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آنگاه عیسی با شاگردان خود به مکانی به نام ِجْتسیمانی 

رفت و به ایشان گفت: »در اینجا بنشینید تا من به آنجا  

سپس پطرس و دو پسر ِزبِدی را با  37 «.رفته، دعا کنم

گفت:   دیشانِب 38خود برد و اندوهگین و مضَطِرب شده، 

ام. در اینجا بمانید و  »از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده

سپس قدری پیش رفته به روْی بر  39 «.با من بیدار باشید

خاک افتاد و دعا کرد: »ای پدر من، اگر ممکن است این  

جام از من بگذرد، اّما نه به خواست من، بلکه به ارادۀ  

فته  را خ    آنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آنها40 «.تو

توانستید ساعتی با یافت. پس به پطرس گفت: »آیا نمی

بیدار باشید و دعا کنید تا در  41من بیدار بمانید؟ 

 «.نیفتید. روح مشتاق است، اّما جسم ناتوان  آزمایش

پس بار دیگر رفت و دعا کرد: »ای پدر من، اگر  42

ممکن نیست این جاْم نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه  

چون بازگشت، ایشان را  43 «.توست انجام شود ارادۀ

پس یک بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای  44 .همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود

اکنون  کنید؟دیشان گفت: »آیا هنوز در خوابید و استراحت می ب سپس نزد شاگردان آمد و 45ِ .سّومین بار همان دعا را تکرار کرد

کنندۀ من از راه  برخیزید، برویم. اینک تسلیم 46 .شودساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می

 «.رسدمی

 

کردند. اول از همه، به این دلیل که انبوه   همدیگر را مالقات   ی مردم بسیار ، صلیب کشیدن عیسی مسیحبه  رنج و  هنگام   در 

بزرگ از کشورهای مختلف برای جشن عید فصح در اورشلیم دور هم جمع شدند. با این حال، حاکمان یهودی و رومی نیز  

.  کشتن  عیسی مالقات کرده بودندبرای شان . حاکمان یهودی قبالً برای نقشه کنندکردند تا  حکم اعدام عیسی را صادر  مالقات  

. طرف  بود عالوه بر این، آنها با یهودا در شب تاریک به عنوان یک خائن مالقات کردند. اما همه این برخوردها فقط یک طرف 

از یک     دیگر شیطان بود   سوی کردند. از یک طرف خدا از    با هم مالقات  همین رویداد که قدرت های معنوی در  بوددیگر این 

بین آنها   یرد نهایی روبرو شدند و فقط یک پیروز َب یک َن  برای  ت های بزرگ نامرئی جهنم. قدر از طرف دیگرطرف بهشت  

ره بین روی این عیسی  بین این دو قدرت ایستاد. همه رویداد ها مثل ذَ  یا نیکی یا شر. و عیسی درست در  ... امکان داشت.

د حمل می کرد یک جام نمادین بود. تمام  متمرکز شد. بر شانه های او پیروزی یا شکست قضاوت می شد. چیزی که عیسی بای 

شد. اما یک جام دیگر وجود داشت. در آن جام نیروی  می بدی ها و تمام قدرت های شیطان و تمام گناهان جهان در آن جام یافت 

ای است كه با خون  رویداد بلند کرد و گفت: »این پیاله همان پیمان تازه  نبود. و عیسی آن را اندکی پیش از همه آ مشخص ینیک

که به     یجام   احساس اعتماد   و شادی داشتند    آواز ستایش را خواندند. ن شاگرداشود.« سپس در حالی که من بسته می 

که   را  یخوب  اتی تجرب   ام  جشد. . آن    پر ندهی آ ی خدا برا  یلب پر شد. آن جام با محبت خدا و با وعده هاالب  شاگردان داده شد 

سم شد. و  جَ م   حی به طور كامل در مس ت ّی آوردند. الوه ادی معجزات او را به  شاگردان آورد.   آنها  ادی داشتند به  یسی با عشاگردان 

  ی لحظات، ابر نی در ا  یحال، حت   نی بود! و با ا یآب بکشند و بنوشند. چه جشن شاد  یفراوان   نی از ا نستندتوا   یسی شاگردان ع

 یست ی از شاگردان با ک ی خواهد کرد. هر   انتی خ یسی از آنها به ع  یکی گفت که  یسی مع کوچک آمد. عجَ  ت   یبر رو  کی تار

  یدعا م یست ی ند. بادمان می  ی سی با ع یست ی . سه شاگرد بادرفتن  یکی او باشد. و سپس به تار خود   داردامکان که  می کرد  اعتراف 

  شیدو ن می که عیسی بایستی  ی داشت. جام بسیار یمت ی باال برد، ق نانی با اطم ی سی که ع  یناگهان مشخص شد که جام رای ز ندکرد

در همین . یانسان  یبود. پر از جنگ، پر از نفرت، پر از رنج ها  از شر لب پر اجام لب  نی . امی شد     ای دن  ی ها ی تمام بد شامل

می  نشانه کوچک از مقاومت نشان  کی حداقل   یست ی .  باکردند ی مدعا  یست ی با دانشاگرد، اآن جام ایست  ی و زمان که عیسی روبر

چرا که     به موقع است  اری بس یداستان جتسمان   !"روح مشتاق است، اّما جسم ناتوان حال نتوانستند. خوابشان برد. "  نی . و با ادادند

را هم در   زهای چ  نی . ما امی ها  را لمس کن  یبد    می توان می که   این است مثل ت ا اوق ی. گاهمی و جهنم  هست بهشت  نی ب   زی امروز ن ما 

. و از  می ن ی ب  یطرف جام نجات و برکت را م ک ی . از می کن  یخود احساس م  یشخص   یای و هم در دن  یاسی بزرگ س یدادهای رو

شاهد   گری د ی . در سومی مالقات با خدا هست  یو حت   یسو ما شاهد عشق، انسان دوست   کی . از می نگر ی به ورطه شر م گری د ی سو

تا به    می . دعوت شده اکشیده می شویمکه  ما به چالش  نجاستی . و استی قابل تحمل ن   گری که د  می هست  ی شکست، نفرت و رنج تلخ

را که خدا   ییمکان ها و زمان ها نی ! من چن می دعوت شده ا یسی بودن با ع ی. برامی و به درگاه او دعا کن  می خدا نگاه کن  ی سو

  ی.  با چه اعتقادمی ر کردزا ساله بر گ  ۱۲یبود که ما بچه ها مانی شدن ا دیی روزها جشن تا نی از ا یکی شناسم.   یم است  کی نزد

و   می از آن به خدا »بله« گفت . پس  می خواند  یبلند م یلق من در کنار من باش" را با صدا اکه سرود "خ ی در حال می شد سا ی وارد کل

وقت به خدا   نی هم در . شدمتبرک  شی بود که به عنوان کش نی ا ص صوخ م یاز زمان ها  گری د  یکی .   و می کرد دیی تا ن راما مانی ا



به   هک  مخدا«. من اعتراف کرد ی اری : »بله، به دادم دت ا فتم.  شهری در مقابل جماعت پذ را ش ی کش کی  ت ی «بله» گفتم و مسئول

  ی برا  ،یطی خواهم پرداخت. در هر شرا فه ی در حد توان  خود به انجام وظ انی حی مس غامبرپی  ک ی و به عنوان  ش ی کش کی عنوان 

حس کرده ام که جام   م. من هم بارها ه اخداوند را تجربه کرد  تی و حما  یکی بارها   نزد ری انجام آن کار آماده ام.  در چند دهه اخ

وجود داشتند. زمان   زی ن   یگری د ی بخوانم. اما زمان ها نانی و اطم ی خواستم با شاد ی که م یی. جااست با برکت خدا تا لبه پر شده 

که   دی رسی و به نظر م دمی کشی م یکه من سخت  یمواقع نی قدرتم بودم. همچن  انی که در پا یی. زمان هام بود دی و ناام  هخست  که ییها

شدم   می فرسا بود که در درون خودم تسلقدر طاقت آن  طانی ش یها رت که قد امده ی را د یمواقع نی من همچن . است شده خراب   ز ی همه چ

را تجربه کرده ام. من   ییسالها نی چن   ری در چند سال اخ ویژهبه   زی جماعت عز  .دمی د ی انجام کار یبرا  یاله ی و نه قدرت و نه وس

بار "بله"   به خدا   کی که  ی که افراد دمی د ی باور کنند. و بارها و بارها مرا خدا    تندخواس یم  ی که افراد کمتر و کمتردیدم  یم

.  کردند یترک مرا هم   سای . آنها کلکردند یخود را رها م  مانی دهند.  ا ت شهادبه خدا  گری خواهند د یتوانند و نم یمن  گفته اند، 

   انی را در م یخستگ نی در مورد آن موضوع دارم.  من هم  یدی و ناام  ی. احساس خستگکردند یترک م زی ن را  یسی آنها ع

چون جنگ پیش   افتاده ایمما دوباره به ورطه جهنم   راً ی وجود دارند. اخ ی ادی ز ار ی بس یکنم. و چالش ها ی احساس م یگرد انی حی مس

که خون در   نمی ب  ی ترک کنند. مها نفر مجبور شدند خانه و خانواده خود را  ونی لی م گری قابل لمس است.. بار د ر شاالن .  آمده است

  یشتری عمل ب  یدانم که فرصت ها و آزاد   یانجام دهم.  م  یکار   دی با دونم ی. مزدی ر ی م فِی و اودسا و ک  وپلی مار یها ابانی خ

من   یشنهادهای خسته ام و پ   اری حال من بس نی ا ا.  ب دن مقاومت وجود دار ی برا یاد ی ز یو کارها    کمک دارم  یبرا گرانی نسبت به د

  ری شر و خ نی ب  ییاروی در مورد رو یسی . داستان رنج عزانی عز   رسد.  یبه نظر م دهی فا  یدرمانده و ب  اری مبارزه با شر بس یبرا

  یقهرمان قو  ک ی . اما او مانند است   خیرو  شر  ی قدرت ها      نی . او در  راه ب می ن ی ب  یرا م یسی خطبه امروز ع ر ی است. در تصو

توان خود قرار دارد.   ینتهااست که در ا ی رمردی پ  هی او شب  ر ی تصو نی شود. بر عکس. در ا می  روز ی رسد که بر شر پ  یبه نظر نم

  کی کنم. اما من  ی احساس م یسی ع نی خودم را در ا یدی ناام یاست. من حت  نی و غمگ دی بار گناهان جهان بر  دوش اوست. او ناام

  یدعا محالت زند و دستانش را به  ی خدا زانو م  شی در حال دعا است. در پ  یسی . عنمی ب  یم  ری تصو نی را به وضوح در ا زی چ

  نی هم افتادند. و اروی دعا  به   به حالت کند. دستانش  یرا ترک نم شی دعا شر، او هنوز اعتماد دارد. و   درت . با وجود قردی گ

: کندی دعا م یسی عبا وجود همه این شر هستند که در عرض چند ساعت سوراخ و بسته خواهند شد.  ییدست ها هی دست ها  شب 

شریک می  و خودم را در رنج او  نمی ب  ی را م یسی رنج ع نی !« من ا یخواهی بلکه همانطور که تو م خواهم،ی طور که من م»نه آن 

تجربه کرده است. و   م،ی کن   یرا که ما تجربه م ی دی نکرد. او هم مثل ما انسان شد. او تمام شک و ترد غی در یز ی از چ یسی . عدانم

او بود. رنج وحشتناک   ی رو  ش ی که پ  دی را د یهولناک ی  طرف او مبارزه ک ی بود. از  شی شانه ها  یرو  ی شتری ب بار حال   نی با ا

...« ما  است : »اگر ممکن دی پرس  . از پدرش  بگذارد کنار  را زی مه چتواند ه یکه م د ی د یگرد  ی. از طرف طانی با ش مبارزه. بی صل

  تی توانست تمام مأمور  ی توانست فرار کند. او م یم یسی ،   ….ع بود ده ی خودش د  یکه او واقعاً راه نجات را برا  می کن یگمان م

آن کار را   یسی حال ع  نی توانست به خانه برود. و با ا یداشته باشد. او م  گانشدر کنار بست  ی آرام یخود را رها کند و زندگ

که او   به شاگردانش داد، به   یکرد، جام نجات  یاز پدر اطاعت نم یمان ی در آن زمان جتس یسی نکرد. او در کنار  ما ماند. اگر ع

  طرف خداست   کی است. از  درک قابل ری است که غ یب ی برخورد عج  کی  یمان ی در باغ جتس ت ی وضع  .می بود دروغ  یور کلط

مشکل   کی نابود کند. فقط  شه ی هم ی برا کبارهی را  زهای چ نی همه ا ست توان  ی گناه و مرگ است. خدا م طان،ی شاز سوی دیگر 

چسبد. ما متعلق به   یبه ما م طان ی شر، مرگ و ش رای کرد. ز ی نابود م طانی بود که او سپس ما را با ش نی وجود داشت و مشکل ا

. او آنچه را که متعلق به  رد ی گ یاست. او ضعف ما را به خود م ستادهی قدرتها ا نی ا نی ب  یسی . و در آنجا عمی قدرت ها هست  نی ا

. خدا  تداد که تحمل آن سخت اس  ی تناقض وحشتناک رخ م  کی . گناه،   بر عهده خودش است. و سپس ردی گ ی هده مماست به ع  

  ی سی است که ع لی دل نی . به هم است او  خود و گناه در  طانی مرگ، ش مثل اینکه  یعن ی دشمن نگاه کند.  عنوان به  یسی به ع یست ی با

هنوز   ط ی شرا  نی در ا یسی مرگ وحشتناک را تحمل کند. باورش سخت است که ع  نی ا  یست ی است که با لی دل نی . به همردی بم یست ی با

او   ،یدی ناام نی تر قی در عم یماند. حت  هم  بر دعا  به حالت. دستانش رد ب کاخط « پدر«خدا را او هنوز  . دی بگو «پدر«بتواند 

است که بر جهان   یروزی پ  نی کرد. و ا یبه خدا توکل م   زی در برابر غضب خدا ن  یاعتماد به خدا متمرکز بود. حت  باهمچنان 

  ی م وسی ما را مضطرب و مأ ،ما ی ای دن  یط دراشر. ادمانی ز ی با برخوردها م ی ا ستادهی ا نجای . حاال ما از ی شده است. جامعه عز رهی چ

پاسخ وجود دارد.   ی نفر برا ک ی سواالت وجود ندارد. اما  نی ا  ی برا ی پاسخ چی ه ؟کجاست  میان  نی :  خدا در امی پرس یکند. و ما م

محقق خواهد شد!   توحال در کنار خداست. "پدر! اراده  نی که در ع یسی که در کنار ماست. و ع ی سی است. ع یسی آن شخص ع

 ن ی آم


