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 ۹ـ    ۱   ۲۱ متّی 

را  اجی واقع در كوه زیتون رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خودفوقتی عیسی و شاگردان به نزدیكی اورشلیم و به دهكدهٔ بیت1

اش بسته خواهید یافت. آنها را باز كنید و نزد كّرهدروازهٔ آن، االغی را با  دیکبه دهكدهٔ مقابل بروید. نز»و به آنها گفت: 2 فرستاد

د و او به شما اجازه خواهد داد كه آنها را فوراً اگر كسی به شما حرفی زد بگویید كه خداوند به آنها احتیاج دار3 من بیاورید.

پادشاه توست كه بر االغی این »ختر صهیون بگویید: د به5 فرماید:به این وسیله پیشگویی نبی تحقّق یافت كه می4 «بیاورید.

ته شده بود، انجام آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گف6 «آید.نشسته و بر كره چارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می

ا با جمعیّت زیادی جاده ر8 شد. واراش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سهو آن االغ و كرّ 7 دادند

و  رفتندآنگاه جمعیّتی كه از جلو می9 گسترانیدند.بریدند و در راه میهای درختان را میرداهای خود فرش كردند و بعضی، شاخه

آید! خدای میند که به نام خداوسپاس باد بر پسر داوود! مبارک باد آن کسی»گفتند: زدند و میمی آمدند فریادآنها كه از عقب می
 «مبارک سازد!متعال او را 

 

ترک ایران ایران بود که در اوایل انقالب مجبور به  شاهنشاهیاقای مسعود امیر بهرانی یکی از فرمانده هان ارشد نیروی هوایی 

ل واقع شده حسا ای که در کنار رزو داشت تا صاحب یک حانه گردد, خانهآکند. او در امریکا می شود و به امریکا مهاجرت می 

ز مقامی که در ایران داشت تر اتبدیل شده بود. در ابتدا او می بایستی شغلی را پایینیی در امریکا رزوآک باشد. این برای او, به ی

شاهد یک  و فرست خوب گرفت  شزندگی   رهباالخ ،یاما بعد از مدتخارج خانواده خود براید. ه ماند از عهدتا بتوذیرفت را می پ

به همراه خانواده خود به منزل  ولی وقتی که او ! کنار ساحل بخردتوانست یک خانه ای در ه او رو یک با . شدتی مثبنی ودگرگ

 نیا ستین ای. اما رودیخانه در کنار ساحل در حال حاضر رسرد. قم خودیگری رها جور دید نقل مکان کرد همه چیز برای آنج

مه" بود که توسط اندر  و ن"خانه ای از شومان رخشی از این داستان ب   . افتی انیپا دهوامرگ تمام خان با کابوس شده بود و  کی

حتی به حقق نمی یابند و یا که ت دشن اسیرا می  یآرزوها؟  و یا می شناسیدایا شما این داستان را   ه است. ددوبوس نوشته ش

 مطمئنیحقیقی و , راه و زندگی اییود که او به تنهی شسپری م صورتیبه زندگی عیسی خر آهای روز  کابوس تبدیل می شوند؟

روزی سی موعود تند که عیخود وارد اورشلیم می شود. یهودیان این را می دانسسوار بر االغ , عیسی    را به ما نشان می دهد. 

مغان اورد. با آمدن او را به ژده خود راآمد. عیسی هم این اعمال را دقیقا آنجام داد و مواهد خو از سمت کوه نفت  سوار بر االغ

 :یدندبا گذشت اندکی از زمان به پیروان او زیاد می شد و او را اینگونه می ستایولی  بودندده فراد کمی به او مجذوب شدر ابتدا ا

 هنده بزرگ!"دسر داوود, ای ناجی ما! ستایش باد خدای یگانه حقیقی! ای نجات پ ای"

خود را در  یاهایرو یبودند و اجرا دیو ام یافراد را درک کنم. آنها واقعا پر از شاد نیتوانم شور و شوق ا یتا امروز من م

از مردم  یگروه بزرگ کیکه  دیتصور کن دیتوان یم ایآ د؟یکن یشور و شوق همدرد نیبا چن دیتوان یم ایمشاهده کردند. آ یسیع

 می. اگر تمینیب یم ینجوریفوتبال ا ومیاستاد کی در ما امروز دیبرند؟ شا یحوشحال هستند و از آن لذت م یزیچ کی یفقط برا

کند.   ینلزگ یگرید میشود که ت یحفظ م یتنها زمان یشاد نیشور و شوق دارد. اما البته ا یلیگل به ثمر رساند خ کیخود 

در آنزمان کلمه   .یمتجربه کرد ینجوریا یسیاطراف ع درما در واقع مردم  م،یبر یفوتبال لذت م یهمانطور که از شکوه و شاد

ادی از عیسی داشتند. آنها ظار های زیجات بخش می بود. چون آنها امید و انتنناجی برای یهودیان به معنی یاری دهنده و 

زادانه آخود را به صورت  کشوربتوانند  می خواستند داشتند. و همچنین مستقل و پرداخت کم مالیات راخواستار داشتن یک کشور 

زوی رآاین . بیاورددر قیقت  صورت حینها را به ید تا همه اآنظور می ند که عیسی برای همین مین فکر بوددر اها آن .داشته باشند

به که آنها مجبور زمانی ید آش می حال چه ناامیدی بزرگی پیثمر نمی رسد.  تمام یهودیان آنزمان بود. ولی این رویای آنها به

ولی همه  ابوس تبدیل می کنند و در انتها او را به صلیب می کشانند.ان را به یک کزجر دادن ناجی خود می شوند و رویای خودش

خوانده باشد این را می فهمد که عیسی   ۹ـ    ۹اریا بوده است. هر کسی که از پیامبر ساخ ما می دانیم که خواست عیسی چه

حکومت رم. او نمی دیدی بر ضد ساختن سلطنت جو مسیر زندگی جاویدان و نه برای   بر پایی خواهد آمد برای  االغبر سوار 

ی دش را بر روی صلیب بر ایمان قربانوی خواهد خو مخواهد بر ضد حکومت رم قیام کند. راه او در مسیر دیگری قرار دارد ا

خواهد که  ی گیریم که او همیشه برای مان باقی می ماند. عیسی نمیپس نتیجه مهد آنجام می د کند. اگر او این عمل را برایمان
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 درصد ندابا بکند. او قزی وی درخت کریسمسیینی بر رگی مان را در اینجا با کمی از هدایای روز کریسمس و یا چیزهای تززند

به ما نشان دهد تا ما را اگاه سازد. بلکه او یک راه و روش زندگی کردن را  ازه زمانی مشخصینسان ها در یک باکه برای ما 

تند, که خود آن حکومت بزرگی را داشظار بر قراری یک انت اواند. همانند آن یهودیانی که از ار ما باقی بمخواهد تا ابد در کنمی 

اویدان همیشه جرا بنا نهد بلکه ملکوت او برای  نجا یک ملکوتیک خواست بسیار کمی بود. عیسی نمی خواهد که فقط در ای

 نیشود. هم یانجام م یسیدر ع اقیکنم که اشت یمس من احسا ب،یصل یخود بر رو ییبه مرگ نها یسیاول ع یاز روزها  است.

 یسیع یکارها هیکل ن ازتوا یو اعتقاد را م اقیاشت نیکرده است. ا  جادیا زیچ چیما را از ه یرنگ یایشور و شوق است که دن

خواستند  یبار م نیاول یکه برا ی. افرادنمیبب یهم م را مردم جانیشور و ه ،یسیع اقی. و من بعد از اشتمینیب  تا امروز حیمس

در انسانها وجود دارد. آما آنها   اقیخواست او را بعدا مصلوب کند. اشت یکنند. و سپس م یمعرف یرا به عنوان پادشاه جهان یسیع

 داری؟شور و شوق  امروز شما یزیاست؟ از کدوم  چ چطور قلبتون  ی.   خواسته هاهستند جانیه  در اشتباه یزیچ یهنوز برا

 وری لیستی ازآای شروع به جمع  تفاسیر عدهدر اولین هفته مانده به آمدن عیسی چه می تواند باشد؟  و امید ما انتظارحال,  

ه طوری برنامه ریزی شده است که همه این رزوی داشتن آنها را داریم. در اقتصاد امروزآمایند. چیزهایی که ان می نتایرزوهآ

. مثل: غذای بیشتر, توان برخی از آن ها را نام بردت. که می حقق آن شروع شده اسی توها پیش بینی شده و تالش برارزآ

صه ی که بازار ها می توانند در عروسایل الکتریکی بیشرفته تر و هر وسیله جدید یادتر,اسباب بازی های ز, رمتنوع ت نوشیدنی

ن موقعیت یم که فقط به فکر داشتیهودیان آن زمان ندار صورت باشد دیگر ما فرقی با آنرزوهایمان بدین آرار دهند. اگر قفروش 

 دنیاز ما د یمدت کوتاه یبرا سمسیخواهد از کر ینها مخواهد. نه ت یم یگرید یزیچ یسیاما ع دند. دنیوی بوها و امکانات 

 یما باشد! بله، او م یهاازین نیتر قیدر عم می خواهد نیخواهد با ما باشد او همچن یخواهد با ما حرکت کند! او م یکند، بلکه م

در مورد آن  میما بتوانکه  ستین یزیچ ایبا ما باشد. آ شهیخواهد  هم یکند و م انیحرف خالقانه اش درباره مرگ ما را بخواهد 

که مردم به طور  ی. زماننمیب ینقاط روشن را م نیدوباره و دوباره چن نم،یب یرا م حیمس یسایکل خیتار یوقت م؟یباش جانزدهیه

 یسیا عرا ترک کنند، فقط ب زیچ هنند هماتو یکالم خدا شور و شوق هستند. پس از آن آنها م نیز او ا دندیکلمه خدا را فهم یاگهانن

کنم،  یاغلب احساس غرور نم میآرزوها نیبهترهمراه .    احساسات خود را با نمیب ینم  رااحساس  نیباشند. امروز من ا حیمس

خوب است!  ما  انسان ها مثل خدا  اریآن بس یمعنکه  یانزم  یرسد. حت یم انیدر شن و ماسه به پا  ییکه آرزوها نمیب یبلکه م

ما   یبرا را که تمام عمر خود میستین یسی. ما عمیکن جادیا ایدن زیچ چیاز ه میتوان یماند. ما هم نم مینخواه خداوند کیستند و نزدین

نکرد. همانطور که  نیپروردگار ما چن یسی. پس عمیکه ما به خودمان نگران میکن یما   تنها ثابت م اتیکرد.   ما در فعال ضرف

کنم. هدف  یتوانم با تمام اعتقاد و شور و شوق همدرد ی. با او، من ممینیبب میشلبه اورخود  ریرا در مس او میتوان یتصور کرد، م

شود. به و دور از راه ا زیچ چیکس و ه چیدهد ه یازه نمو او اج ردیبم دیابرود. او ب میبه اورشل دیاو در حال حاضر است. با

یک ید. او همچون آوی ما می سادن اعمال خود, به دشان ن؟ او با ردکار کچه  عیسیحال   !میکن یزندگ میتوان یکه ما م یطور

فکر آن را هم نمی کنیم.  اصالجاهایی در پیش ما قرار می گیرد که ما  حتی درید. و یا آدم افتاده و نه مغرور به پیش ما می آ

ای کنیم و یا توان دن میوحساس با ایمان بشاید هم زمان بودن عیسی در نزد ما هنگامی به مغز ما خطور می کند که ما خیلی ا

ید و یا در زمانی که ما از عهده آاده به سوی ما می لمات خیلی سعالیت های گوناگونی را داشته باشیم. او ولی توسط کفآنجام 

شان و یا در یافت نان و شراب ما عملی از خودمان ن تعمیدیدر زمان پذیرفتن غسل رار می گیرد. ییم در نزد ما قآ یبر نم کاری

ه کمی که عیسی می ورد. به همان اندازآهدف خودش را به اجرا در می  ی. بلکه خدا در ما شروع به کار کرده دهیمی نم

ر و یا سلطه یکی از پیروان او وخواهد کسی توسط ز نمیبر خواست, آالن هم او نزمان به قیام آخواست در مقابل رومی های 

ت او نه بگوید و یا میلی به ید. بدین صورت که اگر کسی به دعوآ می ما پیشم خیلی خونسرد به دآ. او به صورت یک دباش

به همه زمان  او . بکشدا او را تکند  یمسمان روانه نآو بر سرا او یک رعد و برق از   ته باشد مسیح نداش همراهی کردن عیسی

باز هم پادشاه ما باقی خواهد ماند.  م هیم ندی در مقابل او آنجایم و یا اگر عملهکافی می دهد. ولی او در هر صورت چه ما بخوا

. او قصد دارد که باز هم ما را مجبور نکند باز او برای ما بهترین ها را می خواهد که ما یکی از بندگان او بشویمحتی اگر او 

بیاید" این دعا به ت تو وا کنیم: "ای خدا ملکجا بر قرار کند از اینرو به ما اینگونه یاد می دهد که به سوی او دعرا اینلکوتش م

. بشدیقی که همان روح القدس است در ما خانه رت نمی باشد بلکه آن گنج حقی و یا دریافت قدرزوهای مالآ نشرورده آمعنی بر 

ا وعده های شیرین ما ا از چنگال شیطان محافظت نماید. بدین ترتیب ما می توانیم که وقتی شیطان بنگونه خدا می تواند ما رفقط ای

که اگر زمانی از این دنیا  ظار این را داشته باشیملت فقط ما می توانیم انتحا ب دهد با پیروزی از میدان دراییم. و یا در اینرا فری

هفته به داشته باشیم که عیسی قرار است به ما اهدا کند. پس اگر ما بخواهیم در این زندگی جاویدان  هن چشم برفتیم با امید فراوا

و نمی شویم بلکه با ایمانی که در قلب مان است. زمانی که ما با قلبی یرای اوییم با رخت و لباس تازه خود پذالم بگپادشاه خود س

ن می شویم. در آنزمان ها وقتی که عده ای به پیشواز عیسی یت آن به دیگرااباعث سر  را به زبان می اوریم خودمانن باز ایما

ظه به تعداد ن به دیگران شده بود و در هر لحده بودند و همین باعث سرایت ایمانشانها دیهای آن برقی در چشم رفته بودند دیگرا

و یا خاک است چون آن می تواند به  ما بیشتر از یک مه نایما فزایید. ایمان ما همیشه می تواند به دیگران منتقل شود.آآنها می 

 رمتکبّ است که انسان های لجوج و د همان ایمان غیر قابل دیدنی می بندکه در های جهنم را پیدا کند. آن ایمانی افراد دیگر انتقال 

یهودی و یا  رزوی امریکایی و یاآد آن این ایمان هماننمی شنوند.عیسی  دنکنند. و هر بار باعث به صلیب کشیها را رد می آن

صدا خاطر همین ما او را اینگونه  به رگ!جات دهنده بزن! ای ردد. ستایش باد خدای یگانه حقیقیدیل نمی گامیدی تبی به نانآلما

آمین   یم!همیشه در کنار تو باشهم همان جا بیاییم که تو هستی! جایی که برای  به ما تا ما کن: ای ناجی ما! کمک می زنیم

  


