
 تمام شد!

 ۳۰ـ  ۱۶،    ۱۹  نایوحانجیل  بهخوجمعه 

پس آنها عیسی   .سرانجام پیالطس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود 

که به برد، به جاییخود را میکه صلیب عیسی درحالی .را تحویل گرفتند

آنجا او را به  در.و به عبری به ُجلُجتا موسوم است، رفت« محلٔه كاسه سر»

دیگری  و دو نفر دیگر را یکی در دست راست ومیخكوب كردند و با اصلیب 

پیالطس .در سمت چپ او مصلوب كردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود

عیسای »نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: ای تقصیرنامه

از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا  بسیاری«.ناصری پادشاه یهود

دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای  که عیسی مصلوب شد از شهرییجا

بنابراین، سران كاهنان یهود به  .عبری و التین و یونانی نوشته شده بود

کرد كه پادشاه یهود ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادّعا می»طس گفتند: پیال

سربازان از اینكه  پس «.هرچه نوشتم، نوشتم»پیالطس پاسخ داد:  «.است

چهار قسمت  یسی را به صلیب میخكوب كردند، لباسهای او را برداشتند وع

او كه  كردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت ولی پیراهن

پس آنها به  .پارچه بافته شده بود، باقی مانددرز نداشت و از باال تا پایین یک

و ببینیم به چه  ی آن قرعه بیندازیمآن را پاره نكنیم، بیایید رو» :یكدیگر گفتند

لباسهای مرا در »فرماید: كالم خدا كه میاین ترتیب  به    «.رسدكسی می

نزدیک صلیبی كه  .به حقیقت پیوست و سربازان همین كار را كردند« بر ردایم قرعه افكندند. میان خود تقسیم كردند و

وقتی  .واهرش مریم زن كلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودندعیسی به آن میخكوب شده بود، مادر عیسی به اتّفاق خ

مادر، این »داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: ر خود را دید كه پهلوی همان شاگردی كه او را دوست میعیسی ماد

به خانٔه خود و از همان لحظه آن شاگرد او را « باشد.و این مادر تو می»و بعد به شاگرد خود گفت:  «.باشدپسر تو می

 .و به این طریق پیشگویی كالم خدا تحقّق یافت« ام.تشنه»چیز انجام شده است، گفت: بعد از آن عیسی دید كه همه   .برد

ای گذارده ای پر از شراب تُرشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته كردند و آن را بر سر نیخمره

 «.تمام شد»یسی به شراب لب زد گفت: ی عوقت .جلوی دهان او گرفتند

 لیدل نیمصلوب شده اند. به هم انیرا توسط روم گرید یهودی ۲۰۰۰کشته شد، حدود  بیصل یبر رو یسیدر  زمان ع 

پاسخ  یبود؟ برا ژهیو اریبس یسیرنج عو  بیدر مورد صل یزیپرسند که چه چ یاز انسان با تعجب م یاست که برخ

وجود دارد که به ما مربوط  یوحشتناک یزهایما چ زماندر  یحت م؟یبپرس ،یاعث بدباز   دیتدا باسوال، اب نیدادن به ا

 گری. و در افغانستان و د   رندیم یم رانیدر ا لیس یایبال جهینت ازگناه  یاز افراد ب یاریشود. در حال حاضر، بس یم

نشان  بیصل یبر رو  زیسؤال است که به ما ن نی؟ اآمد و چراها بدیاین گر جنگ وجود دارد. از کجا کشورها هم فتنه

 طیخداوند هم در مح  ایوجود داشتند. ا را گری, عامالن، تماشاگران و متهم دیسیع بیصل طیشده است.   در مح داده

 یم یهم دستان ماست.  از آنجا که چه اتفاق بیصل یاتفاق بر رو نیجا بود,  ا؟ اگر خداوند هم در آندبو کینزد بیصل

گرفته شده است.  میدر آنجا تصم دهد.  سرنوشت من و سرنوشت  تو یقرار م ریاز ما شخصا را تحت تاث کیافتد، هر 

من   ُجلُجتاتوانم به خانه برگردم؟  یرسد، چگونه م یم انیروز به پا نیکه ا یکوه هستم؟ و وقت نیمن در ا ی، ک ُجلُجتا

 کجاست؟

 کوه گولگوتاآن  در تصویر کشیده می شود.  هلی درباره پلیدی در جلوی چشمان مان بدر روز جمعه سیاه یک بار دیگر ، سوا  

را برای  "به صلیب کشیدن عیسی "احتمال زیاد من دوست ندارم که درباره این داستان وحشت ناکو یک مجرم هستی؟ نه ، به ت

یله خطاب قرار می دهم. من عالمت صلیب را کودکانم تعریف کنم. من از هر ظلمی پرهیز می کنم. و هر شخص ظالم را بدینوس

اگر من بخواهم طبیعی بنگرم باید بگویم که این یک دادگاهی را در کلیسا هم قرار می دهم. ولی آن  با خودم همیشه همراه دارم و

ود بسیار وحشت ناک است و برای همین من مخالف هرگونه اعمال چنین حکم هایی هستم. ما وقتی که صحبت از ظلم می ش

تا زمانی که د و دیگر به من مربوط نمی شو همسئلآن  لباسی سفید بر تن می کنیم و همه چیز را محکوم می کنیم. و می گوییم که

به صورت پنهانی و ارام عبور آن  توجه ای نمی کنیم. و از کنارآن  صدای ظلم همه گیر نشود ما اعتراضی نمی کنیم. اغلب ما به

 شویم. و خودمان را یک ادم بسیار مهربان و معمولی نشان می دهیم. ر ندچاآن  می کنیم تا ما به

آن  که در بود. انسان های زیادی وجود داشتند که در اطراف صلیب نظاره گر این واقعهافرادی هستی آن  ویا شاید تو یکی از

از دور نظاره گر او بودند. چشمان ما هر نجا سربازان و مردم حضور داشتند حتی اشنایان عیسی آروز این اتفاق را دیده اند. در 

 ها نگاه می کنیم و چیزی نمی گوییم.نآلم ها و بی عدالتی های زیادی می باشد. و ما فقط به روز شاهد ظ



دیده نمی  "صلیب "اشیا نبی در کتابش از بالترین بی احترامی هایی می گوید که به عیسی می شود. که در این داستان غمناک

نجا می بینیم که همه به عیسی بی آنجا می بیند معطوف می شود. ولی در آبه درد و رنجی که عیسی در نظر ما و اغلب شود. 

حترامی و مسخره می کنند حتی سربازان و غیر یهودیان و یکی از مجرمان نیز این کار را می کنند. تماشاگران برای اینکه نمی ا

حقیر می ترای همین از کلمات تحقیر امیز استفاده می کنند. و او را مسخره و خواهند دستانشان را به خون عیسی الوده کنند ب

 کنند.

نجا کاری نمی آپلیدی موجود در آن  خدا باماشاگران هستند. و همچنین در این بازی خدا نیز وجود دارد. نها مجرم و قربانی و تآ

می شود؟ طبق گفته های انجیل خدا در همه لحظه ها نآن  او مانع حال چرا به اجرا در می اید. نجا آدر به خودی خود آن  کند و

نجا رخ می دهد را گزارش می کند. و همه اینها را خدا آرنامه هایی که در در نقشه خودش باقی می ماند. حتی انجیل اعمال و ب

دخالت می دهد. هر چند که آن  خودش خواسته است. خدا خودش را در این نمایش جدا از پلیدی نمی داند بلکه او خودش را در

مایش قرار داده است. او خودش را در این نآن  و این به این معنی است که او فقط خودش را درخدا با پلیدی هیچ سرکاری ندارد. 

ش را قالب گذاشت که حتی دیگران او را در این قالب ببینند و او را اشتباه بگیرند. او خودش را در جای پلیدی قرار داد. او خود

ته ها تا به امروز بدین طور جلوه داد که تا به امروز هم خیلی ها به این تصور هستند که خدا در درون پلیدی قرار دارد. از گذش

یه و تحلیل کنند. و طبق این ودشان جرات می دهند که خدا را تجزنیز همین گونه بوده است. بطوری که خیلی ها امروزه به خ

چک و خونخوار می دانند و همچنین او را مانند کسی که به فرزند خودش هم رحم نکرد و او را کشت ، کو را خدا، انها تحلیل 

 و حتی اجازه می دهد که پسرش رنج و عذاب ببیند و به راحتی او را به صلیب می کشد. امی پندارند. و 

 نفر دیگر در انجا به صلیب کشیده شود. روز اجازه داده است تا یک آن  ادم با این وجود فقط می تواند بگوید که خدا در

این نه به خاطر پلید  د ،و اگر او مجرم بوباشد. کسی که در انجا به صلیب کشیده شده است. همزمان هم قربانی و هم مجرم می 

 .نه به خاطر معصوم بودن او بود شد ، اینبودن او می بود و اگر او قربانی 

کسی که سرنوشت همه انسان ها را تعیین و انتخاب می کند. کسی که دار اویخته شده است. قاضی تمام هستی به  نه ، او به عنوان

یم گیری را دارد که چه کسی باید مورد قضاوت قرار گیرد و چه کسی نه. او کسی است که خودش بدون گناه است و اجازه تصم

 قرار بود کسی  زمان عیسی این مرسوم بود که اگر در را بر روی صلیب قرار داد. ولی در اینجا یک چیز متفاوتی وجود دارد. 

نی اعظم بخشیده می شد. ولی او در ابتدا بایستی به گناه هان گناه هان  او توسط روحا بایستی به دار اویخته می شد، در ابتدا

ده بود. و گناه در خودش اعتراف بکند و امرزش گناه بخواهد. ولی در اینجا مسئله این بود که عیسی هیچ گناهی را مرتکب نش

 پیالطسدر عوض زیده باشد. برابر او بی سخن می ماند. همچنین ما جایی  را نمی بینیم که یک روحانی گناه هان عیسی را امر

نه تنها  یسی" عیهودیپادشاه  یسیدستور داد: "ع بیصل یبر رورا کلمات  زین پیالطسو همان است." گناهیمرد ب نی: "ادیگو یم

او  ایادشاه دناما از نظر پ  اما پادشاه کل جهان.  ستیپادشاه است! او پادشاه ما است و او تنها پادشاه ما ن کی. او است یقربان کی

مادر، این پسر تو "..... دیو شاگردش را که او دوست داشت، د مادرش  ب،یصل یبر رو ی. حتنداشت تیدر مورد خودش اهم

کرد، هم از ما  یاز مادرش مراقبت م   یسیهمانطور که ع     "باشد.ادر تو میاین م"و بعد به شاگرد خود گفت:  ".باشدمی

سخن  ایکل دن یبرا یسیعمادر و شاگرد را،  قیلحظه بعد از تشو کیاز آن است. فقط  شتریحال ب نیکند. اما در ع یمراقبت م

جهان، خدا گفت:    تمام شده  نشیآفر.  بعد از کالم ، گفته شد  نیکرد هم جادیخدا جهان را ا ی: " تمام شده است!" وقتدیگو یم

. بودرا تمام شده  بیندارد که رنج صل یفقط معن  ،یسیکالم ع نیام کرد. حکمرا  دیجد نشیآفر یسیع ب،یصل یروبر   است!

 تیمامور نیا یسیبود که مردم گمشده را به خدا بازگردانند. ع نیاو ا تیاو تمام شده است. مأمور تیاست که مأمور یبدان معن

 یادیز یمن کامل است. شکاف ها تیمامور میتوانم بگو یکنم نم یخودم نگاه م یبه زندگ یکرد. وقت لیتکم بیصل یرا رو

توانم در  یمن نم ن،یبرم. بنابرا یرنج م ادینكات و اشتباهات ز نیهم وجود دارد. من از نظر ا یاریبس یوجود دارد و نقص ها

بود که مردم  نیا یسی. کار عدیرا بگو نیتواند ا یاو واقعا ممتفاوت است.  یسیکار تمام شده است." ع نی: "امیام بگو یزندگ انیپا

. میآمد که ما انسان   اشتباه بود لیدل نیهم یبرا یسی.     عستیما اسنان ن یبرا یحرف نیرا نشان داشت که گناه و شکست، آخر

من به  ی. براهستندحرف همه بشر  نیاول زیبودند. اما آنها ن یسیع یاحرف ه نی: "تمام شد" آخربیصل یبر رو یسیکلمات ع

"تمام شد."   دیگو یم بیصل یبر رو  یم یسیکه ع ییشود.  جا یشروع م  یسیکالم ع نیاز ا زیهمه چ ،یحیمس کیعنوان 

بودند، همه  بیصل ر اطرافکه د یخواهد آمد.  افراد کیدر زمان که مرگ ما نزد یتواند  شروع  کند حت یمن باز هم م یزندگ

 نبود. یعاد یدیپل کی یسیشدن ع مصلوبدرک کردند که   نهایا ی

جهان روی دیگری و به این معنی است که انها از دیدن یک نمایش متفاوت در حال برگشتند می بودند. و از انجا به بعد آن  . و

نجا بر می گشتند. بعضی از آبودند ولی به عنوان یک مقصر از نجا رفته آنها به عنوان تماشاگر به آمسیر دیگری به خود می دید. 

متوجه شده بودند  ُجلُجتانها چیزی را در آنجا چه دیده بودند؟ آنها در آ. ستایش کردن خدا می نمودندسربازان رومی هم شروع به 

رد. کسی که در باالی صلیب را ستایش می کردند زیرا این امر به زندگی خودشان نیز ربط پیدا می ک عیسی ی همینکه برا

کسی که در باالی صلیب قرار دارد کلیدی دارد که در بزرگ    .اویزان شده است با من و گناه من که در قلب من قرار دارد

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

 تمام شد""  گفت: چنین عیسی 

 ینجوری گفت.او ا



 .درست است لیدل نیبه هم 

     آمین.


