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داﺳﺗﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت از ﻋﯾد ﭘﺎک

ﻋﮑس :ﻧﯾﻧﺎ ﮔرﻣﺎن ،ﭘﯾﮑﺳﺎﺑﯽ

وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑزرگ ﺷد او ﺑﺎ ﺣوارﯾون /ﺷﺎﮔردان در اطراف و اﮐﻧﺎف ﺳﻔر ﮐرد و ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺑرﺧورد از ﺧدا
ﮔﻔت .ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺧص ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻘرا و ﺑﯾﻣﺎران ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣود.
او دوﺳﺗﺎن زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐرد ،اﻣﺎ ﺗﻌدادی ﻣﺧﺎﻟف ھم داﺷت .ﺑﻌﺿﯽ رھﺑران در ﮐﺷور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣردم ﺑﺟﺎی آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮔوش دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدﺳت آورد.

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻧﺧل

ﯾﮏ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻗﺑل از ﻋﯾد ﭘﺎک ﻋﯾﺳﯽ و ﺣوارﯾوﻧش ﺑرای ﺗﺟﻠﯾل از ﻋﯾد ﭘﺎک ﺑﮫ ﯾوروﺷﻠﯾم رﻓﺗﻧد.
او ازدو ﺷﺎﮔردش ﺧواﺳت ﺗﺎ اﻻغ ﺑراﯾش ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑر اﻻغ ﺳوار ﺷد و ﺑﮫ ﯾوروﺷﻠﯾم رﻓت .او را در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ
ﺳﻠطﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ »ھوﺳﯾﺎﻧﺎ ،ھوﺳﯾﺎﻧﺎ ،ﺷﺎه ﻣﺎ آﻣد« ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻧﺧل ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑﯾرق را ﺗﮑﺎن
ﻣﯽ دادﻧد .ھوﺳﯾﺎﻧﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھورا ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ دھد.

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﭘﺎﺷوﯾﯽ – ﺷﺎم آﺧر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﺷود

درﯾن ﺷﺎم ﻋﯾﺳﯽ و ﺣوارﯾون ﻏذا ﻋﯾد ﭘﺎک را ﺑﺎھم ﺻرف ﮐردﻧد .در آﻧزﻣﺎن ﻣﻌﻣول ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از داﺧل ﺷدن در ﻣﻧزل

ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺑﺷوﯾﻧد ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ و ﺳﻧدل )ﭼﭘﻠﯽ( ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﭘﺎھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺛﯾف ﻣﯽ ﺷدﻧد .در دروازه ﺧﺎﻧﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﭘﺎھﺎی ھﻣﮫ ﺣوارﯾون را ﺷﺳت .اﯾﻧﮑﺎر را ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾد ،اﻧﺟﺎم داد.
وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑرای ﻏذاﺧوردن ﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت» :ﺣﺎﻻ وﻗت زﯾﺎد ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری وﻣرﮔم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت «.او ﮔﻔت ﮐﮫ او
ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺣوارﯾون ﺑﺎ ﻋﺳﺎﮐر در دﺳﺗﮕﯾری وی ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﯾوداس ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان ﻋﯾﺳﯽ ﻓﮑر ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺎه ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺛروﺗﻣﻧد ﺧواھد ﺷد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ او دﯾد ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ
ﭘول و ﻗدرت اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ دھد ،او ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮔردﯾد.
ﺑﻌد از ﻏذا ﺷب دﯾرھﻧﮕﺎم ﺑود .ﻋﯾﺳﯽ ﺣوارﯾون را ﺑﺎ ﺧود در ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑرد .آﻧﺟﺎ ﺑرای ﺧدا ﯾﮏ ﻧﻣﺎز ادا ﮐرد .ﯾوداس
ﺳرﺑﺎزان را در ﺑﺎغ رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺣل ﻋﯾﺳﯽ را ﻧﺷﺎن داد .ﺑرای آن ﮐﺎر او  ۳۰ﭘول ﻧﻘره ای ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻧﻣود .ﻋﯾﺳﯽ
داﻧﺳت ﮐﮫ ﯾوداس ﺧواﺳت اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد ،ازھﻣﯾﻧرو داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﺳﺎﮐر رﻓت.

ﻋﮑس :ﻓﺎﻟﮑو ،ﭘﯾﮑﺎﺑﯽ

ﺟﻣﻌﮫ طوﻻﻧﯽ – ﺑﺎزﺟوﺋﯽ ،ﺣﮑم ،ﺑﮫ ﺻﻠﯾب ﮐﺷﯾدن و ﺗدﻓﯾن
ﻋﯾﺳﯽ ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ او ﺧواھد ﻣرد .ﺧداوﻧد آﻧرا ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده ﺑود .در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣد ﻣﯽ
داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر رخ ﻣﯽ دھد .او ﺑرای اﯾن ﺧﻠﻖ ﺷده ﺑود ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻣﺟﺎزات ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑد ﮐرده ﺑودﻧد و
ﯾﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮑﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد .و ﺣﺎﻻ وﻗﺗش رﺳﯾده ﺑود ،ﺳرﺑﺎزان ﻋﯾﺳﯽ را ﻧزد رھﺑران ﺧود ﺑردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻓرزﻧد ﺧدا ﺑود .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد » :او ﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾرد ﭼوﻧﮑﮫ ﺧود را ﭘﺳر ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾد« .آﻧﮭﺎ ﻋﯾﺳﯽ را در ﺟﺎی ﺑﻧﺎم ﮔول
ﮔﺎﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﯾﺧﮑوب ﻧﻣودﻧد .اﯾﻧﺟﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣرد.
ﻗرﯾب  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن ﯾﮏ روش ﻣﻌﻣول ﻣﺟﺎزات ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺗﺧﻠف ﺑود .اﯾن ﯾﮏ روزﻏم اﻧﮕﯾز ﺑرای ﺣوارﯾون و
دوﺳﺗﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرا آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺟب زﯾﺑﺎ را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ
اﻧدوھﮕﯾن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
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ﺷب ﻋﯾد ﭘﺎک – ﻣﺣل دﻓن ﺷدﯾد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷد
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣرد رﻓﻘﺎﯾش او را در ﯾﮏ ﻏﺎر ﮐوه ﮔذاﺷﺗﻧد ،اﯾن ﻏﺎرﮐوه را آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ ﻣرد ﮐﮫ ﯾوﺳف ﻧﺎم داﺷت،
ﺑدﺳت آوردﻧد.
او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺧدا آﺧرﯾن ﺗﺣﻔﮫ را از او ﺑﮕﯾرد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﻧﮓ ﺑزرگ را در دھﺎﻧﮫ ای ﻏﺎرﻏﻠطﺎﻧدﻧد .رھﺑر آﻧﺟﺎ
دو ﻋﺳﮑر را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ از ﻣﺣل دﻓن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺟﺳد ﻋﯾﺳﯽ را ﻧﮫ دزدد.

روز اول ﻋﯾد ﭘﺎک

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺻﺑﺢ زود ﯾﮏ زﻟزﻟﮫ ﺷد .ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ از آﺳﻣﺎن آﻣد و ﺳﻧﮓ را ﮐﮫ در دھﺎﻧﮫ ﻏﺎر ﻗرار داﺷت دور ﻧﻣود .وﻗﺗﯾﮑﮫ
ﻣﺣﺎﻓظﺎن آن ﻓرﺷﺗﮫ را دﯾدﻧد ،از ﺗرس ﻟرزﯾدﻧد و از ﺳﺎﺣﮫ ﮔرﯾﺧﺗﻧد.
ﮐﻣﯽ ﺑﻌدﺗر ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﺎﮔداﻟﯾﻧﺎ آﻣد .وﻗﺗﯾﮑﮫ او دﯾد آن ﺳﻧﮓ ﻧﯾﺳت او ﺑداﺧل ﻏﺎر رﻓت .در داﺧل ﻏﺎر او
ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ را دﯾد .آن ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت » :ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾﺳت ،او زﻧده اﺳت! ﺑرو ﺑﮫ ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧش ﺗوﺿﯾﺢ ﺑده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اورا
دوﺑﺎره ﺧواھﻧد دﯾد!«
ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﯾش ازﯾن اﻧدوھﮕﯾن ﻧﺑود .ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻣرده ﺑود .او زﻧده ﺑود! او ﺑرای اطﻼع دادن اﯾن ﺧﺑر ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺑﺎ ﺷﺗﺎب
ﺑرﮔﺷت.

روز دوم ﻋﯾد ﭘﺎک

اول ھﯾﭼﯾﮏ از ﺣوارﯾون ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﮕداﻟﯾﻧﯾﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﮕر ﺣﻖ ﺑﺎ او ﺑود!
روز دوم ﻋﯾد ﭘﺎک ﻋﯾﺳﯽ ﺑرﮔﺷت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .او واﻗﻌﺎ از ﻣرگ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود!

ﻣﻌراج

ﺑﻌد از ﭼﮭل روز ﻋﯾﺳﯽ ﺣوارﯾون ﺧود را در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﮐوه ﺑزرگ ﺑرد .او دﺳت ھﺎﯾش را ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑرﮐت داد » .ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﺑﺎره ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد« ،او ﮔﻔت .ﺳﭘس او دوﺑﺎره ﺑﮫ آﺳﻣﺎن رﻓت.
اﯾن روز را ﻣﺎ روز ﻣﻌراج ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم .ﯾﮏ اﺑراو را ﭘوﺷﺎﻧده ﺑود طورﯾﮑﮫ دﯾﮕر دﯾده ﻧﺷود .آﻧﮭﺎ ﻣدت طوﻻﻧﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد
و ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد.
دﻓﻌﺗﺎ دو ﻓرﺷﺗﮫ در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ظﺎھر ﺷدﻧد » .ﭼرا ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﯾﺳﺗﺎده اﯾد و ﺑﮫ اﺑر ھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟« آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾدﻧد» .ﻋﯾﺳﯽ
ﺑﮫ آﺳﻣﺎن رﻓت .ﯾﮏ روز او ﺑﮫ ھﻣﺎن راه ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﺑر ﻣﯽ ﮔردد«.
آﻧﮕﺎه ﺣوارﯾون ﺑﺎ ﻗﻠب ھﺎی ﺧوش ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑرﮔﺷﺗﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭼﯾزآﻣوﺧﺗﮫ ﺑود .آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧواھﻧد داﺷت
ﮐﮫ او ﮔﻔت :در ھراس ﯾﺎ ﺗرس ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد .در ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﭼﻧدﯾن اﺗﺎق اﺳت .ﻣن ﯾﮏ
اﺗﺎق ﺑرای ﺗو آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزم .ﯾﮏ روز ﻣن ﺑر ﻣﯽ ﮔردم و ﺗو را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرم طورﯾﮑﮫ ﺗو ﻧﯾزآﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﻣن ھﺳﺗم«.
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