کیش قدیم ایران بودند و به ستاره شناسی عالقه مخصوصی داشتند.
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پیدا کردید به من اطالع دهید تا من هم بیایم و او را پرستش کنم.« مجوسیان طبق دستور هیرودیس به راه افتادند 
که ناگهان ستاره  ای که قبال طلوعش را دیده بودند ظاهر شده آنها را هدایت می کرد تا به جایی که طفل بود رسیدند 
و ستاره باالی آن مکان توقف نمود. با دیدن ستاره آنان بی نهایت شاد شدند و هنگامی که داخل خانه شدند و طفل 
را با مادرش مریم دیدند زانو زدند و او را پرستش کردند و گنجینه های خود را باز کرده هدایایی از طال و کندر و 
مر گرانبها تقدیم داشتند و وقتی قصد مراجعت نمودند خداوند آنها را در عالم خواب آگاهانید که پیش هیرودیس 

برنگردند. بدین سبب از راه دیگر به سوی وطن خود مراجعت کردند. 

11- فرار به مصر: پس از عزیمت مجوسیان، فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: »برخیز، طفل و 
مادرش را بردار و به سرزمین مصر فرار کن و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودیس قصد یافتن و کشتن 
طفل را دارد.« یوسف بیدار شد و همان وقت شب بچه و مادرش را برداشته به مصر روانه گشت و تا وفات هیرودیس 
در آنجا ماند. بدین ترتیب کالم خدا که به وسیله نبی فرموده بود: »فرزندم را از مصر صدا کردم« به اتمام رسید. وقتی 
هیرودیس متوجه شد که مجوسیان به او نیرنگ زده اند بی نهایت غضبناک گشته سربازانی به بیت  لحم فرستاد و همه 
پسرانی را که سن آنها دو سال یا کمتر بود )از روی تاریخ ظهور ستاره که از مجوسیان تحقیق کرده بود( به قتل 
رسانید. این حادثه مطابق پیشگویی ارمیای نبی واقع شد که می فرماید: »صدای گریه و زاری عظیم در »رامه« شنیده 

شد. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا از آنان اثری نبود.«

12- بازگشت به ناصره جلیل: اما هنگامی که هیرودیس وفات یافت، فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمده 
گفت: »برخیز و کودک و مادرش را به سرزمین اسرائیل برگردان، زیرا آنانی که قصد جان طفل را داشتند مرده اند.« 
لیکن وقتی شنید که »ارکالوس« به جای پدرش  پس یوسف برخاسته بچه و مادرش را به سرزمین اسرائیل آورد، 
هیرودیس بر یهودیه فرمانروایی می کند ترسید که به آنجا برود و به محض اینکه خدا او را در خواب از خطر آگاه 
ساخت به استان جلیل رهسپار شده در دهکده ناصره رحل اقامت افکند. این پیشامد هم حقیقت پیشگویی نبی را به 
ثبوت رسانید آنجا که می فرماید: »ناصری خوانده خواهد شد.« در آنجا کودک بزرگ می شد و قوی و دانا می گشت و 

برکت و فیض الهی بر وی آشکار می شد. 

زیارت  به  ساله  همه  عیسی  والدین  فصح  عید  مراسم  در  برای شرکت  اورشلیم در دوازده سالگی:  زیارت   -13
اورشلیم می رفتند و هنگامی که عیسی به دوازده سالگی رسید او را نیز برای برگزاری مراسم عید همراه خود به آن 
شهر بردند. در پایان ایام عید، والدین عیسی غافل از اینکه او در اورشلیم جا مانده است به سوی محل سکونت خویش 
اینکه عیسی در میان کاروانیان است یک روز راه پیمودند، اما وقتی در میان خویشان و  حرکت کردند و به تصور 
آشنایان همسفر خود دنبال او گشتند و پیدایش نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند و از هر جا سراغ او را می گرفتند 
تا باالخره بعد از سه روز او را در معبد بزرگ دیدند که در میان معلمین دینی نشسته بود و به درس آنها گوش می داد 
از هوش وی و جواب هایی که می داد تعجب می کردند.  او را می شنیدند  و سؤال می کرد. تمام آنانی که جواب های 
والدین عیسی از اینکه او را در آنجا یافتند متعجب شدند. مادرش گفت: »پسرم، چرا با ما اینطور کردی؟ من و پدرت 
باید در خانه  با نگرانی زیاد پی تو می گشتیم.« عیسی پاسخ داد: »مرا برای چه می خواستید؟ مگر نمی دانید که من 
پدرم باشم؟« لیکن آنها گفته او را نفهمیدند. سرانجام همراه آنان به ناصره برگشت و همچنان مطیع ایشان بود و 
مادرش همه این امور را در دل خود نگه می داشت. عیسی سال به سال بزرگ تر و در دانش و خرد قوی تر می گشت 

و موردپسند خدا و مردم بود. 

14- آغاز خدمت یحیی: در پانزدهمین سال سلطنت »تیباریوس« قیصر روم که »پنطیوس پیالطس« فرماندار یهودیه 
و هیرودیس امیر جلیل و برادرش »فیلیپس« امپراطوریه و تراخونیتس و »لیسانیوس« امیر آبلیه بود و »حنا« و »قیافا« 
امامان روحانیون یهود بودند، پیام خدا به یحیی فرزند زکریا که در بیابان بسر می برد رسید. در آن روزگار یحیی که 
به تعمید دهنده معروف شده بود به بیابان یهودیه آمده آنانی را که پیش وی می آمدند موعظه می کرد و می گفت: 
»توبه کنید، زیرا زمان فرمانروایی آسمانی فرا رسیده است.« یحیی همان کسی است که اشعیای نبی درباره اش نوشته 
است: »صدای شخصی که در بیابان فریاد می زند- راه خداوند را آماده کنید و طرق او را راست گردانید.« یحیی لباسی 
از پشم شتر به تن داشت و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش از ملخ و عسل صحرایی بود. در این روزها 
ساکنان اورشلیم و تمامی استان یهودیه و حتی ساکنان جمیع نواحی رود »اردن« پیش او آمده با اعتراف به گناهان خود 
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در رود اردن از وی تعمید می گرفتند. 
در  متعصبین  و  )مرتجعین  فریسیان  فرقه  از  بسیاری  دید  یحیی  که  هنگامی  اما  یحیی:  سخنان  از  نمونه ای   -15
شریعت یهود( و فرقه صدوقیان )منکرین معاد و اوضاع بعد از مرگ( برای تعمید به نزد وی می آیند به ایشان گفت: 
»ای بچه مارها!! کی شما را آگاهانید تا از خشم آینده بگریزید؟ بنابراین شما باید ثمراتی شایسته توبه به بار آورید 
و تصور این را هم نکنید که بگویید: »ابراهیم پدر ماست«، زیرا بدانید که خدا قادر است از این سنگها فرزندانی برای 
ابراهیم به وجود آورد. اکنون تبر بر ریشه درختان قرار دارد. آن درختی که میوه نیکو نگیرد بریده و در آتش افکنده 
می شود.« جمعیت از او پرسیدند: »اگر حال وضع ایشان اینطور است پس ما چه کنیم؟« یحیی جواب داد: »آنکه دو 
پیراهن دارد یکی را به آنکه ندارد بدهد و آن کسی هم که خوراک دارد به همچنین.« بعد باجگیران هم برای گرفتن 
تعمید آب پرسیدند: »ای استاد، تکلیف ما چیست؟« پاسخ داد: »بیش از آنچه مقرر شده است نگیرید.« سربازان نیز 

سؤال نمودند: »ما باید چه کنیم؟« یحیی گفت: »به کسی ظلم نکنید. تهمت نزنید و به حقوق خود قانع باشید.« 

16- پیشگویی یحیی درباره عیسی: اطرافیان دائما در این فکر و انتظار می گذرانیدند که آیا یحیی خود را مسیح 
موعود معرفی خواهد کرد یا خیر، اما یحیی به حضار صریحا گفت: »تعمید من با آب است، لیکن شخصی با قدرتی 
عظیم تر خواهد آمد که من الیق آن نیستم که بند کفشش را باز کنم. او با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد و 
برای جدا کردن گندم از کاه، چنگک را در دست گرفته گندم پاک را در انبار جمع می نماید و کاه را با آتشی خاموش 

نشدنی خواهد سوزانید« بدین طریق یحیی مژده را همراه با پند های گوناگون به مردم می رسانید. 

17- عیسی و تعمید یحیی: روزی عیسی از جلیل به ساحل رود اردن آمده از یحیی تقاضای تعمید نمود. یحیی امتناع 
کرد و گفت: »من محتاجم که از تو تعمید بگیرم. آنوقت تو پیش من می  آیی؟« عیسی جواب داد: »بر ما فرض است 
که کلیه دستورات شریعت را به اتمام رسانیم. پس حتما همین کار را انجام بده.« یحیی اطاعت نموده عیسی را تعمید 
داد. وقتی عیسی تعمید گرفت و از آب بیرون می  آمد ناگهان یحیی دید که آسمان به روی او گشوده شد و روح خدا 
همانند کبوتری فرود آمده بر عیسی قرار گرفت و صدایی از آسمان رسید: »این است پسر من و این است عزیز دلم 

که از او خشنودم.« 

18- سه آزمایش: عیسی سرشار از روح   القدس نواحی رود اردن را ترک کرد و به هدایت روح چهل شبانه روز در 
بیابان بسر برد. در آن مدت ابلیس او را در معرض وسوسه قرار داد و چون عیسی در طول آن مدت چیزی نخورده 
بود گرسنگی به او دست داد. در همان موقع ابلیس به حضورش آمده گفت: »اگر تو واقعا پسر خدایی، فرمان بده این 
سنگ ها به نان تبدیل گردند.« عیسی جواب داد: »در کالم خدا آمده است که- برای آدمی تنها نان وسیله زیستن نیست، 
بلکه جوهر هستی، هر کلمه ای است که از دهان خدا صادر می گردد.« سپس ابلیس او را در اورشلیم به مرتفع ترین 
قسمت معبد برده گفت: »اگر تو واقعا پسر خدایی خود را از اینجا به زیرانداز زیرا در کالم خدا مکتوب است: »او در 
خصوص تو به فرشتگانش دستور می دهد که تو را محافظت کنند« و »ایشان تو را بر دست های خود می گیرند مبادا 

پایت به سنگی بخورد.« عیسی در جواب فرمود: »و نیز مکتوب است- خداوند را که خدای توست آزمایش مکن.« 

بعد ابلیس عیسی را بر قله کوهی بلند بر دو در یک چشم به هم زدن تمام کشورهای جهان و شکوه آنها را به او نشان 
داده گفت: »تمام کر و فر آنها در اختیار من است و می توانم آنها را به هرکه بخواهم بدهم. در صورتی که به رو بیفتی 
و مرا سجده کنی همه را به تو واگذار می کنم.« عیسی فرمود: »دور شو، ای شیطان، تورات می فرماید- می بایست فقط 
و فقط خداوند، خدای خود را پرستش و خدمت کرد.« پس از آنکه ابلیس عیسی را در معرض هر گونه آزمایش قرار 

داد مدتی او را تنها گذاشت و در این هنگام فرشتگان آمدند و به خدمت و یاری او پرداختند. 

19- گواهی یحیی: هنگامی که یهودیان، علمای علوم دینی و الویان )خدام معبد بزرگ اورشلیم( را از اورشلیم پیش 
یحیی فرستادند و از او پرسیدند: »تو کیستی؟« یحیی بدون اینکه منکر شود اقرار کرد و شهادت داد که: »من مسیح 
خدا نیستم.« بار دوم سؤال کردند: »پس تو کیستی؟ آیا الیاسی؟« جواب داد: »خیر، نیستم.« پرسیدند: »آیا آن پیغمبر 
موعودی؟« پاسخ داد: »خیر!« گفتند: »پس کی هستی؟ ما باید با آنانی که ما را پیش تو فرستاده اند جواب دهیم، درباره 
خودت چه می گویی؟« یحیی گفت: »بر طبق پیشگویی اشعیای نبی، من کسی هستم که در بیابان ندا می دهم و فریاد 
برمی  آورم: »راه را برای خداوند راست گردانید« )بعضی از فرستادگان فریسی بودند(. بار دیگر از او پرسیدند: »پس 
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در صورتی که مسیح یا الیاس یا آن پیغمبر موعود نیستی چرا مردم را تعمید می دهی؟« پاسخ داد: »تعمید من فقط با 
آب است، لیکن در میان شما کسی ایستاده است که او را نمی شناسید. او بعد از من می آید و من الیق آن نیستم که 
بند کفشش را باز نمایم.« این موضوع در »بیت عنیا« در آن طرف اردن یعنی جایی که یحیی تعمید می داد پیش آمد. 
روز بعد یحیی عیسی را که به طرف او می آمد دیده گفت: »این است بره خدا یعنی آن قربانیِ  که مقرر شده است 
که گناه جهان را بردارد! هنگامی که گفتم بعد از من شخصی می آید که پیش از من بوده است منظورم همین شخص 
بود، زیرا او قبل از من وجود داشته است. من او را نشناختم، لیکن منظور از آمدن من و تعمید دادن مردم این بود که 
شخصیت او را به اسرائیل بشناسانم« یحیی ادامه داده گفت: »روح را دیدم که مانند کبوتری از آسمان فرود آمده بر 
او قرار گرفت. قبل از آن او را نشناخته بودم، اما کسی که مرا به جهت تعمید با آب فرستاد به من گفت: »هر که را 
دیدی که روح بر وی فرود آمد و نشست او همان کسی است که با روح القدس تعمید خواهد داد« و من خود این را 

دیدم و شهادت می دهم که این مرد پسر خداست.«

20- انتخاب اولین پیروان: 
فردای آن روز باز هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود که ناگهان عیسی را در راه دید و گفت: »این 
است بره خدا« آنها با شنیدن این سخن به دنبال عیسی روان شدند. عیسی متوجه عقب شد دید آن دو پشت سرش 
افتاده اند. پرسید: »چه می خواهید؟« جواب دادند: »ای استاد، منزلت کجاست؟« عیسی فرمود: »بیایید و ببینید!« پس 
همراهش رفته منزل او را دیدند و چون ساعت چهار بعد از ظهر بود بقیه روز را با وی گذرانیدند. یکی از آن دو نفر 
که بر حسب گفته یحیی به دنبال عیسی رفته بود برادر شمعون پطرس »اندریاس« نام داشت. اندریاس قبل از هر چیز 
به سراغ برادر خود شمعون رفته گفت: »ما مسیح را پیدا کرده ایم« و او را دعوت کرده به نزد عیسی برد. عیسی تا 
چشمش به شمعون افتاد فرمود: »تو شمعون پسر یونا هستی، اما به کیفا معروف خواهی شد« )کیفا یا پطرس به معنی 

صخره( 

روز بعد که عیسی قصد مسافرت به نواحی جلیل داشت فیلیپس را که از بیت  صیدا شهر اندریاس و پطرس بود یافته 
به او گفت: »با من بیا و پیرو من باش.« فیلیپس فورا به سراغ »نتنائیل« رفته گفت: »ما آن کسی را که موسی در تورات 
و انبیا در کتاب خود توصیف کرده اند یافته ایم. او عیسی ناصری فرزند یوسف است.« نتنائیل پاسخ داد: »مگر از ناصره 
چیز خوبی بیرون می آید؟« فیلیپس گفت: »بیا و ببین« عیسی که دید نتنائیل پیش او می آید فرمود: »این است یک 
اسرائیلی به تمام معنی که هیچ خدعه ای در وجودش نیست.« نتنائیل پرسید: »مرا از کجا می شناسی؟« عیسی در جواب 
فرمود: »موقعی که در زیر درخت انجیر نشسته بودی و فیلیپس هنوز تو را صدا نزده بود من تو را دیدم.« نتنائیل فریاد 
کرد: »ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی.« عیسی فرمود: »آیا به خاطر اینکه گفتم تو را زیر درخت انجیر 
دیده ام به من ایمان می آوری؟ چیزهای بهتر از این هم خواهی دید.« سپس افزود: »یقین بدانید که آسمان را گشوده 

و فرشتگان خدا را در حال صعود و نزول بر پسر انسان مشاهده خواهید کرد.« 

21- اولین معجزه عیسی: روز سوم در قانای جلیل یک مجلس عروسی برپا بود که مادر عیسی نیز در آن شرکت 
داشت و از عیسی هم با شاگردانش دعوت کرده بودند. وقتی شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت: »اینها دیگر 
شراب ندارند.« او جواب داد: »آیا تو مسؤولی یا من؟ وقت من هنوز نرسیده است«، اما مادرش به نوکران گفت: »هر 
چه به شما گفت بکنید.« عیسی دستور داد شش کوزه سنگی که هر یک گنجایش تقریبا صد لیتر داشت و مطابق رسوم 
یهود برای تطهیر در آنجا گذاشته شده بود از آب پر کنند. نوکران آنها را لبالب پر گردند. بعد عیسی فرمود: »اکنون 
قدری بردارید و پیش کارگردان جشن ببرید.« آنان چنین کردند. کارگردان آبی را که تبدیل به شراب شده بود 
چشید، ولی ندانست از کجا آمده است. )البته نوکرانی که آب را برداشته بودند می دانستند( و خطاب به داماد گفت: 
»معموال شراب خوب را اول می دهند و پس از اینکه حسابی خوردند، شراب پست تر را می آورند، لیکن تو شراب خوب 
را تا به حال نگه داشته ای.« این اولین معجزه عیسی بود که در دهکده قانای جلیل از او ظاهر گردید و بدین وسیله 

جالل و عظمت خود را نمایان فرمود و شاگردانش به او ایمان آوردند. 

22- عیسی و معبد بزرگ اورشلیم: بعد از این موضوع، عیسی به اتفاق مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناحوم 
عزیمت نمود و چند روزی در آنجا اقامت کردند، چون عید فصح یهودیان نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت و در 
معبد بزرگ اورشلیم، فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافانی را که پشت میزهای صرافی نشسته بودند از نظر 
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گذراند. پس شالقی از طناب ساخته گوسفندان و گاوان را از محوطه معبد بیرون راند و میزهای صرافان را بر هم 
زد و پول های ایشان را بر زمین ریخت و به کبوترفروشان گفت: »اینها را بیرون ببرید. خانه پدر مرا به بازار تبدیل 
نکنید.« )در حال آن کالم به یاد شاگردان آمد که می گوید: »اشتیاق سوزانی که نسبت به خانه تو دارم مرا می خورد.«( 
آنگاه یهودیان از او پرسیدند: »خوب! چه عالمت یا معجزه ای نشان می دهی که مجوزی برای چنین رفتار خودسرانه ای 
باشد؟« عیسی پاسخ داد: »این خانه خدا را خراب کنید و من آن را در عرض سه روز برپا خواهم کرد.« یهودیان گفتند: 
»االن چهل و شش سال است که مشغول ساختن این معبد هستند و تو آن را در عرض سه روز می خواهی برپا کنی؟« 
)اما منظور عیسی از خانه خدا، بدن خودش بود و بعد از رستاخیز او شاگردانش این سخنان را به خاطر آورده به کالم 

فوق و به آنچه عیسی فرموده بود ایمان آوردند.( 

23- گفت و شنید نیقودیموس با عیسی: آن چند روزی که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بسر می برد بسیاری 
را خوب  بشر  که طبیعت  رو  از آن  نمی شمرد  اعتماد  قابل  را  آنها  لیکن عیسی  او گرویدند،  به  دیدن معجزاتش  با 
می شناخت و محتاج نبود کسی باطن آنها را به او بنمایاند، زیرا خود با فطرت انسان آشنایی کامل داشت. شخصی از 
فرقه فریسیان »نیقودیموس« نام که یکی از اعضای شورای یهود بود شبانه پیش عیسی آمد و اظهار داشت: »استاد، ما 
می دانیم که تو معلم هستی و از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می نمایی انجام دهد 
مگر اینکه خدا با او باشد.« عیسی پاسخ داد: »یقین بدان تا کسی از نو متولد نشود هرگز فرمانروایی خدا را در وجود 
خود درک نخواهد کرد.« نیقودیموس پرسید: »چطور ممکن است شخصی پیر دوباره متولد گردد؟ آیا امکان دارد از 
سر نو داخل شکم مادر شود و بار دیگر به دنیا آید؟« عیسی جواب داد: »این حقیقت را بدان که تا کسی از آب و روح 
متولد نشود بهره ای در ملکوت خدا نخواهد داشت. هر چه از جسم به وجود آید جسمانی است و هر چه از روح پدید 
آید روحانی. پس از اینکه گفتم باید تولد یافت تعجب نکن. باد هر جا که می خواهد می وزد و با اینکه صدای وزش آن 
را میشنوی باز نمی دانی از کجا می آید و کجا می رود. حالت هر که از روح خدا تولد یابد اینچنین است.« نیقودیموس 

سؤال کرد: »این کار چطور ممکن است؟« 

عیسی فرمود: »تو که استاد معروفی در اسرائیل هستی چطور این را نمی دانی؟ مطمئنا بدان که ما گوینده آنچه می دانیم 
و شاهد آنچه دیده ایم هستیم، لیکن شما شهادت ما را نمی پذیرید. وقتی از امور دنیوی شما را خبر می دهم و باور 
نمی کنید پس اگر از امور معنوی خبر دهم چه؟ هیچ کس به عالم باال صعود نکرده است جز پسر انسان که از آنجا 
فرود آمده است چنانکه موسی مار را در بیابان بر چوبی بلند نمود همچنین پسر انسان می بایست باال برده شود تا 
هر که به او ایمان آورد زندگی جاویدان یابد. خدا نسبت به جهانیان تا به آنجا مهر ورزید که یگانه فرزند خود را به 
آنها بخشید تا هرکه به او ایمان آورد هالک نشود، بلکه زندگی جاوید یابد، زیرا خدا پسر را برای محکوم ساختن 
جهانیان نفرستاد، بلکه برای این فرستاد که جهانیان به وسیله او نجات یابند. هر که به او ایمان آورد هرگز در معرض 
محکومیت قرار نخواهد گرفت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم شده است که از آن رو که به نام یگانه فرزند خدا ایمان 
نیاورده است. دلیل محکومیت چیست؟ این است که روشنایی وارد جهان گردید، اما جهانیان به علت اعمال گناه آلود 
خود تاریکی را بر روشنایی ترجیح دادند، زیرا هر گناهکاری از روشنایی نفرت دارد و از آن می گریزد. مبادا اعمال 
او مورد سرزنش واقع شوند. در مقابل، هر درستکاری به سوی روشنایی می آید تا معلوم گردد که اعمال او به یاری 

خدا به انجام رسیده است.« 

24- وفاداری یحیی: بعدا عیسی و شاگردانش به یهودیه رفتند و در آنجا ماندگار شدند و شاگردان تعمید می دادند، 
یحیی نیز در »عینون« نزدیک »سالیم« که آب فراوان داشت تعمید می داد و مردم پیوسته آمده تعمید می گرفتند، زیرا 
یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. درباره تطهیر، بین شاگردان یحیی و شخصی یهودی بحثی درگرفت. بدین سبب 
شاگردان پیش یحیی آمده گفتند: »استاد، آنکه در آن طرف اردن با تو بود و تو بر او گواهی دادی اکنون به تعمید 
دادن مشغول است و همه پیش او می روند.« یحیی پاسخ داد: »هیچ کس نمی تواند از خودش چیزی کسب کند مگر 
اینکه خدا به او عطا فرماید. خود شما شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم، بلکه به عنوان طالیه دار مسیح فرستاده 
شده ام. عروس متعلق به داماد است، ولی دوست داماد که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود غرق شادی 

می گردد. 

همچنین شادمانی من به کمال رسیده است، زیرا روز به روز او باید پیش رود و من عقب بیفتم.« کسی که از باال می آید 
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البته باالتر از همه است. آنکه از زمین برخاسته نه فقط متعلق به زمین است، بلکه درباره امور زمینی صحبت می کند. 
آن کسی که از آسمان می آید از همه برتر است و بر آنچه دیده و شنیده است گواهی می دهد منتهی گواهی او را قبول 
نمی کنید. هر که گواهی او را قبول کرد، صداقت و راستی خدا را تصدیق نموده است، زیرا فرستاده خدا کلمات خدا 
را ابالغ می کند. خدا برای بخشش روح خود اندازه ای قائل نیست. پدر پسر را دوست داشته همه چیز را به دست او 
سپرده است. کسی که به پسر ایمان دارد صاحب زندگی جاودانی می باشد، ولی کسی که از پسر سرپیچی کند حیات 

را نخواهد دید، بلکه گرفتار خشم و غضب خدا خواهد شد. 

25- برخورد با یک زن سامری: به مجرد اینکه عیسی مطلع شد فریسیان شنیده اند که او بیشتر از یحیی پیرو پیدا 
کرده است و آنها را تعمید می دهد یهودیه را ترک گفته بار دیگر رهسپار جلیل گشت. )حال آنکه خود عیسی تعمید 
نمی داد، بلکه شاگردانش تعمید می دادند(، ولی برای رسیدن به جلیل الزم شد که از استان »سامره« عبور نماید وقتی 
عیسی نزدیک شهر سوخار سامره رسید )نزدیک آن زمینی که یعقوب به پسرش یوسف به ملکیت داده و چاه یعقوب 
در همان مکان بود( و چون خسته راه بود، در کنار چاه یعقوب نشست تا استراحت نماید. تقریبا ظهر بود و شاگردان 
برای تهیه غذا به شهر رفته بودند که زنی سامری برای کشیدن آب به سر چاه آمد. عیسی به او گفت: »قدری آب بده 
به من بخورم.« زن پرسید: »چطور است تو که یهودی هستی از من که سامری و زن هستم آب می خواهی؟« )یهودیان 
با سامریان اصال معاشرت نداشتند( عیسی پاسخ داد: »اگر می دانستی خدا به تو چه می خواهد بدهد و می فهمیدی آن 

کسی که به تو گفت: »آب به من بده« کیست حتما از او تقاضا می کردی و او آب زنده به تو می داد.« 

زن گفت: »ای آقا، تو وسیله ای برای آب کشیدن نداری. چاه هم که عمیق است. پس این آب زنده را از کجا می آوری؟ 
آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری؟ او این چاه را به ما داد و خود و فرزندانش و گله هایش از همین چاه آب می خوردند.« 
عیسی فرمود: »هر که از این آب بخورد باز تشنه خواهد شد، ولی هر که آبی را که من به او می بخشم بخورد تا به 
ابد تشنه نخواهد شد، زیرا آبی که به او می دهم در درون وی چشمه ای می گردد که تا حیات جاودانی جاری خواهد 
بود.« زن گفت: »آقا، چنین آبی را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و دیگر برای آب به اینجا نیایم .« عیسی فرمود: »برو 
و شوهرت را صدا کن و برگرد.« زن جواب داد: »من شوهر ندارم.« عیسی فرمود: »راست می گویی که شوهر نداری، 
زیرا تا به حال پنج شوهر داشته ای و آنکه حاال با تو زندگی می کند شوهرت نیست. بنابراین درست گفتی.« زن گفت: 
»آقا، می بینم که تو نبی هستی. اجداد ما سر این کوه عبادت می کردند، ولی شما یهودیان اصرار دارید که در اورشلیم 

باید عبادت کرد.«

عیسی پاسخ داد: »باور کن زمانی می آید که پدر را تنها در این کوه و یا در اورشلیم عبادت نخواهید کرد. شما سامریان 
چیزی ناشناخته را می پرستید، لیکن ما یهودیان می دانیم چه را می پرستیم از آن رو که نجات از قوم یهود سرچشمه 
می گیرد، اما زمانی می آید، بلکه اکنون است آن زمان که پرستندگان حقیقی، پدر را به روح و راستی پرستش خواهند 
کرد، زیرا خدا چنین پرستگانی را می طلبد. خدا روح است و پرستندگانش می بایست او را به روح و راستی بپرستند.« 
زن گفت: »من می دانم مسیح خواهد آمد و هرگاه او بیاید همه چیزها را به ما خواهد گفت.« عیسی فرمود: »من که با تو 
گفتگو می کنم همانم.« در همین لحظه شاگردان برگشتند و از اینکه دیدند او با یک زن صحبت می کند تعجب کردند، 
ولی هیچ یک از آنان جرأت نکرد از او بپرسد: »چه می خواهی؟« یا »چرا با آن زن صحبت می کنی؟« آن زن کوزه خود 
را جا گذاشته به شهر شتافت و به مردم گفت: »بیایید شخصی را ببینید که هر چه تا به حال کرده ام آشکارا به من گفت! 

آیا او خود مسیح نیست؟« پس ساکنین سوخار شهر را ترک کرده به دیدن عیسی آمدند.

شاگردان با اصرار به عیسی گفتند: »استاد، غذا بخور.« عیسی فرمود: »من خوراکی دارم که شما از آن اطالع ندارید.« 
شاگردان به یکدیگر گفتند: »آیا کسی خوراکی برای او آورده است؟« عیسی پاسخ داد: »غذای من آن است که خواسته 
و کار کسی را که فرستنده من است انجام دهم. آیا شما نمی گویید، چهار ماه دیگر وقت دروست؟ اما من به شما 
می گویم االن سرهایتان را باال کنید و تماشا نمایید مزارع سفید شده اند و برای درو حاضرند. اکنون دروگر دستمزد 
می گیرد و محصول را به جهت زندگی جاودانی جمع آوری می کند تا کارنده با درونده شادی نماید. اینجاست که این 
گفته مصداق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را که به پایش زحمت 

نکشیده اید درو نمایید. دیگران زحمت  کشیدند و اکنون شما از نتایج زحمت زحمت و کار ایشان استفاده می کنید.« 
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بسیاری از ساکنان شهر به سبب گواهی آن زن که گفته بود: »هر کاری را که تا به حال کرده ام به من گفت« به عیسی 
ایمان آوردند و وقتی سامریان پیش او آمدند به او اصرار کردند که نزد ایشان بماند و عیسی دو روز در آنجا توقف 
کرد و بسیاری از آنان به سبب چیزهایی که شخصا از عیسی شنیدند به او گرویدند و بعدها به آن زن می گفتند: »ما 
دیگر به خاطر گواهی تو نیست که ایمان داریم، زیرا خودمان گفتار او را شنیده  ایم و یقین می دانیم که این شخص 
نجات دهنده عالم است.« عیسی پس از دو روز عازم جلیل شد و گرچه گفته بود »هیچ پیغمبری در وطن خود مورد 
احترام نیست«، اما هنگامی که به جلیل وارد شد اهالی آنجا با آغوش باز از او استقبال کردند چه در ایام عید آنچه را 

او در اورشلیم انجام داده بود به چشم خود دیده بودند. 
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فصل.دوم:.خدمات.عیسی.در.جلیل.

1- شفای فرزند یک افسر: از آن زمان عیسی اعالن خود را آغاز کرد. او گفت: »توبه کنید، زیرا زمان فرمانروایی 
را  او  تعلیم می داد و همه  او تمامی سرزمین جلیل را فرا گرفت. در عبادتگاه های یهود  خدا رسیده است.« شهرت 
احترام می کردند. مجددا عیسی به قانای جلیل بازگشت )همانجایی که قبال آب را به شراب تبدیل کرده بود(. یکی از 
سرداران دربار سلطنتی که در کفرناحوم اقامت داشت و پسرش مریض و بستری بود وقتی شنید که عیسی از یهودیه 
به جلیل برگشته است شخصا پیش او رفت و التماس کرد که عیسی برود و پسرش را شفا دهد، زیرا در شرف مرگ 
بود. عیسی به او فرمود: »شما مردم تا معجزات و آیاتی نبینید هرگز ایمان نمی آورید.« سردار سلطنتی در جواب عرض 
کرد: »آقا، تا پسرم نمرده به بالین او بیا.« عیسی فرمود: »به خانه ات برو، پسرت زنده خواهد ماند.« او به گفته عیسی 
اعتماد کرده به سمت خانه خود روان شد. هنوز به خانه نرسیده بود که غالمانش به جلو او آمده خبر دادند فرزندش 
زنده و سالم است از ایشان پرسید که از چه ساعتی حالش رو به بهبود رفت. جواب دادند: »دیروز ساعت یک بعد از 
ظهر تبش قطع شد.« پدر متوجه شد که درست همان ساعتی بود که عیسی فرموده بود: »پسرت زنده خواهد ماند.« 
بنابراین او و همه اهل خانه اش به عیسی گرویدند و این دومین معجزه ای بود که عیسی بعد از بازگشت از یهودیه در 

جلیل نشان داد. 

2- عیسی و اهالی ناصره: عیسی به ناصره یعنی همانجایی که در آن پرورش یافته بود آمد و روز شنبه )روز سبت 
یهودیان( چنانکه رسم و عادت وی بود به عبادتگاه یهود وارد شد و وقتی برای خواندن کالم خدا به پا خاست، طومار 
اشعیای نبی را به او دادند. او جای معینی از طومار را باز کرد و چنین خواند: »روح خداوند بر من است از آن رو که مرا 
مأمور ساخته است تا به بینوایان مژده رسانم و مرا فرستاده است تا به اسیران رستگاری را اعالن نمایم و به کوران 
مژده بینایی دهم و ستمدیدگان را آزاد سازم و سال پسندیده خداوند را به گوش همه برسانم.« بعد طومار را پیچیده 
به خدمتکار عبادتگاه برگردانید و نشست. در آنوقت چشم ها همه متوجه او بود که آغاز سخن کرد و فرمود: »امروز 
مقصود این پیشگویی در حضور شما به انجام رسیده است.« تمام حاضرین از کلمات فیض بخشی که از دهان او بیرون 

می آمد در عجب بودند و تحسین می کردند آنها می گفتند: »مگر این شخص فرزند یوسف نیست؟« 

»آن  می گویید:  و  بده«  شفا  را  طبیب خودت  »ای  که  می آورید  من  درمورد  را  مثل  این  »البد  گفت:  ایشان  به  عیسی 
کارهایی را که شنیده ایم در کفرناحوم کرده ای در شهر خودت هم بکن.« این حقیقت را بدانید که هیچ پیغمبری در 
زادگاه خودش مقبول نیست. در روزگار الیاس پیامبر که درهای آسمان تا سه سال و نیم بسته شده بود و در سرتاسر 
زمین قحطی سختی افتاد بیوه  زنان بی شماری در اسرائیل زندگی می کردند، لیکن خدا الیاس را به سوی هیچ یک از 
آنها نفرستاد، بلکه او را پیش بیوه زنی که در شهر »صرفه صیدون بیگانگان« سکونت داشت فرستاد. همچنین در زمان 
الیشع پیامبر، جذامیان بسیاری در سرزمین اسرائیل بسر می بردند، ولی هیچ یک از آنها جز »نعمان سوریه ای شفا 
نیافت.« شنوندگان بی نهایت خشمگین شدند و برخاسته عیسی را از شهر خود که بر بلندی بنا شده بود بیرون راندند 

و قصد داشتند او را از پرتگاه به زیر اندازند، لیکن عیسی از میان جمعیت گذشت و به راه خود رفت. 

3- کفرناحوم مرکز فعالیت عیسی: بدین ترتیب عیسی ناصره را ترک گفته به کفرناحوم آمد و در این شهر که در 
کنار دریا و در نواحی »زبولون« و »نفتالیم« واقع شده بود سکونت اختیار کرد تا آنچه اشعیای نبی پیشگویی کرده بود 
تحقق یابد: »سرزمین زبولون و سرزمین نفتالیم که کنار راه دریا و آن طرف اردن و جلیل بیگانگان واقع است، قومی 
که در تاریکی بسر می برند روشنایی عظیمی دیده اند و بر ساکنان زمینی که در سایه مرگ قرار دارد نوری درخشیده 

است.« 

4- دعوت از چهار ماهیگیر: 
روزی عیسی در ساحل دریای جلیل قدم می زد که دو نفر ماهیگیر را دید. یکی از آنها شمعون بود که بعد ها به پطرس 
معروف گردید و دیگری برادر او اندریاس. آنها برای صید ماهی تور به دریا انداخته بودند. عیسی به ایشان فرمود: »از 
من پیروی کنید تا من شما را صیاد انسان ها سازم.« آن دو نفر فورا تورهای خود را به زمین گذاشته به دنبال او افتادند. 
کسی جلوتر، دو برادر دیگر یعنی یعقوب و یوحنای زبدی را دید که با پدرشان زبدی در قایق نشسته تورهای خود 
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را تعمیر می کردند عیسی آن دو را نیز دعوت کرد. ایشان هم قایق و پدر خود را ترک گفته از پی او به راه افتادند. 
یک روز عیسی در کنار دریای جلیل ایستاده بود و جمعیت برای شنیدن پیام خدا به طرف او هجوم می آوردند. عیسی 
در کنار دریا دو قایق خالی دید که ماهیگیران از آنها پیاده شده و سرگرم شستن تورهای خود بودند. به یکی از آن 
دو قایق که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او خواست که قایق را کمی دور از ساحل نگه دارد. عیسی در آن قایق 
نشسته به تعلیم جماعت پرداخت هنگامی که موعظه او به پایان رسید به شمعون دستور داد: »قایق را دور از ساحل 

ببر« و امر فرمود: »همگی تورها را برای صید ماهی به آب اندازید.« 

شمعون پاسخ داد: »استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی صید نکردیم با این وجود حسب االمر تو تورها را 
به دریا می اندازیم.« پس چنین کردند و به حدی ماهی وارد تورها شد که نزدیک بود پاره شود. بدین سبب آنها به 
دوستان خود که در قایق دیگر بودند اشاره کرده کمک خواستند. ایشان به کمک آنها آمده هر دو قایق را چنان از 
ماهی های صید شده پر کردند که چیزی نمانده بود غرق شوند. شمعون پطرس که ناظر این موضوع بود در برابر 
عیسی زانو زده عرض کرد: »خداوندا، از من بگذر، چون گناهکارم.« شمعون و رفقا و همچنین دو همکارش، یعقوب و 
یوحنا زبدی، از فراوانی صیدی که کرده بودند مات و مبهوت بودند. عیسی به شمعون فرمود: »هراسان نباش! از این 

پس مردم را صید خواهی کرد.« وقتی قایق ها را به خشکی رسانیدند همه چیز را ترک کرده به دنبال عیسی افتادند. 

5- شفای یک دیوانه: عیسی و همراهانش به کفرناحوم رفتند و در روز شنبه عیسی به عبادتگاه یهود آمد و به تعلیم 
او بر خالف تعالیم علمای یهود چنان مقتدرانه بود که شنوندگان در عجب ماندند. در آن ساعت  پرداخت. تعالیم 
مردی که گرفتار روح ناپاک بود به عبادتگاه وارد شده فریاد زد: »ای عیسی ناصری، از ما چه می خواهی؟ آیا آمده ای 
تا ما را از بین ببری؟ ما تو را می شناسیم. تو آن قدوس خدا هستی!« عیسی روح را مالمت کرده گفت: »خاموش شو و 
از این مرد بیرون بیا.« روح ناپاک آن مرد را تکانی داد و با فریاد بلند او را ترک کرد. حاضرین را حیرتی عمیق فرا 
گرفت به حدی که با همدیگر به مجادله پرداختند می گفتند: »یعنی چه؟ این تعلیم، تعلیمی نوظهور است. مقتدرانه به 

ارواح پلید امر می دهد و آنها اطاعت می کنند.« پس از این واقعه، آوازه شهرت عیسی در سراسر جلیل پیچید. 

6- شفای مادر زن پطرس: عیسی از عبادتگاه بیرون آمده به اتفاق یعقوب و یوحنا به خانه شمعون و اندریاس رفت. 
وقتی به آنجا وارد شد او را از حال مادر زن شمعون که تب کرده و بستری شده بود آگاه کردند. عیسی به بالین او 
رفته دستش را گرفت و بلندش کرد. در همان دم تب او قطع شد و به پذیرایی ایشان پرداخت. عصر همان روز بعد از 
غروب آفتاب، اشخاص بسیاری را که مریض یا گرفتار ارواح پلید بودند پیش او آوردند و رفته رفته تمام اهالی شهر 
جلو آن خانه گرد آمدند. عیسی عده زیادی را که به مرض های گوناگون مبتال بودند شفا بخشید و شیاطین بسیاری را 

بیرون راند و نگذاشت حرفی بزنند، زیرا ارواح شخصیت او را می شناختند. 

7- سیر و سیاحت در جلیل: روز بعد قبل از سپیده دم، عیسی از خواب برخاسته بخ جایی خلوت رفت و به دعا پرداخت. 
شمعون و همراهانش پس از جستجوی فراوان او را پیدا کرده عرض کردند: »مردم شهر دنبال شما می گردند.« عیسی 
جواب داد: »به جای دیگر- به شهرهای اطراف برویم تا در آنجا نیز پیام خدا را به مردم برسانیم زیرا من برای همین 
کار بیرون آمده ام.« از آن پس سراسر جلیل را طی کرده در عبادتگاه ها موعظه می نمود و شیاطین را بیرون می راند. 

8- شفای یک جذامی: روزی شخصی جذامی پیش عیسی آمده زانو زد و با التماس عرض کرد: »اگر اراده فرمایی 
می توانی مرا شفا دهی.« عیسی بر او ترحم کرد و دست خود را دراز نموده مریض را لمس کرد و فرمود: »می خواهم، 
خوب شو،« آنا جذام او برطرف شد و بهبودی یافت و حالش کامال خوب شد. عیسی او را مرخص کرد و با تأکید بسیار 
به او فرمود: »مبادا کسی را آگاه کنی، بلکه برو خود را به کاهن معرفی کن و هدیه ای را که موسی مقرر فرموده به 
خاطر بهبودی خود تقدیم دار تا برای ایشان دلیل شفای تو باشد.« لیکن آن شخص به هر جا که می رفت به قدری از 
جریان شفای خود دم می زد که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر بشود، بلکه الزم می دید که در مکان های 

خلوت بماند، ولی مردم از گوشه و کنار به سوی او می آمدند. 

9- شفای یک مفلوج: چند روز بعد عیسی به کفرناحوم برگشت و وقتی شایع شد که به خانه ای وارد شده است مردم 
بقدری در مقابل آن خانه ازدحام کردند که حتی جلوی در ورودی هم راهی برای عبور و مرور نبود. عیسی در درون 
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خانه پیام خود را به مردم می رسانید. در همان موقع چند نفر، افلیجی را بر تشکی خوابانیده پیش عیسی آوردند، ولی 
چون به علت ازدحام مردم نتوانستند از در ورودی به حضور او برسند سقف محلی را که عیسی ایستاده بود برداشتند 
و مفلوج را در حالی که روی تشک خوابیده بود پیش پاهای او به زمین گذاشتند. عیسی که ایمان ایشان را دید به 
مفلوج فرمود: »فرزندم، گناهانت بخشیده شد.« چند نفر از علمای یهود که آنجا نشسته بودند توی فکر رفتند و با خود 

می گفتند: »چرا اینطور کفر می گوید؟ جز خدا کیست که قادر باشد گناهان را بیامرزد؟« 

می پرورانید؟ کدام  را در ذهن خود  »چرا چنین خیالی  پرسید:  را درک کرده  آنان  افکار  در روح خود  فورا  عیسی 
آسان تر است، گفتن آنکه: »گناهانت بخشیده شد« یا گفتن اینکه: »بلند شو و رختخوابت را بردار و راه برو؟« و اما برای 
اینکه بدانید که پسر انسان صاحب چنین قدرتی است که می تواند گناهان بشر را در این دنیا بیامرزد« )رو به شخص 
افلیج کرده فرمود( »به تو می گویم بلند شو رختخوابت را بردار و به خانه ات برو.« در دم شخص زمین گیر برخاسته 
بستر خویش را برداشت و از برابر همه به سالمت بیرون رفت. در نتیجه، حیرتی آمیخته با روح سپاس گزاری نسبت 

به خدا وجود تمام حاضرین را فرا گرفت. آنها به همدیگر می گفتند: »ما چنین چیزی تا به حال ندیده ایم.« 

10- دعوت از متی: عیسی باز شهر را ترک گفته به کنار دریا رفت و وقتی تمام آن جماعت به حضورش رسیدند به 
تعلیم آنها پرداخت در هنگام مراجعت از مقابل باجگیر خانه ای می گذشت و وردی موسوم به »الوی حلفی« )متی( را 
در آنجا نشسته دید. عیسی به او فرمود: »پیرو من باش« الوی بدون اندکی درنگ همه چیز را ترک کرد و به پا خاسته 
به دنبال عیسی روان گردید. روزی الوی در خانه خود به افتخار عیسی ضیافت بزرگی ترتیب داد و گروهی عظیم از 
باجگیران و بدکرداران را هم دعوت کرد. ایشان با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. وقتی علمای یهود 
و فریسیان دیدند که عیسی با چنین اشخاصی غذا می خورد، در مقام اعتراض به شاگردانش گفتند: »چرا استاد شما 
با چنین افرادی می خورد و می نوشد؟« عیسی متوجه اعتراض ایشان گردیده به آنها فرمود: »افراد سالم و تندرست 
احتیاجی به طبیب ندارند. مریضان هستند که محتاجند. من نیامده ام که نیکان را به توبه دعوت کنم، بلکه گناهکاران 

را.« 

11- شاگردان و روزه داری: شاگردان یحیی و پیروان فرقه فریسی روزه دار بودند بدین جهت عده ای از آنان به 
خدمت عیسی آمده سؤال کردند: »چرا پیروان یحیی و فرقه فریسی آیین روزه را نگاه می دارند لیکن شاگردان تو 
روزه نمی گیرند؟« عیسی جواب داد: »آیا امکان دارد دعوت شوندگان جشن عروسی در حضور داماد دهان خود را 
ببندند؟ خیر، تا زمانی که داماد با ایشان است نمی توانند روزه بگیرند، اما زمانی می آید که داماد از ایشان جدا می شود، 
در آن روز روزه خواهند گرفت. هیچ کس پارچه نو و آب ندیده را به لباس کهنه وصله نمی زند. اگر چنین کند، وصله 
نو از لباس کهنه جدا و پارگی بدتر و بزرگ تر می گردد. همچنین کسی شراب تازه را در مشک های کهنه نمی ریزد 
مبادا شراب تازه مشگ های کهنه را بترکاند. آنوقت هم شراب از بین خواهد رفت و هم مشک. شراب تازه را باید در 

مشک های تازه ریخت.« 

12- شفای یک زمین گیر: چندی بعد که ایام عید یهود بود عیسی به اورشلیم رفت در آن شهر حوضی وجود دارد 
که به زبان عبری به آن »بیت  صیدا« می گویند. این حوض نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند واقع شده و پنج 
ایوان آن را دربرگرفته است. در سطح ایوان ها عده فراوانی از بیماران، کوران و لنگان و مفلوجان می خوابیدند. بین 
آنها شخصی دیده می شد که یک بیماری سی و هشت ساله داشت. وقتی عیسی او را دید دانست که سالیان درازی 
است که به این بیماری گرفتار است و زمین گیر می باشد، از وی پرسید: »آیا دلت می خواهد شفا یابی؟« مریض پاسخ 
داد: »ای آقا! موقعی که آب حوض به حرکت می آید کسی را ندارم که مرا به آب وارد کند و تا من می خواهم خود را 
به آب برسانم یکی دیگر قبل از من داخل می شود.« عیسی فرمود: »پا شو، رختخوابت را بردار و راه برو.« آن شخص 
شفا یافت و رختخواب خود را برداشته به قدم زدن پرداخت، ولی چون آن روز روز شنبه بود یهودیان به آن بیمار شفا 

یافته به اعتراض گفتند: »امروز روز سبت است. بر حسب قانون شریعت نباید رختخوابت را حمل کنی.« 

او جواب داد: »آن کسی که مرا شفا داد به من گفت که بسترم را بردارم و به راه بیفتم.« پرسیدند: »کی این فرمان را 
داد؟« آن مرد از دادن پاسخ عاجز ماند، زیرا در آن موقع ازدحام جمعیت زیاد بود و عیسی در میان آنها ناپدید شده 
بود. پس از مدتی عیسی او را در معبد بزرگ پیدا کرده فرمود: »حاال که شفا یافته ای دیگر گناه نکن مبادا اتفاق بدتری 
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برایت بیفتد.« او بی درنگ رفت و به یهودیان اطالع داد که شفا دهنده اش عیسی است و به این مناسبت که عیسی در 
روزهای شنبه اعمال نیک انجام می داد یهودیان برای او ایجاد مزاحمت می کردند. اما عیسی در این باره به ایشان گفت: 
»پدرم تا به این ساعت کار کرده و می کند و من نیز مانند او مشغول کار هستم.« بیان این ادعا، یهودیان را بر آن داشت 
که بیش از پیش قصد جان او را نمایند زیرا نه تنها قانون سبت را می شکست، بلکه خدا را پدر خود می  خواند و بدین 
وسیله خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی فرمود: »مطمئنا بدانید که وقتی پسر می بیند که پدر چه می کند نمی تواند 
کاری جز آن انجام دهد زیرا هر چه پدر می کند پسر نیز به عمل می آورد. پدر پسر را دوست دارد و هر چه خودش 
می کند به پسر نشان می دهد و کارهای بزرگ تر از این نیز به او نشان خواهد داد تا شما متحیر گردید. همانطوری که 
پدر مردگان را زنده می گرداند و زندگی نو می بخشد پسر نیز به هر که اراده کند زندگی نو خواهد بخشید. پدر بر 
هیچ کس داوری نمی کند لیکن تمام امور داوری را به دست پسر سپرده است تا همگان همانطوری که پدر را احترام 
می کنند پسر را نیز گرامی بدارند. هر که پسر را گرامی ندارد پدر را که فرستنده اوست محترم نمی شمارد. در حقیقت 
بدانید که هر که به پیام من گوش دهد و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز در معرض غضب 

الهی واقع نخواهد شد، بلکه اکنون از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است.« 

یقین بدانید زمانی خواهد آمد بلکه از همین حاال آن زمان آمده است که مردگان صدای پدر خدا را خواهند شنید و 
زنده خواهند شد، زیرا چنانکه پدر ذاتا زنده است به پسر نیز زندگی ذاتی عطا فرموده و به سبب اینکه او زاده انسان 
است او را برای داوری بر انسانیان مختار ساخته است از این امر تعجب نکنید، زیرا زمانی می آید که همه ساکنان 
محله خاموشان صدای پسر انسان را خواهند شنید و رستاخیز خواهند کرد. آنانی که نیکی کرده اند برای زندگی و 
آنانی که بدی نموده اند برای محکومیت! در امر داوری، من از خود نمی توانم کاری انجام دهم، بلکه بر حسب دستوری 
که به ن می رسد داوری می کنم و داوری و حکم من بر حق است زیرا هدف من پیشرفت خواست خودم نیست، بلکه 
پیشرفت خواست فرستنده ام می باشد.« »بنابر گفته شما اگر من بر خود گواهی دهم گواهی من دارای اعتبار نخواهد 
بود، اما کسی هست که برای ن گواهی دهد و اطمینان دارم که گواهی او درباره من معتبر است. شما به جهت تحقیق، 
افرادی را پیش یحیی فرستادید و او بر حقیقت شهادت داد لیکن من شهادت انسانی را قبول ندارم و این را به خاطر 
شما می گویم. یحیی چراغی سوزان و درخشان بود و شما حاضر شدید چند گاهی از روشنایی وی بهره مند شوید. 
لیکن من شهادتی قوی تر از شهادت یحیی دارم، آن کارهایی که انجام می دهم خود دلیل بر این هستند که پدر مرا 
فرستاده است و خود پدر که مرا فرستاد گواه من است. شما هرگز صدای او را نشنیده روی او را ندیده اید و پیام او 
در دل های شما جا نکرده است زیرا به فرستاده پدر ایمان ندارید. کالم خدا را بررسی می کنید و گمان دارید که در 
البه الی سطور آن زندگی ابدی خوابیده است و هر چند که مقصود این نوشته ها گواهی بر من می باشد، اما شما پیش 

من نمی آیید تا کسب حیات نمایید.« 

»من از انسان قبول مقام و جالل نمی کنم، اما شما را به خوبی می شناسم که عشق به خدا در دل هایتان نیست. من از 
طرف پدر برای اجرای انجام مأموریت وی آمده ام، ولی شما مرا رد می کنید. اگر دیگری به اسم خود بیاید شما او 
را قبول خواهید کرد. به هر حال چطور می توانید ایمان بیاورید در صورتی که طالب احترام از یکدیگر هستید ولی 
خواهان احترامی که از آن خدای یکتاست نمی باشید؟ خیال نکنید من شما را در حضور پدر متهم خواهم ساخت. این 
اتهام به وسیله موسی به شما وارد می شود، آری همان موسی ای که او را مایه امید خود ساخته اید! زیرا اگر حقیقتا به 
موسی ایمان داشتید به من نیز ایمان می آوردید از آن رو که موسی درباره من نوشته است و در صورتی که شما به 

نوشته های او ایمان ندارید چطور به گفتار من اعتماد خواهید کرد؟« 

13- خوشه های گندم: در همان اوقات یک روز شنبه عیسی از محل کشتزار گندمی عبور می کرد و چون شاگردانش 
این کار گفتند:  به محض دیدن  دانه های گندم. فریسیان  به چیدن خوشه ها و خوردن  بودند شروع کردند  گرسنه 
»نگاه کن شاگردانت کاری را انجام می دهند که در روز سبت بر خالف دستورات شریعت است.« عیسی فرمود: »مگر 
نخوانده اید که داوود و همراهانش در آن موقع که گرسنه شده بودند چه کردند؟ آیا داوود داخل خانه خدا نشد و 
نانی را که به خدا تقدیم شده بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند نخورد و به همراهانش نداد؟ آیا تا به حال 
در تورات نخوانده اید که کاهنان در معبد، قانون سبت می شکنند، ولی مقصر نیستند؟ به هر حال بدانید که در اینجا 
از معبد، بزرگتری وجود دارد. اگر مفهوم این جمله را که می فرماید: »رحمت می خواهم نه قربانی« می دانستید مردم 

بی گناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت نیز می باشد. 
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14- شفای یک دست معلول: شنبه دیگر عیسی به عبادتگاهی وارد شده به تعلیم پرداخت. در آنجا شخصی حضور 
داشت که دست راستش خشک شده بود. علمای یهود و فریسیان با دقت مراقب عیسی بودند که ببینند که آیا در روز 
سبت مریضان را شفا می بخشد یا خیر تا بدان وسیله او را متهم سازند ولی عیسی خیال ضمیر آنها را درک کرده به آن 
شخص فرمود: »برخیز و در مقابل همه بایست.« او برخاسته بایستاد. عیسی رو به جمعیت نموده گفت: »از شما سؤالی 
دارم، آیا در روز سبت کدام جایز است- نیکویی کنیم یا بدی نماییم؟ کدام رواست زنده نگه داریم یا هالک گردانیم؟ 
آیا در میان شما کسی هست که اگر گوسفندی داشته باشد و در روز سبت به چاهی بیفتد در گرفتن و بیرون آوردنش 
نکوشد؟ حال آنکه ارزش آدمی از گوسفند به مراتب بیشتر است! بنابراین در روز سبت نیکوکاری رواست.« آنگاه 
عیسی به علت سنگدلی آنان دل آزرده و اندوهگین به یکایک آنها خیره شده در همان حال به آن مرد فرمود: »دستت 
را دراز کن.« او چنین کرد و در همان دم دست معیوبش همانند دست دیگرش سالم شد. فریسیان از این عمل عیسی 

بی نهایت خشمگین گشته به همدیگر مشورت کردند که با عیسی چه کنند و چگونه او را به قتل رسانند. 

15- شفا و تعلیم در کنار دریای جلیل: روزی عیسی برای استراحت با شاگردان خود به ساحل دریا رفت، لیکن عده 
بی شماری که از اعمال وی آگاهی داشتند از نواحی جلیل و همچنین از یهودیه و اورشلیم و آن طرف اردن و حتی از 
نواحی صور و صیدون به دنبال او به راه افتاده به نزدش آمدند. عیسی بسیاری از بیماران آنها را شفا بخشید و از این 
جهت تمام مبتالیان به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس نمایند. بنابراین عیسی به شاگردان خود دستور داد که 
برای او قایقی در نزدیکی ساحل نگه دارند مبادا در میان آن ازدحام زیر دست و پا برود. به محض اینکه ارواح ناپاک 
عیسی را می دیدند جلوی پاهای وی افتاده با فریاد می گفتند: »تو پسر خدا هستی.« عیسی به تکرار ارواح را فرمان 
اینطور واقع شد تا آنچه اشعیای نبی پیشگویی کرده بود به انجام برسد او  می داد که شخصیت او را فاش نسازند. 
می فرماید: »این است خادم من و محبوب پستدیده من که او را برگزیده ام. روح خود را بر او خواهم نهاد تا عدالت را 
بر بیگانگان اعالن نماید. او دعوا نمی کند جار و جنجال به راه نمی اندازد و صدایش در هیچ کویی به گوش نمی رسد. 
نی شکسته را از هم جدا نمی کند و فتیله ای را که در شرف خاموشی است خاموش نمی کند تا عدالت را به پیروزی 

برساند و ملل بیگانه و خدا ناشناس به نام او امیدوار گردند.« 

16- انتخاب دوازده حواری: در یکی از این روزها عیسی برای دعا باالی کوهی رفته شب را در راز و نیاز با خدا 
به صبح آورد. وقتی صبح فرا رسید پیروان اولیه خود را احضار کرد. از میان آنان دوازده نفر را انتخاب کرد و آنها را 
رسوالن خود نامید. از این قرار: شمعون که به او لقب پطرس داد، برادرش اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپس، توما، 

برتوال، متی، یعقوب حلفی، شمعون معروف به غیور، یهودای یعقوب و یهودای اسخریوطی که بعدها خیانتکار شد.
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فصل.سوم:.سخنان.عیسی.بر.فراز.کوه.

1- امتیازات فرمانروایی آسمانی و شرایط شرکت در آن: هنگامی که عیسی جماعت عظیمی به دور خود دید باالی 
کوهی رفت و نشست و وقتی شاگردانش پیش وی آمدند لب به سخن گشوده تعلیم خود را چنین آغاز کرد: »خوشا 
به حال آنانی که در وجود خود احساس فقر روحی می نمایند، زیرا ملکوت آسمانی به ایشان تعلق دارد. خوشا به حال 
ماتم زدگان زیرا تسلی خواهند یافت. خوشا به حال افتادگان زیرا مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال آنانی که 
گرسنه و تشنه نیکی مطلقند، زیرا کامال سیر خواهند شد. خوشا به حال آنانی که دل رحم و رئوف هستند، زیرا رحمت 
خواهند یافت. خوشا به حال پاک دالن  زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان زیرا فرزندان خدا محسوب 
خواهند شد. خوشا به حال آنانی که به خاطر ترویج نیکی مطلق جفا می بینند، زیرا ملکوت آسمانی از آن ایشان است. 
هرگاه به شما تهمت زنند و جفا رسانند و به خاطر من هر نوع بدی را به دروغ به شما نسبت دهند، خوشحال و شادمان 

باشید به سبب اینکه پاداش آسمانی شما عظیم خواهد بود. 

مگر به پیغمبران قبل از شما همین طور جفا نمی کردند؟!« »شما نمک جهانید، ولی اگر نمک آن مالحتی را که دارد 
از دست بدهد چگونه دوباره نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز اینکه بیرون ریخته شود و پایمال گردد. شما نور 
جهانید. شهری را که بر بلندی بنا شده از دیده پنهان نتوان کرد. چراغی را که روشن کرده اند به زیر سرپوش جای 
نمی دهند بلکه آن را روی چراغدان می گذارند تا به ستکنان خانه نور رساند. بگذارید نور شما بر مردم چنان بتابد که 
اعمال نیک شما را بنگرند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید.« »تصور نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا 
را باطل سازم. خیر، منظور از آمدن من چنین چیزی نیست. من آمده ام تا آنها را تکمیل کنم و به انجام رسانم. این 
حقیقت را بدانید که تا آسمان و زمین برقرار است، اعراب و یا نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا تماما به وقوع 
بپیوندد. بنابراین هر که یکی از کوچک ترین احکام را بشکند و یا چنین روشی را به دیگران تعلیم دهد در ملکوت 
آسمان کم ترین محسوب خواهد شد. اما هر که اینهارا به عمل آورد و به دیگران نیز چنان تعلیم دهد در فرمانروایی 
آسمانی شخصی برجسته محسوب خواهد شد، زیرا به شما می گویم مادام که نیکویی شما بر نیکویی فریسیان و علمای 
دینی نچربد به هیچ وجه به فرمانروایی آسمانی داخل نخواهید شد.« »شنیده اید به پیشینیان گفته شده است: »قتل 
نکن« و »هر که قتل کند مجرم خواهد بود« لیکن من به شما می گویم کسی که نسبت به برادر خود خشم گیرد مجرم 
است و هر که به برادر خود فحش دهد سزاوار محکومیتی پژوهش ناپذیر و همچنین هر که برادر خود را لعنت کند 

سزاوار آتش جهنم می باشد. 

پس اگر در ضمن تقدیم هدیه به قربانگاه به خاطرت آید که برادرت از دست تو شکایتی دارد هدیه را همانجا بگذار 
و اول برو با او آشتی کن، بعد بیا و هدیه را تقدیم دار. با مدعی خود پیش از رسیدن به دادگاه سعی کن صلح نمایی 
مبادا تو را به دادستان سپارد و دادستان تو را تحویل مأمور زندان دهد تا زندانی شوی. یقین بدان که تا پرداخت دینار 
آخر از زندان بیرون نخواهی آمد.« »شنیده اید که گفته شده است: »زنا نکن« لیکن من به شما می گویم هر که با نظری 
شهوت  آلود به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. بنابراین اگر چشم راستت باعث انحراف تو گردد 
آن را در آور و به دور انداز زیرا از دست دادن یک عضو بدن بهتر است از اینکه تمام بدنت به جهنم افکنده شود 
و اگر دست راستت تو را منحرف سازد آن را ببر و به دور انداز زیرا نابود شدن یک عضو بدن بهتر است از اینکه 
کل بدنت به دوزخ رود. همچنین گفته شده است: »هر که با زن خود متارکه کند طالق نامه ای به او بدهد.« لیکن من 
به شما می گویم هر که به غیر علت زنا زن خود را طالق دهد او را به دامن فحشا انداخته است و هر که با زن طالق 
رفته ازدواج کند زناکار می باشد.« »باز شنیده اید که به پیشینیان گفته شده: »قسم دروغ نخور« و »قسم هایی را که به 
نام خداوند خورده ای به عمل آور« لیکن ن به شما می گویم به هیچ وجه قسم نخورید، نه به آسمان که تخت خداست، 
نه به زمین که کرسی زیر پای اوست و نه به اورشلیم که شهر پادشاه عظیم است و بسر خود هم قسم نخورید از آن 
رو که قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه گردانی لیکن بله شما بله و خیر شما خیر باشد و بس، زیرا زیاده بر آن کار 

شیطان است.« 

شنیده اید که گفته اند: »یک چشم به عوض یک چشم و یک دندان به عوض یک دندان« لیکن من به شما می گویم در 
مقابل شریر مقاومت نکن، بلکه اگر به گونه راستت سیلی زند دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی تو را به 
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خاطر ضبط پیراهنت پیش قاضی کشاند کتت را هم به او ببخش و هرگاه کسی تو را به رفتن یک کیلومتر راه مجبور 
کند دو کیلومتر همراه او برو و به کسی که از تو چیزی بخواهد ببخش و از آنکه تقاضای قرض می کند روی نگردان.« 
شنیده اید که گفته شده: »موافقین خودت را دوست بدار و از مخالفینت نفرت داشته باش« لیکن من به شما می گویم، 
دشمنان و مخالفین خود را دوست بدارید و برای کسانی که آزار می رسانند دعا کنید تا معلوم شود که شما فرزندان 
پدر آسمانی هستید، زیرا خدا آفتاب خود را به طور یکسان بر بدان و نیکان می تاباند و باران را بدون استثنا بر شریران 
و نیکان می باراند. اگر تنها دوست داران خود را دوست بدارید چه پاداشی دارید؟ آیا باجگیران غیر از این می کنند؟ 
و در صورتی که فقط به برادران خود سالم دهید بر دیگرآنچه مزیتی دارید؟ مگر آنانی که با خدا بیگانه اند چنین 

نمی  کنند؟ پس چنانکه پدر آسمانی شما کامل است شما نیز کامل باشید!« 

2- نیکی حقیقی و سرسپردگی به خدا: »مواظب باشید کارهای نیک را به خاطر خودنمایی در انظار انجام ندهید. 
در آن صورت پیش پدر آسمانی پاداشی نخواهید داشت بنابراین مانند ریاکاران در حین صدقه دادن شیپور نزن، 
زیرا ایشان در عبادتگاه ها و کوچه ها چنین می کنند تا مورد ستایش مردم قرار گیرند. حقیقت امر این است که پاداش 
از آنچه دست راستت  لیکن تو هنگامی که چیزی را در راه خدا می دهی نگذار دست چپت  خودشان را گرفته اند. 
می کند باخبر شود کار خیر تو می بایست در نهان انجام گیرد تا پدر نهان بین تو را پاداش دهد.« »همچنین در هنگام 
نیایش، مانند ریاکاران نباشید، زیرا ایشان خوش دارند که در عبادت گاه ها و گذرگاه ها به منظور جلب توجه این و 
آن، خود را به دعا مشغول دارند. مطمئنا بدانید که ایشان پاداش خود را یافته اند لیکن تو در موقع عبادت و نیایش، 
به اندرون منزل برو، در را ببند و در خلوت تنهایی در پیشگاه پدر خود، خدا به دعا بپرداز و پدرت که عارف بر کلیه 
امور پنهانی است به تو پاداش خواهد داد. باز در هنگام دعا، همانند اقوام خدا ناشناس عبارت های بیهوده و باطل بر 
زبان نرانید، زیرا ایشان گمان دارند که با لقلقه زبان دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر 
آسمانی شما پیش از اینکه از او بخواهید بر نیازمندی های شما واقف است. بنابراین نمونه دعای شما این باشد:« »ای 
پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. سلطنت خدایی تو برقرار گردد. خواست تو به همان منوال که در عالم باال اجرا 
می گردد در زمین نیز به عمل آید. نان مورد نیاز روزانه ما را امروز به ما مرحمت فرما. خطایای ما را ببخش همانطوری 
که ما کسانی را که نسبت به ما بدی کرده اند بخشیده ایم. ما را در معرض آزمایش های شیطان قرار نده بلکه ما را از 
هر نوع شرارت رهایی بخش.« »اگر شما تقصیرات دیگران را به آنها ببخشید پدر آسمانی نیز شما را خواهد بخشید و 

در غیر این صورت پدرتان هم شما را عفو نخواهد فرمود.« 

»هنگامی که روزه دار هستید مانند ریاکاران خود را افسرده و ترشرو نشان ندهید، زیرا ریاکاران تغییر قیافه می دهند 
تا روزه خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که ایشان پاداش خود را یافته اند. لیکن تو به هنگام روزه داری، 
بسرت عطر بزن و صورتت را بشوی مبادا مردم تو را روزه دار بدانند تا تنها پدر نادیده ات به روزه تو واقف باشد. 
در آن صورت پدر نهان بین تو را پاداش خواهد داد.« »گنج های خود را در عالمی ذخیره نکنید که بید و زنگ در کار 
است و آنها را نابود می سازند و دزدان نقب می زنند و آنها را می دزدند، بلکه گنج هایتان را در آن عالم ذخیره کنید که 
بید و زنگ به آن راه ندارند و دزدان قادر به نقب زدن و دزدیدن نیستند زیرا هر جا اندوخته تو باشد دل تو نیز آنجا 
خواهد بود.« »چراغ بدن، چشم است. بنابراین اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود، اما اگر چشمت 
باشد، چه ظلمت  تاریکی محض  نور وجودت،  تاریکی فرو خواهد رفت. پس هرگاه  تمام وجودت در  باشد  ضعیف 
غلیظی خواهد بود!« »این برای هرکس محال است که بنده دو ارباب باشد زیرا یا با یکی دشمنی می ورزد و دیگری را 
دوست می دارد و یا یکی را عزیز و دیگری را حقیر می شمارد. بدین منوال شما نیز نمی توانید هم بنده خدا و هم بنده 
مال و منال دنیا باشید. از این جهت به شما می گویم برای زندگی خود که چه بخورید و یا چه بنوشید و نیز در خصوص 

بدن که چه بپوشید نگران نباشید. 

نه  و  می کارند  نه  که  قرار دهید  نظر  مد  در  را  آزاد  پرندگان  نیست؟  برتر  پوشاک  و  بدن  و  از خوراک  زندگی  آیا 
می دروند و نه در انبار ها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما به آنها روزی می رساند. آیا وجود شما به مراتب از 
و همچنین  بیفزاید؟  به طول عمر خویش  با دل مشغولی ساعتی  بتواند  از شما که  نیست؟ کیست  آنها گران قدرتر 
چرا درمورد پوشاک نگرانید؟ دقتی در سوسن های خودرو و رشد و نمو آنها بنمایید که نه کار می کنند و نه نساجی 
می نمایند لیکن بدانید که سلیمان هم با آن همه شکوه و جالل مثل یکی از این سوسن ها ملبس و آراسته نشد. پس اگر 
خدا علف صحرا را که امروز سبز است و فردا سوخته می شود با چنین شکوهی می پوشاند، ای سست ایمانان، آیا شما را 
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مورد توجه بیشتری قرار نخواهد داد؟ بنابراین با دلهره و نگرانی نگویید: »چه بخوریم یا چه بنوشیم؟ یا چه بپوشیم؟« 
آنانی که از خدا بیگانه اند اینطور برای این چیز ها تالش می کنند، اما پدر آسمانی شما البته بر تمام نیازمندی های شما 
واقف است.« »بر شماست که برای استقرار فرمانروایی خدا و به دست آوردن نیکی مطلق وی در تالش باشید که آن 
همه نیز بر شما مزید خواهد گردید. برای فردا نگران نباشید، زیرا نگرانی های فردا با فردا خواهد آمد و بار زحمات 

هر روز برای همان روز کافیست.« 

را  شما  عیب های  تا  نشمارید  را  دیگران  »عیب های  خانه:  دو  و  راه  دو  مثل  دعا،  و  عیب جویی  پیرامون  در   -3
نشمارند، زیرا به همان معیاری که شما از نقص های دیگران ایراد می گیرید از نقص های شما ایراد خواهند گرفت و به 
هر متری که اندازه گیرید به همان متر برای شما اندازه خواهند گرفت. چرا به پر کاهی که در چشم برادرت هست 
خیره خیره می نگری و اما به تیری که در چشم خود داری توجهی نمی کنی؟ با چه صالحیت به برادرت می گویی که: 
»اجازه بده آن پر کاه را از چشم تو بیرون آورم« در حالی که تیری را در چشم خود حمل می کنی؟!! ای ریاکار اول آن 
تیر را از چشم خود دور ساز آنگاه به بیرون آوردن آن پر کاه از چشم برادرت قادر خواهی بود.« »آنچه را که پاک و 
مقدس است به سگان ندهید و مروارید های خود را پیش خوکان نیندازید مبادا آنها را پایمال نمایند و برگردند و شما 
را بدرند.« »تقاضا کنید، بر  آورده خواهد شد. بجویید، خواهید یافت. در را بکوبید، برای شما گشوده خواهد شد زیرا 
هر که درخواست کند می یابد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد برای او باز می شود. کدام یک از شما اگر 
فرزندش نان بخواهد به او سنگ می دهد؟ یا اگر ماهی بخواهد مار به او می بخشد؟ حال که شما با وجود شرارت ذاتی، 
راه دادن چیز های خوب را به فرزندان خود می دانید بدیهی است پدر آسمانی شما به آنانی که از او درخواست کنند 
انواع برکات را به فراوانی ارزانی خواهد داشت. همان روشی را که در رفتار و کردار دیگران نسبت به خود می پسندید 

متقابال بجا آورید، زیرا این است خالصه تعالیم تورات و نوشته های انبیا.« 

»از در تنگ داخل شوید، زیرا راهی که منتهی به هالکت است وسیع و دروازه آن عریض می باشد و بسیارند کسانی 
که بدان داخل می گردند، لیکن راهی که به حیات منتهی می گردد دشوار است و در آن تنگ می باشد و یابندگان آن 
انگشت شمارند. از پیغمبران کاذب که در لباس میش پیش شما می  آیند، ولی در باطن گرگان درنده اند دوری کنید.
آنها را از آثارشان خواهید شناخت. مگر انگور را از بوته خار یا انجیر را از درخت تیغ دار می چینند؟ همچنین درخت 
سالم، میوه خوب و درخت معیوب، میوه بد به بار می آورد. امکان ندارد که درخت سالم میوه فاسد و یا درخت ناسالم 
میوه نیکو بگیرد. بدین جهت هر درختی که نتواند محصول خوب به بار آورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. لهذا 
انسآنها را از ثمرات زندگی شان خواهید شناخت.« »دخول به قلمرو فرمانروایی خدا با اینکه به من »خداوندا، خداوندا« 
بگویید میسر نیست، بلکه ورود به ملکوت آسمان از آن کسانی است که خواست پدر آسمانی مرا به عمل آورند. بسا 
در روز بازپسین به من خواهند گفت: »خداوندا، خداوندا، مگر ما با ذکر نام تو نبوت نکردیم و ارواح پلید را بیرون 
نراندیم  و اعجاز بسیار ننمودیم؟« آنگاه در جواب آنان آشکارا خواهم گفت: »هرگز شما را نشناخته ام. ای پیروان 

شرارت از پیش چشمم دور شوید!« 

»پس هر که این تعالیم مرا بشنود و بر طبق آنها عمل نماید می توان او را به آن شخص دوراندیشی تشبیه کرد که خانه 
خود را بر سنگ بنا نهاد. ریزش باران و طغیان رودها و وزش بادها بر آن خانه فشار آوردند، لیکن درهم نریخت از 
آنرو که شالوده آن بر سنگ گذاشته شده بود. از طرفی هم هر که این تعالیم را بشنود و مطابق آنها عمل نکند به آن 
نادانی می ماند که خانه خود را روی شن ها بنا نمود. ریزش باران و طغیان رودها و بادها بر آن خانه فشار آورد و فرو 
ریخت و با شکست عظیم منهدم شد.« هنگامی که عیسی سخنان خود را به پایان رسانید آن جماعت از تعالیم وی در 

حیرت افتادند، زیرا تعلیم او برخالف تعلیم علمای یهود مقتدرانه بود. 
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روزی عیسی وارد شهر کفرناحوم شد. در آن شهر غالم یک نفر افسر رومی که پیش  1- شفای غالم یک افسر: 
ارباب خود قدر و قیمت فراوانی داشت بیمار و مشرف به مرگ بود وقتی آن افسر رومی از ورود عیسی مطلع گردید 
مشایخ یهود را پیش وی فرستاد تا از او تقاضا کنند که بیاید و غالمش را از مرگ برهاند. آنان به حضور عیسی آمده 
با خواهش و تمنا عرض کردند: »وی سزاوار این لطف شما می باشد، زیرا قوم ما را بسیار دوست می دارد و از جیب 
خودش عبادتگاهی برای ما ساخته است.« عیسی به اتفاق آنان به سوی منزل افسر روان شد، ولی هنوز به آنجا نرسیده 
بودند که افسر چند نفر از دوستان خود را با این پیغام فرستاد که: »ای آقا، راضی به زحمت شما نیستم زیرا من لیاقت 
آن را ندارم که شما زیر سقف خانه من بیایید و یا جسارت شرف یابی داشته باشم. فقط تقاضا دارم امر فرمایید غالمم 
شفا یابد، زیرا من خودم هم تحت فرمان دیگران هستم و هم سربازانی زیردستم خدمت می کنند. هرگاه به یکی 
بگویم »برو« می رود و یا به دیگری »بیا« می آید و به غالم خود هر دستوری دهم البته آن را اجرا می کند.«عیسی از این 
گفتار در عجب شده روی خود را برگرداند و به گروهی که پشت سرش افتاده بودند فرمود: »بدانید که من تا به حال 
چنین ایمانی حتی در میان اسرائیلیان هم ندیده ام. آری بسیاری از شرق و غرب در سلطنت خدا در حضور ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب به مهمانی خواهند آمد، اما وارثان سلطنت به تاریکی یعنی به جایی که دائما گریه و به هم فشردن 

دندان هست بیرون رانده خواهند شد.« هنگامی که فرستادگان به خانه برگشتند غالم را سالم و تندرست یافتند.  

2- عیسی جوانی را زنده می گرداند: طولی نکشید که عیسی به همراهی شاگردان خود و گروهی کثیر به شهر 
»نائین« رهسپار گردید. وقتی به دروازه شهر رسیدند با جماعتی که جسد یگانه پسر بیوه زنی را به قبرستان می بردند 
رو به رو شدند. عده زیادی همراه مادر داغ دیده بودند. عیسی وقتی آن مادر را دید دلش به حال او سوخت و فرمود: 
»گریه نکن« آنگاه جلوتر رفته دست بر تابوت گذاشت و حاملین تابوت توقف کردند. عیسی فرمود: »ای جوان به تو 
می گویم برخیز.« جوان مرده برخاسته نشست و به صحبت پرداخت و عیسی دست او را در دست مادرش گذاشت. 
همه جماعت در حیرت افتاده خدا را ستایش کنان گفتند: »پیغمبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. خدا قوم خود 

را از یاد نبرده است.« این واقعه در سراسر یهودیه و تمام نقاط اطراف منتشر شد. 

3- پاسخ به پیغام یحیی: یحیی که این وقایع را در زندان از شاگردان خود شنید دو نفر از آنها را انتخاب کرده نزد 
عیسی فرستاد تا سؤال کنند: »آیا تو همان کسی هستی طبق آن وعده ها می بایست بیاید یا ما منتظر دیگری باشیم؟« 
این دو تن عیسی را در حالی یافتند که مبتالیان به انواع امراض و ارواح ناپاک را شفا می داد و کوران بسیاری را بینا 
می ساخت. به او گفتند: »یحیای تعمید دهنده، ما را پیش تو فرستاده است و می خواهد بداند آیا تو همان کسی هستی 
که می بایست بیاید یا ما منتظر دیگری باشیم؟« عیسی در جواب فرمود: »بروید و آنچه را اکنون دیده اید و شنیده اید 
و مردگان  پاک می گردند. کران شنوا  راه می افتند. جذامیان  به  لنگان  و  بینا می شوند  نابینایان  که  بگویید  یحیی  به 
زنده می شوند و به بینوایان مژده ابالغ می شود. خوشا به حال آن کس که از من دلسرد و رنجیده خاطر نگردد.« پس 
از مرخص شدن فرستادگان یحیی، عیسی به آن جماعت درباره یحیی چنین فرمود: »برای دیدن چه به بیابان رفته 
بودید؟ برای دیدن نی که از باد می لرزد؟ پس چه؟ برای اینکه شخصی را که لباس فاخر پوشیده بود ببینید؟ مردمان 
شیک پوش و خوشگذران که در کاخ ها بسر می برند. پس به بیابان رفتید تا چه ببینید؟ پیغمبری را؟ آری شخصی را 
که از پیغمبر هم بزرگ تر است، زیرا او آن کسی است که درباره اش چنین پیشگویی شده: »قاصدم را پیشاپیش تو 

می فرستم. او راه تو را پیش پای تو آماده خواهد کرد.« 

به شما می گویم در عالم بشریت هیچ کس بزرگ تر از یحیی نیست، لیکن در عالم فرمانروایی خدا کوچکترین افراد 
از او بزرگتر می باشد. از روزگار یحیای تعمید دهنده تا به امروز آدمیان با شوق و ذوق به سلطنت خدا روی آورده و 
می خواهند ولو با اعمال زور آن را به چنگ آورند، زیرا تا ظهور یحیی همه پیغمبران و تورات در خصوص چگونگی 
فرمانروایی خدا پیشگویی ها کردند و اگر اینهارا قبول داشته باشید، یحیی همان الیاس موعود است. هر که گوش 
شنوا دارد بشنود.« توده مردم و باجگیران وقتی این را شنیدند به عدالت و انصاف پروردگار اعتراف کردند زیرا به 
دست یحیی، تعمید گرفته بودند اما فریسیان و علمای یهود چون تعمید یحیی را رد کرده بودند آنچه را خدا برای آنها 
می خواست زیر پا گذاشتند. عیسی اضافه کرد: »مردمان این روزگار را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنان به چه می مانند؟ 



21

چون کودکانی می باشند که در کوچه نشسته خطاب به همدیگر می گویند: »ما برای دسته شما با نی نغمه ها سرکردیم 
نرقصیدید و نوحه گری کردیم گریه نکردید« یحیای تعمید دهنده آمد، نه نان می خورد و نه شراب می نو شد و شما 
اظهار می د ارید: »گرفتار شیاطین است« و اکنون که پسر انسان آمده و هم می خورد و هم می نوشد می گویید: »پرخور 

و باده گسار و دوست باجگیران و حامی بدکرداران است.« باشد! حکمت به وسیله فرزندانش حمایت می شود!« 

4- نکوهش شهرهای برکت یافته: آنگاه عیسی شهرهایی را که اغلب معجزاتش در آنجا انجام شده بود، ولی توبه 
نکرده بودند مورد نکوهش قرار داده گفت: »وای بر تو، ای شهر خورزین و وای بر تو، ای بیت  صیدا زیرا اگر معجزاتی 
که در شما به عمل آمد در شهرهای صور و صیدون به انجام می رسید مدت ها پیش از این، پالس می پوشیدند و در 
خاکستر می نشستند و توبه می کردند، ولی بدانید که کیفر صور و صیدون در روز واپسین از کیفر شما بسیار سبکتر 
خواهد بود و تو ای کفرناحوم، آیا به آسمان اعلی سرکشیده ای؟ به جهنم سرنگون خواهی شد! زیرا اگر معجزاتی که 
در تو انجام گرفت در شهر »صدوم« شده بود تا به امروز پا برجا می ماند ولی بدانید که کیفر صدوم از کیفر شما در 
روز بازپسین سبک تر خواهد بود.« در همان وقت عیسی اظهار داشت: »ای پدر، مالک آسمان و زمین شکرگزار تو 
هستم که این امور را از خردمندان و علما پنهان داشتی و به افراد کودکمنش نمایان ساختی. آری، ای پدر سپاسگذارم 
که پسند تو چنین بوده است. پدر همه چیز را به دست من سپرده است و هیچ کس به جز پدر، پسر را نمی شناسد 
و همچنین کسی پدر را نمی شناسد جز پسر و جز آنانی که پسر اراده کند که پدر را به ایشان بشناساند.« »ای تمامی 
زحمت کشان و گران باران، پیش من آیید و ن شما را آسوده خواهم ساخت. یوغ مرا به گردن نهید و از من تعلیم 
گیرید، زیرا من مالیم و روحا فروتن هستم و جان شما آرامش خواهد یافت از آنرو که یوغ من آسان و بار من سبک 

است.« 

5- زنی بدکاره پاهای عیسی را می شوید: روزی یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا به منزل خود دعوت 
کرد. عیسی دعوتش را پذیرفته به خانه او رفت. هنگامی که سر سفره نشسته بودند ناگهان زن بدکاره ای که از آمدن 
عیسی به خانه آن فریسی آگاهی یافته بود با عطردانی از مرمر سفید که پر ازعطر بود به آن خانه آمد و از پشت، 
پیش پاهای عیسی نشسته شروع به گریستن کرد و پاهای عیسی را با اشک چشم می شست و با گیسوان خود خشک 
می کرد. به آنها بوسه می زد و عطر می پاشید. میزبان فریسی که این را دید پیش خود گفت: »اگر این شخص پیغمبر 
می بود البته به شخصیت و کیفیت زندگی این زن هر جایی که به مس لمس او مشغول است آگاهی می داشت.« عیسی 
این را درک کرده به او گفت: »شمعون، موضوعی را می خواهم برایت بگویم.« شمعون پاسخ داد: »بفرمایید استاد« 
عیسی گفت: »دو نفر به شخصی بدهکار بودند، یکی صد تومان و دیگری هزار تومان. چون هیچ یک از آن دو قادر به 
پرداخت قرض خود نبود، طلبکار قرض هر دو را به آنها بخشید. حاال به نظر تو کدام یک از این دو نفر او را بیشتر 
دوست خواهد داشت.« شمعون جواب داد: »گمان می کنم آنکه بیشتر بخشش یافته است« عیسی فرمود: »راست گفتی« 
و در این حال روی خود را به طرف آن زن کرده گفت: »این زن را می بینی؟ من که به خانه تو آمدم برای شستن پاهایم 
آب نیاوردی، ولی این زن پای مرا با اشک خود شست و با گیسوانش خشک کرد. تو بوسه ای بر صورت من نزدی 
ولی از موقعی که من آمده ام این زن از بوسیدن پاهایم دست بردار نیست، تو روغن برای موهای سرم ندادی، ولی او 
عطر بر پاهایم پاشید. این است که به تو می گویم محبت بسیارش سبب شده است که گناهان بسیارش بخشیده شوند. 

لیکن کسی که گناه کمی برای بخشیده شدن دارد البته محبت کم تری می نماید.« 

سپس عیسی رو به آن زن کرده گفت: »ای زن، گناهانت آمرزیده شد.« حضار که این را شنیدند از همدیگر پرسیدند: 
»این شخص کیست که گناهان را می بخشد؟« عیسی به زن فرمود: »ایمانت تو را نجات داده است به سالمتی برو.« 
چندی بعد عیسی به شهرها و آبادی ها مسافرت نموده مژده فرمانروایی خدا را اعالن می کرد. به همراه او دوازده 
حواری و همچنین زنانی که عیسی آنها را از ارواح ناپاک و امراض گوناگون شفا داده بود از جمله »مریم مجدلیه« 
که از او هفت روح پلید اخراج شده بود و »یونا« همسر خوزا خزانه دار هیرودیس و »سوسن« و بسیاری از زنان دیگر 
می رفتند. این زنان از دارایی خود معاش عیسی و شاگردانش را تأمین می کردند. عیسی وارد خانه ای شد، ولی بار 
دیگر مردم چنان ازدحام کردند که آنها فرصت غذا خوردن هم نداشتند. به محض اینکه خویشان عیسی با خبر شدند 
آمدند تا او را از میان مردم بیرون برند، زیرا بعضی ها می گفتند: »عیسی دیوانه شده است.« در آنوقت شخصی کور و 
کر را که اسیر روح شیطان بود پیش او آوردند و عیسی او را طوری شفا داد که توانست هم صحبت کند و هم ببیند. 

تمام آن گروهی که در اطرافش بودند متحیر گشته پرسیدند: »آیا این مرد پسر داوود )مسیح موعود( نیست؟« 
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6- پاسخ به تهمت کفر آمیز فریسیان: 
اما فریسیان که این را شنیدند با اعتراض گفتند: »او ارواح شیطانی را فقط با هم دستی »بعل زبول« که حکمران شیاطین 
است بیرون می راند.« عیسی منظور باطنی ایشان را درک نموده گفت: »هر کشوری که رشته اتحادش گسیخته شود 
خود به خود نابود می گردد و هر شهر یا خانواده ای که در آن اتحاد نباشد دوامی نخواهد داشت. اگر شیطان شیطان را 
اخراج کند و بر ضد خود قیام نماید پس چگونه سلطنت وی پایدار می ماند؟ و اگر من به همدستی »بعل زبول« شیاطین 
را اخراج می کنم فرزندان شما به یاری چه کسی آنها را بیرون می کنند؟« »پس آنها می بایست داور شما باشند! لیکن 
اگر در حقیقت به کمک روح خدا شیاطین را بیرون می کنم، فرمانروایی خدا بر شما نازل گشته است. چطور ممکن 
است کسی به خانه شخص نیرومندی وارد شود و اثاث او را بسرقت برد مگر اینکه اول او را ببندد و بعد دست به 

غارت خانه اش بزند؟«

»هر که با من نیست بر ضد من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. بنابراین بدانید هر بدکردار و 
بدگفتاری قابل آمرزش می باشد ولی هر که در خصوص روح القدس ناسزا گوید هرگز آمرزیده نخواهد شد. هر که بر 
ضد پسر انسان حرفی بزند بخشیده می شود لیکن آن کس که بر ضد روح القدس چیزی بگوید نه در این عالم مورد 
بخشش واقع خواهد شد و نه در آن عالم. درخت و میوه اش را یا توأما سالم بشمارید و یا ناسالم زیرا هر درختی را 
از ثمراتش می شناسند. ای بچه ماران، شما که طبعا شرورید چطور می توانید سخن نیکو بگویید؟ زبان از آنچه دل را 
پر کرده است سخن می گوید. نیکان نیکی و بدان بدی را از خزانه نیک یا بد باطن خود بیرون می آورند. پس به شما 
می گویم که آدمیان در روز بازپسین برای هر نوع بیهوده گویی خود حساب پس خواهند داد، زیرا طبق آنچه اظهار 

داشته ای محکوم یا تبرئه خواهی شد.« 

7- علمای دینی و فریسیان نشانه ای می خواهند: بعد عده ای از علمای یهود و فریسیان به عیسی گفتند: »ای استاد، 
ما می خواهیم معجزه یا نشانه ای از تو ببینم...« عیسی در جواب فرمود: »مردمان این دوره گناه آلود و بی وفا، خواهان 
نشانه ای می باشند، ولی هیچ نشانه ای جز نشانه یونس نبی به آنان داده نخواهد شد زیرا همانطوری که یونس نبی سه 
شبانه روز در شکم ماهی بود پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهد بود. در روز داوری، اهالی »نینوا« با 
مردمان این دوره رستاخیز نموده ایشان را محکوم خواهند کرد به سبب اینکه اهالی نینوا به پیام یونس گوش داده 
توبه کردند، ولی مردمان این دوره برخاسته اینها را محکوم خواهد کرد از آنرو که او از دور افتاده ترین نقطه دنیا آمده 
تا خرد و حکمت سلیمان را بشنود و اینک از سلیمان برتری در اینجاست. هرگاه روح ناپاکی وجود آدمی را ترک کند 
برای یافتن آرامش، بیابان های خشک را می پیماید، اما چون آن را نمی یابد به خود آب و جارو شده و مرتب می یابد 
می رود و هفت روح بدتر از خود را هم همراه می آورد و جمیع آنان به منزل اولی داخل شده سکونت اختیار می کنند و 

عاقبت آن مرد از حال و روز اولش بدتر خواهد بود. سرنوشت این دوره پر گناه همچنین خواهد بود.« 

8- مادر و برادران عیسی به دنبال او می آیند: در حالی که عیسی با آن جماعت به صحبت خود ادامه می داد مادر 
و برادرانش پیش آمده در خارج ایستادند و قصد داشتند با او گفتگو کنند. هنگامی که شخصی عیسی را از آمدن آنان 
مطلع ساخت او جواب داد: »مادرم کیست؟ برادرانم کی اند؟« آنگاه دست خود را به طرف پیروانش دراز کرده فرمود: 
»اینهامادر و برادران من هستند، زیرا هر که خواسته پدر آسمانی مرا به عمل آورد همان برادر و خواهر و مادر من 

است. 

9- مثل برزگر و مثل دانه های تلخه: همان روز، عیسی خانه را ترک گفته به کنار دریا رفت و مردم گروه گروه 
آنقدر اطرافش گرد آمدند که او ناچار در قایقی نشست و انبوه مردم در ساحل ایستادند. او حقایق بسیاری را در 
قالب داستان ها و امثال برای آنان ایراد فرمود و گفت: »زارعی برای پاشیدن تخم به صحرا رفت و مشغول کار شد. در 
موقع پاشیدن تخم، مقداری از دانه ها در سطح جاده ریخته شد و پرندگان آمده آنها را خوردند. مقداری هم در زمین 
سنگالخ که خاکش کم بود و عمق نداشت افتاد و بزودی سبز شده به مجرد گرم شدن آفتاب سوختند و چون ریشه 
نزده بودند خشکیدند. مقداری هم در خارستان افتاد و خارها رشد کرده تخم ها را خفه نمودند، ولی مقداری نیز بر 
زمین مستعد افتاد و محصول فراوان به بار آورد و صد برابر یا شصت یا سی برابر ثمر داد. هر که گوش دارد بشنود.« 

اندکی بعد شاگردان عیسی آمده از او پرسیدند: »چرا در قالب داستان با ایشان سخن می گویی؟« 
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عیسی فرمود: »فهم اسرار حقایق پنهانی فرمانروایی آسمان به شما عطا شده است، لیکن به این مردم داده نشده زیرا 
به هر که دارد بیشتر داده خواهد شد تا فراوان داشته باشد، اما از آنانی که چیزی ندارند حتی آن چیزی هم که دارند 
گرفته می شود. از این جهت با ایشان در لفافه داستان ها صحبت می کنم. گرچه چشم دارند نمی بینند. گوش دارند، 
ولی نمی شنوند و نمی فهمند. در خصوص ایشان پیشگویی اشعیای نبی به حقیقت پیوست آنجا که می فرماید: »به کرات 
می شنوند، اما به هیچ وجه نمی فهمند. پیوسته می بینند، ولی هرگز ملتفت نمی شوند از آنرو که دل های این قوم سخت 
و گوش هایشان برای شنیدن سنگین و چشمانشان بسته شده است مبادا با گوش بشنوند و با چشم ببینند و با افکار 
خود درک نمایند و برگردند و من ایشان را شفا بخشم.« خوشا به حال چشمان شما که می بینند و گوش های شما که 
می شنوند، زیرا این حقیقت را بدانید که بسیاری از پیغمبران و نیکان اشتیاق داشتند که آنچه را شما می بینید، ببینند، 
ولی ندیدند و آنچه را شما می شنوید بشنوند، ولی نشنیدند.« »اکنون به توضیح داستان آن زارع توجه نمایید. هرگاه 
کسی پیام فرمانروایی خدا را بشنود و آن را درک نکند ابلیس می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده است می رباید. 
این است مقصود از دانه هایی که در جاده افتادند و منظور از دانه هایی که در سنگالخ افتادند کسی است که پیام را 
می شنود و بدون تأمل آن را با شادمانی می پذیرد، اما چون ریشه ندارد پایدار نیست و هر لحظه که به خاطر پیام، آزار 
یا زحمتی بیند دلسرد می گردد و دانه هایی که در خارستان افتادند؛ یعنی شخصی که اندیشه های دنیوی و فریبندگی 
مال دنیا، پیام  را در او خفه می کند و در نتیجه بی ثمر می ماند، ولی آن تخمی که در زمین مستعد میفتد در حکم کسی 

است که پیام را می شنود و آن را در می یابد و بار آور می گردد و صد برابر یا شصت یا سی برابر ثمر می دهد.« 

بعد عیسی داستان دیگری برای ایشان گفت: »فرمانروایی آسمانی را به شخصی می توان تشبیه کرد که در کشتزار 
خود تخمی نیکو کاشت، اما در هنگام خواب، کسی که با او دشمنی داشت آمد و تخم تلخه در همان مزرعه پاشید و 
رفت. یواش یواش که تخم ها سبز کردند و خوشه گرفتند، خوشه های تلخه نیز ظاهر شدند. غالمان که این را دیدند 
پیش صاحب زمین آمدند پرسیدند: »مگر تو تخم خوب در این مزرعه نکاشته ای؟ پس تلخه از کجا آمده؟« پاسخ داد: 
»این کار دشمن است.« بعد پرسیدند: »اجازه می فرمایی برویم و تلخه ها را از ریشه  در آوریم؟« جواب داد: »خیر! مبادا 
با این کار گندم ها را هم ریشه کن کنید. بگذارید تا وقت درو هر دو با هم رشد نمایند، در آنوقت به دروگران دستور 

خواهم داد که اول تلخه ها را را بچینند و برای سوختن بافه کنند و بعد گندم را در انبار من ذخیره نمایند.«

10- مثل رویش دانه، مثل دانه خردل، مثل خمیرمایه: باز عیسی فرمود: »فرمانروایی خدا مثل این است که شخصی 
تخمی در زمین می کارد و شب ها می خوابد و صبح ها بیدار می  شود و بدون اینکه بفهمد چه می شود، تخم در زمین 
جوانه می زند و رشد می کند. زمین خود به خود اول ساقه می دهد سپس خوشه و باالخره دانه رسیده را در خوشه به بار 
می آورد، اما وقتی حاصل رسید زارع داس خود را به کار می اندازد زیرا موسم درو می باشد.« همچنین عیسی فرمود: 
»فرمانروایی خدایی را به چه چیز تشبیه کنیم و به چه وسیله حقایق آن را روشن سازیم؟ به تخم خردلی همانند است 
که موقع کاشتن کوچکترین دانه هاست، ولی پس از آنکه کاشته شد و رشد کرد در شمار بزرگترین نباتات در می آید 
و دارای شاخه های آنچنان بزرگ می شود که پرندگان وحشی در سایه آن پناه می گیرند.« عیسی داستان دیگری نقل 
کرده گفت: »فرمانروایی آسمانی چون خمیرمایه ایست که زن به یک النجین خمیر می زند تا همه اش ور آید.« عیسی 
با نقل داستان ها مطالب فراوانی برای آن جماعت بیان فرمود و بدون مثل با آنها سخن نگفت، اما در هر مورد برای 

شاگردانش توضیح می داد. 

مثل یک صبحانه:  ماهیگیری،  تور  مثل  ممتاز،  مروارید  مثل  پنهان،  گنج  مثل  تلخه،  دانه  های  مثل   توضیح   -11
بعد عیسی آن جماعت را ترک گفته داخل خانه ای شد و طولی نکشید که شاگردانش پیش وی آمده عرض کردند: 
»موضوع کشت تلخه را در مزرعه برای ما توضیح بده.« عیسی گفت: »کارنده تخم نیکو، پسر انسان و کشتزار، این 
جهان می باشد. مقصود از تخم نیکو پیروان فرمانروایی خدا و منظور از تلخه، پیروان شیطان است و دشمنی که تلخه 
می کارد ابلیس است و زمان درو انقضای عالم، دروگران فرشتگانند و همانطوری که در آن داستان تلخه ها را چیدند 
و در آتش سوزانیدند در انقضای عالم پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا همه بدکاران و منحرف کنندگان 
را جمع کنند و در کوره آتش یعنی جایی که گریه و به هم فشردن دندان هست بیفکنند. در آنوقت نیکان در سلطت 

پدر خود مانند آفتاب خواهند درخشید. هر که گوش دارد بشنود.« 

»فرمانروایی آسمانی به این می ماند که شخصی گنجی را که در زمین پنهان بود پیدا کرد و دوباره آن را پنهان نموده 
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رفت و با خوشحالی دارو ندار خود را فروخت و آن زمین را خرید.« »باز هم فرمانروایی آسمانی به آن تاجری همانند 
است که طالب مروارید های ممتاز بود و وقتی گرانبها ترین نوع را به دست آورد دارایی خود را فروخت و آن را خرید. 
باز ملکوت آسمانی به تور ماهیگیری شبیه است که به دریا میفتد و از هر نوع ماهی در خود جمع می نماید و صید 
می کند و وقتی که پر می شود ماهیگیران آن را به ساحل می کشند و می نشینند و ماهی های خوب را در زنبیل می ریزند 
و ماهی های بی ارزش را به دور میندازند. در انقضای عالم نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند بدان را از نیکان جدا 
می سازند و آنها را در کوره آتش یعنی در محلی که گریه و به هم فشردن دندان هست خواهند افکند.« بعد عیسی 
پرسید: »آیا مقصود این داستان ها را دریافتید؟« جواب دادند: »آری.« عیسی اضافه نمود: »باری هر که در امور شریعت 
عالم باشد و از فرمانروایی آسمانی پیروی نماید همانند صاحب خانه ای است که از انبار خود اجناس تازه و کهنه بیرون 

می آورد.« 

12- طوفان دریا: غروب همان روز عیسی به شاگردان خود گفت: »به آن طرف دریا برویم.« پس جمعیت را ترک 
کردند و شاگردان همان قایقی را که عیسی در آن نشسته بود در دریا به راه انداختند و چند قایق دیگر نیز همراه 
ایشان بود. ناگهان طوفانی شدید در دریا پدید آمد و آب با امواج بزرگ وارد قایق شد و آن را پر ساخت. در آن حال 
عیسی در انتهای قایق سر بر بالشی گذاشته و خوابیده بود. شاگردان او را بیدار کرده با فریاد گفتند: »ای استاد، شما 
هیچ اهمیتی نمی دهید به اینکه ما داریم هالک می شویم؟« عیسی برخاسته باد را نهیب داد و به دریا فرمود: »ساکت و 
آرام باش، در حال باد ایستاد و آرامش کامل بر دریا حکمفرما شد عیسی رو به شاگردان کرده پرسید: »چرا ترسیدید؟ 
پس ایمانتان کجا رفته؟« شاگردان بی نهایت ترسان گشتند و به همدیگر می گفتند: »این چه جور آدمی است که حتی 

باد و دریا هم از او فرمانبرداری می کنند؟« 

13- شفای یک دیوانه: اندکی بعد ایشان به آن طرف دریا به سرزمین »جدریان« رسیدند و به محض اینکه عیسی 
از قایق پیاده شد با مردی که گرفتار روح پلید بود و در قبرستان سکونت داشت رو به رو شدند. نگه داشتن این مرد 
حتی در بند و زنجیر مشکل بود زیرا بارها زنجیرهای خود را گسسته و پابند ها را پاره نمود و کسی قادر به رام کردن 
او نبود. تمام شب و روز روی تپه ها و در میان قبرستان بدن خویش را با سنگ ها مجروح می کرد، ولی در این لحظه 
وقتی عیسی را از دور دید به طرف او دویده پیش او آمده و به خاکش افتاد و با صدای بلند فریاد زد: »ای عیسی، پسر 
خدای متعال با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا شکنجه نکن.« زیرا عیسی به آن روح ناپاک فرمان خروج داده بود. 
سپس عیسی از روح پرسید: »نام تو چیست؟« جواب داد: »نام من سپاه است، زیرا ما تعداد زیادی هستیم« و چندین 

بار از عیسی خواهش کرد که آنها را از آن سرزمین خارج نکند.

نزدیک ایشان یک گله بزرگ خوک بود که در سراشیب کوه می چرخیدند. ارواح از عیسی درخواست کردند که: »ما 
را به سوی آن خوکان بفرست تا وارد آنها شویم.« عیسی به آنها اجازه داد. ارواح از آن مرد بیرون آمده داخل خوکان 
شدند و آن گله که تقریبا مرکب از دو هزار خوک بود از آنجا به دریا جسته در آب خفه گشتند. خوک چرانان که ناظر 
این امور بودند پا به فرار نهادند و در شهر و تمام اطراف، این واقعه را انتشار دادند. مردم دسته دسته بیرون می آمدند 
تا آنچه را که واقع شده بود با چشم خود ببینند. هنگامی که به حضور عیسی رسیدند صاحب ارواح ناپاک را درحالی که 
لباسی به تن داشت و با سالمت عقل نزد عیسی نشسته بود دیدند. از دیدن آن شخصی که قبال اسیر سپاهی از ارواح 
بود و اکنون آرام نشسته بود هراسان گشتند. ناظران از آنچه به آن مرد و به خوکان واقع شده بود سخن می گفتند. 
پس جمعیت به عیسی التماس کردند که هر چه زودتر از سرزمین ایشان بیرون رود. وقتی عیسی سوار قایق شد آن 
شخص شفا یافته از او درخواست نمود که اجازه دهد در خدمتش باشد، لیکن عیسی اجازه نداد، بلکه به او امر فرمود: 
»به خانه خود پیش خویشانت برگرد و ایشان را از کار بزرگی که خداوند برای تو کرده است و رحمتی که بر تو ارزانی 
داشته است باخبر کن.« پس او به »دیکاپولس« رفت و شرح آنچه را عیسی برایش کرده بود به گوش همه رساند و 

باعث تعجب همگان شد. 

14-زنی شفا می گیرد، عیسی دختری را زنده می  گرداند: هنگامی که عیسی به آن طرف دریا رسید در ساحل 
گروه کثیری به استقبال او آمدند. در آن میان شخصی بود بنام »یائیروس« که سرپرست عبادتگاه آن محل بود. وقتی 
عیسی را دید به خاک او افتاد و با التماس گفت: »دخترم دارد می میرد. استدعا دارم بیا و دست خود را بر او بگذار تا 
بهبودی یابد و زندگی را از سرگیرد.« عیسی همراه او رهسپار خانه شد. در این حال انبوهی از مردم به دنبال عیسی 
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روان شده در اطراف وی ازدحام می کردند. در بین آن جماعت زنی هم بود که به مدت دوازده سال خونریزی داشت 
و با اینکه پیش هر طبیبی معالجه کرده و تمام دارایی خود را در این راه خرج کرده بود نه تنها نتیجه ای عایدش نشده 
بود، بلکه روز به روز بدتر می شد. این زن راجع به اعمال عیسی چیزهایی شنیده بود و عقیده داشت که در صورتی 
که به لباس عیسی دست بزند بهبودی خواهد یافت. بنابراین از البالی مردم خودش را به او رسانیده به دامن لباسش 
دست زد و جا به جا خونریزی اش  قطع شده احساس بهبودی کرد. عیسی  آنا درک نمود که قدرت شفابخشی از وی 
صادر شد به طرف آن گروه برگشته پرسید: »کی بود که لباس مرا لمس کرد؟« شاگردان گفتند: »می بینی که مردم 
از هر طرف به جانب تو ازدحام کرده اند و می فرمایی کیست که مرا لمس نمود؟« اما عیسی برای یافتن آن کسی که 
وی را لمس کرده بود به اطراف نگاه می کرد. باالخره آن زن که می دانست چه امری درمورد خودش انجام شده است 
با ترس و لرز جلو آمد و پیش پاهای عیسی به سجده افتاد و حقیقت موضوع را تماما فاش کرد. عیسی به او فرمود: 

»دخترم، ایمانت تو را شفا داده استو برو به سالمت و بدون رنج زندگی کن.« 

عیسی هنوز مشغول این صحبت بود که چند نفر از خانه یائیروس آمده به او گفتند: »دخترت فوت کرد. دیگر چرا 
مزاحم استاد می شوی؟« لیکن عیسی وقتی گفته آنان را شنید رو به پدر دختر نموده فرمود: »نترس فقط ایمان داشته 
باش.« آنگاه اجازه نداد کسی جز پطرس، یعقوب و برادرش یوحنا همراه او بروند. موقعی که نزدیک خانه رسیدند سر 
و صدایی برپا بود. عیسی دید که عده ای به شدت گریه می کنند و عده ای شیون می نمایند. داخل خانه شد و گفت: »این 
سر و صدا و عزاداری برای چیست؟ بچه نمرده و در خواب است.« حاضرین به گفته عیسی بت خنده های تمسخر آمیز 
جواب دادند، ولی عیسی آنها را به بیرون هدایت کرد و با پدر و مادر دختر و همراهان خود به اطاقی که دختر را در آن 
گذاشته بودند رفت و دست او را در دست خود گرفته فرمود: »ای دختر، به تو می گویم برخیز.« فورا آن دختر دوازده 
ساله برخاسته به راه افتاد و در این حال که سراسر وجود حاضرین را تعجب عظیمی فرا گرفته بود عیسی دستور داد 

چیزی به او بدهند بخورد و بعد اکیدا به والدین امر فرمود که جریان را به احدی نگویند.

15- شفای دو نابینا و یک دیوانه کر و الل: وقتی عیسی از آن خانه خارج شد و به راه خود ادامه داد، دو نفر کور 
نابینا به  افتاده با فریاد می گفتند: »ای پسر داوود، به ما رحم کن.« عیسی وارد خانه ای شد و آن دو نفر  به دنبالش 
حضورش رسیدند. از ایشان پرسید: »آیا ایمان دارید با اینکه من قادرم چنین کاری بکنم؟« جواب دادند: »آری، استاد« 
عیسی که این را شنید چشمان آنان را لمس کرده فرمود: »مطابق ایمانتان برای شما بشود« و در دم بینا گشتند. عیسی 
آنان را ملزم ساخت که: »نگذارید از این امر کسی مطلع شود.« لیکن ایشان رفتند و در سرتاسر آن نواحی عیسی را 
شهرت دادند. بعد از این وقتی عیسی و شاگردانش از محلی می گذشتند مردی الل را که گرفتار روح شیطان بود به 
حضورش آوردند. همین که عیسی روح شیطانی را از او بیرون نمود شروع به تکلم کرد. مردم با تعجب گفتند: »هرگز 
در اسرائیل چنین امری دیده نشده است.« اما فریسیان اظهار می داشتند: »او به یاری رئیس شیاطین ارواح شیطانی را 

بیرون می راند.«

16- آخرین دیدار از ناصره: عیسی آنجا را ترک گفته به شهر خود ناصره بازگشت و شاگردانش نیز همراه او 
بودند. وقتی روز شنبه فرا رسید درعبادتگاه ناصره به تعلیم پرداخت در نتیجه شنوندگان با حیرت گفتند: »این چیزها 
را از کجا آورده است؟ و این معرفتی که به او عطا شده چیست؟ درباره معجزاتی که انجام می دهد چه باید گفت؟ 
مگر او آن نجار، فرزند مریم نیست که برادر یعقوب، یوشا، یهودا و شمعون می باشد؟ مگر خواهران او در میان ما 
زندگی نمی کنند؟« پس بدین جهت ناصریان از همشهری خود دلسرد گردیدند، ولی عیسی جواب داد: »پیغمبر در 
همه جا محترم است مگر در وطن خودش و پیش خویشان خودش و در خانه خودش« به جز چند نفر مریض که دست 
خود را بر آنها گذاشت و شفایشان داد به علت بی ایمانی آنان نتوانست معجزه ای انجام دهد و عیسی خود از بی ایمانی 

ایشان در عجب بود. 

17- مأموریت حواریون: عیسی در تمام شهرها و آبادی های استان جلیل می گشت و در عبادت گاه ها تعلیم می داد و 
مژده فرمانروایی خدایی را اعالم می داشت و ضمنا هر نوع بیماری و ناخوشی را شفا می داد، لیکن وقتی توده ای از مردم 
را دید که همانند گوسفندان بی شبان، پریشان حال و درمانده بودند دلش به حال ایشان سوخت پس به شاگردان 
خود گفت: »محصول فراوان است، اما کارگر کم! لهذا از صاحب محصول بخواهید تا کارگرانی برای درو بفرستند.« 
عیسی دوازده شاگرد خود را احضار فرمود و به آنان قدرت بیرون راندن ارواح پلید و معالجه بیماری ها و ناخوشی ها 
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از: اول شمعون ملقب به پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب  را عطا کرد و آن دوازده رسول را که عبارت بودند 
زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپس، برتولما، توما، متی باجگیر، یعقوب حلفی، تدی، شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی 
خیانتکار، با دادن دستوراتی به شرح زیر به نقاط اطراف فرستاد: »به قلمرو بیگانگان یا به شهرهای سامریان وارد 

نشوید، بلکه پیش گوسفندان گمشده اسرائیل بروید و نزدیک شدن فرمانروایی خدا را اعالن نمایید. 

نمایید. همانطوری که  اخراج  را  بهبودی بخشید. شیاطین  را  را زنده کنید. جذامیان  را شفا دهید. مردگان  مریضان 
رایگان به دست آورده اید رایگان بدهید. به جهت مسافرت، کیسه های خود را از طال و نقره یا پول خرد پر نسازید و 
برای سفرتان کوله پشتی یا دو پیراهن یا کفش های اضافی و عصا نبرید. چه کارگر مستحق معاش خودش می باشد. 
به هر شهر و دیاری که وارد می شوید شخصی را که الیق مصاحبت شما باشد بجویید و مادام که در آن محل هستید 
پیش او بمانید به هر خانه ای که وارد می شوید سالم نمایید. اگر آن خانه الیق باشد برکت سالم شما را خواهد یافت 
و چنانکه الیق نباشد برکت سالم به خود شما باز خواهد گشت. از هر خانه یا شهری که شما را نپذیرند یا گفته های 
شما را نشنوند خارج شوید و گرد و خاک آن دیار را از پاهای خود بتکانید. به تحقیق بدانید که در روز بازپسین کیفر 
»صدوم و گومیرا« از کیفر آن شهر سبک تر خواهد بود. توجه داشته باشید که شما را همانند گوسفندان در میان گرگان 
می فرستم. پس مثل مار هوشیار و همانند کبوتر بی آزار باشید. از مردم فاسد برحذر باشید، زیرا ایشان شما را تسلیم 
دادگاه ها می نمایند و در انجمن های دینی خود تازیانه خواهند زد و به خاطر ایمانی که نسبت به من دارید شما را پیش 
فرمانداران و پادشاهان خواهند برد تا برای آنان و برای بیگانگان شهادتی باشد. هرگاه شما را بازداشت نمایند و از 
شما بازپرسی به عمل آورند نگران نباشید که چه بگویید و یا چگونه جواب دهید، زیرا در آن لحظه آنچه باید گفت 
به شما عطا می شود چون گوینده شما نیستید بلکه روح پدرتان )خدا( به زبان شما سخن می گوید. برادر، برادر را و 
پدر، فرزند را به مرگ تسلیم خواهد کرد و فرزندان با والدین خود مخالفت خواهند نمود و موجبات قتل آنها را فراهم 
خواهند ساخت. شما به خاطر نام من منفور همگان خواهید شد، ولی هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. 
هنگامی که در شهری به شما آزار رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید، زیرا قول می دهم که قبل از آمدن پسر انسان، 

سفر شما به جمیع شهرهای مسکون اسرائیل به انتها نخواهد رسید.« 

»نه شاگرد از معلم خودش باالتر است و نه غالم از اربابش برتر. کافی است که شاگرد همانند استاد و غالم همانند 
ارباب باشد. اگر صاحب خانه را »بعل زبول« )شیطان( نامند آیا اعضای خانواده او را به نام هایی به مرانب بدتر از آن 
نخواهند نامید؟ بنابراین از آنان هراسان نباشید، زیرا هیچ پوشیده ای نیست که آشکار نگردد و هیچ سری نیست 
که فاش نشود. آنچه را محرمانه می شنوید در پشت بام ها اعالن نمایید. ابدا از قاتالن جسم نترسید، زیرا آنان قادر به 
نابود ساختن جان و روان نیستند. از آن کسی بترسید که قادر است هم جان را در جهنم تباه گرداند و هم جسم را. 
مگر در بازار قیمت دو گنجشک یک ریال نیست؟ اما بدون خواست پدر شما خدا، یکی از آنها به زمین نمیفتند. در 
خصوص شما نیز حتی موی های سرتان پیوسته تحت شمارشند پس هراسان نباشید، زیرا ارزش شما از گنجشک های 
بسیار به مراتب بیشتر است. هر که علنا پیوند ایمانی خود را با من پیش مردم اقرار کند من نیز پیوند خود را با او در 
حضور پدر آسمانی تأیید خواهم کرد، اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید من نیز او را پیش پدر آسمانی خود انکار 

خواهم کرد.«

بلکه  به خاطر من صلح برقرار نمی گردد،  بین جهانیان برقرار سازم.  اتحاد در  تا آشتی و  »تصور نکنید من آمده ام 
شمشیر کشیده می شود. آمدن من باعث می شود که بین پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادرشوهر دشمنی ایجاد 
گردد. در واقع، دشمنان شخص، اعضای خانواده خودش خواهند بود. هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست بدارد 
شایسته نیست که به من تعلق داشته باشد یا هر که پسر یا دختر خویش را بیش از من دوست بدارد شایسته آن 
نیست که از من پیروی نماید. هر که صلیب خود را برندارد و به دنبال نم نیاید الیق من نیست. هر که زندگی دنیوی 
را به چنگ آورد، زندگی معنوی را از دست خواهد داد، ولی هر که زندگی فانی خود را به خاطر من از دست دهد 
زندگی ابدی خواهد یافت. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر 
که پیغمبری را به سبب مقامی که دارد بپذیرد پاداشی خواهد یافت همانند پاداش او و هر که نیک مردی را به خاطر 
شخصیتش بپذیرد پاداشی چون پاداش نیکان خواهد یافت. مطمئنا بدانید هر که به کوچکترین پیروان من به خاطر 
اینکه به من ایمان دارد حتی یک جرعه آب سرد بدهد هرگز بدون پاداش نخواهد ماند.« عیسی پس از آنکه این 

دستورات را به شاگردان خود داد آن محل را ترک کرده در شهرهای ایشان به تعلیم و موعظه پرداخت.  
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18- مرگ یحیی: نام عیسی در همه جا بر سر زبان ها افتاد و هیرودیس شاه نیز از او باخبر شد. مردم می گفتند: »او 
یحیای تعمید دهنده است که بعد از مرگ زنده شده است و به همین دلیل است که چنان قدرت معجزآسایی از او به 
ظهور می رسد. عده ای هم معتقد بودند که عیسی همان الیاس پیغمبر یا یکی از پیامبران گذشته می باشد لیکن هنگامی 
که هیرودیس این را شنید اظهار داشت: »این یحیی است که من سرش را بریدم. او بعد از مرگ زنده شده است.« و 
اما داستان شهادت یحیی بدین شرح است: هیرودیس برای اینکه دل هیرودیا )همسر سابق برادرش فیلیپس که او را 
به عقد خود در  آورده بود( را به دست آورد. یحیی را دستگیر نمود و در زندان زنجیر کرده بود، زیرا یحیی به او گفته 
بود که: »شرع اجازه نمی دهد که تو زن برادرت را بگیری« بدین سبب هیرودیا نسبت به یحیی کینه و بغض شدیدی 
در دل داشت و قصدش این بود که او به قتل برسد ولی نمی توانست نقشه خود را عملی نماید، زیرا هیرودیس یحیی 

را مردی نیکو و پاک می دانست و از او بیمناک بود و به او امان داده بود.

با اینکه هیرودیس از شنیدن سخنان یحیی بسیار مضطرب می شد، ولی بارها سخنانش را شنیده و از پندها و موعظه های 
او بهره ها برده بود. روزی موقعیت مناسبی پیش آمد که هیرودیا نقشه خود را عملی نماید، زیرا هیرودیس به مناسبت 
میالد خود جشن بزرگی ترتیب داده و درباریان، افسران و متنفذین جلیل را دعوت کرده بود. در این موقع، دختر 
هیرودیا وارد مجلس شد و در آنجا رقصید و طوری هیرودیس و حضار را مسحور خود ساخت که پادشاه به او گفت: 
»هر چه بخواهی به تو می دهم« و قسم یاد کرده افزود: »حتی اگر نصف مملکتم را هم بخواهی خواهم داد.« دختر 
بیرون رفت و از مادرش پرسید: »چه بخواهم؟« جواب داد: »سر یحیای تعمید دهنده را بخواه.« دختر با شتاب پیش 
پادشاه برگشته عرض کرد: »می خواهم که همین االن سر یحیای تعمید دهنده را توی یک سینی به من عطا کنی« شاه 
بی نهایت متأثر شد، ولی به خاطر سوگندی که یاد کرده بود و به پاس حضور مهمانان نخواست تقاضای دختر را رد 
کند. پس بی درنگ سرباز مخصوص خود را فرستاد تا سر یحیی را بیاورد. او رفت و سر یحیی را در زندان برید و آن 
را توی یک سینی گذاشت و به دختر داد. او هم سر بریده را به مادرش تسلیم کرد. وقتی پیروان یحیی باخبر شدند 

آمدند و جسد او را برده به خاک سپردند. 
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فصل.پنجم:.تعلیم.و.تربیت.حواریون.در.مکتب.عیسی.

1- اطعام پنج هزار مرد: شاگردان پیش عیسی مراجعت کرده گزارش کارها و تعلیمات خود را به عرض او رساندند. 
عیسی به ایشان فرمود: »به جای خلوتی برویم تا دور از دیگران قدری استراحت کنیم« زیرا رفت و آمد مردم بقدری 
زیاد بود که عیسی و شاگردانش حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند. بنابراین به تنهایی سوار قایق شده رهسپار 
جایی خلوت گردیدند اما مردم ایشان را که در حال رفتن بودند دیدند و شناختند و عده زیادی از همه آبادی ها پای 
پیاده از کنار دریا به جایی که عیسی می رفت شتافتند و قبل از رسیدن او و همراهانش گروه گثیری در ساحل اجتماع 
کرده بودند. همین که عیسی از قایق پیاده شد و آن جماعت را همانند گوسفندان بی شبان بودند مشاهده کرد دلش به 
حال آنان سوخت و به تعلیمشان پرداخت. رفته رفته که هوا تاریک شد شاگردان پیش عیسی آمده به او گفتند: »این 
محل متروک و خالی از سکنه است. دیروقت هم هست. مردم را مرخص فرما تا بدهات و آبادی های اطراف بروند و 

برای خودشان غذایی تهیه نمایند.«

عیسی فرمود: »خودتان برای ایشان غذا تهیه کنید.« گفتند: »یعنی می فرمایید سه هزار ریال نان برای آنان بخریم؟« 
فیلیپس افزود: »خیلی کم هم که بخواهند بخورند سه هزار ریال نان کفایت نمی کند!« عیسی پرسید: »چقدر نان دارید؟ 
بروید، ببینید.« پس از وارسی برگشته گفتند: »پسرس در اینجا هست که پنج نان جو و دو ماهی دارد، ولی این نان به 
کجای این جمعیت می رسد؟« عیسی فرمود: »نان ها را بیاورید« و بعد دستور داد: »مردم را دسته دسته روی سبزه ها 
بنشانید.« ایشان چنین کردند و آن جماعت را در دسته های صد نفری و پنجاه نفری نشاندند. آنگاه عیسی پنج نان 
و دو ماهی را گرفته نظر به باال انداخت و سپاسگزاری نمود و نان و ماهی را برکت داده نان ها را تکه تکه کرد و به 
شاگردان خود داد تا به مردم بدهند به همین ترتیب دو ماهی را هم بین آنها تقسیم کردند. همه آن جماعت خوردند 
و سیر شدند و از تکه های باقی مانده نان دوازده زنبیل پر شد. عده اطعام شدگان صرفنظر از زنان و بچه ها پنج هزار 

مرد بود. 

2- اجتناب از قبول سلطنت دنیوی: مردم با دیدن این معجزه اظهار داشتند: »بدون شک او همان پیامبر موعود 
است که وعده آمدنش به ما رسیده است.« اما چون عیسی متوجه شد که جمعیت در نظر دارند او را به هر وسیله شده 
به پادشاهی برسانند، به شاگردان دستور داد که با قایق به آن طرف دریا بروند و خودش آنجا می ماند تا جمعیت را 
مرخص نماید. و بعد از اینکه آن افراد را متفرق ساخت برای دعا به قله کوهی رفت و در آنجا پاسی از شب را با خود 

خلوت کرد. 

3- قدم بر سطح دریا: قایق شاگردان هنوز به وسط دریا نرسیده بود که در اثر باد مخالف، دست خوش امواج شد. 
ساعت سه بعد از نیمه شب بود که عیسی قدم بر روی آب دریا نهاد و به سوی شاگردان پیش آمد. ایشان که دیدند 
بر روی آب راه می رود بی اندازه وحشت کردند و فریاد کشیدند: »شبحی است« و از ترس جیغ و داد می کردند ولی 
عیسی خطاب به ایشان گفت: »دل و جرأت داشته باشید خودم هستم نترسید.« پطرس گفت: »خداوندا اگر توی دستور 
بده من هم بر روی آب راه بروم و پیش تو بیایم.« عیسی فرمود: »بیا« پطرس از قایق بیرون آمد و روی سطح دریا 
قدم گذاشت و به طرف او رفت، اما چون از شدت باد ترسید شروع به فرو رفتن در آب کرد و فریاد زد: »خداوندا 
نجاتم بده.« عیسی فورا دست خود را دراز نموده او را گرفت و گفت: »ای سست ایمان، چرا تردید به خود راه دادی؟« 
وقتی به قایق سوار شدند باد آرام و دریا ساکت شد و مسافرین، او را سجده کرده گفتند: »حقا که تو پسر خدا هستی« 

و قایق آنا به مقصد رسید. 

4- استقبال از عیسی: وقتی به ساحل »جنیسارت« رسیدند در آنجا لنگر انداخته از قایق پیاده شدند. اهالی آن محل 
به محلی که عیسی  بیماران خود را در بسترهایشان  نواحی دور و نزدیک رفتند و  به تمام  ایشان را شناختند. پس 
بود می آوردند و عیسی به هر جا که می رفت چه در آبادی ها و چه در شهر ها بیماران را در مسیر راه او روی زمین 

می  خواباندند و از او تقاضا می کردند که فقط به دامن لباسش دست بمالند و هر که چنین می کرد شفا می یافت.

5- رد سلطنت دنیوی: یک روز پیش تر، اشخاصی که در آن طرف دریا حضور داشتند دیده بودند که فقط یک قایق 
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در ساحل است و شاگردان عیسی بدون اینکه استاد همراهشان باشد به طرف دیگر دریا حرکت کردند، ولی فردای 
آن روز وقتی آن مجاعت متوجه شدند که از عیسی هم خبری نیست به کشتی هایی که از»طیبریه« آمده و در نزدیکی 
جایی که نان های تبرک یافته عیسی را خورده بودند لنگر انداخته بود سوار شدند و در جستجوی عیسی به کفرناحوم 
رفتند. هنگامی که او را در آن طرف دریا پیدا کردند پرسیدند: »استاد، کی به اینجا آمدی؟« عیسی پاسخ داد: »حقیقت 
این است که شما به خاطر معجزاتی که از من دیده اید در جستجوی من نیستید، بلکه جستجوی شما به خاطر آن نانی 
است که خوردید و سیر گشتید. برای بدست آوردن خوراکی که فانی است به خود زحمت ندهید، بلکه کوشش شما 
برای کسب خوراکی باشد که برای زندگی ابدی باقی خواهد بود و پسر انسان که خدای پدر گواه بر اقتدار اوست آن 

را عطا می فرماید.« 

از او پرسیدند: »کاری را که خدا از ما می خواهد چطور انجام دهیم؟« عیسی فرمود: »کاری که خدا می خواهد انجام 
دهید این است که به فرستاده او ایمان آورید.« بار دیگر گفتند: »پس چه معجزه ای نشان می دهی تا ما آن را ببینیم و 
به تو ایمان آوریم؟ تو چه کاری می کنی؟ اجداد ما در بیابان منا )نان آسمانی( را می خوردند و تورات حاکی است که او 
آن نان را از آسمان به ایشان عطا فرمود تا بخورند.« عیسی فرمود: »یقین بدانید که موسی آن نان را از آسمان به شما 
نداد، بلکه پدر من نان  آسمانی حقیقی را به شما می دهد، زیرا نانی که خدا می دهد از آسمان آمده و به دنیا زندگی 
می بخشد.« عرض کردند: »ای آقا، تقاضا داریم چنین نانی را همیشه به ما مرحمت فرما.« عیسی گفت: »من خود آن نان 
حیات بخش هستم هر که پیش من آید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان آورد تا ابد تشنه نخواهد شد، 
لیکن چنانکه قبال گفتم با وجود اینکه مرا دیده اید ایمان نمی آورید. ولی تمام اشخاصی که پدر به من بخشیده پیش من 
خواهند آمد و هر که پیش من آید به هیچ وجه او را از خود نخواهم راند. من از آسمان پایین آمده ام نه برای اینکه 
خواست خود را به عمل آورم، بلکه خواست فرستنده ام را به انجام رسانم و خواست و اراده او این است که از تمام 
آنانی که به من بخشیده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه همه را در روز بازپسین زنده گردانم و خواست 
پدر من این است که هر که پسر را ببیند و به او ایمان آورد دارای زندگی جاویدان شود و من او را در روز بازپسین 
زنده خواهم کرد.« یهودیان وقتی شنیدند که می فرماید: »من نان آسمانی هستم« همهمه کنان گفتند: »مگر این شخص 
عیسی، فرزند یوسف نیست؟ مگر پدر و مادرش را نمی شناسیم؟ پس چرا اکنون اظهار می دارد که از آسمان آمده 
است؟« عیسی پاسخ داد: »دعوا نکنید هیچ کس قادر نیست پیش من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاده است او 

را به طرف من بکشاند. 

در روز بازپسین من او را زنده خواهم کرد چنانکه در نوشته های انبیا آمده است: »همه از خدا تعلیم خواهند یافت.« 
هر که به صدای پدر گوش دهد و از او تعلیم یابد البته پیش من می آید. مقصود این نیست که کسی پدر را دیده است. 
خیر! جز کسی که از طرف خدا آمده هیچ کس پدر را ندیده است یقین بدانید هر که به من ایمان دارد صاحب حیات 
جاودانی است. من نان حیات بخش هستم. اجداد شما منا را خوردند و مردند. اما نانی که از آسمان آمده است اینجاست 
و هر که آن را بخورد تا ابد خواهد زیست و آن نان که به جهت زندگانی جهان می دهم گوشت بدنم می باشد.« یهودیان 
که این را شنیدند با یکدیگر به چون و چرا پرداختند آنها گفتند: »این شخص چه جور گوشت بدنش را به ما می دهد 
تا بخوریم؟« بعد عیسی اضافه نمود: »آری این حقیقت را بدانید که تا گوشت بدن پسر انسان را نخورید و خون او 
را نیاشامید در وجود خود زندگی نخواهید داشت. هر که گوشت مرا بخورد و خونم را بیاشامد صاحب زندگی ابدی 
می باشد و من او را در روز بازپسین از پس مرگ زنده می گردانم، زیرا گوشت بدنم خوراک حقیقی و خونم نوشابه 
واقعی است. هر که گوشت مرا بخورد و خون مرا بنوشد شریک زندگی من است و من شریک زندگی او.« »همانطوری 
که پدر زنده مرا فرستاد و من در اثر حیات او زندگی دارم هر که مرا بخورد در اثر حیات من خواهد زیست. نانی که 
از آسمان فرود آمده است همین است و بس و با نانی که اجداد شما خوردند و مردند هیچ وجه تشابهی ندارد، زیرا 

هر که این نان را بخورد تا ابد خواهد زیست.« 

عیسی این مطالب را در عبادتگاه شهر کفرناحوم موقعی که تعلیم می داد ایراد فرمود. عده زیادی از پیروانش وقتی 
این تعالیم را شنیدند گفتند: »قبول چنین تعلیمی دشوار است. کی تحمل قبول آن را دارد؟« اما عیسی که ناخشنودی 
پیروانش را در خصوص این گفتار درک کرد فرمود: »آیا از گفتار من مکدر شدید؟ پس اگر ببینید که پسر انسان 
به مکان اولیه خود باال می رود آنوقت چه؟ روح است که زندگی می بخشد، جسم که به درد نمی خورد. حقایقی که من 
به شما گفته  ام دارای روح و حیات است. منتهی بعضی از شما به من ایمان ندارید.« عیسی از اول کار آنانی را که به او 
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ایمان نیاورده بودند و همچنین کسی را که می بایست به او خیانت ورزد می شناخت. پس اضافه کرد: »از این نظر گفتم 
هیچ کس نمی تواند به سوی من بیاید مگر پدر عطا فرماید.« در نتیجه بسیاری از پیروان او عقب گرد کردند و دیگر 
به دنبالش نرفتند عیسی از دوازده حواری خود پرسید: »آیا شما هم می خواهید مرا ترک نمایید؟« شمعون پطرس 
جواب داد: »خداوندا، پیش کی برویم؟ پیام حیات ابدی با توست. ما به این اطمینان و ایمان داریم که تو مسیح قدوس 
خدا هستی.« عیسی فرمود: »مگر من شما دوازده نفر را انتخاب نکردم، اما در بین شما یک نفر ابلیس وجود دارد.« 
این سخن اشاره ای بود که عیسی به یهودای حواری پسر شمعون اسخریوطی کرد، زیرا قصد یهودا این بود که او را 

به دست دشمنان تسلیم نماید. 

6- دست های نشسته: روزی چند نفر از فریسیان و علمای یهود که از اورشلیم پیش عیسی آمده بودند مشاهده 
کردند که عده ای از شاگردان او با دست های به اصطالح نجس یعنی نشسته غذا می خورد )رسم بر اینجاری بود که 
فریسیان و حتی تمام یهودیان تا به دقت دست های خود را نمی شستند غذا نمی خوردند و با انجام مراسمی از این قبیل 
تعلیمات مشایخ خود را حفظ می کردند. به محض مراجعت از بازار غسل می نمودند و بدون غسل چیزی نمی خوردند 
و رسوم بی شمار دیگری را که از اجدادشان باقی مانده بود مانند آب کشیدن پیاله ها و دیگ ها و ظروف مسی...حفظ 
می کردند.( فریسیان و علما از عیسی پرسیدند: »چرا شاگردان تو طبق تعالیم مشایخ رفتار نمی کنند و با دست های 
نبی درباره شما ریاکارآنچه خوب پیشگویی کرده است آنجا که  نان می خورند؟« عیسی پاسخ داد: »اشعیای  نجس 
می فرماید: »این قوم مرا به زبان احترام می کنند ولی دل هایشان از من دور است. مرا به باطل عبادت می نمایند، زیرا 
قوانین انسانی را به عنوان آیین خدایی تعلیم می دهند.« شما احکام خدا را ترک کرده اید و تعالیم بشر را نگهداری 
می کنید. با حفظ تعلیمات انسانی چه خوب احکام الهی را باطل می سازید! مثال موسی فرموده است: »پدر و مادر خود 
را محترم بدارید« و »هر که به پدر و مادر ناسزا گوید محکوم به اعدام است.« ولی شما می گویید: »اگر شخصی به پدر 
و مادر خود بگوید: »سهمی را که از من به شما می رسد وقف خدا کرده ام.« شما او را ادای وظیفه درمورد  پدر و مادر 
معاف می دانید. بدین ترتیب با تعالیم خود که به آیندگان خواهید سپرد کالم خدا را باطل می سازید و از این قبیل 

کارها زیاد می کنید.«

بعد عیسی آن جماعت را احضار کرد و فرمود: »همگی دقت کنید و خوب بفهمید، چیزی وجود ندارد که از بیرون 
داخل انسان شود او را نجس سازد، بلکه آن چیزی که انسان را نجس می کند از درون خودش صادر می گردد« سپس 
عیسی جمعیت را ترک گفته به خانه رفت و در آنجا شاگردان به او گفتند: »هیچ می دانی که فریسیان از شنیدن این 
گفتار رنجیده اند؟« عیسی پاسخ داد: »هر نشانی که پدر آسمانی من آن را ننشانده باشد ریشه کن خواهد شد. آنان 
خواهند  چاه  در  هردو  باشد  دیگری  کور  عصا کش  کوری  هرگاه  و  کورند  راهنمایان  زیرا  گذارید،  خود  حال  به  را 
افتاد.« پطرس به خواهش گفت: »استاد آنچه را فرمودید برای ما تفسیر نمایید.« عیسی جواب داد: »مگر مقصود مرا 
او را نجس نمی کند؟ زیرا داخل قلب وی نمی گردد  از خارج داخل آدمی شود  نفهمیدید؟ آیا نمی دانید که هر چه 
بلکه وارد شکمش می شود و پس از کوتاه مدتی خارج می گردد.« )به این ترتیب عیسی خوردن انواع خوراکی ها را 
حالل ساخت( »ولی آنچه از درون انسان و از قلب او سرچشمه می گیرد؛ یعنی افکار ناپاک، فحشا، دزدی، آدم کشی، 
زناکاری، طمع، بدکرداری، کاله گذاری، حسادت، تهمت، تکبر و بالهت. تمام این کار های زشت که از باطن بیرون 

می آیند بشر را آلوده و نجس می گردانند.«

7- برخورد با یک زن بیگانه: عیسی آنجا را ترک گفته رهسپار ناحیه »صور« و »صیدون« شد. در آنجا زنی غیریهودی 
که از بومیان آنجا بود پیش او آمد و گفت: »ای استاد، پسر داوود، بر من رحم کن، زیرا دخترم شدیدا گرفتار روح 
شیطان است.« ولی عیسی به او جوابی نداد. باالخره شاگردان از عیسی تمنا کرده گفتند: »او را از ما دور کن، زیرا 
پیوسته پشت سر ما داد و فریاد می کند.« عیسی فرمود: »من به خاطر گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده 
شده ام.« لیکن آن زن آمد و پیش پاهای او زانو زد التماس کرد: »ای استاد، به من کمک کن.« عیسی فرمود: »شایسته 
نیست خوراک فرزندان را گرفت و پیش سگان انداخت.« زن گفت: »درست است، استاد ولی سگها ریزه خوار سفره 
صاحبشان می باشند.« عیسی فرمود: »ای زن، ایمان تو بسیار عجیب است. برو بر وفق مرادت بشود. روح شیطانی از 

دخترت خارج شده است.« پس او به خانه بازگشت و دخترش در همان لحظه شفا یافته بود. 

8- اطعام چهار هزار مرد: باز عیسی از نواحی صور خارج شده از راه صیدون و از سرزمین »دیکاپولس« گذشت 
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و به دریای جلیل آمد. در آن موقع شخص کری را که لکنت زبان هم داشت پیش او آورده التماس نمودند که بر 
او دست گذارد. عیسی وی را به تنهایی از میان جمعیت به کنار برد و سرانگشت خود را در گوش هایش گذاشت و 
سپس زبان مریض را با آب دهان خود تر کرد. و باالخره به آسمان چشم دوخته آهی از دل کشید و به مریض توجهی 
کرده فرمود: »باز شو.« در حال گوش هایش شنوا شد و عیب زبانش برطرف گردید و آشکارا به تکلم پرداخت. عیسی 
تأکید بسیار کرد که چیزی به کسی نگوید ولی هر چه بیشتر اصرار می نمود مردم بیشتر او را شهرت می دادند و با 
کمال تعجب می گفتند: »او همه چیز را بسیار خوب انجام داده است کران را شنوا و گنگان را گویا می سازد.« در یکی 
از این روزها که بار دیگر جمعیت کثیری دور او گرد آمدند و خوراک نداشتند، عیسی شاگردان خود را پیش خوانده 
فرمود: »دلم به حال این جمع می سوزد، زیرا اکنون سه روز است که با من هستند و چیزی ندارند بخورند. اگر ایشان 
را غذا نخورده به خانه هایشان برگردانم ممکن است بین راه از حال بروند، چه عده ای از آنها از جاهای دور آمده اند.« 
شاگردان جواب دادند: »در این جای خالی از سکنه از کجا می توان نان کافی برای آنها تهیه کرد؟« عیسی پرسید: 
»چند قرص نان همراه خود دارید؟« جواب دادند: »هفت تا« پس به آن جماعت دستور داد که روی زمین بنشینند. بعد 
هفت نان را برداشته پس از شکرگزاری برکت داده و پاره پاره کرده به شاگردان داد تا به مردم بدهند. ایشان نان را 
گرفته بین آن جماعت تقسیم کردند. چند ماهی کوچک نیز داشتند عیسی پس از برکت دادن آنها دستور داد که بین 
آن گروه بین آن گروه تقسیم شود. بدین ترتیب همه آنان خوردند و سیر شدند بعد خرده های اضافی را جمع کرده 

هفت زنبیل از آن پر نمودند. عده اطعام شدگان صرفنظر از زنان و اطفال چهار هزار مرد بودند. 

9- مباحثه فریسیان و صدوقیان با عیسی: بعد از این عیسی جمعیت را مرخص فرموده و با شاگردان خود سوار قایق 
شده رهسپار نواحی »مجدل« گردید. در آنجا عده ای از فریسیان و صدوقیان پیش او آمده تقاضا کردند که معجزه ای 
ایرادی برایش بتراشند، لیکن عیسی در پاسخ آنان گفت: »مردمان  آسمانی به آنها نشان دهد تا مگر بدان وسیله 
بی وفای عصر گناه آلود خواهان معجزه ای می باشند، ولی هیچ نشانه معجز آسایی به آنها داده نخواهد شد مگر نشانه 

یونس نبی.« عیسی این را که گفت ایشان را ترک نمود و رفت. 

شاگردان  قضا  از  رفتند  دریا  آن طرف  به  و  قایق شدند  سوار  مجددا  نابینا:  یک  و شفای  10- سرزنش شاگردان 
فراموش کرده بودند که نان همراه خود ببرند و به غیر از یک قرص نان چیزی در قایق نبود. عیسی در آن موقع به 
شاگردان فرمود: »از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان بر حذر باشید و از آن دوری نمایید.« حواریون در فکر فرو رفته 
به همدیگر می گفتند: »فرمایش استاد به خاطر این است که ما با خودمان نان نیاورده ایم.« عیسی این را درک نموده 
فرمود: »ای سست ایمانان، چرا درباره کمبود نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا پنج نان و پنج هزار 
نفر را به خاطر ندارید؟ آیا تعداد زنبیل هایی را که از نان اضافی پر شد از یاد برده اید؟ آیا موضوع هفت نان و چهار 
هزار نفر و تعداد زنبیل های باقی مانده نان ها یادتان نیست؟ چرا نمی فهمید که صحبت من راجع به نان نبود؟ باز هم 
تکرار می کنم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان بر حذر باشید و از آن دوری کنید.« باالخره ملتفت شدند که مقصود 
عیسی خمیرمایه نان نبود، بلکه به اجتناب از تعالیم فریسیان و صدوقیان امر می فرمود. در این موقع به بیت صیدا 
رسیدند و اهالی آنجا شخص کوری را به حضور عیسی آورده التماس کردند او را لمس کند تا بینا گردد. عیسی دست 
آن کور را در دست خود گرفت و او را به تنهایی بیرون ده برد و آب دهان خود را به چشمانش مالید. سپس دست 
خود را به او گذاشت و پرسید: »آیا چیزی می بینی؟« آن مرد سر خود را بلند کرد و گفت: »مردمی را که راه می روند 
می بینم، ولی مثل درخت به نظرم می آیند.« عیسی مجددا دست خود را بر چشمان او نهاد و این دفعه به خوبی توانست 
ببیند و کامال بینایی خود را باز یافت و همه چیز را به وضوح می دید عیسی برای اینکه آن مرد او را شهرت ندهد به او 

فرمود: »به خانه ات برو و به این دهکده برنگرد.« 

11- عیسی کیست؟ عیسی از آنجا به سرزمین »قیصریه فیلیپس« رفت و در راه از حواریون پرسید: »مردم مرا که پسر 
انسانم چه شخصی می دانند؟« جواب دادند: »بعضی می گویند که تو یحیی تعمید دهنده هستی. عده ای هم عقیده دارند 
که الیاس می باشی. بعضی ها هم اظهار می دارند که »ارمیا« یا یکی از پیامبرانی.« عیسی پرسید: »خوب، عقیده خودتان 
درمورد من چیست؟« پطرس بدون معطلی جواب داد: »تو مسیح پسر خدای زنده هستی! عیسی فرمود: »ای شمعون 
یونا، خوشا به حال تو! این را بشر برای تو مکشوف نساخته است، بلکه پدر آسمانی من این امور را به تو الهام نموده 
است. به تو می گویم تو پطرس )صخره( هستی. آری من بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهم کرد و نیروهای عالم 
اموات به آن تسلط نخواهند یافت. کلیدهای فرمانروایی آسمانی را به تو می دهم. هر چه تو حرام کنی همان است که 
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قبال در آسمان حرام شده است و هر چه را مجاز نمایی همان است که در آسمان جایز شمرده است.« آنگاه عیسی 
حواریون را اکیدا ملزم کرد که مسیح بودن او را فاش نسازند. 

12- عیسی درباره شهادت و رستاخیز خود پیشگویی می کند: از آن زمان به بعد عیسی به توضیح اموری که در 
آینده نزدیک می بایست برایش رخ دهد پرداخت. او می گفت: »من باید متحمل رنج و آزار فراوان شوم، مشایخ و 
کاهنان و علمای دینی مرا انکار خواهند کرد. مرا می کشند، اما در روز سوم دوباره زنده خواهم شد.« وقتی پطرس 
این را شنید عیسی را به کناری برد و زبان به نکوهش گشوده گفت: »ای استاد، خدا نکند، چنین سرنوشتی از تو به 
دور باد!« عیسی برگشته به پطرس گفت: »ای شیطان، دور شو، تو مانع راه من هستی. تو به این امور از نقطه نظر الهی 
نمی نگری، بلکه با افکار انسانی نگاه می کنی.« بعد عیسی افزود: »هر که بخواهد مرا پیروی کند باید به امیال انسانی 
خودش پشت پا زند و صلیب خود را بردارد و از پی من آید، زیرا هر که بخواهد زندگی را برای خود نگاه دارد آن را 
از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من از زندگی خود بگذرد آن را خواهد یافت. چه سودی دارد که آدمی به قیمت 

جان خود مالک تمام جهان شود؟ یا کسی که جان خود را باخته است به چه قیمتی دوباره آن را خواهد خرید؟« 

13- رد و قبول پسر انسان: »هر که در این عصر بی وفای گناه آلود از من و تعالیم من عار داشته باشد پسر انسان 
نیز در آن روزی که با فرشتگان مقدس و با جالل و بزرگواری خدایی خود می آید از او روی گردان خواهد بود و در 
آن روز به هر کس مطابق اعمالش پاداش یا کیفر خواهد داد. خاطر جمع باشید که کسانی در اینجا ایستاده اند که طعم 

موت را نخواهند چشید تا ببینند که پسر انسان به جالل پادشاهی خود رسیده است.« 

14- تبدیل هیأت عیسی: عیسی شش روز بعد، پطرس، یعقوب و برادرش یوحنا را به کوه بلندی برد تا در خلوت 
دعا کند. به هنگام دعا هیأت او تغییر یافت. صورتش همانند قرص خورشید درخشان شد و لباسش همچون نور مطلق 
سفید گردید. در آن حالت پر شکوه و جالل، موسی و الیاس نیز به حضورش رسیدند و درباره شهادت قریب الوقوع 
او در اورشلیم به گفتگو پرداختند. پطرس و همراهانش که خواب عمیقی گریبانگیرشان شده بود ناگهان بیدار شدند 
و عیسی را در آن حالت پرشکوه و آن دو مرد را به حال ایستاده دیدند. در آن موقع که موسی و الیاس قصد رفتن 
داشتند پطرس به عیسی عرض کرد: »ای استاد چه خوب است که اینجا بمانیم اگر اجازه بفرمایی سه سایه بان برپا 
می کنیم، یکی برای تو یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.« پطرس هنوز حرفش را تمام نکرده بود که ابری 
روشن پدیدار شد و ایشان را فرا گرفت و صدایی از ابر آمد که می فت: »این است پسر من و این است عزیز دلم که از 
او بسیار خشنودم. به او گوش دهید.« آن سه تن این را شنیده در نهایت ترس، پیشانی بر زمین نهادند، اما عیسی پیش 
آمده بر آنها دست گذاشت و فرمود: »برخیزید و نترسید.« وقتی چشم خود را باز کردند جز عیسی کسی را ندیدند. 

هنگامی که از کوه سرازیر می شدند عیسی به  15- حیرت شاگردان درمورد رستاخیز مردگان و آمدن الیاس: 
ایشان دستور داد: »تا پسر انسان از پس مرگ برنخیزد از آنچه دیده اید چیزی به کسی نگویید.« آنان اطاعت کرده 
این موضوع را در دل خود نگاه داشتند، ولی با همدیگر راجع به مقصود از اوضاع بعد از مرگ بحث می کردند. سرانجام 
از عیسی پرسیدند: »چطور است که علما می  گویند الیاس می بایست اول بیاید؟« عیسی پاسخ داد: »الیاس البته می آید 
و همه چیز را اصالح خواهد کرد اما بدانید که الیاس آمده است، لیکن مردم او را نشناختند و هر چه خواستند با او 
کردند. پسر انسان نیز به همین گونه می بایست از دست ایشان رنج کشد و زحمت بیند.« با این وصف فهمیدند که او 

درباره یحیای تعمید دهنده سخن می گوید.

16- شفای یک پسر مصروع: وقتی پیش حواریون دیگر برگشتند دیدند که گروه عظیمی دور آنها را گرفته اند و 
علما با آنها مشاجره می نمایند. به محض اینکه آن گروه عیسی را دیدند با هیجان به طرف او دویده سالم دادند. عیسی 
پرسید: »مشاجره شما با ایشان بر سر چیست؟« مردی از بین جمعیت جواب داد: »ای استاد، پسرم را پیش تو آورده ام، 
زیرا او یگانه فرزند من و مصروع است و به طرز وحشتناکی در رنج و عذاب می باشد. از شاگردانت کمک خواستم 
ولی ایشان نتوانستند او را شفا دهند.« عیسی فرمود: »ای مردمان روزگار بی ایمانی و کجروی! من تا چه حد متحمل 
شما شوم؟ پسر را پیش من بیاور.« او را آوردند و به محض اینکه پسر عیسی را دید روح، او را متشنج کرد و به زمین 
انداخت و غلطانید و کف از دهانش خارج شد. عیسی از پدرش پرسید: »از کی تا به حال چنین وضعی دارد؟« پدر 
گفت: »از طفولیت اینطور بوده چندین بار او را در آب و آتش انداخته تا هالکش کند. اگر کاری از دستت بر می آید 
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به ما رحم کن و مدد فرما.« عیسی فرمود: »اگر یعنی چه؟ برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است.« پدر فورا 
داد زد: »من ایمان دارم. ایمان کم مرا تقویت فرما.« عیسی که دید مردم زیاد ازدحام می کنند روح ناپاک را سرزنش 
کرده گفت: نای روح کر و الل، به تو فرمان می دهم او را رها کن و دیگر وارد او نشو.« در حال روح نعره  زنان پسر را 
تکانی داد و ازش خارج شد. چنان رنگ مرده به آن جوان نشسته بود که اغلب حاضرین خیال می کردند مرده است، 
اما عیسی دست او را گرفته بلندش کرد. جمعیت از این نشانه عظیم خدایی متحیر گشتند و وقتی عیسی داخل خانه ای 
شد حواریون پیش آمده محرمانه پرسیدند: »چرا ما نتوانستیم روح را خارج کنیم؟« عیسی در جواب ایشان فرمود: 
»به علت کم ایمانی تان زیرا یقین بدانید که اگر به اندازه دانه خردلی ایمان داشته باشید می توانید به این کوه دستور 
دهید که از اینجا به آنجا برو و برود و هیچ کاری برای شما محال نخواهد بود ولی این نوع ارواح را جز به وسیله دعا 

نمی توان از آدمی بیرون راند.« 

17- یک پیشگویی دیگر درباره مرگ و رستاخیز خود: عیسی و حواریون آن محل را ترک گفته از ناحیه جلیل 
عبور کردند. عیسی خط سیر و مقصد خود را از مردم پنهان می داشت تا شاگردان خود را محرمانه تعلیم دهد که پسر 
انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد و آنان او را به قتل خواهد رسانید و سه روز پس از مرگ دوباره زنده خواهد 

شد، ولی حواریون هم معنی این تعلیم را نمی فهمیدند و هم می ترسیدند چیزی بپرسند. 

18- پرداخت مالیات ساالنه معبد: وقتی به کفرناحوم وارد شدند، مأمورین جمع آوری مالیات معبد پیش پطرس 
آمده پرسیدند: »آیا استاد تو مالیات ساالنه معبد را می پردازید؟« پطرس جواب داد: »بله!« و چون وارد خانه شد قبل 
از اینکه چیزی بگوید عیسی از او سؤال کرد: »ای شمعون، نظر تو چیست؟ پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج 
پس  »خوب،  فرمود:  عیسی  دیگران«  از  »مسلما  داد:  پاسخ  پطرس  دیگران؟«  از  یا  فرزندان خودشان  از  می گیرند؟ 
فرزندان از دادن مالیات معافند، ولی برای اینکه آنها نرنجند، برو قالبی به آب دریا بینداز. دهان اولین ماهی را که 

گرفتی باز کن. در آن سکه ای می یابی. آن را بردار به حساب من و خودت به مأمورین مالیات بده.«  

19- پاسخ به مباحثه شاگردان درباره جاه و مقام: در همین موقع عیسی از حواریون سؤال کرد: »بین راه راجع به 
چه مباحثه می کردید؟« آنان جوابی ندادند، زیرا موضوع مباحثه شان این بود که کدام یک از آنان بزرگ تر است. عیسی 
نشست و آنان را احضار کرده گفت: »اگر کسی بخواهد نفر اول شود می بایست نفر آخر و خدمتگزار همه گردد.« بعد 
پرسیدند: »بزرگترین شخص در ملکوت خدا کیست؟« عیسی کودکی را صدا زده او را در وسط ایستانید و فرمود: »این 
حقیقت را بدانید که هرگز به ملکوت خدا راه نخواهید یافت مگر اینکه برگردید و مانند طفالن شوید. بنابراین هر که 
خود را همانند این کودک فروتن سازد در ملکوت خدا بزرگترین محسوب خواهد شد و هر که چنین طفلی را به خاطر 

نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه فقط من بلکه فرستنده مرا هم پذیرفته است.« 

20- نکوهش تعصب بیجای یوحنا: آنگاه یوحنا گفت: »ای استاد، ما شخصی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح شیطانی 
را بیرون می کرد و او را از این عمل باز داشتیم، زیرا از ما نبود.« عیسی فرمود: »مانع او نشوید، زیرا امکان ندارد کسی 
به نام من معجزه ای انجام دهد و بالفاصله به من ناسزا گوید. هر که با ما مخالف نیست از ماست و هر که به شما به 
خاطر اینکه متعلقین مسیح هستند پیاله ای آب آشامیدنی دهد مطمئن باشید که بی اجر نخواهد ماند و اما کسی که 
کوچکترین مؤمن مرا از ایمانش نسبت به من منحرف گرداند بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویزند و در 
دریا غرق گردد. وای بر این دنیا که موجبات انحراف را فراهم می سازد. اما هر چند که از لغزش گریزی نیست وای 
بر کسی که وسیله آن شود. اگر دست یا پایت تو را منحرف سازد آن را قطع کن و به دور انداز زیرا ورود به حیات 
بدون یک دست یا یک پا از رفتن در آتش جاودانی با بدن سالم بهتر است و در صورتی که چشمت تو را گمراه می کند 
آن را در آور و به دور انداز زیرا ورود به حیات با یک چشم از رفتن به آتش جهنم با دو چشم سالم برای تو بهتر 
خواهد بود.« »مواظب باشید مبادا یکی از این کوچکان را حقیر شمارید، زیرا بدانید که در جهان باال فرشتگان ایشان 
پیوسته در خدمت پدر آسمانی من حضور دارند. نظر شما در این مورد چیست؟ اگر شخصی صاحب صد گوسفند باشد 
و یکی از آنها گم شود آیا نود و نه گوسفند دیگر را ول نمی کند و در جستجوی آن گم شده کوه به کوه نمی گردد؟ و 
هرگاه موفق به یافتن آن یکی شود مطمئنا بدانید برای آن یکی بیشتر از نود و نه رأس دیگر که گم نشده اند شادی 

خواهد کرد. به همین طریق خواست پدر آسمانی من این است که از این کوچکان یکی هم گم نشود.« 



34

21- در پیرامون عفو و اغماض: »اگر برادرت نسبت به تو بدی کرده است شخصا پیش او برو و در خفا تقصیرش را 
به او بفهمان. اگر به تو گوش داد مجددا او را به عنوان برادر یافته ای. اما اگر به سخن تو گوش نداد یکی دو نفر دیگر 
را همراه خود ببر تا هر امری به وسیله دو یا سه شاهد تأیید شود و اگر نصایح آنان را نیز رد کند موضوع را به اطالع 
مجمع مقدسین برسان و اگر از رأی کلیسا هم سرپیچی کرد با او مثل یک خدا ناشناس یا یک باجگیر رفتار کن. این 
حقیقت را بدانید که هر چه را در این عالم حرام کنید قبال در عالم باال حرام شده است و هر چه را حالل شمارید قبال 
در آن عالم حالل شناخته شده است.« »باز هم می گویم اگر فقط دو نفر از شما در روی زمین در خصوص آنچه از خدا 
می خواهند یکدل باشند پدر آسمانی من دعای ایشان را مستجاب خواهد فرمود زیرا هرگاه دو یا سه نفر به نام من در 
یک جا جمع شوند من نیز در آنجا حضور خواهم داشت.« پطرس جلوتر آمده پرسید: »استاد، تا چند بار که برادرم به 

من بدی کند مجبورم او را ببخشم؟ هفت بار؟« 

عیسی پاسخ داد: من نمی گویم هفت بار بلکه هفتاد تا هفت بار! مثال فرمانروایی آسمانی را می توان به این تشبیه کرد 
که پادشاهی تصمیم گرفت به حساب غالمان خود رسیدگی کند و وقتی به حساب ایشان رسیدگی کرد غالمی را پیش 
او آوردند که مبلغ هفتاد و پنج )75( میلیون ریال بدهی داشت. نظر به اینکه قادر نبود بدهی خود را بپردازد اربابش 
فرمان داد او را با همسر و فرزندان و تمام دارایی اش بفروشند تا طلب خود را وصول کند. آن غالم وقتی این را شنید 
خود را پیش پاهای پادشاه انداخت و با التماس زیاد گفت: »به من مهلت بده قول می دهم همه طلب شما را بپردازم.« 
دل شاه به حالش سوخت و تمام بدهی وی را بخشید و آزادش کرد اما همین که از آنجا خارج شد با یکی از همکارانش 
که مبلغ یک هزار و پنجاه ریال ازش می خواست برخورد کرده گریبان او را گرفت و گفت: »طلب من را بده« همکارش 
به پای او افتاد و با التماس گفت »به من مهلت بده. همه را پرداخت خواهم کرد.« ولی التماس او را قبول نکرد و وی 
را به زندان انداخت تا طلب خود را وصول کند. هنگامی که همکاران دیگر این جریان را مشاهده نمودند رفتند و 
اربابشان را از این امر مطلع ساختند. ارباب او را احضار کرده گفت: »ای غالم شریر، من به خاطر التماس تو از تمام 
بدهیت گذشتم. آیا بر تو واجب نبود همانطوری که من به تو رحم کردم تو نیز به همکارت رحم کنی؟« آنگاه ارباب 
با خشم و غضب او را به دست شکنجه گران سپرد تا تمام طلب خود را وصول کند. به همان طریق اگر هر یکی از شما 

برادر خود را نبخشد پدر آسمانی من هم او را نخواهد بخشید.« 

22- پیروی از عیسی: عیسی که به راه افتاد شخصی به او گفت: »هر کجا که بروی من هم به دنبالت می آیم.« عیسی 
برای  جایی  انسان  پسر  اما  آشیانه  درختان  برفراز  پرندگان  و  دارند  النه  زمین  در سوراخ های  »روباهان  داد:  پاسخ 
سرنهادن ندارد.« و به دنبال آن خطاب به یکی دیگر گفت: »از من پیروی کن.« او جواب داد: »اول بگذار بروم پدرم 
را دفن کنم.« عیسی فرمود: »بگذار مردگان، مردگان خود را دفن کنند، اما تو برو مژده فرمانروایی خدایی را منتشر 
ساز.« شخص دیگری گفت: »استاد، من از تو پیروی خواهم کرد منتهی اول اجازه بده با خانواده خودم خداحافظی 
نمایم.« عیسی پاسخ داد: »هر که در حال شخم زدن به عقب نگاه کند شایستگی خدمت گزاری در فرمانروایی خدا را 

ندارد.«

23- پاسخ به برادران بی ایمان: عید یهود یعنی عید خیمه ها نزدیک بود و برادران عیسی به او گفتند: »اینجا را 
ترک کن و به یهودیه برو تا پیروانی که در آنجا داری کارهایی را که انجام می دهی ببینند، زیرا کسی که می خواهد 
سرشناس بشود در پنهانی کار نمی کند. پس تو که این همه فعالیت می کنی خود را آشکارا به جهانیان معرفی کن.« 
عیسی به برادرانش که تا آنوقت به او ایمان نیاورده بودند چنین جواب داد: »وقت من هنوز نرسیده است لیکن وقت 
شما همیشه موجود است. محال است که دنیا از شما نفرت داشته باشد، ولی به سبب اینکه من شاهد اعمال گناه آلود 
آنم از من نفرت دارد. شما خودتان برای عید به اورشلیم بروید. من با شما نمی آیم، زیرا وقت من هنوز نرسیده است.« 

این را گفت و در جلیل ماند. 

24- یک سفر به اورشلیم: زمان رحلت عیسی نزدیک می شد. او با عزمی راسخ رو به اورشلیم نهاد و پیش از خودش 
عده ای را فرستاد که به یکی از دهات سامره بروند و برای او مسکن و غذا تهیه نمایند، اما ساکنین آن دهکده او را 
نپذیرفتند، زیرا عازم اورشلیم بود. یعقوب و یوحنا، دو تن از حواریون عیسی که این رفتار آنها را دیدند اظهار داشتند: 
»خداوندا، آیا می خواهی آتشی از آسمان بخواهیم تا این قوم را بسوزاند.« عیسی برگشته آنها را سرزنش کرد و به 

دهکده دیگری رفتند. 
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و  می گشتند  عیسی  دنبال  به  اورشلیم  در  یهودیان  رسید،  فرا  یهود  عید  خیمه ها:  عید  برای  اورشلیم  به  سفر   -1
می پرسیدند: »او کجاست؟« درباره عیسی در میان قوم اختالف نظر پیدا شده بود. بعضی ها می گفتند: »آدم خوبی است« 
و بعضی ها اظهار می داشتند: »خیر، مردم را منحرف می کند.« به هر حال از ترس رؤسای یهود، کسی جرأت نمی کرد 
آشکارا درباره او اظهار نظر کند. در اواسط هفته عید، عیسی به معبد بزرگ وارد شد و به تعلیم پرداخت. یهودیان با 
کمال تعجب می پرسیدند: »این شخص که تحصیل نکرده این علم و دانش را از کجا آورده است؟« عیسی در ضمن 
از کسی است که مرا فرستاده است هر که مایل به  بلکه  از خودم نیست،  »تعالیم من  تعلیمات خود، چنین فرمود: 
انجام خواست خدا باشد خواهد فهمید که آیا تعالیم من از خدا سرچشمه می گیرند یا اینکه من از پیش خودم سخن 
می گویم. آن کس که از پیش خود سخن گوید طالب جاه و جالل برای خودش می باشد، لیکن آن کسی که طالب 
جالل فرستنده خود باشد معتبر است و در او ناراستی نیست. مگر شریعت به وسیله موسی به شما عطا نشد؟ اما هیچ 
یک از شما آن را به عمل نمی آورد. پس به چه دلیل قصد جان مرا دارید؟« آن جمعیت در جواب گفتند: »حتما اسیر 
روح شیطان شده ای. کی قصد جان تو را دارد؟« عیسی فرمود: »چرا همه شما از کاری که من انجام دادم در حیرتید؟ 
موسی قانون ختنه را به شما داد )اگرچه این قانون را اجداد او بنیان گذاشتند نه خودش( و شما در روز شنبه هم ختنه 
می کنید. پس اگر برای حفظ شریعت موسی حاضرید در روز شنبه ختنه کنید چرا با من که در روز سبت انسانی را 
سالم و تندرست کردم با خشونت رفتار می کنید؟ قضاوت شما سطحی نباشد، بلکه قضاوت بر حق کنید.« عده ای از 
اهالی اورشلیم که این را شنیدند اظهار کردند: »مگر این همان شخصی نیست که نقشه قتل او را می کشند؟ ولی او در 

اینجا بی پروا سخن می گوید و آنها هیچ عکس العملی نشان نمی دهند! 

او را واقعا مسیح موعود بدانند؟ خیر! چنین نیست! ما می دانیم این شخص از کجا آمده  آیا امکان دارد رؤسای ما 
است، ولی هیچ کس از محل ظهور مسیح آگاه نخواهد بود.« عیسی که در این موقع در معبد بزرگ به تعلیم مشغول 
بود صدای خود را بلند کرده فریاد زد: »آری مرا می شناسید و می دانید از کجا آمده ام، اما بدانید من به دلخواه خودم 
نیامده ام، بلکه کسی مرا فرستاده است که قابل اعتماد است و شما او را نمی شناسید. من او را می شناسم از آنرو که از 
جانب وی آمده ام چون او مرا فرستاده است.« در آن هنگام ایشان خواستند او را دستگیر نمایند ولی هیچ کس دست 
به سوی او نبرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. سرانجام عده بسیاری از آن گروه به او گرویدند و گفتند: »آیا مسیح 
موعود که بایستی ظهور کند معجزاتی بیش از آنچه عیسی کرده است خواهد کرد؟« همین که این سخن که مردم زیر 
لب راجع به عیسی می گفتند به گوش فریسیان رسید، هیأت رئیسه کاهنان را از جریان مطلع ساختند و آنان افسران 
معبد را مأمور دستگیری و توقیف عیسی نمودند. آنگاه عیسی فرمود: »من فقط کوتاه مدتی پیش شما هستم و بعد 
پیش فرستنده خودم باز می گردم. شما مرا می جویید، ولی نخواهید یافت و به آنجایی که می روم شما نمی توانید بیایید.« 
یهودیان از یکدیگر می پرسیدند: »این شخص به کجا می رود که ما نمی توانیم پیدایش کنیم؟ آیا پیش یهودیانی که 
در یونان و قلمرو آن پراکنده شده اند می رود؟ آیا بیگانگان را تعلیم خواهد داد؟ مقصودش از اینکه می گوید مرا 
می جویید و نخواهید یافت و به جایی می روم که نمی توانید بیایید چیست؟« در آخرین و مهمترین روز عید، عیسی از 
جا برخاست و با صدای بلند فرمود: »هر که تشنه است پیش من آید و بنوشد و چنانکه کالم خدا می فرماید هر که 
به من ایمان دارد سیلی از آب زنده از قلب وی جاری خواهد شد.« )با این عبارت عیسی به روح القدس که می بایست 
به آنانی که به او ایمان می آورند عطا شود اشاره کرد. تا آن زمان روح القدس نیامده بود، زیرا عیسی هنوز به جالل و 

عظمت خود نایل نشده بود.(

عده ای از آن جماعت وقتی این سخن را شنیدند گفتند: »حقا که این شخص همان پیامبر موعود است.« عده دیگر 
خدا  کالم  مگر  می آید؟  جلیل  از  مسیح  آیا  چه؟  »یعنی  گفتند:  اعتراض  به  بعضی  ولی  است.«  مسیح  »همان  گفتند: 
او  او یعنی بیت  لحم ظهور خواهد کرد؟« بدین ترتیب درباره  از نسل داوود است و در زادگاه  نمی گوید که مسیح 
او دراز  او را دستگیر کنند، ولی هیچ کس دست به طرف  افتاد. عده ای خواستند  اختالف نظر عمیقی بین یهودیان 
نکرد. هیأت رئیسه کاهنان و فریسیان وقتی دیدند که افسران برگشتند و عیسی همراهشان نیست پرسیدند: »چرا او 
را دستگیر نکردید و به همراه نیاوردید؟« جواب دادند: »هرگز هیچ کس مانند او سخن نگفنه است.« فریسیان گفتند: 
»آیا شما هم گولش را خوردید؟ راستی از بزرگان قوم یا از فریسیان هم کسی به او گرویده است؟ مردم عامی بی  خبر 
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از شریعت که اهل جهنمند!!« در آن میان یکی از بین خودشان به نام نیقودیموس که شبانه به مالقات عیسی رفته بود 
پرسید: »آیا شریعت ما بدون بازپرسی و بازرسی کسی را محکوم می سازد؟« جواب دادند: »ها! توهم جلیلی هستی؟ 
کالم خدا را خوب بررسی کن، آنوقت معلوم خواهد شد که هیچ پیغمبری از جلیل ظهور نخواهد کرد.« بعد آنها متفرق 

شده به منازل خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. 

2- داستان زن هرجایی: صبح روز بعد عیسی دوباره به معبد بزرگ برگشت و وقتی مردم جمع شدند نشست و به 
تعلیم ایشان پرداخت طولی نکشید که علمای یهود و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته شده بود کشان کشان 
پیش او آوردند و در وسط محوطه معبد ایستانیدند. ایشان به منظور اینکه عیسی را وادار به ارتکاب خطایی نمایند و 
اتهامی بر او وارد سازند به او گفتند: »ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته اند. موسی در تورات فرموده است 
چنین زنانی باید سنگسار شوند ولی تو چه می فرمایی؟« عیسی به آنان پاسخی نداد و خم شده با سرانگشت خود روی 
زمین شروع به نوشتن کرد، اما چون آنان با اصرار زیاد جواب سؤالشان را می خواستند سر خود را بلند کرده فرمود: 
»در میان شما هر که بی گناه است سنگ اول را به او بزند.« بار دیگر خم شده به نوشتن ادامه داد. از شنیدن این حکم 
همه از بزرگ تا کوچک یکی یکی بیرون رفتند و در محوطه معبد کسی جز عیسی و آن زن باقی نماند. عیسی سر را 
بلند کرد و پرسید: »ای زن، مدعیان تو چه شدند؟ آیا کسی نبود که حکم را درمورد تو اجرا کند؟« جواب داد: »خیر 

آقا، هیچ کس نتوانست.« عیسی فرمود: »پس من نیز حکم را درمورد تو اجرا نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن.« 

تاریکی  به جمعیت گفت: »من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در  بار دیگر خطاب  عیسی  3- نور عالم: 
سرگردان نخواهد بود، بلکه از نور زندگی بهره مند خواهد شد. فورا فریسیان ایراد گرفته گفتند: »چون تو بر خودت 
شهادت می دهی شهادتت دارای اعتبار نیست.« عیسی پاسخ داد: »اگرچه من بر خود شهادت می دهم شهادتم معتبر 
است به سبب اینکه می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم، اما شما نمی دانید. شما به حسب ظاهر قضاوت می کنید من 
بدین منوال بر هیچ کس حکم نمی کنم. اگر هم بکنم حکمم بر حق خواهد بود، زیرا تنها نیستم، بلکه پدری که مرا 
فرستاد با من است. مگر شریعت شما نمی گوید که گواهی دو شاهد معتبر است. خوب، من به عنوان شاهد اول بر خود 
شهادت می دهم و پدرم نیز که مرا فرستاد به عنوان شاهد دوم بر من گواهی می دهد.« پرسیدند: »پدرت کجاست؟« 
عیسی فرمود: »نه مرا می شناسید و نه پدرم را زیرا اگر مرا می شناختید پدرم را هم می شناختید.« عیسی این بیانات 
را در محل خزانه داری معبد هنگامی که تعلیم می داد ایراد فرمود و هیچ کس او را دستگیر نکرد زیرا هنوز وقتش 

نرسیده بود. 

4- پدر یهودیان: باز عیسی آغاز سخن نموده گفت: »من می روم و شما دنبال من خواهید گشت و زیر بار گناهان 
خود خواهید مرد. به آنجایی که من می روم شما نمی توانید بیایید.« یهودیان به همدیگر گفتند: »مگر او قصد خودکشی 
دارد که می گوید ما نمی توانیم آنجایی که او می رود برویم؟« عیسی مجددا فرمود: »شما از پایین هستید و من از باال. 
شما به این جهان تعلق دارید اما من خیر. از این جهت به شما گفتم در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نداشته 
باشید که من او هستم، زیر بار گناهان خویش خواهید مرد.« پرسیدند: »تو کیستی؟« عیسی جواب داد: »همانم که از 
ابتدا به شما گفته ام و هنوز موضوعات زیادی هست که باید درباره آنها سخن بگویم و حکم نمایم لیکن من فقط آنچه 
را که از فرستنده حق گوی خود می شنوم برای این عالم بیان می دارم.« )جمعیت درک کردند که درباره پدر خودش، 
خدا سخن می گوید.( عیسی افزود: »هر وقت پسر انسان را باال برید مرا خواهید شناخت و خواهید فهمید که عمل من 
عمل پدر و بیان من شرح تعالیم او است. فرستنده من با من است و مرا تنها نگذاشته است، زیرا پیوسته آنچه را که 

مورد پسند اوست به عمل می آورم« وقتی عیسی این مطالب را بیان فرمود عده بسیاری به او گرویدند. 

آنگاه عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند فرمود: »اگر طبق تعالیم من رفتار کنید در واقع پیرو من خواهید بود. 
به حقیقت پی خواهید برد و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.« بعضی در جواب گفتند: »ما اوالد ابراهیم هستیم و تا به 
حال در بندگی کسی نبوده ایم. پس مقصود تو از اینکه می گویی آزاد خواهید شد چیست؟« عیسی فرمود: »یقین بدانید 
که هر که گناه ورزد برده گناه است و برده در خانواده موقعیت ثابتی ندارد، ولی مقام پسر همیشه محفوظ است. 
پس در صورتی که پسر، شما را آزاد کند واقعا آزاد خواهید بود. می دانم که شما اوالد ابراهیم هستید منتهی به علت 
اینکه پیام من در قلب شما جای نمی گیرد قصد جان مرا دارید. من آنچه را در حضور پدرم دیده ام بیان می دارم و شما 
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آنچه را از پدرتان فرا گرفته اید به عمل می آورید.« پاسخ دادند: »پدر ما ابراهیم است.« عیسی فرمود: »اگر فرزندان 
ابراهیم می بودید کارهای ابراهیم را می کردید لیکن اکنون برای اینکه حقیقتی را که از خدا شنیده ام به شما می گویم 
می خواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین رفتاری نداشت. شما اعمال پدر خود را انجام می دهید.« ایشان گفتند: »ما 
حرام زاده نیستیم. ما یک پدر داریم؛ یعنی خدا!« عیسی فرمود: »اگر خدا پدرتان می بود مرا دوست می داشتید، زیرا 
من از جانب خدا آمده ام و اکنون اینجا هستم. من به دلخواه خودم نیامده ام، او مرا فرستاد. چرا سخن مرا نمی فهمید؟ 

علتش این است که تاب شنیدن پیام مرا ندارید. شما فرزند ابلیس هستید و قصد انجام تمایالت او را دارید.

او از اول قاتل بوده و با راستی میانه ای نداشته است از آن رو که حقیقتی در وی نیست و هر دروغی که بگوید از ذات 
خودش تراوش می کند، زیرا او دروغگوی محض و سازنده جمیع دروغهاست، اما به خاطر اینکه من عین حقیقت را به 
شما می گویم سخنان مرا باور نمی کنید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر حقیقت را بیان 
می دارم چرا سخنان مرا باور نمی کنید؟ کسی که از خداست به پیام خدا گوش می دهد. بنابراین علت بی اعتنایی شما 
این است که فرزندان خدا نیستید!« یهودیان جواب دادند: »مگر ما راست نمی گوییم که تو سامری و اسیر روح شیطان 
هستی؟« عیسی فرمود: »من اسیر روح شیطان نیستم، بلکه پدر را محترم می دارم، ولی شما به من بی احترامی می کنید. 
نه اینکه من برای خود خواستار احترام باشم. کسی هست که طالب آن است و او خودش قضاوت خواهد کرد. این 

حقیقت را بدانید که هر که از تعلیم من اطاعت کند تا به ابد نخواهد مرد.« 

یهودیان گفتند: »دیگر یقین حاصل کردیم که اسیر روح شیطان هستی. با وجودی که ابراهیم و همه پیامبران مردند 
تو می گویی هر که مطیع تعالیم تو باشد تا به ابد نخواهد مرد؛ یعنی تو از جد ما ابراهیم باالتری؟ او و همه پیامبران 
در گذشتند. تو خود را کی می دانی؟« عیسی پاسخ داد: »اگر من خودم را احترام کنم این احترام ارزشی ندارد. پدر من 
که شما او را نمی شناسید و ادعا دارید که خدای شماست خودش مرا محترم می دارد. من او را می شناسم و اگر این را 
انکار کنم باید مانند شما دروغگو باشم. آری من او را می شناسم و اوامر او را به جا می آورم. شادمانی پدر شما ابراهیم 
این بود که روز ظهور مرا ببیند و آن را دید و خوشحال شد.« یهودیان متعجب شده گفتند: تو که هنوز پنجاه سال 
هم نداری چطور ابراهیم را دیده ای؟« عیسی جواب داد: »یقین بدانید که قبل از وجود ابراهیم، من بوده ام و هستم.« 
یهودیان که این را شنیدند سنگ برداشتند و می خواستند سنگسارش کنند اما او از انظار ناپدید شده از معبد بیرون 

رفت. 

عیسی به همراه شاگردانش از محلی می گذشت که کور مادرزادی را دید. شاگردان از  5- شفای کور مادر زاد: 
او سؤال نمودند: »استاد، علت اینکه این شخص کور به دنیا آمده گناه خودش بود یا گناه والدینش؟« عیسی به آنها 
پاسخ داد: »نه گناه خودش و نه گناه والدینش، بلکه به خاطر این بود که به وسیله او قدرت خدا آشکار گردد. تا روز 
است باید کارهای فرستنده مرا انجام دهیم، زیرا شب می آید و کاری از کسی ساخته نیست. تا زمانی که من در جهان 
هستم نور جهانم.« عیسی که این را گفت آب دهان خود را به زمین انداخت و با آن گل درست کرد و به چشمان آن 
کور مالید و فرمود: »برو و چشمانت را در حوض سیلوها )یعنی فرستاده( بشوی.« آن مرد رفت و شست و با چشمان 
بینا بازگشت. همسایگان و کسانی که وی را به گدایی می شناختند وقتی او را دیدند اظهار نمودند: »مگر او آن شخص 

کوری نیست که می نشست و گدایی می کرد؟«

همانم.«  »من  گفت:  مرد  آن  اوست؟«  قیافه  هم  نیست،  او  »خیر  گفتند:  دیگران  است«  »بله خودش  گفتند:  بعضی ها 
پرسیدند: »پس چطور بینا شدی؟« جواب داد: »آن مردی که اسمش عیسی است گل درست کرد و به چشمانم مالید و 
دستور داد به حوض سیلوها بروم و آنها را بشویم. من هم رفتم و شستم و بینا شدم.« پرسیدند: »او کجاست؟« جواب 
داد: »نمی دانم.« پس آن شفا یافته را پیش فریسیان بردند. نظر به اینکه عیسی در روز شنبه گل ساخته و او را بینا کرده 
بود، فریسیان از آن مرد بازجویی کردند. او پاسخ داد: »گل به چشمانم مالید و بعد از آنکه آنها را شستم اکنون همه 
چیز را می بینم.« عده ای از فریسیان گفتند: »ولی غیر ممکن است شخصی که روز سبت را می شکند از جانب خدا باشد.« 
دیگران به اعتراض گفتند: »چطور ممکن است از آدم خاطی چنین معجزاتی به ظهور برسد؟« بدین جهت در میان 
آنان اختالف افتاد. بار دیگر از آن شخص بازپرسی کرده از او پرسیدند: »تو که بینا شده ای درباره او چه می گویی؟« 
جواب داد: »او پیغمبر است.« به هر حال یهودیان زیر بار نرفتند که او کور بوده و بینا گشته است. پس والدینش را 
احضار کرده از ایشان پرسیدند: »آیا این پسر شماست؟ آیا واقعا کور به دنیا آمده؟ پس حاال چطور بینا شده است؟« 
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والدینش پاسخ دادند: »ما می دانیم که او پسر ماست و کور به دنیا آمده، ولی از اینکه چطور بینا شده و کی او را بینا 
کرده است خبری نداریم. او بالغ است از خودش بپرسید. حرف خودش را خواهد زد.« )والدینش به علت ترس از 
یهودیان چنین جواب دادند، زیرا رؤسای یهود قرار گذاشته بودند که هر کس عیسی را مسیح بداند از ورود به مجالس 
عبادتی محروم گردد. این بود که جواب دادند: »او بالغ است. از خودش بپرسید«(. یهودیان بار دیگر آن شخص بینا 

شده را صدا کرده به او دستور دادند: »خدا را تمجید کن ما می دانیم او آدم گناهکاری است.«

جواب داد: »من نمی دانم گناهکار است یا نه همین قدر می دانم که کور بودم و اکنون بینا هستم.« پرسیدند: »او با تو 
چه کرد؟ چطور بینا کرد؟« جواب داد: »همین االن گفتم. مگر گوش ندادید؟ چرا می خواهید مطلب را دوباره بشنوید؟ 
موسی  پیروان  ما  هستی.  او  پیرو  »خودت  گفتند:  کرده  پرخاش  او  به  بشوید؟«  او  پیروان  از  می خواهید  آیا  عجب! 
می باشیم و می دانیم که خدا با موسی سخن گفته است، لیکن درمورد این شخص حتی نمی دانیم که از کجا آمده است.« 
آن مرد گفت: »عجب! با اینکه مرا بینا ساخته نمی دانید از کجا آمده است. ما خاطر جمع هستیم که خدا هرگز دعای 
خطاکاران را نمی شنود، اما دعای کسی را که خداپرست و مجری اراده او باشد البته می شنود. از ابتدای عالم شنیده 
نشده است که کسی چشم کور مادرزاد را شفا دهد. اگر این شخص از جانب خدا نمی بود نمی توانست کارهایی از این 
قبیل انجام دهد.« آنها با تندی جواب دادند: »تو کامال فاسد و گناه آلود به دنیا آمده ای حاال ما را تعلیم می دهی؟« و او را 
از عبادتگاه بیرون کردند. هنگامی که عیسی اطالع یافت که او را از عبادتگاه بیرون کرده اند او را پیدا کرد و او پرسید: 
»آیا به پسر انسان ایمان داری؟« پاسخ داد: »آقا، بگو کیست تا به او ایمان آورم.« عیسی فرمود: »نه فقط او را دیده ای، 
با تو سخن می گوید اوست.« آن مرد پیش پاهای عیسی زانو زده گفت: »خداوندا، ایمان  بلکه همان کسی که دارد 
دارم.« عیسی اظهار داشت: »من برای تفکیک و جداسازی به این جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور گردند.« 
عده ای از فریسیان که با وی بودند وقتی این را شنیدند سؤال کردند: »پس آیا ما هم کوریم؟« عیسی فرمود: »اگر کور 
می بودید تبرئه می شدید، اما چون اظهار می دارید بینا هستید نمی توانید از زیر مسؤولیت خود در قبال گناهانتان شانه 

خالی کنید.« 

6- شبان نیکو: »مطمئنا بدانید هر که از در داخل آغل گوسفندان نگردد و از راه دیگری وارد شود دزد و راهزن 
است، اما آن کسی که از در داخل شود شبان گوسفندان است. دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدای او 
را می شناسند. او گوسفندان خود را به نام صدا می کند و آنها را بیرون می آورد. وقتی همه شان بیرون آمدند پیشاپیش 
آنها می رود و آنها دنبال سرش می افتند، زیرا با صدای او آشنا هستند. به دنبال غریبه نمی روند، بلکه از او می گریزند، 
زیرا صدای غریبه به گوششان آشنا نیست.« عیسی این مثل را برای ایشان زد، لیکن مقصودش را نفهمیدند. بعد ادامه 
داد: »این حقیقت را بدانید که من خود در ورودی آغل هستم. هر که قبل از من به این عنوان آمده دزد و راهزن بوده 
است و گوسفندان گوش به آنان نداده اند. من در هستم هر که از راه من داخل شود نجات می یابد و در داخل و خارج 
گردش می کند و کسب روزی می نماید. دزد منظورش از آمدن صرفا دزدیدن و کشتن و از بین بردن است. من آمده ام 

تا ایشان از زندگی بهره مند گردند، از یک زندگی واالتر و بهتر.« 

»من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندانش فدا می کند. مزدور که شبان و صاحب گوسفندان 
نیست هرگاه ببیند که گرگ می آید آنها را ول می کند و پا به فرار می گذارد و گرگ آنها را دنبال کرده گله را پراکنده 
می سازد. مزدور از این جهت می گریزد که مزدور است و در فکر گوسفندان نیست من شبان نیکو هستم و گوسفندان 
خود را می شناسم ایشان نیز مرا می شناسند چنانکه پدر مرا می شناسد و من او را می شناسم. من جان خود را در راه 
گوسفندان می دهم. گوسفندان دیگری نیز دارم که متعلق به این آغل نیستند من باید آنها را نیز به داخل هدایت 
کنم. ایشان به صدای من گوش می دهند و همگی یک گله و در تحت رهبری یک شبان خواهند بود. پدر مرا دوست 
دارد، زیرا جان خود را می دهم و آن را فدا می کنم تا دوباره بدستش آورم. هیچ کس آن را از من نمی گیرد. من خود 
داوطلبانه آن را فدا می کنم. اختیار دارم جان را بدهم و قدرت دارم آن را باز یابم. این فرمان را از پدرم یافته ام.« در 
نتیجه این سخن، بار دیگر در بین یهودیان اختالف افتاد. بسیاری می گفتند: »اسیر روح شیطان است و دیوانه شده. 
چرا به او گوش می دهید؟« دیگران جواب می دادند: »این تعلیم، تعلیم آدمی که اسیر روح شیطان باشد نیست. مگر 

شیاطین می توانند نابینا را بینا سازند؟« 

7- مأموریت هفتاد تن از پیروان: بعد از این، عیسی خداوند، هفتاد شاگرد دیگر برگزید و آنها را دو نفر دو نفر 
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جلوتر از خود به شهرها و آبادی هایی که قصد داشت به زودی به آنجاها برود فرستاد و فرمود: »محصول فراوان است، 
ولی کارگر کم. پس دعا کنید که صاحب محصول کارگرانی برای درو محصول خود بفرستد. اکنون بروید و فراموش 
نکنید که شما را مانند گوسفندان به داخل گرگان می فرستم. کیسه یا کیف با کفش های اضافی همراه نبرید. در بین 
راه وقت خود را با سالم و احوالپرسی تلف نکنید. به هر خانه ای که وارد می شوید اول بگویید »سالمتی بر این خانه باد« 
چنانچه شخص صالحی در آنجا باشد برکت سالم شما بر او واقع خواهد شد، لیکن در غیر این صورت برکت سالمتی 
شما به شما برخواهد گشت. به هر خانه ای که وارد می شوید در همان خانه بمانید و هر چه تهیه کردند بخورید و 

بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خودش می باشد. از این خانه به آن خانه نکنید.

به هر شهری که رفتید اگر شما را با خوشرویی پذیرفتند هر چه دادند بخورید. بیماران را شفا دهید و نزدیک بودن 
فرمانروایی خدایی را اعالن دارید، اما به هر شهری که رفتید و ایشان شما را نپذیرفتند در کوچه های آن شهر بگردید 
و بگویید: »ما حتی گرد و خاک کوچه های شما را که روی پاهایمان نشسته است برای شرمساری شما می تکانیم. همین 
قدر بدانید که فرمانروایی خدایی نزدیک شده است« بدانید که در روز بازخواست مجازات صدوم از مجازات آن شهرها 
سبک تر خواهد بود. وای بر تو، ای شهر خورزین و وای بر بر تو ای بیت  صیدا زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر شد 
در صور و صیدون پدیدار می شد هفت باره پالس می پوشیدند و در خاکستر می نشستند و توبه می کردند. به هر حال 
مجازات صور و صیدون از مجازات شما آسان تر خواهد بود و تو ای کفرناحوم، آیا به عرش اعال سر کشیده ای؟ به 
درک واصل خواهی شد. هر که سخن شما را بپذیرد سخن مرا پذیرفته است و هر که شما را کم محل کند با من چان 
کرده است و هر که مرا بی مقدار شمارد پدر مرا بی مقدار شمرده است.« پس از آنکه آن هفتاد نفر مراجعت کردند با 
خوشی به او اطالع دادند که: »ای خداوند، حتی ارواح شیطانی هم با شنیدن نام تو مطیع ما شدند.« عیسی فرمود: »شیطان 
را دیدم که مانند برق از آسمان افتاد. بدانید که من قدرت پایمال کردن مارها و عقرب ها و حکومت بر جمیع نیروهای 
دشمن را به شما بخشیده ام. هیچ چیز هرگز ضرری به شما نخواهد رسانید، ولی به خاطر اینکه ارواح مطیع شما شده 

بودند خوشحال نباشید، بلکه از این خوشحال باشید که نام شما در عالم باال ثبت گردیده است.« 

در همین موقع عیسی در روح القدس شادی عظیم کرده فرمود: »ای پدر، صاحب آسمان و زمین، سپاسگزارم که این 
امور را از دانشمندان و علما مخفی داشتی و بر ساده دالن آشکار ساختی. آری ای پدر تو را شکر می کنم که چنین 
پسند تو می باشد.« »پدر همه چیز را به دست من سپرده است و هیچ کس جز پدر نمی داند پسر کیست و نیز جز پسر 
و جز کسانی که او اراده کرده است پدر را بهشان نشان دهد هیچ کس نمی داند که پدر کیست.« بعد رو به شاگردان 
بودند  بسیار  بدانید که  زیرا  می بینید،  را  این چیزها  که  به حال چشمان شما  »خوشا  ایشان گفت:  به  کرده محرمانه 
پیامبران و پادشاهانی که آرزو داشتند آنچه را شما می بینید ببینند، ولی ندیدند و آنچه را که شما می شنوید بشنوند، 

ولی نشنیدند.« 

8- داستان سامری نیکوکار: آنگاه یکی از علمای شریعت پیش آمد و می خواست با طرح این سؤال ایرادی متوجه 
متقابال پرسید: »شریعت چه  به دست آورم؟« عیسی  را  ابدی  تا زندگی  »استاد، من چه کنم  او پرسید:  عیسی سازد 
می  گوید و در آنچه می خوانی؟« جواب داد: »خداوند را که خدای توست با تمام دل و جان و قوت و خرد محبت بنما 
و همسایه ات را همچون جان خودت دوست بدار.« عیسی فرمود: »جوابت درست است. همین کار را بکن که خواهی 
زیست«، ولی آن شخص به منظور تبرئه خود مجددا از عیسی پرسید: »همسایه ام کیست؟« عیسی مقصود او را درک 
نموده فرمود: »روزی مسافری از اورشلیم به شهر اریحا می رفت در بین راه به دست راهزنان افتاد، ایشان او را لخت 
کردند و مجروح ساختند و نیم مرده در کنار جاده رهایش کردند. اتفاقا یکی از کاهنان از همان جاده عبور می کرد. 

وقتی آن بیچاره مجروح را دید در مقابل او از طرف دیگر رفت.

همچنین یکی از خادمین معبد آمد. او هم مجروح را دید، ولی به طرف دیگر جاده زد و رفت، اما مردی سامری که از 
آنجا می گذشت او را دیده دلش به حال وی سوخت. پیش او آمد و بر زخم هایش روغن و شراب ریخته آنها را بست 
و او را سوار االغ خود کرد و به کاروانسرایی رسانید و از او پرستاری کرد. روز بعد مبلغی پول به کاروانسرا دار داده 
گفت: »از این شخص توجه کن و هر چه بیشتر از این خرج شد موقع مراجعت به تو خواهم داد.« آنگاه عیسی از آن 
عالم شریعت سؤال کرد: »به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی است که به دست راهزنان افتاده 

بود؟« جواب داد: »آن کسی که به او رحم کرد.« عیسی فرمود: »برو و چنین کن.« 
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9- در خانه مریم و مرتا: آنها به سفر خود ادامه داده به دهکده ای رسیدند. در آنجا زنی مرتا نام عیسی را به خانه 
خود دعوت کرد. عیسی این دعوت را پذیرفت و به خانه او وارد شد. مرتا خواهری به نام مریم داشت که دائم پیش 
از کوره در رفت و پیش عیسی  به تعالیم او گوش می داد، ولی مرتا به علت زیادی کار  پاهای عیسی می نشست و 
آمده گفت: »استاد، آیا به نظر تو هیچ عیبی ندارد که خواهرم از زیر کار در برود و زحمات پذیرایی را تنها به گردن 
من بیندازد؟ آخر به او بگو دستی به بار من بزند.« عیسی پاسخ داد: »مرتا ای مرتا، تو برای چیزهای زیادی نگران و 
مضطرب هستی در صورتی که فقط یک چیز الزم است و مریم بهترین سهم را انتخاب کرده است، سهمی که از او 

گرفته نخواهد شد.« 

10- داستان دوست مصر: روزی عیسی در محلی مشغول دعا بود و وقتی دعایش به پایان رسید یکی از شاگردانش 
گفت: »استاد، همانطوری که یحیی دعا کردن را به پیروان خود تعلیم داد تو نیز به ما یاد بده.« عیسی فرمود: »به هنگام 
دعا بگویید: »ای پدر، نام تو مقدس باد، فرمانروایی تو برقرار شود. هر روز نان مورد احتیاج ما را به ما بده. گناهان 
ما را ببخش، زیرا ما نیز آنانی را که به ما بدی می کنند می بخشیم و ما را از وسوسه های شیطانی به دور دار.« همچنین 
عیسی به راه تعلیم افزود: »اگر یکی از شما رفیقی داشته باشد که نیمه شب بیاید و بگوید: »ای رفیق، همین االن یکی از 
دوستانم از مسافرت به من وارد شده، ولی خوراکی ندارم که جلوش بگذارم. تو سه قرص نان تا فردا به من قرض بده.« 
و او از درون خانه جواب دهد: »مزاحم من نشو. در بسته است و من با بچه هایم در رختخواب خوابیده ایم، نمی توانم 
برخیزم چیزی به تو دهم.« بدانید هر چند که به خاطر دوستی بلند نشود چیزی بدهد. به سبب اصرار و پافشاری 
وی بلند خواهد شد و احتیاج او را رفع خواهد کرد. بدین جهت به شما می گویم بخواهید که به شما داده خواهد شد. 
بجویید، خواهید یافت. بکوبید برایتان باز خواهد شد، زیرا هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید می یابد و 
برای هر که بکوبد باز می شود. در بین شما آن کدام پدری است که اگر پسرش ماهی از او بخواهد ماری بهش بدهد یا 
تخم مرغی بخواهد عقربی بهش بدهد؟ اگر شما با وجودی که شرور هستید می دانید چگونه هدایای خوبی به فرزندان 

خود ببخشید بدیهی است پدر آسمانی به هر که از او درخواست کند روح القدس را خواهد بخشید.« 

11- تهمت کفر آمیز: روزی عیسی روح پلیدی را از شخص اللی بیرون راند و به مجرد بیرون رفتن روح، آن مرد گویا 
شد و مردم از این واقعه متحیر گشتند، ولی بعضی گفتند: »او شیاطین را به باری »بعل زبول« رئیس شیاطین بیرون 
می کند.« عده ای نیز برای آزمودن او خواستار معجزه ای آسمانی شدند و عیسی افکارشان را به خوبی درک نموده 
گفت: »هرگاه کشوری بر ضد خودش به کار برخیزد ویران خواهد شد و هرگاه در خانواده ای اتحاد نباشد آن خانواده 
نابود خواهد شد. از این قرار اگر شیطان بر ضد خودش کاری انجام دهد سلطنتش چگونه پایدار خواهد ماند؟ شما 
می گویید که من به یاری »بعل زبول« ارواح شیطانی را اخراج می کنم. اگر من شیاطین را به یاری »بعل زبول« بیرون 
می کنم پس فرزندان شما به کمک کی آنها را بیرون می کنند؟ بنابراین ایشان بر شما قضاوت خواهد کرد! و اما اگر 

من به دست خدا شیاطین را اخراج می کنم فرمانروایی خدا شما را فرا گرفته است.

شخص  که  موقعی  ولی  است،  محفوظ  او  دارایی  می کند  محافظت  خود  خانه  از  مسلحانه  نیرومند  مردی  که  مادام 
نیرومندتری به او حمله  کند و وی را مغلوب سازد، اسلحه ای را که به آن متکی بود بر می دارد و هستی او را به یغما 
می برد. هر که با من نیست بر ضد من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد.« عیسی که این را گفت زنی 
از میان جمعیت فریاد زد: »خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و شیر به دهانت گذاشت.« عیسی فرمود: »بیش از 
آن خوشا به حال آنانی که پیام خدا را بشنوند و آن را به عمل آورند.« همین که جمعیت رو به فزونی گذاشت عیسی 
به سخنان خود چنین ادامه داد: »این دوره، دوره ای گناه آلود است. مردمانش خواهان نشانه ای معجز آسا هستند، ولی 
هیچ نشانه ای جز نشانه یونس نبی به آنها داده نخواهد شد، زیرا همانطوری که یونس برای اهالی »نینوا« آیت عبرت 
شد. پسر انسان نیز برای این روزگار رستاخیز می کند و آنان را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از آن سر دنیا آمد تا 
حکمت سلیمان را بشنود و اینک از سلیمان بزرگتری در اینجاست و در روز داوری، مردمان شهر نینوا با مردم این 
دوره رستاخیز می کنند و اینها را محکوم می سازند به دلیل اینکه اهالی نینوا با پیام یونس توبه نمودند و اینک از یونس 
باالتری در اینجاست.« »هیچ کس چراغ را برای این روشن نمی کند که آن را دور از چشم دیگران یا در زیر سرپوش 
بگذارد، بلکه آن را روی چراغدان می گذارد تا واردین نور آن را ببینند. چراغ بدن، چشم است. هرگاه چشمت سالم 
باشد تمام بدنت روشن است، ولی اگر چشمت تار باشد تمام بدنت نیز تاریک خواهد بود. پس برحذر باش مبادا نور 
باطنی تو به تاریکی مبدل گردد و اما اگر تمام بدنت نورانی است و هیچ تاریکی ندارد مانند چراغی روشن خواهد بود 
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که با انوار خود تو را منور می سازد.« 

12- محکومیت فریسیان و علمای دینی: هنگامی که تعلیم می داد یک نفر فریسی او را برای صرف صبحانه به خانه 
خود دعوت کرد. عیسی به خانه او رفت و وقتی سر سفره نشست میزبان فریسی با کمال تعجب مالحظه کرد که عیسی 
با دست نشسته صبحانه می خورد. عیسی به فکر او پی برد و به او گفت: »درست است که شما فریسیان به نظافت 
بیرون جام و بشقاب اهمیت می دهید، ولی در عین حال درون خودتان مملو از حسادت و شرارت است. ای نادانان مگر 
همان کسی که بیرون را آفرید آفریننده درون نیست؟ به هر حال درون را با نیکویی ها پاک سازید تا همه چیز پاک 
شود. وای برشما، ای فریسیان که از نعناع و پونه و هر نوع سبزی زکوه می دهید، ولی عدالت و محبت خدا را نادیده 
می گیرید. شما باید موضوع آخر را بدون گذشتن از موضوع اول بجا آورید. وای بر شما، ای فریسیان که از باالنشینی 
در عبادتگاه ها و از تعریف و تعظیم مردم لذت می برید، وای بر شما زیرا همانند قبرهایی هستید که پنهان شده اند و 

مردم ندانسته روی آنها راه می روند.«

در اینجا یکی از علمای شریعت سخن عیسی را قطع کرده گفت: »ای استاد، با این گفتار به ما نیز توهین می کنی!« 
عیسی ادامه داده گفت: »همچنین وای بر شما، ای علمای شریعت، زیرا بارهای بی اندازه گران و دشوار بر دوش مردم 
می گذارید، ولی خودتان یک انگشت هم زیر آن نمی برید. وای بر شما زیرا به یادبود پیغمبرانی که به دست اجداد 
شما به قتل رسیدند آرامگاه بنا می کنید. در حقیقت با این عمل موافقت خود را با اعمال اجدادتان نشان می دهید، زیرا 
ساختن این آرامگاه ها مؤید قتل پیغمبران است. از این جهت حکمت خدا فرموده است: »برایشان پیغمبر و رسول 
می فرستم، ولی به بعضی جفا می کنند و بعضی را می کشند تا خون جمیع پیغمبرانی که از اول خلقت ریخته شده است 
)از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و اندرون معبد ریخته شد( به حساب این دوره گذاشته شود. 
آری بدانید که به حساب این روزگار گذاشته خواهد شد. وای بر شما، ای معلمین شریعت، زیرا کلید در حکمت را 
برداشته اید، نه خودتان داخل می شوید و نه می گذارید دیگران داخل شوند.« هنگامی که عیسی از خانه بیرون آمد 
علمای شریعت و فریسیان با خشونت زیاد او را تحت فشار قرار دادند و سؤال پیچش کردند و در کمین بودند که از 

گفته هایش ایرادی بگیرند. 

از  مرکب  جمعیتی  هوشیاری:  و  بیداری  دنیوی،  اضطرابات  طمعکاری،  ریاکاری،  درباره  عیسی  سخنان   -13
هزارها نفر گرد آمده بودند به طوری که زیر دست و پای هم می رفتند. در این موقع عیسی خطاب به شاگردانش 
فرمود: »از خمیرمایه فریسیان یعنی از ریاکاری ایشان برحذر باشید هیچ چیز پوشیده ای نیست که آشکار نشود و 
هیچ امری نیست که پنهان باشد و مشهود نگردد، بنابراین آنچه شما در تاریکی گفته اید در روشنایی شنیده خواهد 
شد و آنچه که در خلوت به طور نجوا شنیده اید از پشت بام ها علنا اعالن خواهد گردید. به شما که دوستان من هستید 
می گویم از آنانی که می توانند بدن را بکشند و بیش از آن، کاری از دستشان بر نمی آید نترسید. آگاه باشید که از چه 
کسی باید ترسید. از کسی بترسید که پس از کشتن قادر است به جهنم نیز بیندازد. آری تکرار می کنم از او بترسید. 

مگر گنجشک پنج تا یک ریال فروخته نمی شود؟ ولی یکی از آنها هم از نظر خدا دور نیست.

بدانید حتی موهای سر شما هم شمرده شده اند پس بیم به خود راه ندهید، زیرا ارزش شما از گنجشک های بسیار به 
مراتب بیشتر است. به شما می گویم هر که پیش مردم ایمان خود را نسبت به من اقرار کند من نیز در پیش فرشتگان 
خدا او را از آن خود خواهم شمرد، ولی هر که مرا انکار کند من نیز در حضور فرشتگان خدا او را از آن خود نخواهم 
دانست. هر که برخالف پسر انسان سخنی گوید قابل بخشش است، لیکن هر که در خصوص روح القدس ناسزا گوید 
آمرزیده نخواهد شد. هرگاه شما را به دادگاهی مذهبی یا دولتی یا مقاماتی غیر آنها ببرند نگران نباشید که چه بگویید 
و چگونه جواب دهید، زیرا در آن ساعت روح القدس شما را به آنچه باید گفت هدایت خواهد کرد.« در این موقع 
شخصی از میان جمعیت برخاسته به عیسی گفت: »استاد، دستور بفرما برادرم، مرا با خود در ارث پدر شریک سازد.« 
عیسی پاسخ داد: »ای مرد، کی مرا بین شما دو نفر وکیل و قاضی کرده است؟« و بعد افزود: »دقت کنید که از هر نوع 

طمع دوری نمایید، زیرا زندگی واقعی انسان به فراوانی ثروت نیست.« 

سپس عیسی این داستان را نقل فرمود: »ثروتمندی زمینی داشت بسیار حاصلخیز. پس پیش خود فکر کرد: »چه کنم، 
زیرا انبار کافی برای ذخیره محصول خود ندارم؟« بعد با خود گفت: »چنین خواهم کرد، انبارها را خراب می کنم و 
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انبارهای بزرگ تری می سازم و تمام غله و اجناس خود را در آنها ذخیره می کنم و به جان خود می گویم، ای جان من، 
برای سالیان دراز به قدر کافی ذخیره کرده ای. پس آسوده باش بخور، بنوش و خوش بگذران«، لیکن خدا در همان 
موقع به او فرمود: »ای احمق، همین امشب جانت گرفته می شود آنوقت آنچه تهیه کرده ای به دست کی خواهد افتاد؟« 
همین طور است وضع همه کسانی که برای جمع کردن مال دنیا می کوشند، ولی نسبت به خدا فقیرند.« سپس عیسی 
رو به شاگردان کرده فرمود: »بدین جهت به شما می گویم نگران زندگی نباشید که چه بخورید و برای بدن که چه 
بپوشید، زیرا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک برتر است. کالغ ها را در نظر بگیرید. نه می کارند و نه درو می کنند و 
نه مخزن و انباری دارند، ولی خدا به آنها روزی می دهد و ارزش شما به مراتب از پرندگان باالتر است! در میان شما 
کیست که می تواند با نگرانی و اضطراب، ساعتی به طول عمر خود بیفزاید. پس هرگاه توانایی انجام کوچک ترین 
امور را ندارید چرا برای بقیه چیزها نگران و مضطرب باشید؟ سوسن ها و رویش آنها را در نظر بگیرید که نه زحمت 
می کشند و نه می بافند، ولی به شما می گویم که حتی سلیمان هم با آن همه کبکبه و دبدبه مانند یکی از آنها به زیبایی 
ملبس نبود. بنابراین اگر خدا علف صحرا را که امروز سبز است و فردا در تنور سوخته می شود چنین می پوشاند بدیهی 
است خیلی بیشتر از آن شما را ای سست ایمانان خواهد پوشانید. برای به دست آوردن خوراکی ها و نوشیدنی ها جان 
نکنید و پریشان خاطر نباشید. خداناشناسان طالب این چیز ها هستند، اما پدر شما خدا می داند که شما به این چیز ها 

احتیاج دارید. 

تالش شما برای کسب فرمانروایی خدا باشد و در آن صورت او همه این چیزها را به شما عطا خواهد کرد. بنابراین ای 
گله کوچک من، ترسان نباشید، زیرا پدرتان خشنود است که ملکوت را به شما ببخشد. دار و ندار خود را بفروشید و 
در راه های خیر خرج کنید. کیسه هایی برای خود تهیه نمایید که هرگز پوسیده نشوند و ثروت پایان ناپذیری در عالم 
باال یعنی در جایی که دزد بدان دستبرد نزند و بید آن را خراب نکند ذخیره نمایید. مسلما هر جا دارایی شما باشد 
دلتان نیز در آنجا خواهد بود. شما به مانند کسانی باشید که چشم به راه اربابشان که به عروسی رفته است هستند تا 
هر موقع که بیاید و در را بکوبد فورا در را باز نمایند گوش به زنگ باشید و چراغ های خود را روشن بدارید. خوشا به 
حال آن غالمانی که اربابشان در وقت مراجعت آنها را بیدار و آماده یابد. یقین بدانید که در آن صورت ارباب، خود 

را برای خدمت ایشان آماده می کند و آنان را سر سفره می نشاند و به خدمتشان می پردازد.

بنابراین خوشبخت آنانی که آماده آمدن او باشند چه بعد از نیمه شب بیاید چه به هنگام صبح. این را بدانید که اگر 
صاحبخانه می دانست در چه ساعتی دزد می آید در کمین می نشست و نمی گذاشت به خانه اش نقب بزنند. شما نیز 
آماده باشید، زیرا در ساعتی که انتظارش را ندارید پسر انسان خواهد آمد.« پطرس پرسید: »خداوندا، آیا روی سخنت 
با ماست یا این مثل برای همه است؟« خداوند جواب داد: »پس آن ناظر خرج وفادار و زیرکی که اربابش او را به 
سرپرستی خدمتگزاران بگمارد تا خوراک روزانه آنها را به موقع توزیع کند چه شخصی خواهد بود؟ خوشا به حال 
آنچنان غالمی که ارباب به هنگام مراجعت او را سرگرم انجام وظیفه بیند. در حقیقت بدانید که او را مباشر تمام دارایی 
خود خواهد کرد، اما در صورتی که آن غالم تصور کند که ارباب به این زودی ها برنمی گردد و به زدن غالمان و کنیزان 
و به خوردن و نوشیدن و میگساری پردازد به شما اطمینان می دهم که ارباب یک روز ناگهان و به طور غیرمنتظره 

مراجعت خواهد کرد و او را قطعه قطعه خواهد نمود و بدین ترتیب با بی وفایان، سرنوشت یکسانی خواهد داشت.« 

»هر غالمی که خواسته های ارباب خود را بداند، ولی طبق آنها عمل نکند شالق بسیار خواهد خورد، لیکن آن کسی 
که خواسته ارباب را نداند و عملی مستحق شالق انجام دهد ضربه های کمتری خواهد خورد. به هر کس که زیادتر 
داده می شود از او توقع بیشتری خواهند داشت و به هر کسی که بیشتر امانت سپارند از او بیشتر طلب می کنند. من 
آمده ام تا در جهان آتشی برافروزم. ای کاش قبل از این برافروخته می شد! من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا اتمام 
آنچه قدر در فشارم. آیا گمان دارید که آمدن من باعث برقراری صلح و سازش در دنیا می شود؟ هرگز، بلکه باعث 
اختالف خواهد شد، زیرا از این پس بین پنج نفر عضو یک خانواده اختالف خواهد افتاد، سه نفر علیه دو نفر و دو نفر 
دیگر علیه آن سه نفر، پدر با پسر و پسر با پدر، مادر با دختر و دختر با مادر و مادر شوهر با عروس و عروس با مادر 
شوهر اختالف خواهند داشت. عیسی بعد به آن جمعیت فرمود: »شما تا ابری در مغرب بینید فورا می گویید، »باران 
خواهد آمد« و همین طور هم می شود و هنگامی که احساس می کنید که باد از جنوب می وزد می گویید، »هوا بسیار 
گرم خواهد شد« و چنان هم می شود. ای ریاکاران، شما که می توانید ظواهر زمین و آسمان را تشخیص دهید چرا از 
تشخیص نمودهای این زمان عاجزید؟ و چرا از تمیز دادن طریق حق درمانده اید؟ هنگامی که با مدعی خود به طرف 
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دادگاه می روی بکوش که در راه با او آشتی کنی مبادا تو را پیش قاضی برد و قاضی تو را به مأمور زندان سپارد و او 
تو را به زندان بیندازد. بدان که تا پرداخت دینار آخر به هیچ وجه آزاد نخواهی شد.« 

14- در پیرامون توبه و هالکت: در همین دم چند نفر پیش آمده عیسی را از حال جلیلیانی که پیالطس کشته و 
این  با خون قربانی های آنان آمیخته بود مطلع ساختند. عیسی در جواب فرمود: »آیا گمان می کنید که  خونشان را 
پیش آمد دلیل بر آن است که آنها از جلیلیان دیگر گناهکارتر بودند؟ بدانید که خیر! بلکه اگر شما توبه نکنید عاقبت 
همه شما نیز چنان خواهد بود و آیا تصور می کنید که آن هجده نفری که زیر برج »سلوم« ماندند و جان سپردند از 
جمیع ساکنان اورشلیم خاطی تر بودند؟ هرگز؟ بلکه اگر توبه نکنید همه شما همچنین عاقبتی خواهید داشت.« بعد 
این داستان را نقل نمود: »شخصی در تاکستان خود درخت انجیری داشت در فصل معین هر چه جستجو کرد میوه ای 
در آن نیافت. به باغبان گفت: »ببین اکنون سه سال است که در انتظار میوه این درخت هستم، ولی بهره ای نیافته ام. 
آن را بینداز. چرا زمین خوب را اشغال کند؟« باغبان پاسخ داد: »آقا، اجازه بفرما یک سال دیگر هم بماند. اطرافش را 

می کنم و کود می ریزم. اگر سال دیگر ثمر داد چه بهتر وگرنه آن را خواهم برید.«

15- شفای یک زن خمیده پشت: یک روز شنبه، عیسی در عبادتگاهی مشغول تعلیم بود در آنجا زنی حضور داشت 
اثر اختالالت روانی به مدت هجده سال مریض بود و کمرش به طوری خم شده بود که نمی توانست راست  که بر 
بایستد. عیسی او را دیده بهش گفت: »ای زن، هم اکنون از این بیماری خالص شو« و دست خود را بر او گذاشت، آنا 
کمرش راست گردید و به شکر و سپاس خدا پرداخت، اما سرپرست عبادتگاه از اینکه عیسی آن زن را در روز شنبه 
شفا داده بود خشمگین شد و رو به حضار کرده گفت: »در هفته، شش روز برای کار معین شده است. در آن روزها 
بیایید و شفا یابید، اما نه در روز شنبه.« خداوند جواب داد: »عجب ریاکارانی هستید! آیا همه شما در روز سبت گاو 
یا االغ خود را از مال بند آزاد نمی سازید و به آنها آب نمی دهید؟ پس آیا گناه دارد این زن که دختر ابراهیم است و 
مدت هجده سال اسیر شیطان بوده در روز سبت از بند اسارت رهایی یابد؟« عیسی با این گفتار مخالفین را شرمسار 
ساخت و مردم از جمیع کارهای شگفت آوری که انجام می داد حظ می کردند. آنگاه عیسی گفت: »فرمانروایی خدا را 
به چه چیز همانند سازم و با چه مثالی آن را برای شما روشن گردانم؟ مانند آن دانه خردلی است که شخصی در باغ 
خود کاشت. آن دانه کوچک نمو کرد و درختی بزرگ شد و پرندگان در شاخه هایش آشیانه ساختند.« بعد فرمود: 
تا همه اش  به یک النجین آرد زد  برداشته  مانند خمیرمایه ای است که زنی  به چه تشبیه کنم؟  را  »فرمانروایی خدا 

ور آید.« 

16- مقام عیسی: ایام برگزاری عید وقف در اورشلیم فرا رسید. زمستان بود و عیسی در ایوان سلیمان در محوطه 
معبد بزرگ قدم می زد. در آن موقع یهودیان دور او را گرفته پرسیدند: »تا کی می خواهی ما را در تردید نگهداری؟ 
اگر مسیح هستی آشکارا به ما بگو.« عیسی در جواب فرمود: »به شما گفته ام، ولی باور نمی کنید. کارهایی که به نام 
پدرم انجام می دهم دالیل ادعای من هستند، اما شما معتقد نمی شوید به سبب اینکه از گوسفندان من نیستید گوسفندان 
من صدای مرا می  شناسند و من هم آنها را می شناسم. ایشان دنبال من می آیند و من حیات ابدی به آنان می دهم و 
هرگز آن زندگی را از دست نخواهند داد. هیچ کس نمی تواند آنان را از دست من برباید. آری پدری که ایشان را 
به من سپرد از همه بزرگتر است و کسی نمی تواند آنها را از دست او به در کند. بدانید که من و پدر یکی هستیم.« 
یهودیان که این را شنیدند برای دومین بار سنگ برداشتند و می خواستند او را سنگسار کنند. او از ایشان پرسید: »من 
از جانب پدر کارهای نیک بیشماری انجام داده ام به پاداش کدام یک از آنها می خواهید مرا سنگسار کنید؟« گفتند: 
»ما به خاطر اعمال نیکت، تو را سنگسار نمی کنیم، بلکه برای اینکه کفر می گویی، زیرا تو که انسان محض هستی خود 
را خدا ساخته ای.« عیسی فرمود: »مگر در شریعت شما نیامده است که »گفته ام خدایان هستید؟« اگر گیرندگان کالم 
خدا، خدایان خوانده می شوند و اعتبار نوشته های مقدسه را نادیده نتوان گرفت. پس چرا به من که پدر وقفم نموده و 
به جهان فرستاده است می گویید کفر می گویم، چون گفته ام پسر خدایم؟ چنانچه کارهای پدرم را انجام نمی دهم به 
من ایمان نیاورید، اما اگر انجام می دهم ولو به شخص من ایمان نداشته باشید اعمالی را که انجام داده ام قبول کنید تا 
سرانجام بفهمید که پدر با من است و من با او و هر دو یکی هستیم.« از این جهت یهودیان بار دیگر می خواستند او را 

دستگیر کنند، لیکن بی سر و صدا از آنجا غایب شد.

17- مسافرت عیسی در پیریه )آن طرف اردن( : عیسی مجددا از رود اردن گذشت و به همانجایی که یحیی قبال 
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تعمید می داد بازگشت و در آنجا توقف نمود. عده زیادی پیش وی آمدند، زیرا می گفتند: »درست است که یحیی 
هیچ معجزه ای نکرد، اما هر چه درباره این شخص گفت جامعه عمل به خود پوشید« و در آنجا عده بسیاری به عیسی 
گرویدند. عیسی از آنجا به راه افتاد و در شهرها و دهات می گشت و تعلیم می داد و کم کم به سوی اورشلیم پیش 
می رفت. در بین راه یک نفر از او پرسید: »استاد، آیا فقط عده معدودی سالک راه نجات هستند؟« عیسی به اطرافیان 
خود فرمود: »با تمام توانایی خود سعی کنید که از در تنگی که عجالتا باز است داخل شوید، زیرا باید بدانید که تا 
صاحبخانه برخیزد و در را قفل کند عده کثیری قصد دخول خواهند کرد، ولی توفیق نخواهند یافت و شاید در آن 
روز شما نیز بیرون بایستید و در را بکوبید و بگویید »آقا، در را برای ما باز کن.« او به شما جواب خواهد داد »شما را 
نمی شناسم از کجا آمده اید« و هر قدر که اظهار دارید که »ما با تو سر یک سفره خورده و نوشیده  ایم و در کوچه های 
ما تعلیم داده ای« باز خواهد گفت: »می گویم که شما را نمی شناسم از کجا آمده اید. ای بدکاران همه تان از من دور 

شوید.«  

در آنوقت که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیغمبران را در ملکوت خدا ببینید و خود را محروم و متروک یابید 
از شمال و جنوب  و  از شرق و غرب  به هم خواهید فشرد. آنگاه مردم  را  اشک خواهید ریخت و دندان های خود 
می آیند و در ملکوت خدا جشن خواهند گرفت و بعضی ها که اکنون آخرند اول خواهند شد و برخی که امروز اولند 
آخرین خواهند گردید. در آن ساعت عده ای از فریسیان پیش عیسی آمده گفتند: »تو باید اینجا را ترک کنی و فرار 
نمایی، زیرا هیرودیس قصد جانت را دارد.« عیسی پاسخ داد: »بروید به آن روباه بگویید، بدان که امروز و فردا شیاطین 
را بیرون می کنم و شفا می بخشم و در روز سوم دور خود را به انجام خواهم رسانید. به هر حال من باید به راه خود 
ادامه دهم از آنرو که محال است پیغمبر جز در اورشلیم به قتل برسد.« بعد عیسی خطاب به آن شهر گفت: »اورشلیم، 
ای اورشلیم، ای شهری که پیوسته پیغمبران را به قتل می رسانی و رسوالن را سنگسار می کنی. بارها خواسته ام همچون 
مرغی که جوجه هایش را زیر پر و بالش می گیرد فرزندان تو را دور خود جمع کنم، ولی نخواستید و نگذاشتید. پس 
بدانید که خانه تان متروک و ویران است و به شما قول می دهم تا آن زمانی که بگویید: »مبارک است آن کسی که به 

نام خداوند می آید، دیگر مرا نخواهید دید.« 

18- شفای یک مرد در خانه یک فریسی: یک روز شنبه عیسی برای صرف غذا به خانه یکی از بزرگان فریسیان 
رفت. آنان به دقت اعمال او را زیر نظر داشتند. در آنجا درست در مقابل عیسی بیماری مبتال به استسقا نشسته بود. 
عیسی رو به علما و فریسیان کرده پرسید: »آیا در روز شنبه شفا دادن جایز است یا نه؟« آنان ساکت مانده پاسخی 
ندادند. پس عیسی مریض را شفا داد و مرخص نمود و بعد رو به آنان کرده فرمود: »اگر یکی از شما االغی یا گاوی 
داشته باشد که در گودال بیفتد آیا از در آوردن آن در روز شنبه خودداری خواهد کرد؟« از دادن پاسخ به این سؤال 
نیز عاجز ماندند. عیسی وقتی دید مهمانان برای نشستن در صدر مجلس تالش می کنند از راه نصیحت فرمود: »هرگاه 
تو را به عروسی دعوت کنند در باالترین جای مجلس ننشین مبادا میزبان شخصی را محترم تر از تو دعوت کرده باشد 
و آنگاه ضرورتا به تو بگوید: »جای خود را به این شخص بده.« در آن صورت با سرافکندگی در ردیف کسانی که پایین 

مجلس نشسته اند خواهی نشست.

اگر به مجلسی دعوت شدی ردیف آخر را اختیار کن تا وقتی میزبان می آید به تو بگوید: »دوست عزیز، بفرمایید باالی 
اطاق.« در آنوقت تو در حضور سایر مهمانان سرافراز خواهی شد. بدانید هر که خود را بزرگ انگارد حقیر خواهد 
گشت و هر که خویشتن را کوچک شمارد سرافراز خواهد شد.« سپس عیسی خطاب به میزبان هم گفت: »هرگاه 
می خواهی مهمانی ناهار یا شامی بدهی، دوستان، برادران، خویشان و همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، زیرا 
ایشان متقابال از تو دعوت خواهند کرد و بدین ترتیب جبران خواهد شد. چنانچه ضیافتی ترتیب می دهی بیچارگان، 
لنگان، درماندگان و کوران را دعوت کن و بدین طریق خوشی حقیقی خواهی یافت، زیرا ایشان نمی توانند جبران 
نمایند و تو در رستاخیز نیکان، پاداشی درخور این عمل خواهی یافت.« یکی از آن میان که این سخن را شنید گفت: 

»خوشبخت آن کسی که افتخار شرکت در ضیافت ملکوت خدا نصیبش گردد.« 

عیسی به وی فرمود: »مردی مهمانی بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. عصر روز مقرر، نوکرش را پیش 
دعوت شدگان فرستاد که به آنها بگوید: »شام حاضر است تشریف بیاورید.« اما هر یک از آنها به نوبه خود عذری 
آورد، اولی گفت: »زمینی خریده ام و ناگزیر باید بروم و آن را ببینم. خواهشمندم عذر مرا بپذیر.« دومی گفت: »پنج 
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جفت گاو خریداری کرده ام. اکنون می خواهم بروم آنها را امتحان کنم. لطفا مرا معذور دارید« دیگری گفت: »چون 
تازه ازدواج کرده ام نمی توانم شرفیاب شوم.« نوکر برگشت و جریان را به عرض آقایش رسانید. صاحبخانه عصبانی 
شد و به نوکر دستور داد: »زود به خیابان ها و کوچه های شهر برو و بیچارگان و درماندگان و کوران و لنگان را به 
اینجا بیاور.« نوکر در مراجعت گفت: »ارباب، آنچه فرمودی انجام دادم، ولی باز هم برای مهمان جا داریم.« مجددا به 
نوکرش گفت: »به جاده های اطراف و کوچه  باغ ها برو و هر که را پیدا کردی بیاور تا خانه پر شود، زیرا بدانید که هیچ 

یک از دعوت شدگان اول طعم شام مرا نخواهد چشید.« 

19- شرایط مسیحی بودن: یک بار که جمعیت فراوانی همراه عیسی بود رو به ایشان کرده فرمود: »اگر کسی پیش 
من آید و از پدر، مادر، همسر، فرزندان، برادران، خواهران و حتی از جان خودش نیز نگذرد نمی تواند پیرو من گردد 
و تا کسی صلیب خود را برندارد و رد پای مرا نگیرد و نیاید نمی تواند شاگرد من باشد. اگر یکی از شما بخواهد برجی 
بنا کند مگر اول نمی نشیند تا بر آورد که آیا مخارج تکمیل آن را دارد یا نه؟ اگر چنین نکند و بنای آن را بگذارد و 
قادر به اتمام آن نباشد اطرافیان مسخره کنان خواهند گفت: »این شخص بنایی شروع کرد، اما نتوانست آن را به اتمام 
رساند.« باز هم اگر پادشاهی بخواهد با پادشاهی بجنگد مگر اول بر آورد نمی کند که آیا می تواند با ده  هزار سپاهی 
در برابر بیست هزار سرباز دشمن مقابله کند و او را شکست دهد یا خیر؟ و اگر خودش را ناتوان بیند قاصدی پیش 
آن پادشاه که هنوز از او دور است می فرستد تا قرارداد صلح را ببندد. به همان طریق هر یک از شما تا از تمام هستی 
خود چشم نپوشد نمی تواند پیرو من باشد. نمک چیز خوبی است، ولی اگر طعم خود را از دست بدهد چگونه می توان 
دوباره آن را نمکین کرد؟ نه برای زمین مفید خواهد بود و نه برای کود، بلکه آن را به دور می ریزند! هر که گوش 

شنوا دارد بشنود.« 

20- عیسی در جستجوی گنهکاران است، گوسفند گمشده، سکه گمشده، پسر گمشده: چون باجگیران و بدکرداران 
مرد  »این  می گفتند:  اعتراض  به  دینی  علمای  و  فریسیان  بشنوند  را  او  تا سخنان  می شدند  دور عیسی جمع  پیوسته 
گناهکاران را می پذیرد و با ایشان غذا می خورد.« عیسی که این را شنید برای آنان این مثل را آورد: »اگر شخصی از 
میان شما صاحب صد گوسفند باشد و یکی از آنها گم شود آیا نود و نه گوسفند خود را در چراگاه ترک نمی کند و 
در جستجوی آن گمشده نمی کوشد تا پیدایش کند؟ و هرگاه آن را پیدا کند با شادی عظیم آن را روی شانه خور 
می گذارد و می آورد و تا به خانه برسد دوستان و همسایگان را صدا می زند و می گوید: »با من شادی کنید، زیرا گوسفند 
گمشده خود را پیدا کرده ام.« به شما می گویم که در عالم باال همچنین خواهد بود. به خاطر یک گناهکار که توبه نماید 

شادی و خوشی بیشتری روی خواهد داد تا به خاطر نود و نه شخص نیکو که نیازی به توبه ندارند.«

»و نیز اگر زنی ده سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند آیا چراغ روشن نمی کند و منزل را زیر و رو نمی کند تا آن 
یک سکه گمشده را بیابد؟ و هرگاه آن را پیدا کند دوستان و همسایگان را صدا می زند و می گوید: »با من شادی کنید، 
زیرا سکه گمشده خود را پیدا کرده ام.« به شما می گویم در عالم باال همین طور است که به سبب توبه یک گناهکار 
فرشتگان خدا شادی می نمایند.« بعد عیسی ادامه داد: »مردی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک تر به پدر گفت: »پدر، 
ارثی را که بعدها به من می رسد امروز به من بده.« پدر تمام دارایی خود را بین دو پسر تقسیم کرد. بعد از چند روز، 
آن پسر جوان آنچه را به او رسیده بود تماما برداشت و عازم کشوری دوردست شد. در آنجا خرده خرده هستی خود 
را در عیاشی و هرزگی بر باد داد و وقتی چیزی برایش نماند و قحطی سختی در سراسر آن کشور افتاد سختی دچار 

تنگی و فشار و تهیدستی شد. 

سرانجام رفت و کارگر یکی از بومیان آن مملکت شد تا در صحرا خوک های او را بچراند و کارش به جایی رسید که 
آرزو می کرد شکم خود را با نواله های خوکان سیر کند، اما کسی چیزی به او نمی داد. باالخره به خود آمده گفت: »چه 
بسیارند نوکران پدرم که نان کافی و حتی اضافی دارند، ولی من در اینجا دارم از گرسنگی تلف می شوم. خوب، جان 
من پاشو، پیش پدرت برو و به او بگو: »پدر نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لیاقت فرزندی تو را ندارم. 
مرا مانند یکی از نوکرانت قبول بفرما.« در همان ساعت بلند شد و به جانب پدر شتافت. هنوز به خانه نرسیده بود که 
پدر او را از دور دید و دلش به رحم آمده به طرف او دوید و او را در آغوش کشید و غرق بوسه نمود. پسر گفت: 
»پدر، نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام دیگر لیاقت فرزندی تو را ندارم...« پدر حرفش را قطع کرده به غالمان 
دستور داد: »بهترین لباس را بیاورید و به او بپوشانید و به انگشتش انگشتر کنید و به پاهایش کفش بپوشانید و گوساله 
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پرواری را بیاورید و سر ببرید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا این پسر من مرده بود زنده شد و گمشده بود پیدا شد.« 
بدین ترتیب مراسم جشن و سرور برپا گردید.« وقتی برادر بزرگ تر که در مزرعه بود به سوی خانه برگشت و صدای 
موسیقی و رقص به گوشش خورد یکی از غالمان را صدا کرده جریان را جویا شد غالم گفت: »برادرت برگشته است و 
پدرت به سبب اینکه پسرش زنده و سالم مراجعت کرده است گوساله پرواری سر بریده است.« برادر بزرگ عصبانی 
شد و از رفتن به خانه امتناع کرد باالخره پدر بیرون آمد و از او خواهش کرد، اما او با تندی جواب داد: »سال هاست 
که غالم وار تو را خدمت می کنم و هیچ وقت از دستورات تو سرپیچی نکرده ام، اما تو تا به حال حتی یک بزغاله هم 
به من نداده ای تا با دوستان خودم خوش باشم، اما برای آن پسرت که آن همه پولت را با فاحشه ها نفله کرده است 
گوساله پرواری سر می بری.« پدر گفت: »پسرم، تو همیشه با من هستی. هر چه دارم متعلق به توست، اما ما باید خوشی 

و شادی نماییم، زیرا این برادرت مرده بود زنده شد، گم شده بود پیدا شد.« 

21- سه مثل در خصوص نظارت: آنگاه عیسی به شاگردان فرمود: »شخص توانگری بود که ناظر خرجش را به این 
متهم می کردند که دارایی ارباب را به هدر می دهد. روزی او را صدا زد و پرسید: »این حرف ها چیست که درباره تو 
می شنوم؟ حساب خود را واریز کن، زیرا دیگر لیاقت نظارت را نداری.« ناظر خرج فکری کرد و پیش خود گفت: 
»اکنون که ارباب نظارت را از من می گیرد چه کنم؟ نه توانایی کندن زمین دارم و نه روی گدایی. ها! دانستم چه کنم 
که در هنگام بیکاری مردم مرا به خانه هایشان راه دهند.« بدهکاران اربابش را یکی یکی دید و به اولی گفت: »آقا از تو 
چه قدر طلب دارد؟« جواب داد: »صد پیمانه روغن« گفت: »قبضت را زود بگیر بنشین بنویس پنجاه پیمانه« از دیگری 

پرسید: »بدهی تو چه قدر است؟« جواب داد: »هزار بار گندم« به او گفت: »قبضت را بگیر و بنویس هشتصد بار«

باری اربابش دوراندیشی آن ناظر خرج نادرست را تحسین کرد و شما هم بدانید که جهانیان در مناسبات خود با 
همنوعانشان از روحانیون زیرک ترند. به شما می گویم که ثروت آلوده این دنیا را برای به دست آوردن دوستان حقیقی 
به مصرف برسانید تا وقتی که دارایی تان به پایان می رسد در منزل های جاودانی پذیرفته  شوید. هر که در امور کوچک 
مورد اعتماد باشد درمورد چیزهای بزرگ نیز خواهد بود و هر که در امور کوچک تقلب نماید در چیزهای بزرگ نیز 
خواهد کرد. پس اگر در امور مربوط به ثروت آلوده دنیا قابل اعتماد نباشید آن ثروت حقیقی چگونه به شما واگذار 
خواهد شد؟ و در صورتی که نسبت به مال غیر بی اعتنا باشید چه کسی مال حقیقی خودتان را به اختیارتان خواهد 
گذاشت.« هیچ خادمی نیست که بتواند دو ارباب را خدمت کند، زیرا یا یکی را دوست می دارد و از دیگری نفرت دارد 

و یا یکی را عزیز می شمارد و دیگری را حقیر می دارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده ثروت.«

فریسیان که پول دوست بودند وقتی این را شنیدند عیسی را ریشخند کردند. او به ایشان فرمود: »شما از آنانی هستید 
که نیکویی های خود را به رخ مردم می کشند، اما خدا از قلب های شما آگاه است. آنچه در پندار مردم برجسته و عالی 
است منفور خدا می باشد« تا  زمان آمدن یحیی، تورات و نوشته های انبیا مرجع بودند، اما از آن پس مژده فرمانروایی 
خدا اعالن می شود و همه می  خواهند با تالش خود داخل آن گردند، ولی در خصوص تورات، نابود شدن آسمان و زمین 
آسان تر از آن است که نقطه ای از تورات باطل شود. هر که زن خود را طالق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید زناکار 

است و همچنین مردی که با زن طالق رفته ازدواج کند مرتکب زنا شده است.« 

سپس این مثل را زد: »دولتمندی بود که کتان و ارغوان می پوشید و روزگار خود را در عیاشی می گذرانید، ولی جلو 
در حیاط او گدایی را به نام ایلعازر می گذاشتند که تمام بدنش زخم بود. ایلعازر آرزو داشت شکم خود را با ریزه های 
سفره آن دولتمند سیر کند و سگ ها می آمدند و زخمهایش را می لیسیدند. سرانجام آن فقیر مرد و فرشتگان آمدند 
او را پیش ابراهیم بردند. آن ثروتمند نیز فوت کرد و دفنش نمودند. همین طور که در عالم اموات زجر و عذاب 
می دید چشمش به باال افتاد و از دور ابراهیم را در حالی که ایلعازر در دست راستش نشسته بود دید، فریاد زد: »ای 
پدرم ابراهیم به من رحم کن. ایلعازر را بفرست که سر انگشت خود را تر کند و زبان مرا با آن خنک سازد زیرا در 
این آتش زجر می کشم.« ابراهیم جواب داد: »فرزند، فراموش نکن موقعی که زنده بودی از لذایذ دنیوی بهره گرفتی، 

ولی نصیب ایلعازر بدبختی بود. اکنون او تسلی یافته است و تو در عذابی. 

عالوه بر این بین ما و شما آنچنان شکاف عمیقی وجود دارد که هیچ کس نمی تواند از این طرف به آنجا و یا از آنجا به 
این طرف بیاید.« او به التماس خود افزود و گفت: »پس ای پدر، ایلعازر را به خانه پدرم بفرست تا پنج برادرم را از این 
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جریان آگاه سازد مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب و زجر بیایند.« ابراهیم پاسخ داد: »ایشان که موسی و پیغمبران 
را دارند. به آنان گوش دهند.« گفت: »خیر! پدرم ابراهیم، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهد کرد.« 
ابراهیم فرمود: »در صورتی که به موسی و پیغمبران گوش ندهند اگر از بین مردگان هم کسی زنده شود به او محلی 
نخواهند گذاشت.« عیسی به حواریون گفت: »از رو به رو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به آن کسی که 
موجب انحراف گردد، زیرا اگر سنگ آسیایی به گردنش آویخته می شد و در دریا می افتاد بهتر از این بود که باعث 

انحراف یکی از کوچکترین افراد گردد.

مواظب باشید: اگر برادرت نسبت به تو خطایی بکند اول به خود او گوش زد کن و اگر توبه و اگر توبه کرد او را ببخش. 
آری اگر روزی هفت مرتبه بدی کند و هفت مرتبه طلب بخشایش نماید او را عفو کن.« حواریون که این را شنیدند به 
خداوند گفتند: »ایمان بیشتری به ما عطا فرما« جواب داد: »اگر ایمانتان به اندازه دانه خردلی می بود می توانستید به این 
درخت توت بگویید: »از ریشه در بیا و در دریا ریشه بزن« و فورا اطاعت می کرد« فرض کنیم یکی از شما غالمی دارد 
که مشغول شخم زدن یا چوپانی است. موقعی که از صحرا برمی گردد آیا به او می گوید: »زود بیا بنشین غذا بخور؟« 
مگر نمی گوید: »شام مرا حاضر کن و آماده خدمت باش تا من بخورم و بنوشم و بعد نوبت تو می رسد؟« پس آیا به 
خاطر اینکه آن غالم وظیفه معمولی خود را انجام داده است مورد تحسین قرار خواهد گرفت؟ درمورد شما هم چنین 

است. پس از انجام وظایف خودتان باید بگویید: »ما غالمان تعریفی  نیستیم فقط وظیفه خود را انجام داده ایم.« 

22- عیسی به ایلعازر زندگی دوباره می بخشد: مردی به نام ایلعازر که در دهکده »بیت عنیا« )ده مریم و خواهرش 
مرتا( زندگی می کرد بیمار شد. )ایلعازر برادر همان مریم است که عطر بر پاهای خداوند ریخت و با گیسوان خود 
آنها را خشک کرد(. باری خواهران به عیسی پیغام دادند که: »خداوندا، آگاه باش آن کسی که دوستش داری مریض 
تا  خدا  جالل  برای  است  پیشامدی  بلکه  نمی انجامد،  مرگ  به  مرض  »این  فرمود:  شنیده  را  پیام  این  عیسی  است.« 
بزرگواری پسر خدا را نمایان سازد.« با اینکه عیسی مرتا و خواهرش و ایلعازر را دوست می داشت و از بیماری ایلعازر 
مطلع بود تا دو روز حرکت نکرد. بعد از دو روز به شاگردان گفت: »به یهودیه برگردیم.« جواب دادند: »ای استاد، چند 

روز پیش بود که یهودیان می خواستند تو را سنگباران نمایند و حاال می خواهی به آنجا بروی؟« 

عیسی فرمود: »مگر اوقات روز روشن دوازده ساعت نیست؟ هر کس می تواند در روز روشن راه رود و لغزش نخورد، 
بعد  فاقد روشنایی است.«  این سبب که  به  تاریکی شب راه رود می لغزد.  اگر در  اما  زیرا روشنایی روز را می بیند، 
عیسی اضافه نمود: »دوست ما ایلعازر خوابیده است. من می روم تا او را بیدار کنم.« گفتند: »خداوندا، اگر خوابیده است 
بهبودی خواهد یافت«، اما اشاره عیسی به مرگ ایلعازر بود و ایشان گمان می کردند که او خواب طبیعی را گفته است. 
سرانجام عیسی صریحا گفت: »ایلعازر مرده است و من خوشحالم که آنجا نبودم، زیرا این امور برای شما و برای 
تقویت ایمان شما خواهد بود. حاال پیش او برویم.« توما که به دوقلو معروف بود به همراهان خود گفت: »ما هم برویم 
تا با او بمیریم.« هنگامی که عیسی به آنجا رسید دید که چهار روز از کفن و دفن ایلعازر گذشته است و چون بیت  عنیا 
به فاصله کمتر از نیم فرسخ نزدیک شهر اورشلیم بود، عده زیادی از یهودیان مقیم آن شهر برای تسلیت گفتن به 
مرتا و مریم در مرگ برادرشان به آنجا آمده بودند. مرتا به محض اینکه شنید عیسی در راه است به استقبال او بیرون 
رفت اما مریم در خانه ماند. مرتا تا چشمش به عیسی افتاد گفت: »خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. حاال 
هم می دانم که هر چه از خدا بخواهی به تو می دهد.« عیسی در جواب فرمود: »برادرت زنده خواهد شد.« مرتا گفت: 
»می دانم که روز قیامت زنده خواهد شد.« عیسی گفت: »خود من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان دارد حتی 

اگر مرده باشد زنده خواهد شد و هر که زنده است و ایمان دارد هرگز نخواهد مرد آیا این را قبول داری؟« 

مرتا جواب داد: »آری خداوندا، معتقدم که تو مسیح، پسر خدایی که می بایست به جهان بیاید.« مرتا این را گفت و به 
راه افتاد و خواهرش مریم را صدا زد و محرمانه به او گفت: »استاد اینجاست و تو را می خواهد« مریم که این را شنید 
فورا از جا پرید و به سوی عیسی رفت. عیسی هنوز به دهکده نیامده بود و در همانجایی بود که مرتا او را ترک کرده 
بود. یهودیانی که برای تسلیت مریم در خانه او بودند وقتی دیدند که او بلند شد و از خانه بیرون رفت به دنبالش 
رفتند، زیرا تصور می کردند که بسر قبر ایلعازر می رود تا در آنجا گریه کند. مریم به آنجایی که عیسی بود آمد و به 
مجرد اینکه عیسی را دید به خاک او افتاد و گفت: »خداوندا، اگر اینجا می بودی برادرم نمی مرد.« هنگامی که عیسی، 
مریم و یهودیان همراه او را گریان دید آه عمیقی کشید و بسیار متأثر گردید و پرسید: »او را کجا دفن کرده اید؟« 
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جواب دادند: »خداوندا، بیا و ببین« در این حال اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. یهودیان که این را دیدند گفتند: 
»ببینید چه عالقه ای به او دارد!« بعضی ها می گفتند: »راستی این شخص که چشم کوری را بینا کرد آیا نمی توانست کاری 
بکند که ایلعازر نمیرد؟« عیسی بار دیگر آهی کشید و به طرف قبر که در غاری واقع بود رفت و چون در غار با سنگ 
بزرگی بسته شده بود فرمود: »سنگ را بردارید« مرتا، خواهر داغدیده به اعتراض گفت: »خداوندا، االن چهار روز است 
او مرده و حاال فاسد شده و بو گرفته است.« عیسی فرمود: »مگر به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جالل و عظمت 
خدا را خواهی دید« و وقتی سنگ را برداشتند، عیسی چشم به آسمان دوخته گفت: ای پدر، تو را شکر می کنم که دعای 
مرا شنیدی. می دانستم که پیوسته صدای مرا می شنوی، ولی این را به خاطر حاضرین گفتم تا ایشان معتقد گردند که 
تو مرا فرستاده ای« بعد با صدای بلند فریاد زد: »ایلعازر، بیرون بیا« مرده در حالی که دست و پایش با کفن بسته شده 

بود و دستمالی به صورتش پیچیده بود بیرون آمد. عیسی فرمود: »کفن را باز کنید تا برود.«

این کار  بودند و شاهد  به دیدن مرتا آمده  یهودیانی که  از  باری عده زیادی  ایلعازر:  انعکاس زنده گشتن   -23
عیسی بودند به او گرویدند، ولی بعضی از ایشان پیش فریسیان رفتند و جریان را گزارش دادند. در نتیجه فریسیان 
و هیأت رئیسه کاهنان تشکیل جلسه دادند و گفتند: »چه کنیم؟ این شخص پشت سر هم معجزه می کند و اگر جلوش 
را نگیریم تمام قوم به او خواهند گروید و آنوقت است که رومیان بیایند و معبد و ملت ما را از میان بردارند.« قیافا که 
یکی از کاهنان بود و در آن سال سمت امامت را داشت گفت: »شما اصال چیزی نمی دانید. آیا حق نمی دهید که برای ما 
بهتر است یک نفر در راه قوم جان سپارد و تمام ملت از بین نرود؟« )قیافا این را به اختیار خود اظهار نکرد، بلکه چون 
امام وقت بود بی اختیار پیشگویی کرد که عیسی می بایست در راه ملت یهود بمیرد، اما در واقع او نه فقط به خاطر قوم 
یهود، بلکه برای به هم پیوستن جمیع فرزندان خدا که در سرتاسر دنیا پراکنده اند می بایست جان سپارد.( از آن روز 
به بعد برای قتل عیسی توطئه می چیدند. بدین سبب عیسی دیگر آشکارا در میان یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه 

به سرزمینی که به بیابان محدود است رفت و وارد شهر »افرایم« شد و با شاگردانش مدتی در آنجا ماند. 

عیسی در حین سفر  به اورشلیم وقتی از سر حد جلیل و سامره عبور می کرد در  24- آخرین سفر به اورشلیم: 
نزدیکی های یک دهکده با ده نفر جذامی رو به رو شد ایشان به اندازه مقرر شده از او فاصله گرفتند و به فریاد گفتند: 
»ای عیسی ای استاد، به ما ترحم فرما.« عیسی به آنان نظری انداخته فرمود: »بروید و خود را به کاهنان نشان دهید« و 
چنین شد که در بین راه شفا یافته است برگشته خدا را با صدای بلند حمد و سپاس می گفت و آمد و روی پاهای عیسی 
افتاد و از او سپاسگزاری کرد. عیسی این را دیده گفت: »مگر هر ده نفر شفا نیافتند؟ پس آن نه نفر دیگر کجا هستند؟ 
آیا هیچ کس به جز این بیگانه برنگشته تا خدا را تمجید کند.« سپس به آن مرد فرمود: »پاشو برو، ایمانت تو را شفا 
داده است.« بعد فریسیان از عیسی پرسیدند: »فرمانروایی خدا کی می آید؟« او جواب داد: »فرمانروایی خدایی طوری 
نمی آید که بتوان آن را دید و شما نمی توانید بگویید: »اینجاست« یا »آنجاست«، زیرا فرمانروایی خدا در قلب های شما 

جای دارد.«

سپس به حواریون فرمود: »ایامی می آید که آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، ولی آن را 
نخواهید دید. اگر به شما بگویند: »آنجاست یا اینجاست« نروید و در جستجو نباشید، زیرا روزی که پسر انسان ظهور 
می کند مانند برقی که در سرتاسر آسمان می زند درخشان خواهد بود، اما قبل از آن زمان او می بایست در و آزار بسیار 
ببیند و مردود مردمان این روزگار بشود. وضع دنیا در وقت آمدن پسر انسان همانند روزگار نوح خواهد بود. تا موقع 
ورود نوح به کشتی، می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و زن می دادند و یک روز ناگهان طوفان برخاست و همه 
را نابود کرد. همچنین آن روز مانند زمان لوط خواهد بود که مردم سرگرم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و 
زراعت و خانه سازی بودند، اما روزی که لوط شهر صدوم را ترک گفت آتش و گوگرد از آسمان بر سر ایشان ریخت 
و همه را هالک نمود. روزی که پسر انسان ظهور کند همین طور خواهد بود. در آن روز هر که روی پشت بام باشد 
برای بردن اسباب پایین نیاید و هر که در کشتزار باشد به خانه برنگردد. عاقبت همسر لوط را به خاطر آورید! هر که 
بخواهد جان خود را حفظ نماید آن را از دست خواهد داد، ولی هر که از آن بگذرد آن را نگاه خواهد داشت. بدانید 
که در آن شب اگر دو نفر در یک رختخواب خوابیده باشند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. اگر دو زن مشغول 
دستاس باشند یکی را می برند و دیگری را می گذارند.« حواریون پرسیدند: »اما ای خداوند، آنها را به کجا می برند؟« 

جواب داد: »الشخوران هر جا که الشه باشد جمع می شوند.« 
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نمایند و دلسرد  باید پیوسته دعا  بیاموزد که  به شاگردان خود  اینکه  عیسی برای  25- دو مثل در خصوص دعا: 
به مردم  نه توجهی  و  از خدا می ترسید  نه  »در شهری قاضی  زندگی می  کرد که  نقل فرمود:  را  این داستان  نگردند 
داشت. در همان شهر بیوه زنی مرتبا پیش او می  آمد و علیه طرف خود دادخواهی می کرد. مدت ها قاضی او را سر 
دواند، اما سرانجام با خود گفت: »اگرچه از خدا نمی ترسم و به مردم هم توجهی ندارم، اما چون این زن مزاحم من 
این  »گفتار  افزود:  خداوند  عیسی  کرد.«  خواهد  بیزار  مرا  او  مداوم  مراجعات  واال  می کنم  رسیدگی  کارش  به  است 
قاضی بی انصاف را در نظر بگیرید، آیا گمان می کنید خدا به عرض حال برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش 
تضرع می کنند رسیدگی نخواهد کرد؟ بدانید که خدا بزودی زود به کارهای ایشان رسیدگی خواهد کرد! منتهی آیا 
هنگامی که پسر انسان می آید ایمانی در روی زمین خواهد یافت؟« عیسی داستان دیگری برای آنانی که خود را نیکو 
می شمارند و دیگران را حقیر می دارند بیان فرمود: »دو نفر برای دعا به معبد رفتند. اولی فریسی و دومی باجگیر بود. 
فریسی برخاسته با خود چنین دعا کرد: »خدایا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و کاله بردار و بی عفت و 
یا مثل این باجگیر نیستم. هفته ای دو بار روزه می گیرم زکات در آمد خود را می پردازم...« اما آن باجگیر دور ایستاد 
و از بلند کردن سر خود به سوی آسمان شرم داشت. به سینه اش زد و گفت: »خدایا به من رو سیاه رحم فرما.« بدانید 
که این شخص مورد رحمت واقع شد و به خانه بازگشت، اما اولی خیر، زیرا هر که بزرگی کند پست می شود و هر که 

خود را فروتن سازد سرافراز می گردد.« 

26- در پیرامون ازدواج و طالق: عیسی آنجا را ترک گفته به سرحد یهودیه و آن طرف اردن آمد و بار دیگر که 
جمعیت کثیری برای استقبال او گرد آمدند مانند همیشه ایشان را تعلیم داد. چند نفر فریسی به منظور ایراد تراشی 
پرسیدند: »آیا مرد حق دارد زن خود را طالق دهد؟« عیسی به جای جواب پرسید: »موسی به شما چه دستور داده 
است؟« گفتند: »موسی اجازه می دهد که با صدور طالق نامه زن را طالق بدهیم.« عیسی فرمود: »موسی به علت سنگدلی 
شما چنین حکمی داده است واال از ابتدای خلقت، خدا ایشان را مرد و زن آفرید و به این سبب است که مرد، پدر 
و مادر خود را ترک می کند و به همسرش می پیوندد و آن دو جسما یکی می شوند و بدین ترتیب، دیگر دو جسم، 
دو نفر به حساب نمی آیند، بلکه یکی هستند. بنابراین آدمی نباید چیزی را که خدا به هم پیوسته است جدا سازد.« 
هنگامی که وارد خانه شدند حواریون باز پیرامون این موضوع پرسش هایی کردند. او گفت: »هر که زن خود را جز 
به علت زنا طالق دهد و با دیگری ازدواج کند نسبت به زن اول زناکار است. همچنین اگر زنی شوهرش را رها کند و 
با مرد دیگری ازدواج نماید زناکار است.« حواریون جواب دادند: »پس اگر زن گرفتن چنین است هیچ صالح نیست 
زن بگیریم.« عیسی گفت: »این کار از هر کسی ساخته نیست و فقط برای آنانی است که از عهده آن برمی آیند. چه 
بعضی ها ذاتا قادر به زناشویی نیستند و بعضی ها به دست انسان از آن محروم شده اند عده ای هم هستند که به خاطر 

فرمانروایی آسمانی زناشویی را بر خود حرام کرده اند. هر که قادر به انجام چنین امری است آن را اختیار نماید.« 

27- عیسی اطفال را برکت می دهد: اطفال را پیش عیسی می آوردند تا به آنها دست بگذارد و برکتشان دهد، اما 
شاگردان با والدین آنها ترشرویی می کردند عیسی که این را دید با تغییر فرمود: »بگذارید بچه ها پیش من بیایند و 
مانع آمدن آنها نشوید، زیرا ملکوت خدا به چنین افرادی تعلق دارد. در واقع بدانید که هر کس فرمانروایی خدایی را 
طفالنه نپذیرد به هیچ وجه داخل آن نخواهد شد.« پس اطفال را در آغوش گرفت و دست بر آنها گذاشت و برکتشان 

داد. 

28- جوان ثروتمند: عیسی بار دیگر به راه افتاد که یک نفر از رؤسای یهود دوان دوان پیش او آمد و زانو زده گفت: 
»ای استاد کامال نیکو، من برای کسب زندگی جاودان چه کنم؟« عیسی پاسخ داد: »آن خداست که کامال نیکوست، 
مقصودت چیست که مرا کامال نیکو خطاب می کنی؟ احکام موسی را می دانی، قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت 
دروغ نده، تقلب نکن و پدر و مادر خود را احترام کن.« آن مرد گفت: »استاد، من از بچگی همه اینها را رعایت کرده ام.« 
عیسی نظری به او انداخت و محبتش نسبت به او گرم تر شد و فرمود: »ولی هنوز یک چیز کم داری برو دارایی خودت 
را بفروش و بین فقرا تقسیم کن تا درعالم باال ثروتی بیندوزی. بعد برگرد و از من پیروی کن« آن جوان تا سخن 
عیسی را شنید توی هم رفت و با دلتنگی زیاد عقب گرد کرد، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی رو به شاگردان کرده 

فرمود: »ورود ثروتمندان به فرمانروایی خدا چه قدر دشوار است. 

حواریون از این جمله سخت متحیر شدند، اما عیسی ادامه داد: »فرزندان، برای آنانی که بر ثروت تکیه می کنند ورود 
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به  ثروتمند  تا دخول یک  است  آسان تر  از سوراخ سوزن  آری گذشتن یک شتر  است.  فرمانروایی خدا دشوار  به 
ملکوت خدا.« حواریون بی اندازه متعجب گشتند و به همدیگر می گفتند: »پس کی می تواند نجات یابد؟« عیسی متوجه 
ایشان شده گفت: »این امر برای انسان محال است، نه برای خدا زیرا هر امری برای خدا ممکن می باشد.« پطرس اظهار 
کرد: »پس نصیب ما که به همه چیز پشت پا زده ایم و پیرو تو شده ایم چه خواهد بود؟« عیسی فرمود: »این حقیقت را 
بدانید که کسی نیست که به خاطر من و انجیل از خانه، برادران، خواهران، مادر، پدر، فرزندان و هستی خود بگذرد 
و توأم با زحمت زیاد، خانه ها، برادران، خواهران، مادران، فرزندان و امالک صد برابر در این عالم و در عالم دیگر، 
حیات ابدی نیابد، اما بسیاری که امروز اولین هستند در آینده آخرین خواهند شد و آنانی که امروز آخرین هستند 

در آن روز اولین خواهند بود.« 

فرمانروایی آسمانی به این می ماند که مالکی صبح زود رفت و برای تاکستان خود چند نفر کارگر با روزی پنج تومان 
گرفت و سر کار فرستاد. نزدیک ساعت نه مجددا به بازار رفت دید که چند نفر کارگر بیکار ایستاده اند. به ایشان 
گفت: »شما نیز به تاکستان من بروید مزدتان را خواهم داد.« ایشان هم رفتند نزدیک ظهر و سه بعد از ظهر نیز چنین 
کرد. باز هم ساعت پنج بعد از ظهر عده ای را بیکار دید و پرسید: »چرا تمام روز را به بیکاری گذرانده اید؟« جواب 
دادند: »چون کاری به ما رجوع نکردند.« گفت: »پس شما نیز به تاکستان من بروید.« عصر که شد صاحب تاکستان به 
سرکارگر گفت: »کارگران را صدا کن و اجرت آنها را از از آخر به اول بپرداز« بنابراین آنانی که ساعت پنج بعد از 
ظهر بسر کار آمده بودند نفری پنج تومان گرفتند، ولی وقتی نوبت به دسته اول رسید با اینکه تصور می کردند بیشتر 
از دسته آخر خواهند گرفت همان پنج تومان را دریافت کردند. وقتی که پول را گرفتند پیش مالک شکایت کردند 
که: »تو با دسته آخر که فقط یک ساعت کار کرده اند و با ما که متحمل سختی ها و گرمای روز شده ایم یکسان رفتار 
کرده ای.« مالک به یکی از آنان جواب داد: »عزیزم، من به تو ظلم نمی کنم مگر طی نکردیم روزی پنج تومان؟ خوب، 
حقت را بردار و برو. من دلم می خواهد به دسته آخر هم همانقدر که تو گرفتی بدهم؛ یعنی حق ندارم با مال خودم 
طبق میل خودم عمل کنم؟ آیا به خاطر اینکه من بخشنده هستم حسودی می کنی؟« بدین ترتیب آخرین اولین و اولین 

آخرین خواهند شد.«

هنگامی که در راه اورشلیم بودند عیسی پیشاپیش  29- سومین پیشگویی عیسی درباره مرگ و رستاخیز خود: 
حواریون می رفت، شاگردان مات و مبهوت بودند و بر کسانی که به دنبال آنها می آمدند ترس مستولی شده بود عیسی 
بار دیگر دوازده حواری خود را به کناری کشید و راجع به آن آینده نزدیک با آنها صحبت کرد فرمود: »بدانید که ما 
هم اکنون رهسپار اورشلیم هستیم. در آنجا پسر انسان به دست هیأت رئیسه کاهنان و علمای شریعت تسلیم خواهد 
شد. آنها او را محکوم به اعدام می کنند و به دست بیگانگان می سپارند تا او را ریشخند نمایند، تف به او اندازند و 
شالقش بزنند و او را خواهند کشت، اما در سومین روز مرگ زنده خواهد شد.« در این موقع یعقوب و یوحنای زبدی 
پیش آمده گفتند: »استاد، از تو تقاضایی داریم که برای ما انجام دهی.« عیسی پرسید: »چه می خواهید انجام دهم؟« 

جواب دادند: »اجازه فرما در جالل سلطنت تو یکی از ما در سمت راست و دیگری در سمت چپ تختت بنشینیم.« 

عیسی فرمود: »شما نمی دانید چه می خواهید آیا می توانید آن پیاله ای را که من باید بنوشم بنوشید؟ و آیا می توانید آن 
تعمیدی را که من متحمل می شوم تحمل کنید؟« گفتند: »آری می توانیم!« عیسی گفت: »بدون شک پیاله ای را که من 
می نوشم شما خواهید نوشید و تعمیدی را که من متحمل می شوم تحمل خواهید کرد، ولی اجازه نشستن در طرفین 
من با خودم نیست، بلکه برای آنانی خواهد بود که خدا مقرر فرموده است.« به محض اینکه ده حواری دیگر از این 
موضوع با خبر شدند از یعقوب و یوحنا سخت رنجیدند. از این جهت عیسی همه ایشان را احضار کرد و گفت: »شما 
می دانید حکمرانان ملل بیگانه بر زیردستان خود تسلط دارند و بزرگانشان بر آنها خداوندی می کنند، ولی در میان 
شما نباید چنین باشد. هر که در بین شما بخواهد بزرگ گردد باید خدمتگزار همه باشد و هر که می خواهد پیش بیفتد 
باید غالم همه بشود، زیرا خود پسر انسان هم نیامد که دیگران او را خدمت کنند، بلکه منظور از آمدنش این است که 

به دیگران خدمت نماید و جان خود را به عنوان فدیه آزادی عده بسیاری بدهد.« 

30- شفای بارتیماؤوس و دوست او: سپس به شهر اریحا آمدند و موقعی که عیسی با شاگردان خود و جمعیتی عظیم 
از شهر خارج شد چند گدای کور که یکی از آنها بارتیماؤوس نام داشت کنار جاده نشسته بودند و همین که شنیدند 
عیسی ناصری از آنجا عبور می کند با صدای بلند گفتند: »ای عیسی پسر داوود، به ما رحم فرما« عده ای با خشونت به 
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ایشان گفتند: »ساکت باشید« اما آنها در مقابل بلندتر فریاد می زدند و می گفتند: »ای خداوند ای پسر داوود، به ما رحم 
فرما« عیسی توقف کرد و دستور داد آنان را پیش او آوردند. پس اطرافیان گفتند: »امیدوار باشید برخیزید شما را 
می خواهد.« بارتیماؤوس از جا پریده تن پوش خود را به دور انداخت و به سوی عیسی دوید عیسی از او و آن دیگری 
پرسید: »چه می خواهید برایتان انجام دهم؟« جواب دادند: »ای استاد، می خواهیم بینایی خود را بازیابیم.« عیسی فرمود: 

»بروید. ایمانتان شما را شفا داده است.« آنها آنا بینا گشتند و به راه افتادند و به دنبال عیسی رفتند. 

31- برخورد با زکی: عیسی وارد شهر شد و از کوچه ها عبور می کرد. در آن شهر دولتمندی به نام زکی که رئیس 
باجگیران بود زندگی می کرد و آرزو داشت که عیسی را ببیند، ولی به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم موفق به 
دیدن او نشد. پس جلو دوید و از درخت توتی باال رفت تا عیسی را که می بایست از آنجا عبور کند ببیند. همین که 
عیسی به آن محل رسید نگاهی به باال کرد و گفت: »زکی، فورا بیا پایین. من امروز باید مهمان تو باشم.« زکی با عجله 
پایین آمد و با خوشرویی او را پذیرفت، اما حضار که این را دیدند غرغرکنان گفتند: »عجیب است می خواهد در خانه 
کسی بماند که گناهکار انگشت نمایی است.« زکی ایستاد و به خداوند عرض کرد: »خداوندا من نصف دارایی خود را 
به فقرا می بخشم و در صورتی که چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم آن را چهار برابر جبران خواهم کرد.« عیسی 
گفت: »امروز نجات به این خانواده رو کرده است چه زکی نیز فرزند حقیقی ابراهیم است، زیرا پسر انسان برای این 

آمد که گمشدگان را بجوید و نجات بخشد.« 

عیسی وقتی دید جماعت خوب گوش می دهند و در این فکرند که فرمانروایی خدا با ورود وی به اورشلیم ظاهر خواهد 
شد با این داستان به سخن ادامه داد: »مرد شریفی برای به دست آوردن سلطنت قصد داشت به خارج برود و بازگردد. 
از این جهت، سه نفر از غالمان خود را صدا کرد و به هر یک از آنها صد تومان داد وگفت: »تا موقع مراجعت من با 
این پول داد و ستد کنید«، لیکن بعد از رفتن او همشهریانش که با او دشمنی داشتند نمایندگانی دنبالش فرستادند و 
پیغام دادند: »ما نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند.« بعد ها که به سلطنت رسید و بازگشت غالمانی را که پول 
به ایشان سپرده بود احضار کرد تا ببیند عایدی آنها چقدر بوده است اولی به حضورش آمده گفت: »اعلی حضرتا، صد 
تومان شما ده برابر سود کرده است. فرمود: »آفرین ای خادم خوب، چون در این امر کوچک خود را امین نشان دادی 

حکومت ده شهر را به تو می دهم.« 

نفر دوم آمد و گفت: »اعلی حضرتا، صد تومان شما پنج برابر سود کرده است.« جواب داد: »آفرین تو حاکم پنج شهر 
خواهی شد. آخرین نفر آمد و گفت: »اعلی حضرتا، عین پول شما موجود است. آن را در دستمالی پیچیده محفوظ 
نگه داشتم. از شما می ترسیدم، زیرا می دانم که آدم سختگیری هستید چیزی نداده انتظار یافتن همه چیز دارید و 
نکاشته می دروید.« پادشاه پاسخ داد: »ای خادم نادرست، حرف خودت تو را محکوم می کند حاال که می دانستی من 
سختگیر هستم و چیزی نداده انتظار یافتن همه چیز دارم و نکاشته درو می کنم چرا پول مرا به منفعت ندادی تا در 
موقع مراجعت آن را با سودش پس بگیرم؟« بعد به حضار گفت: »صد تومان را از او بگیرید و به آنکه هزار تومان دارد 
بدهید.« عرض کردند: »اعلی حضرتا، اما او حاال هزار تومان دارد.« پاسخ داد: »می دانم و به شما می گویم هر که دارد 
بیشتر خواهد یافت، اما آنکه ندارد آنچه هم که دارد از او گرفته خواهد شد و اما دشمنان من که نخواستند برایشان 
سلطنت کنم، آنها را به اینجا بیاورید و پیش چشم من اعدام نمایید.« عیسی این تعلیم را به پایان رسانید و قدری جلوتر 

از ایشان در راه اورشلیم به سفر خود ادامه داد.
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فصل.هفتم:.آخرین.هفته.در.اورشلیم.

آورده  اورشلیم هجوم  به  اطراف  از  بسیاری  عده  از آن  قبل  و  بود  نزدیک  یهود  عید فصح  بیت عنیا:  به  1- ورود 
بودند که برای شرکت در مراسم عید، تطهیر نمایند. آنان سراغ عیسی را می گرفتند و در معبد بزرگ از همدیگر 
می پرسیدند: »نظر شما چیست؟ آیا برای عید نمی آید؟« و این بدان سبب بود که هیأت رئیسه کاهنان و فریسیان 
فرمان داده بودند که هر کس از محل سکونت عیسی خبردار شد به ایشان اطالع دهد تا وی را توقیف نمایند. شش 
روز قبل از عید، عیسی به بیت عینا دهکده ایلعازر یعنی همان کسی که عیسی او را بعد از مرگ زنده گردانید آمد. 
عده بی شماری از مردم همین که شنیدند عیسی در بیت  عنیاست به آنجا  رفتند. آنها فقط برای دیدن عیسی به آنجا 
نرفتند، بلکه قصدشان این بود که ایلعازر را هم که بعد از مرگ به وسیله عیسی زنده شده بود ببینند. بدین سبب 
هیأت رئیسه کاهنان قصد قتل ایلعازر را نیز داشتند، زیرا به جهت دیدن او بود که بسیاری از یهودیان از آنان رو 

گردانیدند و به عیسی گرویدند. 

2- ورود مظفرانه به اورشلیم: هنگامی که در نزدیکی اورشلیم به بیت  فاجی و کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر 
از حواریون خود را فرستاد و به آنها گفت: »به دهکده مقابل بروید و وقتی وارد شدید االغی را با کره آنکه هرگز 
سواری نداده است بسته خواهید یافت. کره را باز کنید و بیاورید و اگر کسی پرسید چه کار می کنید جواب بدهید که 
خداوند این را الزم دارد و بعد از اینکه کارش تمام شد به زودی آن را پس خواهد فرستاد. او آنا کره را به شما خواهد 
داد.« آنها رفتند و همانطوری شد که عیسی فرموده بود. گروه عظیمی که برای عید در اورشلیم گرد آمده بودند وقتی 
شنیدند عیسی به اورشلیم می آید شاخه های نخل به دست گرفته به استقبال او رفتند. در همان موقع شاگردان کره 
االغ را پیش عیسی آورده لباس های خود را بر پشتش انداختند و عیسی بر آن سوار شد. بدین ترتیب پیشگویی نبی 

تحقق یافت آنجا که گفته بود: »به دختر صهیون بگویید، ببین پادشاه تو با فروتنی سوار بر کره االغ پیش تو می  آید.

اغلب مردم لباس هایشان را می کندند و در جاده پهن می کردند و عده ای هم شاخه های درخت را بریده پیش پای او 
مینداختند و وقتی نزدیکی های شهر به سراشیب کوه زیتون رسیدند جمعیت تماما با شادی عظیم و صدای بلند خدا 
را برای جمیع معجزاتی که از عیسی دیده بودند شکر می کردند و می گفتند: »مبارک است پادشاهی که به نام خداوند 
می آید. آسایش در عالم باال و جالل بر عرش اعلی باد.« فریسیان که اوضاع را چنین دیدند، به یکدیگر گفتند: »دیدید! 
کار از کار گذشت! تمام دنیا به دنبال او افتاده اند!« در آن میان چند نفر فریسی فریاد کردند: »استاد، شاگردان خود را 
ساکت کن.« عیسی جواب داد: »بدانید که اگر اینها ساکت شوند سنگ ها به صدا درمی آیند.« وقتی که عیسی نزدیکتر 
آمد و چشمش به شهر اورشلیم افتاد برای آن گریه اش گرفت و گفت: »ای کاش تا این لحظه می دانستی که صلح و 
سالمتی تو وابسته به چه اموری است! اما فعال چشمانت بسته اند به تحقیق زمانی خواهد آمد که دشمنان تو در اطرافت 

سنگربندی نمایند و تو را در محاصره بگیرند. 

امور بدان جهت واقع  این  آنگاه تو و تمام فرزندانت را به زمین می کوبند و سنگ روی سنگ نخواهد ماند و تمام 
خواهد شد که تو زمان خدای خود را درک نکرده ای.« هنگامی که داخل اورشلیم شدند تمام شهر به هیجان آمد. مردم 
می پرسیدند: »این شخص کیست؟« جماعت جواب می دادند: »عیسی است. پیغمبری از ناصره جلیل« در محوطه معبد، 
کوران و لنگان پیش او می آمدند و او آنها را شفا می بخشید، لیکن هیأت رئیسه کاهنان و علمای شریعت وقتی کارهای 
او را دیدند و فریاد کودکان را که در معبد »زنده باد پسر داوود« می گفتند شنیدند آتش خشمشان باال گرفت و به 
عیسی گفتند: »مگر نمی شنوی اینها چه می گویند؟« عیسی پاسخ داد: »آری اما مگر تا به حال نخوانده اید که: »ای خدا 
تو ستایش را به زبان اطفال و شیرخواران به کمال رسانیده ای؟« پس از آنکه همه چیز را از نظر گذرانید، چون نزدیک 

عصر بود شهر را ترک کرد و به »بیت عنیا« بازگشت و شب را در آنجا بسر آورد. 

3- نفرین بر درخت بی ثمر: روز بعد که عیسی و همراهانش از بیت عنیا خارج شدند عیسی احساس گرسنگی کرد 
و از دور درخت انجیر پر برگی به چشمش خورد و به طرف آن رفت، اما موقعی که به درخت رسید با اینکه هنوز 
موسم چیدن انجیر نرسیده بود چیزی در آن نیافت. عیسی به درخت نظری انداخت و فرمود: »از این پس هرگز کسی 
از میوه تو نخواهد خورد« و شاگردان این را شنیدند. هنگامی که به اورشلیم رسیدند عیسی وارد معبد بزرگ شد و 
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شروع به بیرون کردن فروشندگان و خریداران نمود و میزهای صرافان و جایگاه کبوترفروشان را به هم زد و مانع 
عبور و مرور کسانی که اجناسی در دست داشتند شد. او به ایشان چنین گفت: »مگر کالم خدا نمی فرماید: »خانه من 
قبله گاه جمیع ملل خوانده خواهد شد؟« ولی شما آن را به کمینگاه دزدان تبدیل تبدیل کرده اید« هیأت رئیسه کاهنان 
و علما که این را شنیدند در صدد نابود ساختن او بر آمدند، اما در واقع از او بیم داشتند چه مردم شیفته تعالیم او شده 

بودند. 

4- مالقات با یونانیان: در بین کسانی که برای عبادت و همچنین برگزاری مراسم عید به اورشلیم آمده بودند چند 
نفر یونانی نیز به چشم می خورد. ایشان پیش فیلیپس که از اهالی بیت  صیدای جلیل بود آمده به خواهش گفتند: »ما 
می خواهیم عیسی را ببینیم« فیلیپس رفت و اندریاس را مطلع ساخت و سپس به اتفاق پیش عیسی رفتند و به او خبر 
دادند. عیسی فرمود: »وقت آن رسیده است که پسر انسان جالل خود را بازیابد در حقیقت بدانید تا دانه گندم به زمین 
نیفتد و نمیرد همیشه یک دانه خواهد ماند، ولی چنانچه بمیرد محصول فراوان به بار خواهد آورد. هر که به خود و 
زندگی خود دلبستگی داشته باشد آن را از دست خواهد داد، اما هر که از زندگی خود در این جهان بگذرد آن را برای 
حیات جاودانی محفوظ خواهد داشت. اگر کسی بخواهد مرا خدمت کند می بایست به دنبال من آید و هر کجا من باشم 

خادم من هم در آنجا خواهد بود. هر که مرا خدمت کند پدر من او را سرافراز خواهد ساخت. 

اکنون جان من غرق اضطراب است. پس چه بگویم؟ آیا بگویم که ای پدر مرا از این ساعت محفوظ دار؟ خیر، زیرا به 
همین منظور به این ساعت رسیده ام. ای پدر، نام خود را بلند گردان و بزرگ فرما.« در آن دم این صدا از آسمان به 
گوش رسید: »آن را بزرگ گردانیدم و باز به آن جالل و عظمت خواهم بخشید« اکثر حضار که این را شنیدند گفتند: 
»در آسمان رعد شد.« لیکن بعضی گفتند: »فرشته ای با او سخن گفت.« در این باره عیسی به آنان فرمود: »آن صدا به 
خاطر شما بود نه به خاطر من از حاال وقت داوری این عالم و بیرون راندن حکمران آن آغاز می گردد، اما من هرگاه 
از زمین باال برده شوم همه را مجذوب خود خواهم ساخت.« )این جمله اشاره به آن قسم موتی بود که می بایست 
ببیند( جماعت در جواب گفتند: »ما از تورات شنیده ایم که مسیح تا ابد زنده خواهد ماند. پس چرا می گویی پسر انسان 

می بایست از زمین باال برده شود؟ این پسر انسان کیست؟« 

عیسی جواب داد: »فقط کوتاه مدتی نور با شماست تا روشنایی هست به راه خود ادامه دهید مبادا تاریکی شما را فرا 
گیرد، زیرا شخصی که در تاریکی راه می رود نمی داند راهش به کجا منتهی می شود تا موقعی که نور هست به نور پناه 
برید. در این صورت فرزندان نور خواهید بود.« پس از پایان این سخن، عیسی رفت و خود را از چشم آنان پنهان 
ساخت. با اینکه از عیسی معجزات فراوانی به ظهور رسیده بود به او ایمان نیاوردند تا پیشگویی اشعیای نبی به اتمام 
رسد آنجا که می فرماید: »خداوندا، کی پیام ما را باور کرده و به چه کسی قدرت خداوند ظاهر شده است؟« بدین جهت 
نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا در جای دیگر فرموده: »او چشمان ایشان را کور و دلهایشان را سخت گردانیده 
است مبادا با چشمان خود ببینند و با دل های خود بفهمند و برگردند و من ایشان را شفا بخشم.« )هنگامی که اشعیا 

جالل و بزرگواری مسیح را مشاهده کرد این را گفت و چنین تعریفی از او کرد(

در هر صورت عده ای از بزرگان یهود به عیسی ایمان آوردند، ولی از ترس فریسیان ایمان خود را پنهان می داشتند مبادا 
از عضویت عبادت گاه های یهود محروم گردند، زیرا ایشان خشنودی انسان را از خشنودی خدا ارزنده تر می شمردند، 
لیکن عیسی با فریاد گفت: »هر که به من ایمان آورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که 
مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. 
اگر کسی سخنان مرا بشنود و بدان اعتنا ننماید من او را محکوم نمی سازم، زیرا برای محکوم کردن دنیا نیامده ام. 
من به منظور رستگاری عالم آمده ام! هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد محکوم کننده ای دارد، در واقع در روز 
بازپسین سخنانی که من گفته ام او را محکوم خواهد ساخت، زیرا من به دلخواه خود سخن نگفته ام، بلکه پدری که 
مرا فرستاد چنین دستور داد که چه بگویم و چگونه تکلم نمایم و می دانم که دستور وی به حیات جاودانی می انجامد. 

آنچه من می گویم با آنچه پدر به من گفته است یکسان می باشد.« 

5- درخت انجیر نمونه قدرت دعا: عیسی همه روزه در معبد بزرگ تعلیم می داد و عصرها از شهر بیرون می رفت 
و شب را در کوه زیتون می گذرانید. یک روز صبح در حین رفتن دیدند که درخت انجیر نفرین شده از ریشه خشک 
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شده است. پطرس به یادش آمد و گفت: »استاد، مشاهده فرما درخت انجیری که نفرینش کردی خشک شده است.« 
عیسی در جواب فرمود: »به خدا ایمان داشته باشید! به شما می گویم هر که به این کوه فرمان دهد که »کنده شو و خود 
را به دریا بینداز« و در دل خود شک و تردید نداشته باشد و خاطر جمع باشد که آنچه می گوید به عمل خواهد آمد 
البته به او داده خواهد شد. بدین سبب به شما می گویم هرگاه برای چیزی دعا کنید و بطلبید اگر به دریافت آن ایمان 
داشته باشید آن را خواهید یافت و هرگاه به دعا برخیزید اگر نسبت به برادر خود کینه ای دارید او را ببخشید تا پدر 

آسمانی شما نیز گناهان شما را ببخشد.« 

6- اختیارات عیسی: وقتی عیسی وارد معبد بزرگ شد و به تعلیم پرداخت، هیأت رئیسه کاهنان و مشایخ قوم یهود 
پیش او آمده پرسیدند: »به چه مجوز و به کدام اختیار چنین اعمالی انجام می دهی و کی به تو این حق را داده است؟« 
عیسی فرمود: »من هم از شما سؤالی دارم و در صورتی که جوابش را بدهید من هم به شما می گویم که به چه مجوزی 
این کارها را می کنم. آن سؤالم این است تعمیدی که یحیی می داد آیا از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟« ایشان پس 
از بحث زیاد به همدیگر گفتند: »اگر جواب دهیم از جانب خداست خواهد گفت: »پس چرا به او ایمان نیاوردید؟« و 
اگر بگوییم از جانب بشر است این جمعیت که یحیی را پیغمبر می دانند ما را سنگباران خواهند کرد.« باالخره به عیسی 
جواب دادند: »ما نمی دانیم.« عیسی گفت: »پس من نیز نمی گویم با اجازه کی این کارها را انجام می دهم، اما عقیده شما 

در این باره چیست؟ مردی دو پسر داشت پیش اولی رفت و گفت: »فرزندم، امروز به تاکستان برو و کار کن.« 

جواب داد: »چشم، پدر جان«، ولی هرگز نرفت بعد نزد دومی رفت و از او همان تقاضا را کرد. او جواب داد: »نمی روم« 
ولی بعدا پشیمان شد و رفت. کدام یک از این دو، خواست پدر را بجا آورده است؟« پاسخ دادند: »دومی« عیسی فرمود: 
»آری بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به قلمرو فرمانروایی خدا وارد خواهند شد، زیرا یحیی به طریقی 
عادالنه پیش شما آمد، ولی به او ایمان نیاوردید و با اینکه دیدید باجگیران و فاحشه ها به او گرویدند توبه نکردید و 
به او ایمان نیاوردید.« داستان دیگری بشنوید، مالکی تاکستانی احداث کرد و دورش را دیواری کشید و در داخلش 
چرخشتی کند و برجی بنا نمود و آن را به دهقانان اجاره داد و رهسپار کشور دیگری شد. وقتی فصل میوه رسید 
برای گرفتن سهم مالکانه غالمانی پیش آن دهقانان فرستاد، اما ایشان غالمان را گرفتند یکی را کتک زدند، دیگری 
را کشتند و سومی را سنگسار نمودند. مالک باز هم غالمی بیش از دسته اول فرستاد ولی با ایشان نیز همانطور رفتار 
نمودند. سرانجام یگانه فرزند دلبند خود را پیش آنان فرستاد و پیش خودش فکر کرد که: »البته آنها پسرم را محترم 
خواهند شمرد.« لیکن وقتی دهقانان دیدند مالک پسرش را فرستاده است به همدیگر گفتند: »این شخص وارث است 
بیایید او را بکشیم تا آنچه می باید به او برسد نصیب ما گردد.« پس او را گرفتند و از تاکستان بیرون کشیدند و به قتل 
رسانیدند. خوب! هرگاه مالک تاکستان برگردد با آن دهقانآنچه خواهد کرد؟« یکی جواب داد: »مسلما آن ناکسان را 
بطرز هولناکی نابود خواهد ساخت و باغ را به کسانی واگذار خواهد کرد که به موقع سهم مالکانه را بپردازد.« فریسیان 
وقتی این را شنیدند گفتند: »خدا چنین روزی را نیاورد.« عیسی فرمود: »آیا هرگز در کالم خدا نخوانده اید: »همان 

سنگی که بنایان رد کردند، سرزاویه قرار خواهد گرفت. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می آید.« 

به شما می گویم بدین علت است که سلطنت خدا از شما گرفته می شود و به قومی داده خواهد شد، ولی این سنگ به 
هر که بخورد کامال نرمش می کند.« هیأت رئیسه کاهنان و فریسیان این داستان را شنیدند و فهمیدند که روی سخن 
اما از جمعیتی که عیسی را پیغمبر می دانستند بیمناک  با ایشان است و اگرچه قصد دستگیری او را داشتند  عیسی 
بودند. بار دیگر عیسی در حین صحبت با ایشان داستانی نقل فرمود و گفت: »فرمانروایی آسمانی به این می ماند که 
پادشاهی برای پسرش جشن عروسی برپا کرد و غالمان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروسی بیاورند، ولی 
ایشان از آمدن امتناع ورزیدند. مجددا شاه عده ای از غالمانش را فرستاد و گفت: »به مهمانان بگویید که جشن عروسی 
آماده است. گاوان و پرواری ها را سر بریده ایم و برای پذیرایی همه چیز را حاضر کرده ایم. به جشن عروسی تشریف 

بیاورید.« 

ولی باز هم ایشان به دعوت سلطان اعتنا نکردند. یکی به مزرعه رفت و دیگری به محل کار خود و سایرین غالمان 
را گرفته نسبت به آنان ظالمانه رفتار کردند و همه را به قتل رسانیدند. از این نظر پادشاه غضبناک شد و سربازان 
خود را فرستاد تا قاتلین را اعدام نمایند و شهرشان را به آتش کشند بعدا به غالمان گفت: »عروسی آماده است، اما 
دعوت شدگان اولیه لیاقت آن را نداشتند پس سر راه ها بروید و هر که را پیدا کردید به جشن عروسی دعوت نمایید.« 
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ایشان رفتند و هر که را گیر آوردند از بد و نیک جمع کردند تا آنجا که تاالر از مهمان پر شد. موقعی که پادشاه وارد 
شد و مهمانان را از نظر گذرانید در آنجا شخصی را دید که لباس مناسب عروسی نپوشیده بود. پرسید: »ای عزیز، 
خدمتگزاران  به  پادشاه  لذا  دهد.  جوابی  نتوانست  مرد  آن  آمدی؟«  اینجا  به  عروسی  مخصوص  لباس  بدون  چطور 
دستور داد: »او را دست و پا بسته بیرون اندازید به جای تاریکی که گریه و به هم فشردن دندان وجود دارد. با اینکه 

دعوت شدگان بسیارند، برگزیدگان کم می باشند.« 

7- عقیده عیسی در خصوص پرداخت مالیات: فریسیان عیسی را تحت نظر داشتند و جاسوسانی می فرستادند که 
داخل جمعیت شوند و چنین وانمود کنند که حق جو هستند تا مگر از سخنان عیسی ایرادی بگیرند و او را به دستگاه 
اتفاق عده ای از فرقه هیرودیان به عیسی گفتند:  قضایی دولت روم تحویل دهند. بدین ترتیب چند نفر فریسی به 
»استاد، ما می دانیم که سخنان و تعالیم تو بر حق است و بدون ترس و طرفداری از بشر به راستی طریق خدا را تعلیم 
می دهی. لهذا حکم تو در این باره چیست، آیا جایز است ما یهودیان به قیصر روم مالیات بدهیم یا خیر؟« عیسی به 
نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: »ای ریاکاران، چرا با من خدعه می کنید؟ سکه ای به من بدهید.« سکه ای به او دادند و 
عیسی پرسید: »تصویر و عنوان روی این سکه مال کیست؟« جواب دادند: »مال قیصر« او گفت: »پس مال قیصر را به 
قیصر و مال خدا را به خدا بدهید.« و به این ترتیب آنها نتوانستند ایرادی از جوای عیسی بگیرند و از پاسخ او مات 

ماندند. 

آمده  عیسی  پیش  نیستند  معتقد  معاد  به  که  صدوقیان  از  دسته ای  روز  همان  معاد:  درباره  صدوقیان  سؤال   -8
پرسیدند: »استاد، موسی به ما دستور فرمود که اگر شخص زن داری بالعقب بمیرد برادرش می بایست زن او را بگیرد 
و به جای او فرزندانی به وجود آورد. باری هفت برادر بودند. اولی ازدواج نمود و بالعقب فوت کرد. بعد برادر دوم زن 
او را گرفت و او هم بی فرزند مرد. از سومی تا هفتمی همین طور آن زن را گرفتند و همگی اجاق کور مردند بعد از 
همه، آن زن نیز فوت کرد. با این حساب این زن که همسر همه آنها بود در روز قیامت همسر کدام یک خواهد بود؟« 

عیسی پاسخ داد: »شما به علت بی اطالعی از کالم خدا و بی خبری از قدرت او از حقیقت منحرف شده اید. 

زنان و مردان در این عالم ازدواج می کنند، لیکن کسانی که لیاقت ورود به آن عالم و شرکت در قیامت مردگان داشته 
باشد زناشویی نمی کنند و دیگر نخواهند مرد، بلکه مانند فرشتگان خدا زندگی خواهند کرد و به سبب اینکه در قیامت 
مردگان شرکت دارند فرزندان خدا می باشند و اما در خصوص معاد مگر در کتاب موسی در بیان بوتن نخوانده اید 
که چگونه خدا به او فرمود: »من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم.« او البته خدای مردگان نیست، 
بلکه خدای زندگان است، زیرا در پیشگاه خدا همه زنده اند.« چند نفر از علمای شریعت اظهار کردند: »استاد، جوابی 

بسیار عالی دادی.« 

9- بزرگترین قانون شریعت: وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است دست جمعی پیش او 
آمدند و یکی از آنان که عالم علوم دینی بود از راه امتحان از او پرسید: »استاد، بززگترین حکم تورات کدام است؟« 
عیسی فرمود: »خداوند را که خدای توست با تمام دل و تمام جان و خرد دوست بدار. بزرگترین و اولین حکم این است 
و حکم دوم مانند اولی است؛ یعنی همسایه ات را چون خودت دوست بدار. شریعت موسی و نوشته های پیغمبران بر 
این دو حکم استوارند.« آن عالم یهودی به او گفت: »احسنت، استاد، جواب نیکویی دادی چه خدا یکتاست و غیر از 
او احدی نیست و محبت به او با تمام دل و فهم و نیرو و همچنین دوست داشتن همسایه همچون خود بیش از جمیع 
هدایای سوختنی و قربانی ها اهمیت دارد« عیسی که عمق جوابش را دید فرمود: »تو از فرمانروایی خدا دور نیستی« و 

دیگر کسی جرأت سؤال کردن نداشت.

10- نسبت مسیح با داوود: آنگاه عیسی از فریسیانی که هنوز در اطرافش ایستاده بودند پرسید: »شما درمورد مسیح 
موعود چه نظری دارید؟ او را پسر چه کسی می دانید؟« جواب دادند: »پسر داوود است.« عیسی باز پرسید: »پس داوود 
چگونه با الهام از روح خدا او را خداوند خود می نامد، زیرا می فرماید: »خداوند به خداوند من فرمود به دست راست 
من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بگذارم.« پس اگر داوود او را خداوند نامیده چطور می تواند پسر داوود باشد؟« 

کسی نتوانست به این سؤال جوابی بدهد و از این روز به بعد جرأت نداشتند از او سؤالی نمایند. 



56

11- محکومیت فریسیان و علمای ظاهرساز: سپس عیسی خطاب به آن جماعت و شاگردان خود فرمود: »چون علما 
و فریسیان در کرسی موسی نشسته اند بر شماست که آنچه را به شما می آموزند فرا گیرید و مراعات نمایید، ولی 
از اعمال ایشان تقلید ننمایید، زیرا آنها واعظان غیرمتعظ هستند. بارهای بی نهایت سنگین و دشوار بر دوش مردم 
می گذارند، اما مایل نیستند برای بلند کردن آن حتی یکی از انگشتان خود را به کار اندازند. هر چه انجام می دهند 
تظاهر محض است. مثال باز و بندهای خود را پهن تر و یراق لباس را درازتر می سازند. در مهمانی ها و عبادتگاه ها 

باالترین جاها را دوست دارند و در بازارها از تعظیم مردم و شنیدن »ای استاد« خوششان می آید. 

اما شما نباید استاد خطاب شوید، زیرا یک استاد دارید و همه با هم برادرید و هیچ کس را پدر خطاب نکنید از آنرو 
که یک پدر دارید و او در عالم باالست و اجازه ندهید شما را پیشوا خوانند، زیرا یک پیشوا دارید؛ یعنی مسیح و 
بزرگترین فرد در میان شما کسی است که خدمتگزار همه باشد. هر که خود را بزرگ شمارد حقیر خواهد شد ولی آن 
کسی که خود را فروتن سازد سرافرازی خواهد یافت.« اما وای بر شما ای روحانیون یهود و ای فریسیان، ای ریاکاران، 
شما در ورودی ملکوت آسمانی را به روی مردم می بندید، نه خودتان داخل می شوید و نه می گذارید دیگران داخل 
گردند. شما بیوه زنان را از هستی ساقط می کنید و نماز را طول می دهید تا ننگ اعمال خود را بپوشانید. البته شایسته 
محکومیت شدیدتری خواهید بود. وای بر شما ای روحانیون و ای فریسیان، ای ریاکاران که دریا و خشکی را طی 

می کنید تا تازه کیشی پیدا کنید و او را مرید خود می نمایید و دو برابر خودتان مستوجب جهنم می سازید. 

وای بر شما ای رهبران کور که می گویید اگر کسی به معبد بزرگ سوگند یاد کند چیز مهمی نیست، اما اگر به طالی 
معبد قسم بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران، کدام یک باالتر است، طال یا معبدی که 
طال را تقدیس کرده است؟ شما می گویید هر که به قربانگاه سوگند یاد کند چیزی نیست، اما هر که به هدیه قربانگاه 
قسم بخورد، موظف است به هر چه قسم خورده آن را ادا کند. ای کوران، کدام بزرگتر است هدیه یا قربانگاهی که 
هدیه را تقدیس می کند؟ هر که به قربانگاه قسم بخورد هم به خود آن و هم به هر چه در آن است قسم خورده است 
و آن کس که به معبد قسم یاد کند هم به خود آن و هم به آن کسی که در آنجا سکونت می نماید قسم خورده است 

و هر که به آسمان قسم بخورد به تخت خدا و به آن کسی که بر آن نشسته است قسم یاد کرده است. 

وای بر شما ای علمای یهود و ای فریسیان، ای ریاکاران که از نعناع و شبت و زیره شفید زکات می دهید، ولی از زیر 
مهم ترین امور شریعت یعنی عدالت و شفقت و وفاداری شانه خالی کرده اید. می بایست آخری را بدون چشم پوشی 
از اولی بجا آورید ای رهنمایان کور، شما غذا را به خاطر یک پشه صاف می کنید و در عین حال شتری را می بلعید. 
وای بر شما ای علمای یهود و فریسیان، ای ریاکاران که بیرون جام و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از 
حرص و بی تقوایی لبریز است. ای فریسی کور، اول درون جام و بشقاب را پاک کن تا بیرونش نیز پاک گردد. وای 
بر شما ای روحانیون و ای فریسیان، ای ریاکاران که مانند قبور سفید کاری شده هستید که ظاهرا زیبا به نظر می آیند، 
ولی باطنا مملو از استخوان های مردگان و انواع کثافت ها هستند. شما هم ظاهرا مانند نیکان هستید ولی باطنا پر از 

ریاکاری و شرارت. 

به جماعتی  اعانه معبد را گذاشته بودند نشسته بود و  عیسی در مقابل جایی که صندوق  12- اعانه یک بیوه زن: 
که مشغول ریختن اعانه به صندوق بودند نگاه می کرد. توانگران را در آن میان می دید که مبالغ هنگفتی به صندوق 
می ریختند. در آن بین بیوه زن فقیری را نیز دید که دو پول سیاه اعانه داد پس خطاب به شاگردان خود فرمود: »در 
با وجود  او  اعانه داده است، زیرا آنان از مازاد خود دادند، ولی  حقیقت بدانید که این بیوه زن بیش از همه ایشان 

تنگدستی آنچه را که داشت داد؛ یعنی تمام خرجی خودش را بخشید.« 

13- پیشگویی عیسی درباره اورشلیم، بازگشت خود و انقضای عالم: عیسی از معبد خارج شد و به راه افتاد که 
یکی از حواریون گفت: »استاد، سنگ های وزین و عمارات عالی این معبد را مالحظه فرمایید.« عیسی پاسخ داد: »این 
ساختمان های عالی را می بینید؟ بدانید که روزی خواهد رسید که سنگ روی سنگ نخواهد ماند و همه فرو خواهند 
ریخت.« هنگامی که به کوه زیتون رسیدند و مقابل معبد بزرگ نشستند، پطرس، یعقوب، یوحنا و اندریاس محرمانه 
از او پرسیدند: »به ما بگو، این امور چه وقت واقع خواهد شد و نشانه ظهور تو و آخر دنیا چیست؟ آن زمان که انجام 
این وقایع نزدیک می شود چه عالئمی ظاهر خواهند شد؟« عیسی پاسخ داد: »برحذر باشید که کسی شما را گمراه 



57

نکند، زیرا بسیاری به نام من می  آیند و می گویند »من مسیح هستم« وعده زیادی را گمراه خواهند ساخت.از جنگ ها 
و شایعات جنگ خواهید شنید، ولی بیمناک نگردید. چنین وقایعی باید رخ دهد، اما هنوز آخر کار نیست، زیرا ملت ها 
و  افتاد  خواهد  قحطی ها  جهان  مختلف  نقاط  در  و  خواهند خاست  پا  به  پادشاهی ها  علیه  پادشاهی ها  و  ملت ها  علیه 
زلزله ها روی خواهد داد، ولی همه اینهاآغاز آن درد شدید است. بعد موقعی می رسد که مردم شما را تسلیم عذاب و 
زجر خواهند کرد و به قتل خواهند رساند و به جهت اینکه نام من روی شماست تمام ملل از شما نفرت خواهند داشت. 
هرگاه شما را به محکمه بکشند نگران این نباشید که چه بگویید، ولی هر چه در آن ساعت به شما عطا شود آن را 
بگویید، چون در حقیقت گوینده شما نیستید، بلکه روح القدس است. برادر برادر را و پدر فرزند را به دست مرگ 
تسلیم خواهد کرد و فرزندان علیه والدین خود قد علم خواهند کرد و باعث قتلشان خواهند شد. جمیع مردم به خاطر 

اینکه نام مرا بر خود گرفته اید از شما متنفر خواهند بود.« 

نادرستی،  و  به علت شیوع شرارت  می سازند.  منحرف  را  بسیاری  و  می شوند  پیدا  که  کاذبی  پیغمبران  بسیارند  چه 
محبت اکثریت مردم سرد خواهد شد، اما هر که تا به آخر پا بر جا بماند نجات خواهد یافت. این مژده فرمانروایی 
خدا در سرتاسر جهان به جمیع ملل خواهد رسید و بعد از آن آخر کار خواهد آمد. بنابراین هر موقع آن پلیدی ای را 
که باعث ویرانی اندرون معبد بزرگ می شود )طبق پیشگویی دانیال نبی( مشاهده نمودید )خواننده توجه کند( آنانی 
که در یهودیه هستند به کوهستان فرار کنند و آن کسی که در پشت بام است برای بردن اثاثه پایین نرود و کسی که 
در مزرعه است برای بردن لباس به خانه برنگردد، زیرا آن روزها روز انتقامند که آنچه کالم خدا فرموده است واقع 
خواهد شد. وای به حال مادرانی که در آن روزها باردار یا بچه شیرده هستند. دعا کنید که وقت فرار شما مصادف با 
زمستان نباشد، زیرا در آن روزگار چنان عذاب عظیمی روی خواهد داد که از ابتدای عالم تا به آن هنگام هرگز نبوده 

و دیگر نخواهد بود. 

اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ بشری جان به در نمبرد اما به خاطر مردمان برگزیده خدا آن روزها 
کوتاه خواهد بود. بر زمین عذاب تلخ و بر آن قوم، خشم و غضب واقع خواهد شد و به دم شمشیر خواهند افتاد و به 
میان ملت ها به اسارت خواهند رفت و ملل بیگانه تا پایان دوره خود اورشلیم را پایمال خواهند کرد. اگر کسی به شما 
بگوید: »نگاه کن مسیح اینجاست یا آنجاست« باور نکنید، زیرا مسیح های دروغی و پیغمبران کاذب برمی خیزند و 
نشانه ها و معجزات عظیمی به ظهور می رسانند تا در صورت امکان حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه سازند. بدانید که 
قبال به شما خبر داده ام. پس اگر بگویند: »نگاه کن در بیابان است« آنجا نروید یا »ببین داخل اطاق است« باور نکنید، 
زیرا همانطوری که برق آسمان از مشرق شروع می کند و تا مغرب آشکارا کشیده می شود ظهور پسر انسان علنی 

خواهد بود. هر کجا الشه ای باشد الشخورها هم جمع می شوند. 

فورا بعد از عذاب شدید آن روزها، آفتاب تاریک و ماه تیره می گردد و ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و بر 
روی زمین در میان ملل جهان پریشانی و اضطراب بروز خواهد کرد و به سبب غرشی که از تالطم دریا برمی خیزد در 
حیرت خواهند افتاد. آدمیان از ترس و بیم انتظار آنچه بسر جهان خواهد آمد بی هوش می گردند و جان می سپارند 
زیرا نیروهای آسمانی به جنبش خواهند افتاد و پس از این، عالئم ظهور پسر انسان پدیدار خواهد گشت. همین که 
جمیع اقوام جهان، آمدن پسر انسان را برفراز ابرها با قدرت و جالل عظیم ببینند ماتم خواهند گرفت و او با صدای 
شیپور بلند آواز، فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از گوشه و کنار جهان و سراسر آسمان جمع نمایند. 
پس هر موقع این امور شروع شد چشمانتان را باال اندازید و سرهایتان را بلند کنید، زیرا به زودی رستگاری شما فرا 

خواهد رسید. 

14- مثل درخت انجیر، مثل صاحبخانه: شما درخت انجیر را برای خود نمونه ای قرار دهید. هرگاه شاخه هایش تر 
و تازه شوند و برگ هایش بازگردند می دانید که تابستان نزدیک است. همچنین با دیدن این وقایع بدانید که سلطنت 
خدا نزدیک بلکه دم در است. یقین بدانید که تا جمیع این امور انجام نشود این قوم از میان نخواهد رفت. آسمان و 
زمین از بین خواهند رفت لیکن کلمات من هرگز از میان نخواهند رفت، ولی از روز و ساعت وقوع این حوادث، هیچ 
کس آگاه نیست، نه فرشتگان و نه پسر انسان. فقط پدر آگاه است. آمدن پسر انسان همانند زمان نوح خواهد بود 
قبل از طوفان تا روزی که نوح سوار کشتی شد مردم می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و زن می دادند و چیزی 
نمی فهمیدند تا طوفان آمد و همه را هالک کرد. روز آمدن پسر انسان عین آن ناگهان خواهد بود. از دو نفر که در 



58

مزرعه هستند، یکی را می برند و دیگری را رها می کنند. از دو زن که دست آس می کنند، یکی را می برند و دومی را 
می گذارند. برحذر باشید مبادا افکارتان را بی تقوایی و مستی و اندیشه های دنیوی تیره سازند و آن روز با سرعتی که 
قالب دام انداخته می شود شما را غافلگیر نماید. جمیع ساکنان دنیا به این ترتیب گرفتار خواهند شد. بنابراین بیدار 
و چشم به راه باشید، زیرا ساعت بازگشت صاحب خانه را چه عصر باشد و چه نیمه شب، چه به هنگام بانگ خروس 
و چه صبحگاه نمی دانید پس بیدار باشید مبادا ناگهان بیاید و شما را در حال خواب ببیند. آنچه به شما می گویم به 
همه می گویم: چشم به راه باشید. بداید که اگر صاحب خانه ساعت آمدن دزد را می دانست در کمین می نشست و 

نمی گذاشت به خانه اش نقب بزنند شما نیز آماده باشید، زیرا ساعت آمدن پسر انسان را نمی دانید. 

15- مثل ده دوشیزه، مثل کیسه های زر، تصویری از روز داوری: در آن روزگار، فرمانروایی آسمانی مانند این 
خواهد بود که ده دوشیزه با ده چراغ به استقبال داماد رفتند. از این عده، پنج نفر دانا بودند و پنج نفر نادان دختران 
نادان چراغ های خود را برداشتند، ولی با خودشان هیچ روغن نبردند و اما دختران دانا هم چراغ بردند و هم روغن 
بلند شد که  نیمه شب صدایی  به خواب رفتند.  و  آنها خسته شدند  انجامید  به طول  داماد  باری چون آمدن  اضافی. 
می گفت: »داماد حاال می آید. به استقبال او بروید.« دوشیزگان همگی بلند شدند و چراغ های خود را رو به راه کردند و 
دختران نادان به دختران دانا گفتند: »لطفا از روغن خودتان به ما هم بدهید چون چراغ های ما دارند خاموش می شوند. 

جواب دادند: »نه، می  ترسیم به همه مان نرسد. با بازار بروید برای خودتان روغن بخرید.« 

اما در آن ساعتی که برای تهیه روغن رفته بودند داماد رسید و دوشیزگانی که حاضر و آماده بودند با او به مجلس 
عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعدا دوشیزگان دیگر آمدند و گفتند: »آقا، در را برای ما باز کن.« اما او جواب داد: 
»من شما را اصال نمی شناسم« پس گوش به زنگ باشید زیرا از آن روز و ساعت خبر ندارید. باز هم فرمانروایی خدا 
به این می ماند که شخصی قصد کرد که به خارج از وطن سفر نماید. غالمانش را احضار کرد و دارایی خود را به دست 
آنان سپرد. به نسبت لیاقت آنها به یکی پنج کیسه، به دومی دو کیسه و به سومی یک کیسه زر داد و به مسافرت رفت. 
آنکه پنج کیسه داشت با آن به معامله پرداخت و پنج کیسه دیگر سود برد. همین طور آنکه دو کیسه داشت در اثر 
داد و ستد دو کیسه دو کیسه دیگر عایدش شد، اما آنکه یک کیسه به او سپرده شده بود زمین را کند و پول آقایش 
را در آن پنهان کرد. پس از مدت مدیدی اربابشان مراجعت نمود و آنها را پای حساب کشید. صاحب پنج کیسه، پنج 
کیسه اضافی را آورده گفت: »ارباب، تو پنج کیسه زر به من سپردی. حاال پنج کیسه دیگر هم سود آورده ام.« اربابش 
گفت: »آفرین ای غالم خوب و صدیق، چون در کارهای کوچک امانت نشان دادی تو را به کارهای بزرگ می گمارم بیا 
و در خوشی اربابت شریک باش.« گیرنده دو کیسه نیز پیش آمده گفت: »ارباب، با دو کیسه زری که به من سپردی 
من هم دو کیسه منفعت کرده ام .« ارباب به او گفت: »آفرین، ای غالم خوب و امین، چون در امور کوچک درستکاری 
نشان داده ای کارهای بزرگی به دست تو می سپارم بیا از شادی اربابت بهره مند شو.« بعد آنکه یک کیسه گرفته بود 
جلو آمد و گفت: »ارباب، من تو را آدمی سخت گیر می دانستم. تو در جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که 
تخم نپاشیده ای حاصل می گیری. پس از ترس تو زرهایت را زیر زمین پنهان کردم و حاال مال تو بدون کم یا زیاد 

موجود است.«

اربابش جواب داد: »ای غالم تنبل و نادرست، تو که می دانستی من در جایی که نکاشته ام درو می کنم و از زمینی که تخم 
نینداخته ام حاصل می گیرم الزم بود پول مرا به منفعت بدهی تا در مراجعت آن را با سودش پس بگیرم« پس دستور 
داد: »زرهای او را بگیرید و به آن کسی که ده کیسه زر دارد بدهید زیرا به هر که دارد داده می شود تا به فراوانی 
داشته باشد و از آن کسی که ندارد حتی آنچه هم که دارد گرفته می شود و این غالم بی خبر را بیرون اندازید به جایی 
که دائما تاریکی و گریه و به هم فشردن دندان وجود دارد.« هنگامی که پسر انسان با شکوه خاص خود و همراه با 
تمام فرشتگانش بیاید و بر تخت جالل جلوس نماید در آن روز تمام ملل عالم در حضورش اجتماع خواهند کرد تا 
همانطوری که شبان گوسفندان را از بزها جدا می کند مردم را به دو دسته تقسیم نماید. او گوسفندان را در طرف 
راست و بزها را در طرف چپ خود قرار خواهد داد آنگاه پادشاه به گروه سمت راست خواهد گفت: »ای کسانی که 
از پدر من فیض و برکت یافته اید، بیایید و در سلطنتی که از ابتدای برای شما آماده بوده است سهم خود را به میراث 
ببرید از آن رو که وقتی گرسنه بودم به من غذا دادید و وقتی تشنه بودم به من آب دادید و به هنگام بی کسی از من 
دلجویی نمودید. به هنگام برهنگی مرا پوشانیدید و وقتی بیمار بودم پرستاریم کردید و در زندان به مالقاتم آمدید. 
بعد نیکان جواب خواهند داد: »خداوندا، کی تو را گرسنه دیدیم و غذا دادیم؟ یا کی تشنه بودی و به تو آب دادیم و 
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یا کی تو را بی کس دیدیم و دل جویی کردیم یا کی برهنه بودی و به تو لباس پوشانیدیم یا کی مریض بودی و از تو 
پرستاری کردیم و کی در زندان با تو مالقات نمودیم؟« 

پادشاه پاسخ داد: »بدانید که هر چه به یکی از کوچک ترین برادران من کردید به من کرده اید« بعد به گروه سمت 
چپ خواهد گفت: »ای ملعونان، از جلو چشمم دور شوید و در آتش جاودانی که برای شیطان و ارواح او فراهم شده 
است بروید، زیرا وقتی گرسنه بودم به من غذا ندادید و وقتی تشنه بودم به من آب ندادید و در وقت بی کسی دلجوییم 
نکردید و وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و به هنگام بیماری و ایام حبس شده از من توجه نکردید.« آنان نیز در 
جواب خواهند پرسید: »خداوندا، کی تو را گرسنه یا تشنه یا بی کس یا برهنه یا مریض یا زندانی دیدیم و ناخدمتی 
کردیم؟ او جواب خواهد داد: »بدانید که هر چه در حق یکی از کوچکترین برادران من نکردید به من نیز نکرده اید.« 

پس گروه سمت چپ گرفتار عذاب همیشگی خواهند شد، ولی نیکان به زندگی ابدی وارد خواهند شد. 

16- عیسی مرگ خود را پیش بینی می کند: عیسی پس از اتمام این سخنان به حواریون فرمود: »هیچ می د انید که دو 
روز دیگر عید فصح است و پسر انسان تسلیم می شود و مصلوب می گردد؟« مصادف با آن ایام هیأت رئیسه کاهنان و 
علمای شریعت و مشایخ قوم در کاخ قیافا )امام روحانیون یهود( اجتماع کردند و برای دستگیری و قتل عیسی توطئه 

می چیدند، امامی گفتند: »این کار نباید در ایام عید باشد مبادا سر و صدای مردم بلند شود.« 

17- مریم و تدهین بدن عیسی: عیسی به »بیت عنیا« بازگشت و وارد خانه شمعون جذامی شد و برای او شام تهیه 
دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با عیسی سر سفره نشسته بود. در همان موقع مریم با عطر دانی مرمری که از 
عطر خوشبوی گرانبهایی پر بود وارد شد و عطردان را شکست و بسر عیسی عطر ریخت و به پاهایش روغن مالید و 
آنها را با موهای سر خود خشک کرد بطوری که تمام خانه از بوی عطر پر شد. شاگردان از این اتالفکاری اوقاتشان 
تلخ شد و به آن زن پرخاش کردند. یکی از آنان به نام اسخریوطی که بعدها به عیسی خیانت کرد گفت: »چرا این عطر 
را پنج هزار ریال نفروخت تا پولش بین فقرا تقسیم شود؟« این را نه از آن نظر گفت که در فکر فقرا باشد، بلکه از آن 
جهت که دزد بود و سمت خزانه داری داشت و از وجوهی که به او می دادند بلند می کرد، اما عیسی فرمود: »کاری با او 
نداشته باشید. چرا او را اذیت می کنید؟ او با من کاری قابل ستایش کرده است. فقرا همیشه با شما هستند و می توانید 
به آنها احسان کنید، ولی من همیشه با شما نیستم. او آنچه از دستش آمد کرد و بدن مرا قبال برای به خاک سپردن 
تدهین کرده است. بدانید که در تمام عالم در هر جا که انجیل بشارت داده شود آنچه او کرده است به یاد بود وی 

ذکر خواهد شد.« 

18- قرار و مدار یهودا با دشمنان عیسی: یهودای اسخریوطی در این زمان کامال تسلیم شیطان شده پیش هیأت 
رئیسه کاهنان و افسران معبد رفت و موضوع تسلیم کردن عیسی را با آنها در میان گذاشت و گفت: »اگر او را به 
دست شما تسلیم کنم چقدر می دهید؟« ایشان از شنیدن این موضوع خوشحال شدند و باالخره قرار بر این شد که سی 
سکه نقره )در حدود 120 تومان( به او بدهند. یهودا قبول کرد و از آن موقع به بعد برای تسلیم عیسی پی فرصت 

می گشت. 

19- تدارک شام فصح: در اولین روز عید فطیره که بره قربانی را سر می بریدند حواریون از عیسی سؤال کردند: 
»استاد، کجا را حاضر کنیم که در آن فصح را بخوریم؟« عیسی به پطرس و یوحنا گفت: »به شهر بروید. در آنجا با 
بیفتید و به هر خانه ای که وارد شد به صاحب خانه  مردی که کوزه آبی می برد رو به رو خواهید شد. دنبال سرش 
باالخانه مجهز  او  با شاگردان خود فصح را بخورم؟«  »استاد می فرماید مهمان خانه کجاست که من در آنجا  بگویید: 
بزرگی را به شما نشان خواهد داد. در آنجا فصح را تهیه ببینید. آن دو حواری به شهر رفتند و همان گونه که عیسی 

فرموده بود شد و فصح را حاضر کردند. 

فرمود:  نشستند  سفره  سر  وقتی  و  شد  شهر  وارد  حواریون  با  عیسی  شامگاه  شاگردان:  جاه طلبی  نکوهش   -20
»بی نهایت اشتیاق داشتم که قبل از اینکه رنج ببینم این شام فصح را با شما بخورم، زیرا بدانید که دیگر از آن نخواهم 
خورد تا منظور اصلی فصح در ملکوت خدا عملی شود« در بین حواریون بر سر اینکه کدام یک از آنها بزرگتر است 
لقب  امور  اولیای  به  و  دارند  حکمفرمایی  پادشاهان  بیگانه  ملل  میان  »در  فرمود:  باره  این   در  عیسی  افتاد.  اختالف 
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خیرخواه می دهند، اما در بین شما چنین نباشد، بلکه بزرگترین شما مانند کوچکترین و پیشوا مانند خادم باشد. مقام 
کدام باالتر است، آن کسی که سر سفره نشسته است یا آن کس که خدمت می کند؟ مگر آن بزرگتر نیست که سر 
سفره نشسته است؟ اما اکنون من خادم  وار در میان شما رفتار می کنم. شما کسانی هستید که در تجربیات تلخ من 
شریک بوده اید.« پس همانطوری که پدرم سلطنت را برای من مقرر فرمود من نیز این افتخار را به شما می دهم که بر 

سر سفره ام بخورید و بنوشید و شما روی تخت ها خواهید نشست و بر دوازده طایفه اسرائیل1 داوری خواهید کرد. 

21- عیسی پاهای حواریون را می شوید: قبل از شروع شام فصح که عیسی درک کرده بود وقت رفتن او از این 
تا به آخر محبت نمود و  این جهان دوست می داشت  ابتدا در  از  جهان به سوی پدر رسیده است یاران خود را که 
ابلیس از پیش طرح تسلیم عیسی را در فکر یهودای اسخریوطی ایجاد کرده بود در حین صرف شام، عیسی )با اینکه 
می دانست پدر همه چیز را به او سپرده و از پیش خدا آمده و به سوی او باز می گردد( از سر سفره بلند شد و لباس 
با  خود را در آورد و حوله ای به کمر بست. در لگنی آب ریخت و به شستن پاهای حواریون و خشک کردن آنها 
حوله ای که به کمر داشت پرداخت. وقتی نوبت به شمعون پطرس رسید به او گفت: »خداوندا آیا پاهای مرا می شویی؟« 
عیسی پاسخ داد: »کاری را که می کنم فعال نمی دانی، ولی بعد ها خواهی فهمید.« پطرس گفت: »تو هرگز نبایستی پاهای 

مرا بشویی.« عیسی فرمود: »اگر پاهایت را نشویم به من نصیبی نخواهی داشت.« 

پطرس گفت: »پس خداوندا، نه فقط پاهایم را بلکه دست ها و سرم را تیز بشوی.« عیسی فرمود: »کسی که تازه از 
حمام آمده است احتیاجی به شستشو ندارد مگر پاهایش زیرا تمام بدنش پاک است شما پاکید اما نه همه تان )عیسی 
چون حواری خیانتکار را می شناخت این را گفت( پس از اینکه پاهای ایشان را شست لباس خود را پوشیده نشست و 
فرمود: »فهمیدید با شما چه کردم؟« شما به من استاد و خداوند خطاب می کنید. راست هم می گویید، زیرا چنین هستم. 
پس اگر من که خداوند و استاد شما هستم پاهایتان را شستم واجب است که شما نیز پاهای همدیگر را بشویید، زیرا 
من سرمشقی به تو دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم شما نیز رفتار نمایید. این حقیقت را بدانید که غالم از 
ارباب خود و قاصد از فرستنده اش بزرگتر نیست. اگر این را درک کرده باشید خوشا به حال شما مشروط بر اینکه 
آن را به عمل آورید. روی سخنم با همه شما نیست، زیرا کسانی را که برگزیده ام می شناسم ولی کالم خدا باید عملی 
شود آنجا که می فرماید: »کسی که با من نان می خورد لگد خود را برای من بلند کرده است« از این پس، قبل از وقوع، 
چیزهایی به شما خواهم گفت تا موقعی که به حقیقت بپیوندند اعتماد پیدا کنید که من آنچه هستم هستم. در واقع 

بدانید که هر کس فرستنده مرا بپذیرد مرا پذیرفته است و هر کس مرا بپذیرد فرستنده مرا نیز پذیرفته است.«  

22- معرفی شاگرد خیانتکار: به دنبال این گفتار، عیسی روحا متأثر شد و با لحنی جدی گفت: »مطمئن باشید که 
یکی از شما مرا به دست دشمنان خواهد سپرد.« حواریون با حیرت به همدیگر نگاه می کردند و نمی دانستند مقصودش 
کدامیک از آنهاست. آنگاه یک به یک با اندوه فراوان پرسیدند: »خداوندا، آیا آن شخص منم؟« عیسی جواب داد: 
»کسی که با من دست در کاسه کرده است مرا به دشمنان تسلیم خواهد کرد. همانطوری که در کالم خدا پیشگویی 
شده پسر انسان رحلت خواهد کرد، اما وای بر آن کسی که او را به دست دشمنان تسلیم نماید اگر آن مرد اصال از 
مادر نمی  زاد برایش بهتر بود.« شمعون پطرس به آن شاگردی که زانو به زانو در سمت راست عیسی می نشست و 
مورد لطف او بود اشاره کرد که از عیسی بپرسد مقصودش کیست. آن شخص به عیسی تکیه داده پرسید: »خداوندا، 
کی را می فرمایید؟« عیسی پاسخ داد: »این لقمه را به کاسه فرو می برم و آن را به هر کس بدهم همان است.« آنگاه 
لقمه ای را به کاسه فرو برد و آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. یهودای خائن پرسید: »استاد، با من هستی؟« 
عیسی فرمود: »خودت آن را گفتی« یهودا لقمه را گرفت و شیطان او را تصرف کرد. آنگاه عیسی به او گفت: »هر چه 
زودتر کار خودت را بکن« اما از حضار هیچ کس نفهمید چه کاری به او گفت و از آنجا که یهودا خزانه دار آنها بود 
بعضی تصور  کردند فرموده است که مایحتاج عید را بخرد یا چیزی به فقرا بدهد. یهودا لقمه را گرفت و بی درنگ 

بیرون رفت و شب بود. 

23- بی وفایی حواریون: پس از اینکه یهودا بیرون رفت عیسی فرمود: »الساعه هم پسر انسان جالل یافت و هم 
خدا در شخص او جالل یافت و چون خدا در او جالل و عظمت یابد البته بزودی او را جالل خواهد داد. فرزندان من، فقط 
اندک زمانی با شما هستم. بعد دنبال من می گردید، اما من همانطوری که به یهودیان گفتم و به شما هم می گویم به 

1 ده پسر یعقوب و دو پسر یوسف دوازده طایفه اسرائیل را تشکیل دادند.



61

جایی می روم که شما نمی توانید بیایید. به شما فرمان تازه ای می دهم، چنانکه من شما را محبت کردم شما نیز یکدیگر 
را محبت نمایید و هرگاه یکدیگر را محبت کنید همه خواهند فهمید که پیروان من هستید.« شمعون پطرس سؤال 
کرد: »خداوندا، کجا می روی؟« عیسی در پاسخ فرمود: »جایی می روم که فعال به دنبال من نمی توانی بیایی، اما بعدها 
خواهی آمد.« پطرس گفت: »خداوندا، چرا حاال نمی توانم به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را در راه تو فدا کنم!« 
عیسی فرمود: »امشب همه شما از من بر می گردید، زیرا آمده است که: »شبان را می زنم و گوسفندان گله اش پراکنده 

می شوند« به هر حال وقتی بعد از مرگ زنده شوم پیش از شما به جلیل خواهم رفت.« 

پطرس گفت: »ولو همه اینهالغزش بخورند و به تو پشت نمایند من هرگز نخواهم کرد.« عیسی فرمود: »شمعون، ای 
شمعون، بدان که شیطان می خواست همه شما را مانند گندم غربال کند اما من مخصوصا برای تو دعا کردم که ایمانت 
را از دست ندهی ولی وقتی که به سوی من برگشتی برادرانت را تقویت نما.« پطرس باز اظهار کرد: »خداوندا حاضرم 
تا پای حبسو مرگ هم با تو باشم!« عیسی گفت: »ای پطرس، در حقیقت بدان که امشب قبل از بانگ خروس سه بار 
مرا انکار خواهی کرد.« پطرس با تندی و اعتراض گفت: »ولو الزم باشد که با تو بمیرم تو را انکار نخواهم کرد.« تمام 
به مسافرت  اضافی  یا کیسه و کفش های  بدون کیف  را  »هنگامی که شما  نیز چنین گفتند. عیسی فرمود:  حواریون 
فرستادم آیا به چیزی احتیاج پیدا کردید؟« جواب دادند: »خیر!« عیسی افزود: »ولی اکنون هر که کیسه یا کیف دارد 
به همراه ببرد و هر که شمشیر ندارد لباس خود را بفروشد و خریداری کند، زیرا به شما می گویم که پیشگویی، »او 
از تجاوزکاران محسوب شد« می بایست درمورد من به انجام رسد. آری آن گفته انجام شده است گفتند: »خداوندا، دو 

شمشیر موجود داریم« عیسی فرمود: »کافیست!!« 

24- بنیانگذاری آئین عشای ربانی: در حین غذا خوردن عیسی از سفره نانی برداشت و آن را برکت داد و پاره 
کرده به حواریون داد و فرمود: »بگیرید بخورید این بدن من است که به خاطر شما داده شده است این را به یاد من 
انجام دهید« همچنین بعد از شام پیاله را برداشت و سپاسگزاری کرد و به ایشان داد و فرمود: »همه تان از این بنوشید، 
زیرا این خون من است که برای عقد پیمان تازه و به خاطر آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. یقین بدانید که 

دیگر از ثمر درخت مو نمی چشم تا در ملکوت پدرم دیگر بار با شما بنوشم.« 

25- سخنان آخر: دلتنگ نشوید. همانطوری که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من 
منزلگاه بسیار است. اگر غیر از این بود به شما می گفتم. من برای این می روم که برای شما جایی تهیه کنم و چون 
منظور من از رفتن تهیه جایی برای شماست مسلما برمی گردم و شما را با خود می برم تا هر جا که من هستم شما 
نیز باشید. شما می دانید که من کجا می روم و همچنین از راهی که در پیش دارم واقفید. توما گفت: »خداوندا، ما که 
نمی دانیم کجا می روی چطور می توانیم راه را بدانیم؟« عیسی در پاسخ فرمود: »من خود راه و راستی و حیات هستم. 
کسی جز به وسیله من نمی تواند پیش پدر من بیاید. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید. از این به بعد او را 
هم می شناسید و هم دیده اید.« فیلیپس گفت: »خداوندا، پدر را به ما نشان بده. برای ما کافیست!« عیسی جواب داد: »ای 
فیلیپس، آیا این همه که با شما بودم واقعا مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دیده است پدر را نیز دیده است. چطور می توانی 
بگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی من و پدر با هم یگانگی داریم؟ سخنی که به شما می گویم به اختیار 
خودم نیست، اما پدری که با من یکی می باشد کار خود را به وسیله من انجام می دهد، اینکه می گویم من با پدر هستم 
و پدر با من است و هر دو یکی می باشیم آیا باورتان نمی شود؟ اگر چنین است مرا به خاطر اعمالی که از من دیده اید 
قبول کنید!« این حقیقت را بدانید که هر کس که به من ایمان آورد کارهایی که من می کنم بلکه بزرگتر از آنها را هم 
انجام خواهم داد از آن رو که پیش پدر می روم. پس هر چه را با ذکر نام من بخواهید انجام خواهم داد تا پسر باعث 

جالل و بزرگواری پدر گردد آری هر چه را با ذکر نام من تقاضا کنید آن تقاضا را برمی آورم. 

اگر محبت شما نسبت به من حقیقی باشد دستورات مرا بجا خواهید آورد و من از پدر تقاضا می کنم و او پشتیبان 
دیگری به شما خواهد بخشید، پشتیبانی که روح حقیقت است و تا به ابد پیش شما خواهد ماند. دنیا قادر به پذیرش 
او نیست چه او را ندیده و نمی شناسد، اما شما او را می شناسید از آنرو که هم اکنون پیش شماست و سپس در درون 
شما ساکن خواهد شد. من شما را تنها و بی کس و کار نمی گذارم پیش شما باز می گردم دنیا اندک مدتی بعد دیگر مرا 
نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید. از این نظر که من زنده ام شما نیز زنده خواهید بود. در آنوقت به یگانگی من 
با پدر و اتحاد خودتان با من و اتحاد من با خودتان پی خواهید برد. هر که دستورات مرا قبول کند و آنها را به عمل 
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آورد مرا دوست دارد و دوستدار من محبوب پدرم خواهد بود و من نیز او را محبت می نمایم و خود را به او نشان 
می دهم. یهودا )نه یهودای اسخریوطی( پرسید: »خداوندا، چگونه خود را به ما نشان می دهی اما به دنیا خیر؟« عیسی 
فرمود: »هرگاه کسی مرا دوست بدارد تعالیم را مراعات می نماید و پدر من هم او را دوست خواهد داشت و ما پیش 
وی می آییم و در او ساکن می شویم، اما آن کس که مرا دوست ندارد از تعالیم من پیروی نمی کند. سخنانی که از من 
می شنوید تنها سخن من نیست گوینده آنها آن پدری است که مرا فرستاده است اکنون که با شما هستم این چیزها را 
بیان کردم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نمایندگی من می فرستد همه چیز را به شما می آموزد و آنچه 
را به شما گفته ام یاد آور خواهد شد.« من در میان شما آرامش به جا می گذارم. آری آرامش خود را به شما می بخشم، 
آرامشی که دنیا از دادن آن عاجز می باشد. نگران و دلتنگ نباشید. شنیدید که گفتم می روم و بر می گردم. اگر واقعا 
اکنون شما را  از من بزرگتر است.  اینکه پیش پدر می روم خوشحال می گشتید، زیرا پدر  از  مرا دوست می داشتید 
پیشاپیش مطلع ساختم تا موقعی که همه این امور انجام گرفت ایمان داشته باشید. دیگر زیاده بر این با شما حرفی 
ندارم، زیرا حکمران این جهان2 نزدیک می شود. البته من در بند او نیستم، ولی دنیا باید بداند که من پدر را دوست 

دارم و دستوراتش را بجا می آورم. خوب! برخیزید برویم. 

26- سخنان عیسی در راه جتسیمانی: من تاک هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه ای که در من ثمر نگیرد پدرم 
آن را می برد و شاخه های بارور را هرس می کند تا بیشتر بار گیرند. شما قبال به وسیله کالم من هرس شده اید. در 
پیوند خودتان با من استوار باشید. من هم استوار خواهم بود. شاخه نمی تواند ثمر دهد مگر اینکه به درخت اتصال 
داشته باشد. شما نیز بدون اتصال با من نمی توانید ثمر بگیرید. من تاک هستم و شما شاخه های آن. هر که به من 
بپیوندد و من به او، ثمرات فراوانی به بار خواهد آورد، زیرا جدا از من هیچ کاری از دستتان ساخته نیست. هر که پیوند 
خود را با من بشکند همچون شاخه خشک بریده و دور انداخته می شود. این چنین شاخه هایی همانند هیزم خشک 
به آتش افکنده می شوند و می سوزند. اگر در پیوند خودتان با من استوار باشید و کلمات من در شما جاری باشند هر 
چه می خواهید بطلبید که به شما عطا خواهد شد. پر باری شما باعث جالل پدر من می گردد و هم بدین ترتیب ثابت 
می شود که پیروان من هستید. همانطوری که پدر به من محبت کرده است من نیز شما را دوست می دارم در محبت 
من استوار و پا بر جا بمانید. با نگهداشتن اوامر من رابطه محبت آمیز دربین ما قرار خواهد ماند چنانکه من نیز با به جا 
آوردن اوامر پدر خودم در محبت او استوارم. این چیزها را به شما گفتم تا خوشی من در شما جای گیرد و خوشی شما 
کامل گردد. فرمان من برای شما این است: »همانطوری که من شما را محبت کردم شما نیز همدیگر را محبت کنید. 
هیچ محبتی از این باالتر نیست که آدمی جان خود را فدای دوستانش نماید. اگر آنچه را دستور می دهم به عمل آورید 
دوستان من هستید. من دیگر شما را غالم نمی خوانم، زیرا غالم نمی داند اربابش چه می کند. شما را دوست می خوانم، 
زیرا آنچه را که از پدر خود شنیده ام به شما آموختم. شما مرا انتخاب نکردید. این من بودم که شما را انتخاب کردم 
و مأمور ساختم که بروید و ثمر آورید و ثمرات شما همیشگی و ماندنی باشند تا هر چه با ذکر نام من از پدر بخواهید 

به شما عطا فرماید. باز هم دستور می دهم که همدیگر را محبت کنید. 

اگر دنیا با شما دشمنی دارد بدانید که اول با من داشته است. شما اگر به دنیا تعلق می داشتید دنیا فرزندان فرزندان 
خود را دوست می داشت، اما چون به آن تعلق ندارید و من شما را از این عالم برگزیده ام با شما دشمنی دارد. این گفته 
مرا که غالم از اربابش باالتر نیست در نظر داشته باشید همانطوری که به من آزار رسانیدند به شما نیز خواهند رساند. 
چنانچه طبق تعالیم من رفتار نمایند مطابق تعالیم شما هم رفتار خواهند کرد. لیکن به خاطر اینکه نام من روی شماست 
جمیع این کارها را به شما خواهند کرد چه فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با ایشان صحبت نمی کردم 
نیز عداوت  پدرم  با  ورزد  من عداوت  با  که  ندارند. هر  گناهانشان  برای  هیچ عذری  اما حاال  نداشتند،  گناهی  هیچ 
می ورزد. اگر در میان ایشان کارهایی نمی کردم که هرگز کسی نکرده است گناهکار و مقصر به حساب نمی آمدند، 
اما چنین نیست، زیرا هم من را دیده اند و هم پدرم را و از هر دوی ما بیزارند. بدین ترتیب آنچه در توراتشان آمده 
است؛ یعنی »بی سبب از من نفرت داشتند« به حقیقت پیوسته است. هنگامی که آن پشتیبان را از جانب پدر به سوی 
شما بفرستم یعنی هنگامی که آن روح حقیقت که از پدر صادر می شود برسد، بر من شهادت خواهد داد و شما هم به 
سبب اینکه از ابتدا پیش من بوده اید شاهدان من خواهید بود این همه را به شما گفتم تا ایمانتان متزلزل نگردد بدانید 
که شما را از عبادتگاه ها بیرون می نمایند و زمانی خواهد آمد که هر که شما را بکشد پیش خودش خیال کند که خدا 
را خدمت کرده است و این کارها و این کارها را از آن رو انجام می دهند که نه مرا شناخته اند و نه پدر مرا. شما را قبل 

2 شیطا
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از وقوع باخبر کردم تا در هنگام وقوع به خاطر آورید که من همه امور را قبل از وقت گفته ام. پیشترها با شما چنین 
صحبت نمی کردم، زیرا شخصا با شما بودم، اما حاال پیش فرستنده ام برمی گردم و شما هیچ کدامتان نمی پرسید »کجا 
می روی؟« اما به سبب آنچه که به شما گفته ام اینک غم و اندوه قلب هایتان را فرا گرفته است. با ان حال این حقیقت 
را به شما می گویم که رفتن من به نفع شماست چه اگر نروم آن پشتیبان موعود پیش شما نخواهد آمد، ولی هرگاه 
بروم او را پیش شما خواهم فرستاد و وقتی او بیاید واقعیت گناه و نیکی مطلق و وجود مکافات را برای جهانیان ثابت 
خواهد کرد: به دلیل اینکه به من ایمان نیاورده اند گناهانشان را فاش می سازد و به این دلیل که پیش پدر می روم و 
دیگر مرا نمی بینند وجود نیکی مطلق به ثبوت می رسد و چون حکمران این جهان محکوم می گردد وجود مکافات 
مدلل می شود. گفتنی برای شما زیاد دارم، اما حاال تاب تحمل آنها را ندارید، لیکن هرگاه آن روح حقیقت بیاید شما را 
به کل حقیقت هدایت خواهد کرد، زیرا جز آنچه به او گفته می شود از خودش چیزی نخواهد گفت و شما را از آینده 
مطلع خواهد ساخت. او به من جالل خواهد داد، زیرا اموری را که مخصوص من است در می یابد و به شما می فهماند و 
این را از آن جهت گفتم که هر چه پدر دارد از آن من است. مرا بیش از چند روزی نخواهید دید، اما چند روز بعد از 

آن باز مرا خواهید دید. 

بعضی از حواریون به همدیگر گفتند: »مقصودش از گفتن این جمله و از اینکه پیش پدر می رود چیست؟ و چند روز 
بعد یعنی چه؟ اصال مقصود او برای ما نامفهوم است.« عیسی که دانست می خواهند برای فهم مطلب سؤال نمایند گفت: 
»راجع به اینکه مرا بیش از چند روز دیگر نمی بینید و چند روز پس از آن چند روز باز مرا خواهید دید بحث می کنید؟ 
یقین بدانید که دنیا خوشحال خواهد شد ولی شما گریه و زاری خواهید کرد، اما سرانجام غم و اندوه شما به خوشی و 
سرور مبدل خواهد شد. زن در حین وضع حمل درد می کشد و رنج می برد، اما به محض تولد طفل، آن درد و رنج را 
به دست فراموشی می سپارد و شادی می نماید که انسانی به جهان آمده است. شما هم همین طور، فعال غمگینید، اما 
وقتی بار دیگر مرا ببینید دلهایتان از خوشی ماالمال خواهد شد. چنان خوشی ای که هیچ کس نمی تواند آن را از شما 
بگیرد. در آن روز از من چیزی نخواهید خواست، ولی مطمئن باشید هر چه با ذکر نام من از پدرم بخواهید به شما 

عطا خواهد فرمود. 

تاکنون به نام من چیزی نطلبیده اید. بخواهید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. من تا به حال با کنایه با شما سخن 
گفته ام، اما وقتی فرا می رسد که بدون کنایه و آشکارا پدر را به شما خواهم شناسانید. با فرا رسیدن آن زمان تقاضاهای 
خود را با ذکر نام من عرضه خواهید داشت و نمی گویم شفاعت شما را خواهم کرد، زیرا خود پدر از آن جهت که مرا 
دوست داشته اید و ایمان آورده اید که از جانب پدر آمده ام شما را دوست دارد. آری من از جانب پدر آمدم و وارد این 
دنیا شدم و حاال آن را ترک می گویم و پیش پدر باز می گردم. حواریون گفتند: »حاال که آشکارا و بدون کنایه سخن 
می گویی خاطرجمع هستیم که همه چیز را می دانی و الزم نیست که کسی چیزی از تو بپرسد. این است که ایمان داریم 
تو از جانب خدا آمده ای. عیسی فرمود: »آیا واقعا ایمان دارید؟ بدانید زمانی خواهد آمد، بلکه حاال آن زمان آمده است 
که همه تان فردا فرد متفرق می شوید و به خانه خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذاشت، اما تنها نیستم، پدر با من 
است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد خودتان با من آرامش داشته باشید. شما در دنیا زحمات زیادی خواهید 

داشت، لیکن شجاع باشید، من بر دنیا چیره گشته ام. 

27- دعای شفاعت آمیز عیسی: عیسی پس از این سخنان به آسمان چشم دوخت و اینطور دعا کرد: »ای پدر، وقت 
من رسیده است. به پسر خود بزرگی عطا کن تا او هم بزرگی و جالل تو را بنمایاند. تو کلیه ابنای بشر را برای این 
در اختیار او گذاشتی که به آنانی که به دست او سپرده ای حیات ابدی بخشد. این حیات ابدی، معرفت تو یکتا خدای 
حقیقی و شناسایی فرستاده تو عیسای مسیح است. من بزرگی تو را در این عالم با انجام کاری که به من محول فرمودی 
نمایان ساختم. بنابراین ای پدر، آن بزرگی ای را که قبل از آفرینش جهان پیش تو داشتم اکنون به من ارزانی دار. ذات 
حقیقی تو را به کسانی که از جهان انتخاب کردی و به دست من سپردی ظاهر ساخته ام. آنها متعلق به خودت بودند. تو 
آنها را به من بخشیدی و بدین سبب تعلیمات تو را نگه داشته اند. اکنون به این پی برده اند که هر چه تو به من داده ای 
واقعا از تو صادر شده است، زیرا تعالیمی را که از تو یافته ام به ایشان سپردم و آنها آن را قبول کردند و االن می دانند 
که حقیقتا من از جانب تو آمده ام و بر این مؤمن هستند که تو مرا فرستاده ای. من برای ایشان دعا می کنم نه برای 
دنیا. برای آنانی که تو به من بخشیده ای دعا می کنم، زیرا متعلق به تو هستند. آری هر چه من دارم از آن توست و 
هر چه تو داری از آن من. فروغ جالل من در ایشان نمایان گشته است. بیش از این در این دنیا نمی مانم ایشان در این 
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دنیا می مانند و من پیش تو بازمی گردم. ای پدر مقدس، آنانی را که به من عطا فرمودی با قدرت نام خودت محافظت 
فرما تا یکی شوند چنانکه من و تو یکی هستیم. زمانی که با ایشان بودم آنان را با قدرت نام تو محفوظ داشتم، همه 
را نگهداری کردم و یک نفر هم هالک نشد مگر آن کسی که مستحق هالکت بود برای اینکه فرمایش تو اجرا گردد. 
اکنون پیش تو می آیم، ولی قبل از ترک جهان این کلمات را بیان کردم تا آن خوشی مخصوص مرا در روح خودشان 

به طور کامل احساس نمایند. 

پیام تو را به ایشان رساندم، اما چون همانند من به این دنیا تعلق ندارند دنیا از ایشان تنفر دارد. دعا نمی کنم که آنان 
را از این دنیا خارج گردانی، بلکه دعا می کنم که آنها را از شرارت و شیطان محفوظ داری. همانطوری که من متعلق 
به این عالم نیستم ایشان هم نمی باشند. آنان را به وسیله حقیقت خود پاک گردان، زیرا پیام تو عین حقیقت است. 
چنانکه تو مرا به این دنیا فرستادی من نیز آنها را می فرستم و به خاطر ایشان خود را وقف می کنم تا آنها نیز به وسیله 
حقیقت تو پاک شوند و وقف گردند. تنها برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای همه آنانی هم که در نتیجه بشارت اینها به 
من ایمان خواهند آورد دعا می کنم و تقاضا دارم که همه ایشان یکی باشند و همان گونه که تو ای پدر با من یکی هستی 
و من با تو یکی، دعا می کنم که ایشان نیز در ما یگانگی داشته باشند تا جهان بداند که حقیقتا تو مرا فرستاده ای. آن 
حرمتی را که تو به من داده ای من به ایشان دادم تا آنان همانند ما یکی شوند و در اثر یگانگی ای که من با ایشان دارم 
و تو با من داری آنان وحدت کامل داشته باشند. آنگاه جهانیان یقین خواهند کرد که تو مرا فرستاده ای و آنان را مثل 
خود من دوست می داری. ای پدر، آرزو دارم آنانی که به من بخشیده ای پیوسته و در همه جا با من باشند تا آن عظمتی 
را که قبل از آفرینش عالم در اثر محبت خودت به من داده ای نظاره کنند. ای پدر عادل، جهانیان تو را نشناخته اند، 
ولی من تو را می شناسم و هم اکنون اینهامی فهمند که تو مرا فرستاده ای. ذات تو را به ایشان شناسانیدم و همچنان 

خواهم شناسانید تا محبتی که نسبت به من داشته ای در ایشان قرار گیرد و من نیز در ایشان جایگزین شوم. 

از  اتفاق حواریون  به  این دعا  پایان سخنان خود و  از  عیسی پس  28- انقالب درونی عیسی در باغ جتسیمانی: 
دره »قدرون« گذشت و به کوه زیتون رفت و وقتی به باغی که معروف به »جتسیمانی« است رسید فرمود: »شما اینجا 
بنشینید تا من چند قدم آن طرف تر بروم و دعا کنم« و پطرس و یعقوب و یوحنا را به همراه خود برد. در آن موقع 
عیسی روحا سخت متأثر و منقلب شد و به ایشان فرمود: »از شدت ناراحتی و اندوه جان من بسر حد مرگ رسیده 
است. شما در اینجا بمانید و بیدار باشید.« و خودش جلوتر رفت و به رو افتاد و دعا کرد که در صورت امکان آن ساعت 
از او بگذرد. گفت: »ای پدر، اگر موافق اراده توست این پیاله را از من دور کن، زیرا همه چیز پیش تو ممکن می باشد... 
اما نه به اراده من بلکه خواست تو انجام گیرد.« آنگاه فرشته ای از آسمان ظاهر شد و او را تقویت می نمود. او در روح 

معذب بود و چنان با حرارت دعا می کرد که عرق همچون قطرات خون از پیشانیش به زمین می چکید. 

پس از آنکه از دعا برخاست به سوی آن سه حواری برگشت و آنها را در خواب یافت به پطرس گفت: »عجب! آیا 
نتوانستید یک ساعت با من بیدار بمانید؟ هوشیار باشید و دعا کنید مبادا در معرض وسوسه قرار گیرید البته روح 
راضی است، لیکن طبیعت انسانی ضعیف می باشد.« مجددا از ایشان فاصله گرفت و چنین دعا کرد: »پدر، اگر ممکن 
نیست که من از نوشیدن این پیاله معاف شوم اراده تو انجام گیرد« و وقتی برگشت همه را در خواب یافت، زیرا منگ 
در خواب بودند. برای بار سوم نیز همان دعا را تکرار کرد و این دفعه که باز آمد به حواریون فرمود: »آیا هنوز در 
خوابید و استراحت می کنید؟ بس است. بدانید که ساعت تسلیم شدن پسر انسان به دست گناهکاران رسیده است. 

برخیزید برویم، خیانتکار آمد.« 
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1- تسلیم عیسی: هنوز سخنانش تمام نشده بود که یهودا آن حواری خیانتکار با گروهی عظیم از سربازان و افسران 
هیأت رئیسه کاهنان و فریسیان با مشعل و شمشیر و چماق سر رسیدند. عیسی که می دانست چه اتفاقاتی برایش رخ 
خواهد داد پیش ایشان رفت و پرسید: »کی را می خواهید؟« گفتند: »عیسی ناصری را.« عیسی به آن گروهی که یهودای 
خیانتکار در میانشان ایستاده بود فرمود: »منم« به محض اینکه این را گفت ایشان عقب عقب رفتند و به زمین افتادند. 
بار دیگر پرسید: »کی را می خواهید؟« گفتند: »عیسی ناصری را« فرمود: »به شما گفتم که منم. پس اگر مرا می خواهید 
بگذارید همراهان من بروند تا آن کالم به وقوع پیوندد که می فرماید: »از آنانی که به من سپردی یک نفر را هم گم 
نکرده ام.« یهودای خیانتکار قبال به دشمنان چنین نشانی داده بود که »هر که را ببوسم خود اوست. او را دستگیر کنید 
و تحت الحفظ ببرید« در این لحظه یهودا پیش عیسی آمد و گفت: »سالم، استاد« و بعد از آن، بوسه گرمی به رویش 

زد. 

با بوسه تسلیم می کنی؟ رفیق، کار خودت را بکن.« آنگاه سربازان عیسی را  عیسی گفت: یهودا، آیا پسر انسان را 
دستگیر کردند و همراهانش وقتی اوضاع را چنین دیدند گفتند: »خداوندا، با شمشیر دفاع بکنیم؟« و همان دم شمعون 
پطرس شمشیری را که با خود داشت از غالف بیرون کشید و به »ملوک« غالم اما کاهنان زد و گوش راستش را از سر 
جدا کرد. عیسی گفت: »پطرس شمشیرت را غالف کن، زیرا هر که شمشیر بکشد با شمشیر نابود خواهد شد. پیاله ای 
را که پدر به من داده است آیا ننوشم؟« خیال می کنی من قدرت ندارم؟ چنانچه از پدرم تقاضا کنم آیا بیش از صد هزار 
فرشته به کمک من نمی فرستد؟ اما اگر چنین باشد پس کالم خدا در این مورد چطور عملی گردد؟ آنگاه گوش آن 
غالم را لمس نمود و شفا داد. سربازان و افسران یهودی، عیسی را گرفتند و کت هایش را بستند. عیسی از آنان سؤال 
کرد: »مگر مرا دزد و راهزن می دانید که با شمشیر و چماق برای دستگیریم آمده اید؟ من همه روزه در معبد، شما را 
تعلیم می دادم و مرا توقیف نکردید، اما تمام این امور برای آن روی داد تا پیشگویی های پیامبران عملی گردند. این 
ساعت که تاریکی حکمفرماست ساعت شماست.« حواریون تماما عیسی را واگذاشتند و فرار کردند. در این هنگام 
جوانی عریان که فقط پارچه ای به دور بدنش پیچیده بود به دنبال عیسی افتاد و وقتی سربازان خواستند او را بگیرند 

تن پوش خود را در دست ایشان گذاشت و لخت و عور فرار کرد. 

2- بازجویی عیسی توسط کاهن اعظم: یک گروه سرباز به همراه گروهبان و افسران یهودی عیسی را اول پیش 
حنا )پدر زن قیافا که در آن سال امام کاهنان یهود بود( بردند. )قیافا همان کسی است که قبال به یهودیان پیشنهاد 
کرده بود که بهتر است به عوض یک قوم یک نفر بمیرد( حنا عیسی را در خصوص پیروان و تعالیمش تحت بازپرسی 
قرار داد. عیسی گفت: »من همیشه آشکارا به دنیا سخن گفته ام و همیشه در عبادتگاه ها و معبد بزرگ یعنی جاهایی 
که تمام یهودیان اجتماع می کنند تعلیم داده ام و چیزی در خفا نگفته ام. پس چرا از من بازپرسی می کنی؟ از آنانی که 
حرف های مرا شنیده اند بپرس. بدون شک ایشان می دانند من چه گفته ام. وقتی این را گفت یکی از افسران یهود که 
پهلویش ایستاده بود به صورت او سیلی زد و گفت: »به امام ما اینطور جواب می دهی؟« عیسی پاسخ داد: »اگر برخالف 

گفته ام باید با دلیل بگویی و در صورتی که درست گفته ام چرا به من سیلی می زنی؟« 

3- محاکمه عیسی در حضور قیافا و شورای یهود: حنا عیسی را کت بسته به خانه قیافا که هیأت رئیسه کاهنان و 
مشایخ و روحانیون یهود در آن اجتماع کرده بودند فرستاد. قصد حکام و اهل شورا این بود که مدارکی علیه عیسی 
او شهادت های دروغ دادند  بسیاری علیه  اینکه  با  لیکن موفق نشدند، زیرا  قتل رسانند،  به  را  او  تا  به دست آورند 
سخنانشان با هم موافق نبود. عده ای پیش آمده به دروغ شهادت دادند: »ما شنیدیم که گفت قادرم این معبد را که 
ساخته دست انسانی است خراب کنم و معبد دیگری بدون دخالت انسان در عرض سه روز بنا نمایم.« ولی اظهارات 
آنها حتی در این مورد هم با هم نمی خواند. قیافا امام وقت از جا برخاست و خطاب به عیسی گفت: »جواب نمی دهی؟ 
راجع به این همه دلیل که علیه تو اقامه می کنند چه می گویی؟« عیسی ساکت ماند و پاسخی نداد. باز امام یهودیان 
گفت: »تو را به خدای زنده سوگند، آیا تو مسیح، پسر خدا هستی؟« عیسی فرمود: »آری همانم که تو گفتی و بدانید 
که در آینده پسر انسان را در دست راست قادر مطلق خواهید دید و ناظر آمدن او روی ابرهای آسمان خواهید بود« 
امام وقت یقه خود را پاره کرد و گفت: »کفر می گویید آیا به شهادتی محکم تر از این محتاجیم؟ شما که الساعه کفر او 
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را شنیدید رأیتان چیست؟« رأی دادند که: »مستحق مرگ است. باید بمیرد.« عده ای به صورتش تف انداختند و او را 
می زدند. عده ای هم چشمانش را بستند و به او مشت می زدند و می پرسیدند »ای مسیح، از غیب بگو که کی تو را زد؟« 

و آنها به اهانت های خود افزودند و او را دست انداختند. 

4- پطرس انکار می کند: 
در آن موقع که عیسی را به خانه قیافا آورده بودند پطرس و یکی دیگر از حواریون دورا دور به دنبال او می آمدند. آن 
حواری دیگر چون با امام کاهنان آشنایی داشت توانست همراه جمعیت به محوطه خانه قیافا داخل شود، اما پطرس 
از  به داخل آورد. دوشیزه دربان  با دربان، پطرس را هم  تبانی  از  ماند. پس حواری مذکور برگشت و پس  بیرون 
پطرس پرسید: »آیا تو از شاگردان عیسی هستی؟« پاسخ داد: »خیر!« و چون خادمین و افسران به علت سردی هوا در 
محوطه خانه برای گرم کردن خود آتشی افروخته بودند و دورش ایستاده بودند پطرس هم پای آتش آمد تا خود را 
گرم کند. در این هنگام کنیزی که صورت او را در روشنایی آتش مشاهده کرد خیره خیره به او نگاه کرد و گفت: »تو 
هم با عیسی ناصری بودی.« پطرس انکار کرد و گفت: »من اصال نمی فهمم تو چه می گویی« پطرس داخل ایوان رفت و 
طولی نکشید که یکی دیگر او را دید و با تأکید اظهار داشت: »حتما تو هم یکی از آنها هستی، زیرا از لهجه ات پیداست 
که بچه جلیلی.« در همین موقع یکی از خادمین امام کاهنان که با آن مرد که پطرس گوشش را بریده بود نسبتی داشت 
پیش آمد و گفت: »مگر تو را با او در آن باغ ندیدم؟« پطرس بنای فحش دادن و قسم خوردن را گذاشت و گفت: »من 
این شخص را ابدا نمی شناسم!« ناگاه خروس بانگ زد و در همان حال خداوند رو به پطرس کرد و نظری به او انداخت 
و آن پیشگویی عیسی که فرموده بود: »قبل از بانگ خروس مرا سه مرتبه انکار خواهی نمود« به خاطرش آمد پس به 

بیرون رفت و زارزار اشک ریخت. 

5- محکومیت عیسی: وقتی که صبح فرا رسید شورای مشایخ با هیأت رئیسه کاهنان و علما تشکیل جلسه دادند و 
عیسی را احضار کرده گفتند: »به ما بگو که آیا تو مسیح هستی یا نه؟« عیسی فرمود: »اگر جواب بدهم باور نمی کنید و 
اگر سؤال کنم جواب نخواهید داد، اما از این به بعد پسر انسان در طرف راست خدای قادر مطلق خواهد نشست.« همه 
گفتند: »پس در این صورت تو پسر خدا هستی؟« عیسی در جواب به ایشان فرمود: »آری همان هستم که می گویید.« 

گفتند: »دیگر چه احتیاجی به شهود داریم. شهادت او را از زبان خودش شنیدیم.« 

6- خودکشی یهودای خیانتکار: همین که یهودای خیانتکار دید عیسی را محکوم کردند پشیمان شد و آن سی سکه 
نقره را به هیأت رئیسه کاهنان و مشایخ پس داد و گفت: »من گناه کرده ام زیرا باعث مرگ شخص بی گناهی شده ام.« 
پاسخ دادند: »به ما چه! خودت مسؤولی!« یهودا پول را در معبد به زمین انداخت و بیرون رفت و خود را حلق آویز 
کرد. هیأت رئیسه کاهنان پول را برداشتند و گفتند: »جایز نیست پول خون بها را به خزانه معبد داخل کنیم« و پس از 
مشورت، با آن پول زمین کوزه گری را برای قبرستان بیگانگان خریدند و بدین سبب از آن روز تا به حال آن زمین 
به »مزرعه خون« معروف است و بدین قرار پیشگویی »ارمیای نبی« به حقیقت پیوست آنجا که می فرماید: »سی سکه 
نقره را که چند نفر اسرائیلی برای قیمتش تعیین کرده بودند گرفتند و چنانکه خداوند به من فرمود آن را به بهای 

زمین کوزه گری دادند.« 

7- اولین محاکمه عیسی در حضور پیالطس: آنان عیسی را کت بسته بردند و به پیالطس فرماندار رومی تسلیم 
کردند به مناسبت صبح عید فصح، یهودیان وارد کاخ پیالطس نشدند چه بیم آن داشتند که نجس گردند و نتوانند 
فصح را بخورند. پس پیالطس بیرون آمد و پرسید: »علیه این شخص چه ادعایی دارید؟« جواب دادند: »اگر جنایتکار 
نبود او را به دست تو نمی سپردیم. این مرد را در حالی گرفتیم که داشت مردم را به شورش وادار می  کرد. او مالیات 
دادن به قیصر را حرام می داند و مدعی است که مسیح و پادشاه می باشد.« پیالطس گفت: »پس او را ببرید و طبق 
شریعت خودتان محاکمه نمایید.« یهودیان پاسخ دادند: »ما حق اعدام کسی را نداریم« )بدین ترتیب پیشگویی عیسی 
دربارهچگونگی رحلتش به حقیقت پیوست.( پیالطس به کاخ برگشت و به عیسی گفت: »آیا تو پادشاه یهود هستی؟« 

عیسی پاسخ داد: »آیا این سؤال از خودتان است یا دیگران درباره من چنین گفته اند؟« 

پیالطس گفت: »مگر من یهودی هستم؟ قوم و هیأت رئیسه کاهنان خودت تو را به من تسلیم کرده اند. به هر حال 
چه کرده ای؟« عیسی فرمود: »سلطنت من دنیوی نیست واال پیروان من جنگ می کردند تا به چنگ یهودیان نیفتم، اما 
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در حقیقت اساس سلطنت من از جای دیگر است« پیالطس سخنش را قطع کرد و گفت: »پس با این حساب پادشاه 
هستی.« عیسی فرمود: »همانم که می گویی و برای همین منظور متولد شده ام و برای این وارد جهان شدم که بر حقیقت 
شهادت دهم. هر که دوستدار حقیقت است صدای مرا می شنود.« پیالطس پرسید: »حقیقت یعنی چه؟« وقتی این را 
نیافتم.« هیأت رئیسه کاهنان  او هیچ جرم و جنایتی  به یهودیان گفت: »من در  بیرون رفت و  اتفاق عیسی  به  گفت 
او پرسید: »مگر  از  بود. پیالطس  اختیار کرده  او نسبت می دادند، ولی عیسی همچنان سکوت  به  اتهامات گوناگون 
نمی شنوی چه اتهاماتی به تو نسبت می دهند؟« عیسی باز هم جوابی نداد. در نتیجه پیالطس بسیار متعجب شد، اما 
یهودیان با اصرار هر چه تمام تر به او افترا می زدند و می گفتند: »در سر تا سر یهودیه ملت را به وسیله تعالیم خود به 

شورش وا داشته است و از جلیل شروع کرده تا به اینجا رسیده است.« 

8- بازجویی عیسی در حضور هیرودیس شاه: پیالطس که این را شنید پرسید: »آیا او جلیلی است؟« و به مجرد 
بود  اورشلیم آمده  به  بود که  اتفاقا چند روزی  را پیش وی که  او  تابع قلمرو هیرودیس است  اینکه متوجه شد که 
فرستاد. هیرودیس از دیدار عیسی بی نهایت شادمان گردید، زیرا از دیرباز آرزوی مالقات او را در دل داشت چه 
از عیسی  ببیند. هیرودیس  او  از  انتظار داشت که معجزه ای  این مدت  در  بود.  به گوشش رسیده  او  آوازه شهرت 
سؤاالت گوناگون کرد، ولی عیسی حتی یک کلمه هم جواب نداد. در این میان هیأت رئیسه کاهنان و علمای یهود که 
در آنجا حضور داشتند شدیدا او را متهم می ساختند. در نتیجه هیرودیس و سربازانش عیسی را مورد اهانت و استهزا 
قرار دادند و لباس شاهانه ای به او پوشانیده او را پیش پیالطس برگردانیدند. از آن روز عداوتی که بین هیرودیس و 

پیالطس از پیش وجود داشت مرتفع شد و به دوستی مبدل گردید. 

9- دومین محاکمه عیسی در حضور پیالطس: رسم این بود که همه ساله در عید فصح طبق تقاضای مردم، فرماندار 
وقت یک نفر زندانی را آزاد می کرد و در آن موقع شخصی بنام براباس که به اتفاق همدستان خود در شورشی مرتکب 
قتل بوده زندانی بود. جمعیت برای اجرای آنچه پیالطس همه ساله انجام می داد ازدحام کردند. پیالطس هیأت رئیسه 
کاهنان و صاحب منصبان و جمعیت را احضار کرد و گفت: »شما این شخص عیسی را به اتهام شورانیدن مردم پیش من 
آورده اید، ولی پس از بازرسی در حضور خودتان درمورد آن چیزهایی که او را متهم کرده اید او را بی تقصیر یافتم و 
اینکه هیرودیس او را مجددا پیش ما برگردانید خود دلیل بر بی گناهی اوست. مسلما گناهی نکرده است که مستحق 
اعدام باشد لیکن رسم بر این است که در هر عید فصح یک زندانی برای شما آزاد کنم. آیا می خواهید پادشاه یهود را 
آزاد نمایم؟« )به او ثابت شده بود که آنها از روی حسادت عیسی را تسلیم کرده اند( در حالی که بر کرسی دادرسی 
نشسته بود همسرش به او پیغام فرستاد که: »با این مرد نیکو کاری نداشته باش زیرا دیشب خواب بدی درمورد او 
دیدم و حاال دل توی دلم نیست.« در این هنگام هیأت رئیسه کاهنان و مشایخ، توده مردم را اغوا کردند که آزادی 
براباس و اعدام عیسی را بخواهند. سرانجام فرماندار از ایشان پرسید: »باالخره کدام یک از این دو نفر را برای شما 
آزاد نمایم؟« فریاد زدند: »براباس را« پس پیالطس بار دیگر وارد کاخ شد و دستور داد عیسی را شالق بزنند. سربازان 
تاجی از خار یافتند و بر سرش گذاشتند و جامه ای ارغوانی به او پوشانیدند و در حالی که از مقابل وی رد می شدند 
می گفتند: »درود بر تو، ای پادشاه یهود« و به او سیلی می زدند. پیالطس بار دیگر بیرون آمد و به آن جماعت گفت: 
»نگاه کنید او را در مقابل همه تان بیرون می آورم تا بدانید که اصال تقصیری در او پیدا نکرده ام« در همان دم عیسی با 

تاجی از خار و جامه ای ارغوانی بیرون آمد. 

پیالطس گفت: »حاال نگاهش کنید! آخر من با کسی که او را پادشاه یهود می خوانند چه کنم؟« فریاد زدند: »مصلوبش 
که جرمی  من  است؟  مرد چه جرمی کرده  این  »چرا؟ آخر  پرسید:  بار  برای سومین  پیالطس  کن. مصلوبش کن.« 
مستوجب اعدام در او نیافتم. بدین سبب او را شالق می زنم و آزاد می سازم.« ولی آنان مرتبا فریاد می زدند: »مصلوبش 
کن.« پیالطس گفت: »او را خودتان ببرید مصلوب کنید، به نظر من بی گناه است.« جواب دادند: »طبق قانونی که ما 
داریم چون خودش را پسر خدا می داند باید بمیرد.« پیالطس که این را شنید بیشتر ترسید و عیسی را به داخل کاخ برد 
و پرسید: »تو اهل کجا هستی؟« عیسی جوابی نداد. پیالطس گفت: »با من صحبت نمی کنی؟ مگر نمی دانی من قدرت 

دارم تو را آزاد نمایم و قدرت دارم مصلوبت کنم؟« 

عیسی فرمود: »تو بر من هیچ قدرتی جز آنچه از باال به تو عطا شده است نداری. از این رو گناه آن خیانتکاری که مرا 
به دست تو سپرده است از گناه تو بزرگتر است.« از آن لحظه پیالطس کوشش می کرد عیسی را آزاد نماید، لیکن 
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یهودیان فریاد می زدند: »اگر این شخص را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که خود را پادشاه بداند مخالف قیصر 
است.« وقتی پیالطس این ایراد را شنید عیسی را بیرون آورد و بر کرسی دادرسی در جایی که به »سنگفرش« معروف 
است نشاند. آن موقع نزدیک ساعت شش بود که همه مشغول تهیه فصح بودند. پیالطس به یهودیان گفت: »پادشاه 
خودتان را نگاه کنید.« در میان هیاهویی که بر پا کرده بودند فریاد می کشیدند: »اعدامش کن. اعدامش کن، مصلوبش 
کن.« پیالطس پرسید: »آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟« هیأت رئیسه کاهنان جواب دادند: »پادشاه ما قیصر است و 

بس.« 

پیالطس که دید دیگر کاری از دستش بر نمی آید و ممکن است این بلوا منجر به یک انقالب گردد ظرف آبی خواست 
و در مقابل جمعیت دست های خود را شست و گفت: »من از خون این مرد نیکو پاک هستم. شما مسؤولید« تمام آن 
گروه در جواب گفتند: »خون او به گردن ما و به گردن فرزندان ما باشد.« پس پیالطس فرمان داد که طبق تقاضای 
ایشان عمل شود. بدین ترتیب براباس را آزاد نمود و عیسی را پس از شالق زدن به دست ایشان سپرد تا مصلوب 

گردد. 

10- مسخرگی های سربازان و وقایع راه صلیب: سربازان گارد مخصوص فرمانداری، عیسی را به درون کاخ بردند 
و تمام گروهان را دور او جمع کردند و جامه ای ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بر سرش گذاشتند. آنگاه چوبی 
به دستش دادند و در مقابل او سجده می کردند و با تمسخر می گفتند: »درود بر پادشاه یهود.« سپس آب دهان بر او 
انداختند و با همان چوبی که در دست داشت بسرش کوفتند. باالخره وقتی از این مسخرگی ها خسته شدند جامه او 
را درآوردند و لباس خودش را به او پوشانیدند و او را در حالی که شخصا صلیب خود را حمل می کرد به بیرون شهر 
بردند. هنگامی که از شهر خارج می شدند با مردی بنام شمعون از اهالی قیروان رو به رو شدند، سربازان او را وا داشتند 

که صلیب عیسی را ببرد. 

گروهی عظیم به دنبال آنها می رفتند و زنان ماتم زده شیون می کردند در این موقع عیسی برگشت و خطاب به زنان 
گفت: »دختران اورشلیم، به خاطر من اشک نریزید بلکه برای خودتان و فرزندانتان گریان باشید، زیرا ایامی می آید 
که گفته می شود: »خوشا به حال نازایان یعنی رحم هایی که بار نیاورده اند و پستان هایی که شیر نداده اند.« در آن زمان 
به کوه ها خواهید گفت: »به روی ما بیفتید« و به تپه ها خواهید گفت که »ما را بپوشانید« زیرا اگر موقعی که درخت 
سبز است این چنین می کنند در هنگامی که خشک می شود چه خواهد کرد؟« دو نفر جنایتکار را با عیسی برای اعدام 
می بردند و وقتی به مکانی که به »جلجتا« )جمجمه( معروف است رسیدند، شراب هوش بر به او دادند، ولی وقتی آن را 

چشید از نوشیدن خودداری کرد. 

11- سه ساعت اول روی صلیب: پس از اینکه عیسی را به صلیب میخکوب کردند صلیب های آن دو جنایتکار را 
در طرفین او قرار دادند و عیسی ما بین آن دو واقع شد و روی صلیب اینطور دعا کرد: »ای پدر، اینهارا ببخش، زیرا 
نمی فهمند چه می کنند.« سربازان بعد از برپا کردن صلیب ها، لباس عیسی را چهار قسمت کردند و بین خود تقسیم 
نمودند، اما وقتی پیراهن او که یک پارچه و بدون درز بافته شده بود باقی ماند گفتند: »حیف است آن را پاره کنیم، 
بلکه قرعه میندازیم. به نام هر که اصابت کرد آن را ببرد.« پس چنین کردند و با این عمل پیشگویی کالم خدا تحقق 
یافت آنجا که می فرماید: »لباسهایم را بین خود تقسیم کردند و بر جامه ام قرعه انداختند.« ساعت نه )9( صبح بود که 
عیسی را به صلیب میخکوب نمودند. پیالطس تقصیرنامه او را بدین مضمون که »این است عیسی ناصری پادشاه یهود« 
بر صلیب وی نصب کرد و چون محل صلیب نزدیک شهر بود و آن لوحه به زبان های عبری، التین و یونانی نوشته شده 
بود بسیاری از یهودیان آن را خواندند. از این نظر هیأت رئیسه کاهنان پیش پیالطس شتافتند و به اعتراض گفتند: 
»ننویس، پادشاه یهود، بلکه بنویس خودش ادعا داشت که پادشاه یهود است.« پیالطس جواب داد: »آنچه نوشته ام 
همان است و بس!!« کسانی که از جلو صلیب می گذشتند با جنبانیدن سر توهین می کردند و می گفتند: »آهای کسی 
که معبد را خراب می کنی و آن را در عرض سه روز می سازی اگر پسر خدایی خودت را نجات بده و از صلیب پایین 

بیا.« 

همچنین کاهنان و علما و مشایخ استهزاکنان می گفتند: »دیگران را نجات داد، ولی قادر نیست خودش را نجات دهد. 
اگر او مسیح و پادشاه اسرائیل است همین حاال از صلیب پایین بیاید تا ما به او ایمان آوریم.« 
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او که مؤمن به خدا بود اگر خدا او را می خواهد به دادش برسد، زیرا خودش می گفت: »من پسر خدا هستم.« سربازان 
نیز پیش او می آمدند و مسخره کنان به او سرکه تعارف می کردند و می گفتند: »اگر واقعا پادشاه یهود هستی خودت را 
نجات بده.« همچنین جنایتکارانی که با او مصلوب شده بودند او را سرزنش می کردند. یکی از آنها به عیسی دشنام داد 
و گفت: »مگر تو مسیح نیستی؟ پس چرا ما و خودت را نجات نمی دهی؟« اما آن دیگری او را سرزنش کرد و گفت: 
»از خدا هم نمی ترسی تو و او به طور یکسان مجازات شده اید. منتهی مجازات ما بجاست زیرا به سزای اعمال خود 
رسیده ایم اما این شخص هرگز بدی نکرده است.« بعد رو به عیسی کرده گفت: »ای عیسی، هرگاه به سلطنت رسیدی 
یادی از من بکن.« عیسی فرمود: »یقین بدان که همین امروز با من در بهشت خواهی بود.« در جلو صلیب عیسی، مادر 
او و خواهر مادرش با مریم همسر کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود و آن شاگردی را که 
مورد لطفش بود دید به مادرش گفت: »بیا این پسر تو« و بعد رو به آن شاگرد کرده فرمود: »از این به بعد این مادر 

توست« و از آن زمان او مریم مادر عیسی را به خانه خود برد. 

12- ساعات تاریکی: به هنگام ظهر، ظلمت عظیمی به مدت سه ساعت سراسر آن سرزمین را فرا گرفت. تقریبا در 
ساعت سه بعد ازظهر عیسی با صدای بلند فریاد زد: »الهی، الهی چرا مرا ترک کرده ای؟« بعضی از حضار که صدای 
او را شنیدند اشتباه حالیشان شد و گفتند: »الیاس را صدا می زند. عیسی وقتی دید همه کارها به انجام رسیده است 
گفت: »تشنه ام« )تا با این گفتار پیشگویی کالم خدا جامه عمل پوشد( فورا یکی پیش دوید و اسفنجی برداشت و آن را 
به سرکه آغشته کرده و جلو دهانش گرفت سایرین گفتند: »حاال ببینیم آیا الیاس به دادش می رسد یا نه.« به محض 
اینکه سرکه به دم دهانش رسید با صدای بلند فرمود: »تمام شد.« و پس از اینکه گفت: »ای پدر، روح خود را به دست 

تو می سپارم« سرش به زیر افتاد و جان سپرد. 

13- وقایع همزمان با مرگ عیسی: در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از سرتا پا دو پاره شد، زمین به لرزه 
آمد و صخره ها شکاف برداشتند و قبرها سر باز کردند و بسیاری از مقدسین که در خواب مرگ بودند برخاستند و 
پس از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند وعده ای آنها را دیدند. افسر رومی و پاسداران که طرز جان سپردن 
عیسی و زمین لرزهو سایر امور را مشاهده کردند بی نهایت هراسان گشتند و اظهار کردند: »بدون شک و شبهه این 
شخص پسر خدا بود!« تمام بینندگان این وقایع، سینه زنان به شهر بازگشتند و آشنایان عیسی و زنانی که به دنبال او 

از جلیل آمده بودند از دور ناظر این امور بودند. 

14- کفن و دفن عیسی: چون شب عید فصح مصادف با شب شنبه بود، یهودیان ماندن اجساد را بر صلیب در چنان 
سبت مهمی حرام می دانستند. پس پیش پیالطس رفتند و از او تقاضا کردند که قلم پاهای اجساد را بشکنند و آنها را 
پایین آورند. بنابراین سربازان رفتند و ساق های آن دو نفر را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند اما وقتی پیش 
عیسی آمدند و دیدند که جان سپرده است ساق های او را نشکستند، ولی یکی از سربازان با نیزه خود به پهلوی او 
زد که آنا خون و آب جاری شد. )این امر به وسیله شاهد مورد اعتمادی تأیید شده که اطمینان دارد عین موضوع را 
یبان می کند تا شما نیز ایمان آورید( این امور روی داد تا کالم خدا راست در آید آنجا که می فرماید: »استخوانی از او 

شکسته نخواهد شد« و باز در جای دیگر می فرماید: »به آن کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد.« 

توانگر نیکوکاری از اهالی رامه بنام یوسف در این زمان عضو شورای عالی قوم بود، ولی رأی به مصلوب شدن عیسی 
نداد، زیرا از مریدان او بود گو اینکه ایمان خود را از ترس یهودیان پنهان می داشت. لیکن عصر همان روز شجاعانه 
پیش پیالطس رفت و تقاضای نعش عیسی را کرد. پیالطس از شنیدن اینکه عیسی خیلی زود فوت کرده است تعجب 
نمود و افسر مسئول را احضار کرده از او پرسید: »آیا عیسی این قدر زود جان سپرد؟« وقتی افسر این را تأیید کرد 
دستور داد نعش عیسی را به یوسف بدهند. یوسف رفت و نعش را از صلیب پایین آورد و نیقودیموس نیز برای تدفین 
آن طبق مراسم یهود مخلوطی از مروعود معادل تقریبا پانزده من تهیه کرد و همراه خود آورد )نیقودیموس همان 
شخصی است که شبانه در ابتدای کار به دیدن عیسی آمده بود( پس ایشان نعش عیسی را با مروعود به کتان پاک 
پیچیدند. در همان نزدیکی باغی بود و یوسف در آن مقبره ای داشت که از سنگ تراشیده شده بود و هیچ مرده ای در 

آن دفن نکرده بودند. آنها جنازه عیسی را در آن محل جای دادند و سنگ بزرگی به در قبر غلطانیدند و رفتند. 

15- مراجعت زنان از مقبره عیسی: زنانی که از جلیل به همراه عیسی آمده بودند پشت سر یوسف و نیقودیموس 
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به راه افتادند آنها محل قبر را دیدند و همچنین ناظر نحوه گذاشتن جسد در آن بودند و بعد به شهر بازگشتند تا 
حنوط و عطریات تهیه نمایند ولی طبق دستور شریعت در آن روز سبت به هیچ کاری دست نزدند. غروب همان روز 
نزدیک به شروع سبت، هیأت رئیسه کاهنان و فریسیان دسته جمعی پیش پیالطس رفتند و گفتند: »قربان، ما به خاطر 
داریم که آن شیاد وقتی زنده بود می گفت پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد لهذا تقاضا داریم دستور فرمایید قبر 
او را تا روز سوم تحت نظر داشته باشند مبادا پیروانش بیایند جسدش را بدزدند و به مردم بگویند بعد از مرگ زنده 
شده است. آنوقت نیرنگ آخر از نیرنگ اول بدتر خواهد شد.« پیالطس گفت: »نگهبانان مخصوص را با خود ببرید 
و با تمام امکاناتی که در اختیار دارید مراقب مزار باشید. ایشان رفتند و به در قبر مهر زدند و آن را محکم بستند و 

نگهبانان را به پاسداری گماردند. 
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1- دیدار زنان از مزار: قبل از سپیده دم روز یکشنبه زلزله عظیمی روی داد و فرشته خداوند از آسمان فرود آمد 
و سنگ را از جلوی قبر عیسی به کنار غلطانید و روی آن نشست. چهره اش مانند برق درخشان و لباسش همچون 
برف سفید بود. نگهبانان از ترس، به لرزه افتادند و مثل مرده بی هوش گردیدند. پس از سپری شدن روز سبت، مریم 
مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه، حنوط خریداری نمودند تا بسر مزار بروند و بدن عیسی را را تدهین نمایند. 
بدین سبب در سپیده دم روز یکشنبه که ایشان به اتفاق یونا و زنان دیگر به سوی مزار رفتند و به همدیگر گفتند: »با 
سنگ جلو در قبر چه کنیم؟ کی آن را برای ما کنار بزند؟« اما وقتی بسر مزار رسیدند مالحظه کردند که آن سنگ 
وزین و بزرگ از جلو قبر به کنار غلطانیده شده است. مریم مجدلیه که سنگ را از در قبر غلطانیده دید دوان دوان به 
شهر برگشت و پیش شمعون پطرس و آن شاگرد دیگر که مورد لطف عیسی بود آمد و گفت: »بدن خداوند را از قبر 

دزدیده اند و نمی دانیم آن را به کجا برده اند« پطرس و آن شاگرد به محض شنیدن این خبر به طرف مزار شتافتند. 

اما زنان دیگر وارد مقبره شده جسد عیسی را نیافتند، ولی جوانی را که جامه ای سفید به تن داشت و در سمت راست 
نشسته بود دیدند. آنان سخت متحیر گشتند، اما فرشته به ایشان فرمود: »متحیر و هراسان نباشید. من می دانم شما 
دنبال عیسایی که مصلوبش کرده اند می گردید. او اینجا نیست و همانطوری که خودش قبال خبر داده بود رستاخیز 
کرده است. جای جسد او را تماشا کنید. اکنون بروید و به حواریون و به پطرس خبر دهید که عیسی طبق وعده خود 
پیش از شما به جلیل خواهد رفت و در آنجا او را خواهد دید.« زنان همچنان مات و مبهوت بودند که ناگهان دو نفر با 
لباس درخشان به آنها ظاهر گردیدند. زنان از ترس روی خود را به طرف زمین کردند فرشتگان گفتند: »چرا زنده را 
در محله مردگان می طلبید؟ مگر آنچه را در جلیل به شما فرمود فراموش کرده اید که پسر انسان می بایست به دست 

گناهکاران تسلیم شود و مصلوب گردد و در روز سوم رستاخیز نماید؟« 

در آنوقت پیشگویی عیسی به یادشان آمد و با عجله و ترسی آمیخته به شادی عظیم از داخل مقبره بیرون آمدند. آنها 
اول نمی خواستند چیزی به کسی بگویند، زیرا می ترسیدند، ولی باالخره خود را به حواریون رسانیدند و ماجرا را گفتند، 
اما چون سخنان آنها را خیالی  پنداشتند باور نکردند و اما پطرس و آن حواری دیگر که این خبر را از مریم مجدلیه 
شنیده بودند به سوی مزار شتافتند. آن شاگرد از پطرس جلو افتاد و قبل از او به آنجا رسید و خم شده به داخل مقبره 
نگاه کرد و دید کفن دست نخورده ولی خالی سر جای خود باقی است، اما او وارد نشد، ولی به مجرد اینکه پطرس از 
عقب رسید فورا به داخل مقبره آمد. او نیز مشاهده کرد که کفن خالی در جای خود قرار داشت، ولی دستمالی که به 
صورت عیسی بسته بودند در جای دیگر لوله شده بود. بعد آن شاگرد دیگر هم وارد شد و آنچه را واقع شده بود دید 
و ایمان آورد )تا آن موقع کالم خدا را که فرموده بود عیسی می بایست بعد از مرگ رستاخیز نماید نفهمیده بودند( و 

بعد از آن به خانه بازگشتند. 

2- ظهور عیسی به مریم مجدلیه: اما مریم مجدلیه که بعد از رفتن آنان به آنجا رسید بیرون مقبره ماند و می گریست 
و با چشمان گریان خم شد و به داخل مقبره نگاهی کرد. در آن لحظه دو فرشته سفیدپوش را دید که یکی از آنها 
به طرف سر و دیگری به طرف پای محلی که عیسی را گذاشته بودند نشسته بود آنها پرسیدند: »ای زن، چرا گریه 
می کنی؟« گفت: »خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند« این را که گفت برگشته هیأت عیسی را که در 
پشت سرش ایستاده بود دید، ولی او را نشناخت. عیسی از مریم پرسید: »ای زن چرا گریه می کنی؟ کی را می خواهی؟« 

مریم به تصور اینکه آن شخص باغبان است گفت: »آقا، اگر تو او را برداشته ای به من بگو کجاست تا او را ببرم.« 

عیسی صدا زد: »مریم« مریم روی خود را برگردانید و به زبان عبری گفت: »استاد« و خود را روی پاهای او انداخت. 
عیسی گفت: »خیر! مرا اینطور محکم نگیر. من باید به باال پیش پدرم بروم، ولی اکنون تو پیش برادرانم برو و بگو که 
من به سوی پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می کنم.« مریم بلند شد و رفت و به شاگردان گفت: 
»من خداوند را دیدم« و پیام عیسی را به ایشان رسانید. حواریون وقتی شنیدند که او زنده شده و خود را به مریم ظاهر 
ساخته است باور نکردند. در همان روز، عیسی در بین راه به سایر زنان نیز ظاهر شد و به آنان سالم داد و ایشان 
نزدیک رفتند و پاهایش را در دست گرفته او را پرستش کردند. عیسی فرمود: »نترسید. بروید و به برادرانم بگویید 
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به جلیل بروند در آنجا مرا خواهند دید.« 

3- گزارش پاسداران مزار: هنگامی که زنان بازگشتند بعضی از نگهبانان به شهر رسیدند و شرح وقایع را به هیأت 
با مشایخ قوم، مبلغ هنگفتی به نگهبانان  از مشورت  رئیسه کاهنان گزارش دادند. آنها تشکیل جلسه دادند و پس 
حق السکوت دادند و گفتند: »بگویید شاگردان او شبانه موقعی که ما در خواب بودیم آمده و جسد او را دزدیده اند و 
چنانچه این موضوع به گوش فرماندار برسد مطمئن باشید ما ترتیبی می دهیم که در امان باشید.« ایشان پول را گرفتند 

و طبق آن دستور عمل کردند. این موضوع در بین یهودیان شایع شد و تا به امروز باقی است. 

4- ظهور عیسی به دو تن از پیروان: در همان روز، دو نفر از پیروان عیسی به سوی دهکده »عمواس« که در دو 
فرسنگی اورشلیم واقع بود رفتند و در بین راه راجع به وقایع چند روز پیش گفتگو می کردند. وقتی سرگرم گفت 
و شنیده بودند خود عیسی به آنها برخورد و با ایشان همراه شد ولی چشمان آنها طوری گرفته شده بود که او را 
نمی شناختند عیسی از ایشان پرسید: »موضوع مورد بحث شما در حین پیمودن راه چیست؟« آنان با حالتی اندوهگین 
توقف کردند و یکی از ایشان که نامش »کلئوپاس« بود گفت: »گویا تو تنها غریبه ای هستی که به اورشلیم وارد شده ای 
و از وقایع چند روز اخیر بی خبر مانده ای.« عیسی پرسید: »چه وقایعی؟« جواب دادند: »مقصود ما وقایعی است که برای 
عیسی ناصری رخ داد. او در رفتار و گفتار در حضور خدا و پیش مردم پیغمبری نیرومند بود، ولی هیأت رئیسه کاهنان 
و بزرگان ما او را محکوم به اعدام کردند و به صلیب کشیدند در صورتی که امید ما این بود که او همان نجات دهنده 

موعود اسرائیل است. 

عالوه بر این، اکنون از این واقعه سه روز می گذرد و بعضی از زنان ما ما را سخت دچار حیرت کرده اند، زیرا سحرگاه 
امروز که به سر مزار رفتند جسد او را نیافتند و در مراجعت گفتند که در رویا فرشتگان به آنها گفته اند که او زنده 
شده است و چند نفر از خود ما هم رفتند و اظهارات زنان را درست یافتند منتهی خود او را ندیدند.« عیسی فرمود: 
»جای بسی تعجب است که شما در قبول آنچه پیغمبران فرموده اند تا این اندازه دیر فهم و سست ایمانید! آیا زحمت 
دیدن برای مسیح قبل از اینکه به جالل خود برسد ضروری نبود؟« سپس از موسی و تمام پیامبران شروع کرد و آنچه 

را درباره خود او در کالم خدا پیشگویی شده بود برای ایشان روشن ساخت. 

وقتی به دهکده ای که مقصد آن دو بود نزدیک شدند عیسی ظاهرا می خواست جلوتر برود، ولی ایشان با اصرار گفتند: 
با آنها به خانه رفت و پیش ایشان ماند. وقتی  »چون وقت عصر و نزدیک غروب آفتاب است پیش ما بمان.« پس 
سرسفره نشستند عیسی نانی برداشت و آن را برکت داده پاره کرد و به آنها داد. ناگهان چشمانشان باز شد و او را 
شناختند، اما در دم عیسی از نظرشان پنهان گشت. به یکدیگر گفتند: »موقعی که در راه با ما بود و کالم خدا را برای ما 
بیان می کرد چرا دل های ما در اندرون مان به طپش نیفتاد؟ فورا بلند شدند و به اورشلیم بازگشتند و آن یازده حواری 
و رفقای ایشان را در محلی دور هم یافتند، ولی قبل از اینکه چیزی بگویند حواریون اظهار داشتند که عیسی واقعا 
برخاسته و به پطرس ظاهر شده است. سپس آنان نیز آنچه را در راه بر ایشان اتفاق افتاده بود و کیفیت شناسایی 

عیسی را در هنگام پاره کردن نان بیان داشتند. 

5- ظهور عیسی به حواریون در غیاب توما: وقتی شب فرا رسید شاگردان از ترس یهودیان در اطاقی جمع شدند 
و درها را محکم به روی خود بستند. ناگهان عیسی ظاهر شد و در میان ایشان ایستاد و فرمود: »سالم بر شما« آنان 
وحشت زده و متحیر گمان کردند شبحی می بینند. عیسی ست ایمانی و سنگدلی ایشان را نکوهش کرد، زیرا شهادت های 
اشخاصی را که پس از رستاخیزش او را دیده بودند باور نمی کردند. او فرمود: »چرا نگرانید و چرا شک و تردید در 
افکارتان رخنه کرده است؟ دست ها و پاهایم را تماشا کنید و ببینید که خودم هستم. مرا لمس کنید و ببینید زیرا شبح 
گوشت و استخوان ندارد، اما به طوری که می بینید من دارم.« این را گفت و دست ها و پاهای خود را به ایشان نشان داد 

و آنان از خوشی نمی توانستند باور کنند و هنوز حیران بودند که عیسی پرسید: »آیا خوراکی چیزی دارید؟« 

یک تکه ماهی پخته به او دادند و آن را گرفت و در جلو آنها خورد. شاگردان از اینکه خداوند را می دیدند خوشحال 
شدند عیسی باز به ایشان فرمود: »سالم بر شما، همانطوری که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم.« پس از ادای 
این جمله بر ایشان دمید و گفت: »روح القدس را بگیرید. برای هر کس آمرزش گناه بخواهید اجابت خواهد شد و در 
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غیر این صورت در گناهان خود خواهند ماند.« یکی از حواریون یعنی تومای معروف به »دوقلو« هنگامی که عیسی به 
حواریون ظاهر شد حضور نداشت و بعدها که سایر شاگردان به او خبر دادند که خداوند را دیده اند جواب داد: »تا جای 

میخ را در دست هایش نبینم و انگشتم را در سوراخ میخ و دستم را در زخم پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد.« 

6- ظهور عیسی به جمیع حواریون: یک هفته بعد حواریون به اتفاق »توما« در همان اطاق مجددا جمع شده و درها 
را بسته بودند که ناگهان عیسی آمد و به آنان ظاهر گشت و فرمود: »سالم بر شما« آنگاه خطاب به توما گفت: »انگشت 
خود را بیاور و دستهایم را ببین و دستت را در پهلویم بگذار و از بی ایمانی دست بردار و ایمان داشته باش« توما پاسخ 
داد: »ای خداوند من، ای خدای من« عیسی فرمود: »ای توما، تو پس از دیدن من ایمان آوردی خوشا به حال آنانی که 

ندیده ایمان آوردند« 

7- ظهور عیسی در کنار دریای جلیل: چندی بعد در کنار دریای جلیل که بنام دریای تیباریوس نیز خوانده می شود 
عیسی بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. شمعون پطرس و تومای دوقلو با نتنائیل که اهل قانای جلیل بود 
و پسران زبدی و دو شاگرد دیگر با هم بودند شمعون گفت: »من می روم ماهی بگیرم« ایشان گفتند: »ما هم با تو 
می آییم« آنان رفتند و سوار قایقی شدند و تمام آن شب تور انداختند، ولی چیزی نگرفتند. نزدیکی های سحر عیسی 
در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را نمی شناختند. عیسی صدا زد: »بچه ها چیزی گرفته اید؟« جواب دادند: »خیر، 
هیچ« عیسی فرمود: »تور را به سمت راست قایق بیندازید. موفق خواهید شد.« چنین کردند و تور به به قدری از ماهی 
پر شد که نتوانستند آن را به طرف قایق بکشند. آن شاگردی که مورد لطف عیسی بود به پطرس گفت: »خداوند 

است.« 

پطرس که در آن موقع لخت بود با شنیدن این جمله لباس خود را پوشید و خودش را به دریا انداخت و سایر شاگردان 
با قایق، تور پر از ماهی را کشان کشان به ساحل دریا که به فاصله صد متری بود آوردند و وقتی پیاده شدند آتشی 
افروخته با چند ماهی در روی آن و چند قرص نان آماده دیدند. عیسی فرمود: »از ماهی هایی که حاال گرفتید چند تا 
بیاورید.« پس شمعون پطرس دوباره به طرف قایق برگشت و تور را که محتوی یک صد و پنجاه و سه ماهی بزرگ 
»بیایید صبحانه  فرمود:  ایشان  به  آنگاه عیسی  نشد.  پاره  تور  ماهی ها،  تعداد  با وجود کثرت  و  به ساحل کشید  بود 
بخورید« هیچ یک از شاگردان جرأت نداشت بپرسد: »تو کی هستی؟« زیرا همه اطمینان داشتند که خداوند است. 
عیسی جلو آمد و نان را برداشت و به ایشان داد و همچنین ماهی ها را تقسیم کرد. این سومین باری بود که عیسی پس 

از رستاخیز، خود را به شاگردان ظاهر ساخت.

پس از صرف صبحانه، عیسی از شمعون پطرس پرسید: »شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از این چیزها دوست می داری؟« 
به بره های من  به تو دلبستگی دارم.« عیسی در جواب فرمود: »پس  جواب داد: »آری خداوندا، خودت می دانی که 
خداوندا،  »آری  گفت:  پطرس  باز  می داری؟«  دوست  مرا  آیا  یونا،  پسر  نشمعون  نمود:  سؤال  دوم  بار  بده«  خوراک 
می دانی که به تو دلبستگی دارم.« عیسی فرمود: »پس، از گوسفندان من مواظبت کن« برای بار سوم عیسی پرسید: 
»شمعون، آیا واقعا به من دلبستگی داری؟« پطرس از اینکه عیسی برای سومین بار این سؤال را نمود رنجش پیدا کرد 

و گفت: »خداوندا، تو دانای کل هستی باید بدانی که به تو عالقه دارم.« 

عیسی فرمود: »بنابراین به گوسفندان من خوراک بده. آری ای پطرس، مطمئنا بدان که در جوانی، لباس می پوشیدی 
و هر جا می خواستی می رفتی اما در پیری، دست های خود را دراز خواهی کرد و دیگری لباست را به تو می پوشاند و 
تو را به جاهایی می برد که خودت نمی خواهی« )اشاره عیسی در این جمله به آن قسم موتی بود که پطرس می بایست 
متحمل شود و موجب جالل خدا گردد. بعد عیسی فرمود: »به دنبال من بیا« آنگاه پطرس به عقب نگاه کرده شاگردی 
را که مورد لطف عیسی بود پشت سر خود دید. )او همان شخصی بود که در شام آخر به عیسی تکیه داده و پرسیده 
بود: »خداوندا، آن شخص که تو را به دست دشمنان تسلیم می کند کیست؟«( پطرس پرسید: »خداوندا پس او چه؟« 
عیسی پاسخ داد: »اگر بخواهم تا زمان مراجعتم او بماند آیا به تو مربوط است؟ تو خودت به دنبال من بیا« این بود که 
در میان برادران شایع شد که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی عیسی نگفته بود »نخواهد مرد« بلکه گفته بود: »اگر بخواهم 
تا زمان مراجعتم بماند آیا به تو مربوط است؟« اکنون همان شاگرد شاهد و نویسنده این چیزهاست و ما می دانیم که 

شهادت او درست و صحیح است. 
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8- ظهور عیسی در کوهستان های جلیل: بعد از این حواریون در جلیل به آن کوهی که عیسی وعده داده بود آنها 
را در آنجا مالقات خواهد کرد رفتند و وقتی عیسی را دیدند سجده کردند و پرستش نمودند، ولی چند نفر از ایشان 
مردد بودند، لیکن عیسی پیش آمد و فرمود: »اختیار و اقتدار کل در آسمان و زمین به من سپرده شده است. پس شما 
به سراسر جهان بروید و مژده انجیل را به فرد فرد مردم ابالغ نمایید و جمیع ملل را شاگردان من گردانید و آنان را به 
نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که هر چه را به شما دستور داده ام بجا آورند و بدانید 

که من پیوسته تا دنیا دنیاست همراه شما خواهم بود.« 

عیسای مسیح بعد از وفاتش خود را به رسوالن خود ظاهر  9- آخرین برخورد با شاگردان و صعود به آسمان: 
ساخت و زنده شدن خود را با دالیل بسیار به ایشان ثابت کرد او به مدت چهل روز گاه و بی گاه ظاهر می شد و آنان را 
از فرمانروایی خدایی مطلع می ساخت به ایشان فرمود: »هنگامی که با شما بودم گفتم که حتما هر چه در تورات موسی 
و نوشته های انبیا و مزامیر درباره من آمده است به حقیقت خواهد پیوست.« آنگاه به منظور فهم کالم خدا اذهان ایشان 
را روشن ساخت و فرمود: »چنین آمده است که مسیح می بایست آزار بیند و در سومین روز مرگش رستاخیز نماید 
و چنین ذکر شده است که توبه ای که به آمرزش گناهان منجر می شود به اسم او به جمیع ملل اعالن خواهد شد. شما 
که شاهدان جمیع این امور هستید از اورشلیم شروع کنید و آنچه را پدر وعده داده است برای شما خواهد فرستاد، اما 

شما باید در شهر بمانید تا از باال با قدرت خدایی مجهز شوید.« 

بار دیگر  تا »بیت عنیا« همراهی کرد. آنان پرسیدند: »خداوندا آیا در این زمان سلطنت اسرائیل را  سپس ایشان را 
برقرار می کنی؟« عیسی پاسخ داد: »برای شما ضرورتی ندارد که تاریخ ایام و زمان ها را که پدر به اختیار خود معین 
کرده است بدانید، بلکه هنگامی که روح القدس به شما وارد شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و 
سامره و تا دور  افتاده ترین نقاط دنیا بر من شهادت خواهید داد.« آنگاه دست های خود را بلند کرد و آنها را برکت داد 
و در حین برکت دادن از ایشان جدا شد و به باال برده شد و ابری او را از نظر ها پنهان کرد و وقتی که به طرف آسمان 
چشم دوخته بودند ناگهان دو مرد سفیدپوش بر ایشان ظاهر شدند و گفتند: »ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید 
و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به عالم باال برده شد، به همین نحوی که دیدید صعود کرد، 
روزی مراجعت خواهد نمود.« آنان سرشار از شادی و سرور به اورشلیم مراجعت کردند و در معبد زندگی می کردند و 
به حمد خدا اشتغال داشتند و بعدها به همه جا می رفتند و مژده را اعالن می اشتند و خداوند با ایشان همکاری می نمود 

و پیام ایشان را با دالیلی که به همراه داشت تأیید می فرمود. 

مقصود کلی انجیل: 

10- تجسم کالم خدا: از ازل کالم خدا بوده است. آن کالم رو در رو با خدا بوده و خود خدا بوده است. همان از 
ازل با خدا بود و به وسیله او تمام آفرینش هستی یافت و جز به وسیله او چیزی به وجود نیامد در شخص او زندگی 
آغاز کرد و زندگی او، نور وجود بشر گردید. نور پیوسته در تاریکی می درخشید چه تاریکی هرگز قادر به خاموش 
کردن آن نمی باشد. از جانب خدا شخصی بنام یحیی برای شهادت دادن به نور رسالت یافت تا همه افراد شهادت او 
را بشنوند و به نور ایمان آورند. خود یحیی آن نور نبود، بلکه فرستاده شد تا به آن نور شهادت دهد. آمدن آن نور 
اصل که تمام نوع بشر را منور می سازد نزدیک بود و او وارد جهان گردید و جهان با اینکه از او به وجود آمده بود 
آفریننده خود را نشناخت. او به جهان مخلوق خود آمد، اما متعلقینش او را نپذیرفتند، ولی به کسانی که او را پذیرفتند 
و به نام او ایمان آوردند این امتیاز را بخشید که فرزندان خدا گردند، لیکن والدت ایشان از رابطه خونی یا تمایالت 
انسانی و یا خواهش های نفسانی نیست، بلکه وابسته به خداست. بنابراین آن کالم گوشت و پوست به خود گرفت و 
در میان ما ساکن شد ما بزرگواری و جالل پر از فیض و راستی او را که شایسته یگانه فرزند پدر بود مشاهده کردیم. 
آری از کاملیت او فیض های دمادم به جمیع ما رسیده است. شریعت به وسیله موسی عطا گردید، ولی فیض و راستی 
از عیسای مسیح سرچشمه گرفت. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما یگانه فرزند خدا که نزدیکترین کسی به 
قلب پدر است او را به ما شناسانیده است. عیسای مسیح عالوه بر این چیزها کارهای بسیاری انجام داد که چنانچه به 
تفصیل نوشته شود گمان نمی رود جهان گنجایش آن نوشته ها را داشته باشد و عیسی معجزات بی شمار دیگری در 
حضور شاگردانش انجام داد که در این کتاب ثبت نگردید، اما همین قدر نوشته شد که شما مسیح و پسر خدا بودن 

عیسی را قبول فرمایید و با چنین ایمان و به وسیله نام او صاحب حیات ابدی گردید. 


