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 ديباچه

 مسيح بر روي صليب . آنها براي همه ما خون حيات بودند.هفت اعالن سرورمان عيسي 

در موارد بسيار كمي او در حال دادرسي يا در حاليكه شكنجه ميشد يا ناسزا ميشنيد سخن گفت. او حقوق خود 

 ( 5:  13) اول قرنتيان  "محبت نفع خويش را نميجويد.  " را ناديده گرفت و حرمت خويش را رها كرد

ر روي صليب بود در زمان نياز سخن گفت. او به خاطر ما، منفعت ما و نجات ما سخن گفت. هر اما در حاليكه ب

كلمه اثر خود را داشت. ما قصد داريم بعدا به بحث درباره اين نكات عميق بپردازيم اما در حال حاضر ما در خصوص 

 .اين اعالم عمومي نظراتي را داريم

بخشش را باز ميشناسيم. ما در شگفتيم كه در حاليكه او بر روي صليب،  هايما ار گفتار او بر روي صليب نشانه

تحت آزار و دشنام بود، بخشنده بود. او آزاردهندگان خود را بخشيد، به دزدي كه در سمت راست او بر روي صليب 

آورد. او به بود بهشت را بخشيد، به مادر پر بركتش يك پسر روحاني بخشيد و شرايط مراقبت و توجه او را فراهم 

اش پذيراي او باشد، و بهاي عدالت پدر را اش مريم مقدس  و پربركت را بخشيد تا در خانهيوحناي مورد عالقه

چنانكه مقرر بود پرداخت ، او كفاره نجات بشر را پرداخت. او به ما اطمينان خاطر داد كه عمل نجات كامل شده 

حاليكه هيچكس به او هيچ نداد. او تمام انسانيت به به بشريت  ور خالصه او به همگان حقي را بخشيد دراست. بط

 (7) پايان صفحه  عرضه كرد و در عوض چيزي دريافت نكرد مگر شراب ترشيده...

************ 

" : اولين اظهارات وي در خطاب به پدر :  اولين و آخرين اعالن از هفت اعالن رسمي مسيح در خطاب به پدر بود

 ( 34:  23) لوقا  "ش. پدر آنها را ببخ

 ( 46:  23) لوقا  "پدر روح خود را به دستان تو ميسپارم.  "آخرين اظهارات او به پدر اشاره دارد : 

 27) متي  "اي؟ خداي من، چرا مرا ترك كرده "و بين اولين و آخرين دو جمله ديگر خطاب به پدر وجود دارد : 

. اگر چه آخرين اعالن فقط يك بيانيه عمومي بود، هنوز هم ( 30:  19) يوحنا  "تمام شد.  "و ديگري  ( 46: 

(، بنابراين بخش بزرگتر  4:  17)يوحنا  "من كارهايي را كه به من سپردي به كمال رساندم  "پيامي بر پدر است : 

 ات اطمينان بخشي به بشريت بودند.در حدود نيمي از كلمات مسيح خطاب به پدر بود. آنها همچنين كلم

.بوسيله كلمه "خداي من  "و  "پدر  "ما همچنين بايد توجه داشته باشيم كه او پدر را با دو عنوان خطاب ميكند: 

 "اگر تو پسر خدايي از صليب فرود بيا  " پدر او به رقابت با كساني پرداخت كه او را به چالش كشيدند و گفتند

 شهادت ميدهد كه پسر خداست.(. او  40:  27)متي 



 با اينحال او از صليب فرود نيامد بلكه بر روي صليب به آسمان صعود كرد.

بوسيله كلمه پدر الوهيتش را و بوسيله خدا انسانيتش را اعالم ميكند. بوسيله هر دو كلمه او اظهار ميكند كه 

) پايان ،  "پدر"(. بوسيله كلمه  16:  3) اول تيموتائوس  "او در جسم ظاهر شد  "وجودش تجسم خداوند است، 

 (8صفحه 

************ 

 "خداي من  "عبارت او بدعت آريوس در قرن چهارم كه منكر طبيعت الهي مسيح بود را رد كرد، و به وسيله 

ايوتيكوس در قرن پنجم را كه منكر طبيعت انساني مسيح بود را رد كرد. توسط نخستين كلمه او به عنوان بدعت 

 خدا و توسط دومين كلمه به عنوان پسر انسان يا نماينده بشريت صحبت كرد. پسر

مخاطب او بر روي صليب نه تنها پدر بلكه تمام بشريت بود... مريم مقدس و يوحناي رسول نماينده مقدسين بودند 

 و آن دزد كه در سمت راست مسيح مصلوب شد نماينده گناهكاران پشيمان بود.

لحظه رستگاري بود... سرشار از سعادت... بنابراين او با واژگان بخشش، رستگاري هاي او بركت و فيض بودند. آن واژه

او با واژگان موهبت و فيض صحبت كرد. هيچكس را بر روي صليب محكوم نكرد، علي  و زندگي ابدي صحبت كرد.

براي ويران كردن نيامده بود، بلكه آمده بود  رغم تمام درد و رنجش بر روي صليب حتي يكنفر را محكوم نكرد. او

 تا جهانيان را نجات بخشد.

نخست سخنان مسيح بر روي صليب ترتيب و آرايش خاصي را دنبال ميكند، خرد نابي كه نميتواند خطا باشد...

يكه ديگران و سپس خودش. وجودش براي ديگران مفيد بود. او درخواست بخشش براي بشريت را بنيان نهاد درحال

رستگاري، بوسيله خون مقدسش آغاز شده بود، با كلمه دوم درهاي بهشت را گشود، اعالن نمود و گسترانيد. بهاي 

 (9) پايان صفحه  رستگاري بوسيله خون مسيح پرداخت شده بود و امكان دسترسي به بهشت فراهم شده بود.

************ 

نخست به دشمنانش اشاره كرد سپس به دوستانش. واژگان بايد توجه داشته باشيد كه خداوند ما عيسي مسيح 

 كار و سپس به مادر مقدس و يوحناي رسول قديس اشاره دارد.نخستينش به آزار دهندگانش، تبه

فت، ابتدا او را به عنوان پدر خطاب كرد و سپس خداوند... نخست به عنوان تنها مولود زمانيكه او با خداوند سخن گ

( دوم بعنوان پسر انسان زيرا در زمان كامل از انسان متولد شده  18:  1پدر است )يوحنا  پسر، كسيكه در آغوش

 دوم بعنوان پسر انسان زيرا در زمان كامل از انسان متولد شده بود.بود. 



سه واژه نخستينش به عمل بخشش و مشيت الهي مربوط است و با چهار واژه آخرش بيان داشت كه عمل نجات 

 كامل شده است.

نشان ميدهد كه پدر او را ترك كرد تا بهاي رستگاري  "اي؟ خداي من، خداي من، چرا مرا ترك كرده "واژگان 

 بپردازد و همچنين به اضطراب و احساس او در حفظ خشم خداوند براي تخريب انسان اشاره دارد.

ها اشاره دارد. هر دوي اين اعالميهبه عذاب جسماني او براي نجات بشريت (  28:  19)يوحنا  " اممن تشنه"كلمات 

يك تضمين ضمني براي بشريت است  "به پايان رسيد  "به اين معنيست كه او قيمت را پرداخته است. واژگان 

حاكي از اين  "اينك روح خود را به دستان تو ميسپارم  "گويد در بخش ديگر مي كه قيمت پرداخت شده است.

ري بواسطه مرگ كامل شده است... بنابراين چهار كلمه پاياني تضميني براي است كه مزد گناه مرگ است و رستگا

 رستگاري بشريت است ...

در دو عبارت پاياني فرياد شادي و پيروزي وجود دارد ... همانطور كه خدا اعالن كرده بود بوسيله درد و رنج او 

 (10) پايان صفحه  رستگاري كامل شده بود.

************ 

 اش براي تكميل نجات بشر خبر ميدهد.او از شادي

( حاكي از اين است كه همه چيز منجر به رستگاري نهايي شده است.  30:  19) يوحنا  "به پايان رسيد  "عبارت 

اين درخواست  درهمچنين  خداوند از تكميل برنامه خود شادي را يافت و اجازه نداد هيچ چيزي مانع برنامه او گردد.

. با اين دو عبارت شكست شيطان را شد( نيز ديده  46:  23) لوقا  "اينك روح خود را به دستان تو ميسپارم  "

 و فرياد پيروزي و شادي بلند شد. را نابود ساخت . نبرد با مرگ پايان پذيرفت، خداوند قدرت مرگكرداعالم 

مسيح در حاليكه بر روي صليب قرار داشت براي ما كار ميكرد... بيانات پيشين به ما آموخت كه خداوند ما عيسي 

نه تنها خود او وسيله رستگاري ما شد بلكه نقش خود را به عنوان آموزگار و خيرخواه ادامه داد. او در حال ساختن 

 آيات مهم درباره رستگاري بود.

 ..ببخشيم و دشمنانمان را دوست بداريم. آموزد كه چگونه مدارا كنيم ودر اولين كلماتش به طور عملي به ما مي

( جاودانگي روح را براي ما آشكار  46:  23) لوقا  "اينك روح خود را به دستان تو سپردم  "در آخرين سخنانش 

 بسوي خدا صعود ميكند. ميسازد و نشان ميدهد كه روح پاك پس از مرگ

شمردن مادرش فرمان پنجم خداوند را حقيقتا و  در بيانيه سومش او عشق واقعي را به ما آموخت. او با محترم

 .عمال بما آموخت



 (11) پايان صفحه آرا و تفاسير متعددي وجود دارد كه ما ميتوانيم از اين هفت سخن برداشت نمائيم. اگر چه

************ 

كاوش كنيم تا معناي  النفسه قابل توجه ميباشد. اينك اجازه دهيد تا هر يك از آنها را جداگانه خود شماره هفت في

 (12) پايان صفحه  كامل هر يك از آنها را دريابيم.

************ 

 نخستين كلمه

 ( 34:  23) لوقا  "پدر آنها را ببخش زيرا آنها نميدانند كه چه ميكنند " 

بلكه انديشيد خداوند مهربان ما عيسي مسيح در حاليكه تحت شديدترين آزار و شكنجه قرار داشت به خود نمي

ها و يا زخمهايش انديشيد، به دردهايش، به خستگي؟؟؟ مشغوليتش منافع ديگران بود. او به رنجهاي خود نمي

انديشيد. او به شكافهاي دردناكي كه در اثر تازيانه بر روي پشتش ايجاد شده بود توجهي نداشت، او به ميخهايي نمي

هاي بدنش اهميتي به هيچ كدام از ضرب و شتم و خستگيكه دست و پايش را سوراخ كرده بودند توجهي نداشت، 

نداد ... همه اينها را ناديده گرفت زيرا تنها نگرانيش عشقش به بشريت بود. نخستين انديشه او بر روي صليب نجات 

پدر آنها را ببخش، " دشمنان و آزار دهندگانش بود ... بدين ترتيب نخستين واژگانش بر روي صليب چنين بود : 

 (  34:  23) لوقا  "را آنها نميدانند كه چه ميكنند. زي

سرورمان پيش از آنكه به خود يا دوستانش بيانديشد نخست براي دشمنانش مصلوب شد ... او نخست خواستار 

كاري را بخشيد كه در آغاز به او ناسزا گفته بود اما بعدا به او ايمان بخشش براي آزاردهندگانش بود، سپس تبه

 د. پس او توجهش را معطوف مادرش نمود. بعد از اتمام اينها او درباره خويش آغاز سخن نمود :آورده بو

( اين كلماتي بود كه بيان كرد در حاليكه تحت شديدترين آالم جسماني  34:  23) لوقا  "پدر آنها را ببخش ... " 

 ساني كه براي آنها طلب بخشش كرد. امابود ... حقيقتا او تحت شديدترين آزار و دردها قرار داشت، توسط همان ك

 (13) پايان صفحه  عشق او نسبت به آنها

************ 

 بطرز غيرقابل توصيفي بيرحمانه و شرورانه بود. بزرگتر از دشمني آنها نسبت به او بود. در مقابل دشمني آنها

به رغم تمام اينها، او تنها براي آنهايي كه ممكن بود بخشيده شوند دعا نكرد بلكه آنها را تبرئه كرد، آنهايي كه 

خون " شهامت اين را نداشتند كه به تبرئه شدن خودشان بيانديشند و همانهايي كه با صداي بلند فرياد كشيدند 

اش زدند و مصلوبش كردند، همان كسي بود كه كسيكه تازيانه(.  25:  27) متي  "او بر گردن ما و فرزندان ما باد 



( جامعيت عشق خداوند  34: 23) لوقا  "براي اينكه آنها نميدانند كه چكار ميكنند. " آنها را تبرئه كرد. او گفت : 

 انگيز است. او براي محكوم كردن آنها شتاب نميكند و او در جستجوي انقام نيست. عشق او نسبتچقدر شگفت

به آنها واقعي بود. او خواستار بخشش براي آنها بود. او آنها را بخشيده بود و در حضور پدر آسماني از آنها دفاع 

 كرده بود، او اعالم كرد كه تنها گناه آنان ناداني بود ...

د. در ميان سلسله اي از اقدامات جنايتكارانه ميباشنآنها همچون مرتكبان زنجيره، هاانسان از ديدگاه مااما در داوري 

. در بخشي از اين مقامات و مسئولين مذهبي يا كشيشان، طمع، حسادت، دشمني، تهمت و دورويي وجود داشت

اعتنايي نسبت به عدالت وجود داشت. همانند نيروهاي گزارشهايي از عملكردهاي غير قانوني و بي ناسپاس هجامع

پنطيوس  فجاياع، دشناميها و ضرب و شتمهايي را انجام ميدادند.انتظامي و خدمتگزاران كاهن، آنها جنايات، 

قيدي نشان داد. باالتر از همه اينها قتل، شكنجه و ساخت مدارك پيالطس بزدلي نشان داد و نسبت به عدالت بي

كه  براي آنهايي "دروغين بود. اما محكوميت را از ديدگاه مهربان و عاشقش تنها اهانتي از روي جهالت ميدانست 

اش عشق و مهرباني خداوند مصلوب ما شگفت انگيز است... درك مهرباني ( 34:  23)لوقا  "نميدانند چه ميكنند. 

 (14) پايان صفحه  براي ما سخت است ...

************ 

 مسيح خداوند با بخشش آزاردهندگانش بدون ترديد به تعليمي كه خود داده بود عملي كرد.

 5) متي  "منان خود را دوست بداريد و براي آنانكه به شما آزار ميرسانند دعاي خير كنيد. دش" او قبال گفته بود 

( در اين مورد او دقيقا كاري را انجام داد كه سابقا فرمان انجام آن را به بشريت داده بود. خداوند به ديگران  44: 

)  "دشمنان خود را دوست بداريد. " د : فرمان نميدهد كه خود او آنرا رعايت نكند. او به تعليم خويش عمل كر

 ( و او مانند يك ايده آليسم سر سپرده، آزاردهندگان و خالفكاران را بخشيد. 44:  5متي 

اگر شما اين كلمات را در جمعه نيك يا  " پدر آنها را ببخش؟ "انديشيد : برادران متباركم درباره اين آيه چه مي

من براي همه آناني كه مرا مضطرب ساختند و از من متنفر بودند و مرا  "بگوييد : تكرار كنيد و هر زمان ديگري 

آزار رساندند و دشنام دادند همان كاري را خواهم كرد كه خداوندم انجام داد. من از تو ميخواهم كه آنها را ببخشي 

 شاركت ميكنيد.در اين صورت شما در نيكخواهي و عشق مسيح م "زيرا آنها نميدانند كه چه ميكنند. 

براي شما چه سود اگر مسيح دشمنان خود را بخشيده درحالي كه شما هنوز از خود نفرت داريد يا آنها را 

بخشيد؟ به عبارت ديگر شما در نيكخواهي مسيح هيچ سهمي نميبريد و شما در كار او مشاركت نميكنيد و نمي

 پيرو مسير او نيستيد ...



كه  آنچه را ... مند شويمد تا بتوانيم ديگران را ببخشيم و از سعادت بخشش بهرهپس بدانيد كه مسيح ما را بخشي

 (15) پايان صفحه  ، ما نيز همان را انجام دهيم.شد  براي ما انجام

************ 

نميدانند كه آنها را ببخش زيرا آنها " آوريم، نيز بايد صادقانه و واقعي بگوئيم هرگاه ما خطاهاي ديگران را بياد مي

( اگر چه زماني كه ما اين را ميگوئيم در واقع ، در يك موقعيت متفاوتي از خداوندمان  34:  23) لوقا  "چه ميكنند. 

 عيسي مسيح قرار داريم. آنچه كه او ميگويد اين است :

عدالت الهي خود  ام و آنها هيچ بدهي ندارند. من ازپدر آنها را ببخش زيرا من كفاره گناهان آنان را پرداخته

من اينجا در حال مرگم، بخاطر آناني كه مرا  ام، اكنون آنها را ببخش.خرسندم، من تمام بدهي آنان را پرداخته

مصلوب كردند و آناني كه مرا دوست داشتند. وقتي كه ميگوئيم آنان را ببخش فقط به معناي بخشش آنان نيست، 

آورند : همه گناهكاران پشيمان از زمان آدم تا خون من پناه ميبلكه اين بخشش براي تمام آناني است كه به 

 ( 27:  12) يوحنا  "ام. لكن بجهت همين امر تا اين ساعت رسيده "ابديت. آنها را ببخش چنانكه، 

لونگينوس مقدس بود،  "براي آنهايي كه نميدانند چه ميكنند  "يكي از آنهايي كه اين آيه بر او داللت ميكند 

بيست اي سوراخ كرده بود ... روز گراميداشت او در كليساي ما ) كليساي قبطي ( روز كه مسيح را با نيزهسربازي 

اي پهلوي مسيح را سوراخ كرد و نميدانست و سوم از ماه قبطي آبيب و پنجمين روز از ماه هاتور ميباشد. او با نيزه

را تبديل كرد. لونگينوس قديس ايمان آورد و در  كه چكار ميكند. بنابراين خداوند او را بخشيد و همچنين او

تيبريوس تاج شهادت را بدست آورد. خداوند بركت خود را از همين معجزات كاپادوكيه موعظه كرد و بدست سزار 

 زيادي كه پيرو مرگش اتفاق افتاد، بر ما آشكار ساخت.

( بر قديس ديگري نيز داللت  34:  23لوقا )  "آنها را ببخش زيرا آنان نميدانند كه چه ميكنند.  "همچنين آيه 

ميكند. او وحشيانه با مسيحيان مبارزه كرد و در شكنجه و كشتار مسيحيان مشاركت داشت. او دست راست 

 (16) پايان صفحه  امپراتور ديوكلتيان بود. كسيكه

************ 

 بود ...اندازه وحشي و ترسناك در شكنجه مسيحيان كمك و مشاركت داشت. او بي

ترين رحمانههر مسيحي كه محاكم رومي تمايل به شكنجه شديد او داشتند او را اعزام ميكردند تا آنها را تحت بي

 ها قرار دهد.و جديدترين شكنجه



اين مرد آريانوس قديس قاضي شرهستان آنسنا بود)نام فعلي اين شهر ال شيك آبادا در استان ماالوي مصر است(. 

هايش ز مسيحيان را با نهايت خشونت و وحشيگري كشت.اعمال او زيركانه نبود، او به آزار و شنكنجهاو هزاران نفر ا

ادامه داد تا زمانيكه به مسيح ايمان آورد و در هشتمين روز از ماه بارامهات قبطي به دست امپراتور ديوكلتيان به 

و كليسا از او بعنوان يكي از بهترين  (Sanexariumشهادت رسيد. نام او در كليساي كرونيكل ثبت شده است)

 پدران كليسا ياد ميكند.

... او سخت بر كليسا ميتاخت و كليساها  "نميدانند آنها چه ميكنند"شاول قديس طارسوسي يكي از آنهايي بود كه 

( او در آزار  3:  8را ويران ميكرد و خانه به خانه گشته زنان و مردان را بيرون ميكشيد و به زندان ميفكند) اعمال 

(، او يك هيوال و  58:  7و اذيت و سنگسار استيفان اسقف اعظم و اولين شهيد مسيحي شركت داشت ) اعمال 

شخص وحشتناك بود ... با اين حال او ندانست كه چه ميكند ا زمانيكه مسيح خداوند در راه دمشق بر او ظاهر شد 

د و تعميد گرفت. او پولس رسول گشت كسيكه به نام مسيح و او ظرف برگزيده خداوند گرديد.پس شاول ايمان آور

مورد آزار و اذيت بود و بدست امپراتور نرون به شهادت  موعظه كرد. او بيشتر از هر رسول ديگري رنج برد و شديدا

رسيد. او يكي از ستونهاي بزرگ مسيحيت  و يكي از فروغهاي تابناك جهان مسيحيت كه راهنماي كشتيها در 

 (17) پايان صفحه  شب است شد ... پولس قديس را چه ميشد اگرتاريكي 

************ 

 "پدر آنها را ببخش زيرا نميدانند كه چه ميكنند. "مسيح با مهرباني نگفته بود : 

من نميخواهم انتقام بگيرم، من نميخواهم بدي را با بدي پاسخگو باشم. بعضي از آنها مرا  "پدر آنها را ببخش ..." 

ميروم تا مكاني براي شما مهيا كنم. من باز ميگردم و شما را نزد خود ميبرم تا آنجا كه  "كردند و هنوز  مصلوب

 ( 3:  14. ) يوحنا "من هستم شما نيز باشيد 

و وقتيكه او اين را گفت منظور او اين بود كه تمام آزاردهندگان خود را بدون استثنا بخشيد.  "پدر آنها را ببخش " 

تواند موهبت بخشش را  بدست آورد مگر با وجود دو شرط اساسي : ايمان و توبه. بدون ايمان و توبه هيچكي نمي

 هيچكس نميتواند رستگاري و بخشش را بدست آورد.

 پدر كسانيكه ايمان ميآورند و توبه ميكنند را ببخش.

او عاشق تمام  "را داد ...  زيرا خداوند جهان را آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود "كتاب مقدس ميگويد : 

جهان بود و پسر خود را براي تمام جهان داد ... اما آيا تمام جهان رستگاري را بدست آوردند؟ نه فقط كساني كه 

تا هر كس به او ايمان آورد هالك نگردد، بلكه حيات جاويدان  "، به او ايمان آوردند چنانچه كه در ادامه ميگويد



به شما  "(. اين مربوط به الزام ايمان است. چنانكه براي توبه ضرورت دارد. خداوند ميگويد :  16:  3) يوحنا  "يابد 

 ( 3:  13ميگويم كه چنين نيست بلكه اگر توبه نكنيد شما نيز جملگي هالك خواهيد شد. ) لوقا 

يت اعتقاد دارند و بر شامل حال يهوديان فعلي، همانهايي كه هنوز به يهود "آنها را ببخش  "،  بنا بر اين تقاضا

( 1979انكار مسيح خداوند و بكارت باكره مقدس اصرار دارند، نميشود. آنها هنوز هم در زمان حاضر )در سال 

 (18) پايان صفحه  اند كه عيسي مسيح مولود ناصره ، يك منحرف بود و ديگران را گمراه نمود.مدعي

************ 

دانستند. بدين ترتيب اذعان آنها به آنچه كه اجدادشان بدان رضايت دادند  بنابراين اجدادشان او را شايسته مرگ

 آنها را در همان جرم و جنايت شريك ميگرداند و آنها داوري خواهند شد.

 اما اگر توبه كنند و ايمان بياورند و مسيحي شوند، خداوند آنها را خواهد بخشيد و آنها ديگر يهودي ناميده نميشوند.

مند شوند كه خداوند نجات را براي تمام جهان آورد، اما تنها كساني ميتوانند از لذت رستگاري بهرهعيسي مسيح 

 القدس آئينها و مسير او را بپيمايند.ايمان بياورند و توبه كنند و به رهبري روح

، عيسي مسيح خداوند كار را بخشيد، آنهايي كه كوركورانه گفته خداوند مسيح را انكار ميكنندپدر، ايمانداران توبه

و  "( . بار ديگر به آنها ميگويد ،  34:  7) يوحنا  "و جايي كه من هستم شما نيز نميتوانيد بيائيد  "ميفرمايد، 

شما مرا جستجو خواهيد كرد، اما در گناهان خويش خواهيد مرد ... براي اينكه اگر شما ايمان نياوريد كه من 

( عيسي مسيح خداوند در انجيل يوحناي مقدس  24و  21:  8) يوحنا " هستم در گناهان خويش خواهيد مرد .

 "اگر ايمان نياوريد كه من هستم، در گناهان خويش خواهيد مرد.  "سه بار به آنها گفت : 

سامريان از آناني هستند كه او و ماموريت او را رد كردند و او را به دهكده خود راه ندادند. پيروان غيور او ، يعقوب 

 (19) پايان صفحه  يوحناي قديس از او خواستند تا از آسمان آتش بياورد و همه آنها را نابود كند.و 

************ 

شما نميدانيد از كدام روح هستيد! زيرا پسر انسان نيامد تا جان مردم  "اما او پيروان خود را سرزنش كرد و گفت : 

اين بود آنچه كه او به پيروان خود گفت اما بدون ترديد به  (. 52:  9) لوقا  "را هالك كند، بلكه نجات بخشد 

بدين ترتيب او رفتار آنان را با صبر و  "پدر آنها را ببخش، زيرا آنها نميدانند كه چه ميكنند.  "خداوند گفت : 

سخن تو  ما حاال تنها بخاطر "بردباري تحمل كرد تا زمانيكه آنها عشق او را درك كردند و به او ايمان آوردند. 

) يوحنا  "دهنده عالم است. ايم و ميدانيم كه اين مرد براستي نجاتايمان نميآوريم. زيرا خود سخنان او را شنيده

4  :42 ) 



اين كلمات تجسم كامل عشق و بخشش بود. به منظور درك كامل اهميت اين كلمات خود  "پدر آنها را ببخش " 

 را در موقعيت مشابه تجسم كنيد.

است شخصي را در يك حالت متفاوت ببخشيد . اما تصور كنيد كه شخصي به شما تهمت ناروا ميزند  شما ممكن

و ناعادالنه شما را محكوم ميكند و مردم و مقامات را بر عليه شما تحريك ميكند و شما را مورد تمسخر قرار ميدهد 

كند و بر دست و پاي شما ميخ ميزند و به شما توهين ميكند، پس موجبات آزار و اذيت و مرگ شما را فراهم مي

حتي ... با وجود همه اينها در حاليكه در  حالت مرگ و عذاب بسر ميبريد، شما او را ببخشيد و براي او دعا كنيد و 

 سابقه است.انگيز دارد كه بياين نوع نگرش نياز به يك عشق شگفتمدافع او باشيد ... 

پدر آنها را ببخش، زيرا براي همين منظور به  "آيه تبديل شدند :  چه بسيار كساني در مسيحيت كه بخاطر اين

پاداش تمام عذابهاي من بر روي صليب، جبراي تمام  اين تنها دلخوشي و لذت من است، "ام. اين ساعت رسيده

 (20) پايان صفحه  احتراميها و تلخيها و محروميتهاي من ... تهمتها و بي

************ 

اين افراد تحت تاثير گناهانشان قرار گرفتند و شيطان بر آنها غلبه كرد و آنها را  به اسارت خود به عبارت تديگر 

در آورد، ضعف آنان جهلشان بود. من بر آنان رحم كردم و فراموش كردم كه آنان بر عليه من چه كردند، زيرا عشق 

تا شما بدايند كه آنها به بخشش شما نياز نفع خود را نميجويد. تنها خواسته من اين بود تا به شما اجازه دهم 

دارند. آنها را ببخشيد زيرا يقينا مرا خوشنود خواهيد كرد، و ايم مفروض است، مامرويت من به درستي به انجام 

 رسيد و به هدف خود رسيدم ...

ذات  "را و براستي چرا مسيح جسم گرديد؟ آيا به اين دليل نبود كه خواسته خداوند بخشش اين مردمان بود؟ چ

( آيا جز اين بود كه ميخواست آنها بخشيده شوند؟  7:  2) فيليپيان  "؟ غالم پذيرفت و به شباهت آدميان در آمد

چرا او گناهان ما را حمل كرد؟ چرا او به مرگ بر روي صليب محكوم شد؟ همه اينها براي يك هدف بود، ارائه 

 بخشش به همه ما ...

ر از دوران بخشش بود و تنها وعده بخشيده شدن نبود بلكه پرداخت بهاي بخشش خب "آنها را ببخش  "عبارت 

اين يك عمل است، يك  بود. اين عبارت بيان ميدارد كه عدالت الهي از پرداخت كامل تاوان مجازات خرسند است.

خود خريد، و  سند كه خريدار را مجاز به داشتن محصولي ميكند كه او قيمتش را پرداخته است. او ما را با خون

مند تنها كاريكه براي او باقيمانده است اين است كه ما را به بهشت هدايت كند تا ما از لذت زندگي ابدي با او بهره

به نظر ميرسد كه او به خداوند ميگويد : اين مردم از تو چه شويم، و جايي كه او هست ما نيز باشيم ...  شويم

تقاضايي دارند؟ شما در برابر آنها چه نوع ادعايي داريد؟ اين نيست كه شما بخواهيد مرگ را بر آنها بعنوان يك 



 مجازات براي گناهانشان تحميل كنيد؟ من در خانه خودشان در حال مرگم. من در حال پرداخت بدهي آنها به تو

 (21) پايان صفحه  هستم. آنها را از اين حكم

************ 

 ... " تمام شده است "رهايي ده! پس از آنكه بطور كامل پرداخت شد من به شما اعالم ميكنم كه 

عيسي مسيح خداوند پيروزيش را بر شيطان اعالم ميكند. شيطان تمام تالش خود را  "آنها را ببخش  "با كلمات 

مردم را از خداوند بيگانه سازد، تا از رستگاري آنان جلوگيري كند و راه رستگاري آنان را مسدود سازد، بكار برد تا 

و اين خيمه را با خون جوشان خويش تقديس  ، مسير را باز نموداما خداوند ما كه براي گناهان ما مجروح شده بود

 نمود.

 پيروز گشت ... عشق او بر نفرت انسان غلبه كرد و عشق او بر غرور شيطان

و او با گفتن پدر اعالم كرد كه او پسر خداست. او به  "اگرتو پسر خدايي از صليب پايين بيا  "مردم به او گفتند : 

اگر او از صليب  رغم اينكه پسر خداست بر روي صليب باقي ميماند تا بتواند پيشنهاد بخشش آنها را ارائه دهد.

فقط در آن صورت، عاشق فداكار قادر خواهد بود براي  "آنها را ببخش  " آمد، او نميتوانست بگويد :فرود مي

 عشقش كار كند.

اند. اند در اميد و آرزوي شنيدن آن بودهتقاضايي است كه همه آنهايي كه از آغاز خلقت مرده "آنها را ببخش  " 

عشق و  بود، چقدر بيشتراگر خداوند ما عيسي مسيح آنقدر عاشق بخشش براي آزاردهندگان و مخالفان خود 

 بخشش او براي دوستان و پيروانش خواهد بود!

سربازاني كه از صليب محافظت ميكردند از بيانات او شگفت زده شدند. دزدي كه در سمت راست او بر صليب بود 

 (22) پايان صفحه  زده شد.از شنيدن اين بيانات شگفت

************ 

 (23) پايان صفحه  "امروز تو با من در بهشت خواهي بود " ود : بيانيه دوم خداوند براي اين دزد ب

************ 

 دومين كلمه

 ( 43:  23) لوقا  "يقينا به تو ميگويم : كه امروز با من در بهشت خواهي بود " 



نخستين كسيكه خداوند بر روي صليب با او سخن گفت آن دزد بود ... او زندگيش را در ترس خدا شروع نكرد، 

بلكه گناهانش او را به سوي صليب هدايت كرد. در حاليكه بر روي صليب، او در اهانت كردن به خداوند به دزد 

( اما ناگهان او تبديل شد و ايمان آورد. او از يك فحاش به يك مدافع و از يك  43:  27ديگر ملحق شد ) متي 

 تمسخركننده به يك ايماندار تبديل گشت.

و نه در شكوه و جاللش، و  در وضعيتي كه خداوند در اوج و رنجهايش بود چگونه ن رسيد؟ اوچگونه او به اين ايما

در حاليكه توسط مردم مورد تمسخر قرار داشت نه در حاليكه مردم خواستار شفا يا بركت او بودند به خداوند ايمان 

 آورد ؟

بخشش خداوند براي آزاردندگانش بر شنگدلي آن دزد تفوق يافت، بدين ترتيب عشق خداوند مهربان بر  احتماال

هاي مسيح، چهره او، نگاه مهربان او و يا صداي گرم او در آن غرور و درنده خويي آن مرد غلبه كرد. شايد ويژگي

دزد نفوذ كرده بود ... ما هيچ راهي براي مرد نفوذ كرد! شايد خداوند به او نگريسته و نگاهش در قلب سنگي آن 

 دانستن آن نداريم.

يا ممكن است آن دزد يك  سرشت ذاتي براي توبه داشته، يك خاك غني كه منتظر بود تا كسي بيايد و آنرا شخم 

در به كار قابزند و بذر نيكو در آن بكارد. بنابراين توانايي اين را داشت كه محصول خوب به بار آورد ... اين تبه

 (24) پايان صفحه  پيوستن

************ 

به گروه يازدهيمن يا دوازدهمين ساعت عيسي مسيح خداوند بود. او دعا كرده بود و به همان سرعتي كه يك 

شخص ميتواند پاسخ دريافت كند از خداوند آمين شنيده بود ... خيلي از آنها بودند كه براي مدت طوالني دعا 

كار توانست همه آنچه ار كه كنان خواسته خود را از او خواسته بودند ... اما اين تبهو اتماسكردند و غرق در اشك 

ها منبع تفكر است و سراسر خواسته بود تنها با يك اشاره و در يك جمله مختصر بدست آورد. دعاي او براي خيلي

 كليسا به دعاي شگفت انگيز اين درد و معرفتش از خداوند پيوستند.

ها بودند كه خداوند حتي يك كلمه به دزد تنها كسي بود كه سريعا از خداوند پاسخ گرفت در حاليكه خيلياين 

 آنها پاسخ نگفته بود...

من به شما يادآوري ميكنم كه خداوند عيسي مسيح پاسخ مردم بسياري كه در سراسر دوران دادرسي، شكنجه و 

مورد ظلم واقع شد، رنجور گشت اما دهانش را بار ننمود. او مانند او  را نداد. ،زمانيكه به مصلوب شدن سركوب شد

اش ساكت بود، بنابراين او دهانش را باز نكرد ) اشعيا چينييك بره پيش از سالخي و مانند يك گوساله قبل از پشم

(. بسياري  64 – 63:  26( او تنها زماني پاسخ داد كه قيافا ااعظم او را به خداي زنده سوگند داد ) متس  7:  53



اي نداشت، او را به چالش بودند كه او را مورد تمسخر قرار دادند. اما او پاسخي نداد، توهين كردن به او فايده

( اما او هرگز به آنها پاسخ نداد، دزد  40:  27) متي  "خدايي از صليب پايين بيا اگر پسر  "كشيدند و گفتند :

:  23) لوقا  " اگر تو مسيح هستي خود و ما را نجات بده" شيد و گفت سمت چپ او را مسخره كرد و به چالش ك

 ( اما او پاسخي نداد. 39

چون به پادشاهي خود رسيدي مرا نيز به ياد  ":  كاري كه در سمت راست وجود داشت زودتر نگفتاگر چه تبه

 (25) پايان صفحه ،  "آور 

************ 

 (43 – 42:  23)لوقا  "آمين به تو ميگويم، امروز با من در فردوس خواهي بود.  "اما سپس او پاسخ داد و گفت: 

كار! او يك همراه خوب در روي صليب بود! همراهي آنها گسترش انگيز است همراهي خداوند با آن تبهچقدر شگفت

نيز مصمم بود كه اين همراهي در بهشت ادامه پيدا  يافت زيرا تنها خداوند از اين همراهي خرسند نبود بلكه او

اما او در واقع به او  "امروز تو در بهشت خواهي بود.  "كند! او ميتوانست فقط در همين اندازه به او وعده دهد كه 

د به اين معنا كه او ميخواست يكي از پيروانش با او باشد تا جائيكه خداوند خواه "تو با من خواهي بود  "گفت : 

بر خالف ظاهر در بود، او  منزجرشانس بود! خداوند، از دوري زياد با اين دزد بود او نيز باشد چقدر اين دزد خوش

را با قولي كار او ضميري مقدس را كشف كرده بود، با او بر روي صليب صحبت كرده بود، و خوشحال بود كه تبه

 .دهدد آينده به او اطمينان و پيش از آنكه مرگ بسراغش بيايد در مور خوشنود ساخته

تو با من در بهشت خواهي بود، زيرا قلب تو در زمين با من بوده است. تو در روي صليب روحت را بمن تسليم 

ات را به من سپردي و تا حد زيادي با من رنج كشيدي، تو در شكوهم نيز با من خواهي بود. تو كردي و آينده

 من زندگي خواهي كرد.مصلوب گشتي و با من رنج كشيدي و با 

 انگيز بر روي صليب بود!آن يك برخورد شگفت

بسياري بودند كه در كليساها و معابد با خداوند مالقات كردند، ديگران در اتاقهاي دربسته در زمان دعا، اما 

 (26) پايان صفحه  انگيز اين است كه در روي صليب با خداوند مالقات كنيد! آيا اگر روزي اين دزدشگفت

************ 

 توبه ميكرد اين اتفاق براي او ميفتاد كه با خداوند در آن مكان مالقات كند!

( ما هيچ راهي نداريم كه بدانيم فيض الهي چه  20:  17) لوقا  "آمدن پادشاهي خداوند را نميتوان ديد "حقاقتا 

 وقت و چگونه در يك شخص عمل ميكند.



كار زندگي خود را در اشتباه و گناه گذرانيد و ( . اين تبه 8:  3) يوحنا  " باد هر كجا بخواهد ميوزد "در حقيقت 

به عنوان گناهكار ب رصليب شد و به جمع تمسخر كنندگان خداوند پيوست ... او سپس فيض الهي را تكذيب 

عمل كند. كرد، آيا توسط خداوند فراموش شده بود؟ ... برعكس فيض الهي در انتظار زمان مناسب بود تا در او 

 .رسيدبه سر  سپس زمان نجات و رستگاري او در حالي كه تنها چند قدم با مرگ فاصله داشت

كار برگزيده ما هيچ راهي براي دانستن اينكه چه كسي انتخاب ميشود را نداريم. چه كسي فكر ميكرد كه اين تبه

آن به سختي تالش كنند اين شخص  ها سال بايد براي رسيدن بهباشد؟ جه كسي فكر ميكرد چيزيكه ديگران ده

ها را تحقير ميكنينم، در حاليكه ممكن ما فقط ظواهر امر را ميبينيم. ما بعضي در عرض يك ساعت بدان برسد؟

 كار به شايستگي وارد بهشت شد.است هر كدام آنها از ما بهتر باشند. با اينحال ، اعتراف ميكنيم واقعا اين تبه

 انگيز بود.العاده شگفتآنچه را كه انجام داد فوقالعاده بود، همه او فوق

 (27) پايان صفحه  اذعان كرد كه او خداوند است. "خداوندا مرا بياد آور  "او زمانيكه به خداوند گفت : 

************ 

 "چون به پادشاهي خود رسيدي ...  "او اذعان كرد كه او پادشاه است وقتي كه گفت : 

 .جي است و او را به بهشت ميرسانداو اذعان كرد كه او من

كار ديگر را ماللت كار به گناهانش اعتراف كرد و خود را شايسته مرگ دانست. او تبهدر حاليكه روي صليب اين تبه

 "مكافات ما عادالنه است، زيرا سزاي اعمال ماست.  "كرد و به او گفت : 

تو نيز زير  "از خدا نميترسي؟  "او همراه ديگر خود را بخاطر فحاشي به خداوند مسيح سرزنش كرد و گفت : 

( بدين سان  41 – 40:  23همان حكمي! مكافات ما به حق است ... اما اين مرد هيچ تقصيري نكرده است. ) لوقا 

ه بخاطر گناهاني كه مرتكب شده بود بلكه به او خداوند ار به عنوان يك شخص عادل و تهي از گناه پذيرفت كه ن

 خاطر گناهاني كه ديگران مرتكب شده بودند، مصلوب گشت.

كار بود! در انگيز است كه در ميان اين جمعيت بسيار تنها كسيكه از عيسي مسيح دفاع كرد اين تبهواقعا شگفت

ولش و نه حتي آنهايي را كه شفا داده بود و كداماز دوازده حواريونش و نه هيچكدام از هفتاد رساين ميان نه هيچ

يا آنهايي كه روح پليد را از آنان خارج كرده بود از او دفاع نكردند ... او محكوم شد به اينكه در دادرسي تنها باشد. 

كاري بود كه در سمت ، تبهتنها كسيكه از هدف او دفاع كرد و تمايل نداشت يك كلمه بد در مورد او بكار برده شود

راست او بر صليب شده بود! آيا هر يك از پيروان و رسوالن او ميتوان تصور كند كه تنها كسيكه از هدف خداوند 



آگاه بشيد كه هيچكدام از اين كوچكان را تحقير  "دفاع كند يك دزد باشد؟ در حقيقت خداوند به او گفته بود : 

 (28) پايان صفحه  ( 10:  18) متي  "نكيند. 

************ 

تر و با بهتر از اين قبيل اشخاص هستيد. هرگز فكر نكنيد كه شما با هر برادران بيهوده نيانديشيد كه شما شايسته

يك از رسوالن و يا پيروان نزديك او برابريد. با همه اين اوصاف آنها كناره گرفتند و از مسيح دفاع نكردند. تنها 

 انتظار از او ميرفت و كامال ناشناخته بود ...مدافع مسيح يك دزد بود ، شخصي كه كمترين 

كار در كنار دفاعش از مسيح فكرش كامال به زندگي انگيز است اين كه اين تبهچيزيكه در مورد اين دزد شگفت

ابدي معطوف شده بود. او مشتاق بود تا خود را براي پس از مرگ آماده سازد. او مانند مسيح از درد جسماني رنج 

 "خداوندا مرا بياد آور  "او كامال پشيمان بود و درخواست كرد و گفت :  واقعا نگران زندگي ابديش بود.ميبرد، اما 

مرا با فيض خود به ياد آور و نه با گناهانم. چنانكه داوود گفته بود : خداوند رحمت و محبت خود را به ياد آور زيرا 

)  "ياور و نه نافرمانيهايم را، به خاطر نيكويي خود اي خداوندا ام را به ياد مكه آنها از ازل بوده است.گناهان جواني

 ( 7و  6:  25مزامير 

... اين همراهي  "من شما را نميشناسم  "... مرا به ياد آور نه در ميان كساني كه به آنها گفت :  "مرا به ياد آور " 

ظات گرانبهاترين و شادترين لحظات زندگيم چند ساعته كه من در كنار صليب با شما گذراندم را به ياد آور، اين لح

 "من با مسيح بر صليب شدم.  "بود ... من از مشاركت در رنجهاي شما لذت بردم و ميتوانم مغرورانه بگويم : 

 ( 20:  2)غالطيان 

عث بخاطر اين همراهي، مرا بخاطر بسپار! صليب من در راستاي صليب تو بود، كه اين يقينا مايه شرم براي تو و با

 (29) پايان صفحه  افتخار ابدي براي من است.

************ 

من از چند ساعتي كه در كنار شما بودم خوشنود هستم، اما من آرزو دارم كه اين چند ساعت تنها نقطه آغاز يك 

 دوستي طوالني مدت باشد.

من از قبل براي شما شناخته و اشاره به وجود يك رابطه دارد. اين بدان معني است كه  "مرا بخاطر آور  "واژگان 

 ام و دستان تو مرا احاطه كرده است.توسط شما برگزيده شده

( و با گناهكاران بر صليب شدي، و در حاليكه آن  12:  53) اشعيا  "تو از خطاكاران محسوب شدي. " خداوندا 

براي شما يك رسوايي بود، براي من يك منبع فيض و بركت ميباشد ... چقدر دلپذير است كه نزديك تو باشم، 



القدست در همه وجودم وحچ دردي احساس نميكنم، زيرا كه رهمه دردهاي من كايش ميابد ... بر عكس من هي

نفوذ كرده است و مرا پاك و تقديس نمود و مرا به يك شخص جديد تبديل كرد. تو مانند نور خورشيدي كه هرگز 

آلودگي نميپذيرد بلكه آنها را پاك ميگرداند ... من حقيقتا از دوستي با تو مشتاق هستم و آرزو ميكردم قبال تو را 

 ياد آور.شناختم. بنابراين، مرا به مي

. بياد آور كع تو يك "مرا بياد آور  "من آرزومندم كه هر كس از ما تمايل داشته باشد كه به گفته اين دزد بپيوندد 

پسر داري كه از سرزمين خود دور افتاده، يك خدمتكار سعادتمند كه از خانه خود خارج گشته. بياد آور مرا در 

بنابراين تو توانايي اين را داري كه مرا برافرازي. روح مرا رهايي ده.  ضعفهايم، تحقيهايم، اسارتهايم و در سقوطم.

من كسي را ندارم كه چون آب به حركت در ميايد مرا به  "مرا بياد آور زيرا من كسي را ندارم كه مرا بياد آورد. 

 (7:  5) يوحنا  "داخل حوض برد. 

ر ساعات مرگ متفاوت است. يك دزد ميگويد مرا بياد داستان اين دزد به اين نكته اشاره دارد كه واكنش مردم د

 (30) پايان صفحه  آور و برايش اهميت دارد

************ 

كه قبل از مرگ توبه نمايد. او بر خالق دزد ديگر كه در مواجهه با مرگ بود اما، همانطور كه كتاب مقدس ميفرمايد: 

اش اين بود كه مند نبود. همه دلواپسيزندگي ابدي عالقه او مسيح را مسخره كرد و هرگز از خداوند نترسيد يا به

اش را از سر بگيرد ... در همان زمان او به وسيله همراهش ( و زندگي بيهوده 39:  23از صليب پايين بيايد ) لوقا 

بود! سرزنش شد. در زمان مرگ او به هيچ وجه پشيمان نبود اما گناهانش را ادامه داد و به همان اندازه سنگدل 

دزدي كه در طرف چپ مسيح قرار داشت به همان اندازه به مسيح نزديك بود كه دزد سمت راست به مسيح 

را د يا او نزديك بود اما ذهنش خيلي دور از او بود، حتي در زمان مرگ! لحظات مرگ نيز او را به توبه دعوت نكر

 به سنجش خود يا هر تغييري وادار نكرد ...

مسيح براي آزاردهندگانش قرار نگرفت. او حتي به قولي كه خداوند به همراه ديگرش در او تحت تاثير بخشش 

خصوص ورود به بهشت داده بود حسادت نكرد. او حتي پس از زمين لرزه، پس از شكفتن سنگها و حتي پس از 

ي در لحظه مرگ. او آنكه تاريكي سراسر آن سرزمين را فرا گرفت ايمان نياورد ... او خيلي از ابديت غافل بود حت

هنوز عاشق اين بود كه دنيا و زندگي دنيوي را تسخير كند ... او هيچ چيزي از مسيح و ارتباط با مسيح نميخواست 

 ... بجز اينكه هر چه سريعتر از صليب پايين بيايد

يكنند كه ميتوانند اندازند. آنها فكر ماين داستان درس بسيار مهمي است براي آنهايي كه توبه خود را به تاخير مي

شان توبه كنند اگر چه كسي زمان آنرا نميداند! افراد بسياري وجود دارند كه مانند در لحظات پاياني زندگي زميني



شان! او كسي بود كه به يك روش زندگي دزد سمت چپ عمل ميكنند! طغيان، سركشي و تمايل به ادامه زندگي

ادت خود را ناديده بگيرد حتي با وجوديكه تنش را ميخكوب كرده خو گرفته بود و برايش بسيار سخت بود كه ع

 (31) پايان صفحه  بودند

************ 

اگر شخصي به فيض خداوند پاسخي ندهد و تسليم خواست الهي  و لحظه جدا شدن روح از بدنش فرا رسيده بود.

 شود، حتي در زمان مرگش نيز هر گونه گناهي را ميتواند انجام دهد.

بسياري از آنهايي كه به مرگ نزديك ميشوند اشك ميريزند، اما نه به اين دليل كه پشيمانند بلكه به اين دليل كه 

مرگ آنها را از تمايالت دنيويشان جدا ميكند. آنها گريه ميكنند زيرا مرگ آنها را از آرزوها و معشوقشان جدا 

گمان مبريد كه مرگ ضرورتا انسان را وادار به تسليم ميكند. دنيا براي آنها دلپذير است حتي در لحظه مرگ. 

دزد سمت راست از لحظه مرگ استفاده كرد در  ها اعمال شود نه براي همه.ميكند! اين ممكن است براي بعضي

حالي كه دزد سمت چپ از لحظه مرگ استفاده نكرد. هنگاميكه دزد سمت چپ در حال تمسخر و سرزنش خداوند 

 "چون به پادشاهي خود وارد شدي مرا به ياد آور.  "بود، همراه او ، اين كلمات را از خداونددرخواست كرد 

و در پاسخ به درخواستش درنگ نكرد و پاسخش را سريعتر از آنچه كه آن   يده گرفتخداوند دزد پشيمان را ناد

الوقوع از بخشش خداوند نااميد نشد. خداوند به او اطمينان فرد تصور ميكرد دريافت كرد. او در لحظه مرگ قريب

 "به يقين، من به تو ميگويم، كه امروز با من در بهشت خواهي بود. "كامل داد و گفت : 

تو مدت كوتاهي با من هستي، و پس از آن هم با من خواهي بود اما بين اين دو وضعيت تفاوت بسياري وجود 

 دارد. به ترتيبي كه با من در عذاب بودي، با من در بهشت خواهي بود. اينجا عذاب ديدي، آنجا تسلي خواهي يافت.

 (32ايان صفحه ) پ او گناهان دزد را بخشيد "در بهشت  "وقتيكيه خداوند گفت :

************ 

 "هنگامي كه وارد پادشاهي خود شدي مرا بياد آور "كار گفته بود: . تبهو با او مهرباني نمود و به او آرامش بخشيد 

اي كه بعضي از مردم ميانديشند. و براستي او ايمان داشت كه مسيح يك پادشاهي روحاني در آسمان دارد، و بگونه

. هنوز هم مردم تا بعد از روز داوري وارد پادشاهي خداوند نميشوند، بلكه به يك جهان نيستپادشاهي او از اين 

كار نگفت كه تو امروز با من مكان انتظار وارد ميشوند و اين بهشت براي مومنان است. با اين وجود خداوند به تبه

ت خود را بعنوان يك معلم مهربان . او ماموري"در بهشت  "در پادشاهي آسمانيم خواهي بود، به جاي آن گفت :

حتي بر روي صليب با فروتني هميشگي خود ادامه داد. او معلمي بود كه خطا و اشتباه يك شخص را بدون سرزنش 

 و مجازات به او نشان ميدهد.



يك تضمين است ... و تو در دومين ظهورم در ابرها با من خواهي آمد. تو در  "تو با من در بهشت خواهي بود " 

روز داوري در سمت راست من خواهي بود همانطور كه حاال در سمت راست من بر صليب هستي. تو يك نماينده 

عادل هستي، تو در پادشاهي من حكومت خواهي كرد و در ابديت با من خواهي بود ... من هر روز و هميشه با تو 

 خواهم بود...

بپذيرد. با انتظار كشيدن براي بودن با مسيح ... بدين شايد اين تضمين دزد را تشويش كرد تا مرگ را با شادي 

ترتيب، ميتوانيم همراه با اين دزد بگوئيم كه چگونه مرگ خوشايند است! آه، مرگ، جايي است براي سوزش شما؟ 

مرگ براي يك گناهكار وحشتناك است اما براي آنهايي كه در شادي ميميرند يك منبع لذت است، براي آنهايي 

تو امروز با من در  "اند، آنهايي كه به اين گفته مسيح گوش سپردند :ي ابدي و تاجشان اطمينان يافتهكه از زندگ

 (33) پايان صفحه  "بهشت خواهي بود. 

************ 

او نه تنها به آن دزد اعالم كرد كه گناهانش بخشيده  "تو امروز با من در بهشت خواهي بود  "وقتيكه خداوند فرمود 

بلكه اعالم كرد كه بهشت كه بخاطر گناه آدم بسته شده بود حاال دوباره باز شده. تمام اين مدت بهشت شده است 

بسته شده بود. بخاطر گناه اوليه براي روح هر انساني خارج از دسترسي بود. درواقع ، هر زمان كه با يك نفر در 

وازه بهشت را براي اين روح باز كن همچنانكه خداوندا، در "مراسم تشييع جنازه وداع ميكنيم، همصدا ميگوئيم : 

 "براي آن دزد گشودي. 

بخشش آن دزد يك عمل الهي بود و باز كردن درهاي بهشت يك قانون الهي بود. دو اقدام انجام شده خداوند بر 

 روي صليب الوهيت او را نشان ميدهد. او صرفا براي دزد درخواست بخشش نميكند و نميگويد كه ممكن است در

و همچنان كه او به  "امروز تو با من در بهشت خواهي بود." بهشت باشد بلكه كلمات مسيح الزاما دستوري بود : 

موقعيت خود اطمينان داشت بعنوان يك داور عادل در حال طراحي زندگي ابدي براي انسان بود و در همان حال 

هر انساني ميتواند اين كار را انجام دهد؟  ود.و وضعيت تصميم گرفت كه در همان روز بايد آن دزد وارد بهشت ش

اين يك قدرتي الهي ميباشد كه هيچ آدمي اين اقتدار را تجربه نكرده است. همين طور باز كردن درهاي بهشت. 

آيا اين اقتدار در قدرت كاهن اعظم با نبي خداوند وجود دارد؟ قطعا، خير. همه اين افراد در انتظار منجي براي باز 

هاي بهشت بودند. اين يك عمل الهي ميباشد. اين همچنين اعالم ميدارد كه خون ريخته شده بخاطر كردن در

 گناهان ما براي باز كردن درهاي بهشت بسنده ميكند.

 – 7:  3) مكاشفه  "او ميگشايد و كسي نميبندد و ميبندد و كس نخواهد گشود  "حقيقتا او قدرت و اقتدار دارد 

( از اين گشته او كليدهاي  18:  1) مكاشفه  "و كليدهاي جهنم و مرگ در دست اوست  " ( 22:  22اشعيا 



آسمان و زمين را دارد، و اين قدرت را دارد كه در اين دنيا به حواريون و پيروان آنها بدهد. او كسي بود كه دروازه 

 (34) پايان صفحه  هاي خردمند باز كرد.را براي باكره

************ 

( با اين حال  11:  25) متي  "سرور ما، سرور ما، در را براي ما باز كن  "هاي نادان خواهش كردند و گفتند: باكره

او ميل نداشت در را براي آنها بازكند بجز براي آنهايي كه به او اطمينان داشتند. دزد در مسير درست بود براي 

 "بهشت خواهي بود.  تو امروز با من در "همين سزاوار شنيدن اين كلمات بود 

كار بدون شك اثبات ميكند كه برزخ چننچه بعضي از مسيحيان به آن معتقدند وجود ندارد. تبه "امروز  "كلمه 

امروز  همان روز وارد بهشت شد، بدون اينكه در جائيكه برزخ ناميده شود حتي براي يك ساعت توقف نمايد! كلمه

ارواح مردگان تا سه روز به محل سكونتشان در زمين مراجعت ميكنند، و يك اي را كه بيان ميدارد همچنين نظريه

عشاي رباني بايد اجرا كرد تا ارواح اينان را دور كند را رد ميكند! آيا روح اين دزد تا سه روز درنگ كرد؟ يا همان 

 روز وارد بهشت شد؟

ميروند را نشان ميدهد. همچنين توضيح ميدهد خداوند مكاني را كه انسانها بعد از مرگ به آنجا  "بهشت " با كلمه 

 تا روز داوري ... كه بهشت مكان انتظاري براي مومنان و آنهايي است كه از مشاركت با مسيح لذت خواهند برد

. حقيقتا مشاركت با خداوند دلپذير "امروز تو با من در بهشت خواهي بود  "اجازه دهيد تا اين آيه را بررسي كنيم 

 ا خداوند خوشايندتر از بودن در بهشت است، يا ترجيح بهتر اين است كه ما ميتوانيم در بهشت باشيم.است! بودن ب

و شما را با خود خواهم برد، تا  "من باز ميگردم  "اين دقيقا همان چيزي است كه خداوند بما قول داده است. 

 ( 3:  14) يوحنا  "جايي كه من هستم شما نيز باشيد 

) پايان  انگيز است! اين مايه اميد ماست و هدفي است كه ما بشدت براي آن اشتياق داريم ...فتچقدر اين قول شگ

 (35صفحه 

************ 

 زندگي روحاني همگي ما، در بودن با خداوند است ...

اين كلمات، خداوند دزد را خوشحال كرده بود و عليرغم درد جسماني ناشي از مصلوب شدن، خداوند تالش با 

ند تا به دزد اطمينان دهد و با او محبت كند و او را خشنود سازد. عيسي مسيح خداوند به همه دردهاي ناشي ميك

كار گوش كرده بود و با او محبت كرده بود و به توجه بود. او فداكارانه به آن تبهاز تاج خار، خراشها و دردهايش بي

هيچكس در پي نفع خود  "(.  5:  13) اول قرنتيان  "عشق نفع خود را نميجويد  "براستي  او آرامش داده بود ...



( در بسياري از موارد، در ارتباط با ديگران هستيم، در  24:  10) اول قرنتيان  "نباشد، بلكه نفع ديگران را بجويد. 

ما به آنها ميگوئيم كه وقتي براي حاليكه مشغول خود هستيم از وجود ديگران احساس نفرت و آزردگي ميكنيم، 

آنها نداريم و بعدا مراجعه كنيد. مالحظه ميكنيد كه خداوند حتي در حاليكه بر روي صليب بود تمايل نداشت 

 جواب نه بگويد.

كار گوش سپرد و او را مورد توجه قرار داد. به صرف نظر از عذابي كه بر روي صليب متحمل ميشد، او به تبه

سخ داد، خوشي را به قلب او آورد، و به همه ما نشان داد كه ميتوان حتي بر روي صليب بود و به درخواست او پا

 نيازهاي ديگران توجه كرد ...

خداوند با توجهش به آن دزد معروف بما نشان داد همان طوري كه براي يك شخص اهميت قائل است كه براي 

ن و هر ايمانداري و عالوه بر بخشش همه آزاردهندگانش او يك گروه. عالوه بر عمل فداكارانه وي براي همه جها

براي مسيح خداوند يك فرد هم حقوقي دارد كه يك گروه  آن دزد. توجه نشان داد: منفرد به نيازهاي يك فرد

 (36) پايان صفحه  د ...نرا دارد كه يك گروه بسيار دار يدارد. يك فرد همان اهميت و مفهوم

************ 

ترتيب، ببينيم كه عيسي مسيح خداوند در حاليكه انجيل را موعظه ميكرد، به تنهايي و مجتمعا كار ميكرد. بدين 

او همچنان كه در موعظه باالي كوه پنج هزار نفر را با پنج نان و دو ماهي تغذيه كرده بود، همچنين با افرادي كه 

ز آنها. پطرس، يعقوب و يوحنا، يا با نيقوديموس با مريم و با آنها بود كار كرده بود، با دوازده پيروانش يا سه نفر ا

 شان يا با زن سامري در كنار چاه ...در خانه همرتا

خداوند فرد را در ميان گروه فراموش نميكند. گوسفند گمشده از بين نخواهد رفت و فراموش نخواهد شد بخاطر 

)  نخواهد رفت بخاطر اينكه نجات تمام دنيا در خطر است.كار از دست نود و نه گوسفند باقي مانده ... روح تبه

 (37پايان صفحه 

************ 

 سومين كلمه

 ( 27و26:  19بانو اينك پسرت ... اينك مادرت ) يوحنا " 

او مراقب دزد  "پدر آنها را ببخش  "خداوند در حاليكه بر روي صليب بود نگران آزاردهندگانش بود و ميگفت : 

. او همچنين توجهش "امروز تو با من در بهشت خواهي بود  "د، قول بهشت را به او داد و گفت : سمت راستش بو

 را معطوف مادرش كرد و وظيفه مراقبت از او را به رسول محبوبش يوحنا سپرد.



به او مادر باكره خويش را به شاگرد عفيف خود سپرد، مادري كه به او شير داده بود و برايش محبوب و عزيز بود 

 حواري محبوبش كه بر سينه تكيه زده بود سپرد.

اش كه صليبش را دنبال كرده بود سپرد. او مادر خويش او مادرش را كه در كنار صليب ايستاده بود، به تنها حواري

القدس را در رحم مباركش حمل كرده بود به حواريش كه نگارنده انجيلي است كه الوهيت خداوند را را كه روح

 هد سپرد.نشان ميد

از آن ساعت آن شاگرد او را  "اينك مادرت  "... و به يوحناي حواري گفت :  "اينك پسرت "او به مادرش گفت : 

 (  27:  19) يوحنا به خانه خود برد 

اي بود كه . او نگران ظرف برگزيدهاي به ما داد تا از اقوام خويش مراقبلت كنيم بويژه از مادرهايمانخداوند نمونه

 (38) پايان صفحه  را براي نه ماه نگه داشته بود.او 

************ 

 ( 51:  2و در كودكي از او مراقبت كرده بود و مطيع او بود. ) لوقا 

به طور معمول اشخاص در هنگام درد كشيدن توجه ديگران را بخود جلب ميكند اما در اين مورد اين خداوند 

صليب توجهش معطوف ديگران بود ... چقدر بيشتر در آرامش خود از  مسيح بود كه با وجود درد و رنجش بر روي

 ما مراقبلت ميكند ...

اولين نگرانيش بخشش گناهكاران بود. سپس توجهش را به وظايف انساني خود معطوف كرد و نخستين كسيكه 

 توجه و مراقبت او را دريافت كرد مادرش بود.

ايمان بياورند، از تاكيد خداوند بر روابط معنوي و روحاني تفسير برخي از مردمي كه آمده بودند تا به خداوند 

مادر من كيست؟ و برادرانم چه كساني  "اشتباهي كردند و پنداشتند ك روابط خانوادگي منسوخ شده است. 

اند مادر و برادران من! زيرا هر كه خواست و هستند؟ پس با دست به سوي شاگردانش اشاره كرد و گفت : اينان

خداوند بر  ( 50 – 48:  12. ) متي ده پدر مرا كه در آسمان است بجاي آورد، برادر و خواهر و مادر من استارا

 روي صليب اين باور اشتباه را رد كرد.

تخصيص و وقف براي خداوند و كليساي جهاني لزوما به اين معنا نيست كه يك شخص بايد خويشاوندان خويش 

كسي در پي تامين معاش خويشان و بخصوص خانواده خود نباشد منكر ايمان است و اما اگر  "را ناديده بگيرد. 

چنين وقفي به يك شخص بهانه نميدهد كه والدين و بخصوص  ( 8:  5) اول تيموتائوس  "ايمان تر از بيپست

 مادر خود را ناديده بگيرد.



نتخاب كرده بودند كه اينگونه همديگر را به نظر ميرسد كه عيسي مسيح خداوند و مادر مقدسش مريم باكره قبال ا

اي بود كه عيسي در هنگام ظهورش به جهان او را ديد و آخرين مالقات كنند. مادر مقدسش نخستين چهره

اي بود كه قبل از سپردن روحش به دستان پدر ديد. او يك مادر عاشق بود كه پسرش را هر جا رفت دنبال چهره

 (39) پايان صفحه كرد و 

************ 

 ترين احساساتش و با اين سخنان گيرا با او همدردي كرد:با او همراه بود، در رنجهايش و در عميق

جهان از پذيرش نجات شادي خواهد كرد، اما قلب من از ديدن تو كه بخاطر جهانيان مصلوب شدي ميسوزد، اوه، 

 در اينجا ما شاهد يك پسر عاشق هستيم كه حتي در دردناكترين لحظات نگران مادرش بود. ."پسرم و خداي من 

بدين ترتيب خداوند عيسي مسيح ديد كه بايد مراقب مادرش باشد و در ساعات درد و سختي، غم او را تسلي دهد. 

(  35:  2) لوقا  "د رفتو بدينسان انديشه دلهاي بسياري آشكار خواهد شد. شمشيري نيز در قلب تو فرو خواه "

خداوند ديد كه وجود يك پسر كه تسلي دهنده مادرش در زمان درد و سختيش باشد شايسته است. او مادرش را 

مراقبت از او، مديريت امور او و بخشيدن يك پسر روحاني براي همراه شدن با او تسلي بوسيله صحبت كردن با او، 

 داد ... 

صليب متفاوت از گفتگوي مسيح  با دزد سمت راستش بود. اين دزد بود كه  گفتگوي مسيح با مادرش بر روي

 گفتگو را شروع كرده بود و خداوند به او پاسخ داده بود.

در گفتگوي خداوند با مادر پر بركتش اين خداوند بود كه با مادرش صحبت كرد. او صبر نكرد تا ابتدا مادرش با او 

 اي شكايت نميكرد ...و اندوهش را ابراز كند. در حقيقت او كلمه صحبت كند، او صبر نكرد تا مادرش غم

او آرامش خود را حفظ كرده بود، حتي در كنار صليب او گريه نكرد. با وجورد خونسردي و آرامش ظاهريش در 

ديكه سكوت عزاداري ميكرد. خداوند دليل سكوتش را ميدانست و به افكار دروني او آگاه بود بنابراين او را با وجو

صحبتهايش قرار داد و مادر پر بركتش از پسرش  با او صحبت نكرده بود و از او درخواستي نكرده بود مخاطب

 (40) پايان صفحه  اطاعت كرد و به همراه حواري محبوبش رفت تا با او زندگي كند ...

************ 

بركتي كه خداوند در پاسخ عشقش به او باكره مقدس يك بركت واقعي بود، براي يوحناي مقدس و خانواده او و 

داده بود. يوحناي مقدس او را به عنوان يك هديه گرانبها و ارزشمند پذيرفت و زمان مرگش، در خانه يوحناي 

اش مراقبت كرد. گفته شده كه يوحناي مقدس، اورشليم را تا مقدس باقي ماند و يوحناي مقدس از او و خانه



هان بود ترك نكرد. يوحناي مقدس عاشق مسيح بود و تا پاي صليب او را دنبال زمانيكه باكره مقدس در اين ج

پاداش زميني و همچنين پاداش آسماني بود. ين شايسته يك يقكرد و در سراسر رنجهايش در كنارش بود. او به 

پيروي اش بود. در حقيقت همه كساني كه خداوند عيسي مسيح را پاداش زميني او حضور باكره مقدس در خانه

 ميكنند به يقين پاداش ،فيض و بركت او را خواهند يافت.

ترين ترين و با محبتترين، شفيقبا ايمان  مادر پر بركتش يوحناي مقدس را همچون پسر خويش پذيرفت. خداوند

 حواري را به مادرش پيشكش كرده بود.

( و همچنين  16:  4) اول يوحنا  "خداوند محبت است"يوحناي مقدس عاشق مسيح بود او كسي است كه گفت : 

او كسي بود كه خداوند  "كسيكه مسيح دوستش ميداشت." "بر سينه مسيح تكيه زده بود ...  "اي بود كهحواري

 بعنوان پسر به باكره مقدس هديه كرد.

 بنظر ميرسيد كه مسيح بر روي صليب چيزي براي بخشيدن نداشت حتي لباسهايش در راه تكه تكه شده بودند،

تكه شده بودند، اما با اين وجود او بوحناي مقدس را داشت و مادرش را حتي لباسهايش در راه تكه اما با اين وجود

به او سپرد. يوحنا قلبس را به مسيح داد و خداوند عشق او را پذيرفت و مادرش را به او هديه كرد. بدين ترتيب 

او از احساسات مادرش مراقبت كرده بود و در همان زمان او خداوند آنهايي كه عاشقش بودند را گرد هم آورد ... 

 (41) پايان صفحه  را براي زندگيش آماده كرده بود ...

************ 

: چه كسي از ديگري مراقبت ميكند؟ يوحناي مقدس از باكره؟ يا باكره مقدس از يوحناي مقدس؟ من در شگفتم

ليل كه براي ادامه زندگيش به او نياز داشت، بلكه براي اينكه با مريم مقدس در خانه يوحنا بود اما نه به اين د

 فيض و بركت حضورش به او خوراك دهد. همچنين تا او را بطور كامل و عميق از خداوند آگاه سازد ...

كه خداوند مسيح مادرش را به يوحناي مقدس سپرد اتهاماتي را كه پروتستانها بيان ميكنند كه، مريم  اين واقعيت

زندان ديگري نيز داشته را بدون ترديد رد ميكند. اگر اين حقيقت داشت هر يك از پسرانش براي مراقبت از او فر

تر بود. آنها بيشتر از هر كسي نسبت به افراد خارج از خانواده در نگهداري از او محق بودند. مريم مقدس شايسته

دهنده ... اين كلمات نشان"اينك پسرت  "د. در آن زمان خويش فرزندي نداشت و يوسف مدتها پيش مرده بو

با دهنده احترام و غيرت او به باكره مقدس است حتي رابطه روحاني يك پسر با مادرش است و همچنين نشان

 (42) پايان صفحه  احترام به پدر رسوالنش.

************ 

 چهارمين كلمه



 ( 46:  27) متي  "خداي من، خداي من، چرا مرا واگذاشتي " 

اين بيانه به معني جدايي طبيعت الهي مسيح از طبيعت انساني او نيست، و نه به اين معني است كه پدر، پسر را 

 ترك كرده است. اين بدين معناست كه پدر ترجيح داده كه به او اجازه دهد عذاب ببيند.

ندازه يك چشم بر هم طبيعت الهي و انساني مسيح هرگز از يكديگر جدا نشد حتي براي يك لحظه و حتي به ا

جمعي در مراسم عشاي زدن، اين همان چيزي است كه ما بدان اعتقاد راسخ داريم و آنچه كه ما بصورت دسته

رباني مقدس ميخوانيم ... اگر طبيعت الهي او را ترك كرده باشد رستگاري او هرگز نميتوانسته به عنوان بينهايت 

 كفاره پرداخت كند. دورانود و براي گناهان تمام بشر در تماميه در نظر گرفته شود كه موجب نجات بينهايت ش

 ترتيب بين طبيعت الهي و انيانس مسيح جدايي پديد نيامد.بدين

باور كنيد كه  "درباره ارتباطش با پدر بايد گفت كه پدر او را ترك نكرد. اجازه دهيد تا درباره اين آيه تفكر كنيم : 

 ( 11:  14) يوحنا  "و پدر در من است  من در پدرم

 "چرا مرا واگذاشتي؟  "پس چه معنايي دارد؟ 

اي از جانب پدر است و اينكه بايد متحمل اين رنج ميشد. او بايد سرزنش و اين به معناي جدايي نيست بلكه اجازه

 (43) پايان صفحه  رنج را تحمل كند و رنج خشم خداوند را براي گناهان بشر تحمل كند. او تحت تاثير

************ 

عذابهاي عاطفي همچنين دردهاي جسماني، قرار ميگيرد. خداوند تصويب كرد كه او بايد رنج جسماني ببيند اگر 

چه خداوند در قدرت تام بود و ميتوانيست او را از هر نوع درد و رنج تهي كند، اما اگر چنين ميبود مصلوب شدنش 

، برائت ذمه صورت بود و در نتيجه هيچ مجازاتي اعمال نشده بودپوچ و بيهوده بود زيرا درد هرگز تجربه نشده 

 نگرفته بود و رستگاري انجام نشده بود ...

خواست خداوند بر رنج كشيدن پسر قرار گرفته بود و پسر اين فرمان را پذيرفته بود و بابت آن رنج ديد. در حقيقت 

قدم شده بودند و به آن پايبند دو طرف براي آن پيشمسيح براي همين به جهان آمد ... اين يك جدايي بود كه هر 

 بودند ... براي بشريت و براي عدالت الهي ...

خواست خداوند اين بود كه مسيح رنج بكشد، قرباني گناهان بشر شود، شكنجه ببيند اما از او جدا نشود ... اين 

اما  "رد اما هنوز كامال عاشق او بود يك جدايي نيست بلكه يك امتياز است. خداوند از رنج كشيدن پسرش رنج ب

 ( 10:  53) اشعيا  " بنمايدخداوند را پسند آما كه او را مضروب 



فرض كنيد يكي از والدين فرزند خود را براي برداشتن آبسه به بيمارستان منتقل ميكند. در حالي كه والدين 

ر اين زمان كودك گريه سر ميدهد و ملتمسانه دستان كودكشان را در دست دارند، جراح به كار خود ادامه ميدهد، د

 (44) پايان صفحه  "چرا مرا بخود واگذاشتي؟  "از پدرش ميخواهد كه جلوي كار جراح را بگيرد 

************ 

بود انجام دهد و با عشق از فرزندش در حقيقت پدر فرزندش را رها نكرد، او فقط اجازه داد تا جراح كاري به نفعش 

 ميكرد.مراقبت كامل 

 اين مثالي است كه نشان ميدهد چگونه ميتوان بدون جداسازي واقعي روابط رها كردن را در نظر گرفت.

م خداوند مشقت بار ... عمل رها كردن، نهايت كلمه رها كردن به اين معني است كه عذاب صليب واقعي بود و خش

 .عذاب بر روي صليب بود. يك پيشكشي به خداوند براي كفاره گناهان

 "خداي من، خداي من، چرا مرا رها كردي؟" بسياري از متخصصان الهيات بر اين باورند كه وقتي خداوند گفت : 

 مزمور بيست و دوم را كه با اين آيه شروع ميشود را به يهوديان يادآوري ميكند.

شما از كتب مقدس  آيا "اين جمله يك مورد ارجاع به كتب مقدس براي آنهايي بود كه مسيح به آنها گفته بود 

( بنابراين مسيح  39:  5( در حاليكه همين كتابها بر او شهادت ميدهند ) يوحنا  29:  22) متي  "آگاه نيستيد؟ 

خداوند اين آيه ويژه را براي يادآوري آنها انتخاب كرده بود. در واقع سيستم نامگذاري مزامير يهوديان بصورت 

آيه ابتدايي آن باز ميشناختند، چنانچه امروزه اين يك رسم در ميان راهبان امروزي نبود. آنها هر مزموري را با 

 مصري باقي مانده است.

 اين آيه از مزمور چه چيزي را در مورد عيسي مسيح به ما ميگويد؟

اند، اند، من ميتوانم استخوانهايم را بشماره، آنان خيره بر من چشم دوختهآنها دست و پاهاي مرا سوراخ كرده" 

 (45) پايان صفحه  اندهايم را ميان خود تقسيم كردهامهج

************ 

 ( 18 – 16:  22) مزمور  "اند پوش من قرعه انداختهتنو بر 

همه اينها آشكار ميكند كه سراينده مزامير، داوود نبي، كسي را سراغ ندارد كه دست و پاهايش را سوراخ كرده، 

هايش را تقسيم كرده و بر آنها قرعه انداخته باشند، بلكه اين آيه نبوتي از جانب داوود درباره مسيح بود. جامه

خداي  "چنانچه مسيح بر روي صليب به يهوديان گفت : برويد اين مزمور را بخوانيد كه با اين آيه آغاز ميشود: 



ه گفته شده و چنانچه آيه را دنبال كنيد خواهيد و ببينيد كه درباره من چ "من، خداي من، چرا مرا واگذاشتي؟ 

 ديد كه درباره من گفته شده:

اما من كرمي بيش نيستم و انسان ني، عار آدميانم و تحقير شده قوم. هر كه به من مينگرد ريشخندم ميكند، " 

به او رغبت دارد  اش دهد. اگردهان كج ميكند و سرجنبانيده ميگويد: بر خداوند توكل دارد. پس بگذار او خالصي

 ( 8 – 6:  22) مزمور  "اش بخشد. رهايي

براي تجزيه و تحليل كامل اين مزمور ما به فضاي بيشتري نياز داريم ... اين مزمور رنجهاي مسيح بر روي صليب 

 ( 45:  24) لوقا  "كتب مقدس را درك كنند.  پس ذهن ايشان را روشن ساخت تا بتوانند "را نشان ميدهد 

ه در مزمور توصيف شده است، درك شدني است. به اين دليل بود كه او مدت كوتاهي بعد از آن توانست آنچه ك

خداي من، خداي من، چرا مرا  "درست بعد از اين اعالن او،  "تمام شد  "اما چرا آنها نگفتند  "تمام شد.  "بگويد 

قوتم چون تكه  "اند: ه آنها هنوز متوجه نشدهبه اين دليل كه آيه ديگري در اين مزمور وجود دارد ك "واگذاشتي؟ 

( اين قسمت را وقتي متوجه ميشوند كه او ميگويد:  15:  22) مزمور  "سفالي خشكيده و زبانم به كامم چسبيده 

 (46) پايان صفحه  "تمام شد  "به همين دليل است كه درست بعد از آن گفت  "ام من تشنه "

************ 

 ؟ "خداي من، خداي من  "خداوند مسيح ميگويد : پس از آن چرا 

 او اين را در جايگاه نماينده بشريت گفت.

بلكه خود را خالي كرد و ذات غالم پذيرفته  "او اين را گفت زيرا شكل خادم گرفته بود و همذات انسان شده بود. 

تا به " و  "او خود را خوار ساخت  ":  ( او اين كلمات را گفت زيرا 7:  2) فيليپيان  "و به شباهت آدميان در آمد 

( او به عنوان پسر انسان سخن گفته بود، كسيكه طبيعت  9:  2) فيليپيان  "مرگ حتي مرگ بر صليب مطيع بود 

انساني بخود گرفته و در موقعيت انساني قرار گرفته، و موافقت نموده كه قبل از آنكه خدا باشد نماينده بشريت 

 كه همه انسانها گناهكارند و در حال پرداخت كفاره گناهان آنها بود. باشد، اين مفروض است

در اينجا ما ميبينيم كه تمام بشريت از طريق او سخن ميگويد ... همانطور كه همه انسانها گناهكارند و گناه سبب 

، خداي خداي من "، هم بشريت از طريق مسيح گريه ميكند و ميگويند جدايي از خدا و علت خشم خداوند است

 ... "من، چرا مرا واگذاشتي؟ 

 مسيح فروتني را اگر نگويم در تمام چيزها ولي در بيشتر چيزها نشان داد.

 مسيح بخاطر همه ما روزه گرفت.



آدم و حوا از فرمان خداوند سرپيچي كردند و از ميوه ممنوعه خوردند. به همان ترتيب مسيح زندگيش را با پرهيز 

 در اشعار كليسا اشاره شدهروز چنانچه خوردني. او نيازي نداشت روزه بگيرد اما چهل شبانهآغاز كرد حتي پرهيز از 

 (47) پايان صفحه  روزه گرفت.

************ 

خداوند از آسمان بر بني آدم مينگرد، تا ببيند آيا كسي  "خداوند، نماينده ما بود: او در مراقبت و رعايت قانون 

اند، نيكوكاري نيست، يكي اند و با هم فاسد گشتهخدا را بجويد. همه گمراه گشته هست كه عاقالنه رفتار كند و

 ( 3 – 2:  14) مزمور  "هم نيست 

تا پارسايي را به كمال  " وقتي كه مسيح آمد او در اطاعت از خداوند نماينده بشريت شد. او قانون را رعايت كرد

يد ذكر كرده بود. بدين ترتيب او در بخش انساني خود يك ( چنانچه در زمان تعم 15:  3) متي  "تحقق بخشيم 

 زندگي پرهيزكارانه و قابل قبولي را به خداوند ارائه داد ... 

 او نماينده ما بود، در مرگ، عذاب و پرداخت كفاره گناهان.

و تلخي حاكي  ( او خشم خداوند 21:  5) دوم قرنتيان  "او كسي را كه گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت. " 

 "خداي من، خداي من، چرا مرا واگذاشتي؟ "از آن را براي گناهكاران متحمل شد و به عنوان نماينده بشريت گفت: 

او به همه كمك كرد و هرگز كسي را ترك نكرد، توسط همه فراموش شد حتي بوسيله پدر. بدين ترتيب او كفاره 

و پيروز گشت. با وجوديكه از لحاظ روحاني و جسماني خسته  گناهان ما را پرداخت و خشم خداوند را متحمل شد

 و رنجور گشته بود.

 تر باشيم.انگيز داد تا ما محتاطاو همچنين به ما درسي شگفت

( ما بايد  15:  5) افسسيان  "پس بسيار مراقب باشيد.  "اگر نتيجه گناه كردن درد كشيدن و ترك شدن باشد، 

 (48) پايان صفحه  د محتاط باشيم كه خدا به نوبه خود ما را رها نميكند.درباره ترك شدن بوسيله خداون

************ 

خود پسر رها شد. عذاب رها شدن غيرقابل تحمل است. ما بايد از خداوندمان عيسي مسيح براي تمام عشق و 

 هايش تشكر كنيم ...پوشيفداكاري و چشم

همه ما در رويارويي هر مشكلي يك منبع تسلي باشد. دانستن اينكه بايد براي  "چرا امروز واگذاشتي؟  "گفتار : 

، چرا ما بايد براي دردهايي كه خداوند صالح ميداند ( 32:  8) روميان  "اگر خداوند از پسر خود دريغ نكرد  "

او كه  رغم سخنمند باشيم؟ خداوند از اينكه پسر محبوب خود را در غم و اندوه قرار ميدهد راضي است. عليگله



(، چرا ما در لحظات آزمايش گله و شكوه  17:  3) متي  "اين است پسر محبوبم كه از او خوشنودم  "ميگويد : 

اي كه مسيح عذاب كشيد، عذاب نديديم و اگر چه ما سزاوار مجازات بوديم پسر ميكنيم، اگر چه هرگز به اندازه

و تا مرگ بر روي صليب مطيع بود.  "انجام خواهد شد  "ود داوطلبانه جام پيشنهادي پدر را نوشيد. او فقط گفته ب

همانطور كه گفتيم نه اعتراض بود و نه شكايت، فقط بيان حقيقت رنجهاي او و   "چرا مرا واگذاشتي؟  "حكم او 

 (49) پايان صفحه  اي است كه عمل رستگاري در حال انجام است ...اعالميه

************ 

 كلمه پنجم

 ( 20:  19) يوحنا  " اممن تشنه" 

 "و زبانم به كامم چسبيده ... قوتم چون تكه سفالي خشكيده  "اي برادران بخاطر گناهان ما خداوند مسيح گفت: 

 ( 15:  22) مزمور 

. براي همه عرقي كه در حاليكه در باغ جتسيماني براي همه مايعات بدنش را به داليل زيادي از دست داده بود

( براي همه عرقهايي كه در  44:  22) لوقا  "قش همچون قطرات خون بر زمين ميچكيدعر "رستگاري ريخت 

طول راه در زمان حمل صليب در زير آفتاب سوزان ظهر ريخته بود. براي همه خستگيها و فرسودگيهاي ناشي از 

ي سرش و ميخهايي كننده و طوالني دادگاه به اضافه خونريزي فراوان ناشي از شالق و تاج خار روجلسات ناراحت

كه بر روي تنش بود. براي همه اينها زبانش به كامش چسبيده بود، و قوت جسماني او از دست رفته بود و گفت: 

 "ام. من تشنه "

با اين بيان، او خواست كه بيان كند آهن داغ در حال كوبيده شدن ميباشد يا آتش براي قرباني شروع شده بود ... 

ود و الوهيتش از تسكين دادن درد فيزيكي كه در بدن جسماني خويش دارد خودداري عدالت الهي انجام شده ب

درد او در معناي كاملش، دردي است كه پدر را خوشنود ساخت و موجب شد تا عطري آرامش بخش  كرده است.

گذاران عت. با اين وصف، بد"ام من تشنه "از او به مشام برسد كه پسر اين را با بيان اين كلمات توصيف كرد 

)  .بودندميبايست شرمنده شده، زيرا آنها در تالش براي ناديده انگاشتن طبيعت انساني خداوند بر روي صليب  

 (50پايان صفحه 

************ 

 ... "ام من تشنه "اگر او به طور كامل انسان نبود، نميگفت : 



در روز آخر  "با اينحال جاي تعجب است كه چگونه عيسي مسيح تشنه شد در حاليكه خود منبع آب زنده است: 

 7) يوحنا  "كه روز بزرگ عيد بود، عيسي ايستاد و به بانگ بلند ندا داد: هر كه تشنه است، نزد من آيد و بنوشد. 

او بدهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلكه آبي كه  اما هر كه از آبي كه من به" (. او به زن سامري گفت :  37: 

 ( 14:  4) يوحنا  "اي ميشود كه تا به حيات جاويدان جوشان است. من ميدهم در او چشمه

 ."ام من تشنه "واقعا منظور مسيح از اين گفتار چه بود؟ 

كه به جهان هديه ميداد. او هدفي به يقين او از نظر جسماني تشنه بود و همچنين از نظر روحاني تشنه نجاتي بود 

 "تمام شد "را كه مشتاق به انجام آن بود را به نتيجه رسانيد. 

اي آب به من بده جرعه "بين آنچه او حاال ميگويد و آنچه كه او قبال بر سامريان گفته يك همانندي وجود دارد : 

و  7:  4) يوحنا  "وشد باز هم تشنه ميشود. هر كه از اين آب بن ". او به آب معمولي اشاهر نداشت. بدانيد كه "

 ( او تشنه نجات همه سامريان بود. تشنه رستگاري آن زن و همه سامريان. 13

تا از مردم اطرافش آب دريافت كند. او ميدانست كه آنها به او شراب ترشيده ميدهند  "ام من تشنه "او نميگويد 

و را قادر به پيشگويي ميساخت ميدانست كه چه اتفاقي خواهد او با طبيعت الهيش كه ا ( 48و  44:  27) متي 

) پايان  ( 21:  69) مزمور  "ام نوشانيدند. به جاي خوراك، مرا زرداب دادند و چون تشنه بودم، سركه "افتاد. 

 (51صفحه 

************ 

زيرا او نميتوانست از يك وجود انساني تا از آنها درخواست كند تا براي او آب بياورند،  "ام من تشنه "او نميگويد : 

كمك بگيرد و همچنين او مقرر كرده تا جام درد را آميخته با زرداب تا به آخر بنوشد. به همين دليل او از نوشيدن 

به عيسي شراب آميخته با زرداب دادند، چون آن را  "شراب كه براي از بين بردن دردش به او دادند اجتناب كرد، 

(. خواست خداوند اين بود كه تمام پيشگوييها تحقق يابد و اعالم كرد  34:  27) متي  "بنوشد. چشيد، نخواست 

 كه رستگاري كامل شده و به بشريت تضمين داد ...

با اينحال در آن زمان انسانهاي گناهكار او را مورد تمسخر قرار دادند. او براي نجات آنها تالش كرد و آنها بجاي 

 ته با زرداب دادند تا دردش را افرون كنند.آب به او شراب آميخ

اي برادران من در شگفتم كه شايد ما هنوز همان كار را ميكنيم. خداوند براي نجات ما و نوشيدن محصول شيره 

 ها و غفلتهايمان را به او ميدهيم.مو در ظرف ما تشنه است، اما ما به جاي زرداب، خطاها، بيكفايتي



جي را بر نيزه ميكنيم و آنرا آغشته به شراب ترشيده ميكنيم و به نزديك دهان او ميبريم؟ اي برادران، آيا ما اسفن

آيا صدمه زدن به احساسات كسيكه عاشق شماست و انجام دادن آنچه كه بايد انجام ميداديد مايه تاسف شماست؟ 

و بگوئيد : من كسي هستم كه ، شما ممكن بود به ا "ام من تشنه "بوديد كه خداوند ميگويد  شما شنيده اگر آيا

ام. اي كاش ميتوانستم تشنگيت را با اشكهايم برطرف كنم، زبان تو را با گناهان و خطاهايم به كامت چسبانيده

) پايان صفحه  ايكاش تو ميتوانستي سرسختي روح مرا در هم بشكني و از چشمه آب حيات مرا سيراب گرداني ...

52) 

************ 

 ششمين كلمه

 ( 30:  19) يوحنا  "مام شد ت" 

كه گناه نكرد و تنها  خداوند ما عيسي مسيح در همه چيز عادل و كامل است، مقدس و يگانه و تنها كسي است

كسيكه در سراسر زندگيش بر روي زمين مايه خوشحالي و خشنودي كامل خداي پدر بود و همچنين ماموريتش 

 "را به كمال رسانيد. او توانست عاري را كه پدر از او خواسته بود را كامل كند و سپس بگريد و پيروزمندانه بگويد:

 ( 4:  17) بوحنا  "ساندم. من كاري را كه به من سپردي به كمال ر

كدام يك از  "او توانست همه عدالت را به انجام رساند، عدالتي كه ضرورت دارت. او توانست به شايستگي بگويد : 

(، او متوجه همه نبوتها با توجه به ظهورش و عمل بزرگ  46:  8) يوحنا  "شما ميتواند مرا به گناهي محكوم كند

ه سال و چند ماه، او چيزي را بدست آورده بود كه هيچكس پيش از او قادر نبود آنرا در طول همه سنجات بود ... 

من كاري را كه به من سپردي به كمال  "بدست آورد. او توانست انجيل را گسترش دهد و به خداوند بگويد : 

يش جالل ده، به همان رساندم و اينگونه تو را بر روي زمين جالل دادم. پس اكنون اي پدر تو نيز مرا در حضور خو

جاللي كه پيش از آغاز جهان نزد تو داشتم. من نام تور را بر آنان كه از جهانيان به من بخشيدي آشكار ساختم. از 

 (. 6 – 4:  17)يوحنا  "ن تو بودند و تو ايشان را به من بخشيدي و كالمت را نگاه داشتند آ

) پايان  الت را به كمال رساند و ماموريتش را به انجام رساند واو نبوتها را محقق ساخت و با فرمانبرداري همه عد

 (53صفحه 

************ 

(. پس براي تكميل  1:  13همه كساني را كه در اين جهان دوست ميداشت تا به حد كمال محبت كرد ) يوحنا 

زمين و آسمان ، بين عمل فداكاريش، براي آوردن رستگاري، بخشش و نجات و پايان دادن به عمل مصالحه بين 

 جسم و روح بر روي صليب رفت.



ما با توبه خود اين پيشكش ناب را لمس كرديم و هر روز به گناهانمان اعتراف ميكنيم و آنها را به دردهاي تو كه 

 توانايي بخشش ما را دارد اضافه ميكنيم و خون او قادر است كفاره گناهان و خطاهاي جديد ما باشد ...

كه گناهان تمامي بشر را حمل ميكرد، رسوايي و فضاحت را نيز تحمل كرد. همانطور كه گفته شده  در همان حالي

پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موكنان دادم و روي خود را از رسوايي و آب دهان پنهان نكردم.  "بود: 

ندم ميكند ... عار آدميانم و تحقير شده هر كه بر من مينگرد ريشخ "( او همچنين گفته بود:  6:  50) اشعيا  "

 ( 7و  6:  22) مزمور  "قوم. 

آنگاه بر صورت او سيلي زده، ميگفتند: اي مسيح  "در تمام اين موارد او تحت آزار و اذيت و تحقير قرار گرفت : 

د و بر روي سرش (. آنها بر او جامه ارغواني پوشانيدن 68و  67:  26) متي  "نبوت كن و بگو چه كسي تو را زد؟ 

هر كه به دار  " كار بر صليب كشيدند همانطور كه پيشگويي شده بودتاج خار گذاشتند و او را در ميان دو تبه

 (54) پايان صفحه  ( 23:  21و تثنيه  13:  3) غالطيان  "آويخته است ملعون است. 

************ 

گر تمام رسوايي خود بود فريادي همان حال كه نظارهحتي بر روي صليب او همچنان آماج تحقير و تمسخر بود در 

 "تمام شد.  "برآورد و گفت : 

اش به نهايت درجه رسيد خشم خداوند نيز كامل شده همانطور كه درد جسماني او به اوج خود رسيد و رسوايي

پيشكشي او به خاكستر  آتش سوزي ادامه يافت تا "بود. خداوند كفاره را پرداخته بود و خود را قرباني ساخته بود. 

 ( 10:  6) الويان  "شود. 

وقتيكه خداوند متوجه شد كه عمل رستگاري كامل شده و كفاره پرداخت شده و عدالت الهي بطور كامل اجرا شده 

 "تمام شد.  "و هيچ كار ديگري براي انجام نيست پيروزمندانه فرياد برآورد. 

پسر انسان توانست سر آن ما را بكوبد. خداوند بوسيله حكمراني بر رستگاري انجام شده بود نجات كامل شده بود. 

( توانست پادشاهي شيطان را ويران كند. اين كفاره شامل همه بود و براي رهايي همه  10:  96صليب ) مزمور 

ن مسيح كافي بود. حاال پرده معبد توانست دوپاره شود و محراب باز شده بود، مصالحه انجام شده بود و اميد پيروا

اي دالور شمشيرت را بر ميان ببند. فر و شكوه  "برآورده شده بود. هيچ چيزي براي تو باقي نماند خداوندا، اما 

 ."تمام شد "(. خداوند بر شادي فرياد برآورد  3:  45) مزمور  "خويش را بر تن كن. 

او قادر به پرداخت كفاره گناهان ما و فرياد شادي بخش پيروزيست. او مبارزه كرد و پيروز شد.  "تمام شد "گفتار 

 ( 30:  24) يوحنا نام داشت، شد.  "پادشاه جهان  "استقرار پادشاهي آسمان در برابر پادشاهي شيطان كه سابقا 

 (55) پايان صفحه 



************ 

رفتن بر روي صليب آيا شما اي برادران ميتوانيد پيروز شويد همانطور كه خداوند پيروز شد؟ آيا شما ميخواهيد با 

تمام  "سر آن مار را بكوبيد؟ آيا شما ميتوانيد به عمل خاصي كه خداوند براي شما انجام داده نگاه كنيد و بگوئيد 

 ؟"شد

 آرزومندم كه همواره عمل خاص خداوند را در نظر داشته باشيد.

 "اي خداوند، من كاري را كه به من سپردي به كمال رساندم. " 

) پايان  ه تصوير خداوند را كه در حال تكميل ماموريت خويش ميباشد را در كنار خود قرار دهيد.قبل از آن هميش

 (56صفحه 

************ 

 هفتمين كلمه

 ( 46:  23) لوقا  "اي پدر، روح خود را به دستان تو ميسپارم " 

از مصلوب شدن به كمال خداوند كار خود را بر روي صليب كامل كرد به همان سان كه ماموريت خويش را پيش 

 رسانده بود.

اسارت را به اسيري برد و عطايا به مردم دهد.  "يك كار ديگر پس از مرگش بر روي صليب براي او باقي مانده تا 

داران در ميان مردگان برساند و پرهيزكاران را و خبر خوش را به ايمان  ( وبه عالم اسفل برود 8:  4) افسسيان  "

 منتقل سازد، بدين ترتيب براي نخستين بار پس از گناه اوليه درهاي بهشت را باز كرد. از جهنم به بهشت

از آنجايي كه عمل رستگاري كامل شده بود هيچ دليلي براي تاخير بيشتر وجود نداشت. او پس از ترك جسماني 

بعد از مرگش طراحي خود عمل رستگاري را براي مردگان نيز كامل كرد. او بايد روحش را به ترتيبي كه براي 

پدر، اينك روح خود را به دستان تو  "شده بود به پدر ميسپرد. بدين ترتيب او با صداي بلند فرياد برآورد: 

 ..."ميسپارم

آيد، او هيچ قدرتي بر من زيرا رئيس اين جهان مي "من روح خود را به دستان تو ميسپارم و نه دستان ديگري ... 

من از نزد پدر آمدم و به اين جهان وارد شدم و اين جهان را ترك ميگويم و نزد پدر  "(.  30:  14) يوحنا  "ندارد 

 (57) پايان صفحه  ( 28:  16) يوحنا  "ميروم 

************ 



طور كه او همه ارواح ديگر را زنداني كرده بود، چقدر خواهان به دست آوردن روح شاهزاده اين جهان بود تا همان

هيچ  "ي كند. اما به هيچ وجه نميتواند با روح خاصي كه از پدر دريافت كرده اين كار را انجام دهد. روح او را زندان

 ( 10:  18) يوحنا  "كس آنرا از من نميگيرد، قدرت دارم آنرا بدهم، قدرت دارم آنرا بازستانم. 

ر باكره مقدس، مريم، بوسيله ( روح ماد 22:  16فقير مرد روح او را فرشتگان حمل كردند ) لوقا  رزوقتي ايلعا

 مسيح حمل شد. اما روح عيسي بوسيله پدر حمل شد.

، پس روح خود را تسليم كرد. از اين عبارت "به بانگ بلند فريادي برآورد  "متي رسول ميگويد: كه خداوند مسيح 

 چه ميتوانيم دريابيم؟

د و ميزان زماني كه در زير صليب بود، مسلما مسيح تا حد زيادي به سبب تقاليي كه براي حمل صليب كرده بو

ها، كوفتگيها و جراحاتي كه بر اثر نيزه نيز به او وارد شده بود و خون و عرق زيادي كه از دست پس از آن تازيانه

 . "ام من تشنه "داده بود دهانش خشك شده بود. وقتي كه گفت: 

 د بزند؟ميتوان انتظار داشت كه با صدايي بلند بتواند فرياپس چگونه 

اش برتري فرياد با صدايي بلند در ساعت مرگش، به اين معني است كه او قدرت ديگري داشت كه بر قدرت انساني

 (58) پايان صفحه  دهنده الوهيتش بود.داشت. به عبارت ديگر نشان

************ 

داد. اين فرياد بلند، شيطان  فرياد او با صداي بلند نشان ميدهد كه او بر مرگ پيروز شده است. او مرگ را شكست

 اش را منقرض كرد.و پادشاهي

 براستي مرگ مسيح يك پيروزي بود كه او بوسيله آن تمام جهان را نجات داد و سر آن مار را كوبيد...

يابد كه جاودانگي روح را به ما داد. روح با مرگ پايان نميتضميني بود  "روح خود را به دستان تو ميسپارم  "گفتار 

.. مرگ براي روح فقط يك تغيير از نوعي از وجود به نوع ديگري از وجود است. سوال اين است كه جايگاه روح .

پس از مرگ كجاست. اگر انساني پاسخ مطمئني در مورد اين سوال داشته باشد، كسي است كه مرگ را با شادي 

رخت از اين جهان بربندم و با مسيح باشم. چرا كه آرزو دارم  "پذيرا خواهد شد، و همرا با پولس رسول ميگويد: 

(. برادر آيا شما درباره مقصد روحتان اطمينان داريد؟ آيا زماني كه شما پس از يك زندگي  23:  1) فيليپيان  "

طوالني روح خود را تسليم ميكنيد، روحتان را به دستان مسيح ميسپاريد يا كه فرشتگان روح شما را حمل ميكنند، 

اين مال من است، يكي از  "وح ايلعازر را حمل كردند؟ يا كه شيطان ادعا ميكند كه گفته است، همانطور كه ر



؟ چقدر وحشتناك خواهد شد! اي برادر شما  "سربازان تحت فرمان من بود ... بنابراين من آنرا با خود خواهم برد 

 درباره مقصد روح خود اطمينان حاصل كنيد.

كاش كه من به وفات عادالن بميرم  "ه همواره اين كالم زيبا را بياد ميسپارم: محبوب من اطمينان داشته باش ك

 ( 10:  23) اعداد  "و عاقبت من مل عاقبت ايشان باشد. 

اكنون روح خودر را به دستان او ميسپارم با پرهيز از همه شرارتها و همزيستي در اتحاد با خداوند. به شباهت هم

بيائيد كه خداوند آنها را در دستان راست خود حمل كرده بود. همچنين خود را به فرشتگان هفت كليسايي در 

 (59) پايان صفحه  دستان خداوند عيسي مسيح بسپاريد.

************ 

من به آنها حيات جاويدان ميبخشم و به يقين هرگز  "مطمئن باشيد كه شما صداي اين سرود زيبا را ميشنويد: 

 ( 29و  28:  10) يوحنا  "آنها را از دست پدر من نخواهد ربود.  هالك نخواهند شد. هيچكس

اكنون روح من در دستان مسيح وسوسه شديد از خودتان بپرسيد: آيا هم ،هرگاه شما بوسيله يك گناه يا شهوت

 (60) پايان صفحه  قرار دارد؟ ...

************ 

 اثربخشي اين گفتار در زندگي ما

خداوندمان عيسي مسيح بر روي صليب گفت بوسيله همه ما شايان اهميت هستند. بگذاريد گفتار گرانبهايي كه 

آنها تاثيرشان را بر زندگي ما داشته باشند ... بگذاريد هر كلمه و اثربخشي آنرا در ذهن خود داشته باشيم ... در 

 اينجا دو مثال از نحوه واكنش به دو اعالن وجود دارد :

 پدر آنها را ببخش:

. بدين "ما را ببخش همانطور كه ما نيز قرضداران خود را ميبخشيم  "وند بما آموخت كه اينگونه دعا كنيم: خدا

 شرط الزمي براي بخشش خودتان است.پيش "پدر آنها را ببخش  "گفتار  ترتيب

. براستي "پدر آنها را ببخش  "هيچكس تصور نميكرد كه او در حال ارائه بخشش به ديگران است وقتي او ميگويد : 

شرط بخشيده شدن خودتان، بخشش ديگران او در حال بدست آوردن بخشش براي خودش بود، چرا كه پيش

 ( 37:  6) لوقا  "ببخشيد تا بخشيده شويد  "است. 



زيرا اگر  ": اي بجز اين آيه را تفسير نكرد. زمانيكه بما دعا كردن را آموخت او گفتعيسي مسيح خداوند هيچ آيه

 ( 5:  1و  14:  6) متي  ". خطاهاي مردم را ببخشائيد پدر آسماني شما نيز شما را خواهد بخشيد

 (61) پايان صفحه  درنتيجه اگر شما ديگران را  نبخشيد مانع بخشودگي خودتان ميشويد نه ديگران.

************ 

، او در پاسخ شما خواهد گفت : من هم تو را بخشيدم. بدين ترتيب بخشش "پدر آنها را ببخش  "اگر شما بگوئيد: 

ديگران چيزي است كه شما مجبود به انجام آن هستيد، اگر آرزومن بخشش خودتان هستيد پس از آن بهتر است 

 ده شدن خودتان.كه بخشش شما همانند بخشش خداوند بر پايه عشق باشد نه بر اساس يك تكليف بريا بخشي

احتماال اين بخشش براي ديگران به لحاظ دروني براي شما آزاردهنده است و بر اساس داليل و قضاوتهاي شما 

قابل قبول نيست. چگونه ميتوانم ببخشم كسي را كه مرا بسيار خشمگين كرد، تحقير كرد و آزار داد؟ من بايد به 

حقيقت با بخشش ديگران خودتان بخشوده ميشويد. پس ببخشيد شما بگويم : فقط تحمل كنيد و صبور باشيد. در 

 تا خداوند توانا شما را ببخشد و من تاكيد ميكنم، بگذاريد بخشش شما بر پايه عشق باشد و نه يك ضرورت.

زمانيكه مسيح خداوند بر صليب بود خواستار بخشش پدر براي همه گناهان بشر بود. او نخست با بخشيدن 

 وع كرد.آزاردهندگانش شر

براي همين بود كه مسيح به پدر گفت : من آنها را بخشيدم براي همه آنچه كه آنها انجام دادند، همانطور كه تو 

كداميك از شما  "قادري مرا ببخشي. نه به اين دليل كه ميخواست پدر گناهانش را ببخشد، زيرا مسيح بيگناه بود. 

(، بلكه براي بخشش گناهان ديگران كه برخود حمل كرده  46:  8) يوحنا  "ميتواند مرا به گناهي محكوم كند؟ 

و خداوند گناهان جميع ما را بر وي "(،  29:  1) يوحنا  "اين است بره خدا كه گناه از جهان برميگيرد.  "بود، 

 ( 6:  53) اشعيا  "نهاد. 

بخشم؟ آيا اين كافي نيست كه من شما ممكن است بگوئيد : چگونه ميتوانم آنها را بخاطر همه آنچه با من كردند ب

 (62) پايان صفحه  با بدي پاسخ نگويم؟ را آرامش خود را حفظ كنم و بدي

************ 

 تان غلبه كنيد و با مهرباني ببخشيد ...نه عزيزان من، اين آرامش كافي نيست، شما بايد بر احساسات دروني

 براي عشق بخشيديد، شما بر فراز صليب صعود خواهيد كرد.زمانيكه شما در مبارزه با خودتان پيروز شديد و 



ميخواهيم مسيح و نيروي رستاخيزش را " هنگاميكه شما بر فراز صليب صعود كنيد قادر خواهيد بود تا بگوئيد : 

(، شما در رنجهاي خداوند و صعودش بر صليب و بخشش  10:  3) فيليپيان  "بشناسم و در رنجهاي او سهيم شوم

 ، همانهايي كه نميدانند چه ميكنند، مشاركت ميكنيد.متخلفان

 "امروز تو با من در بهشت خواهي بود. " 

كار گفت، من نيز بگويم : مكافات به خودتان بگوئيد : اگر آرزومند آن وعده از خداوند هستم، همانطور كه آن تبه

 ما به حق است، زيرا سزاي اعمال ماست ...

مسيح بود، در برابر عذابي كه در معرض آن قرار داشت سركشي نكرد بلكه همه كاري كه در سمت راست تبه

خواسته او بخشش ابدي بود. اين يك الگو براي پيروي است و نه مانند محكوم ديگر كه از مسيح خواسته بود تا از  

جات بده، چه شخص صليب پائين بيايد و اجازه دهد او هم پائين بيايد، يا هنگامي كه او گفت : خودت و ما را ن

 باري بود.تاسف

پايين آمدن مسيح از صليب موجب لعنت براي تمام جهان ميشد. اگر آن دزد به دنبال دستگاري روحش بود او 

 (63) پايان صفحه  بايد ميگفت : پروردگارا، لطفا بخاطر من اندكي ديگر بر روي صليب بمان تا من هالك نشوم.

************ 

دردهايت را بخاطر من تا زمان مرگ تحمل كن، زيرا تو قادري كفاره همه گناهان مرا پرداخت پروردگارا، لطفا 

 كني...

اش بود و نفساني نباش روحاني باش برادر، همانطور كه دزد سمت راست روحاني بود. كسيكه نگران زندگي ابدي

 چنانكه دزد سمت چپ بود. كسيكه نگران چيزي جز نجات جسمش نبود.

مكافات ما  "برابر بحرانهاي زندگيتان سركشي و طغيان نكنيد، بايد همانند آن دزد پشيمان بگوئيد :  همچنين در

 "به حق است زيرا سزاي اعمال ماست. 

اگر شما ميخواهيد كه خداوند شما را در پادشاهيش بياد آورد، به همين ترتيب شما بايد او را در زمين بياد آوريد 

 پيونديد ...و با عشق و پرستش به او ب

از خداوند درخواست نكنيد كه فقط شما را در زمين بياد آورد، بلكه همچنين در پادشاهيش. مهم نيست كه زمين 

اي براي شما دارد، ميخها، صليبها يا رنجها. تنها چيزي كه مهم است زندگي آينده شما در پادشاهي چه اندوخته

 آسمان است.



خكوب شده و مصلوب بگذرانيم ... تنها چيزي كه مهم است زندگي با سرورمان اين مهم نيست كه ما زندگيمان را مي

 در بهشت اوست ...

 در پي فرود از صليبتان نباشيد بلكه بردبار باشيد و استقامت داشته باشيد.

يان ) پا زيرا ايمان، اعتراف و توبه او را پذيرفت. "امروز با من در بهشت خواهي بود  "خداوند به آن دزد گفت : 

 (64صفحه 

************ 

همچنين است براي شما برادرم، آيا پيشنهاد خداوند يعني ايمان، اعتراف و توبه را ميپذيري براي آنكه در بهشت 

 همراه او باشي؟

 اي، همين حاال انجام بده!اگر تابحال اينكار را انجام نداده

 را داشته باشيد. در رنجهاي او شركت كنيد تا امكان شراكت در شكوه و عظمت او

 بخش و مايه شادي و اميد شماست.بسياز اطمينان "امروز با من در بهشت خواهي بود  "يادآوري اين گفتار 

و اگر به آن دزد وعده داده شده كه در بهشت باشد، نبايد اجازه بدهيد كه گناهانتان شما را دلسرد سازد. اگر توبه 

تان بيهوده شد، شما نبايد تسليم شويد، حتي اگر تمام زندگي گذشتهآن دزد در آخرين لحظات زندگيش پذيرفته 

 بوده است.

 ضمانت خداوند به آن دزد به خوبي روشن ميسازد كه پاسخ خداوند به دعاهاي ما تا چه اندازه ميتواند سريع باشد.

ز با من در بهشت خواهي امرو "، او يك پاسخ دريافت كرد، "خداوندا مرا بياد آور  "به محض اينكه آن دزد گفت : 

... اين را بارها  "خداوندا، مرا بياد آور" . بدين سان در دعاها و تقاضاهايتان ثابت قدم باشيد و در ادامه بگوئيد "بود 

 تان و با اين اطمينان كه از جانب او پاسخ دريافت خواهيد كرد.و بارها بگوئيد، با ايمان قلبي

كه غرور و شرمندگي مانع درخواشت شما شود. خراجگير در نهايت شرمندگي  تسليسم شيطان نشويد و اجازه نديد

 (65) پايان صفحه  "خداوندا بر من رحم كن.  "گفت : 

************ 

 "خداوندا، مرا بياد آور. "آن دزد با اذعان به گناهانش گفت: 



م، و به رغم اين واقعيت كه ما به همين ترتيب، عليرغم تمام شرمساري كه ما به خاطر گناهانمان تجربه ميكني

زيرا ما  "خداوندا مرا بياد آور.  "اي نداريم، ما هنوز ميخوانيم:اي براي دفاع نداريم و همچنين بهانههيچ وسيله

 ايمان بسيار بيشتري به عشق و بخشش او داريم تا وقتي كه ما ضمانت بودن با او در بهشت را دريافت كنيم.

ول نداد كه در بهشت باشد بلكه از اين هم فراتر رفت و با او عهد كرد كه آن دزد در خداوند تنها به آن دزد ق

 مشاركت با او باشد. در حقيقت بهترين چيزي كه در بهشت وجود دارد بودن با خداوند است ...

 بخش نيست زيرا سعادت واقعي بودن با خداوند است ... حضوردر حقيقت بهشت بدون خداوند هيچ است و شادي

، پدري و مهرباني او ميشود ... بهمين دليل نبايد از خداوند بهشت مندي مردم از عشق، همراهيخداوند موجب بهره

 را درخواست نمود بلكه بايد خود خداوند را طلبيد ...

خداوندا  "مند شوي. براستي داوود نبي چه زيبا گفت: آرزومند بودن با او باش تا از نگريستن در چهره شاد او بهره

 ... "روي تو را خواهم جست. روي خويش را از من پنهان مكن. 

 انگيزترين چيز در مورد داستان دزد اين است كه بودن او با پروردگار در بهشت تضمين شده است.شگفت

)  سپري شدن فقط چند ساعت با پروردگار كافي بود تا براي هميشه همراه خداوند باشد. واقعيت اين است كه

 (66ن صفحه پايا

************ 

 اين چند ساعت بسيار عميق سپري شد و عمق قلب خداوند را لمس كرد.

بنابراين مهم نيست كه شما چه مدت دعا ميكنيد و از خداوند درخواست ميكنيد، موضوعي كه مهم است عمق 

ردگار زندگي كن تا احساسات شماست. يك كلمه عميق ميتواند بسيار موثر باشد، آن را بگو و در عمق با پرو

 (67) پايان صفحه  هاي او را لمس كني.ژرفترين انديشه


