
 ینید، آن مرد اینجاستبب

 ۵،   ۱۹ -  ۲۸،     ۱۸ نا یوح

صبح زود عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. یهودیان به کاخ وارد نشدند 

آمد و از پس پیالطس بیرون  .مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند

ر اگ»فتند: در جواب گ «چه شكایتی علیه این مرد دارید؟»آنها پرسید: 

او را ببرید و بر »پیالطس گفت:  «.آوردیمد او را نزد تو نمیجنایتكار نبو

طبق قانون، ما »یهودیان به او پاسخ دادند: « طبق قانون خود محاكمه نمایید.

آنچه كه عیسی در اشاره به و به این ترتیب «.اجازه نداریم کسی را بكشیم

 پیالطس به کاخ برگشت وس سپ .نحؤه مرگ خود گفته بود تحقّق یافت

عیسی «آیا تو پادشاه یهود هستی؟»پرسید:  عیسی را احضار كرده از او

آیا این نظر خود توست یا دیگران دربارٔه من چنین »پاسخ داد: 

ودت و سران كاهنان، مگر من یهودی هستم؟ قوم خ»پیالطس گفت: «اند؟گفته

به ادشاهی من متعلّق پ»اد: پاسخ د عیسی «ای؟تو را نزد من آوردند. چه کرده

داشت، پیروان من جهان تعلّق می من به این این جهان نیست. اگر پادشاهی

ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی  جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم،می

عیسی پاسخ داد: « پس تو پادشاه هستی؟»به او گفت:  پیالطس «.نیست

راستی  ه دنیا آمدم تا به ام و بشده ی این متولّدهستم. من برا گوییطور كه میهمان»

راستی » پیالطس گفت:  «.شنودهرکه راستی را دوست دارد، سخنان مرا می شهادت دهم و

در این مرد  من »پس از گفتن این سخن، پیالطس باز نزد یهودیان رفت و به آنها گفت:   «چیست؟

کنم. آزاد می تان یکی از زندانیان را برایولی طبق رسم شما من در روز فصح  هیچ ُجرمی نیافتم،

باراباس را  خواهیم، نه او را نمی»دند: آنها همه فریاد كشی «آزاد سازم؟ آیا مایلید كه پادشاه یهود را برایتان

سربازان تاجی  در این وقت پیالطس دستور داد عیسی را تازیانه زدندو  .باراباس یک راهزن بود« آزاد كن.

گفتند: می آمدند و و نزد او می .رغوانی رنگ به او پوشانیدندسر او گذاشتند و ردایی ااز خار بافته بر 

ببینید، او را نزد شما »بار دیگر پیالطس بیرون آمد و به آنها گفت:  .زدندبه او سیلی می و« درود بر پادشاه یهود!»

غوانی برتن داشت ی ارج خاری بر سر و ردایکه تاو عیسی درحالی«.بینمآورم تا بدانید كه در او هیچ ُجرمی نمیمی

  «.ینید، آن مرد اینجاستبب»بیرون آمد. پیالطس گفت: 

 
خدمت کرد. و اکنون از  میسال او   به عنوان فرماندار امپراتور در اورشل نیچند  مدت است.  در خسته شده  التسیپ

 آقیعم د کهنک برخورد انیرشود با شومجبور ب شهیخسته شده است. او هم یهودیبا موضوعات  یدائم یجنگ ها
که آنها  به  یوجود داشت: زمان انیهودی سیبا ر ندید. و سپس هم کار ناخوشانرا بکش  اه رومی تمام ند دوست داشت

و در   .ندیدروغ بگو است مقدسکه خدا  نام  به یحت ایآمدند،   مردم را بخرند و  یداشتند, حت عقیدهقدرت خودشان 
که از نظر مردم  ندم دادانجآ لیدل کی بهتنها  را کار نیحفظ کردند. آنها ارا  خلوص نیم قوانبه دقت تماحال آنها  نیع

راهزنها  را  نیمجبور شده بود که ا یاست!" حاال او حت یمعن یانقدر ب نی. "پس ابه نظر برسند   انسان های عادلمثل 
هر از   دیتوان یوجود شما م نیا!" با رندیبگ یمثل ما آلودگ انیومخواستند از ر یآنها  نم رای... "ز ندیاز کاخ بب رونیب

رفت،  رونیب  زیبا لباس تم تیکه او در نها یهنگام !  ...داستشمام کناز دور  را یهودی اطی، زباله حبوی کدام از آنها
او  شیان دادند پکه آنها نش ی. شورشدینگاه که هرگز فراموش نخواهد کرد, د کی... و سپس  دیبلند را شن یاو صدا

 تکاریجنا کیانسان  نیتواند بالفاصله متوجه شود که ا یم تسالیرا متوقف کرد. پ که اوبود  یو آن کس ، ستادیا
کنجکاو  التسیکه پ   ایستاد یاعتماد به نفس نیبا چن   یحت . او نه تنها عشق و آرامش را اشاعه داد ... ستین یولمعم

 هدادگا یبه سرعت به مرکز نقطه ا یسیو ع تسالیپ ،یسیبا ع یخصوص فتگودر گ بود؟ یچه کس یسیع نیشد. ا
باالتر بود.  اریاو بس ینداشت. ادعا یاسیس یادعا چی، اما هته شدشناخ   یرهبر شورش کیبه عنوان  یسی. عدندیرس

 انیهودیکه مثل  ودب یدمر التسیخدا آشکار بود. پ یاو   پادشاه قیبود، بلکه از طر قتیحق یبرا یاو نه تنها  شاهد
اب ذنیز دچار ع  التسیبه مرگ شد. پ محکوم یسیع لیدل نین کرد. به همرا روش پاسیناسفساد و  یسیبود. عفاسد 

از آنچه   دارد یا دهیا احساس شهادت دهد. هر انسان نیتواند به ا یشود، م یمواجه م یسیکه با ع یهر کس .وجدان شد
. در حال حاضر در خلقت، خداوند به  ستینه نعادال این دارد که  دهیا کی زیان نخدا باشد. و هر انس مقابلکه درست 

بود.   اما او  هودایچوپان، استان  التسی. پشکسترا  تشیجهان داد. و آدم مامور را در مورد شبان   فهیآدم   وظ
گناه بود و  یب یسیطرف، او متوجه شد که ع کیاز  د احساس کرد.مثل آدم بود. او تناقض را در خو یانسان

 را گناه یمرد ب نیاز مرگ ا یریجلوگ خودش قدرت  التسیپ مردم بود. و  یعدالت یاثبات شرم آور از بو ا تیمحکوم
فرد است.  نیا یزندگ  نجاتاش مهمتر از  یشخص ی. او در خود احساس کرد که شهرت و زندگدیداشت. اما او ترس

  .داشتبود و احساس شرم  ستادهیجا ااما آن نداشت. یسیع نیا وم کردنبا محک یمشکل چیه التسیپ ،یعاد طیدر شرا
و  نکار روش نی. و نه تنها اشود یاو ظاهر م  شیخود خدا   پ یسیع قیکه از طر ندیتوانست به وضوح بب یاو م



تمام  التسی. پدینیخود را بب یصشخ یزندگ یتواند به وضوح اراده خدا برا یم زین سالتیپ یسیع نیبود... در ا حواض
. تمام , به یاد آورد.خواهران و برادرانش را که به خاطر شورش شکنجه کرده بود. او دیاو دچشم  مقابلعمر خود را 

است تا    اده د بیفر .. او مردم را  دیرا د یباز کی. و دوباره و دوباره او دمرور کرکار خود را در ذهن خود 
 شتهدا اخالق دیتوانیصحبت کند. شما نم یار به خوبک نیانسته است از ا، او توخودش  را بزرگتر بسازد.. تا آن زمان

همه  ،یسیاما، قبل از ع .می داد.  حاو همیشه این طور به همسرش توضی.  باشید نمونه تاسیدر سچنین و هم دیباش
 ید، زمانه ششرمند  طسالیو پ این سوال را از خود پرسید" ست؟یچ قتی: "حقبود   هاشتبا شکامال به نظر هاکار نیا

است. ایستاده  یمتقاض کیساده به عنوان  یهودیمرد  کی مقابلروم  یفرمانروا به عنوان     متوجه شد که ناگهانکه 
  نه ایفت چیکه در ه خواستیام دهد! او قطعا نمخواست کار درست انج یو سپس صورت او ناگهان روشن شد. او م

د!  وخواست مثل او بش ی. . او مردیبگ ادیبود  ستادهیا ش  مقابلمرد   در  نیاز ا یزیخواست چ یدخالت کند. او فقط م
 یکرد: "من نم یمعرف یهودی تیجمع مقابلقدرت روم  ندهیخود را به عنوان نما گریرفت و بار د یعموم محلاو به 
 د،یاو رسموج به  کیمانند  مردم فریادکه  یو هنگام دیکه مردم را د یدهم!" هنگام صیرا   تشخ یگناه  هیچتوانم 
شود!  لیتبد دوباره شورش کیتواند به  یم یکار حت نی. ااست غلط  کار االن کامال  نیشد. ا دهیچیپ تیوضع  متوجه

بود   افتادهیدر زندان بود. در گذشته هرگز اتفاق ن ارقسو  یواقع تکاریجنا کین آمد. درخشا دهیا کی  با و سپس او
درک کند چه  دیبکند، همه با هسیامق یسیبا ع را تکاریجنا نیا  اگر او د.    ننازاد ک ی راتکاریاجن نیچن   انیکه  روم

که  دیشنرا قوم  یها ادیکه فر یوقت اما پیش بینی او درست از آب در نیامد !سبارابا ای یسیدارد: ع یگناه کمتر یکس
دانست  یم التسی. پشود آزاد دیبا س. باراباکنیدب مصلو   دیرا با یسیع« !سبلکه بارابا ،یسیغ نه »زنند:  یصدا م

و  یعدالت ی. و او خود را به سمت ب, کردبه آنچه که عدالت خدا است ینگاه اجمال کیکه او شکست خورده است. او 
ری اج رشجگدرون قلب و  بهبد  یاحساس کرد و آن نگاه یسیع به  یبار او نگاه نیآخربرای . بودتقلب قرار داده 

 یاز خار  که رو ی: تاج پادشاه بود: کی کاتوریکار د،یکه او د یزید. اما چه بوشا یسیدانست که ع یم التسی. پکرد
از صورت بود.  ستادهیا در خون خود  یسیکرد. عمی خون را پنهان  یبه سخت سرباز  زالتو قرمپسرش گذاشته بود. 

ت، خون خودش در دست داش یسیکه ع یا خون. و معلوم شد که تنهکیدو دستهای عیسی به روی زمین خون می چ
 دفاس ،نبود بندهیفر ،  در این فرد وجود نداشت یرحم یب چی: هشد نیاو غمگ  !" چه موجودی است انسان   دینیبود. "بب
 توانست باشد. یخواست باشد ... اما متأسفانه نم یم شهیکه او همبود  ی... مردنبوددروغگو  ، ص  نبودو حری
روشن شده است    ما برایح به وضون، داستا نیا قیحال، از طر نیود. با اکوتاه  ب الطسیپ در مقابل یسیع ییبازجو
فاسد بود،  میرژ کی یقربان یسیاگر ع یداشتند. و حتن یسیع کردنمصلوب  ایبر ی قدرت الطسیو نه پ انیهودیکه نه 

 یجه می رسیم که او  به این نتاز همه  شتریما ب یسی. در عستیقدرتمند ن   یاز باز یقربان کیهنوز روشن است که او 
. شاگردانش یادآوری کرده بود که به صلیب کشیده خواهد شد. ابتدا عیسی خودش به  ازباالتر از هر دولت است! 

متفاوت  دیبا یسیع  در  زیشود که همه چ یمتوجه م التسیپ .می کنددنبال  الطسیبدون پ یرا حت ریمس نیا یسیع
دانستند  یاختند و مشن تیآن را به رسم زین یهودیکشد. محققان  یو خجالت مشناسد  یم تیآن را به رسم باشد ... او
 رییتغ را شانخود دیرا ثابت کنند، با یسی. چون اگر عخواهند ی, نمکند یم یندگینما یسیکه ع  را ی قتیکه آنها حق

داستان مصلوب  نجایو در ا د.دهن رییتغنیز خودشان را  دیکنند، بلکه با یرویپ   از  ایین ها  دیبکنند. آنها نه تنها با
از آن است.  شتریمن است، اما او ب یالگو یسیمن است؟ ع یپادشاه زندگ یکس . چهدیرسهم ما  خیتاربه    یسیشدن ع
 ستادم،یا یسیع   شیپکه  یخواست!  من هم، وقت یمن م نیاز تحس شتریب یسیاما ع کنم،یم نیرا تحس یسیمن ع

ر مجبور شدم ؟ چند بامبرسان حیمس یسیرا به ع زیخواهم همه چ یواقعا م ایم. آکن یام را احساس م یض زندگتناق
قرار دادن  یبرا گفتن؟ قتیحق ایهر دو دست خودم فکر کردم: دروغ  یها نهیگزبتعادل، من  کیمانند  رم؟یبگ میتصم

 نبطدر   است که او  ینبدان مع یسیم؟ اعتقاد به عترام خودحا وگرفتن قدرت و نام  یبرا ای فها،یخود در سمت ضع
و همه د کن یزندگمن در قلب   او که خواهم  یواقعا م ایخواهد بود. اما آ پس پادشاه من نیاز ا یسیاست. ع میزندگ

 کیاو لکه باست،  یقربان کیها نه تن یسیدهم؟ عقرار او خودم را تحت اراده  خواهم یم اینشان دهم؟ آ به او را زیچ
 نیاست. و ا هستادیگناهان من و خداوند ا نیهن بزرگ است که باک کیاست، بلکه پادشاه  کیاست و نه تنها  پادشاه

 نی". آمدید بودیخواهحق دارد.  او  گفت "امروز شما با من در بهشت  نینه تنها قدرت، بلکه همچن یسیع


