 - ۱۵آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ
»آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ﺣـﺎﮐﯽ از ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ در ﺑـﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾامن ﺑـﻪ او ﺑـﻌﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﻣـﺎن .در ﺗﺠـﺮﺑـﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺣـﻀﻮر
دارد ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﻣـﻼﻗـﺎت ﻛﺮده و آﻧـﺎن را ﻗـﻮت ﺑﺨﺸـﺪ .ﻫـﻤﭽﻨﺎن ﻛـﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ ﻣﯽﺟـﻮﯾﯿﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺷﯽ ﻣﺮگ او را ﺗـﺎ وﻗﺘﯽ ﻛـﻪ دﮔـﺮ ﺑـﺎر ﺑـﺎزﮔﺮدد اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳـنت ﺑـﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺧـﻮدآزﻣـﺎﯾﯽ ،ﺗـﻮﺑـﻪ و اﻋﱰاف ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﭘـﺎﻫـﺎ را ﻫـﻤﺮاه ﺑـﺎ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ وﺿـﻊ منـﻮد
ﮐﻪ ﺣـﺎﻛﯽ از ﺗﺠـﺪﯾﺪ ﻣـﻘﺪس ،ﺑ ﺮای اﺑ ﺮاز متـﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان در ﺗـﻮاﺿـﻊ ﻣﺴﯿﺢ وار و اﺗـﺤﺎد ﻗـﻠﺐ ﻫـﺎﯾامن ﻫـﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ .اﻧـﺠﺎم اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑ ﺮای ﻫـﻤﻪ
اﯾامﻧﺪاران آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ را ﺑـﻌﻨﻮان ﻋﻬـﺪی ﺑـﺨﺼﻮص ﺑ ﺮای ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ آوردن ﻣﺮﮔـﺶ ﺑ ﺮای ﻣـﺎ و ﺑ ﺮای ﺑﻬﺮه
ﻣـﻨﺪ ﺷـﺪن از ﺣـﻀﻮرش ﺑـﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺧـﺎص ﺑﺮﻗ ﺮار منـﻮد .متـﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫـﺎ را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ در ﭘـﺎﯾﺎن ﻫـﺮ درس ﻣـﺸﺎﻫـﺪه
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ را در ﺷﺎم آﺧﺮ )ﺷﺎم ﻓﺼﺢ( ﺑﺮﻗﺮار منﻮد ﻫامن وﻗﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۷ﺗﺎ .۳۰
ﻧﺎن و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﴍاب )آب اﻧﮕﻮر( ﺑﻄﻮر منﺎدﯾﻦ ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۱۰
آﯾﻪﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ .۱۷
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﯾامن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻨﺠﯽ اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۴۸ﺗﺎ
.۶۳
آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺑﻮدی ﺑﺨﺼﻮص از ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ای از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اوﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۳ﺗﺎ .۲۶
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ را ﺑـﺠﺎ آورﯾﻢ ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ
ﺗـﺎ ﺣـﺴﺎب ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺧـﺪا و ﺑـ ﺮادران و ﺧـﻮاﻫـ ﺮان ﺧـﻮد در
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺻـﺎف ﮐﻨﯿﻢ .ﻣ ﺮاﺳـﻢ ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﭘـﺎﻫـﺎی دﯾﮕﺮ
اﯾامﻧﺪاران ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻣـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺧﻮدآزﻣـﺎﯾﯽ ،ﺗـﻮﺑـﻪ ،ﻃـﻠﺐ ﺑـﺨﺸﺶ ﺑـﺎﯾﺪ ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑﺮای آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ آﻣـﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪﻫﺎی  ۲۷ﺗﺎ .۳۰
رﺳـﻢ ﻓـﺮوﺗﻨﯽ و ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﭘـﺎﻫـﺎی دﯾﮕﺮ اﯾامﻧـﺪاران ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ؛ در ﺑـﺠﺎ
آوردن اﯾﻦ رﺳـﻢ ﻣـﺎ منﻮﻧـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را در ﺗﻮاﺿـﻊ و ﺧـﺪﻣـﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ ۱۳
آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .۱۷
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ را ﺑـﻄﻮر ﻫـﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ و اﺟـﺎزه ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ﺗـﺎ
ﻫﻤﻪ اﯾامﻧﺪاران از ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ

ﭼﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﺗﻮﺑﻪ و ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻄﻮر منﺎدﯾﻦ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﯾامﻧﺪار اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ را ﭘـﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﮐﺮد ﺗـﺎ ﮐﻔﺎره ﻋﻈﯿﻢ او ﺑـ ﺮای ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ ﯾﺎد آورم .او در اﯾﻦ اﺗـﻔﺎق ﻓـﺮﺻﺘﯽ ﺑـﺨﺼﻮص ﺑـ ﺮای ﴍوﻋﯽ
دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻬﯿﺎ منﻮد.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ای ﭘـﺪر آﺳامﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑـ ﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧـﻮدم ﺑـﻄﻮر ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﻪ ﺗـﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﺎف ﮐﺮدن ﺣـﺴﺎﺑـﻢ ﺑـﺎ ﺗـﻮ و دﯾﮕﺮان
ﺑـ ﺮاﯾﻢ ﻣﻬﯿﺎ منـﻮده ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳـﻨﺪم .متـﺎم ﮐﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد را ﺑﮑﺎر ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺑـ ﺮای ﴍﮐﺖ در آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ﻫـﺮ زﻣـﺎن ﮐﻪ در ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻢ .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 :

اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ ۲۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۷ﺗـﺎ  ۱۷ :۳۰در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ،ﺷـﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣـﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧـﺪ» :ﻛـﺠﺎ ﻣﯿﻞ داری ﺑ ﺮای ﺗـﻮ ﺷـﺎم ﻓـﺼﺢ را آﻣـﺎده ﻛﻨﯿﻢ  ۱۸ﻋﯿﺴﯽ ﺟـﻮاب داد» :در
ﺷﻬـﺮ ﻧﺰد ﻓﻼن ﺷـﺨﺺ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑـﻪ او ﺑـﮕﻮﯾﯿﺪ :اﺳـﺘﺎد ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ وﻗـﺖ ﻣـﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ و ﻓـﺼﺢ را ﺑـﺎ ﺷـﺎﮔﺮداﻧـﻢ در ﻣـﻨﺰل ﺗـﻮ ﻧـﮕﺎه ﺧﻮاﻫـﻢ داﺷـﺖ ۱۹ «.ﺷـﺎﮔﺮدان ﻃـﺒﻖ دﺳـﺘﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﻋـﻤﻞ ﻛﺮده ﺷـﺎم
ﻓـﺼﺢ را ﺣـﺎﴐ ﺳـﺎﺧـﺘﻨﺪ ۲۰ .وﻗﺘﯽ ﺷـﺐ ﺷـﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺎ دوازده ﺷـﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺑـﺮ ﴎ ﺳـﻔﺮه ﻧﺸﺴـﺖ ۲۱ .در ﺿـﻤﻦ ﺷـﺎم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑـﺪاﻧﯿﺪ ﻛـﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷام ﻣﺮا ﺗﺴـﻠﯿﻢ دﺷـﻤﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﺮد ۲۲ «.آﻧـﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻧـﺎراﺣـﺖ ﺷـﺪﻧـﺪ و ﯾﮑﯽ ﭘـﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧـﺪ» :ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،آﯾﺎ ﻣـﻦ آن ﺷـﺨﺺ ﻫﺴـﺘﻢ؟«  ۲۳ﻋﯿﺴﯽ ﺟـﻮاب داد» :ﮐﺴﯽﮐﻪ دﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣـﻦ در ﻛـﺎﺳـﻪ ﻓـﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣ ﺮا ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﻛﺮد۲۴ .
ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن ﺑـﻪ ﻫامن راﻫﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ ﻛـﻪ در ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪّس ﺑ ﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ا ّﻣـﺎ وای ﺑـﺮ آنﮐﺴﯽ ﻛـﻪ ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن ﺗـﻮﺳـﻂ او ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﻮد .ﺑ ﺮای آن ﺷـﺨﺺ ﺑﻬـﱰ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ
منﯽآﻣـﺪ ۲۵ «.آﻧـﮕﺎه ﯾﻬﻮدای ﺧـﺎﺋـﻦ در ﭘـﺎﺳـﺦ ﮔـﻔﺖ» :ای اﺳـﺘﺎد ،آﯾﺎ آن ﺷـﺨﺺ ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﻢ؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺟـﻮاب داد» :ﻫامنﻃـﻮر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﯽﮔـﻮﯾﯽ ۲۶ «.ﺷـﺎم ﻫـﻨﻮز متـﺎم ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧـﺎن را
ﺑﺮداﺷـﺖ و ﭘـﺲ از ﺷـﻜﺮﮔ ﺰاری آن را ﭘـﺎره ﻛﺮده ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان داد و ﮔـﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑـﺨﻮرﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑـﺪن ﻣـﻦ اﺳـﺖ ۲۷ «.آﻧـﮕﺎه ﭘﯿﺎﻟـﻪ را ﺑﺮداﺷـﺖ و ﭘـﺲ از ﺷـﻜﺮﮔ ﺰاری آن را ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان داد و ﮔـﻔﺖ:
»ﻫـﻤ ٔﻪ ﺷام از اﯾﻦ ﺑـﻨﻮﺷﯿﺪ  ۲۸زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧـﻮن ﻣـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺟﺮای ﭘﯿامن ﺗـﺎزه را ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣـﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺑﺴﯿﺎری رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ۲۹ .ﺑـﺪاﻧﯿﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﻮ ٔه ﻣـﻮ ﻧـﺨﻮاﻫـﻢ ﻧـﻮﺷﯿﺪ
ﺗﺎ روزی ﻛﻪ آن را ﺑﺎ ﺷام در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﺪرم ﺗﺎزه ﺑﻨﻮﺷﻢ ۳۰ «.ﭘﺲ از آن ،ﴎود ﻓﺼﺢ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻮه زﯾﺘﻮن رﻓﺘﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۰آﻳـﻪ ﻫـﺎی  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۶ :۱۷آﯾﺎ ﻣـﻘﺼﻮد از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺎﻟـ ٔﻪ ﭘـﺮ از ﺑﺮﻛـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺪا را ﺑﺮای آن ﺳـﭙﺎس ﻣﯽﮔـﻮﯾﯿﻢ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺷـﺪن در ﺧـﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻧـﺎن را ﭘـﺎره
ﻛﺮده ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﺳﻬﯿﻢﺷﺪن در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟  ۱۷ﻫامن ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﺎ در ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻧﺎن ﴍﯾﻜﯿﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۲۳ﺗـﺎ  ۲۳ :۲۶ﺗـﻌﺎﻟﯿﻤﯽ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷام دادم ،از ﺧﻮد ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﮔﺮﻓـﺘﻢ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﺷـﺒﯽ ﻛـﻪ ﺗﺴـﻠﯿﻢ دﺷـﻤﻨﺎن ﺷـﺪ ،ﻧـﺎن را ﮔﺮﻓـﺖ  ۲۴و
ﺑـﻌﺪ از ﺷـﻜﺮﮔﺰاری آن را ﭘـﺎره ﻛﺮده ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺪن ﻣـﻦ ﺑﺮای ﺷام .اﯾﻦ را ﺑـﻪﯾﺎد ﻣـﻦ ﺑـﺠﺎ آورﯾﺪ ۲۵ «.ﻫامنﻃﻮر ﭘـﺲ از ﺷـﺎم ﭘﯿﺎﻟـﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟـﻪ ﻫامن ﭘﯿامن ﺗـﺎزهای اﺳـﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﯿﺎد ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ۲۶ «.زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﺮگ او را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۲۷ﺗـﺎ  ۲۷ :۳۰ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔـﺮ ﻛﺴﯽ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻧـﺎﺷـﺎﯾﺴﺖ ﻧـﺎن را ﺑـﺨﻮرد و ﭘﯿﺎﻟـﻪ را ﺑـﻨﻮﺷـﺪ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺪن و ﺧﻮن ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﺮﺗـﻜﺐ ﺧـﻄﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۲۸ .ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺮﮐﺲ ﺑـﺎﯾﺪ ﺧـﻮد را ﺑﯿﺎزﻣـﺎﯾﺪ ،آن وﻗـﺖ ﺧـﻮد از آن ﻧـﺎن ﺑـﺨﻮرد و از آن ﭘﯿﺎﻟـﻪ ﺑـﻨﻮﺷـﺪ ۲۹ .زﯾﺮا ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣـﻔﻬﻮم ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ را درک ﻧـﻜﻨﺪ و از آن ﺑـﺨﻮرد و ﺑـﻨﻮﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﻮردن و ﻧـﻮﺷﯿﺪن آن،
ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﯽﺳﺎزد ۳۰ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷام ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻋﺪّهای ﻧﯿﺰ ﻣﺮدهاﻧﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۱۷ﯾﮏ روز ﻗـﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﻓـﺼﺢ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻋـﺘﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ و ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن را ﺗﺮک ﻛـﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘـﺪر ﺑﺮود .او ﻛـﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣـﺘﻌﻠّﻘﺎن
ﺧـﻮد را در اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﻣـﺤﺒّﺖ ﻣﯽمنـﻮد ،آﻧـﻬﺎ را ﺗـﺎ ﺑـﻪ آﺧـﺮ ﻣـﺤﺒّﺖ ﻛﺮد ۲ .وﻗـﺖ ﺷـﺎم ﺧـﻮردن ﺑـﻮد و ﺷﯿﻄﺎن ﻗـﺒﻼً دل ﯾﻬﻮدای اﺳﺨـﺮﯾﻮﻃﯽ را ﺑ ﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺴـﻠﯿﻢ منـﺎﯾﺪ ۳ .ﻋﯿﺴﯽ ﻛـﻪ
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﭘـﺪر ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ او ﺳـﭙﺮده و از ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽرود ۴ ،از ﴎ ﺳـﻔﺮه ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺘﻪ ،ﻟـﺒﺎس ﺧﻮد را ﻛـﻨﺎر ﮔـﺬاﺷـﺖ و ﺣﻮﻟـﻪای ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻤﺮ ﺑﺴـﺖ ۵ .ﺑـﻌﺪ از
آن در ﻟﮕﻨﯽ آب رﯾﺨﺖ و ﴍوع ﻛﺮد ﺑـﻪ ﺷﺴـنت ﭘـﺎﻫـﺎی ﺷـﺎﮔﺮدان و ﺧﺸﮏﻛﺮدن آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﺣﻮﻟـﻪای ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻤﺮ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻮد ۶ .وﻗﺘﯽ ﻧـﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﻌﻮن ﭘـﻄﺮس رﺳﯿﺪ او ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ» :ای ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،آﯾﺎ
ﺗـﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭘـﺎﻫـﺎی ﻣﺮا ﺑـﺸﻮﯾﯽ؟«  ۷ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب ﮔـﻔﺖ» :ﺗـﻮ اﻛـﻨﻮن منﯽﻓﻬﻤﯽ ﻣـﻦ ﭼـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑـﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ۸ «.ﭘـﻄﺮس ﮔـﻔﺖ» :ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﮔـﺬارم ﭘـﺎﻫـﺎی ﻣﺮا ﺑـﺸﻮﯾﯽ «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ
او ﮔـﻔﺖ» :اﮔـﺮ ﺗـﻮ را ﻧـﺸﻮﯾﻢ ،ﺗـﻮ در ﻣـﻦ ﺳﻬﻤﯽ ﻧـﺨﻮاﻫﯽ داﺷـﺖ ۹ «.ﺷـﻤﻌﻮن ﭘـﻄﺮس ﮔـﻔﺖ» :ﭘـﺲ ای ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﭘـﺎﻫـﺎی ﻣ ﺮا ﺑـﻠﻜﻪ دﺳـﺘﻬﺎ و ﴎم را ﻧﯿﺰ ﺑـﺸﻮی ۱۰ «.ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ» :ﮐﺴﯽﮐﻪ
ﻏﺴـﻞ ﻛﺮده اﺳـﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑـﻪ ﺷﺴـﺖوﺷـﻮ ﻧـﺪارد ،ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺷﺴـنت ﭘـﺎﻫـﺎﯾﺶ .او از ﴎ ﺗـﺎ ﭘـﺎ متﯿﺰ اﺳـﺖ و ﺷام ﭘـﺎک ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻧـﻪ ﻫـﻤﻪ ۱۱ «.ﭼﻮن او ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ منﻮد،
ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔـﻔﺖ ﻫـﻤ ٔﻪ ﺷام ﭘـﺎک ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ۱۲ .ﺑـﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘـﺎﻫـﺎی آﻧـﺎن را ﺷﺴـﺖ و ﻟـﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ و دوﺑـﺎره ﴎ ﺳـﻔﺮه ﻧﺸﺴـﺖ ،از آﻧـﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷام ﭼـﻪ ﻛﺮدم؟  ۱۳ﺷام
ﻣـ ﺮا اﺳـﺘﺎد و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺧـﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و درﺳـﺖ ﻫـﻢ ﻣﯽﮔـﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻛـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻢ ۱۴ .ﭘـﺲ اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎد و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺷام ﻫﺴـﺘﻢ ﭘـﺎﻫـﺎی ﺷام را ﺷﺴـﺘﻪام ،ﺷام ﻫـﻢ ﺑـﺎﯾﺪ ﭘـﺎﻫـﺎی ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را
ﺑـﺸﻮﯾﯿﺪ ۱۵ .ﺑـﻪ ﺷام منﻮﻧـﻪای دادم ﺗـﺎ ﻫامنﻃﻮر ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﺷام رﻓـﺘﺎر ﻛﺮدم ﺷام ﻫـﻢ رﻓـﺘﺎر ﻛﻨﯿﺪ ۱۶ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑـﺪاﻧﯿﺪ ﻛـﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻼﻣﯽ از ارﺑـﺎب ﺧﻮد و ﻫﯿﭻ ﻗـﺎﺻـﺪی از ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ ٔه ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺰرﮔﱰ ﻧﯿﺴﺖ.
 ۱۷ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷام اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ منﺎﯾﯿﺪ.
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