
 نزدیک می شود.   که شر  هنگامی

  ۴۹ـ ۳۳، ۲۳لوقا جمعه سیاه انجیل 

چون به  33 .بردند تا با او بکشنددو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند، می

دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را آن   او را با  مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند،

عیسی گفت: »ای پدر، اینان را  34 .را در سمت چپ در سمت راست او و دیگری

های او را میان خود رعه انداختند تا جامهکنند.« آنگاه ق  دانند چه میببخش، زیرا نمی

گفتند:  مردم به تماشا ایستاده بودند و بزرگان قوم نیز ریشخندکنان می35 .تقسیم کنند

 «.خود را نجات دهد»دیگران را نجات داد! اگر مسیح است و برگزیدۀ خدا، 

سربازان نیز او را به استهزا گرفتند. ایشان به او نزدیک شده، شراب ترشیده به او  36

ای نیز بدین  نوشته38 «.گفتند: »اگر پادشاه یهودی، خود را برهانو می37دادند می

یکی از دو  39 ‘.عبارت باالی سر او نصب کرده بودند که ’این است پادشاه یهود

گفت: »مگر تو مسیح کنان به او میهانته بر صلیب آویخته شده بودند، ا  جنایتکاری ک

دیگر او را سرزنش کرد و گفت: »از آن  اّما40 «!نیستی؟ پس ما و خودت را نجات بده

حق است، زیرا سزای اعمال ماست. اّما این مرد هیچ کافات ما بهم  41 !ترسی؟ تو نیز زیر همان حکمیخدا نمی

عیسی  43 «.مرا نیز به یاد آور   سپس گفت: »ای عیسی، چون به پادشاهی خود رسیدی،42 «.نکرده استتقصیری 

  بود که تاریکی تمامی   حدود ساعت ششم44  «.گویم، امروز با من در فردوس خواهی بودپاسخ داد: »آمین، به تو می

ید از درخشیدن بازایستاده بود. در این هنگام، زیرا خورش45ادامه یافت،      گرفت و تا ساعت نهم سرزمین را فراآن 

آنگاه عیسی به بانگ بلند فریاد برآورد: »ای پدر، روح خود را به دستان تو 46 .پردۀ محرابگاه از میان دو پاره شد

یقین که  فرماندۀ سربازان با دیدن این واقعه، خدا را تمجید کرد و گفت: »به47 .سپارم.« این را گفت و دَم  آخر بَرکشیدمی

آمده بودند، چون آنچه رخ داد دیدند، در حالیکه بر سینۀ خود رد مردمی نیز که به تماشا گ  48 «.گناه بوداین مرد بی

اش روانه شده بودند، دور اّما همۀ آشنایان او، از جمله زنانی که از جلیل از پی49 .کوفتند، آنجا را ترک کردندمی

 .کردندایستاده، این وقایع را نظاره می

 

 
     نااب ی در کنار خ رحمانه  ی ب     که یافراد     ری تصاو     .رسیده اندبه  ما  یوحشتناک  ری دوباره تصاوشته ذی گروزها و هفته ها   نی ا 

  آنها  ت ش زنند. در پ  یم ادی خود را به آسمان فر یاند و ناتوان   ستادهی کنار جاده ا انش. مادران ته اندکشآنها را   انشبردارن .   افتاده اند

شده   دی پل نقدری ا کدفعهی که جهان ما   است هستند. چگونه ممکن ه چقدر   کشته شد می دان  یاست. ما هنوز نم ی جمع سته گور د کی 

بودند که مادران و   ی افرادآنها  بودند.  یمردم عاد آنها  تکان دهنده   است که:  ت ی واقع نی ؟ اهکار را کرد نی ا ی؟ و چه کساشدب 

" بودند. چگونه ممکن است که  ی"عاد  ی افرادآنها  شوهر دلبندشان بودند. ای  پسر منتظر .  آنها دارند در خانه  ی  ان دهمسران و فرزن 

حال این پلیدی در اصل کجا نهفته شده    ما پلیدی را چگونه می توانیم ارزیابی بکنیم؟  انجام دهند؟ ی کار نی " چن ی"عاد  ی افراد

این همان سوال نگران کننده ای است که در اعماق وجود ما  که در قابیل وجود داشته ، در ما هم وجود دارد؟  پلیدی آن  است؟ ایا

این سوالی هست که  شوم که من روزی به این پلیدی دچار نمی شوم؟  مطمئنو در وجدان ما قرار دارد. حال من چطور می توانم 

از     که  نشناسان می گویند که از زمان های قدیم این مرسوم بوده است روا  می ترساند.قرار دارد و ما را در اعماق وجود مان 

انجیل هم به ما می گوید که ما انسان   ان آن را تایید می کنند که پلیدی بخشی از انسان است.  شناستاریخ  پلیدی اطالع داشته باشیم.

 سیمشناها ، پلیدی را به صورت امری عادی می 

    

بی گناه  در روز جمعه سیاه یک بار دیگر ، سوالی درباره پلیدی در جلوی چشمان مان به تصویر کشیده می شود. و یک نفر  

محل ، در یک طرف مجرم و همدستان مجرم و در طرفی  آن  روز و در آن  را تجربه کند. در  ناک نجا یک مرگ دردآدر ستی بای 

نکته به تک تک  آن  نجا رخ داده است ما را به نکته ای معطوف می کند وآگران ایستاده اند. این اتفاقی که در ادیگر خدا و تماش

نجا رقم می خورد. ای جلجتا تو در این روز کجا هستی ؟ و ما چگونه در  آسرنوشت من و تو در   ما انسان ها مربوط می شود.

 من کجا هست؟  ی جلجتا  خودمان باز می گردیم؟ و خانه  این روز به 

   

برای کودکانم  را  "به صلیب کشیدن عیسی "ناک این داستان وحشت  تو یک مجرم هستی؟ نه ، به احتمال زیاد من دوست ندارم که  

.  و او را سرزنش می کنم!   وسیله خطاب قرار می دهم و هر شخص ظالم را بدین ! تعریف کنم. من از هر ظلمی پرهیز می کنم

در من  زنم،  ی تُهمت م    گرانی د به یُمتهم کنم. وقت  را  یگر ی روس ها و هر کس د  ن،ی توانم  پوت  یمطمئن، م ی از فاصله ا

  نی ا ای کنم.  اما آ یمثل آن نم یکه خودم کار  می م بگون اتو ی . مرمی گی شر فاصله ماز  ینجور ی شود. ا  یم اد ایج یاحساس   خوب 

به   یهستم. حت  ری تماشاگر هم درگ کی به عنوان  یچه نخواهم. حت   اهمچه بخو رمی . من  درگستی ن درست است؟ نه اصال درست 

گاز و   نی تام رهی شدن به زنج وُعض  ق ی خود مجرم هستم. از طر یعمل ی ب  لی به دل قا  ی دق زی مرتکب، من ن  ری فرد غ کی عنوان 
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م.   شر نه تنها ی رابسپ  گرانی تنها به دست د را  یدی پل می توان  ی. نه، ما نم رندی بم دی کنم که مردم با ی م شرکت   ت ی واقع نی ادر ،یانرژ

  یزند و بعد ب  ی م  انهی است. مثل طاعون است. در حال رشد و گسترش در همه جا است. اول مخف نی دور در کم یها نی در سرزم

به طور   نکهی شود قبل از ا یم ری تکث  انه ی سر و صدا و مخف یب  م،ی ری بگ دهی . اگر آن را نادابدی   ی رحمانه و در هر کجا گسترش م

         ابود کند.ن طراف خود در ا  را    زی رحمانه همه چ یو ب  یگهان نا

نجا سربازان و مردم حضور داشتند حتی  آدر نزدیک صلیب عیسی بودند. روز آن  که در  انسان های زیادی وجود داشتند  

آنها   . و ما فقط به استهر روز شاهد ظلم ها و بی عدالتی های زیادی  هم گر او بودند. چشمان ما  شنایان عیسی از دور نظارهآ

ظاهر       . شده استعیسی  به ترین بی احترامی هایی می گوید که یا نبی در کتابش از باالعاش  نگاه می کنیم و چیزی نمی گوییم.

  نی در هم رای ز م،ی ن ی ب  یم زی را ن   یمهمتر از همه، ما عذاب روح ،بودن  یفقط عذاب جسم می ن ی ب  ینبود. اما آنچه در آنجا م  دنی   دی او 

د او را  ز ی م ادی فرجهان به بهشت   خی که از آغاز تار یاو متمرکز بود. خون  ی رو یدی ه پلبود. هم ط ل سماو زمان  قدرت شر بر 

بود. حاال همه   یسی ع ه ی انسانها عل امی ق نی . همچن ق ی با تهمت عم ی. و گاهق ی با نفرت عم یتمسخر. گاه اب  یکرد.   گاه یم ممته  

آن   مانع خدا  حال چرا    .  شت جود دااما خدا دور نبود. خدا حتی در آن رویداد و   بود. او از خدا رها شده بود. دوشش یرو  زی چ

. خدا  بودرا خدا خودش خواسته  آنهاو همه    می شود؟ طبق گفته های انجیل خدا در همه لحظه ها در نقشه خودش باقی می ماند.  ن 

  تااو خودش را در این قالب گذاشت   .  کرد دخالت می آن  در  بلکه او خودش   ستان خودش را در این نمایش جدا از پلیدی نمی د

لوه داد که  . او خودش را بدین طور ج  د اشتباه بگیرند. او خودش را در جای پلیدی قرار دااو را در این قالب  ندبتوان حتی دیگران 

پلیدی قرار دارد. از گذشته ها تا به امروز نیز همین گونه بوده  تا به امروز هم خیلی ها به این تصور هستند که خدا در درون 

مانند     را  خدا آنها  ، نظر . و طبق این ندن ک سرزنش ودشان جرات می دهند که خدا را  است. بطوری که خیلی ها امروزه به خ 

پسرش رنج و عذاب ببیند و به   که  هد او حتی اجازه می دکسی که به فرزند خودش هم رحم نکرد و او را کشت ، می پندارند. و 

از خدا باشد.  اما  یر غروی صلیب کسی  فرد   اگر داشته باشیمرا  اما ما تنها می توانیم این نظر راحتی او را به صلیب می کشد. 

همزمان هم  نجا به صلیب کشیده شده بود آکسی که در .  بود خداست.   کسی که در انجا به صلیب کشیده شده اینطور نیست.  

قاضی تمام هستی به دار    نه ، او به عنوان.    استاین نه به خاطر پلید بودن او  ،  باشدو اگر او مجرم . است   انی و هم مجرم قرب 

. کسی که بدون گناه است و اجازه  است روی صلیب   کسی که سرنوشت همه انسان ها را تعیین و انتخاب می کندویخته شده است. آ

که خودش را بر روی صلیب قرار   است کسی باید مورد قضاوت قرار گیرد و چه کسی نه. او کسی تصمیم گیری را دارد که چه 

  ، در ابتداودش  اعدام  قرار بود کسی   در زمان عیسی این مرسوم بود که اگر .  رد وجود دا  عجیب. ولی در اینجا یک چیز می دهد

مرزش گناه  آان خودش اعتراف بکند و ابتدا بایستی به گناه ان  او توسط روحانی اعظم بخشیده می شد. ولی او درگناه بایستی

بخواهد. ولی در اینجا مسئله این بود که عیسی هیچ گناهی را مرتکب نشده بود. و گناه در برابر او بی سخن می ماند. همچنین ما  

که این مرد   داشت س به همه اعالم پونتیوس پالتو بر عکسمرزیده باشد.  آان عیسی را جایی  را نمی بینیم که یک روحانی گناه

خودش را جای یک روحانی  عیسی لحظه آن  در    اتفاق می افتد . ای . ولی بر روی صلیب یک چیز غیر منتظرهبودبدون گناه 

بین مرگ ، گناه و ما انسان ها قرار می   می طلبد. او خودش را را دیگران مرزش گناه آسمانی آو از پدر  اد اعظم قرار می د

انجام  ی چه کار        دانندنمی  آنها  نجا می گوید: آدهد. و برای همین او برای انسان ها دعا می کند که خدا همه ما را ببخشد و در 

ولی    استباالترین قاضی او  عیسی پسر خدا و  کیستی این دعا  ما می توانیم از محتوای این دعا خیلی خوب بفهمیم که        . دهند

او به   پ ست و چ اشتند که در سمت ردیگری هم وجود دا  انیلحظه کسآن  . در زد مرآ ما را می  گناه به عنوان باالترین قاضی او 

بی  آن  . من را از تو به ملکوت خودت می روی .. یکی از آنها از عیسی در خواست کرد:  وقتی   صلیب کشیده شده بودند.   

شخص دعا  آن  مرگ  فقط برای نجات از  عیسی . کرد نجا از عیسی نجات ابدی خودش را طلب آمرد در آن  نصیب نگردان. و

نجا به او می گوید: امروز تو با من در بهشت  آ. و قاضی بلند مرتبه جهان در کرد برای رستگاری او نیز دعا بلکه عیسی  نکرد

 قرار خواهی گرفت. 

   ؟برگردیم  خانه  اید به ب و چگونه  ن مردم ایستاده ایم ؟  آین داستان کجا قرار داریم ؟ایا ما هم در کنارما در ا

صدایی از معبد می رسد و همه را برای دعای شب دعوت می نماید. عیسی این دعوت را جواب می دهد و برای    ۳ساعت  در

نجا  آکسانی که در آن  قا در اینجا می نویسد که: و : در دستان تو روح خودم را قرار می دهم. و ل۳۱همه دعا می کند با مزامیر 

از دیدن یک نمایش متفاوت  آنها  به این معنی است که آن  بر گشتند . و  به خانه هایشان ایستاده بودند. با دست هایی بر روی سینه 

  نجا آبه عنوان تماشاگر به آنها  .می بیند   نجا به بعد جهان روی دیگری و مسیر دیگری به خود آبودند. و از    در حال برگشتن

  .ستایش کردن خدا می نمودندنجا بر می گشتند. بعضی از سربازان رومی هم شروع به آمقصر از    رفته بودند ولی به عنوان 

را ستایش می کردند زیرا این امر به   عیسی چیزی را در جلجتا متوجه شده بودند که برای همینآنها  نجا چه دیده بودند؟ آدر آنها 

ویزان شده است با من و گناه من که در قلب من قرار دارد،  آمی کرد. کسی که در باالی صلیب زندگی خودشان نیز ربط پیدا 

کسی که در باالی صلیب قرار دارد کلیدی دارد که در بزرگ بهشت را برای  را نابود سازد. آنها  مرتبط است و او قصد دارد که

 نجا وارد شویم. آما دعوت می کنند که به  ما باز می کند. و نگهبانانی که در کنار در بهشت قرار دارند از 

 : می گویدو او این چنین 

 تو امروز با من در بهشت قرار خواهی گرفت. 

      آمین.


