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خاطر آن خوشی که پیِش رو داشت، صلیب را تحمل  یعنی عیسی بدوزیم که به  و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان

 .آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است ننگ کرد و

 

 

  لاسرائی  ی. در آن زمان قوم بنمیکن یم یور آ  ادی را اورشلیمبه  یسیستان ورود عاد  رایز  دارددرخت نخل نام  ی کشنبهی امروز 

  انیحیما مس یروزه  برا ی هفته نیآخر  ز ی.    امروز نکردند ی م ستایشرا  یسیو ع  انداختندمی  یسیع ینخل جلو یشاخه ها

. اما ما  میرا دنبال کن  یسی، ع او همراه با شاگردان م یخواه ی .  مم یکن یم هنگا حیمس یسیهفته به پروردگار ما ع نیاست. در ا

  شهیدر اند می خواه یمما باشد.  یسیهمراه  با ع  دی. با وجود آن،   قلب ما بادهیمانجام   نخودما یبا پاها یکار  نیچن میتوان ینم

  یوسوسه شده بود.  م طانیتوسط ش یسیکه ع یی، جا میبرو یمانیبه باغ جتس  یسیبا ع می خواه ی . ممیوتا  باشجلجدر کوه  نما

با     می خواه ی م  انی. در پاالطس یپ وس یبه کاخ فرماندار روم پونت نی. همچنمیبرو افاسیبه کاخ کاهن اعظم کا  یسیبا ع میخواه

 ! میشرم آور برو  بیبه صل یسیع

 

نداشته  یسیع یخواهند تا ما زمان برا یتوجه ما را م  و  کنند یوجود دارند که  ما را   مشغول م گر یهزار مورد د متاسفانه

  نگوش مادر    ییو صدا میشو یم دار ی. هر روز صبح بستندین یسیمملو است که متعلق به ع یادیز  یزهای.  هر روز از چماشیب

  نیا ر یوجود دارند که در غ ییبایز  ار یبس یزهایچ   ” !دیانجام ده   را دیگرییا کار   آن کار   دیکند: ”  شما هنوز هم با یزمزمه م

 ! برونداز دستتان  ندتوان یصورت م

 

است!  فکر ما پر  ضعیف، آما قلب ما   میدنبال کنرا  یسیع    میخواه یشود. ما م تیهدا حیمس   اکنون کامالً توسط  دی باقلب ما   

از بارها و   یار یم با بسیمجبور  یوقت ایاست؟ آ دار یپا مانیا نیا  ایاست؟ آ یواقع یسیبه ع مانیا نیا  ای است.  آ د یک و ترداز ش

  یرا حمل کند؟ در زمان اتواند م یم ز ین  مانیا میر یممی وقتی   م؟یبمان ر وفا دمی توانیم  م ، ینرم کن جهدست و پن  یمشکالت زندگ

 یز یبله ، به هر حال چه چ ؟بیافتداتفاق   ندهیدر آ دیبا یز یخواهد ماند؟  چه چ یاز من باق یز یکند چه چ یم غلبهبر من   که گور 

ارائه    یسالمت اتواند به م  یکه م ی، و کسزیادی داردکه پول  یاست. هرکس ترت دارد درسما آنچه که قد یای ؟ در دناست حقیقت

جهان بارها و بارها   خیم. در طول تار یاعتقاد دار   اوبه شدت به  ادهد ، م   ا به م یشغل یادیتواند با پول ز  یکه م یکس  ای دهد ، 

  یرا در طول زندگ یادیز  یها می. ما رژ در یگ یم میتصم ز یدر مورد همه چ  یو اقتصاد یاسیکه قدرت س میکن افت یتوان در  یم

دوباره   نکهیظهور کرده اند ... تا ا یدی جد یکتاتورهاید   بخشی آزاد هاینبرد پس از . آنها آمدند و دوباره رفتند. می ا دهی خود د

 ینیب شیپ امبر یپ یایهمانطور که زكر . آمد  میاورشل به غیل ا بر  سوار  پادشاه ک یپادشاه بود و مانند  کی ز ین یسیشدند. ع دیناپد

 آمد:  یسی، ع  ه بودكرد

کار را کرد ،   نیا یسیکه ع ی." هنگامدیآی نزد شما م یسوار بر کّره الغ یبا فروتن و یروز ی(: "پادشاه شما با پ9: 9 ای)زکر  

  او را تیشاگردان و جمع لیدل نیرا آغاز خواهد کرد. به هم یدی جد یهمه فکر کردند که او اکنون صاحب قدرت است و پادشاه

 ." دی آ یم لیاسرائی  پادشاهبه که به نام خداوند ،  یکسد ا ب  دهنفرخکردند: "حسنا به پسر داوود ، قیتشو

از همه قدرت    بیصل ی. سرانجام او  روودبمجرم دستبند زده  کیمانند  راه قدرت را انتخاب نکرد. در عوض ، او یسیع اما

به   وحشتناکاو از خار ساخته شده بود که   جو تا او بود. تخت شاهی بیل. ص ماندپادشاه  او   بیصل یبر روحتی .  اما دیدست کش

.  ماندهنوز پادشاه   یسیع ها  این ی همهد  وجو   با ومردم مسخره شده بود.  طرف  .  تمام بدنش پر از درد بود و از دیرسمی نظر 

  کیکرد. فقط  یدار یخر  یانسان لیتوان  با وسا یرا نم مان یکرد. او نشان داد که ا یم یچشم پوش یویاز تمام قدرت دن یسیع

ً  خدا بود.  میگفت "اراده تو انجام شود!"  و کامالً تسل یسیکند: قدرت خدا: ع ی صدق م یسیدر مورد ع ز یچ   یم یسیع قطعا

از توانست   ی داشته باشد. او م یی ایدن یها یتوانست شاد ی. او مغلبه کند    شدشمنان بر  تا توانست از قدرت خدا استفاده کند

كدام از   چیکردند کنار بزند. او ه ر یاو را   دستگ یاسیرا که با قدرت س یتوانست کسان ی اجتناب کند و م     یتلخ ی الهیپنوشیدن 

 نکرد. غلبه یویدن لیبا وسا یویقدرت دن بر  یسی!  عادانجام ندرا  نها یآ

خواستند خدا را با   ی، بلکه فقط در دست خدا است. مردم م دیخر  ییای توان با قدرت دن ینم  را مانیکه ا اد د  یبه ما نشان م یسیع

  یا ا مینی!  ببیانجام ده یتوان یم یبه ما نشان بده   چه کار    ای! بنییپا ای: بدند د ز افری یسیعسوی ثابت کنند. آنها به  یویدن لیوسا

 ینم ی.  خدا اعتقاد اجبار ندادانجام را  کار  نی. اما خدا امیرا باور کن عیسی رتیبتبدین تا   ! داد  هدخوانجات  بیخدا او را از صل

شود.  خدا  ن  یگذار ه یپا یویدن یبر اساس  شاد تنها خواهد که  یم یمانیخواهد! خدا ا یم ناایم  قلب آزاد کیاز       خدا  خواهد.

مرد. مطمئناً قدرت   بیصل یبر رو یسیع لیدل  نیشود. و به هم روز یپ ز یخواهد که بتواند بر مرگ و رنج ما ن یم یمانینوع ا آن

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81&id=17315
https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&id=33134


مشهود   بیصل یپادشاه  ماند. در حال حاضر بر رو بی صل یبر رو یحت یسیمشهود است. البته ، ع ز ین ب یصل یخدا بر رو

ما   یرا برا مانیرا انجام داد تا ا این کار خدا  و   شود.  نیگز یجا یبا تاج ابدکند.  و تاج خار   ز یرستاخ دیبا حجرواست که بدن م

! به  م یکن یبا خدا زندگ شهیهم یبرا د یما نباشد. ما با یزندگ انیو مرگ ما پا م یکن یزندگ میکار را کرد تا ما بتوان نی. او اکندمحکم 

   پروردگار پر از جالل و عشق   درگذشت! لیدل نیهم

ما   یکه زندگ میهست  یادی. ما هنوز سرگرم گناهان ز میهست جتا لج. در راه می. حال ما هنوز در راه هستستین ز یرستاخ دیهنوز ع 

  یبر  زندگ  که  کنند یم اعالمبه ما   ایو قدرت دن طانی.    قدرت شمینیب یمیاری ی بسطانیش یند. ما هنوز کارهاکن یم نیرا سنگ

ما که پر از گناه و ضعف است ،   یدر زندگ  ی. حتمی شود   متوقف طانیکه قدرت ش مینیب یم یسیدر ع  ماااهند کرد.خو غلبهما 

! ما انسانها همه  مانیا هایتانو    بتدا ا!  می نگاه کن یسیبه ع دیی ایاست. ب یسیبه ع مان یدانه ا نی. ااسترا کاشته  دی خداوند جوانه جد

که وقت ما   میدان یکرد. همه ما م می خواه ی دوباره خداحافظ  ار یاخت ی. و بمی ه اآمد ا یبه دن ار یاخت ی . بمیدار   را خودمانسرنوشت 

  یر یپ نیم.«؟ و سپس ، در سنیببر  شینحو پ نیرا به هم انم یکه امکان دارد برنامه زندگ ییم تا جایمصمم هست   ا ی.  آاستمحدود  

توسط عشق خدا شکل   د یبا ی زندگ کلو مشروط شود.  میظتن ز یبا رستاخ دیبا ینه ، کل زندگ م؟یاو نگاه کن ز یو رستاخ یسیعبه ، 

کنم: "من نخواهم مرد،   یخود دعا م ی ، در طول زندگ۱۷،  ۱۱۸مزمور  یباشد. و با دعا مانیبر اساس ا دی با یزندگ کل. ردیبگ

 یز یاست: چه چ  نیدارد. سوال ا قتیبا حق هطبار  شهیبه خدا هم مانیا  ."مینما انیخداوند را ب یکارها تا بلکه زنده خواهم ماند 

از آن   یاثر   و رودیم نیباد بر آن بوزد، از ب یمانند علف صحراست. وقت یز یماندگار است و چه چ یز یه چاست؟ چ قتیحق

تواند آنچه باشد که از طرف خداست   ی فقط م نیا د؟ی تواند بگو یحرف در مورد گناه و ضعف ما چه م نی.   آخر ماندینم یبرجا

! او در دست راست تخت خدا نشسته یسیدرست است! ع یز یچه چ   مینیب ی . و در آنجا مستین ییای بر خرد و قدرت دن یو مبتن

ساز و نجات دهنده ما در  ی ما در رنج و مرگ ، زندگ یاست. ناج  مانیدهنده ا انی و پا شگام یاست، پ   مااست. "او پادشاه و حاکم 

 ن ی. آمتیابد


