
 شده استدر شبکه شر گرفتار 

 ۳۰-۲۱،  ۱۳یوحنا 

عیسی پس از آنکه این را گفت، در روح مضطرب شد و آشکارا  1

گویم، یکی از شما مرا تسلیم  اعالم داشت: »آمین، آمین، به شما می 

شاگردان به یکدیگر نگریسته، در شگفت بودند 22 «.دشمن خواهد کرد

یکی از شاگردان، که عیسی دوستش  23 .گویدکه این را دربارۀ که می 

َشمعون پطرس با  24 .داشت، نزدیک به سینۀ او تکیه زده بود می

پس او  25 .اشاره از او خواست تا از عیسی بپرسد منظورش کیست

کمی به عقب متمایل شد و بر سینۀ عیسی تکیه زد و پرسید: »سرور 

پس از  عیسی پاسخ داد: »همان که این تکه نان را 26 «من، او کیست؟

برد   ای نان در کاسه فروآنگاه تکه  «.دهمبردن در کاسه به او می  فرو

یهودا چون لقمه را  27 .و آن را به یهودا پسر َشمعون اَسَخریوطی داد

یک  اّما هیچ28 «.گرفت، در دم شیطان به درون او رفت. آنگاه عیسی به او گفت: »آنچه در پی انجاِم آنی، زودتر به انجام رسان

بعضی گمان بردند که چون یهودا مسئول دخل و خرج است،  29 .سانی که بر سفره نشسته بودند، منظور عیسی را درنیافتنداز ک

درنگ پس از گرفتن لقمه، یهودا بی 30 .گوید که آنچه برای عید الزم است بخرد، یا آنکه چیزی به فقرا بدهد عیسی به او می 

 .بیرون رفت. و شب بود

حرص     قیدو نفر از طر ه د  چگونه د  یاست و نشان م  بار  ت شرار   یبه نام "مکبث" داستان ر یشکسپ   نویسندهاز  یمیقد یراژدت

ه لب مکبث کاشتقدر را    شدن پادشاه ی ایده  شروع شده بود کهانی کس پیشنهاد با  داد ی. آن روندو هوس  به ورطه شر افتاده بود

بود که مکبث خودش   نیقتل ا نیاقتل پادشاه. هدف   یعنیخود را برآورد ،  وهیم اهیگ نیرشد کرد. و ا اهی گ کی مثل ایدهاین   .بودند

افراد   یستی،مکبث با   تیجناآن  ذشتن بر گ سرپوش یجا متوقف نشد. بعداً ، برا نیمکبث در هم یبتواند   پادشاه شود. اما ماجرا

  یدیل٬صورت مکبث و همسرش  نیا ر ی. در غشدشده  لیرحم تبد یب یکتاتور یمکبث به د انیدر پا  نکهی. تا امی کشت  را یشتریب

  تعیاز طب یکه  شر بخش نیا یعنی. تکان دهنده است دهد  یخود نشان م یدر تراژد ر یبودند. آنچه شکسپ یافراد عاد ٬مکبث

هستند."    یعاد ار یکه آنها بس استما تکان دهنده  یبرا ینادهند:   " یگزارش مه ی یر جزنتل قدر مورد است. روانشناسان   یانسان

  کیسقف خودشان و در نزد ر ی، اما شر اغلب در ز  پیدا نمی شودشهر بزرگ  کیتار  یگوشه هادر شر اغلب  یصحنه ها

  نیدانست. او ا ی را م نیا یسیکرد. و ع یم یسقف زندگ کی ر یز  یسیکه شر با ع مینیب ی. در خواندن متن امروز ماست خانواده 

هم در قلب   یز یدونست چه چ ی و م می کرد درش وتیاسکار  یهودایدر قلب  یز یدانست چه چ  یدانست ، او م  یرا از ابتدا م

،  ستیسقف ن کی ر ی. شر فقط در ز ستیدانست. شر هرگز دور ن یآنچه را که در همه شگردانش بود م نیپطترس بود و همچن

 وجود دارد.  ز یاز ما ن کیبلکه در هر 

 

قطعه نقره  ۳۰ متیرا به ق یسی. او احتماالً عمینیب یم  رتاشر  م یکن ینگاه م هودایبه عمل  یوقت ست؟یچ ارتحال شر به هر 

به نظر    یسیکرد.   ع انت یخ  نقرهی قطعه  ۳۰    یاز در ا عیسی به ا یود .  ستیهم ن ادی. اما ز ستین یکمیمت ق نیفروخت. ا

چگونه  بود کرد.. او شاهد  را  کار  است اینپسر خدا  یسیعکه می دانست وجود این بانقره ارزش داشت..  ی قطعه ۳۰ هودای

،    ه بودخدا  آشکار شد حیبه عنوان مس یسیع نکهیبعد از ا یکرد. و حت یمردگان را زنده م یداد و حت  یرا شفا م مارانیب یسیع

را   یسینقره عقطعه ی  ۳۰ لیفقط به دل  هودا یبد بود. اما  ی لیکار خ نینقره فروخت. ای  قطعه ۳۰ متیاو هنوز او را به ق

  پادشاهبه عنوان پسر خدا و   یسیع رایشده بود ز  د یناام از عیسی   گر ی از معاصران د یار ینفروخت. او احتماالً درست مثل بس

از   یسیبه عاو  مانینقره فروخت ، بلکه ای  قطعه  ۳۰ متیرا به ق یسینه تنها ع هودا یشود.  ینیخواست پادشاه زم یبهشت    نم

ً یرشد کرد. تقر  مانی در محل ا یگر ید  اهیاو شکست ، گ مانیکه ا ی. و هنگامفته بودر ن بی   شودمی  هخالص هجمل نیبا ا نهایهمه ا با

شد. و  رانده  طان یشرانده شد. او توسط  ز یوارد عمل شد. اما او ن هودای. از آن پس ، ٬در دم شیطان به درون او رفت. و سپس ٬: 

پشت او بودند. درست   ش دانهیکند به ورطه رفت. احساسات و اعتقاد ناام یم یترمز رانندگ دونکه ب  یونیمانند کام طانیتوسط ش

ً یشر سر  نکهیشر. و به محض ا چیبود. مارپ نیچن ز ین هودای، داستان  ر یشکسپ یمثل تراژد نمی توان   گر ی، د ردیسرعت بگ عا

 .تگرف را  آن یجلو

 

سقف  ر یهم است. و ز  یشمار  یب یافتد. در جنگها  یاتفاق م یاسیشر در جهان بزرگ س نی. ام یشر جدا شو نیاز ا م یتوان یما نم

ً یهم هست. دق  مااست. در قلب  کتر ینزد یاست. و حت  مان همخود   یگر یپس از د یکی دی است که شاگردان با  لیدل نیبه هم قا

   ؟"ردک دخواهت یانخ  عیسیبه که    هستم کسی من ایبپرسند: "آ



.  رفتندیاو را نپذ   شقومِ  ی آمد، ول شی. از همان ابتدا او به ُملک خوستیشر متعجب ن نیاز ا یسیکرد؟ ع یم یچه کار  یسیو ع

توانستند ن کارها  نیاهمه ی   ا با آنها او ر  وقتی که کردند. و    انت یخ یگرفتند ، حت   ده یکردند ، ناد   برعکس: آنها او را انکار 

و  خیلی خوب شناخت.  را ششاگردان به دنیا آمد. او  دانست و هنوز   یرا م نهایهمه ا یسی. عندکشتاو را  ت ی، در نها کنندساکت 

   کند شان  ثابت یالگوبا   ندبتواکرد تا نرا انتخاب  ایدر دن یافراد  نیبهتر مسلماً  یسیكرد. ع   را انتخاب  آنها شان ارتبا وجود شر 

ً یشاگردان را دق یسیکند. برعکس ، ع یزندگ د یانسان خوب با کیچگونه  کار را انجام   نیهمانگونه که بودند انتخاب کرد. او ا قا

  یوقت نگذاشت. رام آرا  یسیع   شر   ،نیاوجود  ر آمد . و با  اگنه ک  یانسان ها یبرا یسیع :درک کنیمامروز هم    میداد تا بتوان

او را    بودکرده   انتیاز شاگردانش به او خ  یکیکار که  ن ی. اشد نیغمگ ار یدر حال وقوع بود، بس انت یخ دادیکه رو دید یسیع

  یسیکه ع یی، بلکه آن را آشکار کرد. جاگرفتن  ده یناد  ادب  یاز رو   شر را  نتنها یسیعبا این حال کرده بود.  حتنارا  یلیخ

آنچه در پی    کرد: " او اعالم  به و  شدروبرو  هودایبا  یسیپنهان بماند. ع ی مدت طوالن یتواند برا یهرگز نم یکیاست ، تار 

. و با  می شد  دی ناپد کیریتا شب در  یستیرا تحمل کند. او با  یسیتوانست  خطاب  ع ینم هودا ی!" انجاِم آنی، زودتر به انجام رسان

  یسیکند ، ع انتیبوسه خ قیاز طر    یسیع به خواست  یم وهدا یبعداً  یرا متوقف نکرد. وقت هودا یصحبت با  یسیحال ع نیا

شر را متوقف کند.   چیمارپ ستخوا یم یسی" ع؟ کنیای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می  دوباره   او را خطاب کرد: "

اعتماد داشته   و پاک کین یز یخواهد که ما به خدا و به چ ی. او ممینداشته باش به شر  اعتقاد گر یخواهد که ما انسانها د یاو م

را   می رود که با سرعت به ورطه یونیخواهد کام یگذارد. او م ی قدم م ارتشر  انیاست که او در م لیدل نیو به هم  .میباش

راه   در که   یوقت دتیسابتو  یخواهد جلو یرود را متوقف کند. او هم م ی که به ورطه م یخواهد هر کس یکند. و او م متوقف

ما   رایتواند ب یافتاد م هودا ی یکه برا ی. در قلب خودمان هم هست. اتفاقستیدور از ما ن یلی. در ابتدا گفتم شر خ یدرست هستان

قطره   عی؟ و چقدر سر می کند، چقدر زود حسادت است موفق  ش    هیکه همسا ندمی کمشاهده   یکس ی: وقتمثآل   .فتدیاتفاق ب ز ین

ما انسانهاست. قطره   طیشرا نهایشود؟ همه ا یم لیدتب ختهی نفرت به خون ر  عیچقدر سر  شتر یبشود.  و  لیبه نفرت تبد حسادت

  دیدانست با  یاو م  وقتی که یکرد. حت ی دانست و مداخله م  یرا م نیا  یسیشود. و ع یم تبدیل غم  ی ایقطره حسادت به  در 

گناه نخواهند ماند. همه او را ترک خواهند کرد. اما هنوز   یاز شاگردان ب  یکی چیدانست که ه یم نیهمچن یسیشود. ع یقربان

درمان در    کیداند که تنها  ی دانست و امروز هم م یهستند.  او آن را م ر یدانست که مردم شر   یرها نکرده بود. او م راآنها 

 یبر رو یسخنان و نیآخر شده بود.   ختهیر  طانیگناه ، مرگ و ش یاو است که برا یخون گرانبها نیبرابر شر وجود دارد. و ا

او    یکلمات برا نیدانست که ا  یم هودای ای است. آ ایدن  شر   ی در برابر همه یدی کل  ح یکلمه صر  اینبود" تمام شد!"  نیا  بیصل

ً ی؟ دقمی کرد دقص ز ین   ی، او حت ان یفرار كرد. در پا گر ینه. او مانند همه شاگردان د ای دانست   یکه آن را م م ییبگو میتوان ینم قا

می   انی به پا نگونهیا ست یدرگذشت. داستان او نبا ییبه تنها ز ین. و او ماند  تنها . در اخر اردنقره را نگه د ی قطعه ۳۰نتوانست 

که   داشت جز آن ن یگر ی د لیبا او روبرو شد و با او صحبت کرد ، دل یسیکه ع ی. مجبور نبود در قلبش را ببندد. هنگامدیرس

  چینتواند به آنجا برود. و ه یسیوجود ندارد که ع یکیمکان تار  چیواقعاً ه رایرا باز کند.    ز  کیخواست   آن قلب تار  یم یسیع

داستان   ز یو نور ن ی کیتار  نیبا شاگردانش و داستان ب یسی داستان ع.  نتواند بر آن غلبه کند یسیکه ع ستین اریب ارتشر  ز یچ

در ما   هودایو از  اقوب ی،   وحنایاز  پطرس ،   ی. کمفتدیما هم اتفاق ببرای توانست  یشاگردان افتاد م رای بکه  یماست. هر اتفاق

     کیتار  یکه در اتاق ها میندار  یاز یکند روشن کند. ن یم ی خواهد آنچه را که در قلب ما زندگ یم نیهمچن یسیوجود دارد. و ع

  یاز ی، ن بیترت نی. به هممیدر قلب خود نگه دار  شهیهم  یکه مردم به ما کرده اند را برا یبد ستی. الزم نمیرازها  داشته باش

  چیه  است.   یسیع کچون قلب ما مل.  میدر قلب خود نگه دار  شهیهم  یرا برا میکه از آنها شرم دار  بدی یکه کارها ستین

خواهد   ینتواند به آنجا وارد شود. او م یسیع وجود ندارد که   ده یقفل ش در   چی.. و هیستن کیاز حد تار  ش یاو ب یبرا یکیتار 

،   زد حرف را  نیا یسیع یکند: "تمام شد!" و وقت انیکلمات را ب نیتو ا ی خواهد در مورد زندگ یم نیبه آنجا برود. و او همچن

 ن ی. آمندارد. تو  گیدنبر ز   یگر ید قدرت چیشر ه

 

 


