
 

 

 !ثِ هَعظِ اهزٍس خَش آهذیذ

چزا؟ سیزا ٍالذیي . در ثسیبری اس ولیسبّب ًِ تٌْب ثشرگسبالى، ثلىِ وَدوبى وَچه ًیش غسل تعویذ دادُ هی ضًَذ

اهب غسل تعویذ ًطبًِ هٌبسجی ثزای ایي . ثزای وَدن خَد آرسٍی خَضجختی ٍ آراهص در پٌبُ خذاًٍذ را دارًذ

اهب ثچِ ّبی وَچه . غسل تعویذ ثِ هعٌبی ًطبى دادى تػوین ضخػی ٍ خَدهختبر ثزای عیسی هسیح است. ًیست

. ًوی تَاًٌذ در هَرد عیسی هسیح تػوین ثگیزًذ

 

ثزای ثچِ ّب ٍ ٍالذیٌطبى دعب . ثزوت وَدوبى: ثزای ّویي هب ثزای وَدوبى در ولیسب چیش هتفبٍتی ارائِ هی دّین

: هب وَدوبى را هثل وبری وِ عیسی هیىزد، ثزوت هی دّین. هی وٌین

 

 : هی خَاًین16-10:13اس هزلس 

ٍلی ضبگزداى عیسی ایطبى را ثِ . رٍسی چٌذ سى، فزسًذاى خَد را ًشد عیسی آٍردًذ تب آًبى را ثزوت دّذ -13

 .عمت راًذًذ ٍ گفتٌذ وِ هشاحن ًطًَذ

ّب ًشد هي ثیبیٌذ؛ ایطبى را  ثگذاریذ ثچِ»: ٍلی ٍلتی عیسی رفتبر ضبگزداى را دیذ، ًبراحت ضذ ٍ ثِ ایطبى گفت-  14

. ّب ثبضٌذ ثیزٍى ًىٌیذ چَى هلىَت خذاًٍذ ثِ آًبًی تعلك دارد وِ هبًٌذ ایي ثچِ

گَین ّز وِ ًخَاّذ هبًٌذ یه وَدن ثِ سَی خذا ثیبیذ، ّزگش اس ثزوبت هلىَت خذاًٍذ  در حمیمت ثِ ضوب هی-  15

« .ثزخَردار ًخَاّذ ضذ

 .ّب را در آغَش گزفت ٍ دست ثز سز ایطبى گذاضت ٍ آًبى را ثزوت داد آًگبُ ثچِ-  16

وَدوبى ثزای عیسی اختالل ایجبد ًوی وٌٌذ، اهب . ایي داستبى هْن است سیزا سِ ثبر در وتبة همذس آهذُ است

 !عیسی ثچِ ّب را دٍست دارد. افزادی ّستٌذ وِ ارسش تَجِ، تعبهل ٍ گَش دادى ثِ آًْب را دارًذ

ثْتزیي دٍستبى، ثْتزیي هذرسِ، ثْتزیي اسجبة ثبسی ّب، : ٍالذیي خَة ثْتزیي ّب را ثزای فزسًذاًطبى هی خَاٌّذ

 (یب سًبى)در ّوِ فزٌّگ ّب، ٍالذیي فزسًذاى خَد را ثزای ثزوت ًشد هزداى . ثْتزیي درهبى ّب ٍ اهىبًبت هزالجتی

 .اهب ثْتزیي ًعوت ٍ ثزوت دادى، ثزوت پذر آسوبًی هبست. همذس هی ثزًذ
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اگز ثْتزیي ّب را ثزای فزسًذاى خَد هی خَاّیذ، ثگذاریذ آًْب در ولیسب ثِ ًبم عیسی ثزوت دادُ : ٍالذیي عشیش

 (ثزای آًْب دعب خَاًذُ ضَد )!ضًَذ

آًْب ًوی فْویذًذ وِ عیسی ثچِ ّب . ضبگزداى عیسی پذر ٍ هبدر ّب را رد هیىٌٌذ : در هتي وتبة همذس هی ثیٌین

ّزوسی وِ خَد را هؤهي هی داًذ اهب سهبًی ثزای فزسًذاى ٍ . اهب عیسی ثچِ ّب را ًشد خَد دعَت وزد. را دٍست دارد

 .یب وَدوبى ًذارد، عیسی را وبهالً درن ًىزدُ است

ّیچ اتفبلی ثْتز اس ایي ًوی . ایٌْب ثِ یىذیگز ٍاثستِ ّستٌذ: فزسًذاى ٍ پبدضبّی خذاًٍذ: حضزت عیسی هی فزهبیذ

اهب ایي تٌْب در .. تَاًذ ثزای وسی ثیفتذ جش آًىِ عیسی هسیح ٍ پبدضبّی اٍ ثز آى ضخع ٍ سًذگی اش هسلط ضَد

اس رٍی دارثست : وَدوبى ثِ ٍالذیي خَد اعتوبد هی وٌٌذ. غَرتی اتفبق هی افتذ وِ ثِ عیسی هسیح ایوبى ثیبٍریذ

ٍلتی رعذ ٍ ثزق هی آیذ، در آغَش هبهبى دراس هی وطٌذ ٍ ثِ . ثبثب هزا هی گیزد: ّبی ثلٌذ هی پزًذ سیزا هی داًٌذ

حتی ثب غزیجِ ّب  (هتبسفبًِ)گبّی ّن وَدوبى . هبهبى اس هي هحبفظت خَاّذ وزد: خَاة هی رًٍذ سیزا هی داًٌذ

 .ّوزاُ هی ضًَذ سیزا ثِ آًْب اعتوبد هیىٌٌذ

هب ثشرگسبالى هی تَاًین اس . اٍ ّیچ آسیجی ثِ هب ًوی رسبًذ. هب هی تَاًین ثِ پذر آسوبًی خَد اعتوبد وٌین

. وَدوبى یبد ثگیزین وِ چگًَِ اعتوبد وٌین

 

آًْب اس رسیذ . ثسیبری اس ثشرگسبالى اس دًذاًپشضه هی تزسٌذ: هي هی خَاّن ایي را ثب یه هثبل تَضیح دّن

ثچِ ّبی هي اس دًذاًپشضه . پزداختی ثبالی دًذاى پشضىی ًوی تزسٌذ، ثلىِ اس درد یب چیشّبی ًبضٌبختِ هی تزسٌذ

 .آًْب ثْص اعتوبد وزدًذ. ًوی تزسیذًذ، چَى پشضه آًْب هزد وَچه ٍ ثبهشُ ای ثَد

عالٍُ . هب ثبیذ هبًٌذ یه وَدن ثِ خذا اعتوبد وٌین: عیسی وَدوبى را ثِ عٌَاى الگَ ثزای ثشرگسبالى لزار هی دّذ

. ثزای افزاد ثشرگسبل ٍ ثبَّش ٍ هْن (فمط)ًِ . ثز ایي، ّوبًطَر وِ عیسی هی گَیذ، حىَهت خذا ثزای فزسًذاى است

اتفبلب ثخػَظ ثزای وَچَلَتزّب، افزاد وِ خیلی دیذُ ًوی ضًَذ، افزاد تٌْب، ثیوبر، ثی پٌبُ، افزاد فبلذ هَلعیت 

 .خبظ

هزدی ثزٍتوٌذ ٍ هحتزم اس عیسی هی پزسذ وِ ثزای ثِ : چٌذ آیِ ثعذ، داستبى هْن دیگزی در هزلس ٍجَد دارد

آًْب ّویطِ هی . ثشرگسبالى ّویطِ هی خَاٌّذ وبری اًجبم دٌّذ. دست آٍردى ثْطت چِ وبری ثبیذ اًجبم دّذ

: عیسی ًطبى هی دّذ. خَاٌّذ خَدضبى ّوِ چیش را تحت وٌتزل داضتِ ثبضٌذ، تب ثعذاً ثِ اًجبم آى وبر افتخبر وٌٌذ

هبًٌذ . ثلىِ ًجبت ٍ سًذگی اثذی ثِ هب اعطب ضذُ است! اًسبى ًوی تَاًذ ثب اًجبم وبرّبی خَة ثْطت را ثذست آٍرد



ٍ اهب پذیزفتي ٍ لجَل یه ّذیِ را وَدوبى ثْتز اس ثشرگسبالى ثلذ ّستٌذ، چَى ثشرگسبالى ّویطِ هی . یه ّذیِ

 .خَاٌّذ ثزای ّذیِ ّشیٌِ وٌٌذ

! ثگذار ثچِ ّب ًشد هي ثیبیٌذ: عیسی هی گَیذ

. اٍ ایي را ثِ ضبگزداًی هی گَیذ وِ ثچِ ّب ثزایطبى ارسش سیبدی ًذارًذ

هسئَلیت غذا، پَضبن، ! ٍالذیي عشیش، ضوب هسئَلیت ثشرگی داریذ: ٍ ّویٌطَر رٍی سخٌص ثِ پذر ٍ هبدرّب هیگَیذ

اهب هْوتز اس آى، عطك ٍرسیذى ثِ فزسًذاًتبى است، ثزای آًْب سهبى گذاضتي ... ثْذاضت، تزثیت، آهَسش، هزالجت

 .ٍ ثِ آًْب فزغت دادى است ٍ آًْب را در پیطگبُ خذا ٍ ًشد خذاًٍذ آٍردى است

 ".هي هبدر یب هبدرثشرگی داضتن وِ ثزای هي ًشد عیسی دعب وزد": افزادی وِ عیسی را یبفتِ اًذ اغلت هی گَیٌذ

! هْن است وِ ٍالذیي ثزای فزسًذاى خَد دعب وٌٌذ ٍ ًوًَِ ٍ الگَیی اس ایوبى ثزای آًْب ثبضٌذ

 :پَلس در ًبهِ ای ثِ هزد جَاًی هی ًَیسذ: در وتبة همذس آهذُ است

( 1:5دٍم تیوَتبئَس )

؛ ٍ «لَئیش»ٍ هبدر ثشرگت« یًَیىی»ّیچگبُ اس یبد ًویجزم چِ ایوبى خبلػی ثِ خذاًٍذ داضتی، درست هبًٌذ هبدرت

 .اطویٌبى دارم وِ حبال ًیش ایوبًت ثِ ّوبى اًذاسُ هستحىن است

 

. ّیچ وسجخبطز هسیحی ثَدى پذر ٍ هبدرش ًوی تَاًذ هسیحی هحسَة ضَد. ایوبى ثِ عیسی هسیح ارثی ًیست

آًْب ثبیذ تػوین : ثب ایي ٍجَد، ٍالذیي ٍظیفِ دارًذ. ثلىِ عیسی ّزوس را فزا هی خَاًذ تب خَدش تػوین ثگیزد

آًْب ثبیذ اس طزیك سًذگی خَد ثِ آًْب . ضوب ثبیذ ایي تػوین را ثزای آًْب آسبى وٌیذ. فزسًذاى خَد را آهبدُ وٌٌذ

. ثزخی اس ٍالذیي در ضت ثب فزسًذاى خَد در رختخَاة دعب هی خَاًٌذ. ًطبى دٌّذ وِ هسیحی ثَدى ثِ چِ هعٌبست

ایي ثسیبر خَة است ٍ ثِ آًْب ووه هی وٌذ تب عیسی هسیح را ثطٌبسٌذ، وسی وِ هی تَاًٌذ ّز آًچِ در للجطبى 

ٍالذیي خَة لجل اس غذا یب لجل اس سفز یب ٍلتی وِ آًْب هزیض ّستٌذ یب هی تزسٌذ ثب . است را ثِ اٍ ثگَیٌذ

ایٌطَری است وِ ثچِ . آًْب ٍلتی چیش خَثی را تجزثِ هی وٌٌذ اس عیسی تطىز هی وٌٌذ. فزسًذاى خَد دعب هی وٌٌذ

 !عیسی هسیح هتعلك ٍ عضَی اس خبًَادُ است: ّب هتَجِ هی ضًَذ

. ولیسبی هسیحی ًیش ٍظیفِ دارد وَدوبى را ثب عیسی هسیح آضٌب وٌذ ٍ هب تالضوبى ثز ّویي است

 

. پیزٍی اس عیسی ثِ هعٌبی هزالجت اس فزسًذاى ًیش ّست: ٍالذیي گزاهی

چطَر هی تَاى ایي وبر را اًجبم داد؟ 



 

اًجیل ّبی خَثی ثزای وَدوبى ٍجَد دارد وِ داستبى ّبی سبدُ ّوزاُ ! ثِ فزسًذاى خَد در هَرد عیسی ثگَییذ (1

اگز وتبة ! ایٌطَری ًجبضذ وِ فمط آًْب را ثْطبى ّذیِ ثذّیذ لطفب، ثلىِ آًْب را ثزای آًْب ثخَاًیذ. ثب تػبٍیز دارًذ

همذس وَدوبى ًذاریذ، هی تَاًیذ اس خبًَادُ ّبی دیگز در ولیسب ثپزسیذ وِ آًْب چِ وتبة همذسی ثزای وَدوبى 

 .دارًذ ٍ هی تَاًٌذ ثِ ضوب پیطٌْبد ثذٌّذ

 

. وَدوبى آًچِ را وِ هی ثیٌٌذ تملیذ هی وٌٌذ! ثِ فزسًذاى خَد ًطبى دّیذ وِ چگًَِ ثِ عیسی ایوبى ثیبٍرًذ (2

اگز . ٍلتی ٍالذیي دیگزاى را هسخزُ هیىٌٌذ ٍ در هَرد دیگزاى حزف ثشًٌذ، فزسًذاى ًیش ّویي وبر را هی وٌٌذ

ٍالذیي پس اس هطبجزُ یىذیگز را ًجخطٌذ یب در هَرد هطىالت ٍ تزس ّبضَى ًتَاًٌذ ثبّن حزف ثشًٌذ، فزسًذاى ًیش 

ٍلتی ٍالذیي دعب هی وٌٌذ ٍ وتبة همذس را هی خَاًٌذ، ثچِ ّب ایي را  یبد هی گیزًذ وِ، . ّویي وبر را هی وٌٌذ

 !آرُ ، ایي ثزای هي ّن خَة است

 

ٍلتی هسبلِ ای پیص هی آیذ، . ٍ آًْب را تطَیك وٌیذ وِ خَدضبى دعب ثخَاًٌذ! ثزای فزسًذاى خَد دعب وٌیذ (3

ٍالذیي ضزٍع ثِ لعٌت فزستبدى ٍ فحص دادى ٍ سزسًص وزدى هی وٌٌذ،یب ثبّن دعب هی خَاًٌذ؟ ٍلتی چیشی 

سیجب ٍ اتفبلبت خَة را تجزثِ هی وٌٌذ، آیب فمط خَضحبل ّستٌذ؟ یب اس عیسی ّن تطىز هی وٌیذ؟ 

 

در . ٍلتی ثچِ ّبی ّن سي ٍ سبل ووی ٍجَد دارد، گبّی اٍلبت آسبى ًیست! فزسًذاى خَد را ثِ ولیسب ثیبٍریذ (4

وَدوبى . ایٌػَرت لطفبً ثزرسی وٌیذ وِ آیب ولیسبّبی دیگز هَلعیت هٌبست ٍ ضزایطی ثزای وَدوبى دارد یب خیز

. ولیسب خبًَادُ هبست: ثبیذ ثِ خبطز داضتِ ثبضٌذ

 

 !ثگذار ثچِ ّب ًشد عیسی ثیبیٌذ

 

 آهیي


