
 . وندندیپ یبه هم م نیکه آسمان و زم یمکان

    ۳۰ـ ۱۷، ۲۶متی 

در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از 

او پرسیدند: »كجا میل داری برای تو شام فصح را آماده 

عیسی جواب داد: »در شهر نزد فالن شخص  18«كنیم؟

وقت من نزدیک   گویدبروید و به او بگویید: استاد می 

است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم  

شاگردان طبق دستور عیسی عمل كرده شام  19 «.داشت

وقتی شب شد عیسی با 20 .فصح را حاضر ساختند

در ضمن شام  21 .دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست 

فرمود: »بدانید كه یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد  

بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری   آنان22 «.كرد

عیسی  23 «پرسیدند: »خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟

که دست خود را با من در كاسه فرو  جواب داد: »کسی

پسر انسان به همان  24 .کند، مرا تسلیم خواهد كردمی

پسر انسان توسط او تسلیم شود.   کسی كه مقدّس برای او تعیین شده است، اّما وای بر آنراهی خواهد رفت كه در کتاب 

آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: »ای استاد، آیا آن شخص من  25 «.آمدبرای آن شخص بهتر بود كه هرگز به دنیا نمی

شام هنوز تمام نشده بود كه عیسی نان را برداشت و پس از  26«.گوییطور است كه می هستم؟« عیسی جواب داد: »همان 

آنگاه پیاله را برداشت و  27 «.آن را پاره كرده به شاگردان داد و گفت: »بگیرید و بخورید، این بدن من است شكرگزاری

زیرا این خون من است كه اجرای پیمان 28پس از شكرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: »همٔه شما از این بنوشید 

بدانید كه من دیگر از میؤه مو نخواهم نوشید تا  29 .شوده میکند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریختتازه را تأیید می

پس از آن، سرود فصح را خواندند و به طرف كوه زیتون  30 «.روزی كه آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم

 .رفتند
 

   ،قبل یفته ها! هآمدح   صف  یمعروف دی زمان  ع رایبود ز  جان یو ه یپر از احساس کنجکاواو ، بود    عقوبیبد ، پسر کوچک ع

چشم به راه   گر ید  یلیبه دال ز یبِد نعآمدند. اما   میفصح به اورشل دیجشن ع یآمد. مردم از سراسر جهان برا  یکل شهر به آشفتگ

  کی، اجازه داشت جشنواره را با   عقوبیبِد ، پسر کوچک عداشت.    یا ژهیو از یامت    عقوبی نیبه عنوان پسر کوچکتر  یبود.   و

  گر ید یشب را از شب ها نیا یز یاست: "چه چ ر یت ز ر کند. او آن جمله کامالً حفظ  کرده بود آن جمله به عب یجمله خاص معرف

ً یکند؟" و سپس پدرش تقر  یمتفاوت م  نیکرد. همچن ی و اسارت صحبت م ی. او در مورد بردگردک  یرا نقل م لیاسرائ خیکل تار  با

 به   نگاه با   جشنواره . ه بودنجات  داد نهایرا از همه ا لی. اما خدا مردم اسرائبودندکه مردم انجام داده  وحشتناک یباره کارهادر 

  یم میدر اورشل نده ی: "تو را سال آ    کردندمی اعالم  یجمله مهم  کی    یهودیهمین زمان در و  ،  دیرس  انیبه پاشهر مقدس 

فصح در مورد منتظر   د یع یخواهد کرد. معن دیرا جد ز یکه خدا همه چ یی، جا است بهشت یشهر  رشلیم، او هر آن ش ی!" معنمینیب

بد   ی عخانواده  رایمتفاوت بود ز   ز یزنده کرد، همه چ میرشلاو نزدیک خانواده بد با عسال که  نیاما در هم     موارد بود. نیهمه ا

  یعاد ر یگیطرف ، آنها کامالً ماه کی. از دیرا ند یبیمهمانان عج نیخود چن یبد در طول زندگعکردند. و  ییرایپذ را ها همانیم

کردند، اما    ینم یر یگیبودند. آنها ماه نیر یکامالً متفاوت از سا نگیراماهی نیشناخت. اما ا یبودند ، درست مثل  عبد آنها را م

از او    ق یو اندوه عم  قیبود. و همزمان عشق عم یسیعمعلمی کردند. نام  یکه کل شهر در موردش صحبت م ند بود یدنبال معلم

کردند ،   یفصح را بر گزار م دیکه کل گروه در اتاق خود ع یجلب شد. و هنگام یسیع نیا ی. عبد بالفاصله به سودیدرخش یم

ً یدق ز ی. در ابتدا همه چکندرا از دور تماشا  ز یچ همه یتا  عبد خودش را پشت پرده پنهان کرد  فصح به   د یع یجشن ها مانند   قا

از    نیهمچنکرد و  یصحبت م انت ی. آنها در مورد خشودکرده  ر ییتغ   عبددت اع  کامالً متفاوت از    هباالخر بود. اما  دهینظر رس

در گذشته ه دور    یبود که داستان ها نیا   زدهجانیه یز یتوانست انجام دهد. چ یکرد  که انسانها  م یحبت مص یبد یکارها

ً ینبودند ، بلکه مستق   بدانند خواستند  یم یسیعاز   یگر یپس از د یکی ی آنها  که همه یآن گروه بودند به طور  ی وارد زندگ  ما

حال   نینکرده بود.    با ا هم  یعذرخواهکسی  ایرا سرزنش نکرده بود  یکس یسیکه ع دی د عبد ».هستیم  دهمقصر شما  از  کدام  »

نگاه کردند.   گر یکدیبه  ی ... و آن دو مدت طوالن  شداز شاگردان نان خودشان را در کاسه فرو بردند ساکت  یکیو  یسیع یوقت

طور است كه  همان  نداد ، بلکه فقط گفت: " یپاسخ یسی" و   ع؟من هستمایا : "   دینام برد، دوباره پرس هودایکه آنها    یشاگرد

 !"گوییمی

عیسی نان  « . افتاده بود.  فرا زمینی یتوان گفت اتفاق یم ی. حته بودرخ داد یرمعمولیغ ار یبالفاصله بعد از آن لحظه ، اتفاق بس

آنگاه پیاله را  .   بدن من است را برداشت و پس از شكرگزاری آن را پاره كرده به شاگردان داد و گفت: »بگیرید و بخورید، این

زیرا این خون من است كه اجرای پیمان   برداشت و پس از شكرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: »همهٔ شما از این بنوشید 

حرف را زد ، عبد احساس کرد   نیا  یسیکه ع یلحظه ا    .»  شودکند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته میتازه را تأیید می 



  در  نیجام مختصر شده بود.  عبد  احساس کرد که  مرز آسمان در حال شکافتن بود و آسمان و زم نیدر ا  ایتمام زمان دن که

ً یهمه آنها دق رایز   رسندتن ز ین یسیکه شاگردان ع د یو د دیرسند. عبد نترس ینان به هم م نیو در هم الهیپ نیهم طبق دستور   قا

  د یفهم فصح را درک کرد. ناگهان او  دی ع یبار معن نیاول  ی. عبد احساس کرد که برادندیخوردند و نوش: آنها عیسی عمل کردند

بود که درست در برابر او  مربوط  یسیع نیبه ا ز ینان جمع شده است. و همه چ نیو در ا الهیپ نیکه سرنوشت همه انسان در ا

  یاحساس م نیرا عالم کرد: و همچن نشیکلمات آفر  نیبود که خدا اول یکلمات را گفت ، درست مثل وقت نیا یسیع ی. وقتستادیا

    هستند.کرد که  زمان تمام شده است و همه آنها در بهشت 

  ی توانم تصور كنم كه كودك یم رایداستان را تصور کردم. ز   نیمن ا نشده است.  هنوشت عبد در کتاب مقدسپسر   ! ز یجماعت عز 

تواند به ما کمک باشد تا   یآن داستان م  دی كردم مشاهده كند. شا فیكه من آن را توص یداستان راز را به روش نیا ستتوانمی

مردم نجات خدا را    یجشنواره ا نیبوده است! در ا یاور   ادیجشن  شهیهم فصح دی .  عمیتر درک کنهرا ب یربان یعشا   میبتوان

داستان    نیتوانم به ا ی : "کجا مدیپرس یاز خود م یبود که کس ییجا ز یجشنواره ن نیآوردند. اما ا ی م ادیبد به  یزهایاز  چ

من هستم   ا یخواهد کرد.؟" آ انتیخ یسیکه به ع ستممن ه نی ا ای: "آمیبپرس ز یاز خود ن م یتوان یم یسی" بله ، با شاگردان عوندم؟یبپ

ما شرم اور   طیاز شرا یسیکنم؟ «ع یم یخودم زندگ یو اهداف یه ها مطابق خواستتنها اراده خدا    یرویپ یبه جا شهیکه هم

  یچقدرخودخواه؟ تما چیس واکنش  اما ما انجام داد!   یکار فقط برا نیرا اعدام کنند. و همه ا  نکرد. او اجازه داد که انسانها خود

ً یتقر  م؟یهست کرونا    ط یشرا نیدر ا ی. حتمیهست یسیخون گرانبها و بدن  گرانبها ع نیا  دنیما مجاز به خوردن و نوش کشنبهیهر  با

باشد؟     حیمس یسیموارد  مهمتر از ع گر یو د م؟یکن یعذرخواه م یخواه یم ی، اما چقدر مدت م یکار را انجام ده نیا م یتوان ی ، ما م

  کهدید به هم متصل را  ییزهایدهد.   چ  یخودش را در وسط داستان  قرار م یسیعبد کوچک در داستان ما  مشاهده کرد که ع

قدرت شکوهمند   هدهد. او نقاط ضعف ما را ب ی م وندیشکوهمند خدا پ ندهیآ  هما را ب یگذشته بد یسی. عبه هم تعلق ندارند معمولی

از حافظه  شتر یب ر ایبس یحیمس مانی.  اهدخون و بدن او د دنیبه نوش مجاز است و ما   ستادهیما ا انیدر م یسیدهد. ع ی م وندیخدا پ

ما دخالت   خیزنده در تار  یارتباط دارد که خدا  تیواقع نیبا ا یحیمس مانیاموزه است.    یک بیشتر از دیدن یحیمس مانیاست! ا

 یسی، ع بودمشاهده کرده  در داستاندهد. و درست همانطور که عبد   یم وند یشکوهمند خود پ ندهیما را با آ یکند و گذشته بد یم

 یسیع نیهم  خواند! یو شما را پسر خدا م جمه می کرداست که شما را از دور  یسیخود ع نیاست. ا ز یهمه چ نیارتباط زنده ب

  نجایبله ، هر زمان که به ا کند. یبر داشت و آنها را به خودش متصل م ز یچند قطره شراب را ن و   سنا محسونان  نیاست که ا

. ما به خدا  میمتصل هستحال به بهشت  نی. ما در عاشته باشیمدارتباط    حیمس با  ،میهست یسیو شرکت خون و بدن ع مییآ یم

سر او   یفصح را گرفتند ، دستان خود را بر رو دیانجام دادند. آنها بره ع یگر ی فصح کار د دیدر ع  هودی. مردم میمتصل هست

از   یار ی، بس میستیدر برابر قضاوت خدا با  یشود!" و سپس بره ذبح کردند. وقت یبره منتقل م نیگذاشتند و گفتند: "گناهان من به ا

ً یم دقی توان یم زمان نیکنند. اما در ا یم دا از ضعف ها مرا از خدا ج یار یگناهان و بس در   شهیهم  هودیکه قوم را  یهمان کار  قا

بدن و خون   ا. و مگرفت انسر ماز   را اگناهان م این  عیسی م کرد.  یاشاره خواه یسیبه ع ا: م انجام دهیمدادند ،    فصح انجام  دیع

 نیم. آمیدار  مان را در درون خود حیمس یسیع

 


