در مورد صلیب شگفت زده
اشیا ۱۳ ،۵۲ـ ۱۵و

اینک خادم من کامیاب خواهد شد 52و به جایگاهی بس واال و رفیع
رسیده ،سرافراز خواهد گردید14 .چنانکه بسیاری از او چراکه
ظاهرش چنان تباه شده بود که دیگر به انسان نمیمانست،
و چهرهاش چنان مخدوش که دیگر به بنیآدم شبیه نبود -15به
همان سان او اقوام بسیار را تطهیر خواهد کرد ،که به پاشیدن خون
قربانی توسط کاهن در آئین تطهیر اشاره دارد .و پادشاهان به سبب او
دهان خود را خواهند بست .زیرا آنچه را که بدیشان گفته نشده بود،
خواهند دید ،و آنچه را نشنیده بودند ،درک خواهند کرد .چه کسی پیام
ما را باور کرده ،و بازوی خداوند بر کِه مکشوف گشته است؟ 2زیرا
زمین خشک خواهد
در حضور وی چون نهال ،و همچون ریشهای در
ِ
رویید .او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم ،و نه ظاهری که
مشتاق او باشیم3 .خوار و مردود نزد آدمیان ،مرد دردآشنا و رنجدیده.
چون کسی که روی از او بگردانند ،خوار گشت و به حسابش نیاوردیم.
 4حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که
او حمل کرد ،اما ما او را از جانب خدا مضروب ،و از دست او
مصدوم و مبتال پنداشتیم 5 .حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش
سوراخ شد ،و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سالمتی
بخشید بر او آمد ،و به زخمهای او ما شفا مییابیم6 .همۀ ما چون
گوسفندان ،گمراه شده بودیم ،و هر یک از ما به راه خود رفته بود ،اما
خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد7 .آزار و ستم دید ،اما دهان نگشود؛ هم چون برهای که برای ذبح میبرند ،و چون
گوسفندی که نزد پشمبرندهاش خاموش است ،همچنان دهان نگشود8 .با محاکمهای ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او
سخن تواند گفت ،زیرا او از زمین زندگان منقطع شد ،و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ 9گرچه هیچ خشونت
نورزید ،و فریبی در دهانش نبود ،قبرش را با شریران تعیین کردند ،و پس از مرگش ،با دولتمندان10 .اما خواست
خداوند این بود که او را لِه کرده ،به دردها مبتال سازد .چون جان خود را قربانی گناه ساخت ،نسل خود را خواهد دید و
عمرش دراز خواهد شد ،و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید11 .ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و
ب بسیاری را پارسا خواهد گردانید ،زیرا گناهان ایشان را بر
سیر خواهد شد .خادم پارسای من به معرفت خود سب ِ
خویشتن حمل خواهد کرد12 .بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد ،و غنیمت را با زورآوران تقسیم
خواهد کرد .زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت ،و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری را بر دوش کشید،
و برای خطاکاران شفاعت میکند.
اشعیای نبی از مدتها قبل مرگ بر روی صلیب عیسی را پیشگویی کرد .اولین چیزی که اشعیا متوجه شده بود این است
که همه ملتها متحیّر خواهند شد .صلیب و مرگ عیسی واقعا ً چیز شگفت انگیزی است! به همین دلیل است که می
خواهیم امروز با احساس حیرت زده به صلیب عیسی نزدیک شویم .چرا ما از مصلوب شدن عیسی متحیّر شویم؟ چیزی
غیر معمولی نیست که یک فرد عادل به خاطر افراد دیگر چیزهای وحشتناکی را تحمل کند .نه  ،ما به دالیل کامالً
متفاوتی از صلیب عیسی شگفت زده شویم .ما شگفت زده شویم زیرا تمام جهان بر روی صلیب زیر و رو شده بود .ما
شگفت زده شویم زیرا بر روی صلیب عیسی همه چیزی عادی دنیا ما به جهت برعکس تغییر کرده بود .با مثال:
روش طبیعی این است که هر شخصی سعی می کند زندگی خود را برای خودش نگاه کند .وقتی مظنونی در حال
محاکمه است  ،تالش می کند ازاد شود .احتماالً شما هم این را می دانید :هنگامی که کاری اشتباه انجام داده اید ،
پذیرفتن تقصیر خود بسیار دشوار است .ترجیح می دهید که جمالتی مانند زیر بگوید" :دیگری با این کار بدی شریک
است!" یا "من راه حال نداشتم! دیگری ما را مجبور کرد!" یا می توان گفت که غیرعمدی انجام دهم! مردم حتی شرم
اور نیستند که شهادت دروغ در مورد دیگران می زنند تا خودشان را آزاد کنند .ما قربانی ی که در عهد عتیق بز سپر
نام برده شود را به خوبی می دانیم .و ما دقیقا ً می دانیم که چقدر راحت است که تمام توجه انسان را از اشتباهات ما به
دیگری منتقل کنیم .با صلیب عیسی همه چیز معکوس می شود .عیسی تمام گناه های دنیا به خود جذب کرد .آن را مثل
انسان انکار نکرد اما او آن را می پذیرد .او همه ی این را داوطلبانه انجام داد .خود را به عنوان یک قربانی
معرفی کرد تا مقصر واقعا ً آزاد شود .آیا نباید به کل دنیا با صدای بلند فریاد می زنیم! متوقف شو! این کار بر خالف
عادالنه خدااست! اما تعجب ما به این کار متوقف نمی شود .نه  ،بدتر می شود! کسی که در آنجا بر روی صلیب می
میرد کسی نیست که با اتفاق از خی ابان گرفته شده بود! نا آن کسی روی صلیب خود خداست که به خاطر گناه ما بر
روی صلیب در گذاشت .طبیعی است که گناهکار توسط خدا جوابگوی شمرده شود و کسی مجرم باید مسئول جنایات

خود را تحمل کند .اینجا دقیقا ً رویداد برعکس اتفاق می افتد .گناهکار آزاد می شود و صالح بایستی به جای او مجازات
می شود .بله  ،وقتی عیسی می میرد  ،دنیا وارونه شده بود .آن کسی که زندگی را ایجاد کرد کشته بود! کسی که ذات
زندگی است  ،توسط مرگ غلبه شده بود .تنها کسی که صالح است نا عادل شمرده می شود  ،در حالی که بی عدالتی
آزاد می شود .کسی که هیچ ضعفی نمی شناخت و با جالل خدا پوشیده بود ،بیماری و ضعف ما را بر دوش گرفت .و
همه اینها توسط خدا برنامه ریزی کرده است .آیا نباید تمام دنیا در آنجا فرو ریخت؟ آیا همه چیز نباید در آنجا خراب
باشد.؟ بله  ،می توان از صلیب عیسی شگفت شویم .اما ما نه تنها متحیر شویم .سواالتی هم پیش می آید! و اولین سوالی
مهم این است :چرا؟ چرا خدا مجبور شده بود آنقدر جلو برود که گناه را بردارد؟ آیا خدا نمی توانست عمل دیگری انجام
کند؟ حتی باید جواب بده ٬بله" بله  ،خداوند متعال است! بله  ،هیچ کاری نیست که خداوند نتواند انجام دهد .او همچنین
می تواند در یک ثانیه گناهان را از روی میز جارو کند .وقتی می پرسیم چرا خدا این کار را انجام نداد ، .سوال ما بیش
از حد می شود و باید پاسخ دهیم :ما نمی دانیم چرا خدا چنین رفتاری کرده است و غیر ...اما می توانیم حدس بزنیم .و
هم می توانیم درک کنیم که از طریق صلیب مشخص می شود که گناه انقدر سنگین است ..حتی می توانیم در زندگی
عادی روزمره خود مشاهده کنیم که احساس گناه زیاد است و هم دشوار است .انجام هر کاری در دنیای ما پیامدهایی
دارند .و این عواقب ها بیش از حد سنگینی هستند .وقتی ما از منابع دنیای خود استفاده می کنیم  ،فرزندان مان و
دیگران باید گناه سنگین ما را حمل کنند .و ما فقط باید به سیاست های کنونی نگاه کنیم تا ببینیم امروز چقدر زیر بار
اشتباهات گذشته رنج می بریم! و این همان چیزی است که بر روی صلیب عیسی واقعا شگفت انگیز است .زیرا تمام بار
دنیا بر دوش اوست! همه تقصیر دنیا! هر کسی که توسط دیگران کشته شود .هر دروغ  ،هر کلمه بی عشق! تمام کاری
که کردم! همه چیزهایی که من از دست داده ام بر دوش همین عیسی است .آیا این کار امکان پذیر باشد؟ آیا ممکن است
تمام گناهان گذشته  ،حال و آینده بر عهده یک شخص باشد؟ به طور معمول باید بگویید" :نه!" این تحت هیچ شرایطی
امکان پذیر نیست .بار گناه بیش از حد زیاد است .و عالوه بر این  ،چگونه ممکن است حتی یک نفر به دلیل رنج
دیگری آزاد شود .دقیقا ً  ،به طور معمولی چنین چیزی غیرممکن است .و دقیقا ً به همین دلیل است که اشعیا صلیب را به
عبارتی دیگر توضیح می دهد .آنچه روی صلیب اتفاق افتاده بود طبیعی نیست! این یک معجزه است! آین کار خداست!
شخصی معمولی روی صلیب نیست بلکه خود خداست! ما نمی توانیم این معجزه را روی صلیب درک کنیم .ما فقط می
توانیم به طور موقت و متعجب به معجزه صلیب نزدیک شویم .شاید بتوانیم جرات کنیم داستان را طور دیگری تصور
کنیم :تصور کنید اگر عیسی بر روی صلیب نمی مرد .و تصور کنید خداوند گفت که گناههنی انسان اینقدر دشوار است
که باید کل دنیا خراب کند .بله  ،در واقع همین تصور دشواری نیست  ،زیرا برای بسیاری از مردم واقعا ً اینگونه است
که عیسی حتی روی صلیب نمرد .بسیاری نمی خواهند یا نمی توانند باور کنند که گناه بر روی صلیب پاک شده است.
و قطعا ً عواقب آن عقیده را می توان در دنیای ما مشاهده کرد .هر قدم اشتباه  ،گناه و کلمه غلط باید جبران کند .و دقیقا ً
به همین دلیل است که چرخه معیوب انتقام و نفرت هرگز پایان نمی یابد .اما خدا نمی خواهد که ما در نفرت و خونریزی
فرو برویم .خدا نمی خواهد که ما بمیریم .خدا نمی خواهد که ما دیگران را سرزنش کنیم .ما حتی به هیچ یکی از این
موارد نیاز نداریم! زیرا صلیب نه تنها بار سنگین گناه را به ما نشان می دهد  ،بلکه برنامه سالمتی خدا را به ما نشان
می دهد! صلیب به ویژه به ما نشان می دهد که گناه برطرف شده است! در آنجا در جلجوتا خدا شروع جدیدی با ما
انسانها ایجاد کرد .دیگر الزم نیست به دنبال مکانی برای رفع گناه خود بگردیم! بر روی صلیب می توانیم ببینیم که
چگونه خدا همیشه ما را دوست دارد .می توانیم ببینیم که ما بچه های عزیزی هستیم .می بینیم که هیچ دلیلی وجود ندارد
که از همسایه خود متنفّر باشیم! صلح و رستگاری روی صلیب اتفاق می افتد! و همه اینها در زمان ما اتفاق می افتد! در
زندگی ما! آمین

