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ﻣوﻋظﮫ٢٢/٠۶/٠٢

اﻧﺟﯾل ﺑﮫ رواﯾت ﻣﺗﯽ ﻓﺻل  ١۴آﯾﺎت ٢٢ـ٣٣

ﺗو اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ
ﮔوشھﺎ وﻗﻠبھﺎی ﻣﺎ را ﺑﮕﺷﺎ واز طرﯾق روحاﻟﻘدس ﺧود ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن وﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻣﺎ ﺑرﮐت ﺑده .آﻣﯾن
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋزﯾز
داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑراﺗون ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧم در وﺳط اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ در ﻓﺻل ﭼﮭﺎردھم ﻗرار دارد.
ﺷﺎﮔردان ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ راه ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺗﻧد
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ او در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑودﻧد.
دﯾده اﻧد،آﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ را ﻣﺛﻼ دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﭼطور اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺷﻔﺎ داد و ارواح ﺷﯾطﺎﻧﯽ را از آﻧﺎن ﺑﯾرون ﮐرد
وﺣﺗﯽ ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم او اﯾن ﮐﺎر را ﮐردﻧد.
داﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺗﻣﺛﯾل ھﺎ وﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎر در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻧﯾده اﯾد ودر ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺑﺣﺛﮭﺎ وﺟدﻟﮭﺎ ﮐردﻧد.
ھﻣﯾن ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﭘﯾش ﺷﺎﮔردان ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﻏذا داد.
ﻓﻘط دو ﻗرص ﻧﺎن وﭘﻧﺞ ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﻧد!
وآن در ﻣﻧطﻘﮫ ای دور اﻓﺗﺎده در درﯾﺎی ﺟﻠﯾل.
اﻣﺎ اﮐﻧون ﻋﯾﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗرﻏﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد وﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑدور از ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﻗﺎﯾق ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑروﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان ﺗﻧﮭﺎ ھﻣدردی ﻣﯾﮑﻧد.
ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾﯾد داﺳﺗﺎن را از دﯾدﮔﺎه آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم.
از طرف ﺧودم ،از آﻧدرﯾﺎس ﮐﮫ ﺑرادر ﭘطرس ھﺳت ،ﻣﯽﭘرﺳم" :آﻧدرﯾﺎس ،وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎطﻌﯾت ﺷﻣﺎ را ﻓرﺳﺗﺎد ،ﭼطور ﺑود؟"
"آره ،ﻣن ھم ﻧﻣﯽ داﻧم  -آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺧواﺳت از ﺷر ﻣﺎ ﺧﻼص ﺷود؟ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎﺷﮫ؟ ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﻗﺎﯾق را ﺑرﮔرداﻧﯾم
در راه ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﯾرﯾم ودر آﺧر ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﻧﯾم؟
اﻣﺎ روز ﺳﺧت وﺷﻠوﻏﯽ ﺑود ﺑﺎ آن ھﻣﮫ ﺟﻣﻌﯾت!
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧد اﻣﺎ او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرودﻧد ﺗﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑدون ﻣزاﺣﻣت از ﯾﮏ ﮐوه ﺑﺎﻻ ﺑرود ﺗﺎ ﺑﺗﻧواﻧد ﺑرای دﻋﺎ
وﺳﺗﺎﯾش در ﺳﮑوت ﻣﺷﻐول ﺷود.
در ھﻣﯾن ﺣﯾن ﺷﺎﮔردان ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﻋﻣل ﮐردﻧد .ﺑﺎ ﻗﺎﯾق ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در درﯾﺎﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر دور ھﺳﺗﯾد.
وﺑﮫ ﺳرﻋت در طوﻓﺎن ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد!
اﻣواج ﺑﻠﻧد اﺳت ،ﻗﺎﯾق ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ طرز ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧورد ،وﺿﻌﯾت ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎھﯾﮕﯾران ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾز ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده اﺳت.
دوﺑﺎره از اﻧدرﯾﺎس ﻣﯽ ﭘرﺳم:
"ﻋﺑور از روی درﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟"
"ﺧب ،ﻣن ﻗﺑﻼً ﮐﻣﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ درﯾﺎ را از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﺑودم داﺷﺗم و ﺑﻌد ﺑﺎ ،ﺑﻌد ﺑﺎ ﭘدرم رﻓﺗﯾم ﻣﺎھﯾﮕﯾری!
اﻣﺎ آن ﺷب ﯾﮏ ﺑﺎد وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺷروع ﺑﮫ وزﯾدن ﮐرد !
در اﺑﺗدا ھﻣﮫ ﭼﯾز در آن ﺷب ﺳﺎﮐت ﺑود .ﭘﯾﺷرﻓت ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﯾم وﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑودﯾم.
اﻣﺎ ﯾﮑﮭو ﺷروع ﺷد!
در اﺑﺗدا ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎد ﻣﺧﺎﻟف ﺿﻌﯾف.
اﻣﺎ او ھﻣﭼﻧﺎن ﻗوی ﺗر ﻣﯽ ﺷد.
ﭼﻘدر زﺣﻣت ﮐﺷﯾدﯾم وﻣﺎ ﺧﯾس ﺷده ﺑودﯾم از اﻣواج وﺣﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درون ﻗﺎﯾق ﻣﯽ آﻣد!
ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣﺎ ،واﻗﻌﺎ ً ﺗرﺳﯾده ﺑودﻧد! اﻟﺑﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾﮕﯾر ھم ﻧﺑودﻧد.
اﻣﺎ ﻣن وﭘطرس ھم آن را ﺧﻧده دار ﻧدﯾدﯾم .ﻗﺎﯾق ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت در آب ﻣﺗﻼطم ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧورد!«
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ﺣﺎل ﺷب ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت.
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺷﺑﺣﯽ روی آب ﺑﮫ ﺳﻣت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﯾد.
ﺷﺎﮔردان ﻣﺑﮭوت ﺷده اﻧد واز ﺗرس ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد.
اﻣﺎ ﺳﭘس ﺻدای ﻋﯾﺳﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:

»ﻣﺿطرب ﻧﺑﺎﺷﯾد! ﻣن ھﺳﺗم؛ ھراﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷﯾد«.
ﺣﺎﻻ از ﭘطرس ﻣﯽ ﭘرﺳم" :ﭘطرس ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟"
از ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻣواج ﺑﻠﻧد ﺧﺳﺗﮫ وﻓرﺳوده ﺷده ﺑودﯾم.
وﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻧور ﮐم رﻧﮓ ﺳﺣر ،ﭘﯾﮑری را دﯾدﯾم ﮐﮫ روی آب راه ﻣﯽ رﻓت.
ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺗرﺳﯾدﯾم وﻓرﯾﺎد زدﯾم" :اﯾن ﯾﮏ ﺷﺑﺢ اﺳت!"
اﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدای ﻋﯾﺳﯽ را ﺷﻧﯾدم:
"ﻣﺿطرب ﻧﺑﺎﺷﯾد! ﻣن ھﺳﺗم".
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ داﻧم دروﻧم ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذﺷت.
ﻋﯾﺳﯽ روی آب راه ﻣﯽ رﻓت .ھﻣﯾﻧطوری!
اﯾن دﯾواﻧﮕﯽ اﺳت!
 ،ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﻣﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺷﻧﺎﮐﻧم.
اﻣﺎ راه رﻓﺗن روی آب!؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد؟
آﯾﺎ ﻣن ھم ﻣﯽ ﺗواﻧم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم؟ وﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،آﯾﺎ اﯾن واﻗﻌﺎً ﻋﯾﺳﯽ اﺳت؟
ﺧوب ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻣن ﺻدا زدم " :ﺧداوﻧدا ،اﮔر ﺗو ھﺳﺗﯽ ،ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور ﺑده".
ﺗﺎ روی آب ﭘﯾش ﺗو ﺑﯾﺎﯾم!«
وﻋﯾﺳﯽ در واﻗﻊ ﮔﻔت" :ﺑﯾﺎ!"
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﭘطرس از ﻗﺎﯾق ﭘﯾﺎده ﺷد وروی آب راه اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﯾﺳﯽ!
دوﺑﺎره از آﻧدرﯾﺎس ﻣﯽ ﭘرﺳم" :ﺑرای ﺗو ﭼطور ﺑود؟
آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﭘطرس از ﻗﺎﯾق ﭘﯾﺎده ﺷد وﺗو ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردی
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرادرت ﻧزد ﻋﯾﺳﯽ رﻓت؟«
"ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻف ! او ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑود! ﺑدون ﻓﮑر! ﺑﯾش از ﺣد ﻏﯾرﺗﯽ وﻋﺟول! او ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ از ﻗﺎﯾق ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد!
ﺧوب ،آﯾﺎ اﯾن ﺧوب ﭘﯾش رﻓت؟
ھﻣﯾﺷﮫ او ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺳور ﺑود!
ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ ﺣرف ﻣﯽ زد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﺳت ﺑﯾﺎره.
اﻣﺎ ﻣن ھم ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدم
ﭼون اﻣواج ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻠﻧد ﺑودﻧد"...
وﺳﭘس اﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد:
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑرادرم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ طوﻓﺎن ﭼﻘدر ﺷدﯾد اﺳت ،ﺗرﺳﯾد.
ودر آب ﻓرو رﻓت وﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻏرق ﺷدن ﺑود.
او ﻓرﯾﺎد زد" :ﺧداوﻧدا ،ﻣرا ﻧﺟﺎت ﺑده!"
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺗش را دراز ﮐرد واو را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓت.
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"ﭘطرس ،ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش اوﻣد؟"
ﭘطرس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد:
"در اﺑﺗدا ﺧﯾﻠﯽ آﺳﺎن ﺑود :از ﻗﺎﯾق ﺑﯾرون آﻣدم،
ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐردم وﺷروع ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐردم.
ﻓﻘط ﯾﮏ ﭘﺎ را ﺟﻠوی ﭘﺎی دﯾﮕر ﺑﮕذارﯾد.
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ آب در اطراف ﭼﻘدر ﻣﺗﻼطم اﺳت و ﺑﮫ اﻣواج ﺑﻠﻧد ﻧﮕﺎه ﮐردم و ﺑﮫ آﺑﯽ ﮐﮫ زﯾر ﭘﺎم ﺳﺳت ﺑود.
وﻣن وﺣﺷت ﮐرده ﺑودم.
وﺣﺷت زﯾﺎد!
طوﻓﺎن! اﻣواج!
واﯾﻧﮑﮫ دارم ﻏرق ﻣﯾﺷم!
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳرﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
در آﺧرﯾن ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم
ﮐﮫ در واﻗﻊ روی آب ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑودم.
ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت!
ﭘس ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺗواﻧم ﻓرﯾﺎد زدم" :ﺧداوﻧدا ،ﻣرا ﻧﺟﺎت ﺑده!"
ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ!
دﺳت ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آﻧﺟﺎ ﺑود وﻣرا ﻣﺣﮑم ﮔرﻓت«.

اﻧدرﯾﺎس ﻣﯽ اﻓزاﯾد:
»واﻗﻌﺎً دراﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑود! طوﻓﺎن ،اﻣواج ﺑﻠﻧد
ودر ﻣﯾﺎن آن ﺑرادرم روی آب راه ﻣﯽرﻓت .ﮐﺎرش دﯾواﻧﮕﯽ ﺑود اﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﺳرم اون ﻟﺣظﮫ ﺷﻠﯾﮏ ﺷد.
ودر ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ دﯾدم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﻏرق ﺷدن ﮐرد.
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧم اﻣﺎ ﺗرس ﮔﻠوﯾم را ﻓﺷﺎر داد.
او ﺑﺎزوھﺎﯾش را ﺑﺎﻻ اﻧداﺧت ،طوﻓﺎن وآب ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑودﻧد،
از ﺗرس ﺳرﮔﯾﺟﮫ داﺷﺗم .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﭼﺷﻣﺎﻧم را ﺑﺑﻧدم ﻓﻘطﺎﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت وﺣﺷﺗﻧﺎک را ﻧﺑﯾﻧم.
اﻣﺎ ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﻌد او وﻋﯾﺳﯽ دﺳت در دﺳت ھم آﻣدﻧد وﺳوار ﻗﺎﯾق ﺷدﻧد«.
ﭘطرس در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻋﯾﺳﯽ دﺳت ﺧود را ﺑﮫ ﺳوی ﻣن دراز ﮐرد و ﻣرا ﻧﺟﺎت داد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ او ﻧﯾﺎز داﺷﺗم او در ﮐﻧﺎر ﻣن ﺑود.
واو ھم ﻣرا ﺳرزﻧش ﻧﮑرد
ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﻣﻐرور ﺑوده ام.
او ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم
ﺳﭘس ﻣن ﺑﮫ ﺳرﻋت ھﯾﺟﺎن زده ﻣﯽ ﺷوم ودر ھﯾﺟﺎن ﺑﯾش از ﺣد ﺧود ﮐﺎر دﺳت ﺧودم ﻣﯽ دھم...
ﺧوب ،در واﻗﻊ ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮕوﯾم.
در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ طرز ﺑدی ﺷﮑﺳت ﺧوردم وﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ زﯾر رﻓﺗم.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐردم ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب ﭘﯾش رﻓت.
اﻣﺎ ﺑﻌد اﺟﺎزه دادم طوﻓﺎن واﻣواج ﻣن را آزار دھﻧد وﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﭼﻘدر ﺟﺳوراﻧﮫ ﺑود…
ﻣن ﻓﻘط ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺗواﻧم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم.
ﻋﯾﺳﯽ درﺳت ﻣﯽ ﮔﻔت  -ﭼرا ﻣن ﺷﮏ داﺷﺗم؟
او ھﻣﯾﺷﮫ آﻧﺟﺎ ﺑود!«
اﻧدرﯾﺎس اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:
»وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ و ﺑرادرم ﺳوار ﻗﺎﯾق ﺷدﻧد،
ﻧﺎﮔﮭﺎن طوﻓﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷد ودرﯾﺎ دوﺑﺎره آرام ﺷد.
ھﻣﮫ ﻣﺎ از اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ اﻓﺗﺎده ﺑود ﻏرق در ﺣﯾرت ﺷدﯾم.
ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت؟
ﻣﮕر در ﮐﺗب ﻣﻘدس ﮐﮭن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧداﺳت
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آب را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ اﻣواج آن ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷود؟
وﭼﮫ ﮐﺳﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎد طوﻓﺎن را آرام ﻣﯽ ﮐﻧد؟
واﻗﻌﺎ ﺧدا ﻋﯾﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد! در او ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد!«

4

داﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﯾﺳﯽ وﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﮫ ﺳﺎﺣل آﻣدﻧد وﭼﮫ ﭼﯾزی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐرد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑرای ﭘطرس ﯾﺎ ﺑرای راﺑطﮫ ﺑرادرش وﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷﺎﮔردان ﺑﺎ او وﯾﺎ راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﺑود.
ﭘطرس وآﻧدرﯾﺎس از ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺷﮑرم ﮐﮫ ﮐل داﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﯾد وآن را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﯾد ﮐﮫ در ﻣﺗن ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑﯾن ﺧطوط ﻗﺎﺑل
ﺧواﻧدن اﺳت.
ﺣﺎﻻ وﻗﺗﯽ ﮐل داﺳﺗﺎن را از اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧواﻧدم ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه وﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎص
دوﺑﺎره ﺑراﺗون ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺷده اﺳت؟
ﺷﺎﯾد ﭘس از آن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ﮐﮫ در اﯾن داﺳﺗﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  2000ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ،اﺣﺳﺎﺳﺎت وﻣﺷﮑﻼت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ وﻣردم ﭼﻘدر ﭼﯾزھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻣروز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻣﯽآورد ﭼﻧدان دور ﻧﺑﺎﺷد.آﻧﭼﮫ اﻣروز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻣﯽ آورد.
اﻧﺟﯾل ﺑﮫ رواﯾت ﻣﺗﯽ ﻓﺻل  ١۴آﯾﺎت ٢٢ـ:٣٣

 ٢٢آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺎﮔردان را وادار ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺳوار ﻗﺎﯾق ﺷده ﻗﺑل از او ﺑﮫ طرف دﯾﮕر درﯾﺎ ﺑروﻧد ﺗﺎ ﺧودش ﻣردم را ﻣرﺧص
ﻧﻣﺎﯾد ٢٣.ﭘس از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﮐوھﯽ رﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ دﻋﺎ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺷب ﺷد او در آﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑود  ٢۴.در اﯾن ﻣوﻗﻊ
ﻗﺎﯾق در وﺳط درﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﺎد ﻣﺧﺎﻟف ﮔرﻓﺗﺎر اﻣواج ﺷده ﺑود  ٢۵.ﺑﯾن ﺳﺎﻋت ﺳﮫ و ﺷش ﺻﺑﺢ ﻋﯾﺳﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑر روی درﯾﺎ ﻗدم
ﻣﯽزد ﻧزد آﻧﮭﺎ آﻣد  ٢۶.وﻗﺗﯽ ﺷﺎﮔردان ،ﻋﯾﺳﯽ را دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑر روی آب درﯾﺎ راه ﻣﯽرود آﻧﻘدر ﺗرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺣﺷت ﻓرﯾﺎد زده ﮔﻔﺗﻧد:
»اﯾن ﯾﮏ ﺷﺑﺢ اﺳت« .
 ٢٧ﻋﯾﺳﯽ ﻓورأ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :دل ﻗوی دارﯾد ،ﻣن ھﺳﺗم ،ﻧﺗرﺳﯾد «
 ٢٨ﭘطرس ﮔﻔت» :ای ﺧداوﻧد اﮔر ﺗو ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور ﺑده ﺗﺎ ﻣن ھم ﺑر روی آب ﻧزد ﺗو ﺑﯾﺎﯾم«.
 ٢٩ﻋﯾﺳﯽ ﻓرﻣود» :ﺑﯾﺎ« .ﭘطرس از ﻗﺎﯾق ﭘﺎﯾﯾن آﻣد وﺑر روی آب ﺑﮫ طرف ﻋﯾﺳﯽ رﻓت.
 ٣٠اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺷدت ﺗوﻓﺎن را دﯾد ،ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آب ﻏرق ﻣﯽﺷد ﻓرﯾﺎد زد» :ﺧداوﻧدا ،ﻧﺟﺎﺗم ﺑده« .
 ٣١ﻋﯾﺳﯽ ﻓورأ رﺳﯾد و دﺳت او را ﮔرﻓﺗﮫ ﮔﻔت» :ای ﮐم اﯾﻣﺎن ،ﭼرا ﺷﮏ ﮐردی؟«
 ٣٢آﻧﮭﺎ ﺳوار ﻗﺎﯾق ﺷدﻧد و ﺑﺎد ﻗطﻊ ﺷد  ٣٣و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﯾق ﺑودﻧد ﺑﮫ ﭘﺎی او اﻓﺗﺎده ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» :ﺗو واﻗﻌﺄ ﭘﺳر ﺧدا ھﺳﺗﯽ«
آﻣﯾن

