ﭘﯿﺮوزی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﻣﺮگ
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ﻋﯿﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﺎ ﻗﯿﺎمِ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮگ
آﯾﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از روز

ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺣﻮارﯾﻮن ﻫﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن

اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ آﻧﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .روزی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.

در ﺣﺪود دوﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﻏﺮوب در ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ  ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺟﺎن و

ﺧﻮﻧﺶ را داد .ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﻋﯿﺪ ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ آزادی ﻗﻮم ﺧﻮد را از

ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.زﯾﺮا ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادن ﺑﺎ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از اﺳﺎرت ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و

ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت داد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﭘﺎﮐﺶ را ﺑﺮای آزادی ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ از اﺳﺎرت ﮔﻨﺎه داد .ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣُﺮد .در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﻮد.

ﯾﻮﺳﻒ از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻤﺎل اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم راﻣﻪ .او از ﺗﺮس ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از

ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای روﻣﯽ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺴﺪ را از ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد .ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﻬﻮد ﺑﻮد و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد ،در ﺣﺪود ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮ ﻣُﺮ ﻣﺨﻠﻮط

ﺑﺎ ﻋﻮد ﺑﺮای ﺣﻨﻮط ﮐﺮدن ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد .آن دوﻧﻔﺮ ﺑﺪن ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ در

ﮐﻔﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣُﺮ و ﻋﻮد ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ .در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮد و در ﺑﺎغ ﻗﺒﺮ ﺗﺎزه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭽﮑﺲ در آن دﻓﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در واﻗﻊ آن ﻗﺒﺮ را
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ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﺧﻮدش از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ را در آن ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.در آن زﻣﺎن ﻗﺒﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﻮداﻟﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺴﺪ را

در آن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﻏﺎری ﺑﺼﻮرت اﻃﺎﻗﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺨﺘﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﺴﺪ ﮐﻔﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﻨﻮط ﮐﺮده را روی آن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻗﺒﺮ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﯽ

ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﭼﻮن آن ﻗﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .آﻧﺮوز زﻣﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﻬﻮد ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ و ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ و روز ﺳﺒﺖ ﺑﻮدﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در آن روزﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد و

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه دور ﺑﺮوﻧﺪ و ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻨﻮط ﮐﺮدن ﺟﺴﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

زﻧﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺷﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺒﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪن او را دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻨﻮط و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺸﺐ و ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی

ﮔﺬﺷﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﮥ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻮارﯾﻮن از ﺗﺮس در
ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻫﺎ را ﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد و روز ﺳﻮم از ﻣﺮدﮔﺎن

ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری روﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ او را ﻣُﻬﺮ و ﻣﻮم

ﮐﺮده ،ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺴﺪ را دزدﯾﺪه ،در ﺑﯿﻦ

ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن روز را از  6ﺑﻌﺪ از

ﻇﻬﺮ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  6ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ

ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ و از آن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد .ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ وﻟﯽ در

ﺷﺮوع ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ

ﭼﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ و ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ در ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از
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ﻣُﻬﺮ و ﻣﻮم آن و وﺟﻮدﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در راه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯿﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺳﻨﮓ را از ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ .وﻗﺘﯽ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ

ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻗﺒﺮ ﺑﺎز ﺑﻮد وﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ

ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ و در ﺧﺸﺎن در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﺟﻮان ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ  :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ! آﯾﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ

ﺟﺴﺪش را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .او در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﭘﻄﺮس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺟﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺮا ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﭘﻄﺮس ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻪ
ﺑﺎر اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎل ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن

ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﻣﺮد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﻨﺪه ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺗﺮس ﺳﺮﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺪو ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا

زﻧﺪه را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ او در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ

وﻗﺘﯿﮑﻪ در ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ او ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ و ﻗﯿﺎم او از

ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ زﻧﺎن ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردﻧﺪ و از ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ زﯾﺮا

ﻟﺮزه و ﺣﯿﺮت اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺗﺮﺳﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﮑﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮد
آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﺮف آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻄﺮس

وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﺪ و او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ
دوان دوان ﺑﺴﻮی ﻗﺒﺮ رﻓﺖ و ﺧﻢ ﺷﺪه دﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻔﻦ ﺑﻮد .ا و از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده

ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد وﻟﯽ راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ

ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﺮف او و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ را ﻫﺬﯾﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ

ﻋﯿﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﺎ ﻗﯿﺎمِ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮگ
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رﻓﺖ و وﻗﺘﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺴﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،دوان دوان ﻧﺰد ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ

ﻫﻢ ﺑﯿﺮون دوﯾﺪه ﺑﻄﺮف ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮدو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺟﻠﻮاﻓﺘﺎده اول ﺑﻘﺒﺮ رﺳﯿﺪ و

ﺧﻢ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﮐﻔﻨﺮا دﯾﺪ وﻟﯽ داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﭘﻄﺮس ﻫﻢ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ او اﯾﻨﺒﺎر داﺧﻞ ﻗﺒﺮ
رﻓﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﻦ آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮز ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ او

ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮐﻔﻦ و ﺑﻬﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ

اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺒﺪل ﺷﺪۀ او از ﮐﻔﻦ و دﺳﺘﻤﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﺮ ش ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺣﺘﯽ
ﺗﺎی آن ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ روی آن ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﻗﺒﺮ ﻃﻮری

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻫﻢ داﺧﻞ

ﺷﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺮ و ﮐﻔﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻔﺘﮥ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺮﯾﻢ

ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ را ﺑﺎور ﮐﺮد ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺪی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻖ ﻣﻄﻠﺐ را درک

ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ او از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻤﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﻗﺒﺮ ﮔﺮﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺴﺪ را ﺑﺮده و او ﻧﻤﯽ داﻧﺪ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .او در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﻮی

ﻗﺒﺮ ﺧﻢ ﺷﺪه  ،دو ﻓﺮﺷﺘﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮف ﺳﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻄﺮف ﭘﺎ

در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﺪن ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪ .ﭼﻮن ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد و درﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن زﯾﺎدی در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺪو ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ای زن ﺑﺮاﯾﭽﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ او را ﮐﺠﺎ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ ،وﻟﯽ او را

ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای زن ﺑﺮاﯾﭽﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدی؟ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻮن

ﻋﯿﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﺎ ﻗﯿﺎمِ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮگ
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ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ او ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای آﻗﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ای ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ او را ﮐﺠﺎ

ﮔﺬا ﺷﺘﻪ ای ﺗﺎ ﻣﻦ او را ﺑﺮدارم .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮﯾﻢ  .او ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺖ رﺑﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎد

ﻣﻦ .ﻣﺮﯾﻢ ﻋﯿﺴﯽ را وﻗﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﺪا زد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا

ﻫﻨﻮز ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻧﺮ ﻓﺘﻪ ام وﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد و ﭘﺪر

ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﺧﻮد و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ روم .ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم و ﺑﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪﭼﻮن در ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮد
ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮده ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺴﺪ او ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺴﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻏﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻧﺎن

ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر در ﻗﺒﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده دوﺑﺎره در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺎﯾﻊ در اﻧﺎﺟﯿﻞ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،در ﺑﻄﺮز ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮد آﻣﺪﻧﺪ از ﺗﺮس ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﻨﮓ را دو ﺑﺎره ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و آﻧﺠﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی ﺑﻨﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و روﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﮥ ﻏﯿﺒﺖ ﺟﺴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭼﻮن در

آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدن در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز روﻣﯽ ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ

اﺻﻼ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺪی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﺑﻪ

ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه و ﺑﺎ او ﺣﺮف زده ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ

را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد ﺟﺰ ﻣﺮﯾﻢِ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎز آﻧﺪو
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ زود ﺑﻮد و ﻫﻮا ﮐﻤﯽ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن
زﻟﺰﻟﻪ ای ﻋﻈﯿﻢ رخ داد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا وﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺰول ﮐﺮده آﻣﺪ و ﺳﻨﮓ را از در ﻗﺒﺮ

ﻋﯿﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﺎ ﻗﯿﺎمِ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮگ
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ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﺴﺖ .و ﺻﻮرت او ﻣﺜﻞ ﺑﺮ ق و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭼﻮن ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .و از ﺗﺮس او

ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﺑﻠﺮزه در آﻣﺪه ﻣﺜﻞ ﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺰﻧﺎن رو ﮐﺮده ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .او در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ

اﺳﺖ و اﻻ ن ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود .اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ،او را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻮرا از ﻗﺒﺮ

ﺑﺎ ﺗﺮس و ﺧﻮﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او اﻃﻼع دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ در را ه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﯿﺴﯽ

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرده ﺳﻼم ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺖ زدن آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪ ﭼﻮن در زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و اﯾﻦ زﻣﺎن  ،ﺑﻪ

آﺳﻤﺎن و ﻧﺰد ﺧﺪای ﭘﺪر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮن ﺑﺮۀ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﺮای ﻓﺪﯾﮥ ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺎم

ﮐﺎﻫﻦ ا ﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .در ﻣﻼﻗﺎت اول ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس

ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ )ﺧﺪاوﻧﺪ( را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﻣﺮد ،اﻣﺎ در دﻓﻌﮥ دوم ﮐﻪ اﯾﻦ

اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻤﻼ زﻣﺎن

ﻓﯿﺾ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و راه ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ دو ﻣﺮﯾﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ

و ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻠﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .وﻗﺘﯽ دو ﻣﺮﯾﻢ در راه

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﺑﺸﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را اﻃﻼع دادﻧﺪ .روﺳﺎی

ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺴﭙﺎﻫﯿﺎن داده ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ آﻣﺪه وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﯾﻢ اورا دزدﯾﺪﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

ﺑﮕﻮش واﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺮﺳﺪ.ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و

ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺴﺪ او را دزدﯾﺪﻧﺪ .دو ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﯿﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﺎ ﻗﯿﺎمِ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮگ
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ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ دوﺑﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻣﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را داد .ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ .در ﻫﻤﺎﻧﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴﯽ

ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻄﺮف دﻫﯽ دراﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎم ﻋﻤﻮاس ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ

ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺮﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ درﺑﺎره ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و راه را ﺑﮑﺪورت ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﯾﮑﯽ

از آﻧﺪو ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻮﭘﺎس ﻧﺎم داﺷﺖ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ و از
آﻧﭽﻪ اﺧﯿﺮا در اﯾﻨﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :درﺑﺎرۀ
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻧﺒﯽ و در ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم

اﻗﺘﺪار داﺷﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر روﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺣﮑﺎم ﻣﺎ او را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺮده ،ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ،
اﻣﺮوز ﮐﻪ روز ﺳﻮم از ﻣﺮگ اوﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﺤﯿﺮت اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺒﺢ زود

ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ .و ﺟﺴﺪ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺮا در روﯾﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ او زﻧﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ او را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ای ﺑﯿﻔﻬﻤﺎن و ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﺎن ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮت ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ

زﺣﻤﺎت را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻼل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.آﻧﻮﻗﺖ از ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﻧﺒﻮت ﻫﺎی درﺑﺎره

ﺧﻮدش را در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺮح داد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم آن ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،او ﻗﺼﺪ

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دورﺗﺮ ﺑﺮود ،وﻟﯽ اﯾﺸﺎن اﺻﺮارﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و روز

ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه .ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﮐﺖ
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داد و ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ از
ﻃﺮز دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺶ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﺎن در دﺳﺘﻬﺎی ﺳﻮراخ ﺷﺪۀ او ﺑﻮد ﮐﻪ او را

ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ،ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ازﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯿﮑﻪ در راه

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮐﺘﺐ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد ،دل ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻔﺘﺎرش ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪاد.در
ﻫﻤﺎﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را دادﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻓﺸﺎن را

ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ.وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﺷﺪ ﯾﺎزده ﺣﻮاری را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺷﻤﻌﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻄﺮس ﻫﻢ او را دﯾﺪه اﺳﺖ .آﻧﻮﻗﺖ

آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ راه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن در

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻼم ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر

ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﭽﻪ

در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﮏ ﮐﺮدﯾﺪ؟ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ

و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺪارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دارم .اﯾﻨﺮا ﮔﻔﺖ و دﺳﺘﻬﺎ
و ﭘﺎﯾﻬﺎ و ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد .ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز از ﺧﻮﺷﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮده در اﻋﺠﺐ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﺧﻮراﮐﯽ در اﯾﻨﺠﺎ دارﯾﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﻗﺪری از ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺎن و از ﺷﺎﻧﮥ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ

وی دادﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺧﻮرد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر

ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ .آﻧﻮﻗﺖ دﻣﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ روح اﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ روح

ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺎﻧﯿﺮا ﮐﻪ آﻣﺮزﯾﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯿﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﯿﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ و ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ و

زﺑﻮر درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .و در آﻧﻮﻗﺖ ذﻫﻦ اﯾﺸﺎﻧﺮا روﺷﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺘﺐ را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد و روز ﺳﻮم از
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ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد .و از اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎم

او ﮐﺮده ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ

ﻓﺮﺳﺘﻢ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮت آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .اﻣﺎ ﺗﻮﻣﺎ

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﺗﻮام ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه اﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺗﺎ در دو دﺳﺘﺶ ﺟﺎی ﻣﯿﺨﻬﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻢ و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد

را در ﺟﺎی ﻣﯿﺨﻬﺎ ﻧﮕﺬارم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﻧﮕﺬارم اﯾﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ

و ﺑﺎز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ

و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺳﻼم ﮐﺮد.آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎ ﮔﻔﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎور و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا

ﺑﺒﯿﻦ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎور و ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ ﺑﮕﺬار و ﺑﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﺒﺎش ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن دار .ﺗﻮﻣﺎ در ﺟﻮاب او

ﮔﻔﺖ اﯾﺨﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ.ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ ای ﺗﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪﻧﻢ اﯾﻤﺎن آوردی؟ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل

آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ

ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺑﺎور و ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ

آﻧﭽﻪ از او دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ از او داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻨﻄﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس  ،ﺗﻮﻣﺎ ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ و دو ﭘﺴﺮ زﺑﺪی )ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ( و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﯽ روم ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﯿﺪ

ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﺋﯿﻢ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﺷﺐ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ

و وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻧﻪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ دام را

ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﺜﺮت ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا
ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﭘﻄﺮس ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ در آب ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻪ
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ﺳﺎﺣﻞ رﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دام ﻣﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ
آﻣﺪﻧﺪ آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده و ﻧﺎن دﯾﺪﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ از ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻻن

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس رﻓﺖ و دام را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺮ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ

ﺑﺰرگ و ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻮد دام ﭘﺎره ﻧﺸﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ وﻟﯽ اﺣﺪی از

ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ

آﻣﺪ و ﻧﺎﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ را و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮ

ﺧﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﺎﮔﺮدان ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﻄﺮس ﻋﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﻪ او

ﻣﻮاﻇﺐ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﻄﺮس ﺑﻌﺪ از ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و ﮐﺎری ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ

دﻟﯿﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .و در اﻣﻮر ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﺑﺮد و
در ﮐﻮه زﯾﺘﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺮﮐﺖ داد و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ دادن

اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ .آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ از او ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪا آﯾﺎ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و اوﻗﺎﺗﯿﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر در ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.اﻣﺎ
وﻗﺘﯿﮑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ و

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن .وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺮا ﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ،

ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ و اﺑﺮی او را از ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن در رﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن دو ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش ﻧﺰد اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻤﺮدان ﺟﻠﯿﻠﯽ ﭼﺮا

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑĤﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
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آﻣﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻃﻮرﯾﮑﻪ او را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن رواﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ .آﻧﻬﺎ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ

ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻫﯿﮑﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ و

ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ درﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪو در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ

وﻋﺪۀ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﭘﺪرﯾﻌﻨﯽ روح اﻟﻘﺪس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﻘﻮت و اﻗﺘﺪار از آﺳﻤﺎن
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻮﻟﺪﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﺎ ﺷﻤﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس:
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  27آﯾﺎت  66-55و ﺑﺎب 28
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  15آﯾﺎت  47-40و ﺑﺎب 16
اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  23آﯾﺎت  56-41و ﺑﺎب 24
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب 19آﯾﺎت  42-38و ﺑﺎﺑﻬﺎی  20و 21
ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب 1
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