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 شورپر  کشنبهی 

 القدس روح و پسر و پدر نام به  

  

 نیا. شروع می شود بزرگه روز آخر هفته دو از و است و عشقشور کشنبهی امروز 

 .است مقدس هفته ،گرید هفته و هفته

 نیا سایکل از خارج در.  داردآن  خارج با یمتفاوت کاملا  یمعنا سایکل در" شور و اشتیاق" 

 ،"مد به علقهعشق و  " ،غاتیتبل در اغلب و است قدرتمند ای دیشد احساسات یمعنا به

برخی از آنها در قالب . شود یم استفاده رهیغ و" مسابقه به علقه" ،"یاسک به علقه"

 آنچه برای ما جذاب است عنوان بهو شوق  اقیاشت یکل طور به و هستند کیرمانت عشق

 که نچهآ ،دارد خاص یامعن که یا کلمه .است متفاوت کاملا  سایکل در اماو  شود یم دهید

 بر یسیع مرگ و رنج دردناک تیواقع به. است آن جذب و پذیرش از شتریب آن رد احتماال

ن صلیب عامل لغزش و سقوط بودننگ و  مورد در پل سنت.  دارد اشاره بیصل یرو

 :کرد انیب نگونهیا را آن گرید واعظ کی .کند یم صحبت

 انگیز غم بیصلبه ظاهر . ستین یک درک سطحی می آموزیم  در جهان بیصل انچه از  

 یم مبهوت را ما اول نگاه در.  است نهفته حجاب در. است پنهان آموزه کی اما.  است

 دور تو از .. میکش یم ادیفر ،تریپ سنت مانند. برانگیخته شویم که میشو یم وسوسه و کند

 قتیحق رایز  ؛دارد یواقع آموزه کی حال نیا با و. نیست تو سزاوار نیا!  اپروردگار ،دبا

 .نگریست آن عمق به باید نیست، سطحدر 

 آن از دینبا و میباش داشته ذهن درمهمی که باید   موضوع ،میشو یم هفته نیا وارد یوقت  

 و میشو کینزد حیمس رنج به دیبا ما ، این است:میشو کینزد برعکس به آن بلکه بگریزیم

یک طرف عشق و  ببینیم را آن روی دو است ممکن ،میکن نیچن اگر. آن شویم مجذوب

 .ستندین دور هم از رسد یم نظر به کههم  آنقدرهاکه طرف دیگر تنفر 



  

 passive کلمه شهیر همان ،دیآ یم رنج یمعن به" passio" نیالت کلمه کی از عشق کلمه 

. دیکن کنترل را نمی توانید اتفاقات که می افتند ،دیباش یپسیو و یا منفعلانسان  اگر.  است

 به را اقیاشت یمعن دو ،یمشو یم تیهدا مانخود از رومندترین یزیچ توسط که ،دهیا نیا

 چنین درپس به نظر می رسد  ،است دیشدبسیار  ری کهپرشو احساسات ،دهد یم وندیپ هم

 .است روبرو یمهار قابل ریغ موج با حیمس یسیع ،شرایطی

نشده است.  به او تحمیل عشق که این  مینیب یم ،میکن یم نگاه یشتریب دقت با یوقت اما  

 نیا گرید وجه در اما ،دهد یم قرار فشار تحت را او ،خشونت و ظلمدرست است که 

 نیایش پدر با  یسیع ، یمانیجتس باغ در ، چگونه که میخوان یم ما. است او خود  انتخاب

به خواست  بلکه ،به خواست من نه اما ،ریبگ من از را جام نیا است ممکن اگر" ، کند یم

 ساعت نیا از مرا ، میبگو چه" کند یم دعا یسیع ،امروز خوانش در و" و اراده خودت

می  حیتسب را نامت - ام آمدهاینجا  ساعت نیا به من که است لیدل نیهم به نه ، بده نجات

 .افتاد، دارد خواهداتفاق  ندهیآ در آنچه همه از کامل تیرضا یسیع".  گویم

 مرگ به نسبت انسان یعیطب تنفر شاهد ما  باشد؟ داشته تواند یم یاحتمال زهیانگ چه چرا؟ 

 است یزندگ عاشق او که دهد یم نشان شمیتعال او، خدمت دوران طول در .میهست رنج و

 فرقه ای زیانگ غم سمیمازوخ ریدرگ او ،کند یم یقدردانتشکر و  آن یها یخوب و ایدن از و

 که می شوندمتوجه  شتریب و شتریب انیحیمس ،وقایعتوجه به  با. ستین دانهیناام مرگ

و تحمل  گرانید رنج با زدودن ،عطوفتمهربانی و . است فداکارانه عشق کامل او  زهیانگ

 یم رنج آن ام موجوداتتم و جهان درد از حیمس عیسی نمود پیدا می کند. آنها نیسنگ بار

 .برد

 دهیفا یب حرکت کی ،است" کشیده شدن نابخردانه لیببه ص "ه واقع نیا ها یبعض یبرا 

 ،موجود است مصلوب عیسی مسیح از که اولیهریتصو .دهد ینم رییتغ را چیزیاست که 

را نشان  االغ سر با یمرد ،به تصویر درآمده روم وارید یرو که است یوارید ینقاش کی

 پرستش را خود یخدا الکسامنوس: 'زیتمسخرآم عنوان شده است با مصلوبمی دهد که 



است  سال هزار دو به کینزد اما ،باعث خنده می شده است احتماال این تصویر.' کند یم

  لوبمصعیسی ریتصو که یحال در ،به سر آمده ،انشیخدا و حاکمان با  روم یامپراتور که

 عشق. عمیقا به این موضوع فکر کرده است الکسامنوس. است کرده پر را جهانتمام 

 را زیچ همه ،کند یم جادیا تفاوت ،بزرگی شده تحول منجربهآمده  ترحم یرو از که یسیع

او پی ش یهمدرد و حقیقی عشقبه  و کند یم نگاه مصلوب به الکسامنوس. دهد یم رییتغ

فدا ، افتهی شفا ، شده دهیبخش ، شده رفتهیپذ که داند یم ،ستین تنها که داند یم او ،می برد

 است.  و متحول شده شده

 هرگز عشق نیا اما ،ما به شعشق ،او یده شده از محبت و دلسوزیعشق زای" بله" یسیع 

تو  نام ،پدر" ،"تو بلکه من اراده نه". ستین جدا پدر به او عشقیعنی  ،گرید عشق از

 آن و شود یم روشن یسیع عشق تیواقع که است پدر خواست از او یرویپ در. مقدس باد

 .است سزاوار عشق

 

 سفر انیپاشور و اشتیاق، این . "کرد خواهم هم او را ستایش باز و او را می ستایم  من"

بر روی  باغ جتسیمانی ودر.  نیست داستان انیپا و مصلوب شدن عیسی  ستین ما روزه

پدر بله می گوید و درعید ایستر می بینیم که پدر به او بله می  صلیب می بینیم که عیسی به

 گوید.

 رییتغ را زیچ همه حیمس عشق که است لیدل نیا به. است" بله" زین ما یبرا" بله" نیا 

 .است پاک دیع یها عدهگشایش و و ،دهدیم

 که مینکن فکر انیپا در یکی عشق و دیگری تنفر.. میکرد آغاز Passion یمعن دو با ما 

یا و  نیست ادیزما  علقهه می تواند این باشد ک ما مشکل. میکن انتخاب را یکی آنها نیب دیبا

عدم تمایل  و ندیناخوشا احساس ،یعلقگ یب ،عشق مقابل نقطه. است کم یلیخ آن اشتیاق

شوری  نوع هر از ما که است عیشا اریبسبه این دلیل  یتفاوت یب دیشا ،است شدن تیاذبه 

رای ما تلولو ب پول ای مسابقه اما.  میکن یم استقبالکه چیزی برای زندگی مان می آورد 

 در نه ما با تواند یم ،کند دگرگون را ما تواند یم عشق مسیح. روشنی نخواهد داشت



و می  میا شده ساختهاز چه  و میهست یکس چهاینکه .  کند صحبت بطور عمقی بلکه سطح

 زین ما" بله" و کند کار ما در او" بله" میده اجازه میتوان یم ما. میباش خواهیم چه کسی

. میشو از شوقپر میتوان یم زین ما ،دمی شو منتقل ما به اواز  که یعشق قیطر از. شود

 ازین به ما قلب ،دارد دوست او که یکسان دوستداران و حیمس عاشقان .پرشور عاشقان

 .  شود یم باز ما آشفته یایدن و برادران و خواهران

  

 نیآم 


