
  21.02.2021خط�ه 

و همد� روح القدس همراە همه  و صم�م�تلطف خداوند ما ع�� مسیح و عشق �ه خدا 

� . ما �اشد   آم��

  !خواهران و برادران ع��ز

گزار�� که انج�ل �ح�� در�ارە آخ��ن ع� ع�� �ا : اینکه �ه اصل موض�ع اشارە کن�مبرای 

 در شام . شا�ردان خود �ه ما � دهد ، گزار�� واق� ن�ست
�
او ن� خواهد آنچه را که واقعا

آخر �ه �ادماند�� گفته وگزارش شدە است �ه ما �گ��د ، �ل�ه � خواهد این واقع�ت 

قا�ل درک وحق�قت  را که ع�� توسط �� از شا�ردان خودش �ه او خ�انت شدە  ، از غ��

   .لحاظ �ال� روشن کند

دل�ل خ�انت یهودا �ه ع�� مسیح : و در اینجا او این موض�ع را از همان ابتدا روشن � کند

و اینكه حوادث دردآور � توانند مس�� خود را � كنند این ن�ست كه روح خدا از ع�� 

 روح خدا است که . وند ��ش را �ه حال خود رها كردە استجدا شدە و خدا
�
نه ، این دق�قا

�� از شما �ه من ع�� �ه شا�ردان خود شهادت داد ،  :ع�� را از خ�انت آ�اە � کند

توسط "لوتر آمدە است  ، در حا� که همانطور که در ترجمه جد�د خواهد کرد  خ�انت

� خدا و ع��: این را روشن � کند یوحنا  .شدە بود برانگ�خته" روح  ارت�اط نزد�ک ب��

ون قضاوتهمچنان وجود دارد ، ح�� ا�ر وقایع ز�ر تاث�� من�� را در هن�ام  ا�جاد   آن از ب��

  .کنند

� است که ب�ی��م  کنم ه�جان و من فکر � این صحنه را چگونه توص�ف  �شارت دهند�انانگ��

های ز�ادنکن � � � خواهد در�ارە این حادثه �ه  یوحنا ی � آموز�م که د، ز�را از این ط��ق چ��

در حا� که �شارت دهند�ان �ا همان شا�ردا�ش مرقس و لوقا او را در این اعالِن   .ما �گ��د

 ماندە است ، یهودا 
�

 در تار�� �ا�
ً
� آنها خائن وجود دارد و فع� ع�� ترک � کنند و در ب��

ع�� � گ��د این .  � است که ع�� تأی�د � کنددر انج�ل م�� � پرسد آ�ا او همان ک

و س�س ع�� �ه  .دهم همان ک� است که این تکه نان را �س از فرو بردن در �اسه �ه او �

  . برسانتر �ه �ا�ان  ��ــــع  ،را که م�خوا� انجام د�آنچه   :گفت) خائن(او

او : دهد  �ک پ�ام �ه ما �, کند او از ط��ق رو�� که یوحنا این واقعه را برای ما توص�ف �

ح�� ع�� در احساسات تند و . کند  ع�� را �ه عنوان �ک �ادشاە مطلق توص�ف �



. �اشد� گری یهودا �ا هر قدرت د� طرفاز  �از�چه اینه   � �اشدصاحب مقام ، شد�د 

این ع�� است که لحظه ای را که خائن را  :وا��ش �شان � دهد ع�� فاعل است ، یهودا 

این ع�� است که � داند خ�انت�ار ک�ست و خود اوست که . آش�ار � کند انتخاب � کند

. او را برای انجام خ�انت � فرستد و بنابراین حوادث درد آور را در این حرکت تنظ�م م�کند

ح��  یهودا  , آری . شود  زرگ رست�اری خدا ت�د�ل ��ازی ط�ح ب شب یهودا �ه عروسک خ�مه

این . �دین گونه �ه خدمتگزار ارادە خدا م�دل م�شود , که سوار�ر اسب ش�طان � شود 

ی است که یوحنای حواری �ا یوحنای �شارت دهندە � � . خواهد �ه ما �دهد  همان چ��

�� نبود �ل�ه عامل بود ز�را ع�� ق��ا: واقعی�� که در �س این وقایع وجود دارد ای�ست که

  .نقشه خدا را � دا�ست و آن را تأی�د � کرد

 � افتد
�

: از طرف د�گر ، �ه نظر � رسد که د�گر شا�ردان برنامه ای ندارند که چه اتفا�

آنها  برای این موض�ع را � خواهند �دانند که خ�انت�ار ک�ست ، اما وق�� ع�� ابتدا آنها

ی برای ) یهودا(آنها فکر � کنند ع�� �ه او د�د شد ،فاش کرد و یهودا نا� � گفته است چ��

ی �ه  �  ، �ا این عدم درک ، یوحنا � خواهد . اهدا کند فقرا ع�د فصح ب�اورد �ا چ��
ً
احتما�

   .توضیح دهد که چرا شا�ردان مانع خ�انت یهودا �ه ع�� �شدند

او ن� . اله�ات است �ارشناسهمانطور که گفتم ، یوحنا �ک مورخ ن�ست ، �ل�ه �ک  

� را ارائه �  خواهد واقع�ت های تار��� را �ه ما گزارش دهد ، �ل�ه شهادت �ه ا�مان داش��

ی برای ا�مانداری من : و بنابراین این سوال ا�نون مط�ح � شود. دهد � این داستان چه چ��

  دارد؟

 عم� از آنچه درآغاز 
ً
  :دعا م�کن�م می�اشد مزام��  خوب ، من فکر � کنم این �ک نمونه �ام�

 .و �ا از �الی نا�ها�� در روز نخوا� ترس�د از خطرات هن�ام شب

 رود، از طاعو�� که در تار�� پ�ش �

 کند، هرا� نخوا� داشت و �ا از و�ا�� که �ه هن�ام روز کشتار �

  .چرا�ه تو خداوند را پناە خود ساخته ای

�ن دوستا�ش �ه ع�� خ�انت نکردە است یوحنا �ه هیچ وجه وانمود ن� کند که . �� از به��

این کتاب مانند سایر انج�ل ها از زندا�� کردن ، شکنجه و اعدام ع�� روی صل�ب ح�ا�ت 



داند که ما مس�ح�ان  � یوحنا و . گ��د، شب بود که یهودا از ع�� جدا شد  او �ه ما �. دارد

� ع�� تار�� ، آزار و اذ�ت ، خ�انت ، . مسیح تج��ه خواه�م کرد  این شب را �س از رستاخ��

وهای :  بنام�دب�ماری ، نابودی ، ا�ر شما آن را �ه این نام  ور و ن��   .ش�طا�� ��

وهای �� بر  ی �گ��د که ع�� چگونه �ا این ن�� � خورد  و اما فکر ن� کنم یوحنا �ه ما چ��

 تار�� را احساس. مقا�له کرد
�
   ع�� همچنان �ک قطب آرام است همانند اینکه او واقعا

ط او �ه خدا و  اعتماد �� ق�د تواند نور  � کند ، اما ن� او از آن عبور .ن� کند ارت�اط او  و ��

ش نور او اعتماد دارد که خداوند ح�� � تواند از تار�� برای گس .�ا خدا را خاموش کند ��

، �س  را �ه ما �دهد ا�ر اجازە ده�م که ع�� ما را �ه این اعتماد . خود در جهان استفادە کند

س�م ،  � واعم�دان�م چرا�ه د�گر الزم ن�ست از وحشت شب ب�� تماد �ه نفس و خداوند ام��

  .ماست�االت��ن پناه�اە 

 �   آم��

 ا�مانتان چنان �ا شادی و آرامش وندخدا
ٔ
پر  �امل که �چشمه ام�د است، شما را �ه وس�له

وی روحسازد که �ا �    )۱۳آ�ه ۱۵روم�ان �اب ( .شود� روز ب�ش��  القدس ام�د شما روز�ه ن��

 �   آم��
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