
 در مورد صلیب شگفت زده  

 و   ۱۵ـ۱۳، ۵۲اشیا 

و به جایگاهی بس واال و رفیع   52اینک خادم من کامیاب خواهد شد

چراکه  چنانکه بسیاری از او14 .رسیده، سرافراز خواهد گردید

 مانست،ظاهرش چنان تباه شده بود که دیگر به انسان نمی 

به  15- آدم شبیه نبود اش چنان مخدوش که دیگر به بنیچهرهو 

که به پاشیدن خون      سان او اقوام بسیار را تطهیر خواهد کرد،همان

و پادشاهان به سبب او    قربانی توسط کاهن در آئین تطهیر اشاره دارد. 

زیرا آنچه را که بدیشان گفته نشده بود،   .دهان خود را خواهند بست

چه کسی پیام  .و آنچه را نشنیده بودند، درک خواهند کرد  خواهند دید،

زیرا  2 و بازوی خداوند بر ِکه مکشوف گشته است؟ ما را باور کرده،

ای در زمیِن خشک خواهد  و همچون ریشه  در حضور وی چون نهال،

و نه ظاهری که   او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم، .رویید

  .مرد دردآشنا و رنجدیده مردود نزد آدمیان،  خوار و3 .مشتاق او باشیم

  .خوار گشت و به حسابش نیاوردیم چون کسی که روی از او بگردانند،

ما بود که      و دردهای حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت 4

و از دست او   اما ما او را از جانب خدا مضروب، او حمل کرد،

حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش 5 .مصدوم و مبتال پنداشتیم

تأدیبی که ما را سالمتی  و به جهت تقصیرهای ما ِله گشت؛ سوراخ شد، 

همۀ ما چون  6 .یابیمو به زخمهای او ما شفا می   بخشید بر او آمد،

اما   د،و هر یک از ما به راه خود رفته بو  گوسفندان، گمراه شده بودیم، 

و چون   برند،ای که برای ذبح میچون بره هم  اما دهان نگشود؛  آزار و ستم دید، 7 .خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد

چه کسی از نسل او   ای ظالمانه برده شد؛با محاکمه 8 .همچنان دهان نگشود  اش خاموش است،برندهگوسفندی که نزد پشم 

گرچه هیچ خشونت  9 و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟   گان منقطع شد،زیرا او از زمین زند سخن تواند گفت، 

اما خواست  10 .و پس از مرگش، با دولتمندان قبرش را با شریران تعیین کردند، و فریبی در دهانش نبود، نورزید،

نسل خود را خواهد دید و   ساخت، چون جان خود را قربانی گناه .که او را ِله کرده، به دردها مبتال سازد خداوند این بود

و   ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید 11 .و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید  عمرش دراز خواهد شد،

زیرا گناهان ایشان را بر   خادم پارسای من به معرفت خود سبِب بسیاری را پارسا خواهد گردانید، .سیر خواهد شد

و غنیمت را با زورآوران تقسیم   بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد،12 .خویشتن حمل خواهد کرد

  او گناهان بسیاری را بر دوش کشید،  و از خطاکاران شمرده شد؛  زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت، .خواهد کرد

 .کندو برای خطاکاران شفاعت می

 

است   نیا ه بودمتوجه شد ا یکه اشع یزیچ  نیکرد. اول ییشگویرا پ یسیع بیصل یاز مدتها قبل مرگ بر رو ینب یا یاشع

  یاست که م لیدل نیاست! به هم یزیشگفت انگ زیواقعاً چ  یسیو مرگ ع  بیخواهند شد. صل رمتحیّکه همه ملتها 

 یزیچ  ؟ ویمش رمتحیّ یسی. چرا ما از مصلوب شدن عمیشو  کینزد یسیع بیبه صل زده رتیح حساس اامروز با  میخواه

کامالً   لیکند. نه ، ما به دال لتحمرا  یوحشتناک یزهای چ  گریفرد عادل به خاطر افراد د کیکه  ست ین غیر معمولی

. ما  بودو رو شده  ریز بیصل یبر روتمام جهان  رایز شویم .   ما شگفت زده  م یشگفت زده شو  یسیع بیاز صل یمتفاوت

.   با مثال:   بود هکرد رییبرعکس تغ به جهت   ما  ا یدن یعاد یزیهمه چ  یسیع بیصل یبر رو رایز ویم ششگفت زده 

در حال  یمظنون یخودش نگاه کند.  وقت یخود را برا یکند زندگ ی م یسع یاست که هر شخص نیا   یعیروش طب

،  دیاشتباه انجام داده ا یکه کار یهنگام :دیدان یرا م  نیازاد شود.  احتماالً شما هم ا کند  یمحاکمه است ، تالش م

  کیشر یکار بد نیبا ا یگری: "ددیبگو ریمانند ز یکه جمالت دیده یم حیشوار است. ترج د اریبس خود ریتقص رفتنیپذ

شرم   یانجام دهم! مردم حت    یرعمدیتوان گفت که غ یم  ا یما را مجبور کرد!"   یگری"من راه حال نداشتم!  د ا یاست!" 

   بز سپر قعهد عتیکه در  ی ربانیق. ما نندکرا آزاد  تا خودشان زنندمی    گرانیروغ در مورد دد ت شهادکه   ستندیاور ن

به   ما که چقدر راحت است که  تمام توجه انسان را از اشتباهات  میدان یم قاً ی. و ما دقمیدان یم یرا به خوببرده شود م نا 

  لبه خود  جذب کرد.  آن را مث ا یدن یتمام گناه ها  یسیشود. ع  یمعکوس م زیهمه چ   یسیع بی. با صلمیمنتقل کن یگرید

  یقربان ک یداد.     خود را به عنوان  انجام داوطلبانهرا    این ی  . او همه ردیذمی پنکرد اما او آن را   انکارانسان 

کار بر خالف  نی! متوقف شو! امیزن یم ادیبلند فر یبا صدا ا یدن کلبه  دینبا  ا یآ کرد تا مقصر واقعاً آزاد شود.  یمعرف

 یم بیصل یکه در آنجا بر رو  یشود! کس یشود. نه ، بدتر م یمکار متوقف ن   نیاست! اما تعجب ما به اخدا  عادالنه

بر به خاطر گناه ما   که  ت خود خداس بیصل یرو ی! نا آن کس بودگرفته شده  ابانی که  با اتفاق از خ  ستین یکس ردیم

 اتیمسئول جنا  دیمجرم با   یشود و کسشمرده    جوابگویاست که گناهکار توسط خدا  یعیاشت. طبذدر گ بیصل روی



او مجازات  یبه جا  بایستی شود و صالح یافتد. گناهکار آزاد م یم اتفاقبرعکس  رویداد  قاً یدق نجا یخود را تحمل کند. ا

که ذات   ی! کسکشته بود ایجاد کرد را  یکه زندگ ی. آن کسشده بودوارونه   ا ی، دن ردیم یم یسیع یشود. بله ، وقت یم

  یعدالت یکه ب یشود ، در حال  یمشمرده  لنا عادصالح است  که  یاست ، توسط مرگ  غلبه شده بود. تنها کس یزندگ

دوش گرفت. و   رو ضعف ما را ب یماری، ببود دهیو با جالل خدا پوش ختشنا   ینم یضعف چیکه ه یشود. کس یآزاد م

 بخراجا در آن دینبا  زیهمه چ  ا یآ خت؟یدر آنجا فرو ر ا یتمام دن دینبا  ا یاست. آ کرده یزیتوسط خدا   برنامه ر نها یهمه ا

  یسوال نی! و اولدآی یم شیهم پ ی. سواالتمیشو ری. اما ما نه تنها متح شویم شگفت   یسیع بیتوان از صل یبله ، م باشد.؟

 انجام یگریتوانست عمل د یخدا نم ا یآنقدر جلو برود که گناه را بردارد؟ آ ه بوداست: چرا؟ چرا خدا مجبور شد نیمهم ا

 نیکه خداوند نتواند انجام دهد. او همچن ستین یکار چی ، ه بلهبله"   بله ، خداوند متعال است! ٬جواب بده  دیبا  یحت ؟کند

  شی، سوال ما بانجام نداد. کار را  نیا خدا چرا  میپرس یم  یجارو کند. وقت زیم یگناهان را از رو هیثان ک یتواند در  یم

. و  میحدس بزن  مینتوا ی... اما مریکرده است و غ یرفتار نیچرا خدا چن میدان یما نم : میپاسخ ده دیشود و با  یاز حد م

  یدر زندگ میتوان یم یاست.. حت نیشود که گناه انقدر سنگ یمشخص م    بیصل قیکه از طر  م یدرک کن میتوان یهم م

  ییامدها یما پ یا یدر دن یاست. انجام هر کار ردشوااست و هم   ادیکه احساس گناه ز میروزمره خود مشاهده کن یعاد

، فرزندان مان و  میکن یخود استفاده م یا یما   از منابع دن یوقت.  هستند ینیسنگها بیش از حد عواقب   نیدارند. و ا

بار  ریز  امروز چقدر  مینیتا بب مینگاه کن یکنون یها  است یبه س دیحمل کنند. و ما فقط با  ما را  نیگناه سنگ دیبا  گرانید

تمام بار  رایاست. ز زینگواقعا شگفت ا یسیع بیصل یرو بر است که  یزیهمان چ  نی! و امیبر یاشتباهات گذشته رنج م

  یعشق! تمام کار یکشته شود. هر دروغ ، هر کلمه ب گرانیکه توسط د ی! هر کسا یدن ریبر دوش اوست! همه تقص  ا یدن

ممکن است   ا یباشد؟ آ ذیرپ کار امکان نیا ا یآ .  است  یسی ع نیاز دست داده ام بر دوش هم که من ییزها یکه کردم! همه چ 

 یطیشرا چیتحت ه نی: "نه!" ادییبگو دیشخص باشد؟ به طور معمول با   کی بر عهده  ندهیتمام گناهان گذشته ، حال و آ

رنج  لینفر به دل کی ی، چگونه ممکن است حت نی است. و عالوه بر ا ادیز بیش از حد . بار گناه ستین ریامکان پذ

را به   بیصل ا یاست که اشع لیدل نیبه هم قاً یاست. و دق رممکن یغ یزیچ  نیچن ی، به طور معمول قاً یآزاد شود. دق یگرید

!  ن کار خداستی! آمعجزه است  کی نی! استین یعیطببود اتفاق افتاده  بیصل یدهد. آنچه رو یم حیتوض گرید یعبارت

  ی. ما فقط ممیندرک ک بیصل یمعجزه را رو نیا میتوان یبلکه خود خداست!  ما نم ستین بیصل یرو یمعمول شخصی

تصور  یگریداستان را طور د میجرات کن میبتوان دی. شا م یشو کینزد صلیب به طور موقت و متعجب به معجزه میتوان

ر است  واشد راینقدانسان  ینکه گناهه خداوند گفت  دیمرد.  و تصور کن ینم بیصل ی بر رو یسیاگر ع دی: تصور کنمیکن

است   نگونهیاز مردم واقعاً ا یاریبس یبرا رای، ز ستین  یتصور  دشوار نیهم قعخراب کند.  بله ، در وا ا یکل دن دیکه با 

پاک  شده است.   بیصل یتوانند باور کنند که گناه بر رو ینم ا یخواهند  ینم یاری. بسمردن  بیصل یرو یحت یسیکه ع

 قاً ی. و دقکندجبران  دیو کلمه غلط با  ناهما مشاهده کرد. هر قدم اشتباه ، گ یا یتوان  در دن یرا م عقیدهو قطعاً عواقب آن 

 یزیما در نفرت و خونر که خواهد ی. اما خدا نمابدی ینم انیانتقام و نفرت هرگز پا  وبیاست که چرخه مع لیدل نیبه هم

 نیاز ا یکی چیبه ه ی. ما حتمیرا سرزنش کن گرانیما د که خواهد  ی. خدا نممیریما بم  که  خواهد ی. خدا نممیفرو برو

ما نشان    بهخدا را  یدهد ، بلکه برنامه سالمت یگناه را به ما نشان م نینه تنها بار سنگ بیصل  رایز  !میندار ازیموارد ن

با ما   یدیدهد که گناه برطرف شده است! در آنجا در جلجوتا خدا شروع جد یبه ما نشان م ژهیبه و بیدهد! صل یم

که   مینیبب میتوان یم بیصل ی ! بر رومیخود بگرد اهرفع گن یبرا یبه دنبال مکان ست یالزم ن گریکرد. د جادیانسانها ا

وجود ندارد  یلیدل چیکه ه مینیب ی. ممیهست یزیعز یکه ما بچه ها  مینیبب میتوان یما را دوست دارد. م  شهی چگونه خدا هم

افتد! در  یدر زمان ما اتفاق م نها یافتد! و همه ا یاتفاق م بیصل یرو ی! صلح و رستگارمیباش رمتنفّ خود  هیکه از همسا 

 نیما! آم یزندگ

 
 


