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بعد از آن عیسی برای یکی از 

در  2 .عیدهای یهود به اورشلیم رفت

ای معروف اورشلیم نزدیک دروازه

به دروازٔه گوسفند استخری با پنج 

رواق وجود دارد كه به زبان عبری 

در آنجا 3 .گویندآن را بیت حسدا می

از بیماران، نابینایان  عدّٔه زیادی

لنگان و مفلوجان دراز كشیده ]و  

زیرا هر  4منتظر حركت آب بودند 

بار فرشتٔه خداوند به چند وقت یک 

شد و آب را به  استخر داخل می

آورد و اولین بیماری  حركت در می

كه بعد از حركت آب به استخر 

مرضی كه   گردید از هر داخل می

ن آنها در میا 5 [.یافتداشت، شفا می

وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست كه مدّت درازی است  6 .شد كه سی و هشت سال بیمار بودمردی دیده می 

 «خواهی خوب و سالم شوی؟باشد، از او پرسید: »آیا میكه بیمار می

كند و مرا در استخر بیاندازد؛ تا  آید کسی نیست كه به من كمک آن مریض پاسخ داد: »ای آقا، وقتی آب به حركت می7

عیسی به او گفت: »بلند شو، بسترت را 8 «.رودکنم، شخص دیگری پیش از من به داخل میمن از جایم حركت می

به همین علّت  10 .آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز، روز سبت بود 9 «.بردار و برو

او در  11 «.كه شفا یافته بود گفتند: »امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایییهودیان به مردی  

از او پرسیدند: »چه شخصی به  12 «'.که مرا شفا داد به من گفت: 'بسترت را بردار و بروجواب ایشان گفت: »آن کسی

شناخت؛ زیرا آن محل پر از جمعیّت بود  او را نمی  ولی آن مردی كه شفا یافته بود،13 «تو گفت بسترت را بردار و برو؟

ای  بعد از این جریان عیسی او را در معبد بزرگ یافته به او گفت: »اكنون كه شفا یافته14 .و عیسی از آنجا رفته بود

که مرا شفا داد عیسی  آن مرد رفت و به یهودیان گفت: »کسی 15 «.دیگر گناه نكن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی 

  .کرد، یهودیان به اذیّت و آزار او پرداختندچون عیسی در روز سبت این كارها را می16 «.است

 

سالن و دو حوضچه بود. آنچه  که در داخل آن  اتفاق   ۵با  ی، نهادبتسدا موسس  "خانه رحمت" است.  یبتسدا به معنا 

بودند.    ده یها دراز کش ضینام رحمت را نداشت. همه جا   در اطراف خانه بتسدا  فلج ها ، کورها و مر یستگیافتاد, شا 

 شود .     یماما در آن زمان منجر به رحمت  ن رندیبگ شفا خل آنجا اداز بودند که  دواریآنها ام

 گرانیدر آنجا نظاره کند ، چگونه د بودسال مجبور  ۳۸بود. به مدت   دهیدر آنجا دراز کش فلجی  یسال ، مرد ۳۸مدت  به

در  یچارگینداشت که بتواند به او کمک کند. چه ب کسی رااو  رایبود ، ز هودهیسال کارش   ب  ۳۸اند. به مدت  افتهیشفا 

دانست   دی. با در یافت نکرد  یدیام  چیمانده بود ه دواریام سال  ۳۸که  ی ردشده است! م جمالت کوتاه به ما نشان داده نیا

د  نا امی دیشخص از ام نیسال ، ا ۳۸وجود ، پس از نیسال نبود. و با ا ۳۸از  شیب   یدر آن زمان حت یبه زندگ دیکه ام

دهند؟ مسجد   ینشان م ندهبیکه خود را به عنوان فر  میشناس یرحمت را نم یخانه ها  نیامروز همه ما چن ا یآ  .نبود

به    ی مهد  دوازدهماست که امام  نیاست. در آنجا اعتقاد بر ا عهیش ارتگاهیاماکن ز نیاز بزرگتر یکیدر قم  گرانمج 

ان در قم است. هزار  ای کامالً مشخص است. مکانش چشمه یحت وکند. محل اقامت پنهان ا یم یزندگ دیعنوان انسان ناپد

را به  شانیازها ین خواهند  یاندازند.  آنها  م یرا در چاه م یینمازها  ا یروند. آنها نامه کوچک  یهر روز به آنجا منفر

 یرا م رحمتیب یها خانه  نیدر اروپا ما ا یمانده است. حت یچشمه در قم بدون جواب  باق آن امام دوازدهم برسانند. اما 

    یشاد تیاولو نیبه باالتر یو سالمت ییبا یدهانده هستند. در اروپا ز بیبلکه فقط مکان فر ستندین یکه واقعاً رحمت میشناس

سالم   یبرا ا یبهتر شدن  یما برا . هستندشده  لیمدرن تبر نیرزوها به دآ نیکه ا د ییبگو دیتوان یم یشده است. حت لیتبد

سالم است.   هیتغذ یبرا یکالس آشپز ا ی یسالن ورزش  ک یخانه رحمت مدرن  م؟یده یبزرگ را انجام نم چه کارماندن 

که   میکن یم ییقرص ها  نیبهتر ا یغذا  نیبهتر یجستجو... ساعت ها  صرف  میگذران یم  وقتروز به روز    نجا یدر ا

    ,. مرد فلج در خانه رحمتمیرس یحال ما به حق خودمان نم نیو با ا   دهند.   ی م و سالم را قول  یطوالن یزندگ کی

کس را    چیکنند ،  هم ه  یدر قم نگاه م   اهیکه به چاله س ی. مردمند نکرد که  به او کمک ک دایرا پ یکس میاورشل کینزد

ان و درمانگران انتظار روانپزشک یگفت: اتاقها  زیتوان امروز در اروپا ن یمسئله را م نیهم کنند. ینم دایپ یکیدر تار

لذت   یاز زندگ گریکه کامل و سالم هستند اما د یدارند. افراد اجیانسان احت ک یکه به  یپر هستند. پر از افراد یپزشک

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3&id=9195


آب در برکه را     سال ۳۸که گرسنه و تشنه هستند, وجود دارند. در آن زمان ، مرد فلج  یادیز یبرند. بله ، مردم ها  ینم

تعجب کند. روز خوش   دیمرد فلج با  رد؟یتواند شفا بگ یاو هنوز هم م ا ی؟    آد می رس روز خوش  کی ا یمشاهده كرد. آ

 ییزها یچ مدرن  یما انسان ها  یحت گرفت..  یسی.  مرد فلج کمک را از خود عددر نیام.  اما از آب دیرسفرا  خرهبال

  یبه ارمغان م یو خوشبخت یآنچه را که سالمت م یخواه ی. با نگاه متمرکز ممیکن یرا جستجو مشده  کننده دواریام

  اوری یسی. عسمرکه انتظار دا یید. اما نه از جا یرس یمفرا رسد؟ بله  یما فرا م یو خوشبخت دی.  امم یداشته باش ,آوردند

خواهد  جسم و روح  ما را نجات دهد!   ی. او مدیا یما بنزد خواهد به  یم زین حیمس  یسید. بله ، عیآ یما نزد ما م یو ناج 

همانطور که   ,بود ستادهیفلج در خانه رحمت امرد در مقابل   یسیما با ما باشد! ع یزندگ یها  نه یخواهد در همه زم یاو م

خود را     یمانیا یب نیهمچن  !بر داری    دخو ! تشک غم و اندوه  زی: "برخ دیگو یاست. و م ستادهیامروز در مقابل ما ا

شود! " " من مرد کمک کننده ندارم .. "مرد فلج   در آن زمان به   افتیکه خدا  یو برو! برو به جائ   !فراموش کن

اتفاق در  نیو سخنان استعفا.  ممکن است ا یدیشناسد. سخنان ناام یرا نم دکنندهیاامسخنان ن نیا یگفت. چه کس یسیع

"من  که گفت:  یسیسخنان را به ع نیا نکهی. به محض اابدی انیپا  دیاو با  ییاما تنها  مرد افتاده باشد. نیا یبرا رحمتخانه 

پس   نی. از ادیرس انیبه پا  ییکرد. زمان تنها  دایپشفا  کمککننده ندارم ..." ناگهان مشخص بود که مرد کمککننده یانسان

 یدیناام یبرا یشمار یب یلها یکشد. دال یما را به چالش م زیامروز ن یسیبا او بود. ع یسیفلج تنها نخواهد بود. ع نیا

ما   یدر زندگ  یسیاست. ع ستادهیدر مقابل ما ا یدیناام نیا انیدر م  یسیمان و در  جهان مان وجود دارند. و ع یدر زندگ

به   یما برا ی، وقت نی. همچننیدبما  نجا یخواهد ما تنها در ا یکند.  او نم ی با ما صحبت م است یو ناتوان یماریپر از بکه 

شفا    دیخواه یم ا یپرسد. "آ ی است و م ستادهیدر مقابل ما ا یسی, عمیتالش کرده ا یو خوشبخت یدست آوردن سالمت

آورد. "بلند  یدهد که مفاصل و پاها را به حرکت در م یکلمه را به ما م  نیکشد. او ا ی" و او فقط ما را به چالش نم؟یابید

اما در   کرد. یرویان پکار ، او از پروردگار جه نیکار را کرد. با آنجام ا نیدر خانه رحمت همفلج مرد شو!  و برو! "

که تختخواب خود را در روز سبت مقدس  حمل   یکرد. مرد شکست را  تا یهودیفرمان  نیزمان او هم مقدس تر نیهم

مهاجمان  یجواب مناسب برا قاً یشد. اما او دق یفوراً سنگسار م دیسوال برد و با  ریرا ز ت یهودی یکرد ، سنگ بنا  یم

 یسیکار ، ناخودآگاه اعتراف خود را به ع نیکار را آنجام دهم. با ا نیکه مرا شفا داد به من گفت که ا یخود داشت. کس

به من گفت: "برو و تختخواب  و  است، بزرگتر از فرمان سبت  یسیاعالم کرد. فرمان سبت درست و خوب است. اما ع

است!  با   یقدر ضرورچ وزه مرد فلج هم امر تعهد نی، شفا دهنده من ، از سبت بزرگتر است! ا یسی" عبر دارخود را 

 یها و با همه ناراحت یماریکه در انتظار ما است! با همه ب ییجهان! با وجود تمام چالش ها  نیدر ا  یوجود  همه نگران

بکنم. او به مرد فلج گفت:   دیبزرگتر از همه آنها است! او با من صحبت کرد و  به من گفت چه با  یسیها ... ع

. اگر  رمیبگ دیبه نام پدر و پسر و روح القدس تعم دیبا  نکه م  د یگو یم  ا "تختخواب خود را بردار و برو." او امروز به م

 دیفلج  نبا  دهنده ی  شفا  اتفاق افتاد. یگرید زیچه چ  ستیم نکار را آنجام دهم. مه  نیتوانم ا ی ، پس من م دیرا بگو نیاو ا

او را تنها   یسیو تختخواب خود را برداشت و رفت. ع دیرا شن یسی، سخنان عآن مرد فلج می گاشت و سر انجام تنها 

خواست دوباره با  یهنوز با او تمام نشده بود. او م یسیعکار.  افتیگشت. و سرانجام او را در معبد  ینگذاشت. دنبالش م

 یرا با او آغاز م یدیجد یزندگ یسیکند. ع یکار   مرد  نیا یجسم تسالم  یخواست فقط برا یاو صحبت کند. او نم

سال تحمل کند ،   ۳۸ دیمرد با  نیکه ا یماری."   بی دچار شو یگناه نكن، مبادا به وضع بدتر  گری: "ددیگو  یکند.  به او م

  یاست که م یماریب نیبزرگتر نیاز خدا وجود دارد.  ا یابد ییبدتر وجود دارد. جدا یزیدر واقع چ   طرف بود. کیتنها 

:  دیگو یدهد م ینشان مرا  ندهیآرا که  ی کلمه ا یسی. و سپس ع ی... لعنت ابد ی تواند وجود داشته باشد ... مرگ معنو

مرد. ما   م یخواه ی. مطمئناً ما به زودمیشو یم رفتارمعتبر است. در بدن ما گ زیما ن ین براسخنا  نیگناه نکن!" ا گری"د

ممکن است. از   دیجد ی.  زندگمیدار ندهیو در حضور او ، آ  یسیشد. اما در ع میمطمئناً بارها و بارها دچار گناه خواه

را  ود.تختخواب خ نی. بنابرامیخود دار یرو شیاست که در پ یهدف نیماند. ا میبدون گناه با او  خواه    یسیع قیطر

 . نیبردار و برو! آم
 

 


