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در  را  ما  که  است  امین  راه بلد  یک  ل  پرجال انجیل  کشف  کتاب  در  واشر  پل  می رود،  انتظار  که  »چنان 
کتاب، با یک تفسیر و توضیح الهیاتی  مسیر شناخت آموزه های اساسی انجیل راهنمایی می کند. در این 
برکت  کتاب مقدس  هدایت گر  آیات  و  مفید  پرسش های  مجموعه  از  و  می شوید  آشنا  انجیل  دربارۀ 
سودمند  بسیار  جمع  در  مطالعه  و  بررسی  هم  و  شخصی  مطالعۀ  برای  هم  راهنما  کتاب  این  می یابید. 
کندوکاو  عمیق تر  را  کتاب مقدس  پرشکوه  حقایق  می کند  کمک  ایمانداران  به  کتاب  این  می باشد. 
برای  خویش  مهربانی  و  رحمت  در  او  چگونه  اینکه  و  است  خدا  شناخت  شامل  که  حقایقی  نمایند، 

کار شده است.« به  ما دست  نجات 

ESV Study Bible کتاب  اندرکاران  از دست  و  »اتحاد«  دانشگاه  استاد  ِنسته،  وان  ِری   -

کتاب  این  است.  آسمان  از  خنک  نسیمی  همچون  واشر  پل  قلم  به  ل  پرجال انجیل  کشف  »کتاب 
بیاموزیم. پل  را  انجیل  را مطالعه نماییم و حقایق روح بخش  کتاب مقدس  تا  بر آن می دارد  را  راهنما ما 
را  صلیب  بر  او  کار  و  مسیح  شخصیت  از  مختلف  نماهای  کتاب مقدس  پربار  حقایق  بر  تکیه  با  واشر 
ما رخ  ِاورست پیش دیدگان  پرابهت  کوه  انجیل همچون  که  به جایی می رسد  تا  قرار می دهد  کنار هم 
وسیلۀ  به  را  ما  که چرا خدا  بازگردیم  اساسی  پرسش  این  به  تا  آن می دارد  بر  را  ما  کتاب  این  می نماید. 
کتاب با دوراهی الهی آغاز می شود و پس از همۀ  ل یابد. این  انجیل نجات می بخشد: تا خودش جال
نماییم.  پرستش  را  عدالت  و  فیض  متعال  خدای  و  بزنیم  زانو  تا  برمی انگیزد  را  ما  شنیده ها  و  گفته ها 
با  همراه  را  کتاب  این  است،  عالم  حقیقت  بی نظیرترین  و  عالی ترین  انجیل  چرا  بدانید  می خواهید  گر  ا

نمایید!« مطالعه  در دست  گشوده  کتاب مقدس 

ه
ّ
گل برای  و شالوده  زیربنا  کتاب  نویسندۀ  و  کاْبواته  تعمیدی  کلیسای  ِام ِبِو، شبان  کونارد   -

می دهد  مژده  مسیح  عیسی  انجیل  است.  توجه  شایان  و  چشمگیر  خوشی  خبر  مسیح  عیسی  »انجیل 
ل،  انجیل پرجال کشف  کتاب  یابد. در  او نجات  به واسطۀ  تا جهان  را به جهان فرستاد  خدا پسر خود 
بررسی  سنجیده،  و  دقیق  می شود،  گرفته  نادیده  اغلب  که  را  انجیل  زیبای  حقایق  از  بسیاری  واشر  پل 
واقعیت های  این  کتاب مقدس  به  تکیه  با  او  است.  عالی  راهنمای  یک  واشر  پل  کتاب  می نماید. 

توضیح می دهد.« را  شگفت انگیز 

تو اینک، خدای  تعلیمی  اندرکاران مجموعۀ  از دست  رادفورد،  در شهر  کلیسای مسیح  ماِتنیا، شبان  آر.  آنتونی   -
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روش مطالعه
کالم خدا با خدا رو به رو شوند. شالودۀ  کتاب مقدس به وسیلۀ  گردان  که شا کتاب چیزی جز این نمی باشد  هدف اصلی این 
طراحی  شکلی  به  کتاب  این  است.  خدا  خطاناپذیر  کالم  و  خدا  الهام  کتاب مقدس  که  است  بنا  حقیقت  این  بر  حاضر  کتاب 
که  این است  روند. هدف  کتاب پیش  این  کتاب مقدس بسته در مطالعۀ  با  بتوانند  گردان  واقعًا محال است شا که  شده است 

نمایند: اطاعت   15 :۲ تیموتائوس  دوم  رسالۀ  در  پولس رسول  اندرز  از  کتاب  این  خوانندگان 

انجام دهد.« به خوبی  را  کالم خدا  و  نشود  که خجل  مقبول خدا سازی، عاملی  را  که خود  کن  »و سعی 

گردان می توانند به پرسش ها  هر فصل به طور مشخص به یک جنبه از ذات و عملکرد خدا اختصاص دارد. در هر فصل، شا
بر آیات مورد  گردان انگیزه داده می شود  ی آنها قرار دارد تمرین ها را انجام دهند. به شا که پیِش رو آیاتی  پاسخ دهند و با توجه به 
وقت  کتاب  این  مطالب  در  کندوکاو  و  مطالعه  برای  گردان  شا قدر  هر  دهند.  توضیح  را  خود  دیدگاه  و  نمایند  تأمل  و  تفکر  نظر 
آنکه  بدون  و  دهند  پاسخ  پرسش ها  به  فقط  نامبرده  حقایق  به  اندیشیدن  بدون  گر  ا می برند.  بیشتری  بهرۀ  آن  از  کنند،  صرف 
کمک  نمی تواند  کتاب  این  قطعًا  دهند،  انجام  تکلیف  یک  صورت  به  را  تمرین ها  فقط  دهند  تشخیص  را  آنها  مفهوم  و  معنا 

بنماید. آنها  به  یادی  ز

رنگی،  تصویرهای  و  عکس ها  شامل  و  است  کتاب مقدس  پایۀ  بر  مطالعه ای  اصل  در  پرجالل«  انجیل  »کشف  کتاب 
تهیه  منبعی  که  است  بوده  این  نویسنده  دل  خواستۀ  نمی باشد.  الهیاتی  تفسیرهای  حتی  یا  جذاب،  و  قشنگ  داستان های 

و بس. گوید  کالم خدا سخن  تا  نماید،  راهنمایی  کتاب مقدس  به سوی  را  تا خوانندگان  نماید 

آموزشی  کالس های  یا  کتاب مقدس،  بررسی  کوچک  گروه های  برای مطالعۀ شخصی، مطالعه در  آزمون  و  تمرین  کتاب  این 
گردسازی  شا آموزشی  جلسه های  و  کالس ها  در  شرکت  از  پیش  گردان  شا می شود  پیشنهاد  بود.  خواهد  مفید  یک شنبه  روزهای 
را  تمرین ها  آموزگارشان  راهنمایی  با  یا  جمع  در  سپس  و  دهند  انجام  تنهایی  به  خودشان  را  فصل  هر  پرسش های  و  تمرین ها 

نمایند. بررسی  و  مطالعه 

گردان توصیه به شا
کشف  خود  زندگی  در  را  آموزه ها  این  واالی  جایگاه  و  کنند  مطالعه  را  کتاب مقدس  آموزه های  می کنیم  تشویق  را  گردان  شا
واقعی  ایماندار  ادامه دهد.  به حیاتش  این جدایی  با  یا  کند  را تحمل  و عقل  نمی تواند جدایی احساس  واقعی  ایماندار  نمایند. 
کتاب مقدس،  کند. به فرمودۀ  نمی تواند جدا بودن سرسپردگی به خدا را از آموزۀ شناخت خدا تاب آورد یا با این جدایی زندگی 
از  که  کتاب مقدس،  حقایق  فقط  باشند.  ما  مسیحی  زندگی  زیربنای  و  شالوده  می توانند  ما  تجربه های  نه  و  ما  احساسات  نه 
زیربنای  می توانند  می نماییم،  درک  هوشمان  و  عقل  با  را  آنها  و  می شوند  منتقل  ما  به  خدا  کالم  تعالیم  و  آموزه ها  مطالعۀ  طریق 
استوار  شالوده  آن  بر  ما  تجربه های  و  احساسات  اصالت  و  اعتبار  تشخیص  و  ما  کردار  و  رفتار  و  ما  باورهای  تا  باشند  محکمی 
گردد. ذهْن دشمن دل نیست و آموزه ها مانع و سد راه سرسپردگی ما نیستند. این دو امر، هر دو، ضروری و الزم هستند و نباید 
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یم )متی  کتاب مقدس به ما امر می نماید با همۀ دل و جان و فکرمان خداوند خدای خود را دوست بدار آنها را از هم جدا نمود. 
)یوحنا ۴: ۲۴(. بپرستیم  راستی  در  و هم  روح  در  را هم  و خدا   )3۷ :۲۲

کتاب مقدس هم یک انضباط عقالنی است و هم انضباطی ناشی از عشق و سرسپردگی. مطالعۀ آموزه ها  مطالعۀ آموزه های 
و  آنها  روحانی  تحول  و  تغییر  به  که  برساند  نقطه ای  به  را  خدا  کالم  گردان  شا باید  همواره  و  است  خدا  برای  شورمندانه  کاوشی 
گرفتار  چشمگیر  اشتباه  این  دام  در  و  باشد  حواسشان  باید  گردان  شا بنابراین،  شود.  ختم  قلب  صمیم  از  پرستش  و  اطاعت  به 
آن  در  معلومات  و  دانش  که  سرسپردگی  و  وقف  نه  بشناسند.  را  خدا  شخصًا  بی آنکه  بیندوزند،  دانش  بخواهند  فقط  که  نشوند 
حالت،  دو  هر  در  است.  سودمند  ساختن  ُپر  اطالعات  از  را  ذهن  و  اندوختن  دانش  فقط  نه  و  دارد  فایده  باشد  نداشته  جای 

جای خدا خالی است.

کتاب مقدس، معروف به ترجمۀ قدیم ترجمۀ 
کتاب مقدس، معروف به »ترجمۀ قدیم،« استفاده شود. ترجمۀ  کتاب، الزم است از ترجمۀ فارسی  برای انجام تمرین های این 
کتاب مقدس  داشتند  باور  که  ترجمه  این  مترجم های  استوار  و  راسخ  باور  و  اعتقاد   )1( کرده ایم:  انتخاب  دالیل  این  به  را  قدیم 

آن. زبان های اصلی  به  ترجمه  این  وفاداری  و  امانت   )۲( کالم خطاناپذیر خدا است؛ 

کالمی از نویسنده
که فرشتگان مشتاقند  یداد است، موضوعی است  یخ بشر است، بی نظیرترین رو مرگ و رستاخیز عیسی مسیح قلب تپندۀ تار
کتاب مقدس بشارت می دهیم، انجیل قدرت خدا  که انجیل را با امانت و وفاداری به  کنند )اول پطرس 1: 1۲(. آن گاه  بر آن تأمل 
که ایمان آورد )رومیان 1: 1۶( و انگیزه بخش زندگی خداپسندانۀ حقیقی است )اول تیموتائوس 3: 1۶(.  کسی  است برای نجات هر 
و  تحریف  با  را  پیغام  آن  که  کسی  برای  عظیم  لعنت  و  است  شنوندگان  برای  مرگ  نتیجه اش  شود،  تحریف  انجیل  پیغام  وقتی 
را اصلی ترین  باید مطالعۀ انجیل  ایمانداران  از دالیل دیگر،  دستکاری اعالم می کند )غالطیان 1: ۶- 9(. به این دالیل و بسیاری 

نوشته شده است.  و  تفکری طراحی  با چنین طرز  آزمون  و  تمرین  کتاب  این  بدانند.  زندگی خود  رسالت 

ایوان، رووان،  از چهار فرزندم )ای آن،  که همواره پشتیبان و تشویق گر من بوده است. متشکرم  قدردان همسرم، چارو، هستم 
چندین  که  سپاسگزارم   HeartCry سازمان  در  همکارم  هایت،  فورست  آقای  از  هستند.  من  دل  همیشگی  شادی  که  بران وین( 
کتاب بسیار شایان  این  برای شیواتر و خواناتر نمودن  او  کوشایی ویرایش نموده است. زحمات  با دقت و  را  کتاب  این  از  بخش 
کتاب  که در مرحله به مرحلۀ انتشار این  کمال تشکر را دارم  توجه و قابل تقدیر است. از همۀ همکارانم در سازمان HeartCry نیز 

بودند. و دلگرمی من  تشویق  موجب 

منابع پیشنهادی برای مطالعۀ بیشتر
What Is the Gospel? by Greg Gilbert

Fifty Reasons Why Jesus Came to Die by John Piper

Saved by Grace by Anthony Hoekema

Redemption Accomplished and Applied by John Murray
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The Cross of Christ by John R. W. Stott

The Gospel’s Power and Message by Paul David Washer

The Gospel and True Conversion by Paul David Washer

Gospel Assurance and Warnings by Paul David Washer

The Death of Death in the Death of Christ by John Owen (for advanced students)

برنامه ریزی برای مطالعه )دلبخواهی(
انجیل خدا برای  انگیزه  و  الهی  دوراهی  اول:  هفتۀ 

1 فصل  اول:  روز 
1 فصل ۲، بخش  روز دوم: 
۲ فصل ۲، بخش  روز سوم: 

۲ -1 فصل 3، بخش های  روز چهارم: 
فصل 3، بخش 3 پنجم:  روز 

او زندگی  و  پسر خدا  گشتن  انسان  دوم:  هفتۀ 
فصل ۴ اول:  روز 
فصل 5 روز دوم: 
فصل ۶ روز سوم: 

5 -1 نکته های اصلی  فصل ۷،  روز چهارم: 
نکته های اصلی ۶- ۷ فصل ۷،  پنجم:  روز 

پسر خدا مرگ  و  رنج  هفتۀ سوم: 
فصل ۸ اول:  روز 
9 فصل  روز دوم: 

1 1۰، بخش  فصل  روز سوم: 
۲ 1۰، بخش  فصل  روز چهارم: 

11 فصل  پنجم:  روز 

مرگ مسیح و  زندگی  اهمیت  هفتۀ چهارم: 
فصل 1۲ اول:  روز 
فصل 13 روز دوم: 
فصل 1۴ روز سوم: 
فصل 15 روز چهارم: 
فصل 1۶ پنجم:  روز 

قربانی مسیح اهمیت  پنجم:  هفتۀ 
۲ -1 نکته های اصلی  فصل 1۷،  اول:  روز 

نکته های اصلی 3- ۴ فصل 1۷،  روز دوم: 
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1 فصل 1۸، بخش  روز سوم: 
۲ فصل 1۸، بخش  روز چهارم: 
1 فصل 19، بخش    

فصل 19، بخش های 3-۲ پنجم:  روز 

پسر خدا رستاخیز  و  تدفین  هفتۀ ششم: 
فصل ۲۰ اول:  روز 
۲1 فصل  روز دوم: 
فصل ۲۲ روز سوم: 

1 فصل ۲3، بخش    
فصل ۲3، بخش های ۲- 3 روز چهارم: 
فصل ۲3، بخش های ۴- ۷ پنجم:  روز 

رستاخیز مسیح اهمیت  هفتۀ هفتم: 
1 فصل ۲۴، بخش  اول:  روز 

۲ -1 نکته های اصلی   ،۲ فصل ۲۴، بخش    
نکته های اصلی 3- ۴  ،۲ فصل ۲۴، بخش  روز دوم: 

فصل ۲5، بخش های ۲-1   
فصل ۲5، بخش 3 روز سوم: 

3 -1 نکته های اصلی  فصل ۲۶،  روز چهارم: 
نکتۀ اصلی ۴ فصل ۲۶،  پنجم:  روز 

پسر خدا یافتن  تعالی  و  هفتۀ هشتم: صعود 
1 فصل ۲۷، بخش  اول:  روز 

1 نکتۀ اصلی   ،۲ فصل ۲۷، بخش    
نکته های اصلی ۲- ۴  ،۲ فصل ۲۷، بخش  روز دوم: 

فصل ۲۸ روز سوم: 
فصل ۲9 روز چهارم: 
3۰ فصل  پنجم:  روز 

پسر خدا و سلطنت  پادشاهی  نهم:  هفتۀ 
فصل 31 اول:  روز 

۴ -1 نکته های اصلی  فصل 3۲،  روز دوم: 
نکته های اصلی 5- ۶ فصل 3۲،  روز سوم: 

1 فصل 33، بخش    
فصل 33، بخش های ۲- 3 روز چهارم: 

فصل 3۴ پنجم:  روز 
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ل کشف انجیل پرجال
فصل ۱: دوراهی الهی و انجیل

و  نهیم،  را حرمت  او  یم،  بدار را دوست  او  که  آن می باشد  و شایستۀ  و عادل است  یم خدا قدوس  کتاب مقدس، می آموز در 
گردانده، از  که انسان، با اینکه نیکو آفریده شد، خودش را فاسد  یم  کالم خدا این حقیقت را نیز می آموز از او اطاعت نماییم. در 
کشف می نماییم  ید،  که پیِش رو دار کتابی  کرده، و خویشتن را در معرض داوری الهی قرار داده است. در  شریعت خدا سرپیچی 

نماید! آشتی  انسان سقوط کرده  با  تا  داده است  انجام  کار شگفت انگیزی  خدا 

دوراهی الهی
که به یک اندازه ناخوشایند می باشند« یا »مشکلی  »دوراهی« در واژه نامه این گونه تعریف می شود: »انتخاب میان دو موقعیتی 
ی ما است: خدا عادل  کتاب مقدس، این بزرگ ترین دوراهی پیِش رو که به نظر می رسد چاره و راه حل رضایت بخشی ندارد.« در 
گناهکار را  است. بنابراین، باید بنا بر دقیق ترین قوانین و مقررات، موشکافانه، عدالت را اجرا نماید. خدا باید بی گناه را تبرئه و 
را مجازات نکند، عادل نخواهد  نافرمانی  و  نااطاعتی  و  از شریعت خود  و سرپیچی  ببخشد  را  گناهکار  گر خدا  ا نماید.  محکوم 
جزا  است  سزاوارش  آنچه  بر  بنا  دقیقًا  را  انسانی  هر  گر  ا آورد،  به جا  آدمیان  تک تک  حق  در  را  عدالت  خدا  گر  ا حال،  این  با  بود. 
رحمت  شوند  محکوم  باید  که  کسانی  به  همزمان  و  باشد  عادل  می تواند  خدا  چگونه  بود.  خواهند  محکوم  انسان ها  کل  دهد، 

تبدیل می کنیم: پرسش  به یک  رومیان 3: ۲۶  رسالۀ  در  را  رسول  پولس  کالم  نشان دهد؟ 

بشمارد؟ را عادل  گناهکاران  و  باشد  چگونه خدا می تواند عادل 

گناهان را ببخشد؟ چرا خدا نمی تواند چشم بسته 
کتاب مقدس به  گناهان انسان ها را ببخشد و از سر تقصیر آنها بگذرد؟  شاید یک نفر بگوید: »چرا خدا نمی تواند چشم ببندد و 
کند؟« این پرسش سه پاسخ دارد. ما حکم می نماید دیگران را بدون چشم داشت ببخشیم. پس چرا اشتباه است خدا نیز چنین 
کار  فقط  نه  بنابراین،  کلیۀ مخلوقاتش است.  از  بزرگ تر  بی نهایت  نیست. خدا  ما  مانند  که خدا  این است  پاسخ  نخستین 
شخصیت  و  ذات  بر  بنا  باشد.  خویش  جالل  مدافع  و  خویش  جالل  طالب  خدا  که  می باشد  هم  واجب  بلکه  است،  درستی 
و جنایتی است  و جرم  به حساب می آید  به شخصیت خدا  اهانت  و  توهین  از خدا  و سرکشی  ناچیزترین سرپیچی  خدا، حتی 
اهانت  و  توهین  دهد  اجازه  خدا  گر  ا است.  بازخواست  و  نکوهش  شدیدترین  سزاوار  و  می شود  محسوب  خیانت  باالترین  که 
به  که  جاللی  گرفتن  نادیده  با  خدا  که  است  این  ناعدالتی   )1( بود:  خواهد  ناعدالتی  نتیجه اش  بماند،  بی جزا  شخصیتش  به 
دهد  اجازه  خدا  که  است  این  دیگر  ناعدالتی   )۲( دارد؛  روا  ناعدالتی  خویش  شخصیت  حق  در  است  خودش  به  متعلق  حق 
این  پذیرش  گر  ا شوند.  بیهودگی  و  بطالت  روانۀ  و  بگیرند  نادیده  را  خدا(  دادن  جالل  )یعنی  وجودشان  اصلی  دلیل  مخلوقاتش 

ناچیز است. و  به خدا سطحی  دیدگاهشان  که  این است  دلیلش  انسان ها دشوار است،  برای  حقیقت 
گناهان انسان ها را بیامرزد و از سر تقصیر آنها بگذرد، چون در  که خدا نمی تواند بدون اقدام خاصی  دومین پاسخ این است 
عملکردهایش  و  صفت ها  کل  و  است(  )بی تضاد  است  کامل  خدا  می فرماید  کتاب مقدس  ندارد.  وجود  تضاد  خدا  شخصیت 
حاضر  خدا  است.  شخصیتش  و  ذات  با  همخوان  و  هماهنگ  می دهد  انجام  که  کاری  هر  همواره  خدا  بنابراین،  است.  کامل 
به  را  شخصیتش  از  ُبعد  یک  نیست  حاضر  خدا  نهد.  ارج  بیشتر  را  دیگرش  صفت  صفتش  یک  گرفتن  نادیده  قیمت  به  نیست 
قیمت جلوه دادن ُبعدی دیگر نادیده بگیرد. خدا بامحبت است، رحیم است، بخشنده است. اما قدوس هم می باشد، عادل 
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کارها و قضاوت ها و سنجش های خود باانصاف هم می باشد. خدا نمی تواند قدوسیتش را به نام محبت  هم می باشد، و در همۀ 
البته  که  انجیلی،  شاخۀ  مسیحیان  از  بسیاری  بگیرد.  نادیده  نمودن  رحمت  قیمت  به  را  عدالتش  نمی تواند  خدا  کند.  انکار 
نماید،  اجرا  انسان  در حق  را  آنکه عدالت  به جای  نموده است،  اراده  تعلیم می دهند خدا  اشتباه  به  ندارند،  بدی  نّیت  و  قصد 
خدا  عبارتی  به  و  است  ناعادالنه  خدا  محبت  که  است  این  نادرستی  باور  چنین  منطقی  نتیجۀ  آنکه،  حال  ورزد.  محبت  او  به 
از صفت های خدا است.  گاهی  ناآ گویای  تفکری  نماید. چنین طرز  انصاف خویش پشت  و  به عدالت  نام محبت  به  می تواند 
که خدا قادر است آدمیان  انجیل این است  را به عدالت ترجیح می دهد. شگفتی  که خدا محبت  این نیست  انجیل  شگفتی 

بماند. باقی  باانصاف  و  و همزمان عادل  ببخشد  از محبت خویش  را سرشار 
را  شرارت  و  می نماید  اجرا  را  عدالت  که  است  جایگاهی  در  خدا  است.  عالم  کل  داور  خدا  که  است  این  پاسخ  سومین 
آسمانی  قاضی  شایستۀ  و  درخور  شد.  خواهد  مجازات  حق  به  شرارت  و  گشت  خواهد  اجرا  حق  به  عدالت  می کند.  مجازات 
که در مسند داوری تکیه  که بدون اجرای عدالت از سر تقصیر شریران بگذرد. آیا مگر درخور و شایستۀ یک قاضی است  نیست 
کاری  چنین  قاضی  گر  ا که  است  این  جز  آیا  ببخشد؟  است  ایستاده  دادگاه  در  او  حضور  در  که  را  تبهکاری  و  جنایتکار  و  زند 
جرمش  که  تبهکاری  گر  ا نمی شود  بد  حالمان  آیا  است؟  فاسد  کشور  قضایی  نظام  که  می شود  بلند  عدالتخواهی  فریاد  کند، 
کند، اما نباید انتظار داشته باشیم خدا به  یم قاضی در دادگاه عدالت را رعایت  ثابت شده است بخشیده شود؟ چرا انتظار دار
و فرهنگ ها و جامعه ها دچار هرج  گر عدالت اجرا نشود، امت ها و ملت ها  ا که  عدالت عمل نماید؟ حقیقت مسلم این است 
گر  را نادیده بگیرد، ا گر خدا عدالت خود  نابود می کنند. ا را  و مرج و نابسامانی می شوند و خودشان به دست خودشان خویشتن 
باقی نمی ماند. ی سنگ  و بدکاران خبری نباشد، سنگ رو از داوری نهایی شریران  گر  ا را ببخشد،  بدون اجرای عدالت آدمیان 

کالم خدا پیِش روی ما است که در  دوراهی 
که  آنانی  به  همزمان  و  باشد  عادل  می تواند  خدا  »چگونه  است:  این  کتاب مقدس  کل  در  پرسش  چشمگیرترین  بسا  چه 
آیاتی  را عادل بشمارد؟ در  گناهکاران  و  باید مجازات شوند رحمت نشان دهد؟« چگونه خدا می تواند عادل باشد  و  محکومند 

به چشم می آید. گشت،  نمی توان منکرش  که  و شفافی،  روشنی  به  الهی  دوراهی  این  اشاره می گردد،  آنها  به  ادامه  در  که 

و . 1 باشد  عادل  می تواند  خدا  چگونه  می باشند:  الهی  دوراهی  این  از  عالی  نمونه هایی   5 :۴ رومیان  و   ۷ :۲3 خروج  کتاب های 
بشمارد؟ را عادل  شریران 

دربارۀ خودش چه می فرماید؟ کتاب خروج ۲3: ۷  در  خدا  الف. 

نخواهم شمرد.( 1) که              زیرا 

که به این معنا است: »عادل شمردن، رفع اتهام، بی گناه  نکته: واژۀ »عادل« در زبان عبری صادیک می باشد 
نمودن.« اعالم 

توصیف می نماید؟ب.  را  رومیان ۴: 5 خدا  رسالۀ  در  پولس رسول  چگونه 

(1 ). را             که        او 

بی تقصیر  یا  »بی گناه  معنای  به  که  می باشد  »دیکایو«   dikaioo یونانی  زبان  در  می شمارد«  »عادل  فعل  نکته: 
نمودن« است. اعالم 
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الهی می باشند؟ج.  دوراهی  نمودار  نامبرده  آیۀ  دو  این  چگونه 

 

 

 

 

 

 

بلکه  نمی شمارد،  عادل  یا  نمی کند  تبرئه  را  گناهکار  خدا  می نماید  تصدیق  روشنی  به   ۷ :۲3 خروج  کتاب  نکته: 
کالم خدا قاطعانه اعالم می نماید  کامل را در حق او اجرا خواهد نمود. با این حال، در رسالۀ رومیان ۴: 5،  عدالت 
که خدا بی خدایان را عادل می شمارد! چگونه هر دو آیه درست می باشند؟ امید واالی هر ایماندار به خدا این است 

نشان می دهد.. ۲ را  الهی  دوراهی  این  که  کتاب مقدس است  کل  در  آیات  از مشخص ترین  یکی  امثال سلیمان 1۷: 15  کتاب 

تغییرناپذیر است؟ و  کدام حقیقت جهانی  گویای  امثال سلیمان 1۷: 15  کتاب  الف. 

نزد خداوند      است.( 1) که               هر 

این  یا چندش آور است.  تهوع آور،  کراهت آور،  به معنای  که  توِبئاه می باشد  زبان عبری  واژۀ »مکروه« در  نکته: 
برخوردار است! بار معنایی قوی و سنگینی  از  زبان عبری  به  کتاب مقدس  که در  واژگانی است  از  واژه یکی 

که خدا بی خدایان را عادل می شمارد )رومیان ب.  کتاب امثال سلیمان 1۷: 15 و این حقیقت  چگونه حقیقت مکشوف در 
الهی می باشند؟ دوراهی  نمودار   )5 :۴
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کالم پولس رسول، به دوراهی الهی اشاره نمودیم: »چگونه خدا می تواند عادل باشد و شریران را  نکته: در بازگویی 
عادل بشمارد؟« در اینجا، دوباره با این دوراهی رو به رو می شویم: »چگونه خدا می تواند شریران را به شکلی عادل 

نباشد؟« نفرت انگیز  و  کراهت آور  و عادل خدا  برای شخصیت قدوس  که  بشمارد 

انجام . 3 را  تمرین ها  این  و  را بخوانید  نامبرده  آیات  الهی است.  از دوراهی  و روشن دیگری  نمونۀ واضح  کتاب خروج 3۴: 5- ۷ 
دهید.

الهی است. آن فرموده های  بیانگر دوراهی  به طور مشخص  که  زبان می آورد  بر  به ظاهر متضاد  کالم  آیۀ ۷، خدا دو  در  الف. 
را شرح دهید. خدا 

(1 ). و      و      آمرزندۀ      خدا 

(۲ ). هرگز             را  خدا     

توضیح دهید.ب.  را  آیۀ ۷  در  نامبرده  دوراهی 

 

 

 

 

 

یده می شوند  گناهان آمرز که وعده داده می شود همۀ  نکته: چگونه هر اعالن می تواند درست باشد؟ در همان آیه ای 
گذاشت. نخواهد  بی سزا  را  گناهکار  که خدا  داده می شود  هشدار هم 

کتاب مقدس را بررسی می نماییم. در رسالۀ رومیان ۴: ۷- ۸، پولس رسول . ۴ برای جمع بندی مطالعه مان، یکی از زیباترین آیات 
از مزمور 3۲: 1- ۲ نقل قول می نماید. آیات نامبرده در رسالۀ رومیان را بخوانید تا با بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس این 

پاسخ دهید. را  پرسش ها 

مبارکند چه می باشد؟ در حضور خدا  که  کسانی  ویژگی  رومیان ۴: ۷- ۸، سه  رسالۀ  گفتۀ  به  الف. 

)آیۀ ۷(.( 1) که             شد  کسانی  به حال  خوشا 

)آیۀ ۷(.( ۲) گردید  و            

)آیۀ ۸(.( 3) نفرماید  که خداوند              کسی  به حال  خوشا 

به چشم می آید؟ب.  نکتۀ دشواری  الهیات، چه  نظر  از  رومیان ۴: ۷- ۸،  رسالۀ  در 
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را  او  گناهان  ببخشد،  را  انسان  سرپیچی های  و  سرکشی ها  و  ناپسند  اعمال  می تواند  عادل  خدای  چگونه  نکته: 
نگذارد؟ ی  به حساب و را  گناهانش  و  بپوشاند، 

پاسخ الهی
این حقیقت،  برای خدا محال نیست!  که هیچ چیز  این است  بیان می کند  کتاب مقدس  که  برجسته ترین حقایقی  از  یکی 
گناهکاران را ببخشد: پسر خدا انسان  که خدا اراده نمود تا هم خودش عادل بماند و هم  روشن و شفاف، زمانی به چشم می آید 
با  شد.  متحمل  هستند  سزاوارش  آدمیان  که  را  الهی  داوری  و  گرفت،  دوش  بر  صلیب  ی  رو بر  را  خویش  امت  گناهان  گشت، 
که  را  الهی  خشم  و  آورد،  به جا  می نماید  مطالبه  گناهکاران  از  الهی  عدالت  آنچه  خدا  پسر  قومش،  جای  به  خویش  مرگ  و  زجر 

کاماًل هم راستا شوند. با عدالت خدا  تا رحمت خدا  نشاند  فرو  دارد  قرار  گناهکاران  بر 
برطرف  مسیح  عیسی  انجیل  در  بشمارد؟«  عادل  را  شریران  و  باشد  عادل  می تواند  خدا  »چگونه  که  چشمگیر  دوراهی  این 
فدا  که در عدالتش شریران را محکوم می نماید، پسر خود را در جسم انسان فرستاد تا به جای شریران جانٌ ٌ می شود. همان خدا، 
کند. خدا برای آنکه شریران را عادل بشمارد مطالبات عدالت خود را نادیده نمی گیرد، از آنها چشم پوشی نمی کند، یا مطالبات 
عدالتش را دستکاری نمی نماید، بلکه، با رنج و مرگ پسر خدا بر جلجتا، خدا بهای مطالبات عدالت خود را پرداخت می نماید.
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فصل ۲: انگیزۀ خدا برای نجات انسان

جان  که  بفرستد  جهان  به  را  خود  یگانۀ  پسر  تا  بود  خدا  انگیزه بخش  عاملی  چه  که  سنجیده  و  ِبجا  بس  است  پرسشی  این 
انسان  شایستگی  و  ارزش  خاطر  به  یا  نیاز  ی  رو از  خدا  می شویم  متوجه  کتاب مقدس،  در  یابند؟  نجات  گناهکاران  تا  کند  فدا 
به  و  خویش  جالل  ستایش  برای  خدا  نمی دهد.  نجات  را  او  است  داده  انجام  انسان  که  نیکویی  و  شریف  کارهای  سبب  به  یا 

نجاتمان دهد. تا  آن شد  بر  ما  به  و عظیمش  ژرف  خاطر محبت 
خدا،  ارادۀ  انجام  خدا،  وجود  است.  بی نیاز  همه چیز  از  کاماًل  او  که  است  این  خدا  دربارۀ  ستایش برانگیز  حقایق  از  یکی 
که به معنای واقعی  خوشحالی و خشنودی خدا به هیچ چیز و هیچ کس خارج از خودش وابسته نیست. خدا تنها وجودی است 
که مستقل و خودکفا و آزاد است و خودش نگهدار وجود خویش می باشد.  قائم به ذات و بی نیاز است. خدا تنها وجودی است 
کامل خدا  آنچه الزمۀ وجود خدا و خوشحالی و خرسندی  آنکه، هر  وابسته است. حال  به خدا  برکت همۀ مخلوقات  و  حیات 
آفرید  را  انسان  نبود  کامل  یا چون  بود  نیازمند  که مدعی است خدا چون  نظریه  یا  تعلیم  نهفته است. هر  است در وجود خودش 

کفر است. و حتی  پوچ  ادعایی 

در  است،  زمین  و  آسمان  مالک  او  که  چون  آفرید،  است  آن  در  آنچه  و  جهان  که  »خدایی 
کرده نمی شود  کن نمی باشد و از دست مردم خدمت  هیکل های ساخته شده به دست ها سا
گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و َنَفس و جمیع چیزها می بخشد«  که 

نمایید(. نیز مشاهده  را   1۲ -9 :5۰ مزمور  )اعمال رسوالن 1۷: ۲۴- ۲5؛ 

گونه لیاقت  که آدمیزاد دستش از هر  که باید موجب فروتنی انسان شود، این است  کتاب مقدس دربارۀ انسان،  یکی از حقایق 
تهیدست  و  فقیر  روحانی  فضیلت  و  ُحسن  نظر  از  انسان  است.  خالی  نماید  خدا  حضور  به  رفتن  برازندۀ  را  او  که  شایستگی  و 
که به خدای قدوس و عادل انگیزه دهد آدمیزاد را  است. بنابراین، در انسان سقوط کرده هیچ گونه امتیاز یا جذابیتی وجود ندارد 
برای  را  یگانه اش  پسر  انگیزه ای  با چه  تلنبار است. پس خدا  انسان  بر  و محکومیت  داوری  فقط  برعکس،  باشد.  دوست داشته 
ما  به  و عظیمش  ژرف  به خاطر محبت  و  برای ستایش جالل خویش  کتاب مقدس، خدا  فرمودۀ  به  فرستاد؟  گناهکاران  نجات 

نجاتمان دهد. تا  آن شد  بر 

برای جالل خدا
امت ها،  داوری  و  کلیسا،  مسیح،  صلیب  اسراییل،  ملت  انسان،  سقوط  جهان،  آفرینش  می دهد  تعلیم  ما  به  کتاب مقدس 
که  کاری  هر  خدا  که  است  معنا  آن  به  این  است.  خدا  جالل  هدف  آن  که  دارند  نهایی  و  اصلی  و  عظیم  هدف  یک  همگی، 
را  خدا  مخلوقاتش  تا  گرداند،  مکشوف  مخلوقاتش  به  را  خویش  شخصیت  و  ذات  کمال  که  است  دلیل  این  به  می دهد  انجام 

ببرند. از خدا حّظ  و  بپرستند،  را  نهند، خدا  حرمت 
که انجام  کاری  که آیا درست است خدا هر  یا نیز این پرسش را مطرح می کنند  اغلب، حتی ایمانداران اصیل و صادق و بی ر
فرمودۀ  به  کیست.  که خدا  کنیم  توجه  این حقیقت  به  باید  این پرسش، فقط  به  پاسخ  برای  باشد؟  برای جالل خویش  می دهد 
که خدا  کلیۀ مخلوقاتش است. در نتیجه، نه فقط درست است، بلکه واجب هم می باشد  کتاب مقدس، خدا بی نهایت بزرگ تر از 
به  و  و سنجیده  ِبجا  باشد.  کارهایش  یا اصلی ترین هدف همۀ  بزرگ ترین دلیل  و جالل خودش  باشد  را داشته  واالترین جایگاه 
کمال ذات و شخصیت  که جاللش )یعنی  که انجام می دهد برای این باشد  کاری  که خدا در مرکز توجه بایستد و هر  حق است 
نشان  از  گر خدا  ا پرستیده شود(.  و  نهاده شود  )یعنی حرمت  یابد  فقط خدا جالل  که  این هدف  با  گردد،  آشکار  به همگان  او( 
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خدا  جز  کسی  گر  ا البته،  کند.  انکار  را  خود  بودِن  خدا  خدا  که  است  این  معنایش  نماید،  خودداری  خویش  بودِن  برترین  دادن 
بود. و زشت ترین بت پرستی خواهد  زننده ترین  اقدامش  این  قرار دهد،  و سرآمد همگان  ممتازترین  و  برترین  را  بخواهد خودش 

که خدا بی توجه به خیر و صالح مخلوقاتش فقط به فکر جالل خود باشد.  بی نهایت مهم است درک نماییم این گونه نیست 
که به آنها نشان می دهد این است  که خدا در حق مخلوقاتش به جا می آورد و چشمگیرترین مهربانی  در واقع، بزرگ ترین نیکویی 
کمال ذات و شخصیتش به چشم مخلوقاتش  که  که خودش را جالل دهد، یعنی خدا همه چیز و همه کار را در مسیری پیش ببرد 
به  که  نعمتی  زیباترین  و  باشکوه ترین  و  باارزش ترین  بی کران است، پس  و  بی نهایت  زیبایی اش  و  و شکوه  ارزش  گر خدا  ا بیاید. 

از خودش می باشد. کامل  ارزانی می دارد مکاشفۀ  مخلوقاتش 

و وجود همه چیز چه می باشد؟. 1 به عبارتی هدف اصلی هستی  یا  مهم ترین هدف   ،3۶ :11 رومیان  رسالۀ  فرمودۀ  به 

 

 

 

 

یا جالل . ۲ آنها  برای نجات قومش است؟ شایستگی  انگیزه بخش خدا  آنها اشاره می گردد، چه عاملی  به  ادامه  که در  آیاتی  در 
نمایید. ُپر  مناسب  پاسخ  با  را  خدا؟ جای های خالی 

برای ستایش خدا. الف.  مزمور ۷9: 9        

نام خدا. برای جالل  ب.  مزمور 1۰۶: ۶- ۸       

نام عظیم خدا. برای حقانیت قدوسیت  ج.  اشعیا ۴۸: 9        

نماید. پیدا  برای خویش  نام جاودانی  آنکه خدا  برای  د.  اشعیا ۶3: 1۲        

نمایان سازد. را  آنکه خدا قدرت خود  برای  ه.     حزقیال 3۶: ۲۲- ۲3   

گفتۀ . 3 کنون بررسی نموده ایم به زیبایی می درخشد. به  که تا که در میان آیاتی  کتاب ارمیا 33: ۸- 9 یکی از مهم ترین آیاتی است 
این آیات، چرا خدا انسان را نجات می دهد؟ آیا خدا انسان را به سبب شایستگی او نجات می دهد یا به خاطر جالل خدا؟
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که در ادامه از عهدعتیق و عهدجدید به آنها اشاره می گردد، چه عامل مهمی انگیزه بخش خدا برای نجات یهودیان . ۴ در آیاتی 
و غیریهودیان است؟

)دوم سموییل ۷: ۲3(. برای خود         تا       داد  را نجات  اسراییل  خدا  الف. 

)اعمال رسوالن 15: 1۴(.ب.  ایشان           از  قومی  تا  داد  را نجات  خدا غیریهودیان 

را نجات می دهد. انسان  ل خویش  و جال و حرمت  آوازه  و  نام  برای  نشان می دهند خدا  دو جمله  هر  نکته: 

را . 5 انسان ها  خدا  که  است  مقصودی  و  هدف  دربارۀ  کتاب مقدس  بیانیه های  برجسته ترین  از  یکی   1۴ -3 :1 افسسیان  رسالۀ 
ما چیست؟ و مقصود اصلی نجات  را نجات می دهد؟ هدف  انسان  آیات، چرا خدا  این  گفتۀ  به  نجات می دهد. 

خدا ما را نجات می دهد، بر حسب     ارادۀ خود )آیۀ 5(. این واژه در زبان یونانی eudokia »یودوکیا« می باشد. الف. 

برای      فیض خود )آیۀ ۶(. نجات ما هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای ب.  را نجات می دهد،  خدا ما 
قوم خود می بخشد ستایش شود. به  که  فیضی  برای  که خدا  این است  که همانا هدف  به هدف،  رسیدن 

دارد ج.  آن  بر  کید  تأ عبارت  این  تکرار   .)1۴  ،1۲ )آیات  شود  او       تا       می دهد،  نجات  را  ما  خدا 
ما ستوده شدن خدا است. در نجات  نهایی خدا  و  که هدف اصلی 

برای محبت به قومش
 .)۸ :۴ یوحنا  )اول  است«  محبت  »خدا  می باشد:  این  خدا  صفت های  دربارۀ  کتاب مقدس  بیانیه های  مهم ترین  از  یکی 
او را به سبب محبت نامشروطش حمد و  گناهکاران ناالیق جالل می یابد. در سراسر ابدیت، قوم خدا  خدا با محبت نمودن به 
نام خویش  به خاطر  را  قوم خود  که  بدانیم خدایی  که  تسلی عظیمی است  و  را می پرستند. چه شادی  و خدا  سپاس می گویند 
از قوۀ درک ما خارج  که  آنها نجات می بخشد، محبتی  به  به خاطر محبتش  را  که قوم خود  نجات می دهد همان خدایی است 

کم می آورد! واژه  آن  بیان  برای  زبان  و  است 
هم راستا  و  هماهنگ  پدر  خدای  ارادۀ  با  کاماًل  گناهکاران  نجات  برای  خدا  پسر  آمدن  نماییم  درک  که  است  مهم  بسیار 
گمان  نباید  ک شوند. هرگز  و بدکاران هال که دلش می خواهد شریران  کنیم  را خدای خشمگینی تصور  پدر  نباید  می باشد. هرگز 
کتاب مقدس،  فرمودۀ  به  دهد.  نجات  پدر  خدای  دست  از  را  ما  تا  شد  کار  به  دست  پدرش  از  خودکفا  و  مستقل  خدا  پسر  کنیم 
وسیلۀ  به  تا  بلکه  کند،  داوری  را  جهان  آنکه  برای  نه  داد،  را  خود  یگانۀ  پسر  که  نمود  محبت  این قدر  را  جهان  که  است  پدر  این 
پسر  محبت  است.  یکی  پدر  خدای  نجات بخش  کار  با  پسر  خدای  نجات بخش  کار   .)1۷ -1۶ :3 )یوحنا  یابد  نجات  جهان  او 

گناهکاران. به  پدر  از محبت خدای  کاملی است  بازتاب  گناهکاران  به  خدا 

گناهکاران چیست؟ چگونه آیات نامبرده ثابت می کنند . 1 گفتۀ رسالۀ اول یوحنا ۴: 9- 1۰، چشمگیرترین ابراز محبت خدا به  به 
گناهکاران؟ یا شایستگی  لیاقت  به خاطر  نه  فرستاد،  به جهان  را  پسر خود  گناهکاران  به  به خاطر محبتش  خدا 
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چه . ۲ آیات،  این  بر  بنا  است.  کتاب مقدس  کل  در  آیات  دوست داشتنی ترین  و  معروف ترین  از  یکی   1۷ -1۶ :3 یوحنا  انجیل 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  بفرستد؟  به جهان  گناهکاران  برای نجات  را  پسر خود  انگیزه می بخشد  به خدا  عاملی 

 

 

 

 

 

پسر  نمود:  محبت  را  جهان  خدا  طریق،  این  »به  نمود:  معنا  این گونه  می توان  کلمه  واقعی  معنای  به  را  آیات  این  نکته: 
یابد.« بلکه حیات جاودانی  نشود،  ک  آورد هال ایمان  او  به  که  کسی  هر  تا  داد  را  یگانۀ خدا 

کتاب تثنیه ۷: ۶- ۸، انگیزۀ اصلی خدا برای نجات قوم اسراییل چه بود؟ چگونه این حقیقت  به ما ربط می یابد؟. 3 گفتۀ  به 

 

 

 

 

که ما را نجات دهد، . ۴ آنها اشاره می گردد، توضیح دهید چگونه محبت خدا انگیزه بخش خدا است  که در ادامه به  آیاتی  در 
انسان. یا شایستگی  لیاقت  نه 

رومیان 5: ۶- 1۰ الف. 
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 ،)۸ )آیۀ  گناهکار   ،)۶ )آیۀ  بیچاره  و  درمانده  می شوند:  توصیف  چنین  انسان ها  تازه،  تولد  و  توبه  از  پیش  نکته: 
.)1۰ )آیۀ  دشمن خدا 

۲: 1- 5ب.  افسسیان 

 

 

 

 

 

گناه )آیات 1، 5(، دوست دنیا و هم پیمان  نکته: پیش از توبه و تولد تازه، انسان ها چنین توصیف می شوند: مرده در 
)آیۀ 3(. اسیر شهوت های جسمانی  و  فرزندان غضب،  )آیۀ ۲(،  نااطاعتی  و  فرزندان سرکشی  )آیۀ ۲(،  با شیطان 

تیطس 3: ۴- 5ج. 
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فصل ۳: انگیزۀ پسر خدا برای آمدن به جهان و 

نجات آدمیان
گردد،  انسان  بگذارد،  کنار  را  خود  جالل  تا  برانگیختند  را  خدا  پسر  که  نمود  خواهیم  بررسی  را  انگیزه هایی  فصل،  این  در 
به  پدرش،  جالل  خاطر  به  خدا  پسر  شد  خواهیم  متوجه  بررسی،  و  مطالعه  این  در  نماید.  فدا  را  خود  جان  آدمیان  نجات  برای  و 
و  اینکه در ما شایستگی  نه  که پیِش رو داشت جان فدا نمود،  به خاطر خوشی و شادی  و  به ما،  خاطر محبت ژرف و عظیمش 

کار شود. به  نجاتمان دست  برای  یافت  انگیزه  و  دید  لیاقتی 

برای جالل پدرش
که با به جا آوردن ارادۀ پدرش او  گذرا به زندگی مسیح شهادت می دهد باالترین شور و اشتیاق پسر این است  حتی نگاهی 
خدا  صورت  در  او  گرچه  ا که  می باشد  این  است،  ما  درک  قوۀ  از  خارج  که  مسیح،  شخصیت  جنبه های  از  یکی  دهد.  جالل  را 
بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه با شادمانی و میل و رغبت از امتیازهای الوهیت و خداوندی اش استفاده نکرد و 
ی صلیب )فیلیپیان ۲: 5- ۸؛ عبرانیان 1۰: 9(. هرچند انگیزه های دیگری  تا به مرگ بر رو انسان شد. مسیح مطیع پدر بود، حتی 
برای  او  تمام عیار  شوق  و  شور  انگیزه اش  اصلی ترین  و  اولین  نماید،  سقوط کرده  انسان  فدای  را  جانش  تا  داشتند  آن  بر  را  مسیح 

نمود. فدا  به خاطر خدا جان  مسیح  بگوییم  که  و سنجیده می باشد  ِبجا  نظر،  این  از  پدر است.  جالل 

فرمودۀ . 1 به  نقل قول می گردد.   ۸ -۷ :۴۰ مزمور  از  آن  در  که  به مسیح است  مربوط  نبوت های  از  یکی  رسالۀ عبرانیان  از   ۷ :1۰ آیۀ 
بود؟ او چه  اشتیاق عظیم  و  و شور  اولویت  بود؟  به جهان چه  آمدن  از  پسر خدا  آیات، هدف اصلی  دو  هر 

 

 

 

 

 

 

 

ارادۀ . ۲ به  نسبت  خدا  پسر  نگرش   )1( می دهند:  تعلیمی  چه  ما  به  حقایق  این  دربارۀ  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی 
ابراز محبتش به پدر. توضیح دهید چرا  پدر؛ )۲( شور و شوق پسر خدا برای جالل پدر؛ )3( اشتیاق صمیمانۀ پسر خدا برای 
حتی  داشت،  عهده  به  که  را  رسالتی  خدا  خاطر  به  همه،  از  اول  همه چیز،  از  بیش  مسیح  بگوییم  که  است  سنجیده  و  ِبجا 

رساند. انجام  به  به مرگ،  تا 
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)یوحنا ۴: 3۴( پدر  ارادۀ  از  اطاعت مسیح  الف. 

 

 

 

 

)یوحنا 1۷: ۴(ب.  پدر  برای جالل  شوق مسیح 

 

 

 

 

)یوحنا 1۴: 31(ج.  پدر  به  ابراز محبت  برای  اشتیاق صمیمانۀ مسیح 

 

 

 

 

این دو . 3 ارائه می دهد.  ارمغان می آورد دو دلیل  به  و غیریهود  برای یهود  که  و نجاتی  برای آمدن مسیح  رومیان 15: ۸- 9  رسالۀ 
آمد؟ به جهان  برای جالل خدا  از همه،  اول  از همه چیز،  بیش  نشان می دهند مسیح  دلیل  دو  این  کدامند؟ چگونه  دلیل 

 

 

 

 

 

نکته: مسیح آمد تا همۀ وعده های خدا به یهودیان را تحقق بخشد، تا قوم یهود مسیح را به خاطر امانت و وفاداری اش 
به خاطر رحمتش جالل دهند. را  آنها خدا  تا  آمد  به جهان  نیز  برای غیریهودیان  جالل دهند. مسیح 
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به خاطر محبت عظیمش به ما
 .)1۷ -1۶ :3 )یوحنا  یابد  نجات  جهان  او  وسیلۀ  به  تا  فرستاد  جهان  به  را  خود  پسر  پدر  خدای  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس 
برداشت.  آدمیان قدم  برای نجات  نارضایتی  و  با دلخوری  یا  به اجبار  که پسر  نبود  این گونه  نماییم  این حال، مهم است درک  با 
و  شوند  یده  آمرز دارد  دوستشان  که  را  آنانی  تا  نمود  فدا  را  خود  جاْن  و  دل  با  و  کامل،  رضایت  با  داوطلبانه،  خدا  پسر  برعکس، 
یده شود و حیات جاودان یابد. چه دلگرمی و تسلی عظیمی است  گستاخ آمرز گمراه و  گمشده و  حیات جاودان یابند – تا بشر 
که نجات عظیم ما را به انجام رساند، فقط برای جالل خدا این قدم را برنداشت، بلکه محبت ژرف و عمیقی  بدانیم پسر خدا، 
نمود. فدا  را  نیز جان خود  ما  به خاطر  اما  به خاطر خدا جان سپرد،  بود! مسیح  او  انگیزه بخش  نیز  در دل داشت  قومش  برای  که 

کتاب مقدس است. این آیه دربارۀ انگیزۀ مسیح برای نجات آدمیان . 1 انجیل یوحنا 15: 9 یکی از شگفت انگیزترین اعالن های 
نشان می دهد؟ ما  به  را  چه حقیقتی 

 

 

 

 

 

و . ۲  ۲۰ :۲ غالطیان  رسالۀ  کند.  فدا  جان  قومش  برای  بخشید  انگیزه  مسیح  به  که  بود  محبت  این  کتاب مقدس،  فرمودۀ  به 
تأیید می نمایند؟ را  این حقیقت  افسسیان 5: ۲ چگونه 

 

 

 

 

 

ادامه . 3 که در  آیاتی  ندارد.  این وجود  از  باالتر  را فدای ما نمود. محبتی  او جانش  که  آنجا پیدا است  از  وسعت محبت مسیح 
به آنها اشاره می گردد دربارۀ این حقیقت به ما چه تعلیمی می دهند؟ چگونه این آیات یکبار دیگر ثابت می کنند شایستگی 

انگیزه بخشید؟ او  به  آدمیان  به  بلکه محبت مسیح  نبود،  به جهان  پسر خدا  آمدن  انگیزه بخش  انسان  ارزش  یا 

یوحنا 15: 13- 1۴ الف. 

 



28

پرجالل انجیل  کشف 

 

 

 

یوحنا 3: 1۶ب.  اول 

 

 

 

 

که پیِش رو داشت برای شادی 
محبت  خاطر  به  خدا  پسر  نمود.  فدا  را  خود  جان  پدر  خاطر  به  خدا  پسر  بنابراین،  سپرد.  جان  پدرش  جالل  برای  خدا  پسر 
به خاطر قوم خود جان فدا نمود. در جمع بندی مطالعه مان، یکی دیگر  بنابراین، پسر خدا  را فدا نمود.  به ما جان خود  عظیمش 

پیِش رو داشت جان سپرد. که  برای شادی  بر صلیب جان دهد: مسیح  پسر خدا  که سبب شد  بررسی می نماییم  را  انگیزه ها  از 
عده ای  نظر  در  نماید  فدا  را  خود  جان  یافت  انگیزه  بود  انتظارش  در  آینده  در  که  شادی  امید  به  خدا  پسر  که  گفته  این 
خودمحوری و خودبینی است. چگونه مسیح همزمان می تواند جویای جالل خدا باشد، به فکر نجات قومش باشد، و به شادی 
نماییم شادی عظیم پسر خدا  باید درک  ابتدا،  نه چندان موافق دشوار نیست.  این دیدگاِه  به  پاسخ دادن  بیندیشد؟  نیز  خویش 
یک  به  قومش  نجات  و  پدرش،  جالل  خویش،  شادی  این رو،  از  دهد.  جالل  را  او  و  دهد  انجام  را  پدرش  ارادۀ  که  است  این 
باشیم  باید متوجه  را هم  این  ندارند.  رقابتی  با هم  و شور و شوق مسیح  وفاداری  و  برای پسر خدا اهمیت دارند. صداقت  اندازه 
را  همه چیز  پدر   .)1۶ :1 )کولسیان  شد  آفریده  او  برای  و  او  وسیلۀ  به  همه چیز  باشد.  خویش  شادی  طالب  دارد  حق  خدا  پسر  که 
 .)۲3 :5 )یوحنا  نهند  حرمت  پدر  مانند  را  پسر  همه  که  است  این  خواستش  و   )35 :3 )یوحنا  است  سپرده  خود  پسر  دست  به 
خدا  پسر  دارند:  نهایی  و  اصلی  هدف  یک  مخلوقات  و  خلقت  کل  شود.  کامل  پسرش  شادی  که  است  پدر  خشنودی  موجب 

را خشنود سازند! او  و  را جالل دهند 

عذاب . 1 و  رنج  و  حقارت  و  گردد،  انسان  نماید،  ترک  را  آسمان  جالل  شد  حاضر  خدا  پسر  چرا   ،۲ :1۲ عبرانیان  رسالۀ  گفتۀ  به 
کند؟ بر صلیب تحمل  را 
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)مزمور ۱۶: ۹- ۱۱( پدر  به حضور  بازگشت  شادی  الف. 

 

 

 

 

 

 

نکته: پطرس رسول در موعظۀ روز پنطیکاست با اشاره به رستاخیز و سرافرازی مسیح از مزمور 1۶ نقل قول می نماید 
)اعمال  می برد  نام  مزمور  همین  از  کیه  انطا کنیسۀ  در  موعظه اش  در  نیز  رسول  پولس   .)۲۸ -۲5 :۲ رسوالن  )اعمال 
دشوارتر  بی نهایت  ولی  نماید.  ترک  آسمان  در  را  پدرش  منزلگاه  بود  دشوار  بسیار  خدا  پسر  برای   .)35 :13 رسوالن 
توصیف ناپذیر  محنت  و  رنج  آن  مسیح  کشد.  عذاب  آنها  جای  به  و  گیرد  دوش  به  را  قومش  گناهان  که  بود  این 
پدرش  حضور  در  دیگر  بار  که  داشت  نظر  آینده  امید  به  اما  بود،  بیزار  عذاب  و  رنج  آن  از  حتی  گشت،  متحمل  را 

نماید. و شادی  او وجد  در حضور  و  گردد  کن  سا

)یوحنا ۱۷: ۴- ۵، ۲۴(ب.  پدرش  ل  در جال بودن  شادی شریک 

 

 

 

 

 

 

آینده  در  یافتن  جالل  نماید  فدا  قومش  گناهان  برای  را  خود  جان  بخشید  انگیزه  مسیح  به  که  شادی  آن  نکته: 
و  خداوند  مقام  در  مسیح  داشت.  تعلق  آنجا  به  مسیح  عالم  بنای  از  پیش  حتی  که  بود  مکانی  به  بازگشت  و 
که  را  تا مردمانی  برمی دارد  راه  از سر  را  مانعی  که هر  فاتح متعال است  آن  او  نمود.  به آسمان صعود  نجات دهنده 

دارند نجات دهد. تعلق  او  به 
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گناهکاران ج.  انبوه  از میان  از بنای عالم، خدا مقرر نمود  گرداند. پیش  شادی برای آنکه قومی رستگار را متعلق به خویش 
یست نمایند. در راستای ارادۀ پدر  جمعی را نجات دهد تا آن جمع رستگاران برای جالل و حرمت و ستایش پسر خدا ز
که متعلق به خودش هستند، پسر خدا به خاطر  که پیِش رو داشت، یعنی شادی نجات جمعی  به آن شادی  با نظر  و 
شادمانی،  با  حتی  و  رغبت  و  میل  با  می آورد،  هدیه  او  برای  نهایت  در  عروسش  که  شادیی  برای  و  کلیسا،  عروسش، 
گشتن و با چشیدن طعم مرگ، مسیح از هر قوم و قبیله و هر زبان و هر ملت  همۀ سختی ها را به جان خرید. با انسان 
او  جالل  و  خشنودی  و  مداوم  شادی  دلیل  جماعت  این  است.  داشته  نگاه  محفوظ  خود  برای  را  عظیمی  جماعت 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  ابدیت می باشند.  در سراسر 

(1 )۸ :۲ مزمور 

 

 

 

 

 

اشعیا 53: 11( ۲)

 

 

 

 

 

لوقا 15: 1۰( 3)
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(۴ )13 -11 :۲ عبرانیان 

 

 

 

 

 

مکاشفه 5: 9- 1۰؛ ۷: 9- 1۰؛ ۲۲: 3- 5( 5)
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ل کشف انجیل پرجال
فصل ۴: پسر خدا در جالل

برای درک عظمت و شکوه آمدن پسر خدا به جهان، ابتدا باید ذات الهی پسر خدا و جالل ازلی و ابدی او را بررسی نماییم. 
یم پسر خدا در لحظۀ تولدش در شهر بیت لحم هستی نمی یابد، بلکه پسر خدا از ازل وجود دارد، با خدای  در این فصل، می آموز
را  خود  جان  معمولی  انسان  یک  فقط  ما  رستگاری  و  نجات  برای  می باشد.  شریک  پدر  خدای  جالل  در  و  است،  هم ذات  پدر 
برای رستگاری ما جان خود  که  بود  ابدی خدا  و  ازلی  پسر  این  نداد.  و رستگاری ما جان  برای نجات  ارشد فرشتگان  نکرد.  فدا 
درستی  دیدگاه  خدا  پسر  دربارۀ  که  زمانی  فقط،  است.  همگان  مطلق  کم  حا خداوند  و  ما،  نگهدار  ما،  آفرینندۀ  او  نمود.  فدا  را 

بود. انجیل خواهیم  قدردان  و  واالیی خواهیم داشت  دیدگاه  انجیل  به  نسبت  باشیم،  داشته 

الوهیت پسر خدا
التین  زبان  در  )»تثلیث«  روح القدس  پسر،  پدر،  است:  تثلیث  خدای  حقیقی  واحد  خدای  می دهد  شهادت  کتاب مقدس 
قابل  و  مجزا  شخص  سه  روح القدس  پسر،  پدر،  است(.  یک«  در  »سه  یا  »سه گانه«  معنای  به  که  می باشد  »ترینیتاس«   trinitas
یکدیگر  با  ازل  از  و  برخوردار می باشند  سرشت مشترک  یا  ذات  از یک  اما هر سه  یکدیگر می باشند،  از  قابل تشخیص  و  تفکیک 
گشت و بر صلیب جلجتا جان سپرد، خدای ازلی و ابدی می باشد. پسر از همه نظر  که انسان  مشارکتی جدایی ناپذیر دارند. پسر، 

روح القدس شریک می باشد. و  پدر  با  در جاللی وصف ناپذیر  و  برابر است  روح القدس  و  پدر  با 
و  شالوده  خدا  پسر  الوهیت  آموزۀ  نماییم.  درک  یم  دار پیِش رو  که  را  تعلیمی  اهمیت  که  است  حیاتی  بسیار  و  واجب  بسیار 
کمتر  را صاحب جاللی  پسر خدا  یا صرفًا  بداند  کمتر  پدر  از  را  پسر خدا  که  و دیدگاهی  تعلیم  ایمان مسیحی است. هر  زیربنای 
یک  خدا  پسر  نیست.  فرشته  خدا  پسر  نیست.  مخلوق  خدا  پسر  ندارد.  جایی  مسیحی  ایمان  چارچوب  در  بداند  پدر  خدای  از 
می باشد.  خدا  کلمه  واقعی  معنای  به  خدا  پسر  باشد.  انسان  از  بیشتر  و  خدا  از  کمتر  مقامش  و  رتبه  که  نیست  گونه  خدا وجود 
بپذیریم  خدا  پسر  دربارۀ  را  حقیقت  وجودمان  همۀ  با  که  دارد  بستگی  این  به  انجیل  از  ما  ی  پیرو صداقت  و  ما  نجات  تضمین 

نهیم. ارج  را  آن حقیقت  و 

کالم خدا دربارۀ الوهیت پسر خدا و ازلی و ابدی بودن او است. جای های . 1 انجیل یوحنا 1: 1- 1۴ یکی از شفاف ترین بیانیه های 
نمایید. ُپر  آیه  هر  به  مربوط  با حقایق  را  خالی 

در  »کلمه«  واژۀ   .)1۴ )آیۀ  است  خدا  پسر  به  روشن  و  واضح  اشاره ای  جمله  این   .)1 )آیۀ  بود  در          الف. 
خدا  به  اشاره  در  را  واژه  این  اغلب  یهودیان  است.  »علت«  یا  »کلمه«  معنای  به  که  می باشد  »لوگوس«   logos یونانی  زبان 
که جهان هستی را اداره می نماید. وقتی  گویای علت الهی یا ِخَرد الهی است  کار می برند. از دیدگاه یونانیان، »کلمه«  به 
کاماًل و واقعًا خدا است و میانجیگری  که او  کار می رود، این حقیقت را بیان می کند  واژۀ »کلمه« در توصیف پسر خدا به 
که به وسیلۀ او خدا خودش را به مخلوقاتش مکشوف می نماید. پسر »در ابتدا« با خدا بود، یعنی پیش از آفرینش  می باشد 

الهی است. پسر خدا صاحب ذات  ابدی است.  و  ازلی  پسر خدا  نیست.  پسر خدا مخلوق  بود.  با خدا  جهان 

و ب.  پدر  که  وجودی  با  است.  ازل  از  پسر  و  پدر  اتحاد  و  مشارکت  توصیفگر  عبارت  این   .)1 )آیۀ  بود  خدا  کلمه     و 
گویای اتحاد و برابری است. پدر و پسر با یکدیگر  پسر متحد هستند، دو شخص قابل تفکیک می باشند. این عبارت 
این  منظور  بود.«  خدا  با  چهره  به  چهره  »کلمه  نمود:  ترجمه  این گونه  می توان  را  نامبرده  عبارت  دارند.  کامل  مشارکت 
و  شاد  مشارکت  این  از  و  دارند  صمیمی  و  نزدیک  رابطه ای  و  مشارکت  یکدیگر  با  روح القدس  و  پسر  و  پدر  که  است 



34

پرجالل انجیل  کشف 

دو  اما  دارند.  الهی  ذات  دو،  هر  پسر،  و  پدر  است.  بودن  مجزا  و  تفکیک  بیانگر  آیه  این  همچنین  می باشند.  مسرور 
دارند. کامل  با هم مشارکت  روح القدس  به همراه  که  یکدیگر می باشند  از  تفکیک  قابل  و  شخص مجزا 

که ج.  است  واقعیتی  این  است.  کلمه  الوهیِت  اعالم  عبارت  این   .)1 )آیۀ  کلمه              و 
کلمه بود«  کلمه این گونه بیان می شود: »و خدا   نمی توان آن را انکار نمود. در زبان یونانی، این عبارت به معنای واقعی 
نهاد )کلمه(  از  گزاره )خدا( پیش  این جمله،  زبان  لوگوس.« در دستور  ِان هو  تئوس  )kai Theos en ho Logos( »کای 
ُپری  است.  پسر  خدای  خدا  پسر  است.  خدا  راستی  به  و  واقعًا  کلمه  که  نماید  کید  تأ واقعیت  این  بر  تا  است  آمده 

.)9 :۲ )کولسیان  کن می باشد  پسر خدا سا در  الوهیت 

از او چیزی از موجودات وجود نیافت )آیۀ 3(. همه چیز به واسطۀ د.  همه چیز        او آفریده شد و به غیر 
پسر خدا آفریده شد )کولسیان 1: 1۶(. پسر خدا همکار پدر و روح القدس در آفرینش جهان است. هیچ چیز در دنیا وجود 
و  متعلق  فقط  که  را  کاری  مقام خدا  در  بود،  با خدا  ابتدا  در  فقط  نه  پسر خدا  باشد.  نیافریده  را  آن  پسر خدا  که  ندارد 

انجام می دهد. به خدا است  منحصر 

]خدا[ ه.ه تو  نزد  که  »زیرا  می نماید:  اعالم   9 :3۶ مزمور   .)۴ )آیۀ  بود  انسان  نور  حیات  و  بود  او            
که نویسندۀ مزمور  که همان تشبیهی  چشمۀ حیات است و در نور تو نور را خواهیم دید.« این نکته شایان توجه است 
فیض  به  دارد  بدن  در  جان  که  هر  می برد.  کار  به  خدا  پسر  توصیف  در  رسول  یوحنای  می برد  کار  به  خدا  توصیف  در 
و  اعجاب  چه  است.  خدا  پسر  وجود  لطف  به  فقط  می شناسند  را  حقیقی  خدای  انسان ها  گر  ا دارد.  حیات  خدا  پسر 

بی حیات می نهد! و  بی جان  انسان های  برای  را  که چشمۀ حیات جان خود  شگفتی وصف ناپذیری است 

گواه دیگری از الوهیت مسیح و ازلی و ابدی بودن او رو به رو می شویم. جای های خالی را با حقایق . ۲ در رسالۀ فیلیپیان ۲: ۶ با 
نمایید. ُپر  متن  به  مربوط 

به وجود  و  آفریده شد  گشت  انسان  وقتی  پسر خدا  که  نیست  این گونه   . چون        خدا       الف. 
می باشد  »مورفه«   morphe یونانی  زبان  در  »صورت«  واژۀ  ندارد.  پایان  و  آغاز  خدا  پسر  است.  ابدی  و  ازلی  خدا  پسر  آمد. 
نظر  در  نیز  را  آن  بنیان  و  یا شالوده  ذاتی  و  اشاره می کند، ماهیت درونی  کسی  یا  ُبروِن چیزی  و  به ظاهر  اینکه  بر  که عالوه 
در  واقعًا  خدا  پسر  که  است  این  واقعیت  است.  خدا  رسد  نظر  به  ظاهر  در  فقط  خدا  پسر  که  نیست  این  واقعیت  دارد. 

می باشد. ماهیت خدا  و  ذات 

»برابر ب.  این معنا است:  به  که  »ایُسس« می باشد   isos یونانی  زبان  »برابر« در  واژۀ  را غنیمت نشمرد.  با خدا      
از  خدا  پسر   .)9 :۲ )کولسیان  است  کن  سا )کیفیت(  الوهیت  )کمّیت(  ُپری  خدا،  پسر  در  کیفیت.«  و  کمّیت  در  بودن 

برابر است. پدر  با خدای  نظر،  هر  از  کلمه،  واقعی  معنای  به  پسر خدا  ندارد.  کم  الوهیت چیزی 

جالل پسر خدا
از  پیش  که  یم  می پرداز خدا  پسر  جالل  به  نمودیم،  مطالعه  را  او  الوهیت  و  خدا  پسر  ابدی  و  ازلی  وجود  تأییدیۀ  که  کنون،  ا
گوشه چشمی  کتاب مقدس  اینکه  با  از ازل پسر خدا جالل داشت.  از بنای عالم، حتی  او بود. پیش  به  گردد متعلق  انسان  آنکه 
خدا  پسْر  کلمه،  معنای  واقعی ترین  به  کنیم،  نگاه  که  نظر  هر  از  می کند  ثابت  گوشه چشم  همان  می دهد،  نشان  ما  به  را  ازل  از 
می باشد  شریک  پدر  جالل  در  و  است  پدر  همراه  خدا  پسر  می باشد.  خدا  به  متعلق  فقط  که  است  جاللی  صاحب  و  می باشد 
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که پسرش همکار او در آفرینش جهان است و پسرش  )یوحنا 1۷: 5(. او عالی ترین شادی بی پایان پدر است. پدر خشنود است 
قلب تپندۀ جهان است. پسر خدا سرچشمۀ شادی خلقت است. خلقت و مخلوقات پسر خدا را می پرستند. هدف و مقصود 
در چهرۀ  دارد:  یک خواسته  فقط  آسمانی  هر مخلوق  خلقت،  زدن  لحظۀ سپیده  از  بس.  و  خدا است  پسر  همانا  اصلی خلقت 
داشته  انجیل  به  درستی  دیدگاه  می توانیم  می نماییم،  درک  را  حقایق  این  که  زمانی  فقط  بنگرد!  خدا  جالل  به  خدا  متعال  پسر 
فرشته  یک  گشت  انسان  که  او  حتی  نکرد.  فدا  ما  برای  را  خود  جان  معمولی  انسان  یک  فقط  باشیم.  انجیل  قدردان  و  باشیم 
کسی  می پرستند،  را  او  همه  که  است  کسی  است،  جهان  خداوند  است،  جالل  خدای  نمود  ما  فدای  را  خود  جان  که  او  نبود. 

دارد! او وجود  برای  و همه چیز  آفریده شد  واسطه اش همه چیز  به  که  است 

انسان . 1 آنکه  از  پیش  حتی  که  جاللی  و  خدا  پسر  ابدی  و  ازلی  ذات  توصیف  در  است  قوی  اعالنی   1۷ -15 :1 کولسیان  رسالۀ 
نمایید. ُپر  را  از جای های خالی  هر یک  نامبرده،  آیات  به  توجه  با  بود.  پدر شریک  با خدای  گردد 

که به معنای »تصویر«  پسر      خدای نادیده است )آیۀ 15(. این واژه در زبان یونانی eikon »ِایُکن« می باشد  الف. 
و  جاللش  »فروغ  می فرماید:   3 :1 عبرانیان  رسالۀ  باشد.  خدا  شبیه  و  مانند  دقیقًا  می تواند  خدا  فقط  است.  »شباهت«  یا 

بوده.« خاتم جوهرش 

می دهد ب.  نشان  نه  و  می کند  انکار  را  مسیح  الوهیت  نه  عبارت  این   .)15 )آیۀ  آفریدگان  تمامی  پسر        
او را نخست زادۀ خود خواهم ساخت، بلندتر  او مخلوق است. در مزمور ۸9: ۲۷، خدا دربارۀ داوود می فرماید: »من نیز 
واالمقام تر  پادشاهان  از همۀ  که  این معنا نخست زادۀ خدا است  به  داوود فقط  که  بدیهی است  پادشاهان جهان.«  از 
کل مخلوقات جدا می باشد.  از  و  کل مخلوقات است  بر  او متعال  که  این معنا نخست زاده است  به  است. پسر خدا 

پسر خدا است. آِن  از  پسر نخست زاده  امتیازهای  و  کلیۀ حقوق 

خدا، ج.  پسر  بودن  برترین  خدا،  پسر  بودن  ابدی  و  ازلی  گویای  عبارت  این   .)1۷ )آیۀ  است  همه  از  پسر       
پسر خدا است. بودن  متعال  و 

کل خلقت وجودش را مدیون پسر خدا است. هستی د.              همه چیز آفریده شد )آیۀ 1۶(. 
دارد. تکیه  پسر خدا  به  کل خلقت  دارد.  پیوند  پسر خدا  به  کل خلقت 

پسر ه.ه به  کل،  به  نظر،  هر  از  خلقت  تمامی   .)1۷ )آیۀ  همه چیز          ی  و در  است.  همه چیز  نگهدار  پسر 
کلمۀ قوت خود حامل همۀ موجودات بوده« )عبرانیان 1: 3(. پسر خدا مانند اسطوره ای یونانی  خدا وابسته است. او »به 
گرفته است ناله سر می دهد. پسر  که آن را بر دوش  که به سبب سنگینی وزن جهانی  و نیرومند به نام »اطلس« نیست 

داشته است! نگه  را  کل عالم هستی  ریزد،  به اصطالح عرق  و  کند  تقال  بی آنکه  کالم،  با یک  فقط  خدا 

پسر خدا هدف اصلی همه چیز است. همه            آفریده شد )آیۀ 1۶(. جالل ازلی و ابدی و. 
آفریده شد. او  و خشنودی  برای جالل  و  او  وسیلۀ  به  که همه چیز  پیدا است  واقعیت  این  در  پسر خدا 

با . ۲ می کشد.  تصویر  به  شکل  شکوهمندترین  و  گویاترین  به  را  خدا  جالل  و  خدا  که  است  آیاتی  از  یکی   1۰ -1 :۶ اشعیا  آیات 
اشعیا  پسر خدا است!  دربارۀ  یا  رو اشعیا دربارۀ خدا  یای  رو که  کشف می رسیم  این  به  نماییم،  کندوکاو  که  بیشتر  این حال، 

پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را   5 -1 :۶

را می بیند. اشعیا          ،3 -1 آیات  فرمودۀ  به  الف. 
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آیات،  این  کار می رود. در  به  یهوه  نام  آیۀ 3،  اما در  آدونای می باشد.  زبان عبری  واژۀ »خداوند« در  آیۀ 1،  نکته: در 
را  او  اشعیا  که  را  خدایی   ۴1 -39 :1۲ یوحنا  انجیل  آنکه،  حال  می بیند.  را  خدا  اشعیا  که  ندارد  وجود  تردیدی 
مسیح  می کند  اعالم  قاطعیت  با  یوحنا  بنابراین،  می نماید.  معرفی  خدا،  پسر  یعنی  تثلیث،  دوم  شخص  می بیند 

خدا می باشد.

ما چه می گوید؟ب.  به  پسر خدا  دربارۀ جالل  توصیف  این  توصیف می نماید؟  را  پسر خدا   1 آیۀ  در  اشعیا  چگونه 

 

 

 

 

 

 

می سازد  ُپر  را  معبد  که  او  ردای  دامنۀ  می گردد.  توصیف  زمین  و  آسمان  مخلوقات  کل  بر  متعال  خدا  پسر  نکته: 
باشد. آن  نمی تواند جلودار  و چیزی  کسی  که  او است  نامحدود  و  اقتدار عالمگیر  و  کمیت  نماد حا

کنش ج.  کنشی نشان می دهند؟ این وا گفتۀ آیات ۲- 3، سرافین )احتمااًل، از واالرتبه ترین فرشتگان( به پسر خدا چه وا به 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  او  بودن  متعال  و  پسر خدا  دربارۀ جالل 

 

 

 

 

 

 

 

باابهت ترین مخلوقات جهان در حضور پسر خدا سر تعظیم فرود می آورند. واژۀ »قدوس« در  نکته: قدرتمندترین و 
منحصر  یا  کردن،  جدا  گذاشتن،  کنار  بیانگر  واژه  این  است.  بودن  جدا  گویای  که  می باشد  کادوش  عبری  زبان 
خدا  با  نمی توان  را  هیچ کس  نیست.  خدا  مانند  هیچ کس  ندارد.  همتا  خدا  خلقت،  کل  در  است.  بودن  فرد  به 
یک  که  است  نامعقول  همان قدر  مخلوقات  باشکوه ترین  با  حتی  خدا  پسر  مقایسۀ   .)1۸ :۴۰ )اشعیا  نمود  مقایسه 
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کار  بار تکرار قدوسیت پسر خدا معادل به  کنیم. در زبان عبری، سه  با آفتاب داغ نیمروز مقایسه  را  کوچک  جرقۀ 
را  مسیح  منظور  می نمایند  کمک  ما  به  اشعیا  کتاب  در  نامبرده  آیات  است.  زبان  دستور  در  عالی  صفت  بردن 
آفرینش  از  که قبل  به همان جاللی  نزد خود جالل ده،  مرا  پدر،  تو، ای  نماییم: »االن،  انجیل یوحنا 1۷: 5 درک  در 

نمود! فدا  گناهکاران، جان  ما،  برای  پسر خدا،  او،  که  تو داشتم.« چقدر حیرت انگیز است  نزد  جهان 
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گشت فصل ۵: پسر خدا انسان 

گشتن مسیح بخش اول: شهادت عهدعتیق به انسان 
به عبارتی »جسم  یا  گشتن«  »انسان  یم.  او می پرداز گشتن  انسان  آموزۀ  به  کنون،  ا ابدی پسر خدا،  و  ازلی  بررسی جالل  از  پس 
»جسم  است:  معنا  این  به  که  جسم[   =  caro  + در   =  in[ می باشد  »اینکارناِر«   incarnare نام  به  فعلی  التین  زبان  در  گشتن« 
پسر  پیش  سال  هزار  دو  که  دارد  اشاره  عظیم  حقیقت  این  به  گشتن  جسم  آموزۀ  کتاب مقدس،  در  شدن.«  »انسان  یا  گشتن« 
چشم  است،  انسان  هم  و  خدا  هم  که  ناصری،  عیسی  و  گرفت  جای  کره  با یک  َرِحم  در  روح القدس  قوت  به  خدا  ابدی  و  ازلی 
از هر نظر مانند ما انسان  که  کامل برخوردار است )کولسیان ۲: 9(، در حالی  از الوهیت  گشود. عیسی در جسم انسانی  به جهان 
گناهان  ک و بی عیب زندگی نمود و برای  کامل از شریعت عهدعتیق، پا گناه )عبرانیان ۴: 15(. عیسی، با اطاعت  بود، اما بدون 

گشت. قربانی  ی صلیب  رو بر  قومش 
بر  بنابراین،  می باشد.  مسیحیت  تپندۀ  قلب  و  است  بشر  یخ  تار یداد  رو مهم ترین  آدمیان  دنیای  به  خدا  پسر  آمدن  بی تردید، 

نماییم. بررسی  کوشا  و  را جدی  پسر خدا  گشتن  انسان  آموزۀ  واجب است  ما 

نبوت عهدعتیق
این  به  عهدعتیق  انبیای  نوشته های  در  که  باشیم  متوجه  است  مهم  گشت،  انسان  پیش  سال  هزار  دو  خدا  پسر  گرچه  ا
تشویق  موجب  هم  و  است  ما  یاری رسان  هم  عهدعتیق  نبوت های  این  از  شماری  بررسی  است.  شده  اشاره  یداد  رو عظیم ترین 
که این نبوت ها صدها سال پیش از تولد عیسی ناصری نوشته شدند. در نتیجه، دیرینگی این نوشته ها  ما. واقعیت این است 

او. الوهیت  و  پسر خدا  گشتن  انسان  دربارۀ  کالم عهدجدید  برای  پشتوانه ای است 

با بافت و محتوای آن آشنا شوید. . 1 تا  آیۀ نامبرده را بخوانید  کتاب میکاه 5: ۲ نبوتی قاطع و مسلم دربارۀ مسیح موعود است. 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  سپس 

بود؟ انسان خواهد  موعود  ثابت می کند مسیح  نبوت  این  چگونه  الف. 

کوچک هستی.( 1) در           گرچه  ا

تأیید  رسول  پولس   ،3 :1 رومیان  رسالۀ  در  می آید.  داوود  خاندان  از  و  یهودا  طایفۀ  از  موعود  مسیح  نکته: 
کامل است. او در  کامل و انسان  می نماید عیسی »به حسب جسم از نسل داوود متولد شد.« عیسی خدای 

به جهان می گشاید. دیده  داوود  نسل  از  انسانی اش  جسم 

ابدی می باشد؟ب.  و  ازلی  بلکه خدای  نیست،  انسان  فقط یک  موعود  توضیح می دهد مسیح  نبوت  این  چگونه 

بوده است.( 1) او         طلوع های 
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نامبرده  از عبارت  انسان نیست. منظور  و روشن، اعالم می نماید مسیح فقط یک  این عبارت، واضح  نکته: 
از  پیش  مسیح  که  است  این  منظور  است.  شده  پیشگویی  قدیم  زمان های  از  مسیح  آمدن  که  نیست  این 
از ازل وجود داشته باشد.  از ازل وجود داشته است. فقط خدا می تواند  تولدش نیز وجود داشته است، حتی 
او  پس  است،  ابدی  و  ازلی  مسیح  گر  ا می کند.  اشاره  مسیح  الوهیت  به  صراحت  به  توصیف  این  بنابراین، 

ابدی می باشد. و  ازلی  فقط خدا  خدا است، چون 

نقل قول . ۲ آیه  آن  از  کره  با از  او  تولد  و  مسیح  عیسی  گشتن  انسان  به  اشاره  در  متی  که  است  نبوتی  گویای   1۴ :۷ اشعیا  کتاب 
پیشگویی می کند؟ را  کدام حقیقت  اشعیا   .)۲3 -۲۲ :1 )متی  می نماید 

 

 

 

 

کودک  این  آنکه  از  پیش  می شود  گفته  زیرا   ،)3 :۸( می رسد  انجام  به  اشعیا  پسر  آمدن  دنیا  به  با  نبوت  این  گویا  نکته: 
نبوت  این  حال،  این  با   .)۴ :۸( می کنند  سقوط  یهودا  دشمنان  بگوید،  مادرم«  »ای  یا  پدرم«  »ای  و  کند  باز  زبان  بتواند 
کالم اشعیا به تحقق این نبوت  گرچه لحن  که در مسیح موعود به انجام خواهد رسید. ا تحقق عظیم تری خواهد داشت 
بسیار  می دهد  نشان  که  است  مفهومی  و  معنا  از  سرشار  او  نبوت  که  است  بدیهی  دارد،  پیوند  اشعیا  حیات  زمان  در 
کره«  بعید است این نبوت در زمان حیات اشعیا یا حتی زمان حیات پسر اشعیا به انجام برسد. در زبان عبری، برای »با
واژۀ  است.  رسیده  ازدواج  سن  به  که  می کند  اشاره  دوشیزه ای  یا  کره  با به  که  دارد  نام  آلماه  واژه  یک  دارد.  وجود  واژه  دو 
ِبتواله  آلماه را به جای  که چرا اشعیا  کره« است. معمواًل، این بحث وجود دارد  که دقیقًا به معنای »با ِبتواله می باشد  دوم 
تحقق  برای  هم  کاماًل  که  می برد  کار  به  را  عبری  واژۀ  آن  حکمتش  در  روح القدس  است.  روشن  دلیلش  می برد.  کار  به 
برازندۀ تحقق عظیم تر آن در مسیح موعود می باشد. در زمان  این پیشگویی در زمان حیات اشعیا مناسب است و هم 
دختر جوان با آمیزش جنسی باردار می شود و پسری به دنیا می آورد. اما، در تحقق عظیم تر  که یک  اشعیا، طبیعی است 
توجه  انسان است.  و هم  که هم خدا  به دنیا می آورد  و پسری  باردار می شود  روح القدس  به قدرت  کره  با این وعده، یک 
هفتادتنان(  ترجمۀ  به  )معروف  یونانی  زبان  به   1۴ :۷ اشعیا  ترجمۀ  هنگام  یهودی  کاتبان  که  است  مهم  نکته  این  به 
مناسبی  و  دقیق  معادل  که  است  کره«  »با معنای  به  که  بردند  کار  به  را  پارِتنوس«  »هی   he parthenos یونانی  عبارت 
همان  از  و  می نماید  نقل قول  هفتادتنان  یونانی  ترجمۀ  از   ۲3 -۲۲ :1 متی  انجیل  در  متی  می باشد.  آلماه  عبری  واژۀ  برای 
که بسته شدن  کسانی  کره شهادت می دهد.  عبارت یونانی »هی پارِتنوس« استفاده می کند و به تولد عیسی مسیح از با
بیاورند.  برهان  و  از عهدجدید دلیل  ادعایشان  اثبات  برای  نمی توانند  کره منکر می شوند  با مریم  َرِحم  در  را  نطفۀ مسیح 
کره به دنیا آمد! در انجیل  نویسندگان انجیل مبهم و در لفافه سخن نمی گویند. آنها به روشنی اعالم می کنند مسیح از با
یعنی خدا  برازنده است: »عمانوییل،  و  ترجمه ای درست  که  ما در میان می گذارد  با  را  کالمی  1: ۲3، رسول مسیح  متی 
خدا  قول  تأییدیۀ  کودک  این  تولد  که  است  حقیقت  این  گویای  عمانوییل  نام   ،1۴ :۷ اشعیا  کتاب  بافت  در  ما.«  با 
و  اسراییل  یعنی  دشمنانشان،  دست  از  را  آنها  و  است  یهودا  شهروندان  پناه  خدا  می دهد  شهادت  که  است  گواهی  و 
و  گردید  جسم  »کلمه  است:  معنا  این  به  دقیقًا  عمانوییل  نام  متی،  گفتۀ  به  مسیح،  به  اشاره  در  اما،  می رهاند.  یه،  سور

.)1۴ :1 )یوحنا  کن شد«  ما سا میان 
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توصیف . 3 را  موعود  مسیح  آمدن  بی نظیر  سّر  و  شگفتی  که  است  عهدعتیق  آیات  برجسته ترین  از  یکی   ۶ :9 اشعیا  کتاب 
را پاسخ دهید. چگونه این نبوت  با بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس این پرسش ها  تا  را بخوانید  نامبرده  آیۀ  می نماید. 
گشتن مسیح است؟ چگونه این نبوت نشان می دهد مسیح فقط یک انسان نیست، بلکه از الوهیت  بیانگر حقیقت انسان 

برخوردار می باشد؟ نیز  کامل 

را مکشوف می سازد؟ بودن مسیح  انسان  نبوت  این  چگونه  الف. 

(1 ). ولدی           ما  برای 

روح القدس،  قدرت  به  مسیح  نطفۀ  گرچه  ا می دهد.  خبر  نوزاد  یک  طبیعی  و  عادی  تولد  از  نبوت  این  نکته: 
گر  ا بود.  خواهد  نوزادان  همۀ  مانند  مسیح  آمدن  دنیا  به  روند  می گیرد،  شکل  کره  با یک  َرِحم  در  باال،  عالم  از 
پسر  می آید  آخور  در  که  نوزاد  آن  داد  نخواهد  تشخیص  کسی  نباشند،  دسترس  در  الهی  مکاشفه های  این 

ابدی خدا می باشد. و  ازلی  پسر  وصف ناپذیر خدا، 

را مکشوف می سازد؟ب.  الوهیت مسیح  نبوت  این  چگونه 

(1 ). ما         به         

او  می کنیم  کشف  و  می نگریم  مسیح،  به  قدس االقداس،  به  و  می کنیم  گذر  پرده  پشت  از  آیه،  این  در  نکته: 
هم خدا و هم انسان است. از چشم انداز دنیا، نوزادی به دنیا می آید. از چشم انداز آسمان، پسر به ما بخشیده 
از  را  او  پدر  که  می باشد  خدا  ابدی  و  ازلی  پسر  آمد  دنیا  به  مکان  و  زمان  محدودۀ  در  که  نوزادی  آن  می شود! 

فرستاد. آدمیان  نزد  به  آسمان 

را مکشوف می سازد؟ج.  او  اقتدار  و  کمیت  و حا بودن مسیح  پادشاه  نبوت  این  چگونه 

بود.( 1) او خواهد  بر              

خواهد  کودک  این  دوش  به  جهان  بر  مطلق  فرمانروایی  می شود.  گشوده تر  کم کم،  ُمهر،  به  سر  راز  این  نکته: 
بر  همه چیز  مسوولیت  نمود.  خواهد  سلطنت  جهان  بر  مطلق  اقتدار  با  او  خویش،  حکمت  و  قدرت  به  بود. 
است.  گرانیت  سنگ  بر  َپر  یک  سنگینی  همچون  مسوولیت  این  همۀ  بار  حال،  این  با  بود.  خواهد  او  شانۀ 
آنکه،  فرشتگان خارج است. حال  یا  انسان ها  و قدرت  توانایی  از  و سلطنتی  مسوولیت چنین حکومتداری 
اصاًل  مسوولیت  بار  این  می باشد،  آفریده هایش  نگهدار  کالم  یک  با  و  است  آفریده  را  همه چیز  که  او،  برای 
مسیح  که  می شود  داده  ما  به  چشمگیر  گواه  یک  اشعیا،  کتاب  آیۀ  این  در   .)3 :1 )عبرانیان  ندارد  سنگینی 
کامل است. که خدای  کسی برمی آید  خدا در جسم انسان می باشد. مسوولیتی به این عظمت فقط از عهدۀ 

کتاب اشعیا 9: ۶، چندین نام یا لقب به مسیح نسبت داده می شود. این نام ها و لقب ها دربارۀ مسیح چه حقایق مهمی . ۴ در 
بیان می کنند؟ ما  به  را 

این  یا »وصف ناپذیر« است.  به معنای »شگفت انگیز«  که  ِپِله می باشد  زبان عبری  واژه در  این   . او       اسم  الف. 
که خدا در قالب فرشتۀ خداوند به پدر و مادر سامسون ظاهر می گردد، برای  صفت فقط مخصوص خدا می باشد. زمانی 
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همگی،  فرشتگان،  واالرتبه ترین  حتی  و  انسان ها  همۀ   .)۲۲  ،1۸ :13 )داوران  می برد  کار  به  را  نام  همین  خودش  توصیف 
وصف  در  و  است  شگفت انگیز  بی نهایت  خدا  فقط  می گنجد.  وصف  در  آنها  شگفتی  که  می باشند  محدود  مخلوقات 

نمی گنجد.

کتاب اشعیا ۲۸: ۲9، عنوان می شود مشورت یهوه شگفت انگیز است. بنابراین، نامیدن ب.  و      . در  عجیب 
می نامد  خدا«  »حکمت  را  مسیح  رسول  پولس  می کند.  اعالم  را  او  بودن  خدا  چرا،  و  بی چون  لقب،  همین  با  مسیح 
ی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است« )کولسیان ۲: 3(. داناترین و باحکمت ترین  که »در و )اول قرنتیان 1: ۲۴( 

نمود. توصیف  این چنین  نمی توان  را  فرشتگان  یا حتی  انسان ها 

3۲: 1۸؛ ج.  ارمیا  1۰: 1۷؛  تثنیه  کتاب های  در  می باشد.  گیبور  ِال  عبری  زبان  در  لقب  این   . و          مشیر 
شهادت  با  مسیح  الوهیت  بر  عهدعتیق  گواهی  این  است.  رفته  کار  به  خدا  نام  این   ،۸ :۲۴ مزمور  و  9: 3۲؛  نحمیا 
ما  عظیم  خدای  مسیح   .)1 :1 )یوحنا  است  خدا  مسیح  می باشد.  همخوان  و  هماهنگ  مسیح  الوهیت  به  عهدجدید 

)رومیان 9: 5(. ابداالباد  تا  متبارک،  از همه است، خدای  فوق  ۲: 13(. مسیح  )تیطس  است 

داشته د.  وجود  زمان  آغاز  از  پیش  می آید،  دنیا  به  زمان  محدودۀ  در  که  نوزاد،  آن   . و          قدیر  خدای 
پیدا  ابراهیم  آنکه  از  »پیش  می نماید:  اعالم  آشکارا  او  می شود،  سوال  ابراهیم  با  ارتباطش  دربارۀ  مسیح  از  وقتی  است. 
می کند  ادعا  یعنی  است  داشته  وجود  ازل  از  می کند  ادعا  که  کسی  می دانستند  خوبی  به  یهودیان  هستم.«  من  شود، 
حواسمان  باید   .)59 -5۸ :۸ )یوحنا  کنند  سنگسار  کفرگویی  سبب  به  را  مسیح  می خواستند  این رو،  از  است.  خدا 
اشتباه  تثلیث  رابطۀ  در  »پدر«  با  نباید  دارد  اشاره  مسیح  به  که  را  اشعیا  آیۀ  در  نامبرده  عبارت  در  »پدر«  عنوان  باشد 
از ازل، مسیح سرآغاز، منشأ، و نگهدار  کید دارد: )1(  از آمدن مسیح تأ آیه بر دو جنبۀ مهم  گرفت. عنوان »پدر« در این 

بوده است. قومش  نگهدار  و  روزی رسان  ابتدا، مسیح  از   )۲( 1: 3- ۴(؛  )یوحنا  بوده است  همه چیز 

آرامش ه.ه و  این صلح  ولی  نمود.  برقرار خواهد  آرامش  و  با سلطنتش صلح  . مسیح  و          َسرَمدی  پدر 
انسان  و  خدا  میان  که  است  صلحی  سیاسی،  آرامش  و  صلح  از  مهم تر  نیست.  سیاسی  نظر  از  آرامش  و  صلح  صرفًا 
انسان  بر  است،  میانجیگر  که  او،  می دهد.  شهادت  مسیح  الوهیت  بر  که  است  دیگری  گواه  هم  این  می گردد.  برقرار 
دارد  جرأت  کسی  چه  است،  خدا  با  هم ذات  خودش  که  او  جز  دهد.  آشتی  هم  با  را  آنها  تا  می گذارد  دست  خدا  بر  و 
او  که  نیست  انسان  من  مثل  او  که  »زیرا  داشت:  قرار  دوراهی  همین  سر  بر  ایوب  دهد؟  قرار  زنده  خدای  بر  را  دستش 
-3۲ :9 )ایوب  بگذارد«  دست  ما  دو  هر  بر  که  نیست  حکمی  ما  میان  در  بیاییم.  کمه  محا به  هم  با  و  بدهم  جواب  را 
ی ما قرار دارد برای همیشه در مسیح موعود از میان  ی ایوب و پیشِ رو که پیِش رو  33(. اشعیا نبوت می نماید دوراهی 
که خودش خدا  برداشته خواهد شد. مسیح همۀ شرایط الزم را برای صلح آور یا میانجیگر بودن دارا می باشد. مسیح، 
می دهد.  قرار  انسان  بر  را  خود  دست  می باشد،  نیز  انسان  که  مسیح،  همچنین  می نهد.  خدا  بر  را  خود  دست  است، 
ما  به وساطت خداوند  یم،  دار نزد خدا سالمتی  ایمان عادل شمرده شدیم،  به  که  پولس رسول می نویسد: »پس، چون 

)رومیان 5: 1(. عیسی مسیح« 

توضیح دهید.. 5 نموده ایم  بررسی  دربارۀ مسیح  نبوت های عهدعتیق  در  کنون  تا که  را  مهم ترین حقایقی  از  چکیده ای 
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کمال رسید چون زمان به 
در  شفافی  و  روشنی  به  جهان  به  مسیح  آمدن  است.  بشر  یخ  تار یداد  رو مهم ترین  آدمیان  جهان  به  خدا  پسر  آمدن  بی تردید، 
نموده  مقرر  اراده اش  در  که خدا  در لحظه ای  و  زمان  در  دقیقًا  نبوت ها  این  پیشگویی شده است.  انبیای عهدعتیق  نوشته های 
به جهان قدم  برنامه ریزی مقتدرانۀ خدا  و  تدبیر  بر  بنا  نیامد. مسیح  دنیا  به  اتفاق  و  از سر تصادف  انجام رسیدند. مسیح  به  بود 

داده می شود: توضیح  رسالۀ غالطیان ۴: ۴- 5  در  به طور مشخص  این حقیقت  نهاد. 

که از زن زاییده شد و زیر شریعت  کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد  »لیکن، چون زمان به 
بیابیم.« را  پسرخواندگی  آنکه  تا  کند،  فدیه  باشند  زیر شریعت  که  را  آنانی  تا  متولد، 

برای  است  ممکن  است.  مفهوم  و  معنا  از  سرشار  رسید«  کمال  به  »زمان  عبارت  می باشند.  توجه  شایان  بسیار  آیات  این 
که در فرستادن نجات دهنده درنگ نمود؟ چه بسا سوالشان این است  که حکمت خدا چیست  عده ای این پرسش مطرح شود 
کتاب مقدس  که چرا میان نخستین وعدۀ آمدن مسیح )پیدایش 3: 15( و به دنیا آمدن او این همه فاصله وجود دارد؟ حال آنکه، 
یخ بشر به دنیا قدم  که خدا مقّدر نموده بود. مسیح دقیقًا در لحظه ای از تار تعلیم می دهد مسیح دقیقًا در لحظه ای به دنیا آمد 

بود. آمدنش  نیازمند  بسیار  انسان  که  نهاد 
که بشر نیازمندش  کمال رسیدن زمان« نشان می دهد مسیح نه فقط زمانی به دنیا آمد  که »به  توجه به این نکته مهم است 
به  می توان  بودند.  نموده  پیشگویی  را  موعود  مسیح  آمدن  عهدعتیق  نوشته های  که  آمد  دنیا  به  زمانی  همان  در  دقیقًا  بلکه  بود، 
گر عیسی ناصری مسیح موعود نبود، پس  گذشته است. ا که زمان آمدن مسیح موعود به دنیا  کرد  شکل مشخص و دقیق ثابت 
که در  به این نبوت های عهدعتیق دربارۀ مسیح موعود،  یابند.  نیافته اند و نمی توانند هم تحقق  کتاب مقدس تحقق  وعده های 

نمایید. توجه  اشاره می گردد،  آنها  به  ادامه 

تا 	  ی  و پای های  میان  از  فرمانفرمایی  نه  و  شد.  نخواهد  دور  یهودا  از  »عصا  می فرماید:   1۰ :۴9 پیدایش  کتاب 
وعده  آیه  این  دارد[.  اشاره  موعود  مسیح  به  »شیلو«  یهودیان،  باستانی  دست نوشته های  گفتۀ  ]به  بیاید«  شیلو 
اورشلیم  آمدن مسیح موعود حفظ خواهد ماند. در سال ۷۰ میالدی، شهر  تا  می دهد هویت نسل طایفۀ یهودا 
گوشه  گرفته می شود، شهروندان سرزمین یهودا و طایفۀ یهودا به  ویران می گردد، سلطه و اقتدار سیاسی یهودیان 
دو  به  نزدیک  نیست.  شناسایی  قابل  دیگر  و  می رود  بین  از  طایفه  آن  هویت  می گردند،  کنده  پرا جهان  کنار  و 
موعود  مسیح  همان  عیسی  گر  ا است.  نزده  تکیه  سلطنت  تخت  بر  کسی  یهودا  طایفۀ  از  که  است  سال  هزار 
گذشته است و دیگر ممکن نیست  کتاب پیدایش ۴9: 1۰ باطل است، چون وقتش  نیست، پس وعدۀ خدا در 

برسد. انجام  به  این وعده 
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یک 	  معادل  هفته  آن  روز  هر  )که  یهود  قوم  اسارت  پایان  از  پس  هفته  هفت   ،۲۷ -۲۴ :9 دانیال  کتاب  گفتۀ  به 
بازسازی  از  پس  هفته  دو  و  شصت  و  شود  بازسازی  باید  اورشلیم  شهر  سال(،  نه  و  چهل  یعنی  است،  سال 
اورشلیم )که هر روز آن هفته معادل یک سال است، یعنی چهارصد و سی و چهار سال( مسیح ظهور خواهد 
در  خدا  وعدۀ  پس  نیست،  موعود  مسیح  عیسی  گر  ا دارد.  همخوانی  عیسی  زندگی  با  دقیقًا  نبوت  این  نمود. 
گذشته است و دیگر ممکن نیست این وعده به انجام برسد. کتاب دانیال 9: ۲۴- ۲۷ باطل است، چون وقتش 

است. 	  پابرجا  هنوز  دوم  معبد  که  بیاید  دنیا  به  زمانی  باید  موعود  مسیح  می دهد  توضیح   3 -1 :3 کی  مال کتاب 
موعود  مسیح  عیسی  گر  ا گشت.  ویران  میالدی   ۷۰ سال  در  شد  ساخته  اورشلیم  در  بار  دومین  که  معبدی 
گذشته است و دیگر ممکن نیست این وعده به انجام برسد. نیست، پس این وعده باطل است، چون وقتش 

جایگاه 	  داوود  خاندان  که  بیاید  دنیا  به  زمانی  باید  او  باشد.  داوود  نوادگان  از  و  داوود  پسر  باید  موعود  مسیح 
در  خدا  کالم  است.  شده  قطع  یشه  ر از  که  درختی  همچون  است،  ذلیل  و  خوار  عبارتی  به  و  ندارد  مقامی  و 
یشه هایش خواهد شکفت.« عیسی  از ر بیرون آمده، شاخه ای  َیسا  تنۀ  از  کتاب اشعیا 11: 1 می فرماید: »و نهالی 
گر عیسی مسیح موعود  در چنین زمان و چنین موقعیتی به دنیا می آید و اعالم می نماید مسیح موعود است. ا
که در زمان ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میالدی حتی  کالم خدا نمی تواند به انجام رسد، چرا  نیست، پس وعدۀ 
حاضر  حال  در  و  رفتند  بین  از  یهود  قوم  َنَسب نامه های  کل  اورشلیم،  شدن  ویران  با  شد.  کنده  نیز  َیسا  یشۀ  ر
به اصطالح مسیح موعود است. کند  ثابت  َنَسب نامه اش  به  با مراجعه  بتواند  کسی  که  ندارد  امکان وجود  این 

کتاب دانیال 9: ۲۷، مسیح موعود عهد و پیمان جدید را پایه گذاری خواهد نمود و به آداب و تشریفات 	  گفتۀ  به 
آداب  میالدی،   ۷۰ سال  در  معبد  شدن  خراب  و  اورشلیم  ویرانی  با  داد.  خواهد  پایان  عهدعتیق  قربانی های 
آمده  مسیح  بی آنکه  پس،  نیست،  موعود  مسیح  عیسی  گر  ا یافتند.  خاتمه  عهدعتیق  قربانی های  تشریفات  و 

یافته اند. پایان  قربانی های عهدعتیق  تشریفات  و  آداب  باشد، 

غیریهودیان 	  یا  امت ها  شدن  جمع  نشانه اش  مسیح  آمدن  انبیا(،  سایر  )و  نبی  اشعیای  و  نبی  عاموس  گفتۀ  به 
۲: ۸؛  مزمور  ۴9: 1۰؛  1۷: 5؛  پیدایش  9: 11- 1۲؛  عاموس  ۶۰: 3؛  ۴9: ۶؛  ۴۲: 1- ۶؛  11: 1۰؛  ۲: ۲- 3؛  )اشعیا  بود  خواهد 
۲۲: ۲۷، 3۰؛ زکریا ۸: ۲۲؛ اعمال رسوالن 15: 15- 1۸(. تقریبًا، دو هزار سال است )از زمان مرگ و رستاخیز عیسی 
آورده اند. پیش  ایمان  کتاب مقدس  به  و  از هر قوم و ملت به خدای اسراییل  که غیریهودیانی بی شمار  مسیح( 

نداشته است. یخ سابقه  تار در  اتفاقی  این، چنین  از 
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ل کشف انجیل پرجال
گشت فصل ۶: پسر خدا انسان 

گشتن مسیح بخش دوم: شهادت عهدجدید به انسان 
به  دقیقًا  آموزه  این  انکار  انجیل است.  و  ایمان مسیحی  اساسی  آموزه های  از  یکی  کره  با از  تولدش  و  پسر خدا  گشتن  انسان 
گر نطفۀ مسیح به قدرت الهی و از عالم باال  کلیسا است. ا کتاب مقدس و شهادت دیرینۀ  معنی انکار شهادت شفاف و روشن 
بسته نشده است، او خدا در جسم نیست، انجیل دروغ است، و صلیب قدرت ندارد آدمیان را نجات بخشد! به همین دلیل، بر 
کاماًل توجه و تأمل نماییم و با وظیفه شناسی و وفاداری مطلق به آن امین بمانیم! ما واجب است به این آموزۀ اساسی و زیربنایی 
پسر  نماییم  خدا در جسم است؟ بی نهایت مهم است درک  یا  خدای مجسم  که می گوییم عیسی مسیح  به چه معنا است 
خدا  ذاتش  از  نیمی  که  نبود  این گونه  گشت،  انسان  که  زمانی  خدا،  پسر  بازنایستاد.  بودن  خدا  از  گشت،  انسان  که  زمانی  خدا، 
هم  اصل  در  و  گشت  هم  انسان  بودن  خدا  بر  عالوه  او  نبود.  هرگز  قباًل  که  گشت  کسی  خدا  پسر  انسان.  دیگرش  نیمۀ  و  باشد 
انسان  با  انسان.  هم  و  است  خدا  هم  خدا  پسر  تقسیم ناپذیر.  اما  تفکیک  قابل  ذات  دو  با  شخص  یک  انسان،  هم  و  بود  خدا 
پدر  ارادۀ  تسلیم  را  خویش  الهی  صفت های  از  استفاده  شد  حاضر  بلکه  نداد،  دست  از  را  خویش  الهی  صفت های  او  شدنش، 
گشت، از همه نظر مانند  نماید. پسر خدا صرفًا قالب یک انسان را به خود نگرفت. او ظاهرًا انسان نگشت. او یک انسان واقعی 

گناه. بدون  اما  ما، 

انجیل متی 1: 1۸- ۲5 یکی از نخستین شرح حال ها دربارۀ معجزۀ بسته شدن نطفۀ عیسی مسیح است. آیۀ ۲۰ چه حقیقتی . 1
این حقیقت چیست؟ اهمیت  و  معنا  اعالم می نماید؟  را 

 

 

 

 

 

 

معنای  به  که  »ِگنااو« می باشد   gennao یونانی  زبان  در  ترجمه شده است  گرفته است«  »قرار  آیه  این  در  که  فعلی  نکته: 
این  می باشد.  َرِحم  در  نطفه  شدن  بسته  توصیف  برای  متداول  اصطالحی  این  است.  آمدن«  وجود  به  شدن،  »تولید 
نطفه اش  باال،  عالم  از  روح القدس،  قدرت  به  بلکه  نبود،  زمینی  پدر  صاحب  عیسی  که  است  کتاب مقدس  شهادت 

بسته شد.

را . ۲ نامبرده  آیات  است.  باال  عالم  از  خدا  پسر  نطفۀ  شدن  بسته  دربارۀ  توضیحات  مشروح ترین  از  یکی   3۸ -۲۶ :1 لوقا  انجیل 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  و  بخوانید 
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کنشی نشان می دهد؟  که اعالم می نماید او مادر مسیح موعود خواهد بود چه وا کالم فرشته  به فرمودۀ آیۀ 3۴، مریم به  الف. 
الهی می باشد؟ به قدرت  نطفۀ مسیح  بسته شدن  که  این حقیقت است  بر  تأییدی  ُمهر  مریم  کنش  وا چگونه 

 

 

 

 

کسی  کره بودن مریم پنج بار در انجیل ها اعالم می گردد: متی 1: ۲3، ۲5؛ لوقا 1: ۲۷ )دو بار(، 3۴. چه بسا  نکته: با
رسوالن  که  شد  منکر  را  واقعیت  این  نمی توان  اما  نپذیرد،  کره  با از  مسیح  تولد  بر  مبنی  را  مسیح  رسوالن  شهادت 
واقعیت  این  از  بلکه  نیست،  او  بی ایمانی  نشانۀ  مریم  پرسش  می دهند.  شهادت  کره  با از  مسیح  تولد  به  مسیح 
که چگونه ممکن است باردار شود! کره بود. برای مریم این پرسش پیش می آید  که مریم به واقع با سرچشمه می گیرد 

تعلیمی می دهد؟ب.  ما چه  به  نطفۀ عیسی  بسته شدن  دربارۀ معجزۀ  او  پاسخ  پاسخی می دهد؟  آیۀ 35 چه  در  فرشته 

 

 

 

 

یداد  رو در  که  است  عبارتی  همان  »ِاپیسکیازو«(   episkiazo یونانی:  زبان  )در  افکند«  خواهد  »سایه  عبارت  نکته: 
مرقس  1۷: 5؛  )متی  می رود  کار  به  یعقوب  و  یوحنا  و  پطرس  بر  انداختن  سایه  توصیف  در  مسیح  چهرۀ  تبدیل 
آب ها  سطح  خدا  روح  می فرماید  که  است   ۲ :1 پیدایش  کتاب  یادآور  کالم  این  لحن  همچنین   .)3۴ :9 لوقا  9: ۷؛ 
که قادر است با قدرت  کارگزار آفرینش جهان است، طبیعی است  گرفت. نظر به اینکه روح القدس عامل و  را فرو 

بیافریند. کره حیات  با َرِحم  در  خویش 

باور ج.  این  زیربنای  و  شالوده  حقیقت  این  چگونه  می کند.  بیان  خدا  دربارۀ  را  مهمی  کالم  جبراییل  فرشتۀ   ،3۷ آیۀ  در 
نطفۀ عیسی معجزه می باشد؟ بسته شدن  که  است 
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گشت )بخش دوم( انسان  پسر خدا 

که معجزۀ بسته شدن نطفۀ مسیح  کنیم  نکته: وقتی باور داشته باشیم خدا قادر مطلق است، دشوار نیست باور 
در  او  پرمهر  و  عادل  و  قدوس  ذات  با  که  کاری  جز  به  است،  همه کار  انجام  به  قادر  خدا  دهد.  رخ  کره  با َرِحم  در 

باشد. تضاد 

تا . 3 نمایید  تفکر  و  تأمل  آیه  این  بر  است.  خدا  پسر  گشتن  انسان  دربارۀ  آیات  زیباترین  و  قاطع ترین  از  یکی   1۴ :1 یوحنا  انجیل 
توضیح دهید. را  این عبارت ها  از  هر یک  گردد. سپس  ملکۀ ذهنتان  آن  مفهوم  و  معنا 

کن شد. ما سا میان  و  گردید  کلمه جسم  و  الف. 

 

 

 

 

ازلی  پسر  می دهد.  خبر  تبدیل  یا  تغییر  از  »گردید«  فعل   .)1 )آیۀ  دارد  اشاره  خدا  ابدی  و  ازلی  پسر  به  »کلمه«  نکته: 
جسم  خدا  پسر  وقتی  گردید.  انسان  مریم،  َرِحم  در  نطفه اش  شدن  بسته  با  بلکه،  نبود،  انسان  ازل  از  خدا  ابدی  و 
بود.  انسان  هم  و  خدا  هم  اصل  در  و  گشت  هم  انسان  بودن  خدا  بر  عالوه  بلکه  بازنایستاد،  بودن  خدا  از  گردید، 
اشاره دارد.  یا چادر  کن شدن در خیمه  به سا که  »ِاسِکنوو« می باشد   skenoo یونانی  زبان  کن شد« در  عبارت »سا

نمود.« برپا  را  یا »چادر خود  زد«  آدمیان »خیمه  میان  در  گشت، خدا  انسان  پسر خدا  وقتی 

پدرب.  یگانۀ  پسر  دیدیم، جاللی شایسته  را  او  و جالل  راستی،  و  از فیض  ُپر 

 

 

 

 

در  »یگانه«  واژۀ  دارد.  اشاره  خدا  پسر  الهی  جالل  و  ابهت  به  »ُدکسا«(   doxa یونانی  زبان  )در  »جالل«  واژۀ  نکته: 
می گوییم  اینکه  شود.  ترجمه  یک دانه«  »یکی  یا  »تنها«  می تواند  که  می باشد  »مونوِگِنس«   monogenes یونانی  زبان 
به  ُپرِی دو ویژگی و صفتی  زیرا  او خدا است،  و راستی است، بی چون و چرا، اعالم می نماییم  از فیض  ُپر  مسیح 

.)9 :۲ )کولسیان  و صفت خدا می باشد  ویژگی  فقط  که  داده می شود  نسبت  مسیح 

او . ۴ گشتن  انسان  به  سپس  می گوید،  سخن  جالل  در  خدا  پسر  ابدی  و  ازلی  وجود  از   ۸ -۶ :۲ فیلیپیان  رسالۀ  در  رسول  پولس 
گشتن  گفتارش را پایان می دهد. بنا بر آیات نامبرده، در خصوص اعالن انسان  اشاره می نماید، و سرانجام با صلیب جلجتا 

نمایید. ُپر  را  پسر خدا، جای های خالی 
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که پسر خدا پیش از آنکه انسان  کتاب مقدس است  که چون در           بود )آیۀ ۶(. این شهادت  الف. 
بر  عالوه  »مورفه«(   morphe یونانی:  زبان  )در  »صورت«  واژۀ  می باشد.  خدا  نیز  گشت  انسان  آنکه  از  پس  و  بود  خدا  گردد 
کسی اشاره می کند، ماهیت درونی و ذاتی یا شالوده و بنیان آن را نیز در نظر دارد. واقعیت  آنکه به ظاهر و ُبرون چیزی یا 

است. واقعًا خدا  پسر  که  این است  واقعیت  که خدا است.  نظر رسد  به  در ظاهر  فقط  پسر خدا  که  نیست  این 

با خدا       را غنیمت نشمرد )آیۀ ۶(. واژۀ »برابر« )در زبان یونانی isos »ایُسس«( بی چون و چرا به الوهیت ب. 
ُمس«( اشاره به مصادرۀ بی اجازه 

ْ
گ پا harpagmos »هار پسر خدا اشاره دارد. عبارت »غنیمت نشمرد« )در زبان یونانی: 

و  امتیازها  از  داوطلبانه  شد  حاضر  گشت،  انسان  خدا  پسر  وقتی  است.  غنیمت  شکل  به  چیزی  گرفتن  زور  به  یا 
آورد. به جا  را  پدر  ارادۀ  بتواند  تا  نکند  استفاده  الوهیتش  خصوصیت های 

کنار ج.  را  الوهیتش  امتیازهای  و  جالل  گردید،  جسم  خدا  پسر  وقتی   .)۷ )آیۀ  را            خود  لیکن 
در  که  امتیازهایی  و  جالل  از  خدا  پسر  بلکه  نبود،  خدا  دیگر  او  که  نیست  معنا  آن  به  این  گشت.  انسان  و  گذاشت 

)یوحنا 1۷: 5(. نکرد  استفاده  داوطلبانه،  او است،  مقام خدا حق مسلم 

و د.  ُبرون  و  ظاهر  به  »مورفه«(   morphe یونانی:  زبان  )در  »صورت«  واژۀ   .)۷ )آیۀ  پذیرفت  را            
هر  از  واقعًا  او  نشد،  غالم  شبیه  ظاهر  به  فقط  مسیح  دارد.  اشاره  بنیان  و  شالوده  یا  ذاتی  و  درونی  ماهیت  به  همچنین 

گشت. راستی غالم  به  نظر 

و در      مردمان شد و چون در      انسان یافت شد )آیات ۷- ۸(. واژۀ »شباهت« )در زبان یونانی: ه.ه
و  ویژگی ها  همۀ  صاحب  و  گشت  انسان  واقعًا  مسیح  است.  »تشابه«  یا  »همانندی«  بیانگر  »هوموی ُاما«(   homoioma
اشاره  نفر  زندگی یک  یا سبک  به عادت ها  »ِاسخیما«(   schema یونانی:  زبان  )در  واژۀ »شکل«  انسان شد.  صفت های 
و  رفتار  شاهد  و  می شناختند  را  او  که  کسانی  نظر  در  نیز  ظاهرش  و  شکل  بود،  انسان  اینکه  بر  عالوه  مسیح،  دارد. 

بود. آدمیان  و ظاهر  بودند شکل  کردارش 

برای مسیِح بدون و.  تا به موت صلیب        )آیۀ ۸(.  تا به موت بلکه  و  را         خویشتن 
رسالتی  بلکه  گردد،  تحمیل  مسیح  به  که  نبود  جریمه ای  مرگ  بود.  پدر  ارادۀ  از  داوطلبانه  اطاعت  منزلۀ  به  مرگ  گناه، 

نهاده شد. او  بر دوش  که  بود 

توضیح دهید.. 5 را  آیه  این  پسر خدا است.  گشتن  انسان  دربارۀ  کتاب مقدس  آیات  زیباترین  از  یکی  قرنتیان ۸: 9  دوم  رسالۀ 

 

 

 

 

که با خود عهد می بندد فقیر و تهیدست شود و میان فقیران و  نکته: زمین تا آسمان فرق است میان ثروتمند و توانگری 
که انسان می گردد و میان ناچیزترین آدمیان زندگی می کند و شبیه آنها می شود.  تهیدستان روزگار بگذراند و خدای عالم 
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گشت )بخش دوم( انسان  پسر خدا 

او جالل آسمان  را فقیر نمود.  یاد داشته باشیم پسر خدا به قصد و هدف قطعی و مشخِص نجات آدمیان خود  به  باید 
یم. بگذار قدم  آسمان  به  ما  تا  کرد  ترک  را 

گشتن پسر خدا است. . ۶ کتاب مقدس دربارۀ انسان  کل  گفته ها در  رسالۀ اول تیموتائوس 3: 1۶ یکی از مختصرترین و زیباترین 
اعالم می نماید؟ را  پسر خدا چه حقیقتی  گشتن  انسان  دربارۀ  پولس رسول  آیه،  این  اول  در بخش 

یا »بدون  توافق همه«  »با  این معنا است:  به  واژۀ »بالجماع«  و بالجماع،      دین داری      است.  الف. 
که پنهان بوده یا قابل درک  musterion »میسِتریون«( به چیزی اشاره دارد  بحث و مخالفت.« واژۀ »سّر« )در زبان یونانی: 
سرسپردگی  به  »یوِسبیا«(   eusebeia یونانی:  زبان  )در  است  شده  ترجمه  »دین داری«  اینجا  در  که  واژه ای  است.  نبوده 
بحث  هیچ گونه  بدون  مسیح  به  ایمانداران  »همۀ  نمود:  ترجمه  چنین  می توان  را  عبارت  این  دارد.  اشاره  خدا  به  حقیقی 

به خدا می باشد. و سرچشمۀ سرسپردگی حقیقی  که شالوده  اعتراف می کنند عظیم است سّری  نظر  اختالف  و 

که شالوده و سرچشمۀ سرسپردگی حقیقی به خدا است پسر ب.  که خدا در          صص . آن سّری 
گشتن پسر خدا یکی از آموزه های اساسی ایمان مسیحی  که »در جسم« به انجام رساند. انسان  خدا و نجاتی می باشد 
انجیل دروغ  کره بسته نمی شد، عیسی خدا در جسم نمی بود،  با َرِحم  به قدرت روح القدس در  گر نطفۀ عیسی  ا است. 
گناهانمان  در  ما  و  می بود،  نیرنگ  و  فریب  مسیح  رستاخیز  بخشد،  نجات  که  نمی داشت  قدرتی  صلیب  می بود، 

امید. بدون  و  از خدا،  می ماندیم، جدا 
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کرد کامل و بی عیب زندگی  فصل ۷: پسر خدا 

گر  ا زندگی می کرد.  بی عیب،  و  کامل  از شریعت خدا،  کامل  اطاعت  در  گشت، می بایست  انسان  اینکه  بر  پسر خدا، عالوه 
گناهان  برای  از یک حکم شریعت سرپیچی می نمود، واجد شرایط نمی بود  و ُخلق و خوی خود حتی  کردار  و  گفتار  و  پندار  در 
همۀ  نمی کرد،  زندگی  کامل  اطاعت  در  زندگی اش  سراسر  در  مسیح  گر  ا بگوییم  که  است  درست  دلیل،  همین  به  شود.  قربانی 
کوتاهی و غفلت  کامل و بی عیب آدِم دوم می توانست  جنبه های زندگی و خدمت او بی نتیجه و بی ثمر می بودند. فقط اطاعت 
را فدا  گناهان جهان جان خود  بّرۀ بی عیب و بی نقص می توانست برای  کند )رومیان 5: 1۲- 19(. فقط  اخالقی آدِم اول را جبران 
)اول  بیاورد  خدا  حضور  به  را  آنها  تا  دهد  جان  ناعادالن  برای  می توانست  عادل  یک  فقط   .)19 :1 پطرس  اول  1: ۲9؛  )یوحنا  کند 

.)۴5 :1۰ )مرقس  نماید  فدیه  بسیاری  برای  را  گناه می توانست جان خود  بدون  فقط یک منجِی  پطرس 3: 1۸(. 

ما . 1 به  مسیح  گشتن  انسان  دربارۀ  آیه  این  نماییم.  بررسی  را   3 :۸ رومیان  رسالۀ  باید  یم،  رو پیش  مطالعه مان  در  آنکه  از  قبل 
تعلیمی می دهد؟ چه 

 

 

 

 

گناه نبود. با اینکه جسم پسر خدا عاری  گشت، بدنش همان بدن انسان پیش از سقوط در  نکته: وقتی پسر خدا انسان 
که  زمانی  بود.  روبه رو  آدمیزاد سقوط کرده است  گریبانگیر  که  گواری  نا پیامد های  و  گونه عواقب  با هر  نیز  او  بود،  گناه  از 
حال  شامل  که  اندوهی  و  دردها  همان  و  رنج ها،  همان  ضعف ها،  همان  محدودیت ها،  همان  گشت،  انسان  خدا  پسر 
جالل  در  گناه،  در  سقوط  از  پیش  را  انسان  ذات  خدا  پسر  گر  ا حتی،  شد.  هم  او  حال  شامل  است  سقوط کرده  انسان 
»شبیه  او  حال  اینکه  به  رسد  چه  می بود،  عظیم  بس  تواضعی  و  فروتنی  نشانۀ  هم  باز  می گرفت،  خود  به  کامل،  قوت  و 

آمد! به جهان  گناه آلود«  جسم 

که ذات سقوط کرده اش . ۲ گمراه و سقوط کردۀ آدم بسته شد، آدمی  گفتۀ انجیل لوقا 1: 35، چگونه نطفۀ عیسی جدا از ذات  به 
گشت؟ بشر  نژاد  کل  اخالقی  تباهی  موجب 
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قوت  به  زیرا  »مولود مقدس« است،  کار می رود. مسیح  به  روح القدس  برای  که  واژۀ »مقدس« همان صفتی است  نکته: 
گرفت. َرِحم جای  در  روح مقدس خدا 

کتاب اعمال رسوالن . 3 کتاب مقدس، نام اشخاص اهمیت و مفهوم خاصی دارد و معمواًل معّرف شخصیت آنها است. در  در 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  او  دربارۀ ذات  نام  این  نام مسیح چه می باشد.   ،1۴ :3

را. و      آن      شما  الف. 

اشاره  کسی  به  گیوس«(  »ها  hagios یونانی:  زبان  )در  »قدوس«  واژۀ  نقل قول می نماید.  مزمور 1۶: 1۰  از  پطرس  نکته: 
ک و خالص است. واژۀ »عادل« )در زبان یونانی:  گناه آلوده نیست، از شرارت آزاد و از لحاظ اخالقی پا که به  دارد 
این  که  است  توجه  قابل  و  مهم  بسیار  است.  خدا  ارادۀ  و  ذات  با  بودن  هماهنگ  بیانگر  »دیکایوس«(   dikaios
کتاب اعمال رسوالن، سه بار در توصیف  که در عهدعتیق فقط متعلق به خدا است )اشعیا ۲۴: 1۶(، در  صفت، 

)اعمال رسوالن 3: 1۴؛ ۷: 5۲؛ ۲۲: 1۴(. کار می رود  به  عیسی مسیح 

در انجیل متی 3: 1۷، خدای پدر دربارۀ عیسی چه شهادتی می دهد؟ شهادت او دربارۀ ذات عیسی و اعمال او چه حقیقتی . ۴
بیان می کند؟ ما  به  را 

 

 

 

 

هنگام  در  سپس  می شود.  عنوان   1 :۴۲ اشعیا  کتاب  در  موعود  مسیح  به  مربوط  نبوت  در  بار  نخستین  بیانیه  این  نکته: 
می گردد  اعالم  مسیح  چهرۀ  شدن  تبدیل  لحظۀ  در  بعد  و   )۲۲ :3 لوقا  1: 11؛  مرقس  3: 1۷؛  )متی  آب  در  مسیح  تعمید 
در  فقط  متعال  قدوِس  مسیح.  بودن  گناه  بدون  بر  است  گواهی  مسیح  دربارۀ  خدا  شهادت   .)۷ :9 مرقس  1۷: 5؛  )متی 

تبدیل شود. َاخم  به  لبخند خدا  گناه موجب می گشت  ذره ای  متعال خشنود است. حتی  قدوِس 

ارادۀ خدا چه شهادتی می دهد؟. 5 از  اطاعتش  و  دربارۀ خودش  اشاره می گردد، مسیح  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  در 

یوحنا ۸: ۲9 الف. 
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کند حتی  ادعا  انسان سقوط کرده نمی تواند  نکته: شگفت انگیزترین جنبۀ ادعای مسیح قید »همیشه« می باشد. 
کامل و بی نقص است، بلکه دایم  که نه فقط  کاماًل مطیع خواهد بود. اما مسیح مدعی اطاعتی است  گاه  گاه به 

ایراد. و  نقص  ذره ای  بدون  بود،  زندگی اش، مسیح مطیع  دوران  کل  در  و همیشگی است. 

یوحنا 1۷: ۴ب. 

 

 

 

 

کسی در حضور خدا  کامل است، چه رسد به اینکه  کند  کسی ادعا  نکته: در حضور آدمیان، جسارت می خواهد 
ادعا می کند در  و  پدر می ایستد  با عزم راسخ، مسیح در حضور  و  کامل  و اطمینان  یقین  با  نماید!  ادعایی  چنین 
بلکه  باشند،  را داشته  ادعای عیسی  بهترین خدمتگزاران خدا نمی توانند  کاماًل، مطیع است.  کردارش،  و در  دل 

)لوقا 1۷: 1۰(. آوردیم«  به جا  بود  واجب  ما  بر  آنچه  که  زیرا  بی منفعت هستیم،  کنند: »غالمان  اعتراف  باید 

آیاتی . ۶ کنند.  اعتراف  مسیح  عدالت  به  اینکه  جز  نداشتند  چاره ای  مسیح  مخالفان  سرسخت ترین  حتی  انجیل،  فرمودۀ  به 
تعلیمی می دهند؟ این حقیقت چه  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که 

نکرده است. که مسیح خطا  دزد شاهد است  آن  الف.     متی ۲۷: 3- ۴    

مرد عادل می نامد. را  پیالطس مسیح  ب. همسر     متی ۲۷: 19    

را تشخیص می دهد. بودن مسیح  بی گناه  یهودا  ج.  لوقا ۲3: ۴      متی ۲۷: ۲3- ۲۴؛ 

بی گناه است. یهود شهادت می دهند مسیح  اعضای شورای عالی  د.  لوقا ۲3: 39- ۴1       

نمی یابد. گناهی  در مسیح  پیالطس  ه.  لوقا ۲3: ۴۷        

بودن . ۷ گناه  بدون  دربارۀ  را  عهدجدید  رساله های  در  آیات  مهم ترین  از  شماری  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  در 
توضیح دهید. را  آیه  هر  مفهوم  از  بررسی می نماییم. خالصه ای  عیسی مسیح 

قرنتیان 5: ۲1 دوم  الف. 
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عبرانیان ۴: 15ب. 

 

 

 

 

گشت. ما به خاطر ضعف وجودمان،  نکته: عیسی از همه نظر مانند ما، انسان های شکننده و زودآسیب، وسوسه 
کم پیش می آید با وسوسه های عظیم رو به رو  کوچک ترین وسوسه تسلیم می شویم و از این جهت خیلی  معمواًل، با 
که  بر عظیم ترین وسوسه هایی غلبه نمود  و  گشت  برای ما چیره  کوچک ترین وسوسه های معمول  بر  گردیم. مسیح 

نشده است. رو به رو  آنها  با  آدمیزادی  هرگز هیچ 

عبرانیان ۷: ۲۶ج. 

 

 

 

 

گناه آلوده نیست،  که به  کسی است  نکته: واژۀ »قدوس« )در زبان یونانی: hosios »هوسیوس«( توصیفگر وضعیت 
کسی  کوس«( به  کا ک و خالص است. واژۀ »بی آزار« )در زبان یونانی: akakos »آ از شرارت آزاد و از لحاظ اخالقی پا
یونانی:  زبان  )در  »بی عیب«  واژۀ  است.  بدجنسی  و  بدخواهی  از  عاری  یا  ویرانگر  شرارت  از  عاری  که  دارد  اشاره 
به  جداشده«  گناهکاران  »از  عبارت  نمود.  ترجمه  نیز  »بی لکه«  یا  »بی ننگ«  می توان  را  »آمیانتوس«(   amiantos

بود. گناه  بدون  دارد. مسیح  اشاره  انسان ها  و  میان مسیح  تمایز چشمگیر  و  تفاوت 

1: 19د.  پطرس  اول 
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 amomos :گران بها است، چون او بّرۀ بی عیب و بی لکه است. واژۀ »بی عیب« )در زبان یونانی نکته: خون مسیح 
زبان  )در  است  شده  ترجمه  »بی داغ«  اینجا  در  که  واژه ای  است.  بودن  بی مالمت  و  بی نقص  بیانگر  »آموموس«( 
که نمی توان  کسی  یونانی: aspilos »آسپیلوس«( بیانگر بی لکه بودن، بی ننگ بودن، یا بی نقص بودن است، یعنی 
گونه عیب و نقص  گرفت یا او را نکوهش نمود. بنا بر شریعت موسی، بّرۀ قربانی می بایست عاری از هر  از او ایراد 

باشد. گناه عاری  گونه  هر  از  باید  نیز  بنابراین، مسیح  اعداد ۶: 1۴؛ ۲۸: 3، 9(.  یان ۲۲: ۲۰- ۲5؛  )الو باشد  ایراد  و 

۲: ۲۲ه.ه پطرس  اول 

 

 

 

 

است  شده  گرفته  هفتادتنان(  ترجمۀ  به  )معروف  یونانی  زبان  به   9 :53 اشعیا  کتاب  نسخۀ  از  آیه  این  کل  نکته: 
بودن  گناه  بدون  و  بودن  کامل  بر  مبنی  روشن  و  قاطع  اعالنی  آیه  این  می باشد.  موعود  مسیح  به  مربوط  نبوتی  که 
اوص  دل  بازتاب  می آید  بیرون  دهانش  از  آنچه  یا  نفر  یک  گفتار  کتاب مقدس،  در  است.  مسیح  عیسی  خداوند 
ندارد.  جای  نیرنگ  و  مکر  دلش  در  زیرا  نیست،  نیرنگ  و  مکر  مسیح  کالم  در   .)1۸ :15 متی  ۶: 5؛  )اشعیا  است 
را بکشد«  ِعنان تمام جسد خود  و می تواند  کامل است  او مرد  نلغزد،  گفتن  کسی در سخن  گر  »ا یعقوب می گوید: 

کامل است. او  نمی لغزد، چون  کالمش  در  )یعقوب 3: ۲(. منطقش ساده است: مسیح 

یوحنا 3: 5و.  اول 

 

 

 

 

یوحنا 3: 5(. )اول  نیست  گناه  ی هیچ  در و و  قرنتیان 5: ۲1(  )دوم  نشناخت  گناه  نکته: مسیح 
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گرفت گناهان ما را بر دوش  فصل ۸: پسر خدا 

بدترین  بر صلیب  نمود. جان دادن  که مسیح تحمل  و عذاب جسمانی است  رنج  و  اهانت  و  توهین  یادآور  صلیب مسیح 
که آدمیان بر مسیح روا داشتند  شکنجه است و حقارت بارترین مرگ. با این حال، رنج و عذاب جسمانی و سرافکندگی و شرمی 
بر صلیب  و  زدند  یانه  تاز را  که مسیح  این دلیل نجات نمی یابیم  به  به حساب نمی آیند. ما صرفًا  و جنبۀ صلیب  ُبعد  مهم ترین 
کوفته و مجروح نمود. گرفت و داوری خدا او را  گناهان ما را بر دوش  که مسیح  کردند. ما به این دلیل نجات می یابیم  میخکوبش 

پسر خدا به جای ما ایستاد
جانشین  تا  آمد  او  که  دارد  جای  کتاب مقدس  حقیقت  این  در  او  بی عیب  و  کامل  زندگی  و  خدا  پسر  گشتن  انسان  هدف 
گناه است  که جریمۀ  گیرد، تا به جای آنها مجازات شود، تا به جای آنها مرگ را  گناهان آنها را بر دوش  گردد. او آمد تا  قوم خود 
همین  به  است.  مسیحی  ایمان  زیربنای  سنگ  و  کتاب مقدس  درونمایه های  برجسته ترین  از  یکی  حقیقت  این  بخرد.  جان  به 
زبان  در  ترجمه شده است  گردان«  »بال که  واژه ای  نامیده می شود.  گردان  بال داد معمواًل  انجام  بر صلیب  که مسیح  کاری  دلیل، 
تعویض  و  تغییر  بیانگر  و  دیگری[  جای  به  کاری  دادن  انجام  جایگزینی،  تغییر،   =  vicis[ می باشد  یکاریوس«  »و  vicarius التین 

او شود. و جانشین  بایستد  به جای دیگری  کسی  اینکه  یا  و  است 

مسیح به جای قوم خود جان سپرد
نشان  که  رفته است  کار  به  منظور  این  به  »آنتی«   anti اضافۀ  اشاره می گردد، حرف  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  یونانی  متن  در 
از  دیگر  یکی  کاربرد  از  دیگری  نمونۀ  نیز   ۴5 :1۰ مرقس  انجیل  یونانی  )متن  سپرد  جان  قومش  برای  صلیب  ی  رو مسیح  دهد 

»به جای.« یا  »در عوض«  معنا است:  این  به  یونانی  اضافۀ  این حرف  اضافه است(.  حرف های 

از  می کند،  پادشاهی  یهودیه  بر  هیرودیس،  خود،  پدر  جای  به  ئوس  آرکال که  شنید  چون  »اما، 
.)۲۲ :۲ )متی  برگشت«  نواحی جلیل  به  یافته،  در خواب وحی  و  ترسید  بدان سمت  رفتن 

کند و جان خود را در راه بسیاری  که پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت  »چنان 
.)۲۸ :۲۰ )متی  فدا سازد« 

مسیح برای قوم خود جان سپرد
نشان  که  است  رفته  کار  به  منظور  این  به  »ِپری«   peri اضافۀ  حرف  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  یونانی  متن  در 
از  دیگر  یکی  کاربرد  از  دیگری  نمونۀ  نیز   ۲ :۲ یوحنا  اول  رسالۀ  یونانی  )متن  سپرد  جان  قومش  برای  صلیب  ی  رو مسیح  دهد 

ترجمه می شود. »برای«  یونانی معمواًل  اضافۀ  این حرف  اضافه است(.  حرف های 
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یخته  گناهان ر که در راه بسیاری به جهت آمرزش  که این است خون من در عهد جدید  »زیرا 
)متی ۲۶: ۲۸(. می شود« 

»و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود 
یوحنا ۴: 1۰(. )اول  ما شود«  گناهان  کفارۀ  تا  فرستاد  را  پسر خود  و 

مسیح به نیابت از قوم خود جان سپرد
کار  به  منظور  این  به  »هایِپر«   hyper یا  »هاِپر«   huper اضافۀ  حرف  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  یونانی  متن  در 
کار  به  اضافه  حرف  همین  نیز  آیات  این  یونانی  متن  )در  سپرد  جان  قومش  برای  صلیب  ی  رو مسیح  دهد  نشان  که  است  رفته 
رفته است: مرقس 1۴: ۲۴؛ رومیان 5: ۶، ۸؛ غالطیان 3: 13؛ افسسیان 5: ۲؛ اول تیموتائوس ۲: ۶؛ تیطس ۲: 1۴؛ اول یوحنا 3: 1۶(. 

از.« نیابت  »به  معنا است:  این  به  یونانی  اضافۀ  این حرف 

.)11 :1۰ )یوحنا  گوسفندان می نهد«  راه  در  را  نیکو جان خود  نیکو هستم. شبان  »من شبان 

برای  بلکه  نکنند،  یست  ز خویشتن  برای  بعد  به  این  از  زنده اند  که  آنانی  تا  مرد  همه  برای  »و 
قرنتیان 5: 15(. )دوم  برخاست«  و  مرد  ایشان  برای  که  او 

ظالمان«  برای  عادلی  یعنی  کشید،  زحمت  یکبار  گناهان  برای  نیز  مسیح  که   »زیرا 
پطرس 3: 1۸(. )اول 

مسیح به خاطر قوم خود جان سپرد
نشان  که  است  رفته  کار  به  منظور  این  به  »دی آ«   dia اضافۀ  حرف  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  یونانی  متن  در 

»به جهت.« یا  »به خاطر«  معنا است:  این  به  یونانی  اضافۀ  این حرف  قومش جان سپرد.  برای  ی صلیب  رو دهد مسیح 

قرنتیان ۸: 11(. )اول  ک خواهد شد«  مرد هال او  برای  که مسیح  برادر ضعیف  آن  تو  از علم  »و 

فقیر  شما  برای  بود،  دولتمند  هرچند  که  می دانید  را  مسیح  عیسی  ما  خداوند  فیض  که  »زیرا 
قرنتیان ۸: 9(. )دوم  دولتمند شوید«  او  فقر  از  تا شما  شد 

گرفت گناهان ما را بر دوش  پسر خدا 
نهان  حکمت  در  و  خدا  بی عیب  و  کامل  عدالت  در  شد.  داده  نسبت  بشر  نژاد  کل  به  آدم  گناه  یم  می آموز کتاب مقدس  در 
به خاطر  و  کردند  گناه  آدم  در  انسان ها  بنابراین، همۀ  گذاشت.  را به حساب همه  آدم  گناه  از درک بشر خارج است، خدا  که  او 
گناهان ما به مسیح نسبت داده می شوند. چنان  کنون، جنبۀ دیگری از آموزۀ »نسبت دادن« را بررسی نماییم:  گناه آدم مقصرند. ا

گذاشته می شوند. به حساب مسیح  قوم خدا  گناهان  گذاشته شد،  بشر  کل  به حساب  آدم  گناه  که 

نهایت . 1 در  و  داشت  اشاره  مسیح  به  که  بود  نمونه ای  یا  سایه  فقط  خدا  قوم  جای  به  حیوانات  نمودن  قربانی  عهدعتیق،  در 
مسیح  چگونه  می دهد  نشان  که  است  بی نظیری  و  عالی  تصویر  حیوانات  آن  قربانی  حال،  این  با  یافت.  تحقق  مسیح  در 
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آن  ربط  و  بخوانید  را   ۲۲ -۲1 :1۶ یان  الو کتاب  نمود.  قربانی  آنها  جای  به  را  خود  جان  و  گرفت  دوش  به  را  خدا  قوم  گناهان 
توضیح دهید. قربانی مسیح  به  را  آیات 

 

 

 

 

 

 

دو  داد،  نشان  مسیح  مرگ  و  کفاره  دوگانۀ  هدف  از  را  کاملی  تصویر  یا  نمونه  قربانی  یک  با  بتوان  بود  محال  چون  نکته: 
ذبح  گناه  قربانی  برای  خداوند  حضور  در  را  بز  نخستین   .)1۰ -5 :1۶ یان  )الو می دادند  قرار  قوم  پیشگاه  در  را  قربانی  بز 
که پشت پرده در قدس االقداس قرار داشت )آیات 9، 15، ۲۰(. این  می نمودند و خون بز را بر تخت رحمت می پاشیدند 
یخته شد تا عدالت خدا اجرا شود، خشم خدا فروکش  کفاره و مرگ مسیح: خون مسیح ر تصویری شگفت انگیز است از 
کاهن   .)1۰ )آیۀ  می کردند  تقدیم  خداوند  حضور  به  شود  رها  بود  قرار  که  را  دوم  بز  گردد.  برقرار  آرامش  و  صلح  و  نماید، 
گناهان  همۀ  با  را  ایشان  تقصیرهای  همۀ  و  بنی اسراییل  خطایای  همۀ  و  می نهاد  زنده  بز  سر  بر  را  خود  دست  »دو  اعظم 
بر دوش  را  گناهان و خطایای مردم  بز همۀ  آن  را در صحرا رها می کردند.  بز  آن  )آیۀ ۲1(. آن گاه،  اعتراف می نمود«  ایشان 
بدن  در  را  ما  گناهان  »که خوْد  از مسیح است  و تصویری  نمونه  این  )آیات ۲1- ۲۲(.  ویران حمل می نمود  زمین  به  خود 
کشید و جان  خویش بر دار متحمل شد« )اول پطرس ۲: ۲۴( و »بیرون از لشکرگاه« )عبرانیان 13: 11- 1۲( به تنهایی زجر 
گرفت. مزمورنویس  گناهان ما را بر دوش  کفاره شد. او  گناهان  که برای  سپرد. این تصویری بی نظیر از مرگ مسیح است 
کرده است« )مزمور 1۰3: 1۲(. گناهان ما را از ما دور  که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه  می گوید: »به اندازه ای 

مسیح . ۲ یافتند.  تحقق  مسیح  در  نهایت  در  و  داشتند  اشاره  مسیح  به  که  بودند  نمونه ای  یا  سایه  فقط  عهدعتیق  قربانی های 
که در ادامه به آنها اشاره  آیاتی  گناهان ما قربانی نمود.  گرفت و جان خود را برای  گناه را بر دوش  که  آن شخص اعظم است 

تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  می گردد 

اشعیا 53: ۶ الف. 
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گذاشت.  گناهان قوم خود را به حساب پسر یگانه اش  نکته: خداوند ]در زبان عبری این آیه، یهوه نامیده می شود[ 
بر  و همه جانبه  و خشونتی شدید  با شدت  قوم خدا  گناهان  آمدن« می باشد.  »وارد  یا  »افتادن«  بیانگر  »نهاد«  فعل 

)اشعیا 53: 11- 1۲(. بی امان  و  گهانی  نا یا طوفانی  یورشگر  آمدند، همچون لشکری  فرود  مسیح 

قرنتیان 5: ۲1ب.  دوم 

 

 

 

 

 

کسی به مسیح  که  ایماندارانش »عدالت خدا« می گردند. لحظه ای  که  گشت  گناه  نکته: مسیح به همان شکلی 
گذاشته  حسابش  به  یا  می شود  داده  نسبت  او  به  مسیح  عدالت  و  می شوند  یده  آمرز گناهانش  می آورد،  ایمان 
به چشم بی گناه  را  او  و  و بی گناه اعالم می نماید  قانونی عادل  و  از نظر قضایی  را  به مسیح  ایماندار  می شود. خدا 
لحاظ  از  و  نگشت  تبدیل  ناعادل  و  گناهکار  شخصی  به  گشت،  میخکوب  صلیب  بر  مسیح  وقتی  می نگرد. 
از لحاظ قضایی مقصر اعالم نمود،  را  او  را به مسیح نسبت داد،  گناهان ما  تباه و فاسد نشد، بلکه خدا  روحانی 

نگریست. گناهکار  به چشم  را  او  و 

عبرانیان 9: ۲۷- ۲۸ج. 

 

 

 

 

 

که در اینجا  گیرد. عبارتی  گناهان قوم خود را بر دوش  که او  گشتن مسیح و مرگ او این بود  نکته: هدف از انسان 
معنای  به  کلمه  واقعی  مفهوم  به  که  می باشد  »آناِفرو«   anaphero یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  نماید«  »رفع 

»برداشتن« است.
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۲: ۲۴د.  پطرس  اول 

 

 

 

 

 

به  که  می باشد  »آناِفرو«   anaphero یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  شد«  »متحمل  اینجا  در  که  عبارتی  نکته: 
به  کنون  تا که  است  شکنجه ای  وسیلۀ  بی رحمانه ترین  صلیب  است.  »برداشتن«  معنای  به  کلمه  واقعی  مفهوم 
ی  رو بر  خدا  پسر  که  است  مذبحی  صلیب  همان  آنکه،  حال  است.  شده  اختراع  منحرف  و  فاسد  آدمیزاد  دست 
به  بلکه  سازد،  برقرار  دوباره  را  ما  با  خدا  رابطۀ  که  نبود  این  فقط  صلیب  بر  مسیح  مرگ  هدف  گشت.  قربانی  آن 
کتاب اشعیا  یست نماییم. پطرس با نقل قول از  گناه بمیریم و به عدالت ز قدرت خدا به ما نیز توانایی بخشد تا به 

دارد. نظر  گناه  پیامدهای  و  گناه  از  به شفا  بلکه  نمی کند،  اشاره  به شفای جسمانی   5 :53

مسیح . 3 اینکه  دربارۀ  نامبرده  آیات  می باشند.  مهم  بسیار  آیاتی  که  یم  می پرداز  15 -1۴ :3 یوحنا  انجیل  به  بخش،  این  پایان  در 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  به دوش می گیرد  را  قوم خود  گناهان 

 

 

 

 

 

 

کتاب اعداد ۲1: 5- 9 درک نماییم. به سبب سرکشی دایم قوم اسراییل از خداوند  کالم مسیح را باید با توجه به  نکته: این 
کردن به همۀ آنچه در محبت و رحمتش برای آنها تدارک دیده بود، خدا مارهای آتشین را به میان قوم می فرستد  و پشت 
خدا  می نماید،  شفاعت  آنها  برای  موسی  و  می کنند  توبه  مردم  چون  ولی،  می دهند.  دست  از  را  خود  جان  بسیاری  و 
بردار!«  نیزه ای  بر  را  آن  و  بساز  آتشینی  »مار  می فرماید:  موسی  به  و  می شود  کار  به  دست  ایشان  نجات  برای  دیگر  یکبار 
تصویر  ماجرا  این  می ماند.  زنده  کند،  نگاه  برنزی  مار  این  به  گر  ا است،  زده  نیش  را  او  مار  که  هر  می دهد  وعده  خداوند 
خودشان  گناهان  زهر  خاطر  به  انسان ها  دادند،  جان  آتشین  مارهای  زهر  خاطر  به  اسراییلیان  است.  صلیب  از  روشنی 
و  قرار داد  بر پسر خود  را  ما  ببرد. خدا عامل مرگ  باال  تیرکی  بر  را  آنها  به موسی حکم می شود عامل مرگ  جان می دهند. 
قرنتیان 5: ۲1(.  گشت )دوم  گناه«  ما  راه  و »در  آمد )رومیان ۸: 3(  گناه«  برده شد. مسیح »شبیه جسم  باال  بر صلیب  او 
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پسرش  دربارۀ  خدا  شهادت  به  که  کسی  ماندند.  زنده  نگریستند  برنزی  مار  به  و  آوردند  ایمان  خدا  به  که  اسراییلیانی 
یوحنا 5: 1۰- 11(. )اول  یافت  بنگرد نجات خواهد  او  به  ایمان  با  و  بیاورد  ایمان 
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فصل ۹: پسر خدا لعنت شد

که درک آن نیز به اندازۀ  گشت.« در این درس، آموزه ای را بررسی می نماییم  در درس قبلی، آموختیم مسیح به خاطر ما »گناه 
تعلیم  به روشنی  کتاب مقدس  ما لعنت شد.  برای  که مسیح  این است  آموزه  آن  ما خارج است.  تفکر  و  قوۀ درک  از  قبلی  درس 
و  گرفت،  دوش  بر  را  ما  گناهان  گشت،  انسان  خدا  پسر  ما،  نجات  برای  دارند.  قرار  شریعت  لعنت  زیر  گناهکاران  همۀ  می دهد 

لعنت شد. ما  به جای 

تعلیمی می دهد؟. 1 ما چه  به  در حضور خدا  انسان  و سقوط کردۀ  گناه آلود  موقعیت  دربارۀ  رسالۀ غالطیان 3: 1۰ 

 

 

 

 

 

به  ویژگی های اخالقی خود،  به  که  اشاره دارد  کسانی  به  اعمال شریعت هستند«  از  که  آنانی  »زیرا جمیع  نکته: عبارت 
اعمال رضایت  این  انجام  با  امیدوارند  و  دارند  تکیه  از شریعت خدا  اطاعت خود  به  یا  نیکوکاری خود،  و  درست کاری 
زیرا  لعنتند،  زیر  افراد  این  تک تک  می فرماید  کتاب مقدس  بپذیرد.  خود  حضور  به  را  آنها  خدا  تا  کنند  جلب  را  خدا 
شریعت  مطیع  کمال  و  تمام  نمی تواند  هرگز  انسانی  هیچ  آنکه،  حال  می طلبد.  بی نقص  و  کامل  اطاعت  خدا  شریعت 
این  ترجمه شود.  »انزجار«  یا  »نفرین،«  »ناسزا،«  که می تواند  »کاتارا« می باشد   katara یونانی  زبان  در  »لعنت«  واژۀ  باشد. 
از  بیزاری است.  از حس  و سرشار  و مشمئزکننده  نفرت انگیز  بسیار  با لحنی  یا چیزی  کسی  گویای نکوهش شدید  واژه 
بیزاری.  و  انزجار  و  تنفر  گونه  هر  سزاوار  و  گناهکارند  می کنند  سرپیچی  خدا  شریعت  از  که  کسانی  آسمان،  چشم انداز 
که خود  برای بسیاری  برای جهان و حتی  ابدی. هرچند  کت  و تسلیم هال الهی اند  انتقام  به حق، در معرض  افراد،  این 
شود.  بازگو  باید  و  است  این  کتاب مقدس  حقیقت  اما  است،  آزاردهنده  و  ناخوشایند  لحنی  این  می نامند  مسیحی  را 
کتاب مقدس خودداری نماییم، خدا را قدوس معرفی  گر به اصطالح برای رعایت ادب از شرح و توضیح حقایق دشوار  ا
آنها  برای  مسیح  که  بهایی  قدردان  و  نمی برند،  پی  هستند  گرفتارش  که  هراس انگیزی  معضل  به  آدمیان  و  نمی کنیم، 
هیچ گاه  نکنیم،  درک  است  الهی  لعنت  زیر  انسان  که  را  واقعیت  این  معنای  که  زمانی  تا  بود.  نخواهند  است  پرداخته 
در  ما  برای  که  را  کاری  زیبایی  و  این صورت، وحشت  در  لعنت شد.  ما  برای  که مسیح  معنا است  به چه  نمی فهمیم 

کرد. نخواهیم  به درستی درک  انجام شد  جلجتا 

لعنت نجات بخشد؟. ۲ این  از  را  ما  تا  کرده است  رسالۀ غالطیان 3: 13، مسیح چه  گفتۀ  به 

 

 



64

پرجالل انجیل  کشف 

 

 

 

بها  پرداخت  یا  »خرید  است:  معنا  این  به  که  می باشد  گورازو«  گزا »ِا  exagorazo یونانی  زبان  در  کرد«  »فدا  عبارت  نکته: 
بهای  واژه معمواًل در مورد پرداخت  این  او است.«  که دیگری اختیاردار  کسی  یا  گرفتن چیزی  یا پس  بازخرید  به منظور 
گناهان ما را بر خود  گناهان قومش، مسیح  کار می رود. برای پرداخت بهای  آزادی بردگان یا پرداخت بدهی بدهکاران به 
گناهکار شناخته شد و با همۀ وجودش احساس نمود  گشت و  گرفت و خود را زیر لعنت الهی قرار داد. او واقعًا محکوم 
کرد. را تحمل  الهی  و داوری  بیزار است. به خاطر ما، مسیح شدیدترین محکومیت  گناه  از  اندازه  تا چه  خدای قدوس 

لعنت الهی نقطۀ مقابِل برکت الهی است )یعنی دو معنای متضاد دارند(. در انجیل متی 5: 3- 1۲ و موعظه دربارۀ »خوشا به . 3
حال ها،« با چندین توصیف رو به رو می شویم و پی می بریم مبارک بودن و برکت یافتن در حضور خدا به چه معنا است. با نام 
گشت. که مسیح به جای ما لعنت  یم به چه معنا است  بردن از این برکت ها و توجه به نقطۀ مقابل )یا متضاد آنها(، می آموز

بگذارند. قدم  آسمان  به ملکوت  ندارند  اجازه  لعنت شدگان  اما  )آیۀ 3(.  برکت یافتگان است  آِن  از  آسمان  الف.     

را خواهند چشید.ب.  الهی  لعنت شدگان طعم خشم  اما  )آیۀ ۴(.  یافت  از خدا     خواهند  برکت یافتگان 

زمین قطع خواهند شد.ج.  از  لعنت شدگان  اما  )آیۀ 5(.  زمین خواهد شد  برکت یافتگان     

بود.د.  بیچاره خواهند  و  بدبخت  لعنت شدگان  اما  )آیۀ ۶(.  برکت یافتگان     خواهند شد 

و دلسوزی محکوم خواهند شد.ه.ه بدون رحم  لعنت شدگان  اما  )آیۀ ۷(.  کرده خواهند شد  برکت یافتگان     

بود.و.  او جدا خواهند  از حضور  لعنت شدگان  اما  )آیۀ ۸(.  دید  را خواهند  برکت یافتگان     

خدا ز.  چشم  از  و  محرومند  بودن  فرزند  از  لعنت شدگان  اما   .)9 )آیۀ  شد  خواهند  خوانده  خدا  برکت یافتگان     
افتاده اند.

گرفت. خدا  قرار  او  بر  کمال،  به  الهی،  و لعنت  گرفت  به دوش  را  گناهان قومش  بر صلیب جلجتا، مسیح  نکته: 
او را ترک نمود )متی ۲۷: ۴۶( و مسیح به جای قومش پیالۀ خشم الهی را نوشید )متی ۲۶: 39، ۴۲؛ مزمور ۷5: ۸؛ 
گشت )اشعیا  گرفت و از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتال  ارمیا ۲5: 15- 1۶(. او غم های ما را بر خود 

)اشعیا 53: 1۰(. مبتال سازد  به دردها  نموده،  را مضروب  او  که  آمد  پسند  را  ما، خداوند  به خاطر   .)۴ :53

مشکل . ۴ یک  با  را  ما  برکت  این  حال،  این  با  است.  انسان  به  خدا  برکت  وعده های  زیباترین  از  یکی   ۲۶ -۲۴ :۶ اعداد  کتاب 
برکتی  چنین  گناهکاران  به  بگیرد،  نادیده  را  خود  عدالت  آنکه  بدون  عادل،  خدای  چگونه  می کند.  رو به رو  بزرگ  الهیاتی 
که مسیح به جای آنها  گناهکاران فقط به این دلیل می توانند برکت یابند  می دهد؟ پاسخ در صلیب مسیح یافت می شود! 
که مسیح بر  که از جانب خدا به قومش عطا شده است یا عطا خواهد شد فقط به این دلیل است  گشت! هر برکتی  لعنت 
برکت ها،  آن  به متضاد  توجه  و  کتاب اعداد ۶: ۲۴- ۲۶  نامبرده در  برکت های  از  بردن  نام  با  ما لعنت شد.  برای  ی صلیب  رو

گشت. لعنت  ما  به جای  که مسیح  معنا است  به چه  یم  می آموز
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که خدای پدر مسیح  یهوه تو را     و تو را     )آیۀ ۲۴(. تحقق این آیه فقط به این دلیل امکان پذیر است  الف. 
داوری سپرد. به  را  او  و  نمود  لعنت  را 

که خدای ب.  ی خود را بر تو     و بر تو     )آیۀ ۲5(. تحقق این آیه فقط به این دلیل امکان پذیر است  یهوه رو
کرد. او را محکوم  او اجرا نمود، و بدون ذره ای رحمت  کامل را در حق  کرد، عدالت  از مسیح دور  را  پدر نور حضورش 

که ج.  امکان پذیر است  این دلیل  به  آیه فقط  این  )آیۀ ۲۶(. تحقق  را     بخشد  تو  و  برافرازد  تو  بر  را  ی خود  یهوه رو
کسانی توصیف می کند  یخت. مزمورنویس مبارکان را  ی خود را از مسیح برگرداند و خشمش را بر او فرو ر خدای پدر رو
که آواز شادمانی را می دانند  کسانی هستند  که در حضور خدا بی نهایت شادمان هستند )مزمور ۲1: ۶(. برکت یافتگان 
زیرا حضور  گرفت،  فرا  را  اندوه وجود مسیح  و  ما، غم  به خاطر  )مزمور ۸9: 15(.  ی خداوند خواهند خرامید  رو نور  در  و 
نور  که  خدا،  خشم  تحمل ناپذیر  ظلمت  و  رسید،  او  گوش  به  داوری  شیپور  ک  هولنا صدای  نکرد.  احساس  را  پدرش 
زیر  خلقت  کل  آدم،  ویرانگر  تصمیم  سبب  به  گرفت.  فرا  بود  میخکوب  صلیب  بر  که  را  او  بود،  برگردانده  را  خود  ی  رو
گناهان  آخر(  )آدِم  مسیح  خلقت،  آزادی  برای   .)۲۲ -۲۰ :۸ )رومیان  است  بیهودگی  و  فساد  اسیر  و  می کشد  آه  لعنت 
 )1 :5 )رومیان  هستیم  صلح  در  خدا  با  دلیل  این  به  فقط  ما  داد.  سر  ناله  هراس انگیز  یوغ  زیر  و  گرفت  خود  بر  را  قومش 

را چشید. ما  گناهان  با  نبرد خدا  بر صلیب جلجتا طعم  که مسیح 

نموده . 5 مبارک  را  او  راستی خدا  به  که  توصیف می کند  را  انسانی  داوود  رومیان ۴: ۷- ۸(، چگونه  مزمور 3۲: 1- ۲ )همچنین  در 
برکتی ممکن است؟ است؟ چگونه چنین 

گناه  و عادل  1(. چگونه خدای قدوس  )آیۀ  ی          گناه و و  او        که عصیان  کسی  الف. 
گرفت  دوش  به  را  ما  گناهان  مسیح  که  است  امکان پذیر  دلیل  این  به  فقط  امر  این  می ماند؟  باقی  عادل  و  می پوشاند  را 
و دیوها  فرشتگان  او در حضور  و  تماشای مسیح مصلوب نشستند  به  آدمیان  ایستاد.  آسمان  و لشکر  در پیشگاه خدا  و 
آنها را تحمل نمود بی آنکه  گناهان  گذشت شود و  از او  گرفت بی آنکه  را به دوش  گشت. او خطایای دیگران  انگشت نما 

گردد. او چشم پوشی  از 

ی صلیب ب.  که بر رو ی             )آیۀ ۲(. این امر فقط به این دلیل امکان پذیر است  خداوند به و
گذاشته  حسابش  به  گناهانش  که  است  مبارک  دلیل  این  به  کسی  گر  ا شدند.  گذاشته  مسیح  حساب  به  ما  گناهان 
گناهان ما بر او نهاده شدند )اشعیا 53: ۶(. که همۀ  گشت، چرا  که مسیح بی اندازه لعنت  نمی شوند، دلیلش این است 

کن . ۶ یم سا َجِرز کوه  گروه در  کن می گرداند. یک  گانه سا را در دو مکان جدا اسراییل  قوم  تثنیه فصل ۲۷ و ۲۸، خدا  کتاب  در 
کسانی  که شامل حال  را اعالم نمایند  یم حکم می شود برکت هایی  کوه َجِرز کنان  کوه عیبال. به سا گروه دیگر در  می شوند و 
حکم  عیبال  کوه  کنان  سا به   .)1۴ -1 :۲۸ )تثنیه  بود  خواهند  خدایشان  خداوند  مطیع  کوشایی  و  جدیت  با  که  بود  خواهد 

)تثنیه ۲۸: 15- ۶۸(. بود  نامطیعان خواهد  که شامل حال  نمایند  اعالم  را  الهی  داوری  ک  لعنت های هولنا می گردد 

با  می یابند؟  ربط  ما  به  نامبرده  کوه  دو  از  یک  کدام  می دهد،  تعلیم  ما  گناهان  دربارۀ  کتاب مقدس  آنچه  به  توجه  با  الف. 
توضیح دهید. را  پاسخ خود  الهی؟  لعنت های  یا  گردند  اعالم  الهی  برکت های  ما  بر  باید  آیا  کردارمان،  و  رفتار  به  توجه 
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به ب.  می نماید.  بازگو  گردند  اعالم  عیبال  کوه  در  باید  که  را  داوری هایی  از  چکیده ای  خدا   ،۲1 -۲۰ :۲9 تثنیه  کتاب  در 
اعالم می نماید؟ را  نامطیعان شریعتش چه حقیقتی  و  مورد عهدشکنان  در  آیات، خدا  این  گفتۀ 

 

 

 

 

 

داوری نجات می بخشد؟ج.  از چنین  را  ما  بر صلیب جلجتا  و مرگ مسیح  و عذاب  رنج  چگونه 

 

 

 

 

 

شریعت  طومار  در  که  لعنت هایی  جمیع  و  گشت  نشان  مصیبت  و  بال  برای  مسیح  جلجتا،  صلیب  بر  نکته: 
از  ولی  گردند،  حالش  شامل  یم  َجِرز کوه  برکت های  بود  شایسته  نظر  هر  از  مسیح  شدند.  نازل  او  بر  است  مکتوب 
کسی لعنت شد  گرفت. مسیح به مانند  که بر صلیب جلجتا میخکوب بود خشم  او  بر  که پدرش  کوه عیبال بود 
به پدر و مادرش احترام نمی گذارد،  که  کسی لعنت شد  به مانند  را مخفی می سازد. مسیح  و آن  که بت می سازد 
کسی لعنت  حد و مرز همسایۀ خود را جا به جا می کند، یا نابینایی را از مسیرش منحرف می سازد. مسیح به مانند 
بی عفتی  به هر  که  لعنت شد  کسی  مانند  به  را منحرف می سازد. مسیح  بیوه زنان  و  یتیم  و  داوری غریب  که  شد 
که همسایۀ خود را در نهان می زند یا رشوه می گیرد تا خون بی گناهی  کسی  و فساد و هرزگی تن می دهد، به مانند 
آنها را به جا نمی آورد )تثنیه  کلمات شریعت را تأیید نمی کند و  که  کسی لعنت شد  یخته شود. مسیح به مانند  ر
گناه،  کتاب امثال سلیمان ۲۶: ۲ می فرماید: »لعنت بی سبب نمی آید.« با این حال، بر مسیِح بدون   .)۲۶ -15 :۲۷

گرفت. به دوش  داوری خدا  در مسند  را  قومش  گناهان  او  زیرا  گشت،  نازل  بی سبب  لعنت 
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فصل ۱۰: پسر خدا غضب خدا را تحمل نمود

دوش  به  صلیب  بر  خدا،  حضور  در  داشت،  قرار  ما  بر  که  را  لعنتی  و  ما  گناهان  مسیح  شدیم  متوجه  قبل،  فصل  دو  در 
غضب  تحمل  با  گردد.  متحمل  را  گناه  بر  خدا  غضب  تا  گرفت  دوش  بر  را  ما  گناهان  مسیح  یم  می آموز فصل،  این  در  گرفت. 
را  گناهکاران  هم  و  باشد  عادل  هم  خدا  که  نمود  فراهم  را  امکان  این  و  رساند  انجام  به  را  خدا  عدالت  مطالبات  مسیح  خدا، 

)رومیان 3: ۲5- ۲۶(. بشمارد  عادل 

خدا مسیح را ترک نمود
او  با  عبارتی  به  و  نمود  ترک  را  مسیح  پدر  خدای  که  است  این  کرد  تحمل  را  آن  مسیح  که  خدا  غضب  جنبه های  از  یکی 
گناه  از  و شرارت جدا می باشد. محال است خدا  بدی  گونه  هر  از  و  کمال اخالقی است  گشت. خدا صاحب همه گونه  غریبه 
گناهان قوم خدا دیوار بلند و عبورناپذیری است  گناهکاران و بدکاران مشارکت داشته باشد. به همین دلیل،  خشنود باشد یا با 
ما  جای  به  مسیح  قومش،  و  خدا  میان  چشمگیر  جدایی  این  بردن  بین  از  برای  می سازد.  ناممکن  را  آنها  با  خدا  مشارکت  که 

نماید. پرداخت  را  ما  گناهان  کامل  تا جریمۀ  ترک شد  از جانب خدا  و  گرفت،  به دوش  را  ما  گناهان  تقصیر  ایستاد، 

دربارۀ خدا چه می فرماید؟. 1  13 :1 کتاب حبقوق  در  کالم خدا 

بنگری. به       اینکه  از  تو      است  چشمان  الف. 

کردب.  نمی توانی  به            و 

داشته . ۲ مشارکت  شریران  با  می تواند  خدا  آیا  می گذارد؟  تأثیر  انسان  با  خدا  رابطۀ  بر  گناه  چگونه   ،۲ :59 اشعیا  کتاب  گفتۀ  به 
باشد؟

 

 

 

 

 

او  که خدا در حق  گریبانگیرش است به این سبب نیست  که  نکته: وضعیت سقوط کردۀ انسان و بدبختی و مصیبتی 
گناه عامل و بانی آن  که شکاف عمیقی میان او و خدا به وجود آورده است.  گناه انسان است  کرده است. این  کوتاهی 
آدمیزاد  زیرا  انسان خودش است،  و مصیبت  بدبختی  و مقصر اصلی  متهم  انسان است.  و  میان خدا  دیوار عبورناپذیر 

کرده است. از شریعت خدا سرپیچی  و  با خدا دشمن است 
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توصیف می نماید؟. 3 را چگونه  گناهکاران   1۲ :۲ افسسیان  رسالۀ 

است.  استقالل  یا  جدایی  بیانگر  که  می باشد  یس«  »خور  choris یونانی  زبان  در  واژه  این   . مسیح       از  الف. 
آرامش است. و  که بخشندۀ حیات، شادی،  زندگی می کند  کسی  از  یا مستقل  گناهکار جدا 

معنای ب.  به  که  می باشد  »آپالوتریوئو«   apallotrioo یونانی  زبان  در  واژه  این   . اسراییل       خاندان  وطنیت  از 
و غریبه اند. بیگانه  قوم خدا  میان  در  گناهکاران  بودن« است.  یا غریبه  »بیگانه 

غریب« ج.  یا  »بیگانه  توصیفگر  که  می باشد  »ِخنوس«   xenos یونانی  زبان  در  واژه  این   . وعده       عهدهای  از 
بیگانه می باشند. با وعده های خدا  گناهکاران  است. 

انسان است.د.  گناه  نتیجۀ  ک ترین  و هولنا ک ترین  ترسنا این  بودید.  دنیا  در  و            

جدایی . ۴ این  بردن  بین  از  برای  است.  ساخته  ناممکن  خدا  با  را  آنها  مشارکت  که  است  عبورناپذیری  دیوار  خدا  قوم  گناهان 
شد.  ترک  خدا  جانب  از  و  گرفت،  دوش  به  را  ما  گناهان  تقصیر  ایستاد،  ما  جای  به  مسیح  قومش،  و  خدا  میان  چشمگیر 
را پرداخت نماید. چگونه این حقیقت در  گناهان  تا جریمۀ  از حضور دلپذیر خدا محروم شد  و  گشت  با خدا غریبه  مسیح 

کشیده می شود؟ به تصویر  انجیل متی ۲۷: ۴5- ۴۶ 

 

 

 

 

 

بقیۀ  و  ایلی عبری می باشد  واژۀ  ثبت شده است.  آرامیک  و  زبان عبری  به  بر صلیب  بانگ مسیح  آیات،  این  در  نکته: 
کل این ناله و سوگ را به زبان آرامیک بیان می کند )مرقس 15: 3۴(. واژۀ »ترک« در  جمله به زبان آرامیک است. مرقس 
خود  حال  به  تنگنا  در  یا  کردن،  رها  گذاردن،  »وا است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِانکاتالیپو«   egkataleipo یونانی  زبان 

سپردن.«

این . 5 سپس  بخوانید.  را  نامبرده  آیات  می نماید.  نقل قول   1۸ -1 :۲۲ مزمور  در  داوود  کالم  از  مسیح   ،۴۶ :۲۷ متی  انجیل  در 
پاسخ دهید. را  پرسش ها 

معنایش چیست؟ برمی آورد؟  بانگ شکایتی  1- ۲ چه  آیات  در  مسیح  الف. 
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دست  گذاردن،  وا کردن،  رها  کردن،  »ترک  است:  معنا  این  به  که  می باشد  آزاب  عبری  زبان  در  »ترک«  واژۀ  نکته: 
کاماًل این حس را تجربه  کشیدن.« به وقت سختی و تنگنا، داوود غیبت خدا را احساس می نماید. اما فقط مسیح 
گاه  ِشها عبری  زبان  در  است  شده  ترجمه  »فریاد«  اینجا  در  که  واژه ای  می کند.  رها  را  او  کل  به  خدا  که  می نماید 
که دقیقًا به معنای »غّرش« است، مانند غّرش شیر. بانگ رنج و محنت مسیح بر صلیب همچون غّرشی  می باشد 
اما  است.  بی اندازه  او  اندوه  و  رنج  برمی آورد.  بانگ  بی وقفه  او  می نماید.  درخواست  بی وقفه  او  است.  سهمگین 
آسمان سکوت نموده است. خدا پاسخ نمی دهد. فقط سکوت است و غیبت حضور دلنشین خدا. ما به سبب 
بود خدا  زندگی مان، الزم  به  بازگشت حضور دلپذیر خدا  و  این جدایی  پایان  برای  از خدا جدا شدیم.  گناهانمان 

نماید. ترکمان  این چنین  بودیم خدا  ما سزاوار  آنکه،  نماید، حال  ترک  ک  این چنین هولنا را  مسیح 

گرداند؟ب.  ی  رو او  از  یا  نمود  ترک  را  او  و ۶، چرا خدا  آیات 3  در  فرمودۀ مسیح  به 

)آیۀ 3(.( 1) تو      هستی  اما  و 

نکته: در هنگامۀ رنج و عذاب بی کران، مسیح اعالم می کند چه قاطعانه به قدوسیت خدا یقین دارد! خدا 
از  و  گرفت  به دوش  را  قوم خود  گناهان  نمود: مسیح  ترک  را  و قدوس مسیح  و عادل  ک  پا و منطقی  به دلیل 

گشت. نازل  او  بر  این رو غضب خدا 

)آیۀ ۶(.( ۲) نی  و       اما من      هستم  و 

 .)13 :3 )غالطیان  شد  لعنت  و   )۲1 :5 قرنتیان  )دوم  گشت  گناه  است،  کامل  انسان  مسیح  اینکه  با  نکته: 
شد  کرده  بلند  دار  بر  بیابان  در  که  گشت  ماری  آن   ،)19 :1 پطرس  )اول  است  خدا  بی عیب  برۀ  او  اینکه  با 
او  بر  باید  یم  َجِرز کوه  برکت های  همۀ  اینکه  با  نداشت.  انسان  به  شباهتی  دیگر  و  شد  ِکرم  او   .)1۴ :3 )یوحنا 

نازل شدند. او  بر سر  کوه عیبال  داوری های  قرار می گرفتند، 

مسیح غضب الهی را تحمل نمود
از جانب خدا )یعنی محروم شدن از حضور دلنشین  مسیح غضب الهی را تحمل نمود، اما این غضب فقط به ترک شدن 
که همانا تحمل غضب الهی است. از شریعت خدا سرپیچی  گشت  خدا( محدود نبود. مسیح با عصای عدالت خدا مجروح 
گناهان قوم خود را بر  ی صلیب، مسیح  گرفته بود اجرا می گشت. بر رو که صورت  شده بود. مجازات الهی باید متناسب با جرمی 
کمال، بر مسیح فرود آمد. کیفر الهی به حساب می آید، به  که  گشت، و عدالت و غضب خدا،  گرفت، از جانب خدا ترک  دوش 

تعلیمی می دهد؟. 1 ما چه  به  گناهکاران  بر  واقعیت غضب خدا  دربارۀ  مزمور ۷: 11- 13 
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از  بودن  عصبانی  یا  برآشفتگی،  »نکوهش،  است:  معنا  این  به  که  می باشد  َزَعم  عبری  زبان  در  ک«  »خشمنا واژۀ  نکته: 
که قدوس و عادل است، باید از هرچه خالف ذات و اراده اش است بیزار و  که شخص از آن بیزار است.« خدا،  چیزی 
کسی دایم و  گر  ا از شخصیت خدا است.  ُبعدی  نیز  و رحمت خدا، خشم خدا  باشد. همانند محبت خدا  خشمگین 
گشت. »شمشیر  بی وقفه با شخصیت و ارادۀ خدا مخالفت ورزد، عدالت و غضب خدا بی چون و چرا بر او نازل خواهد 
کمان  کشیده« توصیفگر آمادگی خدا برای داوری می باشند. همه چیز مهیا است: شمشیر خدا تیز شده و  تیز« و »کمان 
گردانیده است. فرماندۀ لشکرهای آسمان آمادۀ جهاد است.  او تیرهای خویش را نیز شعله ور  کشیده و آماده است.  او 

ریزد. فرو  بر جهان  که غضب خدا  آن است  از  مانع  بردباری خدا  و  فقط صبر 

کتاب مقدس است. نویسندۀ مزمور از . ۲ در مزمور ۷: 11- 13، مزمورنویس ما را اطمینان می بخشد غضب خدا واقعیتی بر مبنای 
خدا  قدوسیت  و  عدالت  زمان  هر  دهد.  نشان  را  خدا  غضب  بودن  شدید  تا  می کند  استفاده  تیز  شمشیر  و  نبرد  کمان  تشبیه 
یابیم،  نجات  خدا  عدالت  شمشیر  از  ما  آنکه  برای  است.  الهی  غضب  و  خشم  نتیجه اش  می شود،  رو به رو  انسان  شرارت  با 
شمشیر  به  کاری  چه  برای  خدا   ،۷ :13 زکریا  کتاب  در  آیند.  فرود  خدا  پسر  بر  ما  جای  به  شمشیر  و  کمان  ضربه های  بود  الزم 
ما چه می گوید؟ به  بر صلیب جلجتا  و عذاب مسیح  رنج  دربارۀ  فرمان  آن  کیست؟  به ضد  فرمان  آن  فرمان می دهد؟  خود 

 

 

 

 

 

 

نکته: »شمشیر« اشاره به داوری خدا است، مانند مزمور ۷: 11- 13. »شبان من« اشاره به مسیح است. مسیح شبان نیکو 
کتاب زکریا 11: 15- 1۷ قرار دارد. واژۀ »همدوش« در زبان عبری  که نقطۀ مقابِل شبان احمق در  است )یوحنا 1۰: 11، 1۴( 
گویای »همراه، دوست، یا همسایه« است. در اشاره به مسیح، این واژه معنای ویژه ای می یابد. مسیح  که  آمیت می باشد 
و  کمانه  حا ارادۀ  پسر  مرگ   .)3۰ :1۰ )یوحنا  هستند  یکی  پدر  و  پسر  است.  صمیمی  همراه  و  همدوش  است،  خدا  پسر 
 31 :۲۶ متی  انجیل  در  متی  برخیزد.  پسرش  ضد  بر  تا  می دهد  فرمان  را  شمشیرش  که  است  پدر  این  بود.  خدا  مقتدرانۀ 

نقل قول می نماید. آیه  این  از  گردانش  کنده شدن شا پرا و  به مرگ مسیح  اشاره  در 

گشت. . 3 گناهان قومش متحمل  که به سبب  گویا از رنج و عذاب مسیح و غضب خدا  اشعیا فصل 53 تصویری است زنده و 
نمایید. توصیف  آمد  بر سر مسیح  آنچه  اشاره می گردد،  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  در 
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پایین  زدن،  »ضربه  است:  معنا  این  به  که  می باشد  گا  نا عبری  زبان  در  واژه  این   .)۴ )آیۀ  خدا       جانب  از  الف. 
گشت. که جانشین ما  کسی می کشد  ی  کوبیدن، زدن.« خدا شمشیر عدالتش را از غالف درمی آورد و آن را به رو آوردن، 

معنا ب.  چنین  می تواند  که  می باشد  کاه  نا عبری  زبان  در  واژه  این   .)۴ )آیۀ  و       زحمت کشیده  خدا  جانب  از 
جانب  از  او  که  می گویند  راست  بودند  مسیح  مرگ  شاهد  که  آنانی  کشتن.«  یا  کردن،  زخمی  کردن،  »مجروح  شود: 
نه  گشت،  گناهان خودش مضروب  به سبب  کردند مسیح  که فرض  این است  اشتباهشان  اما  گشت.  خدا مضروب 

آنها. گناهان  به خاطر 

این معنا ج.  به  که  آناه می باشد  زبان عبری  واژه در  این  )آیۀ ۴(.  و       و مضروب  از جانب خدا زحمت کشیده 
که ما سزاوارش بودیم مبتال نمود  را به غضبی  انداختن، ستم روا داشتن.« خدا مسیح  کردن، به زحمت  است: »دچار 

پرداخت شود. گناهان  کامل  تا جریمۀ 

نمودن است. د.  گویای سوراخ  که  ل می باشد  َخال زبان عبری  واژه در  این  )آیۀ 5(.  ما       به سبب تقصیرهای 
واژه  شد،  فرو  او  پهلوی  به  که  نیزه ای  و  شدند  کوبیده  او  پای  و  دست  بر  مسیح  کردن  مصلوب  هنگام  که  میخ هایی 
حضور  غیبت  سبب  به  مسیح  که  رسید  انجام  به  معنا  آن  به  آیه  این  نیز  تشبیه  زبان  در  است.  آیه  این  تحقق  واژه،  به 

گشت. او مجروح  نازل شدن غضب  و  پدرش 

که به این معنا است: »شکستن، قطعه قطعه ه.ه کا می باشد  گناهان ما     )آیۀ 5(. این واژه در زبان عبری دا به سبب 
شدند  شکافته  سنگ ها  مسیح،  مرگ  لحظۀ  در  زدن.«  ضربه  کردن،  متالشی  کردن،  نابود  کوبیدن،  کردن،  ُخرد  کردن، 

کوبید. در هم  بر صلیب جلجتا  را  که مسیح  از غضب خدا است  کوچکی  و تصویر  فقط جلوه  این  )متی ۲۷: 51(. 

اصالح، و.  ادب،  »تنبیه،  بیانگر  که  می باشد  موِسر  عبری  زبان  در  واژه  این   .)5 )آیۀ  آمد  ی  و بر  ما  سالمتی       
یا  اصالح  را  پسرش  بخواهد  که  نبود  پدر  یک  تنبیه  داد  تن  آن  به  صلیب  ی  رو مسیح  که  مجازاتی  می باشد.  توبیخ«  یا 
یک  برای  قاضی  یک  که  بود  قضایی  و  کیفری  مجازات  داد  تن  آن  به  صلیب  ی  رو مسیح  که  مجازاتی  نماید.  تربیت 

نظر می گیرد. در  مجرم 

زدن، ز.  یانه  »تاز است:  معنا  این  به  که  می باشد  َخبوقاه  عبری  زبان  در  واژه  این   .)5 )آیۀ  یافتیم  شفا  ما  از      
آمد. فرود  او  بر  بودیم  ما الیقش  که  یانۀ غضب خدا  تاز و  ایستاد  ما  به جای  کوفتن.« مسیح  کردن،  زخمی 

از بازداشت و مصلوب شدن، در انجیل ها برای ما شرح داده می شود. چه بسا هیچ . ۴ دعای مسیح در باغ جتسیمانی، پیش 
که بر صلیب جلجتا  ک مسیح و غضب خدا را  یداد دیگری در زندگی مسیح به این روشنی و شفافی رنج و عذاب هولنا رو
که بر صلیب جلجتا  یدادهای ثبت شده در انجیل لوقا ۲۲: ۴1- ۴۴ دربارۀ رنج و عذابی  در انتظارش بود به تصویر نمی کشد. رو

بیان می کنند؟ ما  به  را  بود چه حقیقتی  انتظار مسیح  در 
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وصف ناپذیری  عذاب  و  رنج  به  می توان  شفافی  به  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  واقعیت هایی  به  توجه  با  نکته: 
گرفته  پس  او  از  عذاب  پیالۀ  می خواهد  که  مسیح  تقاضای   )1( برد:  پی  بودند  مسیح  انتظار  در  جلجتا  صلیب  بر  که 
با  و  جدیت  با  دعا  در  مسیح   )3( می بخشند؛  قوت  صلیب  با  یارویی  رو برای  را  مسیح  که  فرشتگان  حضور   )۲( شود؛ 
می باشد  گونیا«  »َا  agonia یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  »مجاهده«  که  )واژه ای  می رود  کلنجار  خود  با  شدید  اندوه 
 )۴( شود(؛  ترجمه  نیز  جانکاه«  »عذاب  می تواند  و  می رود  کار  به  کشتی  یا  یمناستیک  ژ تمرین های  مورد  در  معمواًل  که 
اتفاق در دنیای پزشکی یک بیماری شناخته شده است و زمانی خود  که تبدیل به خون می شوند. این  قطره های عرق 
و  می شود  جاری  خون  بدن  بافت های  از  واقعًا  جسمانی  رنج  و  درد  یا  شدید  اندوه  و  غم  اوج  در  که  می دهد  نشان  را 

آمیخته می گردند. با خون  قطره های عرق 

و . 5 سنگ دل  دست  صرفًا  پیاله  آن  ننوشد؟  را  آن  می کند  دعا  اندوه  و  غم  با  بار  سه  آن  خاطر  به  مسیح  که  چیست  پیاله  آن 
آیاتی  بود!  خدا  غضب  پیالۀ  پیاله  آن  کردند.  تلنبار  مسیح  سر  بر  را  ستم  و  درد  و  رنج  انبوه  که  نبود  پلیدی  آدم های  بی رحم 
که از پیاله جاری می شوند و غضبی را به تصویر می کشند  که در ادامه به آنها اشاره می گردد توصیفگر غضب خدا می باشند 

توضیح دهید. را  آیه  هر  مفهوم  و  معنا  از  بر صلیب می نوشید. چکیده ای  را  پیاله اش  باید  که مسیح 

۶ -5 :11 مزمور  الف. 

 

 

 

 

گذاشته  کنار  که برای شریران  نکته: برکْت پیاله یا سهم عادالن است )مزمور ۲3: 5( و غضْب پیاله یا سهمی است 
که متعلق  ی صلیب، پسر خدا پیاله ای را  ک است و محتوایش معجونی مرگبار. بر رو می شود. پیالۀ شریران هولنا

نوشید. آخر  قطرۀ  تا  را  آن  و  گرفت  در دست  بود  قوم خدا  به 

مزمور ۷5: ۸ب. 

 

 

 

 

می باشد  ِشِمر  عبری  زبان  در  »ُدردها«  واژۀ  می سازد.  مهیا  و  مقّدر  شریران  برای  را  غضب  که  است  خدا  این  نکته: 
تا  شریران  می شود.  جمع  شراب  بطری  کف  در  که  دارد  اشاره  ِلردی  یا  رسوب  به  و  است  »َته نشین«  معنای  به  که 
ی  بر رو کف پیاله ته نشین شده و مزه ای تلخ دارد می نوشند.  که  را  را می نوشند، رسوبی  آخرین قطرۀ غضب خدا 
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نمود را تحمل  پسر خدا غضب خدا 

نوشید.  را  قطره اش  آخرین  تا  و  گرفت،  از دست خدا  را  پیالۀ غضب  ایستاد،  قوم خدا  به جای  پسر خدا  صلیب، 
گشت. که شامل حال مسیح  بود  گناهان  بر  ی غضب خدا  پیاله حاو آن 

بود . ۶ ارادۀ خدا  نماییم  کید  تأ یکبار دیگر  باید  نمودیم،  بررسی  نمود  بر صلیب تحمل  که مسیح  را  کی  که غضب هولنا کنون،  ا
این  دربارۀ   1۰ :53 اشعیا  کتاب  نماید.  فراهم  خدا  قوم  برای  را  رستگاری  و  نجات  وسیله  این  به  و  کشد  عذاب  مسیح  که 

تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  حقیقت 

 

 

 

 

 

کتاب  گفتۀ  به  است.  حقیقی  خدای  نام  به  اشاره  که  می باشد  یهوه  عبری  زبان  در  آیه  این  در  »خداوند«  واژۀ  نکته: 
زبان  در  آمد«  »پسند  عبارت  شد.«  تسلیم  خدا  پیش دانی  و  مستحکم  ارادۀ  حسب  »بر  مسیح   ،۲3 :۲ رسوالن  اعمال 
اذیت  و  آزار  که  خدا  قصد  است.  داشتن«  اشتیاق  بودن،  خشنود  بودن،  »مسرور  معنای  به  که  می باشد  خاِفتس  عبری 
با رنج و مرگ مسیح  ببرد، بلکه  او لذت  بر  بار سنگین خشم خود  انداختن  از  و  کوفته و زخمی نمودن پسرش  از  تا  نبود 
گشت و این پدر را پسند آمد. واژۀ »مضروب« در  گشوده  ارادۀ خدا به انجام رسید و راه نجات و رستگاری برای قومش 
و  مضروب  پدر  دست  به  مسیح  است.  کردن«  ُخرد  یا  کوفتن،  نمودن،  »مجروح  معنای  به  که  می باشد  کا  دا عبری  زبان 
کشید تا قومش به واسطۀ رنج و عذاب و مرگ او رستگار شوند. گشت و زحمت دید و بار غم و اندوه را به دوش  کوفته 
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فصل ۱۱: پسر خدا جان سپرد

گناهان ما بسنده نبود. مزد  گشت برای پرداخت جریمۀ  که مسیح بر صلیب جلجتا متحمل  رنج و عذاب وصف ناپذیری 
فدا سازد. بود مسیح جان  بنابراین، الزم  گناه مرگ است. 

ما تسلیم مرگ هستیم
می نماید  اعالم  بشر  گناه  بر  خدا  داوری  نتیجۀ  را  مرگ  می گوید،  سخن  مرگ  از  کتاب مقدس  که  باری  نخستین  همان  از 
اینکه می گوییم مرگ همواره  بشر سقوط کرده است.  بر  نمودار داوری خدا  گذار می کنیم  آن  از  که  قبر  )پیدایش ۲: 1۷(. هر سنگ 
َرِحم  در  که  کودکانی  گناهکارترند.  می میرند  بقیه  از  زودتر  که  کسانی  که  نیست  معنا  بدین  حتمًا  است  خدا  داوری  نمودار 
خدا  از  سرکشی  و  طغیان  در  عمر  یک  که  مردمانی  هستند  طرفی،  از  نشده اند.  مرتکب  هم  گناه  یک  حتی  می میرند  مادرشان 
که  است  معنا  این  به  صرفًا  است،  خدا  داوری  نمودار  مرگ  می گوییم  وقتی  بنابراین،  دارند.  هم  طوالنی  عمر  و  می کنند  زندگی 

بر همگان است. داوری خدا  نشانه های  از  یکی  و مرگ  یم،  گناهکار و  کرده ایم  گناه سقوط  در  ما  همۀ 

آفریده است؟. 1 را  آن  که خدا  گشت  وارد جهانی  مرگ  رومیان 5: 1۲، چگونه  رسالۀ  گفتۀ  به 

 

 

 

 

 

و  طبیعی  پدیدۀ  یک  مرگ  که  است  کتاب مقدس  روشن  و  شفاف  شهادت  این  دارد.  اشاره  آدم  به  آدم«  »یک  نکته: 
آن پس،  از  و  وارد جهان شد  آدم، مرگ  گناه  با  گناه است.  بر  داوری خدا  پیامد  بلکه  نیست،  از چرخۀ طبیعت  جزیی 

نمایید(. نیز مشاهده  را  و 1۷  )آیات 15  گشته است  آدم  نسل  گریبانگیر  مرگ  گناه،  به خاطر 

کتاب مقدس، مرگ . ۲ که خدا در آن نقشی ندارد. به فرمودۀ  گناه نیست  باید درک نماییم مرگ صرفًا یکی از پیامدهای طبیعی 
کمیتش مقّدر نموده است. خدا نه فقط روز مرگ همۀ انسان ها را تعیین نموده است، خودش  تک تک انسان ها را خدا در حا
هم جان انسان ها را می گیرد. این آیات دربارۀ حقیقت نامبرده به ما چه تعلیمی می دهند: تثنیه 3۲: 39؛ اول سموییل ۲: ۶؛ 

عبرانیان 9: ۲۷؟

 

 



76

پرجالل انجیل  کشف 

 

 

 

خواه . 3 باشد،  منظور  شد  گذاشته  ما  حساب  به  که  آدم  گناه  خواه  است.  انسان  گناه  نتیجۀ  مرگ  کتاب مقدس،  سراسر  در 
آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  کرده اند.  گناه  همه  چون  می میرند،  همه  است:  یکی  نتیجه  شویم،  گناه  مرتکب  شخصًا  خودمان 

تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  اشاره می گردد 

۲۰ حزقیال 1۸: ۴،  الف. 

 

 

 

 

رومیان ۶: ۲3ب. 

 

 

 

 

و . ۴ بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیۀ  می کشد.  تصویر  به  گویا  و  شیوا  بسیار  را  مرگ  و  انسان  گناه  رابطۀ   ۶ :۶۴ اشعیا  کتاب 
محتوای آن آشنا شوید. فساد و تباهی اخالقی انسان به چه شکلی توصیف می شود؟ فساد و تباهی اخالقی انسان و جدیت 

دارد؟ به همراه  گریزناپذیری  پیامدهای  گناه چه  پیگیری  در  او  کوشایی  و 
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ضرورت مرگ مسیح
گناهانمان  کرده ایم و سزاوار مرگ و جهنم می باشیم. آمرزش ما محال است، مگر اینکه جریمۀ  ما از شریعت خدا سرپیچی 
بر  را  ما  گناهان  او  است.  مسیح  عیسی  انجیل  کالم  جاِن  این  گردند.  برآورده  خدا  شریعت  عادالنۀ  مطالبات  و  شود  پرداخت 

را می طلبند. آن  و شریعت عادالنه اش  که خدای قدوس  نمود  را تحمل  و مجازاتی  ما جان سپرد،  به جای  گرفت،  دوش 

شریعت . 1 مطالبات  او  مرگ  نمود.  تحمل  را  خدا  غضب  ما  جای  به  و  گرفت  دوش  به  را  ما  گناهان  مسیح  صلیب،  ی  رو بر 
اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  چکیدۀ  ساخت.  ممکن  را  ما  آمرزش  و  رساند  انجام  به  بودیم  نموده  سرپیچی  آن  از  ما  که  را 

کمک می کنند. ما  به  این حقیقت  در درک  می گردد 

)اشعیا 53: ۶(. نهاد  بر مسیح  را  ما  ولی خدا     جمیع  )رومیان 3: ۲3(،  زیرا همه          الف. 

راه ب.  در  که  چون  نمود،  فدیه  لعنت  از  را  ما  مسیح  ولی   ،)1۰ :3 )غالطیان  هستیم  زیر      گناهانمان  خاطر  به  ما 
ما     شد )غالطیان 3: 13(.

ما ج.  جای  به  مسیح  صلیب،  ی  رو بر  ولی،   ،)۲ :59 )اشعیا  است  شما      خدای  و  شما  میان  در  شما   خطایای 
)متی ۲۷: ۴۶(.     شد 

و د.  ما      سبب      به  مسیح  صلیب،  ی  رو بر  ولی،  هستیم،  قدوس  خدای  غضب  و  مجازات  سزاوار  ما 
)اشعیا 53: 5(. ما      به سبب     

ی صلیب، مسیح برای گناهان ما یکبار    ، یعنی     ه.ه مزد گناه     است )رومیان ۶: ۲3(، ولی، بر رو
پطرس 3: 1۸(. )اول  بیاورد  نزد خدا  را  ما  تا  برای    ، 

آیات، سه عنصر . ۲ این  گفتۀ  به  کتاب مقدس است.  در  انجیل  تعریف  کامل ترین  اما  15: 1- ۴ مختصرترین  قرنتیان  اول  رسالۀ 
کتاب مقدس چه می باشند؟ انجیِل  اصلی 

بر  بود مسیح  نه فقط الزم  آیه، متوجه می شویم  این  )آیۀ 3(. در  ما       گناهان  راه  ُکتب در  بر حسب  مسیح  الف. 
کند. فدا  ما جان  گناهان  برای  واقعًا  بود  نماید، همچنین الزم  را تحمل  صلیب جلجتا غضب خدا 

مسیح ب.  رستاخیز  و  مرگ  که  بگیریم  نظر  در  عبارتی  فقط  را  جمله  این  است  اشتباه   .)۴ )آیۀ  شد  اینکه       و 
واقعًا  کید نماید. مسیح  تأ او بیشتر  بر واقعیت مرگ  تا  نام می برد  از دفن شدن مسیح  کالم خدا  به هم ربط می دهد.  را 

بود. واقعًا جان سپرده  دفن شد، چون 

پی نوشت ج.  و  ضمیمه  صرفًا  را  مسیح  عیسی  رستاخیز  نباید   .)۴ )آیۀ  ُکتب       حسب  بر  سوم  روز  در  مسیح 
ندارد.  اهمیتی  چندان  که  است  یدادی  رو یا  غیرضروری  توضیح  یک  مسیح  رستاخیز  گویی  گردانیم،  انجیل  بشارت 

اولویت است! در  رستاخیز مسیح  اعالم  اعمال رسوالن،  کتاب  در 

و مختصر . 3 کوتاه  از مرگ مسیح  اینکه توصیفشان  با  با دقت شرح می دهند.  را بسیار  انجیل ها مرگ مسیح  نویسندۀ  هر چهار 
کامل می باشد. این آیات را بخوانید. سپس به حقایق مهم و اصلی آنها اشاره نمایید: متی  کالمشان قاطع و با یقین  است، 

یوحنا 19: 3۰. لوقا ۲3: ۴۶؛  مرقس 15: 3۷؛  ۲۷: 5۰؛ 
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گناه مرگ است، مسیح به جای  نکته: در شرح انجیل ها، این دو حقیقت بیان می شوند: )1( واقعیت مرگ مسیح: مزد 
قوم خود جان سپرد تا آن جریمه را پرداخت نماید؛ )۲( مسیح بر مرگ خویش اقتدار دارد: او روح خود را سپرد، روح خود 
که  را تسلیم نمود )متی ۲۷: 5۰؛ یوحنا 19: 3۰(. او روح خود را به دست پدرش سپرد )لوقا ۲3: ۴۶(. مسیح شهیدی نبود 

گردد. کفاره  و  قربانی  قومش  برای  تا  نمود  فدا  رغبت جان  و  میل  با  او  تن دهد.  به شهادت  ناخواسته 

کتاب مقدس دربارۀ مرگ مسیح و اهمیت آن برای قومش می باشند. . ۴ که در ادامه به آنها اشاره می گردد از مهم ترین آیات  آیاتی 
توضیح دهید. را  آیات  از  هر یک  مفهوم  و  معنا  از  خالصه ای 

رومیان 5: ۶ الف. 

 

 

 

 

رومیان 5: ۸ب. 

 

 

 

 

رومیان 5: 1۰ج. 
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داشته . 5 یکردی  رو چه  افتاد،  اتفاق  ما  خاطر  به  که  مسیح،  مرگ  به  باید  ایمانداران،  ما،   ،15 -1۴ :5 قرنتیان  دوم  رسالۀ  گفتۀ  به 
باشیم؟

 

 

 

 

 

و رستگاراِن . ۶ فرشتگان  کتاب مکاشفه 5: ۸- 1۰،  گفتۀ  به  پایان می رسانیم.  به  ابدیت  و  به آسمان  با چشم اندازی  را  این درس 
زمانه ها چه سرودی می سرایند؟ و  دوران ها  همۀ 
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کفارۀ ما فصل ۱۲: مسیح 

نظر  دلجویی،  نشاندن،  »فرو  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِپروپیکیاِر«   propiciare نام  به  فعلی  التین  زبان  در  واژه  این 
که مطالبات  اشاره دارد  قربانیی  به  و  hilasmos »هیالسُمس« می باشد  یونانی  زبان  واژۀ »کفاره« در  کردن.«  را جلب  کسی  لطف 
حقایق  نماییم،  درک  کاماًل  را  کفاره  اهمیت  و  معنا  آنکه  برای  می نشاند.  فرو  را  خدا  غضب  و  می سازد  برآورده  را  خدا  عدالت 

نمود. مرور خواهیم  آموختیم  قبل  در فصل های  که  را  بنیادینی 
موشکافانه  و  شدید  باید  عملکردهایش  بنابراین،  است.  عادل  خدا  هستیم:  رو به رو  دوراهی  بزرگ ترین  با  کتاب مقدس،  در 
از  سرپیچی  و  ببخشد  را  گناهکار  خدا  گر  ا نماید.  محکوم  را  گناهکار  و  تبرئه  را  بی گناه  باید  خدا  باشد.  عادالنه  قوانیِن  پایۀ  بر 
در  را  عدالت  گر  ا حال،  این  با  بود.  نخواهد  عادلی  خدای  نکند،  مجازات  را  خودش  از  آدمیان  نافرمانی  و  نااطاعتی  و  شریعتش 
کل انسان ها محکوم خواهند بود. این  حق تک تک انسان ها اجرا نماید و در حق هر انسانی دقیقًا آنچه سزاوارش است روا دارد، 
کسانی  به  همزمان  و  باشد  عادل  می تواند  خدا  »چگونه  می رساند:  کتاب مقدس  پرسش های  چشمگیرترین  از  یکی  به  را  ما  امر 
که  نموده ایم  بازگو   ۲۶ :3 رومیان  رسالۀ  در  را  رسول  پولس  کالم  مفهوم  این،  از  پیش  دهد؟«  نشان  رحمت  شوند  محکوم  باید  که 

بشمرد؟« را عادل  گناهکاران  و  باشد  می فرماید: »چگونه خدا می تواند عادل 
که به سبب  اینجا، به انجیل عیسی مسیح می رسیم. همان خدایی  پاسخ این پرسش ها در واژۀ »کفاره« یافت می شود. در 
و  نمی گیرد  نادیده  را  عدالتش  مطالبات  خدا  سپرد.  جان  شریران  جای  به  و  گشت  انسان  می سازد  محکوم  را  شریران  عدالتش 
و مرگ پسرش، خدا  با رنج و عذاب  را عادل بشمرد.  بتواند شریران  تا  را دستکاری نمی کند  آنها  یا  آنها چشم پوشی نمی نماید  از 
کفارۀ ما است. قربانی مسیح این  آنچه عدالتش از شریران مطالبه می کند به انجام رساند و غضب خویش را فرو نشاند. مسیح 

بیامرزد. را  ما  و تخلف های  و سرپیچی ها  کند  ما رحم  به  و عادل  که خدای قدوس  فراهم می نماید  را  امکان 

کیفری رضایت قضایی یا 
که مسیح مطالبات عدالت الهی را به انجام رساند، مهم است دقیقًا معنای این جمله  هرگاه به این موضوع اشاره می شود 
در  رضایت  جلب  ستد،  و  داد  دایرۀ  در  رضایت  جلب  می رسند:  سرانجام  به  شکل  دو  مطالبات  این  اصل،  در  نماییم.  درک  را 

کیفری. یا  قضایی  دایرۀ 

که دقیقًا  جلب رضایت در دایرۀ داد و ستد: حساب قرض یا بدهی فقط زمانی تسویه می شود 
تسویه  دالر  پنج  و  بیست  پرداخت  با  را  بدهی  دالر  پنجاه  نمی شود  شود.  پرداخت  مبلغ  کل 
ک  خا اونس  ده  طال  اونس  ده  جای  به  نمی تواند  است  بدهکار  طال  اونس  ده  که  کسی  کرد. 

تحویل دهد. ُرس 

که حکم مجرم را قاضی  کیفری: رضایت وقتی جلب می شود  جلب رضایت در دایرۀ قضایی یا 
که صادر می شود با میزان جرم یکی باشد.  که حکمی  تعیین نماید. اما حتمًا این گونه نیست 
برای دزد  گردد.  با جرم صادر  و حکم متناسب  انصاف رعایت شود  که  این است  تنها شرط 
کار  از  است  کرده  خیانت  که  کسی  و  است،  زندانی  حکمش  قاتل  می شود.  صادر  جریمه 

برکنار می شود.



82

پرجالل انجیل  کشف 

و ستد« نمی باشد.  گشت »رضایت در دایرۀ داد  که مسیح متحمل  و عذابی  رنج  که  این مثال ها، بدیهی است  به  توجه  با 
که قومش به پرداخت آن محکوم  کیفری« است. مسیح دقیقًا همان جریمه ای را  رنج و عذاب مسیح »رضایت در دایرۀ قضایی یا 
و  عادل  خدای  که  بود  همان  دقیقًا  مسیح  عذاب  و  رنج  نگشت.  محکوم  جهنم  در  ابد  تا  مسیح  یعنی  نکرد،  پرداخت  بودند 

آزاد شوند. گناه  پرداخت جریمۀ  از  گناهکاران  و  اجرا شود  الهی  تا عدالت  بود  نموده  مقرر  قدوس 

رضایت، و ارزش بی کران مسیح
بی کران  ارزش  آموزۀ  به  است  الزم  رساند،  انجام  به  را  الهی  عدالت  مطالبات  مسیح  که  می شود  اشاره  موضوع  این  به  هرگاه 
گناهان انبوه  ی صلیب عذاب می کشد و به این وسیله بهای  گردد. چگونه یک انسان چند ساعت رو عیسی مسیح بسیار توجه 
گناهکاران را پرداخت می نماید و آنها را از عذاب ابدی در جهنم نجات می بخشد؟ چگونه زندگی آن یک  تقریبًا بی شماری از 
کسی یافت می شود  این پرسش ها در ذات و سرشت آن یگانه  انجام می رساند؟ پاسخ  به  را  کاماًل قدوس  انسان عدالِت خدای 
 ،)9 :۲ )کولسیان  است  کن  سا الوهیت  ُپری  تمامی  جسم،  جهت  از  خدا،  پسر  در  اینکه  به  نظر  سپرد.  جان  و  کشید  عذاب  که 
او به خاطرشان  که  کسانی است  از زندگی همۀ  ارزشمندتر  زندگی اش ارزش بی کران دارد. به عبارتی، زندگی پسر خدا بی نهایت 

کتاب مقدس است. زیباترین حقایق  از  یکی  این  جان سپرد. 

کتاب مقدس کفاره در  آموزۀ 
اعالم می کنند. ما  گناهان  برای  کفاره  را  قربانی مسیح  که  یم  کتاب مقدس می پرداز آیات  مهم ترین  از  به شماری  ادامه،  در 

تعلیمی . 1 چه  ما  به  است،  گناهانمان  برای  کفاره  مسیح  که  حقیقت،  این  دربارۀ  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی 
می دهند؟

۲ :۲ یوحنا  اول  الف. 

 

 

 

 

فصل  این  ابتدای  در  واژه  این  تعریف  )به  می باشد  »هیالسُمس«   hilasmos یونانی  زبان  در  »کفاره«  واژۀ  نکته: 
و  قوم  و  زبان  و  قبیله  هر  از  مردمان  برای  مسیح  نیست.  یهودیان  مخصوص  فقط  مسیح  قربانی  نمایید(.  مراجعه 

)مکاشفه 5: 9(. گشت  قربانی  امت 

یوحنا ۴: 1۰ب.  اول 
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قومش  به  خدا  نامشروط  و  مقتدرانه  محبت  می باشد.  »هیالسُمس«   hilasmos یونانی  زبان  در  »کفاره«  واژۀ  نکته: 
یا ارزش قوم خدا هیچ گونه  را به جهان بفرستد. این محبت به لیاقت و شایستگی  تا پسر خود  او بود  انگیزه بخش 

ما است. برای  پسرش  کفارۀ  و  مرگ  نهایی محبت خدا  گواه  یا  تأیید  ُمهر  ندارد.  ربطی 

۲: 1۷ج.  عبرانیان 

 

 

 

 

 

»فعل«  زبان  دستور  نظر  از  که  می باشد  »هیالسُکمای«   hilaskomai یونانی  زبان  در  بکند«  »کفاره  عبارت  نکته: 
یاری  به  آنکه  برای  خدا  پسر  می باشد.  »اسم«  زبان  دستور  نظر  از  نیز  »هیالسُمس«   hilasmos و  می آید  حساب  به 
انسان ها جان دهد )عبرانیان 1۰: ۴(.  برای  انسان  بود یک  به خود می گرفت. الزم  را  آدمیان  باید ذات  بیاید  آدمیان 
در  خدا  پیشگاه  در  و  باشد  خدا  فروغ  انسان ها  حضور  در  می تواند  انسان  هم  و  است  خدا  هم  که  کسی  آن  فقط 

انسان حاضر شود. قالب یک 

کفاره . ۲ گناهانمان  برای  که  را  مسیح  مرگ  معنای  که  است   ۲۸ -۲3 :3 رومیان  رسالۀ  کتاب مقدس  در  بی نظیر  آیات  از  یکی 
توضیح دهید. این عبارت ها مختصر  از  هر یک  دربارۀ  توضیح می دهد.  گشت 

)آیۀ ۲5(؟ باشد  کفاره  تا  کرد  قبل معین  از  را  کسی  خدا چه  الف. 
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»در  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِپروتیِتمای«   protithemai یونانی  زبان  در  کرد«  معین  قبل  »از  عبارت  نکته: 
تا  گردد  مصلوب  همه  چشم  جلوی  پسرش  نمود  مقّدر  خدا  دادن.«  قرار  همگان  چشم  جلوی  در  یا  دید  معرض 
 hilasterion که در این آیه »کفاره« ترجمه شده است در زبان یونانی عدالتش را آشکارا به همه نشان دهد. واژه ای 
غضب  یا  می نشاند،  فرو  را  غضب  می کند،  جبران  را  غضب  که  دارد  اشاره  قربانیی  به  و  می باشد  »هیالسِتریون« 
در  را  خود  پسر  خدا  صلیب،  ی  رو بر  شود.  دلجویی  است،  شده  آزرده  که  مقابل،  طرف  از  تا  می بخشد  تسکین  را 

باشد. کفاره  گناهان  برای  تا  نمایان ساخت  کل جهان  مقابل 

)آیۀ ۲5(.ب.  او  به وسیلۀ خون  ایمان،  واسطۀ  به 

 

 

 

 

 

بهره مند  مسیح  کفارۀ  برکت  از  می توان  ایمان  وسیلۀ  به  که  است  این  نامبرده  عبارت  تفسیر  طبیعی ترین  نکته: 
داده می شویم. آشتی  با خدا  ما،  به خاطر  و مرگ جسمانی اش  او  قربانی  و  به مسیح  ایمان  با  ما،  گشت. 

)آیۀ ۲5(.ج.  در حین تحمل خدا  گذاشتن خطایای سابق،  فرو  به سبب  را ظاهر سازد،  آنکه عدالت خود  تا 

 

 

 

 

 

 

یا  دهد  نشان  را  خود  عدالت  که  است  این  کرد  معین  قبل  از  را  خود  پسر  مرگ  اینکه  از  خدا  عالی  هدف  نکته: 
گردد؟ عبارت نامبرده در آیۀ ۲5 به ما پاسخ می دهد: »به سبب  ثابت نماید. ولی چرا الزم بود عدالت خدا آشکار 
گناهکار  که خدا از زمان سقوط آدم به بشر  گذاشتن خطایای سابق، در حین تحمل خدا.« رحمت و بردباری  فرو 
حوا  و  آدم  می آورد.  وجود  به  تردید  و  شک  خدا  بودن  عادل  ادعای  خصوص  در  ظاهر،  در  گویا،  است  داده  نشان 
اما  می گشت،  نابود  نوح  طوفان  وقوع  با  باید  جهان  کل  شد.  ارزانی  آنها  به  حیات  نعمت  اما  بودند.  مرگ  سزاوار 
خدا  شریعت  از  اسراییل  قوم  دایم  سرپیچی  و  سرکشی  ماندند.  زنده  نبودند،  هم  بی گناه  که  خانواده اش،  و  نوح 
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که مرتکب شد بخشیده نشود.  گناه زنا و قتلی  کل قوم ختم شود. داوود می توانست به خاطر  کت  می توانست به هال
و  رنج  در  این پرسش  نشان دهد؟  باید محکوم شوند رحمت  که  کسانی  به  اما  باشد،  چگونه خدا می تواند عادل 
نمی باشد  این  آدم  سقوط  زمان  از  قومش  گناهان  با  خدا  بردباری  دلیل  می شود.  داده  پاسخ  مسیح  مرگ  و  عذاب 
مسیح  که  بود  این  آدم  گناه  زمان  از  خدا  بردباری  و  صبر  دلیل  است.  بی اعتنا  گناه  به  یا  نیست  عادل  خدا  که 
در  ایماندارانش  به  خدا  که  آمرزشی  و  بردباری،  رحمت،  کند.  فدا  جان  خدا  قوم  گناهان  برای  تا  می آمد  آینده  در 
می کرد.  فدا  جان  ایمانداران  همۀ  برای  و  می آمد  مسیح  که  بود  دلیل  این  به  فقط  داشت  ارزانی  عهدعتیق  دوران 
آدمیان  به  آینده  در  چه  و  حال  در  چه  گذشته  در  چه  خدا  که  است  نموده  فراهم  را  امکان  این  مسیح  مرگ  فقط 
رسید،  انجام  به  گشت  انسان  آنکه  از  پس  واقع  در  بود  بانی اش  مسیح  که  نجاتی  »هرچند  دهد.  نشان  رحمت 
گشته  برگزیدگان  ابتدای عالم در همۀ زمان ها و دوران ها، پی در پی، شامل حال همۀ  از  تأثیر، و فایدۀ آن  برکت، 

بند ششم(. میِنستر، فصل هشتم،  )اعتقادنامۀ ِوست  است« 

که به عیسی ایمان آورد )آیۀ ۲۶(.د.  کسی را  برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر 

 

 

 

 

 

 

گناهکار  که مانع می شد تا خدای عادل قوم  نکته: با عذاب و مرگ عیسی مسیح بر صلیب جلجتا، هر سد راهی 
مطالبات  نمود،  آشکار  را  خویش  عدالت  خدا  قومش،  گناهان  مجازات  با  شد.  برداشته  میان  از  نبخشد  را  خود 
دوش  بر  با  قومش،  جای  به  ایستادن  با  مسیح  نشاند.  فرو  را  خویش  غضب  و  ساخت،  برآورده  را  خود  عدالت 
که سزاوار قومش بود راه  گناه قومش، با تحمل غضب خدا در جسم خود، و با خاموش نمودن آتش غضبی  گرفتن 
و عدالتش  بی آنکه قدوست  بشمرد،  عادل  را  قوم خود  می تواند  این رو، خدا  از  نمود.  مهیا  خود  قوم  برای  را  نجات 

گردد. خدشه دار 
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فصل ۱۳: مسیح رستگاری ما

کار  به  را  مهم  بسیار  و  زیبا  واژۀ  سه  کتاب مقدس  است،  نموده  مهیا  مسیح  عیسی  واسطۀ  به  خدا  که  نجاتی  توصیف  برای 
کتاب مقدس، حقیقت و آموزۀ »کفاره« را با جزییات بررسی نمودیم.  رستگاری. در فصل قبل، با تکیه به  فدیه،  بازخرید،  می برد: 
دو  هر  دارد.  اهمیت  صلیب  یداد  رو از  ما  درک  در  »کفاره«  آموزۀ  اندازۀ  به  دارد،  اختصاص  »فدیه«  آموزۀ  بررسی  به  که  درس،  این 

نمود. دفاع  آنها  از  و  کرد  اعالم  را  دو حقیقت  هر  باید  و  کتاب مقدس محور می باشند  زیربنای مسیحیِت  و  حقیقت شالوده 

کتاب مقدس آموزۀ »بازخرید« در 
یک  بازخرید  خریدن[.   =  emere  + باز   =  re[ »ِردیِمِر«   redimere نام  به  است  فعلی  از  برگرفته  التین  زبان  در  »بازخرید«  واژۀ 
کنند و او  که پس از آنکه او به بردگی فروخته می شود یا به اسیری برده می شود، بهای آزادی او را پرداخت  نفر به این معنا است 
آزادی  برای  که  دارد  اشاره  بهایی  به  فدیه  واژۀ  دارد.  نام  رهاننده  آزاد می کند  را  دیگر  نفر  که یک  کسی  نمایند.  دوباره خریداری  را 
آن  مسیح  کتاب مقدس،  در  است.  شده  پرداخت  بهایش  که  دارد  اشاره  آزادیی  به  رستگاری  یا  رهایی  واژۀ  می شود.  پرداخت 

نموده است. پرداخت  را  قوم خود  رستگاری  یا  رهایی  بهای  نمودن جان خویش  فدیه  با  که  رهاننده است 

مسیح، رهاننده و فدیه
است  قرن ها  که  ندارد  تعجب  جای  پس  قومش.  برای  فدیه  هم  و  است  قومش  رهانندۀ  هم  مسیح  کتاب مقدس،  فرمودۀ  به 

واژگان می باشند. دلنشین ترین  و  قوم خدا جزو عزیزترین  برای  واژه  دو  این 

دربارۀ . 1 می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  نمود.  پرداخت  را  آن  که  است  فدیه ای  جانش  و  است  قومش  رهانندۀ  مسیح 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  این حقیقت 

مسیح آمد تا جان خود را در راه بسیاری      )متی ۲۰: ۲۸(. این واژه در زبان یونانی lutron »لوتُرن« می باشد  الف. 
یا  بند،  گشودن  زره،  کردن  باز  لباس،  نمودن  گشاد  برای  این فعل  کردن(.  )رها  »لوو«   luo نان  به  از فعلی است  برگرفته  که 
یک  یا  برده  یک  آزادی  برای  که  است  بهایی  منظور   ،۲۸ :۲۰ متی  انجیل  بافت  در  می رود.  کار  به  دست  این  از  کارهایی 

نمود جان خودش است. پرداخت  قومش  و رستگاری  آزادی  برای  که مسیح  فدیه ای  پرداخت می شود.  اسیر 

antilutron ب.  یونانی  زبان  در  واژه  این   .)۶ -5 :۲ تیموتائوس  )اول  همه          راه  در  را  خود  مسیح 
»شهادتی  عبارت  می گردد.  پرداخت  نفر  یک  آزادی  گرفتن  پس  برای  که  دارد  اشاره  بهایی  به  و  می باشد  »آنتی لوترون« 
در  الهی  مقّدر  زمان  در  خدا،  بی نقص  و  عالی  ارادۀ  بر  بنا  مسیح  که  می نماید  اشاره  واقعیت  این  به  معین«  زمان  در 

نمود. فدیه  را  و جان خود  آمد  به جهان  یخ،  تار

قوم . ۲ رهایی  برای  که  می باشند  بهایی  مورد  در  کتاب مقدس  آیات  زیباترین  از  آیه  دو  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی 
توضیح دهید. را  آیات  این  از حقایق  گشت. چکیده ای  پرداخت  خدا 
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۲۸ :۲۰ اعمال رسوالن  الف. 

 

 

 

 

چنین  کلیسا  آیه،  این  در  خرید.  خودش  برای  را  کلیسا  بلکه  نکرد،  پرداخت  را  کلیسا  بهای  صرفًا  مسیح  نکته: 
خود خریده است. این آیه اشاره ای قوی به الوهیت مسیح  که ]خدا[ آن را به خون  نامیده می شود: »کلیسای خدا 
کن  سا الوهیت  ُپری  تمامی  جسم،  جهت  از  ی،  و در  شد،  یخته  ر جلجتا  صلیب  بر  خونش  که  انسان،  آن  است. 

بی نهایت است. و  بی کران  نمود  تقدیم  ما  برای رستگاری  که مسیح  بهای خونی  و  ارزش   .)9 :۲ )کولسیان  است 

1: 1۸- 19ب.  پطرس  اول 

 

 

 

 

 

اشاره  گران قیمت  و  پربها  بسیار  چیزی  به  و  می باشد  »تیمیئوس«   timios یونانی  زبان  در  »گران بها«  واژۀ  نکته: 
همۀ  مقابِل  نقطۀ  مسیح  گران بهای  خون  عزیز.  بسیار  بسیار  چیزی  احترام،  و  عزت  برازندۀ  و  درخور  چیزی  دارد، 
کنند. واژۀ »بی عیب« در زبان یونانی  که آدمیان می کوشند برای رهایی و رستگاری خود تقدیم  چیزهای فانی است 
 aspilos بیانگر چیزی بی نقص و بی ایراد می باشد. واژۀ »بی داغ« در زبان یونانی  که  amomos »آموموس« می باشد 

ایرادگیری است. از  و عاری  بی سرزنش،  بی لکه،  که  بیانگر چیزی است  و  »آسپیلوس« می باشد 

رسیده . 3 انجام  به  ما  رستگاری  آیا  می دهند؟  تعلیمی  چه  ما  به  رستگاری مان  دربارۀ  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی 
پرداخت شده است؟ کاماًل  گناهانمان  بدهی  آیا  است؟ 

یوحنا 19: 3۰ الف. 
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است.  رسیده  جهان  گوش  به  کنون  تا که  است  آزادی  بیانیۀ  قوی ترین  و  محکم ترین  شد«  »تمام  عبارت  نکته: 
از عهدۀ  کردن،  »تمام  این معنا است:  به  که  »ِتِلئو« می باشد   teleo نام  به  یونانی یک تک واژه  زبان  در  این عبارت 
سرانجام  به  و  کردن  تمام  دارد  مراحلی  سلسله  که  را  عملی  یا  کار  دادن،  خاتمه  رساندن،  پایان  به  برآمدن،  کاری 
همه چیز  که  دید  عیسی  چون  بعد،  »و  می رود:  کار  به   ۲۸ :19 یوحنا  انجیل  در  قبل تر  آیه  دو  واژه  همین  رساندن.« 

تشنه ام.« گفت:  تمام شود،  کتاب  تا  رسیده است،  انجام  به 

9: 1۲ب.  عبرانیان 

 

 

 

 

از عبارت »فدیۀ  باشد.  قوم خود  تا میانجیگر  کرد  به آسمان صعود  نمود، مسیح  که مرگش حاصل  ثمری  با  نکته: 
موقت  ما  رستگاری  که  است  این  حقیقت  نخستین  نمود.  درک  را  عظیم  حقیقت  دو  می توان  یافت«  را  ابدی 
از پیش حاصل شده  که رستگاری ما  نیست، رستگاری ما ابدی و تغییرناپذیر است. دومین حقیقت این است 

ما تضمین است. است. رستگاری 

رهایی یافتن از جریمۀ شریعت
با  گریبانگیرشان است.  از شریعت  یا لعنت سرپیچی  کنون جریمه  ا و  از شریعت خدا سرپیچی نموده اند  انسان ها  تک تک 

نمود. آزاد  لعنت شریعت  از  را  قوم خود  پرداخت جریمۀ شریعت، عیسی مسیح  و  فدیۀ جان خویش 

معنایش . 1 است؟  کسانی  چه  حال  شامل  جریمه  این  می گردد؟  توصیف   1۰ :3 غالطیان  رسالۀ  در  شریعت  جریمۀ  چگونه 
چیست؟
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نکته  این  بر  تا  می برد  کار  به  را  آرد«  »به جا  و  نماند«  »ثابت  عبارت های  پولس  می طلبد.  کامل  اطاعت  شریعت  نکته: 
می شود  موجب  شریعت  از  ی  کج رو کوچک ترین  می طلبد.  عمل  در  و  کامل  و  دایم  اطاعت  شریعت  که  نماید  کید  تأ
که می تواند چنین ترجمه شود:  گیرد. واژۀ »ملعون« در زبان یونانی katara »کاتارا« می باشد  لعنت شریعت بر انسان قرار 
نمودن  تسلیم  گویای  و  است  الهی  محکومیت  و  داوری  شدیدترین  توصیفگر  واژه  این  »دشنام.«  یا  »لعنت،«  »نفرین،« 

کت می باشد. یا هال به مجازات  نفر  یک 

نمود؟. ۲ مهیا  را  آزادی  این  گشته اند؟ چگونه مسیح  آزاد  از چه چیزی  قوم خدا  رسالۀ غالطیان 3: 13،  گفتۀ  به 

 

 

 

 

 

معنا  این  به  که  می باشد  گورازو«  گزا »ِا  exagorazo یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  کرد«  »فدا  اینجا  در  که  فعلی  نکته: 
مورد  در  معمواًل  واژه  این  است.«  او  اختیاردار  دیگری  که  کسی  یا  چیزی  گرفتن  پس  یا  بها،  پرداخت  »خریدن،  است: 
گشت، و غضب خدا را تحمل  گرفت، لعنت  را بر دوش  گناهان ما  کار می رود. مسیح  پرداخت بهای آزادی بردگان به 
مفهوم  به  که  می باشد  »ِکسیلون«   xulon یونانی  زبان  در  »دار«  واژۀ  برساند.  سرانجام  به  را  ما  رستگاری  و  رهایی  تا  نمود 
آن  بر  را  مجرمان  که  دارد  اشاره  چوبی  یا  تیرچه  به  واژه  این  قدیم،  یونانی  زبان  در  است.  »چوب«  معنای  به  کلمه  واقعی 
نظر  از  دهند  نشان  تا  یختند  می آو تیرچه  و  دار  بر  را  تبهکاران  و  مجرمان  عهدعتیق،  شریعت  بر  بنا  می کردند.  میخکوب 

.)۲3 :۲1 )تثنیه  ملعون می باشند  خدا 

آیه، . 3 این  گفتۀ  به  می گردد.  توصیف  گویا  و  زنده  تصویری  با  می آورد  ارمغان  به  مسیح  که  فدیه ای   ،1۴ :۲ کولسیان  رسالۀ  در 
توضیح دهید. هر عبارت  مورد  در  انجام می رسد؟  به  فدیه  این  از چه چیز می رهاند؟ چگونه  را  قوم خود  مسیح 

بود محو ساخت. ما  به خالف  و  فرایض  بر  و مشتمل  ما  که ضد  را  آن دستخطی  الف. 
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یا  یادداشت  به  معمواًل  واژه  این  می باشد.  »خیروِگرافون«   cheirographon یونانی  زبان  در  »دستخط«  واژۀ  نکته: 
برای  که  نیز  کیفرخواست  مورد  در  بود.  ثبت  آن  در  بدهکار  شخِص  بدهی  مبلغ  که  داشت  اشاره  دست نوشته ای 
»دوگما«   dogma یونانی  زبان  در  »فرایض«  واژۀ  می بردند.  کار  به  را  واژه  این  می گشت  صادر  و  نوشته  مجرمان 
مطالبات  به  واژه  این  یاد،  ز احتمال  به  آیه،  این  بافت  در  می کند.  اشاره  عمومی  فرمان  یا  حکم  به  که  می باشد 
زبان  در  ساخت«  »محو  عبارت  می شوند.  صادر  ما  ضد  بر  نافرمانی مان  سبب  به  که  دارد  اشاره  شریعت  قضایی 
کل بدهی  از بین بردن.« مسیح  کردن،  ک  که به این معنا است: »زدودن، پا گزاِلیفو« می باشد  exaleipho »ِا یونانی 

نمود. ک  پا یا  تسویه  را  و شریعت خدا  به خدا  ما 

برداشت.ب.  میان  از  زده،  به صلیب خود میخ  را  آن  و 

 

 

 

 

 

نمود.  پرداخت  بود  ما  بر ضد  که  را  گونه مطالبۀ شریعت  و هر  ما  بدهی  بر صلیب جلجتا، مسیح  با مرگش  نکته: 
گونی دارد. عده ای معتقدند عبارت مورد نظر به این رسم اشاره  گونا عبارت »به صلیب خود میخ زده« تفسیرهای 
را به شکل علنی به همه نشان می دادند. هدف  برگۀ تسویه حساب  کسی پرداخت می شد،  که وقتی بدهی  دارد 
داشته  ادعایی  نتواند  دیگر  کسی  تا  است  نموده  پرداخت  را  خود  بدهی  بدهکار  شخص  دهند  نشان  که  بود  این 
گشت. شریعت دیگر نمی تواند بر ما ادعا و طلبی  کند. بدهی ما با مرگ مسیح پرداخت  باشد یا از او چیزی طلب 
کیفرخواست مجرم و تبهکار را باالی  که  داشته باشد. عده ای دیگر معتقدند عبارت نامبرده به این رسم اشاره دارد 
کنند و همگان از دلیل اعدام او باخبر شوند )متی  سر او بر صلیب میخکوب می کردند تا جرمش را به همه اعالم 
گشت. را متحمل  ما جریمۀ شریعت  به جای  و  گرفت  بر دوش  بر صلیب جلجتا  را  ما  گناهان  ۲۷: 3۷(. مسیح 
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فصل ۱۴: مسیح آزادی ما

تعلیم  هم  را  این  می کند،  زندگی  شریعت  جریمۀ  بار  زیر  سقوط کرده  انسان  می دهد  تعلیم  اینکه  بر  عالوه  کتاب مقدس، 
آنها  قومش  جای  به  سپردن  جان  با  مسیح  دارد.  سلطه  او  بر  شیطان  و  است  شیطان  بردۀ  و  اسیر  سقوط کرده  انسان  که  می دهد 
شیطان  قدرت  هم  و  می پردازد  هستند  سزاوارش  او  قوم  که  را  جریمه ای  هم  مسیح  می بخشد.  نجات  ک  هولنا واقعیت  این  از  را 

را خنثی می سازد.
از قدرت شیطان نجات  را  که هرچند مسیح قوم خود  یم، بسیار مهم است درک نماییم  از آنکه در مطالعه مان پیش رو قبل 
دوران های  در  مسیحیت،  یخ  تار در  می گردد.  پرداخت  خدا  به  فدیه  این  بلکه  نمی پردازد،  شیطان  به  را  فدیه  این  می بخشد، 
بردگی  از  را  قوم خود  این وسیله  به  و  نمود  پرداخت  به شیطان  را  فدیه  که مسیح  بوده اند  باور  این  بر  اشتباه  به  مختلف، عده ای 
کم اهمیت  کار نجات بخش مسیح را  کتاب مقدس در تضاد است، جالل و شکوه  آزاد ساخت. اما چنین باوری به صراحت با 
یشه ندارد.  کتاب مقدس ر که هم بسیار زشت و زننده است و هم در  جلوه می دهد، و به شیطان موقعیت و جایگاهی می بخشد 
گناهان قومش جان خود را همچون قربانی تقدیم خدا نمود. مرگ  کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد مسیح برای پرداخت بهای 
گناهان ما را پرداخت می نماید، و به این وسیله از شیطان سلب قدرت می کند  مسیح عدالت خدا را به انجام می رساند، بدهی 

متهم سازد. را  به مسیح  ایمانداران  نتواند  تا شیطان 

اقتدار شیطان و اسارت انسان
از  داده شده است.  و سلطۀ محدودی  به شیطان قدرت  واقعًا  این حال،  با  کل عالم است.  فرمانروای  اقتدار مطلق  با  خدا 

دارد. اقتدار  کنانش  بر سا و  دنیای سقوط کرده  این  بر  این رو، شیطان 

در انجیل لوقا ۴: 5، ۶، شیطان دربارۀ خودش و رابطه اش با این دنیای سقوط کرده حرفی به زبان می آورد. شیطان چه می گوید . 1
و معنای حرفش چیست؟

 

 

 

 

سلطۀ  و  قدرت  باشد  یادمان  باید  حال،  این  با  گرفتند.  قرار  شیطان  سلطۀ  زیر  کنانش  سا و  دنیا  آدم،  سقوط  با  نکته: 
ارادۀ خدا است. تسلیم  شیطان 

سلطه . ۲ سقوط کرده  دنیای  این  بر  واقعًا  شیطان  نیست.  بی اساس  و  بی پایه  فخرفروشی  یک   ۶ :۴ لوقا  انجیل  در  شیطان  حرف 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  یوحنا 5: 19  اول  رسالۀ  دارد. 

در     خوابیده است. دنیا  الف.     



94

پرجالل انجیل  کشف 

مسیح  به  که  است  افرادی  تک تک  منظورش  بلکه  دارد،  اشاره  آدمیان  به  کلی  طور  به  فقط  نه  »تمام«  واژۀ  نکته: 
کشیدن یا تکیه  که به معنای »دراز  ایمان ندارند. فعل »خوابیده است« در زبان یونانی keimai »ِکی مای« می باشد 
برعکس،  سازد.  آزاد  شیطان  سلطۀ  و  چنگال  از  را  خود  نمی کند  تقال  و  تالش  انسان  کلی،  طور  به  است.  دادن« 

روزگار می گذراند. با سلطۀ شیطان  و هماهنگ  و همرنگ  با ساز شیطان می رقصد  آدمیزاد 

یا لقب . 3 نام  آنها اشاره می گردد،  که در ادامه به  آیاتی  آنها است. در  کتاب مقدس، نام اشخاص معمواًل معّرف شخصیت  در 
شیطان چیست؟

اینجا »رییس« ترجمه شده  که  بیرون افکنده می شود )یوحنا 1۲: 31؛ 1۴: 3۰؛ 1۶: 11(. واژه ای  الف.     این     
که می تواند »فرمانده« یا »سردسته« هم ترجمه شود. این »جهان« به تودۀ  archon »آرخون« می باشد  است در زبان یونانی 

با خدا غریبه اند. و  زندگی می کنند  ارادۀ خدا  بر ضد  و طغیان  با سرکشی  که  دارد  اشاره  آدمیان  انبوه 

که در ایشان     این     )دوم قرنتیان ۴: ۴(. فقط یک خدای حقیقی وجود دارد )اول قرنتیان ۸: ۴- ۶(. ب. 
خدا  صفت های  صاحب  شیطان  است.  جهان  این  خدای  او  گویی  است،  شیطان  پیرِو  سقوط کرده  دنیای  این  اما 

بپرستند. را همانند خدا  او  آدمیان  و می خواهد  انگار خدا است  که  دنیا جوالن می دهد  در  گونه ای  به  اما  نیست. 

در ج.  را  انسان  که  مادی،  جهان  این رو،  از  است.  روح  شیطان   .)۲ :۲ )افسسیان  وفق              بر 
محدودیت خویش نگاه می دارد، برای شیطان مانع و بازدارنده نیست. قدرت و اقتدار شیطان ماورای قدرت و اقتدار 

.)1 )آیۀ  دارد  نفوذ  و  مرده اند قدرت  روحانی  از لحاظ  که  آنانی  بر  واقعًا  کی است. شیطان  کرۀ خا این  فرمانروایان 

شیطان . ۴ و  سقوط کرده  انسان  میان  می گردد؟  توصیف  سقوط کرده  انسان  چگونه  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  در 
دارد؟ رابطه ای وجود  چه 

انسان سقوط کرده فرزند     است )اول یوحنا 3: ۸، 1۰؛ یوحنا ۸: ۴۴(. انسان سقوط کرده فرزند ابلیس و جلوه گر  الف. 
و  می باشند  ابلیس  خود  پدر  از  فریسیان  می فرماید  مسیح   ،۴۴ :۸ یوحنا  انجیل  در  است.  ابلیس  ارادۀ  و  شخصیت 

انجام دهند. را  پدر خود  می خواهند خواهش های 

exousia ب.  یونانی  زبان  در  واژه  این   .)1۸ :۲۶ رسوالن  )اعمال  می کنند  زندگی  شیطان  در      سقوط کرده  انسان 
که »سلطه« یا »اقتدار« ترجمه می شود. وجود و هستی انساِن سقوط کرده در اقتدار و قدرت شیطان  ْیسیا« می باشد  گزو »ِا

توصیفگر قدرت شیطان می باشد. اخالقی  و  روحانی  1: 13، ظلمت  کولسیان  رسالۀ  در  است. 

از ج.  فرمانبری  و  خدا  از  نافرمانی   .)۲ :۲ )افسسیان  شیطان          ارادۀ  و  خواست  به  سقوط کرده  انسان 
نامیده  معصیت«  »فرزندان  ِبجا  و  حق  به  سقوط کرده  انسان های  است.  سقوط کرده  انسان  مشخص  نشانۀ  شیطان 
این  به  که  می باشد  »ِاِنرگئو«   energeo یونانی  زبان  در  می کند«  »عمل  فعل  می کند.  عمل  شیطان  آنها  در  که  می شوند 

کردن.« کار  با قدرت  و  پرتکاپو  و  تأثیرگذار  بودن،  کار  به  معنا است: »مشغول 

نمی کنند د.  باور  را  خدا  شهادت  که  کسانی   .)۴ :۴ قرنتیان  )دوم  است  گردانیده  شیطان      را  سقوط کرده  انسان 
را  آنها  فریب هایش  و  دروغ ها  با  او  تا  می شوند  سپرده  شیطان  به  افراد  این  می گردد.  نازل  ایشان  بر  خدا  ک  هولنا داوری 

گرداند. کور  اخالقی  و  روحانی  از لحاظ 
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pagis ه.ه یونانی  زبان  در  واژه  این   .)۲۶ :۲ تیموتائوس  )دوم  است  شده  صید  ابلیس  در      سقوط کرده  انسان 
از  معمواًل  را  تله  یا  دام  می کنند.  اسیر  و  گرفتار  آن  در  را  طعمه  که  دارد  اشاره  دامی  یا  تله،  تور،  به  و  می باشد  گیس«  »پا
کند. بی آنکه خبر داشته باشد،  گرفتار  و  ببلعد  را در خود  او  تا بی آنکه طعمه متوجه باشد  نظرها مخفی نگه می دارند 
دام  از  انجیل  نور  وسیلۀ  به  و  می آید  خودش  به  خدا  فیض  با  اینکه  تا  است،  گرفتار  ابلیس  دام  در  سقوط کرده  انسان 

شیطان نجات می یابد.

انسان سقوط کرده باید       آید )دوم تیموتائوس ۲: ۲۶(. این عبارت در زبان یونانی zogreo »زوگِرئو« می باشد و. 
را  کریمانۀ خدا، انسان سقوط کرده خود  اقتدار  کردن به  با پشت  گرفتن.«  که به این معنا است: »به دست آوردن، زنده 
اسیر اقتدار شیطان می گرداند. شیطان آزادی از قید و بند شریعت اخالقی خدا را به انسان سقوط کرده وعده می دهد. 

گناه ختم می شود. بردگی  به  آزادی همواره  به اصطالح  این  آنکه،  حال 

به ز.  »برگشتند  اینجا  در  که  عبارتی   .)15 :5 تیموتائوس  )اول  شیطان  به        برمی گردد  سقوط کرده  انسان 
پیچ  یا  »برگشتن  است:  معنا  این  به  دقیقًا  که  می باشد  کِتِرپو«  »ِا  ektrepo یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  عقب« 
کسی  با  یا  کسی رو در رو نشود  با  تا  را بازمی گرداند  ی خود  که رو کار می رود  کسی به  خوردن.« این عبارت در توصیف 
رفته  در  خود  جای  از  که  می رود  کار  به  پایی  یا  دست  مورد  در  عبارت  این  پزشکی،  اصطالح  در  نکند.  شنود  و  گفت 
به  باشند.  داشته  کاری  خدا  با  نمی خواهد  دلشان  اصاًل  می دهند  نشان  می گردانند  ی  رو خدا  ارادۀ  از  که  آنانی  است. 
اما  کند،  ی  پیرو جهالت  ی  رو از  را  شیطان  سقوط کرده  انسان  بسا  چه  می گردند.  شیطان  پیروان  افراد  این  ترتیب،  این 
فاسد  ذات  دو  هر  می باشند.  خویشاوند  سقوط کرده  انسان  و  شیطان  نمی کند.  ی  پیرو اجبار  به  و  ناخواسته  را  او  قطعًا 

دو دشمن خدا هستند. هر  و  دارند 

پیروزی مسیح، و رستگاری ما
گناه مرگ است )رومیان ۶: ۲3( و به شیطان قدرت داده شده است این جریمه را بر سر  کتاب مقدس تعلیم می دهد جریمۀ 
به جای قومش،  با جان سپردن  گشت.  پیروز  بر شیطان  و رستاخیزش  و مرگ  زندگی  با  آورد )عبرانیان ۲: 1۴- 15(. مسیح  انسان 

نمود. را سلب قدرت  و شیطان  کرد  پرداخت  را  آنها  بدهی  مسیح 

این . 1 بر  بنا  می دهد.  انجام  آمدنش  دنیا  به  با  موعود  مسیح  که  است  کاری  دربارۀ  مهم  بی نهایت  نبوتی   15 :3 پیدایش  کتاب 
را شکست می دهد؟ کارهای شیطان چه می کند؟ مسیح چگونه شیطان  و  با شیطان  نبوت، مسیح 

 

 

 

 

 

 =  proto[ »ُپروتوایوانگلیوم«(   protoevangelium التین:  زبان  )در  می نامند  انجیل  نخستین  را  آیه  این  معمواًل،  نکته: 
و  می کند،  مبارزه  شیطان  با  می گردد،  انسان  که  دارد  اشاره  خدا  پسر  به  زن  یت  ذّر انجیل[.   =  evangelium  + نخستین 
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پاشنۀ  به حالت مرگبار زخمی می شود. شیطان  یعنی شیطان  را می کوبد،  پیروز می شود. مسیح موعود سر شیطان  او  بر 
بود:  نخواهد  مرگبار  مسیح  زخم  اما   .)5 -۴ :53 )اشعیا  می کشد  عذاب  مار  با  نبرد  در  مسیح  یعنی  می زند،  را  مسیح 
»خدای  بود:  خواهند  شریک  مسیح  پیروزی  در  خدا  قوم   ،۲۰ :1۶ رومیان  رسالۀ  فرمودۀ  به  برمی خیزد!  مردگان  از  مسیح 

پای های شما خواهد سایید.« زیر  را  زودی شیطان  به  سالمتی 

تعلیمی می دهد؟. ۲ ما چه  به  آمدن مسیح  دربارۀ هدف  یوحنا 3: ۸  اول  رسالۀ 

 

 

 

 

 

کردن، خنثی  که به »سست  که در اینجا »باطل سازد« ترجمه شده است در زبان یونانی luo »لوئو« می باشد  نکته: فعلی 
قوم  ویژه  به  نمود،  نابود  را  ابلیس  اعمال  جهان  به  آمدنش  با  مسیح  دارد.  اشاره  کردن«  نابود  یا  کردن،  متالشی  کردن، 

آزاد ساخت. اسارت شیطان  از  را  خود 

تعلیمی می دهد؟. 3 قوم مسیح چه  دربارۀ رستگاری  و  بر شیطان  پیروزی مسیح  دربارۀ   15 :۲ کولسیان  رسالۀ 

 

 

 

 

 

 

یاسات و قوات« به شیطان و فرشتگان سقوط کرده اشاره دارند. پایه و اساس قدرت و سلطۀ شیطان بر قوم خدا  نکته: »ر
گردانده  آنها  گریبانگیر  را  مرگ  جریمۀ  و  آورده،  لعنت  زیر  را  ایشان  کرده،  جدا  خدا  از  را  خدا  قوم  که  است  آنها  گناهان 
گناهان قومش را پرداخت نمود، قدرت شیطان بر آنها نیست و نابود  است. وقتی مسیح میانجی شد و بدهی یا جریمۀ 
که به این  کرد« ترجمه شده است در زبان یونانی apekduomai »آِپکدومای« می باشد  که در اینجا »بیرون  گشت. فعلی 
 deigmatizo کردن، خلع سالح نمودن.« عبارت »عالنیه آشکار نمود« در زبان یونانی کردن، چپاول  معنا است: »محروم 
همگان  حضور  در  و  آشکارا  مسیح  دادن.«  نشان  نمونه  یا  ساختن  »نمونه  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِدیگماتیزو« 
بر  پیروزی مسیح  نمود.  را در حضور همه مغلوب  بر صلیب جلجتا شیطان  با مرگش  و  )رومیان 3: ۲5(  گشت  کفارۀ ما 
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گناهان ما را بر دوش می گیرد،  که مسیح  ی صلیب است  شیطان و ارواح شریر به وسیلۀ صلیب حاصل می گردد. بر رو
تمام شد  گناه، عمر مرگ  برداشته شدن  میان  از  با  باطل می نماید.  را  ما  بدهی  و دستخط  ما عذاب می کشد،  به جای 

گشت. نابود  مرگ  بر  و قدرت شیطان 

تعلیمی می دهد؟. ۴ قوم مسیح چه  دربارۀ رستگاری  و  بر شیطان  پیروزی مسیح  دربارۀ   15 -1۴ :۲ رسالۀ عبرانیان 

 

 

 

 

 

 

داشتن،  سهم  »مشارکت،  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »کوینوِنئو«   koinoneo یونانی  زبان  در  کت«  »شرا واژۀ  نکته: 
گناه را به دوش می کشند.  شریک بودن.« همۀ انسان ها در جسم و خون با هم شریکند و همگی غم مشترک سقوط در 
نوشید.  ما  بدبختی  و  مصیبت  مشترک  پیالۀ  همان  از  و  گشت  شریک  ما  با  خون  و  جسم  در  خدا  ابدی  و  ازلی  پسر 
مطالبه  آنها  برای  را  مرگ  عادالنۀ  جریمۀ  و  سازد  متهم  گناهانش  به  را  بشر  می توانست  و  داشت  قدرت  مرگ  بر  شیطان 

را بست. اتهام ها  و دهان همۀ  نمود  پرداخت  را  آن جریمه  کند. مسیح 
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ل کشف انجیل پرجال
فصل ۱۵: مسیح آشتی ما

بخش اول: آموزۀ آشتی نمودن
همۀ  کنند؟«  آشتی  عادل  خدای  با  می توانند  گناهکاران  »چگونه  است:  مشترک  جهان  مذهب های  بیشتر  در  پرسش  این 
از  را  توجه  کتاب مقدس  اما  می کنند.  معرفی  آشتی  این  میانجیگر  را  مذهبی  و  نیک  اعمال  انجام  دنیا  مذهب های  و  دین ها 
بر صلیب جلجتا  میانجیگری مسیح  با  فقط  گناهکاران  تمرکز می نماید.  بر صلیب  او  کار  و  بر عیسی مسیح  و  برمی دارد  انسان 

داده می شوند. آشتی  با خدا 

آشتی به چه معنا است
متحد  آوردن،  گرد   =  conciliare  + نو  از  دوباره،   =  re[ می باشد  یکونسیلیاره«  »ر  reconciliare التین  زبان  در  »آشتی«  واژۀ 
رساندن،  توافق  به  ساختن،  متحد  نو  از  آوردن،  هم  کنار  »دوباره  است:  معنا  این  به  »آشتی«  واژۀ  نمودن.[.  متقاعد  ساختن، 
زبان  در  »مصالحه«  و  »آشتی«  واژگان  عهدجدید،  در  شدن.«  همراه  و  دوست  هم  با  دوباره  پذیرفتن،  را  یکدیگر  نمودن،  سازگار 

قرار می باشند: این  از  یونانی 

این  نمودن.  برقرار  رابطه  دوباره  کردن،  صلح  فکر،  تغییر  یا  دادن  تغییر  »دی آالسو«:   diallasso
که با برادر خود صلح می کند. کار رفته است  کسی به  واژه فقط در انجیل متی 5: ۲۴ در مورد 

کاالیی  که سکۀ بهادار را با  کسی  کردن یا مبادله نمودن، مانند  katallasso »کاتاالسو«: عوض 
گرفتن. در رسالۀ  کسی جای  کردن، دوباره در دل  کند، صلح  معادل و هم وزن خودش مبادله 
اول قرنتیان ۷: 11، این واژه توصیفگر آشتی زن با شوهرش است. در رسالۀ رومیان 5: 1۰ )دو بار( 
کار رفته است. و در رسالۀ دوم قرنتیان 5: 1۸- ۲۰ )سه بار( این واژه در اشاره به صلح با خدا به 

apokatallasso »آپوکاتاالسو«: مفهوم این واژه قوی تر و شدیدتر از »کاتاالسو« می باشد و به صلح 
کولسیان 1: ۲۰، ۲۲،  و آشتی تمام عیار و همه جانبه اشاره دارد. در رساله های افسسیان ۲: 1۶ و 

رفته است. کار  به  با خدا  توصیف صلح  در  واژه  این 

گه« اسمی هم خانواده با فعل »کاتاالسو«  گه«: در ساختار دستور زبان، »کاتاال katallage »کاتاال
یا  تجارت  در  ستد  و  داد  خصوص  در  واژه  این  کتاب مقدس،  از  خارج  ادبیات  در  می باشد. 
واژه  این  مجازی،  معنای  در  می رود.  کار  به  پول  نمودن  پای  یا  پا  و  کردن  هم ارز  و  پول  تبدیل 
جای  دیگری  دل  در  دوباره  کسی  محبت  که  است  موقعیتی  توصیفگر  و  نمودن  آشتی  بیانگر 
که توبه می کنند و به  گناهکارانی است  با  گیرد. در عهدجدید، این واژه توصیفگر آشتی خدا 
می گرداند  آنها  حال  شامل  را  خود  لطف  نظر  خدا  و  می آورند  ایمان  صلیب  بر  او  کار  و  مسیح 

قرنتیان 5: 1۸- 1۰(. دوم  11: 15؛  )رومیان 5: 11؛ 
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کسی آشتی می کند؟ کسی با چه  چه 
»چه  می شود:  مطرح  مهم  بسیار  پرسشی  نمودیم،  تعریف  را  »مصالحه«  یا  »آشتی«  واژۀ  کتاب مقدس  بر  تکیه  با  که  کنون،  ا
با  را  خدا  یا  می کند(  لطف  خدا  به  )انسان  می دهد  آشتی  خدا  با  را  انسان  صلیب  آیا  یعنی  می کند؟«  آشتی  کسی  چه  با  کسی 

انسان می گردد(؟ )لطف خدا شامل حال  انسان 
گناهکاران با خدا دشمن هستند )یعنی ضد  با اینکه  که عده ای به اشتباه باور دارند  از آن جهت اهمیت دارد  این پرسش 
کتاب مقدس تعلیم می دهد خدا نیز با  خدا هستند(، خدا هرگز با انسان دشمن نیست )یعنی ضد انسان نیست(. با این حال، 
گناهکاران خشمگین می باشد )مزمور 5: 5؛ ۷: 11؛ یوحنا 3: 3۶(،  گناهکاران دشمن است. خدا قدوس و عادل است. بنابراین، از 

.)۶ -5 :11 )مزمور ۷: 11- 13؛  نماید  داوری  را  گناهکاران  آماده است  و  اشعیا 59: ۲(،  )مزمور 5: ۴؛  گناهکاران غریبه می باشد  با 
صلیب خدا را با ما آشتی می دهد. مسیح  کسی آشتی می کند« دو پاسخ دارد. )1(  کسی با چه  که »چه  از این رو، این پرسش 
برطرف  ما  با  خدا  دشمنی  بنابراین،  نشاند.  فرو  را  خدا  غضب  و  نمود،  اجرا  را  خدا  عدالت  کرد،  پرداخت  را  ما  گناهان  بدهی 
با  صلیب  میانجیگری  با  ما   )۲( آورد؛  حساب  به  عادل  پسرش  به  ایمان  خاطر  به  را  ما  او  که  می گردد  فراهم  امکان  این  و  می شود 
)یعنی  می کنیم  توبه  گناهانمان  از  ما  و  می بخشد  تازه  خلقت  و  تازه  تولد  را  ما  روح القدس  که  زمان  آن  می شویم  داده  آشتی  خدا 

یم. ایمان می آور به مسیح  و  برطرف می گردد(  کردارمان مشهود است  و  پندار  در  که  با خدا  ما  دشمنی 

با . 1 تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  است.  نمودن«  »آشتی  آموزۀ  دربارۀ  کتاب مقدس  آیات  مهم ترین  از  یکی   11 -1۰ :5 رومیان  رسالۀ 
بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس آنها را توضیح دهید. این آیات دربارۀ آموزۀ »آشتی نمودن« به ما چه تعلیمی می دهند؟

.)1۰ )آیۀ  بودیم  که دشمن  در حالتی  گر  ا زیرا  الف. 

 

 

 

 

از  که  است  کسی  توصیفگر  و  می باشد  »ِاخِتروس«   echthros نام  به  صفتی  یونانی  زبان  در  »دشمن«  واژۀ  نکته: 
در  به شدت مخالف می باشد.  او  با  و  تلخ است  او  به  یا دلش نسبت  بیزار است  او  از  دارد،  به دل  کینه  نفر  یک 
 ،۲1 :1 کولسیان  و   ۷ :۸ رومیان  رساله های  در   .)19 :1۰ لوقا  13: 39؛  )متی  است  شیطان  صفت  واژه  این  انجیل ها، 
گفته می شود انسان  کار می رود. معمواًل،  این واژه در اشاره به خصومت و دشمنی ذهن و فکر انسان سقوط کرده به 
با  است.  گمراه کننده  بسیار  جمله  این  آنکه،  حال  نیست.  دشمن  انسان  با  هرگز  خدا  ولی  است،  خدا  دشمن 
ک و قدوس خدا  که دشمنی نامبرده در آیۀ 1۰ یک دشمنی دوطرفه است، بسیاری از الهیدانان بر دشمنی پا وجودی 
گناهکاران در شرارتشان با  کید می نمایند. چارلز هاج معتقد است: »نه فقط  گناهکاران تأ یا خشم عادالنۀ خدا بر 
ک و قدوس است« )نقل قول  که پا گناهکاران دشمن است، دشمنی و خصومتی  خدا دشمن هستند، خدا هم با 
پلید  تنفر  و  بیزاری  بر  »واژۀ دشمن  یموند معتقد است:  ِر ِال.  رابرت  رومیان« صفحۀ 13۸(.  کتاب »تفسیر رسالۀ  از 
کتاب  از  )نقل قول  است«  نظر  مد  ما  از  خدا  قدوس  و  ک  پا تنفر  و  بیزاری  بلکه  ندارد،  کید  تأ خدا  از  ما  نامقدس  و 



101

اول( ما )بخش  آشتی  مسیح 

دشمنی  یک  دشمنی  »این  است:  معتقد  هنری  َمتیو   .)۶۴۶ صفحۀ  مسیحی«  ایمان  در  نوین  نظام مند  »الهیات 
کتاب »تفسیر  از  انزجار دارند« )نقل قول  از خدا  گناهکاران  انزجار دارد و هم  گناهکاران  از  دوطرفه است. هم خدا 

َمتیو هنری« جلد ششم، صفحۀ 39۷(. قلم  به  کتاب مقدس 

1۰(.ب.  )آیۀ  داده شدیم  با خدا صلح  پسرش،  به وساطت مرگ 

 

 

 

 

 

به  »آشتی  بخش  توضیح  )به  می باشد  »کاتاالسو«   katallasso یونانی  زبان  در  شدیم«  داده  »صلح  عبارت  نکته: 
جانب  از  آشتی  است.  خدا  با  ایمانداران  آشتی  زیربنای  یا  شالوده  مسیح  مرگ  نمایید(.  مراجعه  است«  معنا  چه 
فرو  را  برآورده می نماید، غضب خدا  را  که مرگ مسیح مطالبه های عادالنۀ شریعت خدا  این شکل است  به  خدا 
انسان  از جانب  آشتی  بشمارد.  را عادل  گناهکاران  و  بماند  تا خدا عادل  مهیا می سازد  را  امکان  این  و  می نشاند، 
تا خدا  را می گشاید  و در  برمی دارد  راه  از سر  را  گناه  کیفر  و  و جریمه  گناه  مانع  که مرگ مسیح  این شکل است  به 
کار روح القدس است، تنفر و دشمنی  که  تازه ای  با خلقت  آورد.  بار  گناهکاران به  را در دل  تازه و نجات  بذر تولد 
که از شریعت خدا عار دارد دلش  گناهکاری  گناهکاران از خدا به محبت و دوست داشتن خدا تبدیل می شود و 

باشد. آن  از  اطاعت  و مشتاق  نهد  را حرمت  تا شریعت خدا  دگرگون می شود 

1۰(.ج.  )آیۀ  یافت  او نجات خواهیم  به وساطت حیات  یافتن،  از صلح  بعد  بیشتر،  پس، چقدر 

 

 

 

 

 

آن  اساس  و  پایه  که  تمام عیار است  واقعیتی  ایمانداران  آشتی  و  یافته اند. صلح  به مسیح صلح  ایمانداران  نکته: 
لحظه  همان  ما  نمی بریم،  سر  به  کردن  آشتی  انتظار  در  ما  است.  جهانیان  برای  مسیح  همیشۀ  برای  یکبار  مرگ 
با  مسیح  مرگ  وساطت  به  گر  ا پرسش:  می شویم.  داده  آشتی  خدا  با  کمال،  و  تمام  یم،  می آور ایمان  مسیح  به  که 
و  تنها شالوده  پاسخ: مرگ مسیح  او نجات خواهیم یافت؟  به وساطت حیات  خدا آشتی داده می شویم، چگونه 
زنده  را  ما  می خواند،  را  ما  است،  یافته  تعالی  و  نموده  قیام  مردگان  از  که  مسیح،  است.  خدا  با  ما  آشتی  زیربنای 
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ما  برای  تا در پیشگاه تخت خدا  زنده است  ابد  تا  کامل می گرداند، و خودش  را  را حفظ می نماید، ما  می کند، ما 
)عبرانیان ۷: ۲5(. نماید  شفاعت 

صلح د.  االن  او  وساطت  به  که  مسیح،  عیسی  ما،  خداوند  وسیلۀ  به  می کنیم،  فخر  هم  خدا  در  بلکه  فقط،  همین  نه  و 
.)11 )آیۀ  یافته ایم 

 

 

 

 

 

فخر  و  شادی  خدا  در  فقط  کنند  آشتی  خدا  با  می توانند  مسیح  میانجیگری  با  فقط  می کنند  باور  که  آنانی  نکته: 
و  می باشد  »کاوخاُامای«   kauchaomai یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  »فخر«  اینجا  در  که  واژه ای  می نمایند. 
یا فخر بفروشد. در رسالۀ فیلیپیان 3: 3، پولس رسول  ببالد  کسی  یا  کسی به چیزی  که  گویای این واقعیت است 
قرنتیان  اول  رسالۀ  در  ندارد.  اعتماد  جسم  بر  و  می کند  فخر  عیسی  مسیح  به  که  می داند  کسی  را  واقعی  مسیحی 

نماید.« فخر  در خداوند  کند  فخر  که  »هر  پولس می گوید:   ،31 :1

و . ۲ بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  است.  نمودن«  »آشتی  آموزۀ  دربارۀ  آیات  مهم ترین  از  یکی   ۲۲ -19 :1 کولسیان  رسالۀ 
توضیح دهید. را  این عبارت ها  آشنا شوید. سپس  آن  محتوای 

)آیۀ 19(. کن شود  او سا در  ُپری  تمامی  که  داد  بدین  زیرا خدا رضا  الف. 

 

 

 

 

 

 

ندارد. مسیح هرگز  کاستی وجود  و  کمی  او  و عملکرد  بنابراین، در شخصیت  نکته: مسیح خدا در جسم است. 
کمال  ی شکست را نمی بیند. در زنجیر نجات ما، حلقۀ سست و ضعیفی وجود ندارد. آشتی ما با خدا تمام و  رو

آید. به وجود  آن  در  تغییری  و محال است  است 



103

اول( ما )بخش  آشتی  مسیح 

)آیۀ ۲۰(.ب.  با خود مصالحه دهد  را  او همه چیز  به وساطت  اینکه  و 

 

 

 

 

 

دیگری  میانجیگر  است.  نموده  تعیین  ما  با  خودش  آشتی  برای  خدا  که  است  میانجیگری  آن  مسیح  فقط  نکته: 
که در این آیه و آیۀ ۲۲ »مصالحه« ترجمه شده است در زبان یونانی apokatallasso »آپوکاتاالسو«  وجود ندارد. واژه ای 
آیۀ ۲۰ یعنی آنچه  گفتۀ  می باشد )به توضیح بخش »آشتی به چه معنا است« مراجعه نمایید(. واژۀ »همه چیز« به 

آسمان است. در  آنچه  و  زمین  بر 

)آیۀ ۲۰(.ج.  آورد  پدید  را  ی سالمتی  به خون صلیِب و که  چون 

 

 

 

 

 

که  است  ممکن  وقتی  فقط  است،  ممکن  صلیب  بر  مسیح  عذاب آور  مرگ  با  فقط  خدا  با  صلح  و  آشتی  نکته: 
کم اهمیت  را  صلیب  یا  کند  انکار  را  حقیقت  این  اهمیت  که  انجیلی  اصطالح  به  هر  شود.  ما  گردان  بال مسیح 
گناهان ما پرداخت می شود، عدالت خدا اجرا می گردد،  کاذب است. فقط با مرگ مسیح بدهی  جلوه دهد انجیل 

فروکش می کند. و غضب خدا 

)آیۀ ۲۰(.د.  آسمان است  در  آنچه  و خواه  زمین  بر  آنچه  او، خواه  به وسیلۀ  بلی، 
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اثر  خلقت  کل  در  گناه  که  است  این  حقیقت  نخستین  رسید.  حقیقت  چندین  به  می توان  عبارت  این  از  نکته: 
اثرات  و  برداشته می شود  از میان  گناه  که  به وسیلۀ صلیب مسیح است  )رومیان ۸: 19- ۲1(. فقط  گذاشته است 
آشتی  را  انسان  و  خدا  فقط  نه  صلیب  بر  مسیح  مرگ  که  است  این  حقیقت  دومین  می رود.  بین  از  گناه  ویرانگر 
کل عالم  که سرانجام مسیح در  با آدمیان نیز می گردد. سومین حقیقت این است  می دهد، موجب آشتی آدمیان 
که به او ایمان ندارند از صحنۀ روزگار  کسانی را  صلح و آرامش برقرار خواهد نمود. مسیح فرشتگان سقوط کرده و 

نباشند. با خلقت خدا  و دشمنی  نفاق  دیگر موجب  تا  کنار می گذارد 

)آیۀ ۲1(.ه.ه بودید  و دشمن  اجنبی  بد خویش  اعمال  در  نّیت دل  از  که سابقًا  را  و شما 

 

 

 

 

 

 

گذشتۀ ایمانداران می باشند نقطۀ مقابِل روحیۀ شخص صلح پذیر و آشتی پذیر هستند.  که توصیفگر  نکته: واژگانی 
کسی  که در اینجا »اجنبی« ترجمه شده است در زبان یونانی apallotrioo »آپالوتریئو« می باشد و توصیفگر  واژه ای 
که مشارکت و رابطه اش با یک نفر قطع شده و نزدیکی و صمیمیت با او را از دست داده است. واژۀ »دشمن«  است 
مخالف  است،  متنفر  دارد،  دل  به  کینه  که  است  کسی  به  اشاره  و  می باشد  »ِاخِتروس«   echthros یونانی  زبان  در 

دارد. و ضدیت  و خصومت  است، 

)آیۀ ۲۲(.و.  به وسیلۀ موت  بشری خود،  بدن  در  داده است،  بالفعل مصالحه 
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فقط  خدا  با  صلح  و  آشتی  که  است  این  حقیقت  نخستین  می آید.  چشم  به  حقیقت  دو  عبارت،  این  در  نکته: 
دومین  شود.  ما  گردان  بال مسیح  که  است  ممکن  وقتی  فقط  است،  ممکن  صلیب  بر  مسیح  عذاب آور  مرگ  با 
تمام عیار جامۀ عمل پوشیده است. و  کاماًل  که  واقعیتی است  ایماندارانش  با  که آشتی خدا  این است  حقیقت 

)آیۀ ۲۲(.ز.  بی مالمت حاضر سازد  و  بی عیب  و  در حضور خود مقدس  را  تا شما 

 

 

 

 

 

 

نکته: این عبارت توصیفگر یکی از مهم ترین هدف های آشتی خدا با ما است: تا در حضور خدا مقدس و بی عیب 
و بی مالمت باشیم. عالوه بر اینکه ایمانداران، در مسیح، موقعیتشان در حضور خدا این چنین است، این موقعیت 
که  را  آنانی  واقعیت می گیرد. خدا  رنگ  آنها  زندگی  در  که شخصًا  ایمانداران است  تبدیل حقیقی  و  تغییر  نتیجۀ 
که آن فرآیند »تقدیس شدن«  عادل می شمرد و با خود آشتی می دهد طی فرآیندی آنها را تبدیل و دگرگون می نماید 
از لحظۀ تولد تازه آغاز می شود و در  گرداندن[. این فرآیند   = facere sanctus = مقدس +  نام دارد ]در زبان التین: 

آسمان جالل می یابند. در  ایمانداران  که  کمال می رسد  به  زمانی  و  ادامه می یابد  ایمانداران  زندگی  سراسر 
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فصل ۱۶: مسیح آشتی ما

بخش دوم: خدمت مصالحه
گذراندیم،  کتاب مقدس را در مورد آموزۀ »آشتی نمودن« از نظر  گذشته، معنای واژۀ »آشتی« را بررسی نمودیم، تفسیر  در فصل 
که هم به آموزۀ  یم  کردیم. در این فصل، به بررسی آیۀ دیگری می پرداز که به این موضوع می پردازند مطالعه  کالم خدا را  و دو آیه از 
که به ما سپرده شده است  کاربرد آشتی ما در مسیح و جزییات خدمت مصالحه را  »آشتی نمودن« اختصاص دارد و هم اهمیت 
کنش ما به هدیۀ آشتی خدا باید چه باشد؟ توضیح می دهد. آشتی خدا با ما به چه صورت باید در زندگی ما تأثیرگذار باشد؟ وا

که . 1 است  مصالحه  خدمت  و  نمودن  آشتی  آموزۀ  دربارۀ  کتاب مقدس  آیات  مهم ترین  از  یکی   ۲۰ -1۷ :5 قرنتیان  دوم  رسالۀ 
را  عبارت ها  این  سپس  شوید.  آشنا  آن  محتوای  و  بافت  با  تا  بخوانید  دقت  با  را  آیات  این  است.  شده  سپرده  ایمانداران  به 

توضیح دهید.

)آیۀ 1۸(. داده  با خود مصالحه  واسطۀ عیسی مسیح  به  را  ما  که  خدا  الف. 

 

 

 

 

 

katallasso »کاتاالسو« می باشد )به توضیح بخش »آشتی به چه معنا است«  نکته: واژۀ »مصالحه« در زبان یونانی 
که  است  این  حقیقت  نخستین  دارد.  وجود  اصلی  حقیقت  سه  عبارت،  این  در  نمایید(.  مراجعه  قبل  فصل  در 
پیشقدم  ما  با  آشتی  برای  خودش  خدا  که  است  این  حقیقت  دومین  است.  تمام شده  واقعیتی  ما  با  خدا  آشتی 
با  فقط  که  این است  کند. سومین حقیقت  آشتی  با خدا  ندارد  انسان قدرت  نموده است.  برقرار  را  آشتی  و  شده 

امکان پذیر است. ما  با  آشتی خدا  بر صلیب  او  کار  و  میانجیگری مسیح 

)آیۀ 1۸(.ب.  ما سپرده است  به  را  و خدمت مصالحه 
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را  انجیل  که  آنها سپرده شده است  به  یا مسوولیت عظیم  این رسالت  آشتی داده شده اند  با خدا  که  آنانی  نکته: 
نماید. آشتی  آدمیان  با  انجیل  موعظۀ  با  نموده است  اراده  کنند. خدا  آشتی  با خدا  دیگران هم  تا  بشارت دهند 

نداشت ج.  محسوب  بدیشان  را  ایشان  خطایای  و  می داد  مصالحه  خود  با  را  جهان  و  بود  مسیح  در  خدا  اینکه   یعنی 
)آیۀ 19(.

 

 

 

 

 

با خود آشتی دهد.  را  ما  تا  آمد  به جهان  الوهیت مسیح است. در مسیح، خدا  بر  گواه دیگری  این عبارت  نکته: 
همانا  که  را  آشتی  و  صلح  راه  سر  بر  بزرگ  مانع  یک  مسیح  که  است  ممکن  دلیل  این  به  فقط  ما  با  خدا  آشتی 
گناهان قومش، مسیح مطالبات عدالت خدا را برآورده  گناهان ما است از میان برمی دارد. با جان سپردن به خاطر 

فرو می نشاند. را  و غضب خدا  می سازد 

)آیۀ 19(.د.  ما سپرد  به  را  کالم مصالحه  و 

 

 

 

 

 

این  به  که  می باشد  »تیِتمی«   tithemi یونانی  زبان  در  »سپرد«  فعل  است.  مصالحه گر  مسیح  عیسی  انجیل  نکته: 
گذار شده است  گماشتن.« مسوولیت یا رسالتی عظیم به ایمانداران وا کردن،  معنا است: »تعیین نمودن، متعهد 

به هم نسالن خود می باشد. انجیل  موعظۀ  و  بشارت  که همانا 
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)آیۀ ۲۰(.ه.ه ما وعظ می کند  زبان  به  گویا خدا  که  ایلچی هستیم  برای مسیح  پس 

 

 

 

 

 

کنند. این یک خواندگی و افتخار  نکته: خدا آدمیان را رسالت می بخشد تا آنها خبر آشتی خدا با آدمیان را اعالم 
مردمان  به  را  خدا  ارادۀ  و  خواست  که  پادشاهند  دربار  واالمقامان  انجیل  مبشراِن  است.  پادشاه  جانب  از  ُملوکانه 

اعالم می نمایند.

)آیۀ ۲۰(.و.  کنید  با خدا مصالحه  که  استدعا می کنیم  به خاطر مسیح  پس 

 

 

 

 

 

تمنا  کردن،  »خواهش  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِدئومای«   deomai یونانی  زبان  در  »استدعا«  واژۀ  نکته: 
فقط  نه  نمودن  تمنا  این  با  ما  کنند.  آشتی  خدا  با  می کنیم  تمنا  مردم  از  ما  کردن.«  دعا  یا  کردن،  التماس  کردن، 
که خدا حاضر شده  کنند  از این امتیاز و برکت استفاده  آنها را می خوانیم از دشمنی با خدا دست بکشند، بلکه 
یتوِن  کار او بر صلیب با ایشان آشتی نماید. خدا فقط برای زمان مشخصی شاخۀ ز است با میانجیگری مسیح و 
آشتی  این  از  برود  دنیا  از  و  نپذیرد  را  میانجیگر  این  که وساطت  کسی  نموده است. هر  را پیشکش  آشتی  و  صلح 
یتی  فور و  و اضطرار  با اصرار  باید  ما  بازگشت مسیح پهن است.  تا  و آشتی فقط  این صلح  محروم می ماند. سفرۀ 
کنیم به مسیح ایمان بیاورند. به همین دلیل، پولس رسول می گوید: »اینک، الحال، زمان  شدید به مردم التماس 
گر  ا »امروز،  می گوید:  نیز  عبرانیان  رسالۀ  نویسندۀ   .)۲ :۶ قرنتیان  )دوم  است«  نجات  روز  االن  اینک،  است.  مقبول 

ید« )3: 15؛ ۴: ۷(. را سخت مساز بشنوید، دل خود  را  او  آواز 
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گرداندن[. در   = facere یا مقدس +  ِکرفاِسِر« ]sacer = وقف  sacerfacere »سا نام  به  زبان التین فعلی است  واژۀ »قربانی« در 
اشاره  چیزی  به  واژه  این  زبان،  دو  هر  در  می شود.  نامیده  »توسیا«   thusia یونانی  زبان  در  و  می باشد  ذبح  واژه  این  عبری،  زبان 
جای  به  اما،  بچشند.  را  مرگ  طعم  گناهکاران  می طلبد  خدا  عدالت  می شود.  کشته  یا  سالخی  دیگر  کسی  جای  به  که  دارد 

نماید. فروکش  او  و غضب  اجرا شود  تا عدالت خدا  تقدیم می گردد  و  قربانی ذبح  گناهکاران، یک 
را  بی عیب  و  بی نقص  حیوانی  شود.  تقدیم  قربانی  بود  الزم  خدا  شریعت  از  سرپیچی  و  تخلف  هر  جبران  به  عهدعتیق،  در 
توجه  تقدیم می نمودند. مهم است  به خدا  بود  نموده  از حکم خدا سرپیچی  که  کسی  به جای  را  آن حیوان  و  سالخی می کردند 
گناهان را بکند« )عبرانیان 1۰: ۴(. قربانی حیوانات فقط سایه و نمونه بودند  گاوها و بزها رفع  که خون  داشته باشیم »محال است 
گناه مرگ است« )رومیان ۶: ۲3(؛ )۲( به یک قربانی نیاز  گناه امری بسیار جدی است. »مزد  گناه و مجازات  تا نشان دهند: )1( 
ارزش  که  نهایی الزم است  و  قربانی عظیم  برآورده سازد؛ )3( یک  را  و مطالبات عدالت خدا  گناهکاران شود  تا جانشین  است 

پسر خدا. نیست جز  کسی  نهایی  و  قربانی عظیم  این  بی نهایت است.  و  بی کران  او 

ما . 1 به  گناهان  آمرزش  برای  قربانی  حیوانات  تقدیم  دربارۀ  آیات  این  دهید  توضیح  سپس  بخوانید.  را   ۴ -1 :1۰ عبرانیان  رسالۀ 
تعلیمی می دهند؟ چه 

بیامرزد؟ را  قوم خدا  گناهان  نمی تواند  که حکم شریعت عهدعتیق است،  قربانی حیوانات،  1، چرا  آیۀ  فرمودۀ  به  الف. 

آن چیزها.( 1) َنْفس       نه  آینده است،  نعمت های  قربانی هایش       نظام  و  شریعت 

که اشاره ای است به یک سایه یا یک نمای بیرونی.  skia »ِاسکیا« می باشد  نکته: واژۀ »سایه« در زبان یونانی 
قربانی های  است.  »تصویر«  یا  »شکل«  معنای  به  که  می باشد  »ِایُکن«   eikon یونانی  زبان  در  »صورت«  واژۀ 
قربانی  یعنی  بودند،  حقیقی  تصویر  آن  از  صیقل نیافته  بیرونِی  نمای  یک  یا  کم رنگ  سایه ای  فقط  عهدعتیق 

مسیح.

بردارند ب.  میان  از  را  قوم خدا  گناهان  نمی توانستند  قربانی در عهدعتیق  کجا می دانیم حیوانات  از  آیات 1- ۲،  فرمودۀ  به 
گردانند؟ ک  پا را  ایشان  و 

(1 ).)1 )آیۀ  که      می گذرانند  قربانی هایی  به همان  هر سال 

)آیۀ ۲(.( ۲) آنها            گذرانیدن  آیا  یدند،  را می آمرز گناه  قربانی ها  گر  ا

گرداند، دیگر احتیاج  و طاهر  ک  پا را  قوم خدا  قربانی می توانست  گر حیوان  ا نکته: منطق خیلی ساده است: 
حیوانات  پیوستۀ  و  سالیانه  قربانی  می نمود.  کفایت  قربانی  یکبار  شود.  تقدیم  قربانی  پیوسته،  سال،  هر  نبود 

باقی است. قوت خود  به  آنها  و خطایای  گناهان  یادآوری می نماید  قوم خدا  به 

و طاهر ج.  ک  پا را  آنها  و نجاست  برطرف سازند  را  گناهان قوم خدا  بتوانند  قربانی  آیۀ ۴، محال است حیوانات  فرمودۀ  به 
ناشدنی است. امر  این  توضیح دهید چرا  نمودیم،  بررسی  قباًل  که  آیاتی  به  توجه  با  گردانند. 
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الهی  آنچه عدالت  قربانی هرگز نمی توانند  بمیرد. حیوانات  باید  انسان  کرده است. پس  گناه  به خدا  انسان  نکته: 
بی کران  او  کمال  و  ارزش  که  باشد  انسان  یک  باید  بسنده  قربانِی  یگانه  آن  کنند.  برآورده  می کند  مطالبه  انسان  از 

انسان است! و هم  که هم خدا  نیست جز عیسی مسیح  کسی  او  بی نهایت است.  و 

کتاب مقدس دربارۀ برترین بودن قربانی مسیح است. آیات نامبرده را بخوانید . ۲ رسالۀ عبرانیان 1۰: 5- 1۰ یکی از مهم ترین آیات 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  و 

قربانی حیوانات چه می فرماید؟ دربارۀ  آیات 5- ۶، مسیح  گفتۀ  به  الف. 

 

 

 

 

اعالم  صرفًا  مسیح  نمود.  پایه گذاری  موسی  شریعت  در  را  حیوانات  قربانی  نظام  خدا  نمی کند  انکار  مسیح  نکته: 
که توجه را به مسیح  گناه را از میان بردارند. هدف نظام قربانی ها این بود  می نماید حیوانات قربانی قدرت ندارند 

کنند. جلب 

گردد؟ب.  کارآمد حیوانات  نا قربانی  قرار است جایگزین  آیات 5- ۷، مسیح می فرماید چه چیزی  گفتۀ  به 

از نسخۀ یونانی مزمور ۴۰: ۶ نقل قول ( 1) کتاب عبرانیان  برای من      )آیۀ 5(. نویسندۀ  لکن      
انسان  به  کتاب عبرانیان  آیۀ  این  ترجمۀ هفتادتنان معروف است(.  به  یونانی  زبان  به  )ترجمۀ عهدعتیق  می کند 

آورد. به جا  را  ارادۀ خدا  تا  نمود  را وقف  که خود  دارد  اشاره  گشتن مسیح 

به جا ( ۲) برای  مسیح  تمایل  به  هم  آیه  این   .)۷ )آیۀ  خدا        ای  را  تو  تا       می آیم  اینک، 
کمال. به  ارادۀ خدا،  رساندن  به سرانجام  و هم  دارد  اشاره  ارادۀ خدا  آوردن 

رساند؟ج.  انجام  به  را  و چه قصدی  بود  ارادۀ خدا چه   ،1۰ آیۀ  گفتۀ  به 



113

ما قربانی  مسیح 

 

 

 

 

 

به  را  خود  قوم  گناهان  تا  نماید  تقدیم  همیشه  برای  یکبار  را  خود  بدن  که  بود  این  مسیح  برای  خدا  ارادۀ  نکته: 
که قومش تقدیس می شوند و در پیشگاه خدا مقدس  کامل و بی عیب مسیح است  قربانی  گیرد. به سبب  دوش 

تسالونیکیان 3: 13(. )اول  می گردند 

ی داد؟د.  رو تغییری  قومش چه  با  برخورد خدا  در طرز  داد،  قومش جان  گناهان  برای  که مسیح  آیۀ 9، هنگامی  گفتۀ  به 

استوار سازد.( 1) را  تا       برمی دارد  را  پس      

گشت و رستگاری و نجات را به ارمغان آورد، دوران نظام قربانی های عهدعتیق  که مسیح انسان  نکته: آن گاه 
و  سایه ها  و  نمونه ها  کل  تحقق  مسیح  رسید.  پایان  به  مذهبی  تشریفات  و  آداب  انجام  و  کاهنان  وظایف  و 
نزدیک  خدا  به  مسیح  واسطۀ  به  ایمانداران  است.  عهدجدید  شالودۀ  مسیح  است.  عهدعتیق  وعده های 

می شوند.

شکلی . 3 چه  به  آیات  این  است.  برترین  مسیح  قربانی  می دهد  نشان  که  است  دیگری  بی نظیر  متن   1۴ -11 :9 عبرانیان  رسالۀ 
برترین است؟ قربانی مسیح  و  کهانت  نشان می دهند 

11 آیۀ  الف. 

 

 

 

 

 

کاهنان عهدعتیق با خون حیوانات به قدِس معبد وارد می شدند. مسیح بر صلیب جلجتا خود را همچون  نکته: 
گشت. وارد  به حضور خدا  و  نمود  تقدیم  قربانی 
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آیۀ 1۲ب. 

 

 

 

 

 

یخته شد، مسیح در مقام نمایندۀ قومش در حضور خدا در آسمان  بر صلیب جلجتا ر آنکه خونش  از  نکته: پس 
نمود. تقدیم  به خدا  آسمان  در  را  که مسیح خون خود  نمی دهد  تعلیم  آیه  این  نهاد.  قدم 

آیات 13- 1۴ج. 

 

 

 

 

 

 

 

که بی گناه هم نبودند در قدِس زمینی تقدیم می گشت و می توانست  کاهنانی  که به دست  گر خون حیواناتی  نکته: ا
گرداند، چقدر بیشتر، خون مسیح  ک و طاهر  را پا که به جا آورده می شدند نجسان  بر آیین و تشریفات مذهبی  بنا 
که  وجدانی  کنند،  آرام  را  ما  ناآرام  وجدان  نمی توانند  ما  نیکوی  اعمال  گرداند!  طاهر  و  ک  پا را  نجسان  است  قادر 
گوشمان  در  مدام  باشیم،  درست کاری  و  خوب  انسان های  می کوشیم  که  بیهوده مان،  اما  بی وقفه  تقالی  وجود  با 
از  را  بیامرزد، وجدان ما  را  گناهان  برای همیشۀ مسیح قادر است تک تک  قربانِی یکبار  یم.  گناهکار زمزمه می کند 

نماییم. را خدمت  آرامش خدا  و  با شادی  تا  آزاد سازد  را  ما  و  گرداند،  ک  پا تقصیرها  و  گناهان  همۀ 

خدا . ۴ قوم  گناهان  تک تک  برای  همیشه  برای  یکبار  قربانی  این  که  است  این  مسیح  قربانی  دربارۀ  حقایق  مهم ترین  از  یکی 
توضیح دهید. آیات  از  هر یک  مورد  در  کتاب عبرانیان است.  پیوستۀ  درونمایۀ  این حقیقت  گشت.  تقدیم 

۲۶ -۲5 :9 عبرانیان  الف. 
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نکته: قربانی مسیح نسبت به قربانی های عهدعتیق برترین است، چون قربانی شدن مسیح، یکبار برای همیشه، 
را می آمرزد. او  قوم  گناهان تک تک 

عبرانیان 9: ۲۷- ۲۸ب. 

 

 

 

 

 

ارمغان  به  نجات  خود  قوم  برای  دوباره اش  بازگشت  با  که  است  کامل  چنان  گناهان  برای  مسیح  قربانی  نکته: 
آورد. یاد  به  را  گناهانشان  بی آنکه  می آورد، 

1۰: 1۲ج.  عبرانیان 

 

 

 

 

 

که نشسته است. اینکه مسیح در  که هر روز به خدمت می ایستد )آیۀ 11( و مسیح  کاهنی  نکته: فرق است میان 
گشته است. تکمیل  بر صلیب  او  کار  گواهی می دهد  نشسته است  پدر  راست  دست 
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1۰: 1۴د.  عبرانیان 

 

 

 

 

 

کاماًل وقف  گناه جدا باشد، باید  کاماًل از  کامل باشد، باید  که می خواهد با خدا رابطه داشته باشد باید  کسی  نکته: 
و  به مسیح  که  کسانی  گشته است. همۀ  در مسیح، ممکن  گناهکار محال است،  انسان  برای  آنچه  باشد.  خدا 
آنها  مکان  و  جای  و  موقعیت  این  بایستند.  بی نقص  و  کامل  خدا  پیشگاه  در  می توانند  می آورند  ایمان  او  قربانی 

)آیۀ 1۷(. آورد  نخواهد  یاد  به  دیگر  را  ایشان  و خطایای  گناهان  ابدی است. خداوند  و  تغییرناپذیر 
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یخ اسراییل و در آیین  که این لقب با درونمایۀ قربانی ها پیوندی نزدیک دارد. در تار کتاب مقدس مسیح را »بّرۀ خدا« می نامد 
بّره ای بی عیب  و هر شامگاه،  بامداد  قربانی های عهدعتیق، هر  بّره جایگاه بسیار مهمی داشت. در نظام  قوم اسراییل،  پرستش 
ِپسح،  عید  در   .)1۰ -9 :۲۸ )اعداد  می شدند  برابر  دو  قربانی ها  تعداد  سّبت،  روز  در   .)39 -3۸ :۲9 )خروج  می نمودند  قربانی  را 
قوم  برای  که خدا  برگزار می کنند  یادبود نجاتی  به  را  آن  که  یهودیان است  از عیدهای مذهبی  ِپسح یکی  را ذبح می کردند.  بّره ها 

نمود. آزاد  توان فرسا  بردگی  و  اسارت  از  و  از سرزمین مصر  را  ایشان  و  آورد  ارمغان  به  اسراییل 
این  آن  اصلی  مفهوم  و  معنا  اما  مسیح.  افتادگی  و  متانت  و  مالیمت  از  است  تصویری  نامیدن  خدا  بّرۀ  را  مسیح  یقین،  به 
گناهان  کفاره نمودن برای  گفت مسیح در اصل به دلیل قربانی شدن و  یخی قوم اسراییل، می توان  نیست. در پرتِو پیش زمینۀ تار

گرفته است. لقب  »بّره«  قومش 

مسیح بّرۀ قربانی
آن  به  و  بودند  نمونه  و  سایه  صرفًا  قربانی ها  آن  همۀ  حال،  این  با  داشت.  مهمی  جایگاه  بّره  عهدعتیق،  قربانی های  نظام  در 

ناصری است. بّره عیسی مسیح  آن  بردارد!  را  گناهان جهان  تا  که می آید  اشاره داشتند  بّره ای 

گویای چه حقیقتی می باشند؟ . 1 در انجیل یوحنا 1: ۲9 و 1: 3۶، یحیی تعمید دهنده عیسی مسیح را چه می نامد؟ این آیات 
توضیح دهید. را  آنها 

 

 

 

 

 

کاهنان بودند، با بّرۀ قربانی و بّرۀ ِپسح به خوبی آشنا بود. اینکه یحیی  که خانواده اش از تبار  نکته: یحیی تعمید دهنده، 
این لقب را دو بار تکرار می کند نکتۀ بسیار مهمی است )1: ۲9، 3۶(. یحیی تعمید دهنده عیسی را یک منجی سیاسی 
گناهان  تا  نموده است  که خدا مقّدر  قربانی است  بّرۀ  آن  تعمید دهنده می داند مسیح  قهرمان نمی بیند. یحیی  یا یک 
یا »برداشتن« است. در  کردن«  به معنای »بلند  که  airo »آیرو« می باشد  زبان یونانی  بردارد. فعل »برمی دارد« در  را  جهان 
زبان،  دستور  ساختار  در  می کند.  دور  ما  از  و  برمی دارد  را  ما  گناهان  او  که  است  معنا  بدین  فعل  این  مسیح،  به  اشاره 
پایان  تا  مسیح  مرگ  تأثیر  یا  قدرت  دارد.  داللت  پیوسته  و  مداوم  عملی  بر  که  است  رفته  کار  به  حال  زمان  در  فعل  این 

گناه. گونه  هر  یعنی  دارد،  اشاره  کلی  به طور  گناه  به  و  مفرد است  اسمی  »گناه«  واژۀ  دارد.  ادامه  جهان 
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چه . ۲ از  اشعیا  کالم  می دهد.  انجام  آنها  خاطر  به  موعود  مسیح  که  کاری  و  خدا  قوم  از  است  توصیفی   ۷ -۶ :53 اشعیا  کتاب 
1: ۲9 هم راستا می باشد؟ یوحنا  انجیل  در  تعمید دهنده  یحیی  کالم  با  نظر 

 

 

 

 

 

به در شدن، سرگردان شدن،  راه  از  رفتن،  »اشتباه  این معنا است:  به  که  تاآه می باشد  زبان عبری  واژۀ »گمراه« در  نکته: 
بیراهه رفته اند. همۀ  نزد خدا  از  انسان ها  کار می رود. همۀ  به  نیز  گاه در مورد مستی و مدهوشی  ِتلوِتلو خوردن.« این واژه 
ثابت  بود«  برگشته  خود  راه  به  ما  از  یکی  »هر  عبارت  می خورند.  ِتلوِتلو  مستی  حالت  در  و  مدهوشند  و  مست  انسان ها 
که به مرگ ختم می شود )امثال  که به نظر خودشان درست است، اما راهی است  می کند همۀ انسان ها راهی را رفته اند 
گرفته شود.  گیرد و به جای ما جانش  گناهان و خطایای ما را به دوش  سلیمان 1۴: 1۲(. برای نجات ما، الزم بود مسیح 
بر دوش می گیرد. را  قوم خود  گناهان  که  بّره می نامد  آن  را  که مسیح موعود  نبی نیست  اولین  تعمید دهنده  پس یحیی 

کار او بر صلیب است. در این آیات، پطرس . 3 کتاب مقدس دربارۀ مسیح و  رسالۀ اول پطرس 1: 1۸- ۲۰ یکی از زیباترین آیات 
که برای قوم خود به ارمغان می آورد توصیف می نماید؟ آیات نامبرده را چندین  عیسی مسیح را چه می نامد و چگونه نجاتی را 

توضیح دهید. آیه  هر  مورد  در  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  بار 

)آیۀ 1۸(. و طال  نقره  مثل  فانی،  به چیزهای  نه  یافته اید،  پدران خود  از  که  باطلی  از سیرت  خریده شده اید  الف. 

 

 

 

 

از  را  چیزی  یا  »کسی  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »لوْترئو«   lutroo یونانی  زبان  در  شده اید«  »خریده  فعل  نکته: 
به  پدرانشان  از  که  زندگی  باطل  و  بیهوده  شیوۀ  از  ایمانداران  آیه،  این  بافت  در  نمودن.«  بازخرید  اسارت  یا  بردگی 
شامل  هم  و  می آورند  ایمان  مسیح  به  که  است  یهودیانی  شامل  هم  بازخرید  این  می شوند.  بازخرید  برده اند  ارث 
که به مسیح ایمان می آورند. رسم ها و سّنت ها، آداب و تشریفات مذهبی، و اصول و معیارهای  سایر امت هایی 

را نجات بخشند. آدمیان  ندارند  و غیریهودیان، هیچ یک، قدرت  یهودیان  اخالقی 
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)آیۀ 19(.ب.  یعنی خون مسیح  بی داغ،  و  بی عیب  بّرۀ  گران بها، چون خون  به خون  بلکه 

 

 

 

 

 

مسیح  می کند  اعالم  پطرس  می شد.  قربانی  بود  بی عیب  که  بّره ای  باید   ،۲۴ -۲۰ :۲۲ یان  الو کتاب  گفتۀ  به  نکته: 
نمی توان  بدان  ابدًا  و  است  گران بها  ]انسان[  ایشان  جان  فدیۀ  »زیرا  می فرماید:  خدا  کالم  است.  بی عیب  بّرۀ  آن 
صلیب  بر  مسیح  خون  فقط  کند.  پرداخت  را  خود  رستگاری  بهای  ندارد  توانایی  انسان   .)۸ :۴9 )مزمور  رسید« 

گران بها است. بی نهایت  که خون مسیح  کفایت است، چرا  با و  بسنده  جلجتا 

مسیح بّرۀ ِپسح
که آن را به یادبود نجاتی برگزار می کنند  در عید ِپسح، بّره ها را ذبح می کردند. ِپسح یکی از عیدهای مذهبی یهودیان است 
خدا  که  شبی  در  نمود.  آزاد  توان فرسا  بردگی  و  اسارت  از  و  مصر  سرزمین  از  را  ایشان  و  آورد  ارمغان  به  اسراییل  قوم  برای  خدا  که 
وقتی  بمالند.  َسردر خانه شان  بر  را  آن  و خون  بگیرند  را  بّره ای  گشت جان  اسراییلی حکم  به هر خانوادۀ  کرد،  داوری  را  مصریان 
خیلی  می کند.  گذر  اسراییل  قوم  از  خانه ها  َسردر  بر  ذبح شده  بّرۀ  خون  دیدن  با  می کند،  عبور  مصر  از  داوری  جهت  مرگ  فرشتۀ 
شده  صادر  او  برای  مرگ  حکم  و  نموده  سرپیچی  خدا  شریعت  از  انسان  است.  مسیح  نمونۀ  ِپسح  بّرۀ  بفهمیم  که  نیست  دشوار 
مسیح  خون  عهدعتیق،  در  ِپسح  بّرۀ  همچون  می کند.  فدا  جان  آنها  خاطر  به  و  می ایستد  محکومش  قوم  جای  به  مسیح  است. 

از مرگ نجات بخشد. را  قوم خود  تا  یخته شد  ر

بافت . 1 با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  ِپسح.  بّرۀ  مرگ  واسطۀ  به  است،  مصر  از  اسراییل  قوم  رهایی  شرح   ۲۴ -1 :1۲ خروج  کتاب 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای 

ربط  است،  خدا  بّرۀ  که  مسیح،  به  توصیف  این  چگونه  می گردد؟  توصیف   5 :1۲ خروج  کتاب  در  ِپسح  بّرۀ  چگونه  الف. 
می یابد؟

(1 ). بّرۀ شما         

بی نقص  بودن،  تندرست  بودن،  کاستی  و  بی کم  گویای  که  می باشد  تامیم  عبری  زبان  در  واژه  این  نکته: 
نظر  از  که  بّره ای  است.  مقصر  دارد،  نقص  دارد،  ایراد  آدمیزاد  گناه،  سبب  به  است.  بودن  یان  بی ز یا  بودن، 
قومش  گناهان  برای  را  خود  که  است  گناه  بدون  مسیِح  نماد  یا  نمونه  است  بی نقص  و  بی عیب  جسمانی 

قربانی می نماید.
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ربط ب.  است،  خدا  بّرۀ  که  مسیح،  به  حقیقت  همین  چگونه  می کردند؟  چه  ِپسح  بّرۀ  با   ،۲1 :1۲ خروج  کتاب  فرمودۀ  به 
می یابد؟

 

 

 

 

ترجمه  هم  »سالخی«  که  می باشد  شاخات  عبری  زبان  در  است  شده  ترجمه  »ذبح«  آیه  این  در  که  واژه ای  نکته: 
 ،9 :5 مکاشفه  کتاب  در  قومش.  رستگاری  برای  است  مسیح  مرگ  از  پیش تصویری  ِپسح  بّرۀ  سالخِی  می شود. 
که  زیرا  ُمهرهایش هستی،  گشودن  و  کتاب  گرفتن  و می گویند: »مستحق  را می پرستند  آسمانی مسیح  لشکرهای 

امت خریدی.« و  قوم  و  زبان  و  قبیله  هر  از  به خون خود  برای خدا  را  مردمان  و  ذبح شدی 

همین ج.  چگونه  کند؟  چه  بّره  خون  با  بود  شده  حکم  اسراییلی  هر  به  می کردند؟  چه  ِپسح  بّرۀ  خون  با   ،۲۲ آیۀ  گفتۀ  به 
ربط می یابد؟ با مسیح  آنها  رابطۀ  و  ایمانداران  به  و  بّرۀ خدا است،  که  به مسیح،  حقیقت 

 

 

 

 

که خدا تدارک دیده  که بر اسراییلیان واجب بود به خدا ایمان بیاورند و به راه نجاتی  نکته: اولین نکته این است 
نیز  ما  شکل،  همین  به  می یافتند.  نجات  آینده  داوری  از  اسراییلیان  که  بود  ِپسح  بّرۀ  خون  با  کنند.  اعتماد  بود 
گناهان  برای  مسیح  قربانی  کنیم  باور  باید   .)1۲ -9 :5 یوحنا  )اول  یم  آور ایمان  پسرش  دربارۀ  خدا  شهادت  به  باید 
خانه های  از  بود  واجب  اسراییلیان  بر  که  است  این  نکته  دومین  است.  ما  با  خدا  آشتی  و  رستگاری  راه  تنها  ما 
به  ایمان  بود. به همین شکل، بدون  انتظارشان  از خانه، مرگ در  بیرون  بود خارج نشوند.  بّره امن  با خون  که  خود 
خدا  با  رابطه  برکت های  که  است  مسیح«  »در  فقط  نیست.  کار  در  نجاتی  جلجتا،  صلیب  بر  او  کفارۀ  و  مسیح 
او«  »در  )یا  مسیح«  »در  عبارت  بار  چند  که  کنید  توجه   13 -3 :1 افسسیان  رسالۀ  به  می گردند.  انسان  حال  شامل 
)آیات 3، ۴، ۶، ۷، 9،  را شرح می دهد  برکت های نجات  پولس  آیات،  این  تکرار می شود. در  آن حبیب«(  »در  و 

بار(. )دو  بار(، 1۲، 13  )دو   1۰
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بّرۀ ِپسح به چه صورت مشخص است؟ چگونه این حقیقت به قربانی مسیح و داوری د.  گفتۀ آیۀ ۲3، اهمیت خون  به 
ربط می یابد؟ خدا 

 

 

 

 

از  اسراییلیان  اما  کرد.  ک  هال را  مصریان  خدا  غضب  نمود.  جدا  مصریان  از  را  اسراییلیان  که  بود  خون  این  نکته: 
آنها  که  ایمانداران نیست  کردار  و  رفتار  یا  به سبب ویژگی های شخصیت  به همین شکل،  یافتند.  داوری نجات 
یخته شد ایشان  ایمانداران ر که به خاطر  او بر صلیب جلجتا  از داوری خدا نجات می یابند، بلکه مسیح و خون 

داوری نجات می بخشد. از  را 

رسالۀ اول قرنتیان 5: ۷ حقیقتی بی نهایت مهم را در مورد مسیح بیان می کند. این آیه دربارۀ مسیح به ما چه تعلیمی می دهد؟. ۲

. ما         راه  در  ِپسح      مسیح  الف. 

بر صلیب جلجتا  او  کفارۀ  و  یا سایۀ عیسی مسیح  نمونه  را  ِپسح  بّرۀ  روشن،  و  کالم خدا، صریح  اینجا،  در  نکته: 
که  می باشد  »تیئو«   thuo یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  است«  شده  »ذبح  اینجا  در  که  فعلی  می کند.  معرفی 
کلیسا، مسیح ِپسح ما  برای  و  به مسیح  ایمانداران  برای تک تک  کشتار« هم ترجمه می شود.  یا  »قربانی و سالخی 
که به خون او عادل شمرده شدیم و به وسیلۀ او از غضب نجات خواهیم یافت )رومیان 5: 9(. توجه به این  است 
ما  انگیزه بخش  نیز  بی آالیش  و  مقدس  و  ک  پا زندگی  برای  است،  ما  ِپسح  که  مسیح،  قربانی  که  است  مهم  نکته 
گونه خمیرمایه  و هر  بر دهان بگذارند  نان بی خمیرمایه  بود در عید ِپسح فقط  اسراییلیان حکم شده  به  می باشد. 
آن  پی  در  باید  مسیح  به  ایمانداران  شکل،  همین  به   .)15 :1۲ )خروج  کنند  دور  خود  خانه های  از  را  گناه(  )نماد 
شایسته  خویی  و  ُخلق  با  است  ما  ِپسح  قربانی  که  را  مسیح  بتوانند  تا  کنند  دور  خود  زندگی  از  را  گناه  تا  باشند 

نمایند. تمجید 
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گردان ما فصل ۱۹: مسیح بال

کفاره روز 
کفاره  کفاره می گشت. روز  گناهان قوم  کفاره مقدس ترین روز در تقویم یهودیان است، زیرا هر سال در چنین روزی برای  روز 
کن بود، وارد می گشت.  که حضور خدا در آنجا سا کاهن اعظم از پردۀ معبد می گذشت و به قدس االقداس،  که  تنها روز سال بود 
کفارۀ  از  چشمگیر  تصویری  که  می شد  انجام  خاصی  آیین  روز،  آن  در  اما،  می شدند.  تقدیم  مختلفی  قربانی های  کفاره،  روز  در 
با  را  دیگر  بز  و  می نمودند  قربانی  مذبح  بر  گناه  بهای  پرداخت  جهت  را  آنها  از  یکی  می کردند.  انتخاب  را  بز  دو  می باشد:  مسیح 

روانۀ صحرا می نمودند. بر دوش  قوم خدا  گناهان  بار 
که یکی قربانی می شد و دیگری را روانۀ صحرا می نمودند، سایه یا نمونۀ مسیح  که بفهمیم این دو بز،  خیلی سخت نیست 
این رو، یکی  از  به خوبی نشان داد.  که دو هدف دارد  را  کفارۀ مسیح  نمونۀ  یا  نبود بشود تصویر  قربانی ممکن  با یک  بودند. فقط 
را  دوم  بز  می نماید.  پرداخت  را  خود  قوم  گناهان  بدهی  قربانی اش  با  که  بود  مسیح  نماد  بز  آن  می کردند.  ذبح  مذبح  بر  را  بزها  از 
بر دوش  را  گناهان و خطایای قوم خود  که  بود  بز نماد مسیح  روانۀ صحرا می نمودند. آن  بر دوش داشت  که  گناهان قوم  با  همراه 

برمی دارد. میان  از  را  آنها  و  می گیرد 

با بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس این . 1 تا  آیۀ نامبرده را بخوانید  بز قرعه می اندازد.  بر دو  یان 1۶: ۸، هارون  کتاب الو در 
پاسخ دهید. را  پرسش ها 

دارد؟ اهمیتی  و  معنا  انداختن هارون چه  قرعه  الف. 

 

 

 

 

 

از خداوند  انداخته می شود، لیکن تمامی حکم آن  کتاب امثال سلیمان 1۶: 33 می فرماید: »قرعه در دامن  نکته: 
که مد نظر بود تشخیص دهند.  کمیت خداوند را در مورد موضوعی  است.« قرعه می انداختند تا بتوانند اراده و حا
مسیح   .)۲۰ :1 پطرس  )اول  بود  خدا  گزینش  عالم،  بنای  از  پیش  حتی  مسیح،  عیسی  عمیق تر،  بی نهایت  ُبعد  در 
که خدا مقرر نموده است. همۀ جزییات مرگ مسیح بر صلیب جلجتا بنا بر رأی و ارادۀ خدا  تنها راه نجاتی است 
پیش دانی  و  مستحکم  ارادۀ  حسب  بر  چون  شخص  »این  می گوید:  اورشلیم  یهودیان  به  رسول  پطرس  رفت.  پیش 

.)۲3 :۲ )اعمال رسوالن  کشتید«  کشیده،  بر صلیب  گناهکاران  به دست  تسلیم شد، شما  خدا 



124

پرجالل انجیل  کشف 

توصیف می گردند؟ب.  بز  دو  آن  چگونه 

(1 ). برای       قرعه  یک 

(۲ ). برای       قرعه  یک 

که برای خداوند بود به  کفارۀ مسیح را نشان دهد. آن بزی  نکته: فقط یک قربانی نمی توانست هر دو جنبه از 
گناهان قومش را پرداخت می نماید.  که با مرگ خود بدهی  این منظور قربانی می گشت تا نمونۀ مسیح باشد 
گناهان قوم خود را بر دوش  که  گردان« نام داشت، روانۀ صحرا می گشت تا نمونۀ مسیح باشد  که »بال بز دیگر، 
ترجمه می شود. در  َعزازیل«  برای  »بز  کلمه،  واقعی  به معنای  گردان،  بز بال برمی دارد.  از میان  را  آنها  و  می گیرد 
این  یشۀ  ر معتقدند  پژوهشگران  از  شماری  است.  شده  ارائه  َعزازیل  واژۀ  از  گونی  گونا تفسیرهای  یخ،  تار طی 
روانه  که  »بزی  می باشد:  معنا  این  به  که  بازمی گردد  کردن[  دور   = آزال   + بز   = ]َعز  نام  به  عبری  واژۀ  دو  به  واژه 
معنای  به  که  است  َعزل  نام  به  عربی  واژه ای  از  برگرفته  واژه  این  معتقدند  پژوهشگران  از  عده ای  می شود.« 
که به شیطان اشاره  که َعزازیل یک اسم است  کردن یا برکنار نمودن« است. جماعتی هم بر این باورند  »دور 
چنین  اما  می دهند.  شیطان  به  را  دیگر  بز  و  می شود  تقدیم  خدا  به  بزها  از  یکی  گویا  دیدگاه،  این  بر  بنا  دارد. 
شیطان  از  نیست  الزم  می برد.  سوال  زیر  زننده  و  زشت  بسیار  کفاره  دربارۀ  را  کتاب مقدس  تعلیم  دیدگاهی 
مورد  در  همواره  هرچند  گردد!  جلب  قدوس  و  عادل  خدای  خشنودی  و  رضایت  باید  بلکه  شود،  دلجویی 
بزی  یعنی  بنامیم،  گردان«  »بال را  آن  که  است  این  احتمال  بیشترین  دارد،  وجود  تردید  واژه  این  دقیق  معنای 

به صحرا. قوم  گناهان  روانه شدن  از  باشد  نمادی  تا  افکنده شود  بیرون  لشکرگاه  از  بود  مقرر شده  که 

بز برای خداوند
گناهان ما را صرفًا نادیده بگیرد یا آنها را ببخشد.  گر مطالبات عدالتش برآورده نشوند، نمی تواند  خدا عادل است. بنابراین، ا
تا  می گردد  قربانی  که  است  مسیح  نماد  بز  این  می شود.  ذبح  مذبح  بر  که  است  خداوند«  برای  »بز  بز  اولین  است.  مرگ  گناه  مزد 

نماید. پرداخت  را  قوم خود  گناهان  بدهی 

دارد؟. 1 برای خداوند است چه هدفی  که  بزی  آن  یان 1۶: 9،  کتاب الو گفتۀ  به 

بگذراند. به جهت            الف. 

گناه اشاره  گناه یا به قربانی برای  که می تواند به  نکته: این عبارت در زبان عبری یک تک واژه به نام خطا می باشد 
گناه پرداخت  تا جرم و جریمۀ  که به خدا تقدیم می گردد  قربانیی است  آیه، منظور آن  این  بافت  داشته باشد. در 
جان  جهان  گناهان  برای  که  است  مسیح  حقیقی  قربانی  یگانه  سایۀ  یا  نمونه  قربانی  این  که  است  بدیهی  شود. 

نمود. فدا 

چگونه . ۲ می دهد؟  حکمی  چه  اعظم  کاهن  به  است  خداوند  برای  که  بزی  آن  دربارۀ  خدا   ،1۶ -15 :1۶ یان  الو کتاب  گفتۀ  به 
او است؟ کفارۀ  و  نماد مسیح  و  نمونه  این حکم 

)آیۀ 15(. قوم است            برای  که  را  گناه  قربانی  بز  الف. 
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که  که به این معنا است: »سالخی یا ضربه زدن.« این واژه ای است  نکته: این واژه در زبان عبری شاخات می باشد 
برای ذبح  که  بّره ای است  کتاب اشعیا 53: ۷، مسیح همانند  کار می رود. در  به  قربانی  معمواًل در مورد حیوانات 
که ذبح می گردد )مکاشفه 5: ۶، 9، 1۲؛ 13: ۸(. می برند ]در زبان عبری: ِتواخ[. در عهدجدید، عیسی آن بّره است 

)آیۀ 15(.ب.  بیاورد  به       حجاب  را  خونش 

 

 

 

 

 

گناهان  کن بود، وارد شود تا خون قربانی برای  که حضور خدا در آنجا سا کاهن اعظم باید به قدس االقداس،  نکته: 
قربانی  جهت  خونش  و  داد  جان  مسیح  اینکه  از  پس  می گوید  ما  به  عبرانیان  کتاب  نویسندۀ  نماید.  تقدیم  را  قوم 
پاره  دو معبد  پردۀ  مسیح،  مرگ  با   .)1۲ -11 :9 )عبرانیان  نهاد  قدم  آسمان  در  خدا  حضور  به  او  شد،  یخته  ر گناه 
بر سر  که  مانعی  و  گشت  گشوده  قوم خدا  گناهان  آمرزش  راه  که  آن است  نشانۀ  پردۀ معبد  گشت. شکافته شدن 

)متی ۲۷: 51(. برداشته شد  میان  از  قرار داشت  با خدا  آنها  رابطۀ  راه 

)آیۀ 15(.ج.  بپاشد  ی            پیِش رو و  بر            را  خون خود 
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کرسی  کفاره« هم ترجمه شود.  که می تواند »مکان  کاپوِرت می باشد  زبان عبری  نکته: عبارت »کرسی رحمت« در 
می پوشاند.  را  عهد  صندوق  ی  رو که  بود  سانتی متر  هفتاد  در  صد  ضخامت  به  طالیی  پوششی  رحمت  تخت  یا 
و  بودند  چهره  به  چهره  فرشته  دو  این  داشت.  قرار  معروفند،  کروبین  به  که  فرشته،  دو  پیکرۀ  رحمت،  تخت  بر 
را پوشش می داد. تخت رحمت داخل  کل سطح تخت رحمت  رو به رو به هم می رسید و  از  آنها  گستردۀ  بال های 
باالی  از   .)3 -1 :۶ )اشعیا  بود  خدا  حضور  نمودار  و  خدا  تخت  جایگاه  و  داشت  قرار  قدس االقداس،  در  معبد، 
بر  قربانی ها  خون   .)۸9 :۷ )اعداد  نمود  خواهد  مالقات  خود  قوم  با  بود  داده  وعده  خدا  که  است  رحمت  تخت 
)ترجمۀ  هفتادتنان  ترجمۀ  در  شود.  حاصل  رحمت  و  گردد  کفاره  گناه  برای  تا  می شدند  پاشیده  رحمت  تخت 
که به مکان  hilasterion »هیالسِتریون« ترجمه شده است  کاپوِرت به زبان یونانی  عهدعتیق به زبان یونانی(، واژۀ 
قبل  از  را  او  خدا  »که  می کند:  اشاره  مسیح  به  هیالسِتریون  واژۀ   ،۲5 :3 رومیان  رسالۀ  در  دارد.  اشاره  کفاره  مورد  یا 
را  الهی  تا مطالبات عدالت  بود  کفاره  او.« مرگ مسیح  به وسیلۀ خون  ایمان،  واسطۀ  به  باشد،  کفاره  تا  کرد  معین 
بی آنکه عدالت خود  نشان دهد،  گناهکاران رحمت  به  که خدای عادل  نماید  مهیا  را  امکان  این  و  برآورده سازد 
یخته  ر که  بود  مسیح  خون  سایۀ  یا  نمونه  می شد  پاشیده  رحمت  تخت  بر  معبد  در  که  بزی  خون  بگیرد.  نادیده  را 

گردند. وارد  آسمان  در  به حضور خدا  یابند  اجازه  آنها  و  آشتی دهد  با خدا  را  قوم خدا  تا  شد 

)آیۀ 1۶(.د.  نماید  برای قدس       

 

 

 

 

 

گویای  که  می شود  نامیده  َکفار  فعل  حالت  در  اسم  این  می باشد.  کیپور  یا  کیِپر  عبری  زبان  در  »کفاره«  واژۀ  نکته: 
گناهان  رفع  بزها  و  گاوها  خون  که  است  »محال  اینکه  به  نظر  است.  نمودن  آشتی  یا  کردن  کفاره  یا  نمودن  تطهیر 
یکبار  قربانِی  سایۀ  یا  نمونه  فقط  می شد،  تکرار  سال  هر  که  قربانی،  این  است  بدیهی   ،)۴ :1۰ )عبرانیان  بکند«  را 

بود. برای همیشۀ مسیح 

گردان بز بال
مسیح  نمونۀ  و  نماد  بز  آن  شدیم  متوجه  و  نمودیم  بررسی  می شود  قربانی  خداوند  برای  که  را  بزی  آن  به  مربوط  جزییات  ما 
تصویر  به  را  مسیح  کار  از  جنبه  دو  هر  تا  نیست  کافی  بز  یک  اما  می گردد.  قربانی  قومش  گناهان  بدهی  پرداخت  برای  که  است 
را  خود  قوم  گناهان  که  باشد  مسیح  نمونۀ  تا  می شد  رها  صحرا  در  بز  آن  یم.  می پرداز گردان  بال بز  بررسی  به  کنون،  ا پس،  بکشد. 

بر دوش می گیرد.
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این حکم تصویری . 1 اعظم چه حکمی می دهد؟ چگونه  کاهن  به  گردان  بال بز  دربارۀ  یان 1۶: ۲1- ۲۲، خدا  کتاب الو فرمودۀ  به 
او می باشد؟ کفارۀ  و  از مسیح 

گناهان  با همۀ  را  ایشان  تقصیرهای  و همۀ  بنی اسراییل  همۀ خطایای  و  بنهد  زنده  بز  سر  بر  را  دو دست خود  هارون  و  الف. 
)آیۀ ۲1(.  .  .  . بگذارد  بز  بر سر  را  آنها  و  نماید  اعتراف  ایشان 

 

 

 

 

 = putare + در، به سوی = in :گذاشتن« است ]در زبان التین نکته: این تصویری شفاف و زیبا از آموزۀ »به حساب 
گناهان قوم خود را به حساب شخصی بی گناه می گذارد تا به جای آنها مجازات شود.  گذاشتن[. خدا  به حساب 
اعتراف  بز  آن  بر  را  بنی اسراییل  خطایای  همۀ  و  بنهد  بز  سر  بر  را  خود  دست  دو  باید  اعظم  کاهن  که  واقعیت  این 
خداوند  می نماید  نبوت  اشعیا  می گردد.  منتقل  قربانی  آن  به  قوم  گناهان  کل  که  است  حقیقت  این  نمودار  نماید 
به حساب مسیح  ما  گناهان  و روشن می فرماید  نهاد )اشعیا 53: ۶(. عهدجدید شفاف  بر مسیح  را  ما  جمیع  گناه 

قرنتیان 5: ۲1(. )دوم  گذاشته می شود  ما  به حساب  او  و عدالت 

)آیۀ ۲۲(.ب.  کند  رها  به صحرا  را  بز  برد. پس  بر خود خواهد  ویران  زمین  به  را  ایشان  گناهان  بز همۀ  و 

 

 

 

 

صحرا  در  تنها  و  تک  و  می شود  رانده  بیرون  خدا  حضور  از  می کند  حمل  را  خدا  قوم  گناهان  که  بزی  آن  نکته: 
ترک  را  خود  قوم  خدا  آنکه  جای  به  و  گرفت  دوش  بر  را  خود  قوم  گناهان  مسیح  جلجتا،  صلیب  بر  می گردد.  رها 
ترک  مرا چرا  الهی،  »الهی،  برمی آورد:  بانگ  بر صلیب  که مسیح  به همین دلیل است  نمود.  ترک  را  نماید، مسیح 
از  بیرون  که  قربانی  حیوانات  بدن  همانند  می گشت،  رها  صحرا  در  که  بز  آن  همانند   .)۴۶ :۲۷ )متی  کردی؟« 
خدا،  قوم  و  خدا  از  جدا  تنها،  و  تک  و  کشید  عذاب  شهر  دروازۀ  از  بیرون  نیز  مسیح  می شدند،  سوزانده  لشکرگاه 

)عبرانیان 13: 11- 1۲(. جان سپرد 
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فصل ۲۰: مسیح دفن شد

یدادی  رو اما  ندارد.  قرار  توجه  مرکز  در  چندان  اغلب  که  یم  می پرداز انجیل  یدادهای  رو مهم ترین  از  یکی  به  فصل،  این  در 
تدفین مسیح. آماده می سازد:  رستاخیز مسیح  برای  را  که مقدمه  است 

تدفین مسیح
و  شد  مدفون  اینکه  و  مرد،  ما  گناهان  راه  در  ُکتب  حسب  بر  »مسیح  می فرماید:  خدا  کالم   ،۴ -3 :15 قرنتیان  اول  رسالۀ  در 
است:  مانده  پنهان  مسیحی  ایمان  محکم  ستون  دو  میان  تقریبًا  مسیح  تدفین  یداد  رو برخاست.«  ُکتب  حسب  بر  سوم  روز  در 
تدفین  پیوند دهد.  را  دیگر  یداد مهم  رو دو  که  نیست  این هدف  به  فقط  به دفن شدن مسیح  اشاره  »برخاست.«  و  مرد«  »مسیح 
گواهی  مسیح  تدفین  باشد.  یداد  رو دو  این  برجستۀ  گواه  و  تأیید  و  اثبات  تا  می گیرد  قرار  مسیح  رستاخیز  و  مرگ  میان  مسیح 
مهم  اولیه  کلیسای  برای  دلیل،  همین  به  می نماید!  ثابت  را  رستاخیزش  اعتبار  هم  و  می دهد  شهادت  او  مرگ  به  هم  که  است 

نماید. تأیید  را  که دفن شدن مسیح  بود 

نبوت . 1 این  است.  موعود  مسیح  همان  بود،  انسان  که  عیسی،  آن  می کند  ثابت  که  است  بی نظیر  نبوتی   9 :53 اشعیا  کتاب 
کتاب مقدس پیش می روند. این نبوت  نشان می دهد حتی جزیی ترین جزییات زندگی و مرگ او، قدم به قدم، با نبوت های 
نبوت در عیسی تحقق  این  انجیل متی ۲۷: 5۷- ۶۰، چگونه  فرمودۀ  به  اعالم می نماید؟  دربارۀ مسیح موعود  را  چه حقیقتی 

می یابد؟

 

 

 

 

را  مصلوبان  جسد  که  بود  رسم  شود.  ترجمه  نیز  گرفتن«  نظر  »در  یا  نمودن«  »مقرر  می تواند  نمودند«  »تعیین  فعل  نکته: 
در  شود.  دفن  احترام  و  عزت  با  پسرش  نمود  اراده  خدا  اما  شود.  الشخورها  و  سگ ها  طعمۀ  تا  می انداختند  گودالی  در 
پنجاه  نمودند.  تدفین  و  تدهین  عود(  و  )ُمّر  معطر  مواد  کیلو  پنجاه  با  را  مسیح  پیکر  می شود  گفته   39 :19 یوحنا  انجیل 

گران قیمت است. بسیار  و هم  یاد است  ز بسیار  مقدارش  مواد معطر هم  کیلو 

هر چهار نویسندۀ انجیل ها مراسم تدفین عیسی را با دقت شرح می دهند )متی ۲۷: 5۷- ۶۶؛ مرقس 15: ۴۲- ۴۷؛ لوقا ۲3: 5۰-. ۲
مسیح  تدفین  و  مرگ  واقعیت  گواه  که  ببرید  نام  معتبری  شواهد  از  و  بخوانید  را  نامبرده  آیات   .)۴۲ -3۸ :19 یوحنا   5۶؛ 

می باشند.

که تدفین مسیح  مسیح به دست مردی به نام           دفن می شود )مرقس 15: ۴۲- ۴3(. این مرد،  الف. 
را به عهده می گیرد و او را در مقبرۀ خودش دفن می کند، یکی از اعضای سرشناس شورای عالی یهود بود. این شورا حکم 
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مرگ  ]برای  ایشان  عمل  و  رأی  در  که  بود  صالح  و  نیکو  »مرد  رامه ای  یوسف  می گوید  لوقا  بود.  کرده  صادر  را  مسیح  مرگ 
مسیح  آبرومندانۀ  تدفین  است.  چشمگیر  بسیار  رامه ای  یوسف  شهادت   .)51 -5۰ :۲3 )لوقا  نداشت«  مشارکت  مسیح[ 
به  را  خود  زندگی  مسیح  به  محبتش  خاطر  به  یوسف  باشد.  هم  ضررش  به  می توانست  هیچ،  نداشت،  که  نفع  او  برای 

انداخت. خطر 

او ب.   .)39 :19 )یوحنا  می نمایند  آماده  تدفین  برای  را  عیسی  پیکر  یوسف  با  همراه  نیز  نام        به  شخصی 
می کشند  نقشه  و  می کنند  تبانی  یهود  عالی  شورای  با  فریسیان   .)1 :3 )یوحنا  بود  یهود  مذهبی  سران  از  و  فریسی  یک 
عیسی را به صلیب بکشند. مانند یوسف رامه ای، نیقودیموس هم ممکن بود به سبب عزت و احترامش به عیسی از 
طرف سایر فریسیان طرد و رانده شود. شهادت نیقودیموس به مرگ مسیح و شرکت او در مراسم تدفین مسیح پشتوانۀ 

گواهی می دهد. تدفین مسیح  و  مرگ  بر  که  بی نظیری است  و  عالی 

کند )یوحنا 19: 3۸(. پیالطس به دقت ج.        به یوسف اجازه می دهد پیکر عیسی را تحویل بگیرد و دفن 
کاماًل مطمئن شود عیسی واقعًا مرده است )مرقس 15: ۴۴- ۴5(. این پرس و جوی دقیق پیالطس  پرس و جو می کند تا 

بر مرگ عیسی. تأییدیه ای است 

از د.  چکیده ای  می دهد.  شهادت  او  مرگ  بر  که  است  چشمگیری  گواه  تدفین  برای  عیسی  پیکر  نمودن  آماده  مراسم 
صرفًا  اینکه  نه  بود،  مرده  واقعًا  مسیح  می دهند  نشان  آیات  این  چگونه  دهید.  توضیح  را   ۴۰ -3۸ :19 یوحنا  انجیل 

بود؟ بیهوش شده 

 

 

 

 

که با پیکر عیسی در تماس  کسی  گر مسیح زنده می بود، آیا نباید یوسف و نیقودیموس متوجه می شدند؟ هر  نکته: ا
او مرده است: سربازان رومی )مرقس 15: ۴۴- ۴5؛ یوحنا 19: 3۲- 3۴(؛ یوسف )لوقا ۲3: 5۰- 53(،  بود می دانست 

)لوقا ۲3: 55- 5۶(. بودند  تدفین مسیح  و  که شاهد مصلوب شدن  زنانی  )یوحنا 19: 39(،  نیقودیموس 

کجا رفت، وقتی جان سپرد؟ مسیح 
و  مطالعه  با  بود؟  کجا  رستاخیزش  و  مرگ  میان  فاصله  روز  سه  آن  در  مسیح  که  دارد  وجود  سوءتفاهم  مورد  این  در  اغلب، 
و یک فکر می باشند.  این مورد یکدل  کالم خدا در  نویسندگان  که همۀ  نتیجه رسید  این  به  کتاب مقدس، می توان  بررسی دقیق 
صلیب  بر  که  دزدی  به  او  نرفت.  جهنم  به  مسیح  مدت،  آن  در  نماند.  قبر  در  مسیح  روح  رستاخیزش،  و  مرگ  بین  زمان  پارۀ  در 
آنها  به  که در ادامه  آیاتی  که همانا منزلگاه پرجالل پدرش است )لوقا ۲3: ۴3(.  توبه می کند می فرماید خودش به بهشت می رود 

این موضوع می پردازند. به  دقیق  بسیار  که  آیاتی می باشند  مهم ترین  اشاره می گردد 
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مزمور ۱۶: ۱۰
بیند.« را  فساد  که  گذاشت  نخواهی  را  و قدوس خود  کرد  نخواهی  ترک  اموات  در عالم  را  »زیرا جانم 

که می تواند »عالم پایین،« »قبر،« »گودال،« یا »جهنم« ترجمه شود. در بافت این  »عالم اموات« در زبان عبری ِشئول می باشد 
برمی خیزاند.  مردگان  از  را  او  بلکه  شود،  فاسد  و  بماند  قبر  در  مسیح  پیکر  داد  نخواهد  اجازه  خدا  می کند  اعالم  مزمورنویس  آیه، 

۲: ۲۷- 31؛ 13: 3۴- 35(. )اعمال رسوالن  اشاره می کنند  به همین حقیقت  نیز  پولس  و  پطرس 
عالم  در  مرا  َنْفس  که  »زیرا  می نماید:  نقل قول  آیه  این  از  مسیح  رستاخیز  از  دفاع  در  پطرس   ،۲۷ :۲ رسوالن  اعمال  کتاب  در 
معنای  دارند.  معنی  یک  دو  هر  که  می باشد  »هادیس«   hades یونانی  زبان  در  ِشئول  یا  اموات  عالم  گذاشت.«  نخواهی  اموات 
از  را  گردد. خدا مسیح  و تجزیه و متالشی  که پدر اجازه نخواهد داد پیکر عیسی اسیر مرگ بماند  نامبرده این است  آیات  سادۀ 
گذر  یعنی  است،  قبر  در  خوابیدن  معنای  به  هادیس  به  رفتن  کتاب مقدس،  زبان  »در  می گوید:  هاج  چارلز  برمی خیزاند.  مردگان 
»الهیات  کتاب  از  این مرحله عبور می کند« )نقل قول  از  و دفن می شود  که می میرد  انسانی  نادیدنی. هر  به عالم  از جهان دیدنی 

نظام مند« جلد دوم، صفحۀ ۶1۷(.

رومیان ۱۰: ۷
برآورد.« مردگان  از  را  تا مسیح  یعنی  کند،  نزول  یه  هاو به  که  »کیست 

یه« را اشاره به عالم مردگان بدانیم، نه اینکه آن را به  که »هاو گفتۀ پولس )»از مردگان برآورد«(، بهترین تفسیر این است  بنا بر 
یه  کنیم. َمتیو هنری می گوید: »این آیه به صراحت نشان می دهد مسیح به عمق زمین یا به هاو منزلۀ رفتن مسیح به جهنم تفسیر 

َمتیو هنری« جلد ششم، صفحۀ ۴39(. قلم  به  کتاب مقدس  »تفسیر  کتاب  از  )نقل قول  مردگان است«  منزلگاه  که همانا  رفت 

افسسیان ۴: ۹
زمین؟« َاسَفل  به  کرد  نزول هم  اول  اینکه  نمود چیست؟ جز  این صعود  »اما 

آنجا  از  و  رفت  جهنم  به  او  اینکه  نه  می دهد،  توضیح  مسیح  گشتن  انسان  دربارۀ  پولس  که  است  مشخص  متن  بافت  از 
اشعیا  کتاب  گشت(.  )انسان  آمد  زمین  به  آسمان  از  که  است  کسی  همان  نمود(  )صعود  رفت  آسمان  به  که  مسیح  بازگشت. 
کوه ها  ید و ای  کرده است! و ای َاسَفل های زمین فریاد برآور که خداوند این را  ۴۴: ۲3 می فرماید: »ای آسمان ها، ترّنم نمایید، زیرا 
تمجید  اسراییل  در  را  خویشتن  و  است  کرده  فدیه  را  یعقوب  خداوند  زیرا  بسرایید!  باشد  آنها  در  که  درختی  هر  و  جنگل ها  و 

آسمان. مقابل  در  زمین است،  به  اشاره  زمین«  »َاسَفل های  آیه،  این  در  نمود.«  خواهد 

اول پطرس ۳: ۱۸- ۲۰
به  که  حالی  در  بیاورد،  خدا  نزد  را  ما  تا  ظالمان،  برای  عادلی  یعنی  کشید،  زحمت  یکبار  گناهان  برای  نیز  مسیح  که  »زیرا 
که سابقًا  بودند،  زندان  که در  ارواحی  به  نمود  و موعظه  نیز رفت  آن روح  به  و  گشت  زنده  حسب جسم مرد، لکن به حسب روح 
قلیل،  جماعتی  آن  در  که  می شد،  بنا  کشتی  که  وقتی  می کشید،  انتظار  نوح  ایام  در  خدا  حلم  که  هنگامی  بودند،  نافرمان بردار 

یافتند.« به آب نجات  نفر،  یعنی هشت 
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بر جهنم نشینان اعالم  را  تا پیروزی خود  آیات تعلیم می دهند وقتی مسیح جان سپرد، به جهنم رفت  این  عده ای در تفسیر 
او  وسیلۀ  به  که  است  روحی  همان  برخیزاند،  مردگان  از  را  مسیح  که  روح القدس،  که  است  این  بی تناقض تر  تفسیر  اما  نماید. 
کالم مسیح  مردمان  آن  گفت.  آنها سخن  با  نوح، مسیح  با موعظۀ  و  روح القدس  از طریق  گفت.  نوح سخن  با هم نسالن  مسیح 

اسیرند. )یعنی جهنم(  زندان  در  کنون  تا و  مردند  گناهشان  در  بنابراین،  نکردند.  باور  نوح  زبان  از  را 

اول پطرس ۴: ۶
به  خدا  موافق  و  شود  حکم  جسم  حسب  به  مردم  موافق  ایشان  بر  تا  شد  داده  بشارت  مردگان  به  نیز  جهت  این  از  که  »زیرا 

نمایند.« یست  ز روح  حسب 

به  کتاب مقدس  کند.  موعظه  جهنم نشینان  به  را  انجیل  تا  رفت  جهنم  به  مسیح  بگوییم  آیه  این  تفسیر  در  ندارد  دلیلی 
گفت  باید  آیه  این  تفسیر  در   .)۲۷ :9 )عبرانیان  است«  مقرر  یافتن  جزا  آن  از  بعد  و  مردن  یکبار  را  »مردم  می دهد:  تعلیم  روشنی 
که پطرس نامه اش  که انجیل به تعدادی از افراد بشارت داده می شود. اما این اشخاص در زمانی  اشاره ای است به این واقعیت 

بودند. رفته  دنیا  از  را می نویسد 

لوقا ۲۳: ۴۳
بود.« فردوس خواهی  در  با من  امروز  تو می گویم  به  آینه،  هر  گفت:  ی  به و »عیسی 

توجه  مسیح  خوِد  کالم  به  که  است  این  کار  بهترین  پرسش،  این  به  پاسخ  برای  رفت؟  کجا  نرفت،  جهنم  به  مسیح  گر  ا
با من در فردوس خواهی بود.« در لحظۀ مرگ مسیح، روح  امروز  تو می گویم  آینه، به  کنیم. عیسی به دزد مصلوب می فرماید: »هر 
که  است  این  توجه  شایان  نکتۀ  بازمی گردد.  کالبدش  به  مسیح  روح  رستاخیزش،  هنگام  به  می رود.  خدا  حضور  به  بی درنگ  او 
قرنتیان  )دوم  می کند  اشاره  آسمان  به  شفاف،  و  روشن  بار،  دو  هر  و  می رود  کار  به  عهدجدید  در  دیگر  بار  دو  فقط  »فردوس«  واژۀ 

1۲: ۴؛ مکاشفه ۲: ۷(.

لوقا ۲۳: ۴۶
را تسلیم نمود.« را بگفت و جان  این  را می سپارم.  تو روح خود  به دست های  گفت: ای پدر،  بلند صدا زده،  آواز  به  »عیسی 

پدرش  نزد  مرگش  از  پس  مسیح  می کنند  ثابت  که  می کنیم  پیدا  بیشتری  نشانه های  پرقدرت،  اما  مختصر  اعالن  این  در 
یقین  از همین  نیز  بود«  با من در فردوس خواهی  »امروز  و اطمینانی محکم است. عبارت  یقین  از  کی  کالم مسیح حا این  رفت. 
روز  و  پردیس قدم بگذارد  به  تا  به دست های پدرش می سپرد  را  َمتیو هنری می گوید: »مسیح روح خود  و اطمینان خبر می دهد. 

پنجم، صفحۀ ۸3۰(. َمتیو هنری« جلد  قلم  به  کتاب مقدس  »تفسیر  کتاب  از  )نقل قول  بازگردد«  سوم 

یوحنا ۲۰: ۱۷
بگو  ایشان  به  رفته،  برادران من  نزد  ولیکن  نرفته ام.  باال  پدر خود  نزد  که هنوز  زیرا  مرا لمس مکن،  گفت:  ]مریم[  بدو  »عیسی 

و خدای شما می روم.« و خدای خود  پدر شما  و  پدر خود  نزد  که 
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به  بود،  قبر  در  که  روز،  سه  آن  در  مسیح  می شود  استدالل  چنین  گاه  آیه،  این  در  مجدلیه  مریم  به  مسیح  کالم  خاطر  به 
)لوقا ۲3: ۴3(  آن دزد  به  کالم مسیح  که  نتیجه رسید  این  به  به روشنی می توان  و مطالعه ای دقیق،  بررسی  با  اما،  نرفت.  آسمان 
برمی خیزد.  مردگان  از  و  بازمی گردد  پیکرش  به  مسیح  روز،  سه  از  پس  ندارد.  تضاد   )1۷ :۲۰ )یوحنا  مجدلیه  مریم  به  کالمش  با 
)این  نمود  خواهد  صعود  پدر  راست  دست  به  دوباره  مسیح  نمی دانست  و  بود  نکرده  درک  درستی  به  را  خدا  برنامه ریزی  مریم 
جهان  بر  و  باشد  موعودشان  مسیح  و  بماند  دنیا  در  مسیح  داشت  انتظار  مریم  باشد.  خود  قوم  شفیع  تا  جسمانی(  بدن  با  بار، 
جسم  می فرماید  مسیح  رفت.  پدر  نزد  او  روح  صلیب  بر  مرگش  با  نمی کند  انکار  مریم  با  گفتگو  هنگام  مسیح  نماید.  سلطنت 
تا  نماید  صعود  جسمانی  بدن  با  مسیح  بود  الزم  بود،  نکرده  درک  را  حقیقت  این  هنوز  مریم  هرچند  است.  نکرده  صعود  هنوز  او 

به سرانجام رسد. آدمیان  و رستگاری  نجات 





135

ل کشف انجیل پرجال
فصل ۲۱: مسیح از مردگان برخاسته است

بزرگ  اشتباهی  این  آنکه،  حال  انجیل.  پیغام  بشارت  از  است  چکیده ای  جمله  این  داد.«  جان  ما  گناهان  برای  »مسیح 
جان  خدا  قوم  گناهان  برای  او  بگوییم  که  نیست  این  فقط  مسیح  عیسی  انجیل   ،۴ -1 :15 قرنتیان  اول  رسالۀ  فرمودۀ  به  است. 
برخاست.  مردگان  از  سوم  روز  سپرد،  جان  خدا  قوم  گناهان  برای  آنکه  بر  عالوه  او  که  است  این  مسیح  عیسی  انجیل  سپرد. 
نباشد، مرگ مسیح  کار  گر رستاخیزی در  ا قرار دارد.  او  کنار مرگ  که  از دو ستون محکم مسیحیت است  رستاخیز مسیح یکی 

نیست! اصاًل خبر خوشی 
جاری  آسمانی  فرشتگان  و  فانی  انسان  زبان  از  که  است  امید  بیانیۀ  عالی ترین  این  است!«  برخاسته  مردگان  از  »مسیح 
می کند  تضمین  و  می رساند،  اثبات  به  را  او  هویت  و  شخصیت  است،  او  الوهیت  چشمگیر  گواه  مسیح  رستاخیز  است.  شده 
گناهان قومش پذیرفته است. از میان آموزه های مهم در مسیحیت، دنیای بی ایمان به هیچ  خدا مرگ او را برای پرداخت بهای 
یک  این  به  مسیح  ایمانداران  رستگاری  و  مسیحیت  اعتبار  است.  نکرده  حمله  مسیح  عیسی  رستاخیز  آموزۀ  اندازۀ  به  آموزه ای 

دارد. تکیه  آموزه 

رویدادی تاریخی
از  بودن  تشخیص  و  تفکیک  قابل  داشتن،  یخی  تار »کیفیت  می کند:  تعریف  چنین  را  یخی«  تار »اصالت  عبارت  واژه نامه 
که در هر چهار انجیل ثبت است )متی، مرقس، لوقا، یوحنا(، با قصه و افسانه  اسطوره و افسانه.« شرح آمدن پسر خدا به جهان، 
زمان  در  خدا  پسر  است.  شده  ثبت  بشر  یخ  تار در  که  است  واقعی  یدادی  رو مسیح  تولد  که  است  این  فرقش  و  دارد  فرق  بسیار 
یخی است. شرح حال زندگی مسیح  گذاشت. او شخصیتی واقعی و تار مشخص و در مکان مشخص، واقعًا، به دنیای ما قدم 
بود  نه قصه  آنها  برای  بودند. رستاخیز عیسی مسیح  او  تعالیم  و  زندگی  و شاهد  را می شناختند  او  که  درآوردند  قلم  به  کسانی  را 
یداد  را یک رو گر رستاخیز مسیح  ا و روحانی.  یداد معنوی  نه یک رو یخی است،  تار افسانه. رستاخیز عیسی مسیح واقعیتی  نه  و 

انکار می کنیم. را  کتاب مقدس  ندانیم، شهادت  یخی  تار و  واقعی 

در . 1 بودند  متقاعد  و  داشتند  قبول  کاماًل  انجیل ها  نویسندگان  می کند  ثابت  که  است  مستحکم  سندی   ۴ -1 :1 لوقا  انجیل 
موثق  و  معتبر  شهادت  یا  بودند  عینی  شاهدان  شخصًا  خودشان  یا  آنها  می کنند.  بازگو  را  یخی  تار واقعیتی  خود  نوشته های 
توصیف  و  شرح  حال  در  دارد  ایمان  لوقا  می دهد  نشان  شکلی  چه  به  لوقا  انجیل  مقدمۀ  می دادند.  شرح  دقت  به  را  دیگران 

یخی است؟ تار واقعیتی 
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که به این معنا است: »گردآوری نمودن،  نکته: واژۀ »تألیف« )آیۀ 1( در زبان یونانی anatassomai »آناتاسومای« می باشد 
واقعًا  آنچه  به  با تکیه  را  او  و اعمال  گشتن پسر خدا  انسان  از  لوقا وظیفۀ خود می داند شرح حال منظمی  کردن.«  مرتب 
ی داد، دقیق و درست، به قلم درآورد. فعل »رسانیدند« )آیۀ ۲( در زبان یونانی paradidomai »پارادیدومای«  یخ رو در تار
را  کند، چیزی  آن استفاده  از  یا  را نگه دارد  آن  تا  کسی دیگر بدهد  به  را  نفر چیزی  این معنا است: »یک  به  که  می باشد 
اعمال  و  مسیح  شخصیت  دربارۀ  حقیقت  تا  بودند  امین  ابتدا«  »از  مسیح  رسوالن  کردن.«  گذار  وا یا  سپردن  دیگری  به 
با  که  دارد  اشاره  کسی  به  و  می باشد  »آتوْپِتس«   autoptes یونانی  زبان  در   )۲ )آیۀ  »نظارگان«  واژۀ  درآورند.  قلم  به  را  او 
بررسی  و  به معاینه  و  ترجمه شده است  »کالبدشکافی«  انگلیسی  زبان  در  که  واژه ای  چشم خود شاهد ماجرایی است. 
کالم« اشاره ای است  گویا عبارت »نظارگان و خادمان  یشه می گیرد.  دقیق و باجزییات اشاره دارد از همین واژۀ یونانی ر
معنا  این  به  که  می باشد  کولوِتئو«  »پارا  parakoloutheo یونانی  زبان  در   )3 )آیۀ  رفته«  پی  »در  عبارت  مسیح.  رسوالن  به 
ردپای  کسی  که  است  معنا  بدین  عبارت  این  شدن.«  همراه  او  با  می رود  کسی  که  کجا  »هر  یا  شدن«  »پیگیر  است: 
را در  و آن  به دقت در پی حقیقت می رود  لوقا  بررسی نماید.  کاماًل  و  را همه جانبه بسنجد  یا آن  کند  را دنبال  موضوعی 
کندوکاو  و  تحقیق  که  است  واقعیت  این  گویای   )3 )آیۀ  ]دقت[«  تدقیق  به  را  »همه  عبارت  می کند.  ثبت  خود  انجیل 
بررسی  را  موجود  اطالعات  کلیۀ  لوقا  می باشد.  حقیقت  پیگیر  کوشا  و  جدی  او  و  است  تمام عیار  و  کامل  و  دقیق  لوقا 
گزارش دهد. واژۀ »به ترتیب« )آیۀ 3( در  یخی را بدون ذره ای دستکاری  که حقیقت تار می نماید. هدف لوقا این است 
یدادها دقیقًا به  که همۀ رو یا نظم است. منظور این نیست  توالی  که بیانگر  kathexes »کاِتکِسس« می باشد  زبان یونانی 
یدادها دارای نظم و ترتیبی منطقی و  که همۀ واقعیت ها و رو یخ وقوعشان شرح داده می شوند. منظور این است  ترتیب تار
هماهنگی و همنواختِی نظام مند و مرتبی می باشند. واژۀ »صّحت« )آیۀ ۴( در زبان یونانی asphaleia »آسفالیا« می باشد 
یافته  تعلیم  که  اموری  س دربارۀ 

ُ
تئوِفل تا  قلم درمی آورد  به  را  انجیل خود  لوقا  یقین« است.  یا  ثبات،  »پایداری،  بیانگر  که 

یابد. اطمینان  و  یقین  کاماًل  است 

نشان . ۲  3 :1 رسوالن  اعمال  کتاب  چگونه  می کند.  آغاز  خود  انجیل  مقدمۀ  شبیه  مقدمه ای  با  را  رسوالن  اعمال  کتاب  لوقا 
یخی سخن می گوید؟ تار واقعیتی  از  رستاخیز مسیح  دربارۀ  لوقا مطمئن است  می دهد 

 

 

 

 

 

که می تواند »گواه محکم« یا »نشانه های  نکته: عبارت »دلیل های بسیار« در زبان یونانی tekmerion »ِتکِمریون« می باشد 
ظاهر  خود  گردان  شا به  رستاخیزش  از  پس  مسیح  که  است  شده  ثبت  عهدجدید  در  بار  سیزده  شود.  ترجمه  آشکار« 
داشته  وجود  تردید  و  شک  جای  بود  منطقی  بود،  گشته  ظاهر  نفر  یک  به  کوتاه  خیلی  یکبار  فقط  مسیح  گر  ا می گردد. 
را  مسیح  اولیۀ  گردان  شا شهادت  روز،  چهل  مدت  در  اشخاص،  از  یادی  ز شمار  به  شدن  ظاهر  بار  چندین  اما  باشد. 
که  نبود  این گونه  است.  مهم  بی نهایت  عبارتی  می گفت«  سخن  خدا  ملکوت  امور  »دربارۀ  عبارت  می بخشد.  تقویت 
به  مرگش  از  زمان پیش  مانند  و  گردانش می ماند  کنار شا در  بعد هم غیب شود. مسیح  و  مسیح یک لحظه ظاهر شود 
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گردان اولیه صرفًا به ظاهر شدن یک روح یا یک شبح شهادت نمی دهند. آنها شهادت  آنها تعلیم می دهد. رسوالن و شا
)لوقا ۲۴: ۲۷(. داشتند  واقعی  برخاسته است، شخصًا مشارکت  مردگان  از  که  با مسیح،  می دهند 

که جزو نخستین امت ها و غیریهودیانی می باشند . 3 کسانی است  کتاب اعمال رسوالن 1۰: 3۸- ۴۲ شرح موعظۀ پطرس رسول به 
یخی بودِن رستاخیز  که به مسیح ایمان می آورند. آیات نامبرده را بخوانید و در آیات ۴۰- ۴۲ به استدالل پطرس رسول دربارۀ تار

نمایید. توجه  مسیح 

صلیب  بر  او  کار  و  ناصری  عیسی  شخصیت  بر  خدا   .)۴۰ )آیۀ  روز            در  خدا  را  همان کس  الف. 
که حقیقت  کل مسیحیت به حقیقت رستاخیز مسیح تکیه دارد. به همین دلیل است  تأیید می زند )رومیان 1: ۴(.  ُمهر 

اعالم می گردد. در عهدجدید  بارها  و  بارها  رستاخیز مسیح 

قومش است.ب.  به  مهربانی خدا  و  نشانۀ رحمت  ۴۰(. ظاهر شدن مسیح  )آیۀ       ساخت 

که خدا پیش           )آیۀ ۴1(. مانند همۀ معجزه های ج.  لیکن نه بر تمامی قوم، بلکه بر      
کمانۀ خدا بود و هدف مشخصی  مسیح در زمان خدمتش، ظاهر شدن او پس از رستاخیز نیز بنا بر هدایت و ارادۀ حا
هنگام  البته  نشد.  ظاهر  بی ایمان  جماعت  به  خود،  حقانیت  اثبات  برای  مسیح،  او.  کلیسای  نمودن  بنا  داشت: 

گشت. او خیره خواهند  بر  نیز  بی ایمانان  دوباره اش چشمان  بازگشت 

مسیح د.  که  نبود  این گونه   .)۴1 )آیۀ  و       او       با  مردگان  از  او  برخاستن  از  بعد  که  مایانی  یعنی 
خود  قوم  با  مسیح  شود.  ناپدید  هم  بعد  و  ظاهر  گهان،  نا خیال،  و  وهم  همچون  شود،  ظاهر  برق آسا،  شبح،  یک  مانند 
مردگان  از  جسمانی  کالبد  با  واقع  به  که  می دهد  نشان  مدرک  و  سند  آنها  به  مشخص  و  قاطع  و  می نماید  مشارکت 

.)1۴ -9 :۲1 ۲۰: ۲۶- ۲۷؛  )یوحنا  برخاسته است 

که به قوم موعظه و           )آیۀ ۴۲(. این عبارت در زبان یونانی diamarturomai ه.ه و ما را مأمور فرمود 
کوشایی است. این شهادت چنان مهم و حیاتی است  گویای شهادت دادن با جدیت و  که  »دیامارتورومای« می باشد 

میان است. در  زندگی  و  مرگ  گویی بحث  که 

که و.  است  گواهی  مسیح  رستاخیز   .)۴۲ )آیۀ  باشد  مردگان  و  زندگان  تا       را       او  خدا  که  بدین 
)اعمال  است  داور  و   ،)3۶ :۲ رسوالن  )اعمال  خداوند   ،)1۲ :۴ رسوالن  )اعمال  نجات دهنده  مسیح  می دهد  شهادت 

رسوالن 1۷: 31(.

یخ است؟ز.  تار در  یدادی حقیقی  رو رستاخیز مسیح  دارد  باور  پطرس  نشان می دهند  آیات  این  چگونه 
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که پشتوانۀ اعتبار رستاخیز مسیح می باشد. در جای های خالی، نام اشخاصی . ۴ گواه دیگری است  رسالۀ اول قرنتیان 15: 3- 9 
دیدند. به چشم  را  قیام کرده  که مسیح  معرفی می کند  کسانی  را  آنها  رسول  پولس  که  بنویسید  را 

یداد در انجیل لوقا ۲۴: 3۴ ثبت شده است. همان  به      )آیۀ 5(. منظور پطرس است )یوحنا 1: ۴۲(. این رو الف. 
گشت. پطرس ظاهر  به  برخاست،  مردگان  از  که مسیح  روزی 

باز هم رسوالن مسیح ب.  بود،  نفر شده  یازده  و تعدادشان  نبود  با رسوالن  اینکه یهودا دیگر  با  )آیۀ 5(.  آن       به 
گردان خود ظاهر  از رستاخیزش به شا که عیسی پس  از چندین مرتبه ای است  این یکی  نامیده می شوند.  »آن دوازده« 
 ۲3 -19 :۲۰ یوحنا  و   ۴3 -3۶ :۲۴ لوقا  انجیل  در  که  است  رستاخیز  روز  غروب  به  مربوط  یداد  رو این   .)۷ )آیۀ  می گردد 

ثبت است.

کتاب اعمال رسوالن 1: ۶- 11 اشاره دارد. این واقعیت ج.  یاده از     برادر، یکبار )آیۀ ۶(. این عبارت احتمااًل به  به ز
که آن جمعیت دچار  که مسیح به پانصد نفر ظاهر می گردد )در یک زمان و یک مکان( این احتمال را به صفر می رساند 
گواهی  »به  باشند. شریعت عهدعتیق می فرماید:  گرفته  به جای مسیح اشتباه  را  وهم و خیال شده و شخص دیگری 
آن  بیشتِر  را می نویسد  نامه  این  پولس  که  زمانی  )تثنیه 19: 15(.  ثابت شود«  امری  گواهی سه شاهد، هر  به  یا  دو شاهد 

پولس می باشد. کالم  بر  پشتوانۀ محکم تری  امر  این  اول شهادت دهند.  و می توانستند دسِت  بودند  زنده  نفر  پانصد 

او د.  مسیح،  رستاخیز  از  پیش  تا   .)55 :13 )متی  است  عیسی  ناتنی  برادر  منظور   .)۷ )آیۀ  به       پس،  آن  از 
که او به رسوالن مسیح می پیوندد )اعمال رسوالن  ادعاهای عیسی را باور نداشت )یوحنا ۷: 5(. پس از رستاخیز است 

بعد(. به  )اعمال رسوالن 15: 13  تبدیل می شود  اولیه  کلیسای  در  رهبران  از سرشناس ترین  یکی  به  و   )1۴ :1

تولد ه.ه یا  جنین  سقط  به  که  می باشد  کِتروما«  »ِا  ektroma یونانی  زبان  در  عبارت  این   .)۸ )آیۀ  مثل       من  بر 
همراه  دنیا  این  در  خدمتش  دوران  در  که  نبود  مسیح  اصلی  گرد  شا دوازده  آن  جزو  پولس  دارد.  اشاره  موعود  از  پیش 

.)1۷ ،۶ -3 :9 )اعمال رسوالن  ایمان می آورد  او  به  و  رو به رو می شود  با مسیح  راه دمشق  در  بعدها،  پولس،  بودند.  او 

در و.  حقیقی  یدادی  رو مسیح  رستاخیز  دارد  باور  پولس  می دهند  نشان  آیات  این  چگونه  دهید  توضیح  ساده،  زبان  به 
یخ است؟ تار

 

 

 

 

یخ، بیان می کند تا نشان  که مسیح پس از رستاخیزش ظاهر می گردد، به ترتیب تار نکته: پولس رسول زمان هایی را 
رستاخیز  اعتبار  عینی  شاهدان  شهادِت  یعنی  است،  یخ  تار در  حقیقی  یدادی  رو مسیح  رستاخیز  دارد  باور  دهد 

تأیید می کنند. را  مسیح 
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کتاب مقدس توصیف 
توجه  یخی  تار یدادهای  رو از  خالصه ای  به  است  مهم  بسیار  دهیم،  ادامه  را  مسیح  رستاخیز  دربارۀ  مطالعه  آنکه  از  پیش 

داده می شوند. توضیح  و  ما شرح  برای  کتاب مقدس  در  که  نماییم 
در  مسیح  پیکر  که  می روند  باغی  سمت  به  حیا،  و  شرم  با  بانوان،  از  چندی  است.  عیسی  مرگ  از  پس  روز  سومین  بامداد 
آنها باقی نمانده است و فقط به انگیزۀ مهر و محبت به مسیح راهی شده اند. تنها  آرامیده است. امیدی برای  آنجا در مقبره ای 
در  کنند.  برگزار  احترام  و  عزت  با  را  تدفین  مراسم  و  بگذارند  حرمت  را  محبوبشان  مسیح  پیکر  که  است  این  آنها  قلبی  اشتیاق 
بی خبرند  آنها  بغلطاند؟«  قبر  سر  از  ما  برای  را  سنگ  که  »کیست  می شود:  ختم  جمله  این  به  فقط  آنها  گفتگوی  و  گپ  راه،  بین 
مشغول  خود  به  هم  را  ذهنشان  پِس  حتی  مسیح  رستاخیز  فکر  آنکه،  حال  بود!  نخواهد  مشکلی  اصاًل  سنگ  غلطاندن  اینکه  از 
و  به شادی وصف ناپذیر  نیز  امید  امیدی بی کران می دهد.  به  را  و ترس جای خود  تبدیل می شود  به ترس  نکرده است. دلسوزی 
»چرا  می دهند:  بشارت  فرشتگان  است،  خالی  قبر  است،  باز  در  است،  رفته  کنار  سنگ  می گردد!  تبدیل  جالل  و  شکوه  کماِل 

)لوقا ۲۴: 5- ۸(. برخاسته است«  بلکه  نیست،  اینجا  در  مردگان می طلبید؟  میان  از  را  زنده 
گردان مسیح خبر دهند.  »با ترس و خوشی عظیم،« زنان شتابان از قبر دور می شوند )متی ۲۸: ۸(. آنها روانه می شوند تا به شا
که  فکر،  طرز  این  با   .)11 :۲۴ )لوقا  می پندارند  بی معنی  و  پوچ  و  هذیان  را  ایشان  شهادت  کنند  باور  را  زنان  کالم  باید  که  آنان  اما 
گیج و حیران قبر را جستجو می کنند و بی آنکه یقین  ناامیدی بسی امید است، پطرس و یوحنا به سمت قبر خالی می روند.  در 

.)9 :۲۰ )یوحنا  برخیزد«  مردگان  از  او  باید  که  بودند  نفهمیده  را  کتاب  »زیرا هنوز  بازمی گردند:  گردان  بقیۀ شا نزد  باشند  یافته 
را  خداوند  که  است  کسی  نخستین  که  می مانند  غافل  گریان  چشمان  با  مجدلیه  مریم  از  و  می شوند  دور  قبر  از  شتابان 
دیگر  یکبار  و  بازگردد  بی ایمان  گردان  شا نزد  به  دوباره  می دهد  یت  مأمور مریم  به  خداوند  می بیند.  چشم  به  رستاخیزش  از  پس 
بازمی گردند ظاهر می شود )متی  قبر  از  که  بانوانی  به  بار دوم  برای  نماید )یوحنا ۲۰: 11- 1۸(. بعد، مسیح  را اعالم  رستاخیز مسیح 
به پطرس  تنهایی  به  )لوقا ۲۴: 13- 3۲(. سرانجام،  راه عموآس ظاهر می گردد  گرد دیگر در  و شا ِکلیوپاس  به  بار سوم،   .)1۰ -9 :۲۸
بار دوم وقتی  و  توما )یوحنا ۲۰: 19- ۲5(  بار اول در غیاب  یازده رسول ظاهر می گردد:  به  بار  ظاهر می شود )لوقا ۲۴: 3۴(. بعد، دو 
گردانش ظاهر می شود )یوحنا ۲1: 1- 1۴(.  از شا تن  به هفت  یای جلیل  توما حضور دارد )یوحنا ۲۰: ۲۶- ۲9(. دوباره در ساحل در
چنان  یعقوب  زندگی  مالقات،  این  با   .)۷ :15 قرنتیان  )اول  می گردد  ظاهر  خود،  بی ایمان  و  ناتنی  برادر  یعقوب،  به  حتی  مسیح 
اورشلیم می گردد )اعمال رسوالن  کلیسای  به رسوالن مسیح می پیوندد )اعمال رسوالن 1: 1۴( و ستون  نیز  او  که  رو می شود  و  زیر 
 ،)۸ :15 قرنتیان  )اول  می شود  ظاهر  سقط شده«  »طفل  بر   )19 -3 :9 رسوالن  )اعمال  دمشق  راه  در  همه،  از  آخر  بعد(.  به   13 :15
آن  را شرح دهیم.  آن  ثمرۀ  و  این مالقات  نیست  نام می گیرد(. در حال حاضر مجال  پولس  بعدها  بر شائول طرسوسی )که  یعنی 
که برای دفاع از ایمان مسیحی سر از پا نمی شناسد  که دشمن قسم خوردۀ مسیحیان بود به مبشری دوآتشه تبدیل می شود  کسی 

قرنتیان 15: 1۰(. اول  9: 1- ۲؛  )اعمال رسوالن 
به  و  اشخاص  به  صعودش  از  پیش  خداوند  می سازد  خاطرنشان  که  یم  می پرداز کتاب مقدس  محکم  کالم  این  به  پایان،  در 

قرنتیان 15: ۶(. )اول  یکبار«  برادر،  پانصد  از  یاده  ز به  آن،  از  »پس  از شاهدان ظاهر می شود:  انبوهی  جمعیت 
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فصل ۲۲: شالودۀ ایمان ما به رستاخیز مسیح

رستاخیزش می باشد. و  به مسیح  ایمان  دربارۀ  مهم ترین فصل ها  از  یکی  اما  کتاب است.  این  کوتاه ترین فصل  فصل ۲۲ 
در  پولس  گفتۀ  به  که  است  این  دلیلش  داده اند.  قرار  هدف  دارد  یشه  ر یخ  تار در  که  را  مسیح  رستاخیز  مسیحیت  دشمنان 
کاماًل باطل  گر مسیح از مردگان برنخاسته است، ایمان ما  کل ایمان ما به رستاخیز مسیح تکیه دارد! ا رسالۀ اول قرنتیان فصل 15 
تا  از دنیا رفته اند  که  آنانی هم  و  گناهان خود هستیم،  یم، هنوز در  ایمان دار که به مسیح  و ما،  و بی ارزش است )آیات 1۴، 1۷( 
کاذب  که رستاخیز را وعظ می کنیم برای خدا شاهدان  گر چنین باشد، منطقی است ما هم  ک شده اند )آیات 1۷- 1۸(. ا ابد هال
برنخاسته  مردگان  از  گر مسیح  ا )آیۀ 15(.  برنخیزانید  را  او  که  در حالی  برخیزانید،  را  باشیم، چون شهادت می دهیم خدا مسیح 
که  دروغین،  پیامبر  یک  خاطر  به  پس  می کشیم،  سختی  و  رنج  این همه  بی دلیل  پس  است،  رفته  هدر  به  ما  زندگی  پس  است، 
این جهان در مسیح  گر فقط در  »ا بیزارند! پولس رسول می گوید:  ما  از  این همه  نامنصفانه  ندارد، چه  آدمیان  برای نجات  قدرتی 

)آیۀ 19(. بدبخت تریم«  مردم  از جمیع  یم،  امیدوار
گر مسیح از مردگان برنخاسته است، ایمان ما دروغ است. از این رو، ِبجا  یم رستاخیز مسیح پایۀ ایمانمان است. ا ما قبول دار
از مردگان برخاسته است؟« در این فصل  به راستی  کجا می دانیم مسیح  بپرسیم: »از  از خود  را  که این پرسش بسیار مهم  است 
متفاوت  کاماًل  اما  مهم  بسیار  عامل  دو  به  و  یم  می گذار کنار  موقت  را  تمرین ها  انجام  و  پاسخ  و  پرسش  طرح  بعدی،  فصل  در  و 
که مکشوف گر واقعیت رستاخیز مسیح برای ما می باشند: روح القدس به ما روشنگری و تولد تازه می بخشد و رستاخیز  یم  می پرداز
تأیید می کنند. روح القدس عاملی  یخی موجود رستاخیز مسیح را برای ما  مکشوف می سازد؛ شواهد و مدارک تار مسیح را برای ما 
بی ایمانان  با  گفتگو  در  و  می باشند  مسیحی  ایمان  بر  محکمی  تأییدیۀ  نیز  یخی  تار مدارک  و  شواهد  است.  حیاتی  و  مهم  بسیار 

به حساب می آیند. کارآمد  و  مؤثر  ابزاری 

کار روح القدس
یدادها ثابت می نماید: قبر خالی، ناتوانی  کلیسای پروتستان ایمان خود به رستاخیز مسیح را اغلب با اشاره نمودن به این رو
هرچند  قانونی.  و  یخی  تار مدرک  و  سند  بسیاری  و  مسیح،  گردان  شا تحول  و  تغییر  مسیح،  پیکر  کردن  پیدا  در  مسیح  دشمنان 
یخ تناقضی ندارد، اما نباید اساس و شالودۀ ایمان  همۀ این موارد نامبرده ثابت می کنند ایمان مسیحی غیرمنطقی نیست و با تار

ایمان مسیحی می باشند. ثابت گر  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  واقعیت هایی  باشند.  مسیحی 
رستاخیز  نمی کنند  تقال  آنها  نمی آورند.  برهان  و  دلیل  موعظه هایشان  در  مسیح  رسوالن  که  است  این  واقعیت  نخستین 
کنند. رسوالن مسیح فقط رستاخیزش را اعالم می نمایند )اعمال رسوالن ۴: ۲، 33؛ 1۷: 1۸؛ ۲۴: ۲1(. هدف آنها  مسیح را ثابت 
انجیل قدرت دارد  یقین داشتند  کنند. رسوالن مسیح  ثابت  برهاِن قوی  و  و دلیل  با استدالل  را  که رستاخیز مسیح  این نیست 

نمایید: توجه  قرنتس  کلیسای  به  اولش  رسالۀ  در  پولس رسول  کالم  به  را نجات دهد!  آدمیان 

خدا  قوت  هستیم،  ناجیان  که  ما،  نزد  لکن  است،  حماقت  هالکان  برای  صلیب  ذکر  »زیرا 
که یهود آیتی می خواهند و یونانیان طالب حکمت هستند. لکن ما به مسیح  است . . . چون 
را  دعوت شدگان  لکن  است.  جهالت  را  امت ها  و  لغزش  را  یهود  که  می کنیم  وعظ  مصلوب 

.)۲۴ -۲۲ ،1۸ :1( و حکمت خدا است«  قوت خدا  یونانی مسیح  و خواه  یهود  خواه 
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شما  چون  نیامدم،  حکمت  یا  کالم  فضیلت  با  آمدم،  شما  نزد  به  چون  برادران،  ای  من،  »و 
جز  باشم،  دانسته  شما  میان  در  چیزی  که  نکردم  عزیمت  زیرا  می نمودم.  اعالم  خدا  سّر  به  را 
و  کالم  او را مصلوب. و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم و  و  عیسی مسیح 
وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت 

.)5 -1 :۲( قوت خدا«  در  بلکه  نباشد،  انسان 

و  روشنفکرترین  حتی  آورده اند،  ایمان  مسیح  به  کلیسا  یخ  تار سراسر  در  که  انبوهی  جمعیت  که  است  این  واقعیت  دومین 
مسیح  رستاخیز  دربارۀ  قانونی  و  یخی  تار مدارک  و  اسناد  بررسی  و  تحقیق  با  آورده اند،  ایمان  مسیح  به  که  کسانی  فرهیخته ترین 

ایمان می آورند. به مسیح  و  را می شنوند  انجیل  موعظۀ  و  بشارت  نیاوردند. همگان  ایمان  او  به 
ایماِن  برای  است،  وابسته  قانونی  و  یخی  تار مدرک  و  سند  به  مسیح  رستاخیز  به  ما  ایمان  گر  ا که  است  این  واقعیت  سومین 
که روحشان هم از این سندها و مدرک ها خبر ندارد و به خاطر ایمانشان جان خود را از دست می دهند چه  ایمانداران بی شماری 
محال  و  ندارند  نوشتن  و  خواندن  سواد  حتی  که  دورافتاده  قبیله های  و  قوم  میان  در  مسیحیان  آن  ایماِن  برای  یم؟  دار توضیحی 
که  هستند  آدم ها  همین  ولی  یم؟  دار توضیحی  چه  نمود  ثابت  آنها  به  را  مسیح  رستاخیز  یخی  تار برهاِن  و  دلیل  با  بتوان  است 
که حتی نمی توانند  ایمان می آورند، شدیدترین جفاها را تحمل می کنند، حتی شهید می شوند، اما حاضر نیستند ایمان خود را 
و  یخی  تار مدرک  و  سند  هرچند  که  برسیم  نتیجه  این  به  باید  حقایق،  این  پرتِو  در  نمایند.  انکار  کنند  دفاع  آن  از  منطقی  نظر  از 
قانونی برای رستاخیز مسیح از بسیاری جنبه ها مفید و سودمندند، نمی توانند شالوده و زیربنای ایمان ما به رستاخیز مسیح باشند.
شالوده و زیربنای ایمان ما به رستاخیز مسیح چیست؟ ایمانداران چگونه بدانند مسیح از مردگان قیام نموده است؟ پاسخ 
که  روح القدس می باشیم  را مدیون  به رستاخیز مسیح  ایمان بی جنبِش خود  و  ما شناخت  روشن است.  و  کتاب مقدس شفاف 
رستاخیز  می شویم  متقاعد  باال  عالم  از  الهی،  قدرت  به  می یابیم،  تازه  تولد  که  لحظه ای  می بخشد!  روشنگری  و  تازه  تولد  ما  به 
برخاسته  مردگان  از  مسیح  می دانیم  دلیل  این  به  ما   .)3 :3 )یوحنا  است  معتبر  و  اصیل  ایمانمان  و  دارد  واقعیت  مسیح  عیسی 
اول  5: 39؛  )یوحنا  می نماید  روشن  می دهد،  شهادت  مسیح  به  که  کتاب مقدس،  حقیقت  به  را  ما  ذهن  روح القدس  که  است 
نهال  و  زنده می سازد  را  ما  روح القدس دل  یم، چون  ایمان می آور به رستاخیز مسیح  ما  که  این است  کالم  یوحنا 5: ۶- 1۰(. جاِن 
روح القدس  معجزۀ  این  رسول  پولس  نماید.  مکشوف  ما  برای  را  حقیقت  و  دهد  شکوفه  تا  می کارد  دلمان  در  را  مسیح  به  ایمان 

توضیح می دهد: قرنتیان ۴: ۶  دوم  رسالۀ  در  را 

تا  درخشید  ما  دل های  در  که  است  همان  درخشید  ظلمت  از  نور  تا  گفت  که  خدایی  »زیرا 
بدرخشد.« ما  از  در چهرۀ عیسی مسیح  نور معرفت جالل خدا 

که نمی توانند منکر وجود خودشان باشند، دیگر نمی توانند رستاخیز عیسی مسیح  که تولد دوباره یافته اند همان طور  کسانی 
کنند. به حکم و رأی مقتدرانۀ خدا و به شهادت روح القدس، رستاخیز مسیح برای ایمانداران واقعیتی قطعی و مسلم  را نیز انکار 
هستند  مبتال  عیسی  دین  به  که  کسانی  »برای  است:  بوده  مسیحیان  شکنجه گر  که  کسانی  از  یکی  قول  به   .)۲5 :11 )متی  است 
زنده  به مسیح  ایمانشان  تقال می کرد مسیحیان  که  ی  اتحاد جماهیر شورو از سربازان  گفتۀ یکی  از  ندارد« )نقل قول  درمانی وجود 

کنند(. انکار  را 
اصل  در  آسمان  ملکوت  اما  خود،  جای  مسیحی  دفاعیات  رهنمود.  هم  و  هشدارند  هم  آموختیم  فصل  این  در  که  حقایقی 
به  مسیح  عیسی  رستاخیز  و  مرگ  و  زندگی  دربارۀ  ما  وفادارانۀ  موعظۀ  و  بشارت  با  انسان ها  می یابد.  گسترش  انجیل  بشارت  با 
کنیم  فراموش  نباید  ارائه می دهیم. هیچ گاه  پایۀ منطق  بر  که  برهانی  و  دلیل  یا  ما  کالم  و شیوایی  با سخنرانی  نه  ایمان می آورند،  او 
و  بود  تازه نبخشد، رسالت ما حماقت محض خواهد  تولد  را  آنها  و دل های  را روشن نسازد  ما  گر روح خدا ذهن های مخاطبان  ا
خودداری  انسان  حکمت  شکستۀ  عصای  به  تکیه  از  باید  دلیل،  همین  به  وقت.  اتالف  و  بیهوده  زحمتمان  و  کوشش  و  تالش 
که ایمان آورد )رومیان 1: 1۶(. کسی  که فقط انجیل قدرت خدا است برای هر  کنیم )اشعیا 3۶: ۶(. باید به این حقیقت بچسبیم 
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رستاخیز مسیح به  ما  ایمان  شالودۀ 

بر  تکیه  با  آموزه های مسیحی است  از  که رسالتشان دفاع  کسانی  ایمان مسیحی.  از  یعنی دفاع  نکته: »دفاعیات مسیحی« 
به  و منطق  با دلیل  و  نشان دهند  را  اشتباهات مخالفان مسیحیت  برهاِن عقالنی می کوشند  و  با دلیل  و  استدالل های منطقی 

اشتباه است. آنها  و دالیل  استدالل ها  کنند چرا  ثابت  آنها 
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فصل ۲۳: شواهد رستاخیز مسیح

یخی و قانونی رستاخیز مسیح  که او در شرح و توضیح مدارک و شواهد تار ایمان یک شخص به مسیح به این بستگی ندارد 
توانایی  که  نیست  آن  شخص  این  ایمان  اساس  و  پایه  کند.  سخنرانی  شیوایی  به  برهانی  و  دلیل  هر  برای  بتواند  و  باشد  استاد 
کند و همانند یک مدافع مسیحی دفاعیه ارائه دهد )این  داشته باشد با دلیل و منطق از اعتبار و اصالت رستاخیز مسیح دفاع 
عقل  و  یخ  تار با  مسیحی  ایمان  نماییم  اعالم  و  بپذیریم  است  مهم  بسیار  حال،  این  با  هستم(.  الیِتر  چارلز  شبان  مدیون  را  گفته 
ارزش های  بهانه  این  به  تا  کند  تبدیل  واقعی  به ماجرایی  را  افسانه  و  نمی کوشد قصه  راستین  ندارد. مسیحیت  و منطق تضادی 
یشه دارد. رستاخیز مسیح  یخ ر یدادهای واقعی تار اخالقی را در جهان رواج دهد. ایمان و اعتقاد به رستاخیز عیسی مسیح در رو
کار می برند، بی چون و چرا، قابل اثبات می باشد. یخ دان های غیرمذهبی برای اثبات موضوعی به  که تار با همان راه و روش هایی 
نگاهی  با  می پندارند،  یخی  تار اصالت  از  عاری  و  افسانه  و  قصه  را  آنها  و  نمی پذیرند  را  مسیحیت  ادعاهای  که  کسانی 
اساس  بر  را  کار  »این  می گوید:  یموند  ِر روبرت  کنند.  بیان  را  خود  دالیل  موجود  مدارِک  و  شواهد  نمی دهند  اجازه  غرض ورزانه، 
کتاب  از  )نقل قول  می گیرد«  آرام  دلشان  انتقادها  و  ایرادها  این  با  و  می دهند  انجام  منتقدانه  و  فلسفی  نامعقوالنۀ  بسیار  دالیل 
کفش  ک است: پیشاپیش، پای خود را در یک  »الهیات نظام مند نوین در ایمان مسیحی« صفحۀ 5۸1(. منطق این افراد خطرنا
کند رستاخیز مسیح واقعًا اتفاق  که ثابت  کرده باشد. بنابراین، هر سند و مدرکی  که محال است مسیح از مردگان قیام  کرده اند 
آنها  از دیدگاه  و اصالت رستاخیز مسیح شود  اعتبار  که مدعی  کسی  و هر  و خیال است  این جماعت وهم  نظر  از  افتاده است 

به حساب می آید. و شّیاد  احمق 
تازه  تولد  کار نباشد و روح القدس  گر فیض خدا در  ا که نشان می دهد  با انجیل دلیل دیگری است  گناهکار  انسان  دشمنی 
نادیده بگیرد، حتمًا  را  بتواند ادعایی  که  تا جایی  را نخواهد پذیرفت. آدمیزاد،  او  و ادعاهای  کالم مسیح  انسانی  نبخشد، هیچ 
ادعایی  نتواند  که  هم  زمان  آن  می کند.  تحریف  را  ادعا  آن  آن گاه،  بگیرد،  نادیده  را  ادعایی  نتواند  وقتی  می گیرد.  نادیده  را  آن 
و  می کند  صرف  انرژی  و  وقت  کلی  آدمیزاد  دیگر،  بیان  به  می دهد.  نشان  سرسختی  و  مقاومت  آن  مقابل  در  کند،  تحریف  را 
تسلیم  سادگی  به  را  خود  و  کند  خرج  را  انرژی  و  وقت  همین  می تواند  که  حالی  در  کند،  انکار  را  حقیقت  می کند  تکاپو  و   تقال 

نماید. حقیقت 
این  در  حال،  این  با  نماییم.  بررسی  می کنند  ثابت  را  مسیح  رستاخیز  که  مدارکی  و  شواهد  همۀ  ندارد  گنجایش  کتاب  این 
که  می آیند  کسانی  یاری  به  هم  و  مفیدند  ایمانداران  ایماِن  برای  هم  که  یم  می پرداز منطقی  و  قانونی  شواهد  از  شماری  به  فصل 

در پی شناخت حقیقت می باشند.

که از قبل پیش بینی شده است رویدادی 
آن  از  یک  هر  کنند.  غافلگیر  را  او  و  برسند  راه  از  گهان  نا که  نبودند  نامنتظره  یدادهای  رو مسیح  عیسی  رستاخیز  و  مرگ 
لوقا  انجیل  در  عیسی  کالم  در  حقیقت  این  بودند.  شده  نبوت  شفافی  و  روشنی  به  خدا،  ارادۀ  انجام  راستای  در  یدادها،  رو

ک خویش می فرماید: گردان شکا به شا رستاخیزش  از  ۲۴: ۲5- ۲۶ مشهود است. مسیح پس 

که مسیح  نمی بایست  آیا  گفته اند!  انبیا  آنچه  به  آوردن  ایمان  از  بی فهمان و سست دالن  »ای 
برسد؟« به جالل خود  تا  بیند  را  این زحمات 

پیش بینی  داوود  بود.  شده  نبوت  عهدعتیق  نوشته های  در  روشنی  به  او  رستاخیز  موعود،  مسیح  تولد  از  پیش  سال  صدها 
ی فساد را ببیند )مزمور 1۶: ۸- 11(. اشعیای نبی به آینده  می نماید خدا مسیح را در قبر رها نمی کند و اجازه نمی دهد جسد او رو
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خواهد  پاداش  می چشد  را  مرگ  طعم  قومش  گناهان  سبب  به  آنکه  از  پس  را  موعود  مسیح  خدا  می نماید  مشاهده  و  می نگرد 
را پیشگویی می نماید.  و رستاخیز خویش  کنند، مرگ  را مصلوب  او  آنکه  از  داد )اشعیا 53: 1۲(. مسیح، خودش، مدت ها قبل 
کسازی می نماید، مسیح می فرماید:  کسی معبد را پا با اقتداِر چه  کند  تا ثابت  از او نشانه ای می خواهند  وقتی یهودیان بی ایمان 
از مسیح می خواهند  و فریسیان  برپا خواهم نمود« )یوحنا ۲: 19(. وقتی صدوقیان  را  روز آن  که در سه  کنید  را خراب  »این قدس 
را  خود  آیندۀ  رستاخیز  وعدۀ  آنها،  توبیخ  با  همزمان  مسیح،  است،  موعود  مسیح  او  کند  ثابت  که  دهد  نشان  بیشتری  مدرک 

اعالم می نماید:

زیرا،  شد،  نخواهد  داده  نبی  یونس  آیت  جز  بدیشان  و  می طلبند  آیتی  کار  زنا و  شریر  »فرقۀ 
شکم  در  شبانه روز  سه  نیز  انسان  پسر  ماند،  ماهی  شکم  در  شبانه روز  سه  یونس  که  همچنان 

)متی 1۲: 39- ۴۰(. بود«  زمین خواهد 

او را اختراع نکردند تا بخواهند به اصطالح خودشان را به آب و آتش  گردان مسیح رستاخیز  این نبوت ها نشان می دهند شا
)متی  رستاخیزش خبر می دهد  از  روشن،  و  واضح  بی وقت،  و  وقت  دارند. مسیح،  نگه  زنده  را  یای مسیح  رو و  که جنبش  بزنند 

زنده خواهد شد: دوباره  نموده است  پیشگویی  او  که حتی دشمنانش می دانستند  تا جایی   ،)۲1 :1۶

َکَهنه و فریسیان نزد پیالطس جمع شده،  که بعد از روز تهیه بود، رؤسای  »و در فردای آن روز، 
روز  سه  از  بعد  گفت:  بود،  زنده  که  وقتی  گمراه کننده  آن  که  است  یاد  را  ما  آقا  ای  گفتند: 

)متی ۲۷: ۶۲- ۶3(. برمی خیزم« 

قبر خالی
گردان مسیح و هم دشمنان او به پیکر عیسی پس از مرگش آن همه توجه و رسیدگی نمودند. پس، وقتی با قبر خالی  هم شا
که ثابت می کند مسیح از مردگان  گواه و سند و مدرک محکمی در دست دارند  رو به رو می شوند و پیکر مسیح را پیدا نمی کنند، 
مذهبی  سران  عیسی!  جنازۀ  داشتند:  الزم  چیز  یک  فقط  کنند  نابود  را  مسیحیت  آنکه  برای  اول،  روز  همان  از  است.  برخاسته 
کجا  مسیح  قبر  می دانستند  دقیقًا  کشیدند،  صلیب  به  را  مسیح  که  رومی،  دولتمردان  و  بودند،  مسیح  مرگ  خواستار  که  یهود، 
خرج  به  جرأت  می توانستند  نمی بود،  خالی  مسیح  قبر  گر  ا آورند.  بیرون  قبر  از  را  او  پیکر  داشتند  فرصت  دنیا  یک  آنها  است. 
قصه  خود  از  که  هستند  حیله گرانی  مسیح  رسوالن  و  است  نیرنگ  و  فریب  مسیح  رستاخیز  پیغام  کنند  ثابت  دنیا  به  و  دهند 
پیکر  هرگز  چرا  می کردند.  نابود  نیست  بیش  افسانه ای  و  قصه  اینکه  بهانۀ  به  را  مسیحیت  ترتیب،  این  به  ساخته اند.  افسانه  و 

ندادند؟ نشان  دنیا  به  را  مسیح 
کان با اختراع سه فرضیه به این پرسش پاسخ می دهند. اما هر سه پاسخ به یک اندازه پوچ و بی معنی است.  منتقدان و شکا
که به نام »فرضیۀ بیهوشی« معروف است، ادعا می کند عیسی بر صلیب رومیان جان خود را از دست نداد، بلکه  اولین فرضیه، 
قبر  از  و  می آید  هوش  به  می دهند،  قرار  خنک  قبر  در  را  او  که  بعد،  است.  مرده  او  کردند  تصور  اشتباه  به  اما  شد،  بیهوش  فقط 
بر پهلوی مسیح  رومیان  باطل می کند.  را  این فرضیه  که  آنکه، مصلوب شدن مسیح استداللی قوی است  خارج می شود. حال 
گواهی مرگ  و  معاینه  را  او  پیکر  بودند،  زمینه متخصص  این  در  که  بعد، خودشان،  را سوراخ می کنند.  او  پهلوی  و  نیزه می زنند 
کرده باشد، محال است در  از این هفت خوان عبور  کنیم مسیح  گر فرض  ا را صادر می کنند )یوحنا 19: 31- 3۴(. حتی،  مسیح 
مشخصات  آن  با  آدمی  می شود  مگر  این،  بر  عالوه  دهد.  تکان  قبر  جلوی  از  را  سنگین  سنگ  آن  بتواند  که  باشد  بوده  موقعیتی 

کند؟! ناشناس سپری  و  گمنام  را  بقیۀ عمرش  و  ببرد  پناه  فلسطین  در سرزمین  ناشناس  منطقه ای  به  بتواند  روز  و  آن حال  با  و 
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گردان مسیح پیکر او را می دزدند و در مکانی ناشناخته دفن می کنند. این فرضیه به دو دلیل  که شا دومین فرضیه این است 
کار خود را بلد بودند و وظیفه شناسی  که  و استدالِل قوی باطل می شود. نخستین دلیل نگهبانان جدی و دوآتشۀ رومیان هستند 
گردان مسیح را پس از مرگ او توصیف  که ترس و هراس شا آنها زبان زد خاص و عام بود. دومین دلیل شهادت عهدجدید است 
هم  بر  چشم  یک  در  و  نمی دانند  جایز  را  درنگ  مسیح  مرگ  از  پس  فریسیان  و  اعظم  کاهنان  می گوید  ما  به  خدا  کالم  می نماید. 
بدزدند  را  او  پیکر  مسیح  گردان  شا مبادا  تا  بگمارد  کارکشته  نگهبانانی  مسیح  قبر  جلوی  می کنند  درخواست  پیالطس  از  زدن 
پیش  قدم  ترسو  گردان  شا آن  است  بعید  بسیار   .)۶۴ :۲۷ )متی  است  برخاسته  مردگان  از  مسیح  که  بسازند  قصه  خودشان  از  و 
گردان از همان لحظۀ مصلوب شدن  کل نگهبانان رومی چیره شده باشند، و پیکر عیسی را دزدیده باشند. شا گذاشته باشند، بر 
نتوانست  حتی  پطرس،  شمعون  آنها،  پیشوای   .)5۶ :۲۶ متی  1۴: ۲۷؛  )مرقس  هستند  جرأت  و  بی دل  چقدر  دادند  نشان  مسیح 
کاماًل  این هم  )لوقا ۲۲: 55- ۶۲(.  نشان دهد  و جرأت  پیروان مسیح است دل  از  یکی  که  بود  را شناخته  او  که  کنیزی  مقابل  در 
در   .)15 -11 :۲۸ )متی  باشند  رفته  خواب  به  وظیفه  انجام  هنگام  اعظم،  کاهنان  گفتۀ  به  رومی،  نگهبانان  کل  که  است  بعید 

ایمان الزم است! رستاخیز مسیح  نمودن  باور  از  بیشتر  فرضیه خیلی  این  کردن  باور  برای  واقع، 
که  نیز بسیار بعید است، چرا  گردان مسیح به قبری اشتباه رفتند. این فرضیه  که ادعا می شود شا سومین فرضیه این است 
لوقا ۲3: 5۰- 5۶(.  بود )متی ۲۷: 5۷- ۶1؛ مرقس 15: ۴۲- ۴۷؛  که عضو شورای عالی یهود  رامه ای است  آن قبر صاحبش یوسف 
که فریسی و از سران مذهبی یهود بود )یوحنا 3: 1(، پیکر عیسی را برای تدفین آماده می کنند و پیکر او  او به همراه نیقودیموس، 
که از جلیل پیرِو عیسی بودند نیز دقیقًا  کتاب مقدس به ما می گوید بانوانی  را در قبر می نهند )یوحنا 19: 3۸- ۴۲(. عالوه بر این، 
بودند، طبیعی  رفته  اشتباه  قبری  به  گردان  گر شا ا لوقا ۲3: 55(.  کجا است )متی ۲۷: ۶1؛ مرقس 15: ۴۷؛  قبر مسیح  می دانستند 
را باز می کردند، و پیکر عیسی  کفن  را بر سر قبر واقعی می آوردند،  آنها  گوشزد می کردند،  آنها را  که دوست و دشمن اشتباه  است 
کتاب »الهیات نظام مند نوین در ایمان مسیحی« صفحۀ 5۶۶(. این فرضیه  یموند:  را به آنها نشان می دادند )نقل قول از روبرت ِر

بی معنی است. و  پوچ  فرضیه ها  بقیۀ  مانند  نیز 

شاهدان معتبر
یخی یا واقعی است: )1( شاهدان عینی باید وجود داشته  که اتفاق می افتد تار یدادی  گزینه الزم است تا ثابت شود هر رو سه 
کتاب  کافی باشد؛ )3( شاهدان عینی باید شریف و معتبر و قابل اعتماد باشند )نقل قول از  باشند؛ )۲( شمار شاهدان عینی باید 
کتاب مقدس  شهادت  که  است  این  توجه  شایان  نکتۀ   .)۲۴۶ صفحۀ  تی ِسن،  هنری  قلم  به  نظام مند«  الهیات  دربارۀ  »گفتاری 

دارا می باشد. را  گزینه  رستاخیز عیسی مسیح هر سه  دربارۀ 
مسیح  صعود  و  مسیح  رستاخیز  و  مسیح  خدمت  شاهد  که  دارد  تکیه  کسانی  کالم  به  کتاب مقدس  شهادت  اول:  گزینۀ 

اعالم می کند:  1۶ :1 پطرس  رسالۀ دوم  در  که  پطرس رسول هم صدا می باشند  با  نویسندگان عهدجدید  بودند. همۀ 

که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما  »زیرا 
بودیم.« دیده  را  او  کبریایی  بلکه  دادیم،  اعالم  را 

اهمیت شهادت شاهدان عینی و شاهدان دسِت اول، روشن و شفاف، در نوشته های نویسندگان عهدجدید مشهود است. 
گرد بپیوندد. »از زمان تعمید یحیی، تا روزی  متیاس باید از شاهدان عینی زندگی و خدمت عیسی باشد تا بتواند به آن یازده شا
انجیِل خود  برای نوشتن  لوقا  او بشود« )اعمال رسوالن 1: ۲1- ۲۶(.  با ما شاهد برخاستن  ایشان  از  برده شد، یکی  باال  نزد ما  از  که 
اتمام رسید، چنانچه  به  نزد ما  را می نویسد »که  اموری  کید نماید آن  تأ بر این مهم  او این است  کمر همت می بندد و همۀ تالش 
کالم محکم  کالم بودند به ما رسانیدند« )لوقا 1: 1- ۴(. یوحنای رسول رسالۀ اول خود را با این  که از ابتدا نظارگان و خادمان  آنانی 



148

پرجالل انجیل  کشف 

و  صمیمانه  رابطه ای  خدا،  پسر  مسیح،  با  داشتند  را  افتخار  این  رسوالن  همۀ  و  او  که   )۴ -1 )آیات  می نماید  آغاز  شیوا  و  گویا  و 
اعالم می نمایند: به همگان  را  آنها  که  آموزه های رسوالن است  بنیان  و  پایه  رابطه  این  باشند.  داشته  خالصانه 

بر آن نگریستیم و دست های  بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه  ابتدا  از  »آنچه 
می دهیم  شهادت  و  دیده ایم  را  آن  و  شد  ظاهر  حیات  و  حیات.  کلمۀ  دربارۀ  کرد،  لمس  ما 
و  دیده  آنچه  از  شد.  ظاهر  ما  بر  و  بود  پدر  نزد  که  جاودانی  حیات  از  می دهیم  خبر  شما  به  و 
ما  کت  شرا اما  و  باشید.  داشته  کت  شرا ما  با  هم  شما  تا  می نماییم  اعالم  را  شما  شنیده ایم 
گردد.« کامل  ما  تا خوشی  به شما می نویسم  را  این  و  پسرش عیسی مسیح است.  با  و  پدر  با 

او  با  شخصًا  مسیح  رسوالن  که  باشد  شفاف  و  واضح  می کند  نگاه  یداد  رو این  به  غرض ورزی  بدون  که  کسی  هر  برای  باید 
تأییدیۀ  و  باید اهمیت شهادت  بودند. چنین شخصی  باخبر  و رستاخیز مسیح  و مرگ  زندگی  از  اول  و دسِت  مشارکت داشتند 
از  پس  مسیح  رسوالن  نیستند.  دروغ  یک  پیرِو  و  نشدند  گمراه  آنها  بداند  دنیا  می خواستند  رسوالن  دهد.  تشخیص  را  رسوالن 
با مسیح  آنها  را لمس می کنند )لوقا ۲۴: 39؛ یوحنا ۲۰: ۲۷(.  او  او واقعًا به دست و پای مسیح دست می زنند و پهلوی  رستاخیز 
او  )لوقا ۲۴: ۴۴- ۴9(. رسوالن مسیح  گرفتند  تعلیم  از مسیح  و  )لوقا ۲۴: 13- 3۲، 3۶- ۴3؛ یوحنا ۲1: 1۲- 1۴(  مشارکت داشتند 

)لوقا ۲۴: 5۰- 53(. نمودند  و ستایش  پرستش  نمود  آسمان صعود  به  آنها  که جلوی چشم  را 
یخی یا واقعی است شاهدان عینی باید تعدادشان به اندازه  که اتفاق می افتد تار یدادی  گزینۀ دوم: برای آنکه ثابت شود هر رو
یداد معتبرتر می گردد. این اصل در شریعت عهدعتیق صادق است  باشد. به زبان ساده تر، هرچه شاهد عینی بیشتر باشد، آن رو

)تثنیه 1۷: ۶؛ 19: 15؛ متی 1۸: 1۶(. تأیید می شود  یا سه شاهد  دو  با شهادت  یدادی  رو هر  در عهدجدید:  کلیسا  به  در حکم  و 
و  شرایط  در  که  معتبر،  شاهد  صدها  کتاب مقدس،  فرمودۀ  به  است.  شده  رعایت  شرط  این  نیز  مسیح  رستاخیز  مورد  در 
از مردگان  که مسیح  آن یک شنبه  او شهادت می دهند. در  به رستاخیز  رو به رو شدند،  قیام کرده  با مسیح  موقعیت های مختلف 
قبر  از  بازگشت  حال  در  که  زنانی  از  کوچکی  جمع  به  سپس   .)1۸ -11 :۲۰ )یوحنا  می شود  ظاهر  مجدلیه  مریم  به  می نماید،  قیام 
می شود  ظاهر  گردانش  شا از  دیگر  یکی  و  ِکلیوپاس  به  عموآس  راه  در  مسیح  روز،  همان   .)1۰ -9 :۲۸ )متی  می گردد  ظاهر  بودند 
در  آن گاه،  )لوقا ۲۴: 3۴(.  به پطرس آشکار می کند  را  روز، مسیح خودش  آن  پایان  از  لوقا ۲۴: 13- 3۲(. پیش  )مرقس 1۶: 1۲- 13؛ 
یازده رسول ظاهر می شود.  به هر  بعد،  )لوقا ۲۴:  3۶- ۴3؛ یوحنا ۲۰: 19- ۲5(. یک شنبۀ  گرد خود ظاهر می گردد  به ده شا باالخانه 
از  قرنتیان 15: 5(. پس  اول  ۲۰: ۲۶- ۲9؛  یوحنا  )مرقس 1۶: 1۴؛  این مالقات است  به  مربوط  ک  تومای شکا با  گفتگوی معروف  آن 
در   .)۷ :15 قرنتیان  )اول  می گردد  ظاهر  خود  ناتنی  برادر  به  و   )۶ :15 قرنتیان  )اول  تن  پانصد  از  بیش  به  زمان  یک  در  مسیح  آن، 
می شود  ظاهر  بودند،  ماهیگیری  مشغول  طبریه  یای  در در  که  دیگر،  گرد  شا پنج  و  یوحنا  و  پطرس  به  دوباره  نیز  دیگری  زمان های 
یتون، به آسمان صعود می نماید )لوقا ۲۴: 5۰- 53؛  کوه ز گردان خویش، از فراز  )یوحنا ۲1: 1- 1۴(. در نهایت، مسیح در حضور شا

.)11 -9 :1 اعمال رسوالن 
قدر  به  مسیح  رستاخیز  عینی  شاهدان  تعداد  کند  ادعا  دروغ  به  بتواند  کسی  است  محال  کتاب مقدس،  شهادت  پرتِو  در 
گویا،  و  ِاسپرِجن، شیوا  انگلیسی تبار، چارلز  برجستۀ  واعظ  بداند.  بی اعتبار  را  رستاخیز مسیح  بهانه شرح  این  به  و  نیست  کافی 

این حقیقت شهادت می دهد: به 

یخ ثبت شده اند و همه هم آنها را  که در تار یدادهایی  کرده اید بسیاری از مهم ترین رو »آیا توجه 
باور دارند حتی به اندازۀ یک دهم شاهدان عینِی رستاخیز مسیح شاهد نداشته اند؟ امضای 
که سرنوشت ملت ها را تغییر داده است، تولد شاهزادگان، بیانیه های  عهدنامه های مشهوری 
و  یدادها  رو این  همۀ  آدمکشی ها.  و  قتل ها  دسیسه ها،  و  توطئه ها  دولت ها،  هیئت  و  وزیران 
نرفته  سوال  زیر  آنها  اعتبار  هرگز  اما  داده اند،  تغییر  را  یخ  تار مسیر  دیگر  اتفاق های  از  بسیاری 
بتوانند  که  داشتند  حضور  کمی  تعداد  اتفاق ها  و  یدادها  رو آن  همۀ  در  که  حالی  در  است، 
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انکار  را  گر این واقعیت ]یعنی رستاخیز مسیح[  ا یدادها را شهادت دهند.  درستی و اعتبار رو
کنیم، پس باید منکر همۀ شهادت ها باشیم و باید مانند داوود بگوییم: »همۀ آدمیان دروغگو 
ک  شکا و  بدبین  نیز  خود  همسایۀ  به  باید  کسی  هر  بعد،  به  لحظه  این  از  بنابراین،  هستند.« 
یم،  گر این طور پیش برو کند. ا که با چشم خود ندیده است باور  شود و هیچ گاه نباید چیزی را 
بیشتر  این  از  دیگر  کنیم.  شک  هم  خودمان  شعور  و  عقل  به  که  بود  خواهد  این  بعدی  قدم 
از  )نقل قول  رفت!  خواهد  پیش  شتابان  کجا  تا  آدمیان  حماقت  ببینیم  که  نمی دهم  ادامه 

و ۲19(. متروپولیس« جلد هشتم، صفحۀ ۲1۸  »منبر خیمۀ  کتاب 

و  شریف  باید  عینی  شاهدان  است  واقعی  یا  یخی  تار می افتد  اتفاق  که  یدادی  رو هر  شود  ثابت  آنکه  برای  سوم:  گزینۀ 
مسیحیت  یخ  تار سراسر  در  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  می باشند.  اعتماد  قابل  کنند  ثابت  باید  دیگر،  بیان  به  باشند.  صادق 
این حال، هرگز  با  کنند.  بی اعتبار  را  که شهادت های عهدجدید  زده اند  آتشی  و  هر آب  به  را  کان خود  از شکا بی شماری  شمار 
همین  به  نمی باشند.  شرایط  واجد  اخالقی  لحاظ  از  شاهدان  آن  کنند  ثابت  یا  ببرند  سوال  زیر  را  شاهدان  صداقت  نتوانسته اند 
کنند شاهدان عهدجدید دچار وهم و خیال  کنند تا به خیاِل خودشان ثابت  کان مجبورند همه گونه تقال  دلیل، منتقدان و شکا

بوده اند. با هم مجنون  یا همه  شده اند 
از  مسیح  کنند  باور  می خواسته  دلشان  میالدی  اول  قرن  در  یهودیان  از  بسیاری  و  مسیح  گردان  شا کان،  شکا این  ادعای  به 
استدالل ها  این  با  دیدگاه  این  هواداران  کردند.  باور  کنند  باور  می خواسته  دلشان  آنچه  صرفًا  بنابراین،  است.  برخاسته  مردگان 
کرده بودند. به همین دلیل،  کمر خم  گفتۀ آنها، امت یهود زیر بار ظلم و ستم امپراتوری رومیان  ادعای خود را توجیه می کنند: به 
آن  تا  یهودیان  از  بسیاری  فریب خوردند.  راحتی  به  روزگار می گذراندند،  موعود  آمدن مسیح  ی  آرزو در  که  زمان عیسی،  یهودیاِن 
می دهد  نشان  این   .)3۷ -3۶ :5 رسوالن  )اعمال  کردند  معرفی  موعود  مسیح  دروغ  به  را  خود  که  بودند  شده  کسانی  پیرِو  زمان 
نموده  را پیشگویی  آینده  بارها رستاخیز خود در  که عیسی  این است  باور می کردند. دومین استدالل  را  تقریبًا همه چیز  یهودیان 
باشد  بستر مناسبی  که می توانست  بود  نموده  تبدیل  ک مرغوبی  به خا را  نبوت ها  این  به معلم محبوبشان  گردان  بود. محبت شا

بزند. آن جوانه  از  و جنون دسته جمعی  و خیال  وهم  نهال  تا 
جمعیت  که  است  این  واقعیت  نخستین  می ایستند.  همه پسند  فرضیه های  این  مقابل  در  که  دارند  وجود  واقعیت  چندین 
مرگ  و  مسیح  خدمت  است.  موعود  مسیح  همان  ناصری  عیسی  نکردند  قبول  و  نیاوردند  ایمان  مسیح  به  یهودیان  از  انبوهی 
نیز  مسیح  رستاخیز  بنابراین،  بود.  ننگ آور  یهودیان  برای  صلیب  پیغام   .)۲3 :1 قرنتیان  )اول  بود  لغزش  سنگ  یهودیان  برای  او 
که عیسی همان مسیح موعود می باشد. عالوه بر این، این فرضیه راه به جایی نمی برد، چرا  کند  نمی توانست یهودیان را متقاعد 
انگیزه ای نداشتند  و  که به خودِی خود هیچ تمایل  آوردند  ایمان  از غیریهودیان به مسیح  انبوهی  که طی چندین دهه جمعیت 

ِدماِرست: و  لوییس  گفتۀ  به  بیاورند.  ایمان  انجیل  به 

که یهودیان باور داشتند. رستاخیز مسیح با  »رستاخیز مسیح دقیقًا نقطۀ مقابِل الهیاتی است 
مسیح  رستاخیز  بود.  تضاد  در  کاماًل  زمانه  و  دوره  آن  در  دنیا  جهان بینی  چارچوب  و  ساختار 
انقالب  چون  انقالبی  باید  زیرا  بی معنی،  غیریهودیان  برای  و  بود  لغزش  سنگ  یهودیان  برای 
کوِپرنیک در الهیات آنها صورت می گرفت و باور آنها از اساس و بنیان تغییر می کرد )نقل قول 
کوِپرنیک )15۴3- 1۴۷3(  )نیکوالس  یکپارچه« جلد دوم، صفحۀ ۴۶۶(.  »الهیات  کتاب  از 
که نظریۀ خورشیدمحوری را مطرح نمود. بنا بر این نظریه، به جای زمین، این  کسی بود  اولین 
ی از  کج رو کوِپرنیک یک انحراف و  که در مرکز منظومۀ شمسی قرار دارد. نظریۀ  خورشید است 
به نقطۀ عطفی  یخچۀ علم نوین  تار اما این نظریه در  بر جامعه به حساب می آمد.  باور غالب 
به  که  را  فرضیه ای  و  نظریه  هر  این رو،  از  یافت.  شهرت  کوِپرنیک«  »انقالب  به  و  شد  تبدیل 

کوِپرنیک« می نامند.( »انقالب  یا  »کوِپرنیکی«  باشد  بنیادشکن  اساس  و  پایه  از  همین شکل 
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باور  را  مسیح  رستاخیز  نمی خواست  دلشان  که  نبودند  کسانی  تنها  غیریهودیان  و  یهودیان  که  است  این  واقعیت  دومین 
که  است  کسی  نخستین  مجدلیه  مریم  است.  صادق  نیز  مسیح  گردان  شا دربارۀ  ناباوری  این  که  نیست  این  در  شکی  کنند. 
را دزدیده  نفر پیکر خداوند  گمان می کند یک  را خالی می یابد،  که قبر  اما، زمانی  از رستاخیزش به چشم می بیند.  را پس  مسیح 
می شود،  پخش  دهان  به  دهان  مسیح  رستاخیز  خبر  وقتی  حتی،   .)15  ،13  ،۲ :۲۰ )یوحنا  است  برده  نامعلومی  مکان  به  را  آن  و 
گفتۀ لوقا، آنها رستاخیز مسیح را هذیان می پندارند )لوقا ۲۴: 1۰- 11(. مرقس می گوید آنها خبر  گردان باز هم باور نمی کنند. به  شا
را  او  باغبان می پندارند )یوحنا ۲۰: 15(،  را  او  قیام کرده،  با مسیح  برخورد  اولین  باور نکردند )مرقس 1۶: 11(. در  را  رستاخیز مسیح 
او را مسافری در راه عموآس می پندارند )لوقا ۲۴: 13- 1۶(. این سوءتعبیرهای زشت و حتی چه  شبح می پندارند )لوقا ۲۴: 3۷(، 
دقیق  را  انبیا  نوشته های  و  شریعت  و  می سازد  ظاهر  آنها  بر  را  خود  هم  باز  مسیح  که  می شوند  برطرف  زمانی  فقط  خنده دار  بسا 
جای  مسیح  دست  دو  بر  می داند  الزم  ک  شکا تومای   .)۴۶ -۴۴  ،۲۷ -۲5 :۲۴ )لوقا  می نماید  تفسیر  گردانش  شا برای  مو  به  مو  و 
آنها را به سبب  او بنهد )یوحنا ۲۰: ۲۴- ۲9(! مسیح  بر پهلوی  را ببیند و انگشت خود را در جای میخ ها بگذارد و دست  میخ ها 
و  بی فهمان  »ای  می کند:  سرزنش  این چنین  را  گردان  شا حتی  مسیح   .)1۴ :1۶ )مرقس  می نماید  توبیخ  سخت دلی  و  بی ایمانی 
گردان مسیح رغبتی نداشتند  گفته اند« )لوقا ۲۴: ۲5(. این واقعیت ها ثابت می کنند شا سست دالن از ایمان آوردن به آنچه انبیا 

نمایند! باور  را  او  رستاخیز 
کرد  باور  می شود  مگر  نفر.  صدها  نه  می شوند،  خیال  و  توهم  دچار  نفر  دو  یا  نفر  یک  معمواًل  که  است  این  واقعیت  سومین 
که ادعا می کنند مسیح قیام کرده را به چشم خود دیده اند، دچار توهم و خیاالت شوند؟! چنین اتفاقی محال است.  صدها نفر، 
پرقدرت  مذهبِی  یا  سیاسی  نهاد  یک  آنها  متفکر  مغز  که  می شوند  دسته جمعی  جنون  دچار  زمانی  جماعت  یک  این،  بر  عالوه 
آن  قدرتمند  نهادهای  انجیل،  و  مسیح  رستاخیز  مورد  در  کند.  در  به  راه  از  و  دهد  مغزی  شستشوی  را  آنها  اصطالح  به  و  باشد 
بی اعتبار  را  پیغام  آن  تا  می گرفتند  کار  به  داشتند  توان  در  هرچه  و  بودند  دشمن  مسیح  رستاخیز  پیغام  و  انجیل  پیغام  با  روزگار 
که رسالت اعالم رستاخیز مسیح را بر دوش داشتند مردانی بی علم و فاقد تحصیالت عالی و الهیاتی بودند  کسانی  کنند. بیشتِر 
بتوانند  که  بودند  قوی  اقتصادی  نظر  از  نه  و  داشتند،  مذهبی  قدرت  نه  داشتند،  سیاسی  قدرت  نه  آنها   .)13 :۴ رسوالن  )اعمال 

یج دهند. ترو را  آرمان خویش  و  مقصود 

دروغی بدون انگیزه
رسوالن  سرسپردگی  می کند  ثابت  را  مسیح  رستاخیز  یخی  تار واقعیت  راستی  به  که  قوی  بی نهایت  استدالل های  از  یکی 
که معمواًل چندان به آن توجه نمی شود. حال  مسیح به انجیل است، تا آخر عمرشان. این یک دلیل بسیار متقاعدکننده است 
از مردگان  گر مسیح  ا انجیل سرسپرده ماندند.  به  تا آخر عمر،  یان،  ز و  با وجود آن همه سختی و جفا و ضرر  آنکه، رسوالن مسیح 
بافتن  به هم  با  بودند  امیدوار  گردان مسیح  آنها چیست؟ شا نیرنگ  و  این فریب  انگیزۀ  گردانش قصه ساخته اند،  برنخاسته و شا
اولیه  کلیسای  در  مسیح  گردان  شا از  انبوهی  جمعیت  و  مسیح  رسوالن  می دهد  نشان  یخ  تار برسند؟  هدفی  چه  به  دروغ  یک 
رسول  پولس  بودند.  بیزار  آنها  همگی  از  و  رساندند،  جفا  را  آنها  کردند،  بی آبرو  و  بدنام  را  آنها  رفتند،  دنیا  از  تنگدستی  و  فقر  در 
از  یم،  امیدوار این جهان در مسیح  در  گر فقط  »ا قرنتیان ۴: 13(.  )اول  و فضالت همه چیز شده ایم«  دنیا  قاذورات  »مثل  می گوید: 

قرنتیان 15: 19(. )اول  بدبخت تریم«  مردم  جمیع 
کردند تا به ثروت و شهرت و قدرت برسند – عده ای به قصد رسیدن به ثروت  گر این مردان قصۀ رستاخیز را از خود اختراع  ا
هدف  به  دروغ  این  با  می دیدند  وقتی  می داشتند،  قصدی  چنین  مسیح  رسوالن  گر  – ا می بافند  هم  به  دروغ  قدرت  و  شهرت  و 
آن  بیشتر  می کند  ثابت  یخ  تار اما  می کردند.  تکذیب  را  آن  و  می گرفتند  پس  را  خود  حرف  راحتی،  به  نرسیده اند،  مقصودشان  و 
انجیل  بنیاد  که  را  مسیح  رستاخیز  و  انجیل  به  خود  ایمان  اما  خریدند،  جان  به  را  شدن  شهید  حتی  و  جانکاه  جفاهای  مردان 
آن  و  دارد  توضیح  یک  تنها  مرگ  طعم  چشیدن  حتی  و  جفا  آن همه  میانۀ  در  قدم  ثباِت  و  مقاومت  چنین  نکردند.  انکار  است 
مسیح  ایمانداران  سایر  و  مسیح  رسوالن  و  است،  یخی  تار واقعیتی  است،  حقیقی  یدادی  رو مسیح  رستاخیز  که  است  این  هم 
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به چشم خود دیده، شهادت  و  »آنچه شنیده ایم  یوحنای رسول:  قول  به  به چشم دیدند.  را  آن  که  اعالم می کنند  را  صرفًا خبری 
.)3 :1 یوحنا  )اول  به شما خبر می دهیم«  و  می دهیم 

که به اندازۀ استدالل قبلی قوی و محکم و متقاعدکننده است شهادت زنان می باشد. در روزگار و فرهنگی  مورد مهم دیگری 
این حال، در هر چهار  با  نمی آمد.  به حساب  قانونی  و  نظام قضایی شهادت معتبر  در  زنان  نوشته شد، شهادت  که عهدجدید 
)متی ۲۸: 1- 1۰؛  باشند  که نخستین شاهدان رستاخیز عیسی مسیح  دارند  به عهده  را  برجسته  و  این رسالت مهم  زنان  انجیل، 
او  می بیند.  رستاخیزش  از  پس  را  خداوند  که  است  کسی  اولین  مجدلیه  مریم   .)1۸ -1 :۲۰ یوحنا  ۲۴: 1- 1۲؛  لوقا  1۶: 1- ۸؛  مرقس 
است  شیرزن  یک  از  تصویری  مجدلیه  مریم  واقع،  در  می دهد.  شهادت  دیگران  به  را  مسیح  رستاخیز  که  است  کسی  نخستین 
قرار دارد )مرقس 1۶: 9- 11؛ یوحنا ۲۰: 11- 1۸(.  از مسیح نقطۀ مقابِل بی ایمانی رسوالن  و اطاعتش  به رستاخیز مسیح  ایمانش  که 
آن  واقع،  را می بینند. در  که خداوند  گروهی هستند  قبر می روند دومین  به سر  با مریم مجدلیه  بامداد یک شنبه همراه  که  بانوانی 
را به دیگران اعالم نمایند )متی ۲۸: ۸- یت می دهد خبر رستاخیزش  آنها مأمور به  که خداوند  کسانی می باشند  بانوان نخستین 
هستند.  مسیح  رستاخیز  شاهدان  نخستین  زنان  نمی کردند  اشاره  داشتند،  را  مردم  فریب  قصد  عهدجدید  نویسندگان  گر  ا  .)1۰ 

باشند. معتبرتر  مردم  در چشم  که  انتخاب می کردند  مردان  از  را  برعکس، نخستین شاهدان 

گردان تغییر و تحول شا
کنند تغییر و تحول  کان باید آن را از سر راه بردارند تا بتوانند رستاخیز عیسی مسیح را انکار  که شکا یکی از بزرگ ترین موانعی 
گر فریب و نیرنگی بیش  یخی نیست یا حتی از این بدتر ا گر رستاخیز مسیح واقعیتی تار گردان مسیح است. ا واضح و آشکار شا

دارد؟ توضیحی وجود  و سایر شاهدان چه  کردار رسوالن مسیح  و  رفتار  و  تحول معجزه آسا در شخصیت  و  تغییر  برای  نیست، 
را  او  گردانش  شا می شود،  دستگیر  عیسی  وقتی  بودند.  خود  جان  فکر  به  و  ترسو  و  کم رو  گردان  شا مسیح،  رستاخیز  از  پیش 
مرگ  از  پس   .)۷5 -۶9 :۲۶ )متی  می کنند  انکار  را  او  گردانش  شا می شود،  کمه  محا مسیح  وقتی   .)5۶ :۲۶ )متی  می کنند  ترک 
غم  زانوی  ناامیدی  و  یأس  در  و   )19 :۲۰ یوحنا  1۶: 1۴؛  )مرقس  می کنند  مخفی  را  خودشان  بی ایمانی،  اوج  در  روز،  سه  مسیح، 
ایشان  و  بخشیده  یت  مأمور آنها  به  شخصًا  مسیح  که  بودند  مردانی  از  امیدوارتر  و  شکیباتر  زنان  اما   .)1۷ :۲۴ )لوقا  می گیرند  بغل 
از ترس به باالخانه پناه  که مردان  که سحرگاه یک شنبه سر قبر می روند، در حالی  را رسوالن خویش نامیده بود! این زنان هستند 
شک  با  مردان،  که  حالی  در  می نمایند،  اعالم  را  آن  و  می کنند  باور  را  مسیح  رستاخیز  همه  از  اول  که  هستند  زنان  این  می برند. 

بر لب می زنند. ُمهر سکوت  تردید،  و 
کتاب  اما، پس از رستاخیز، همان مردان دل و جرأت می یابند و راسخ و استوار می ایستند و از ایمان خود دفاع می کنند. در 
اعمال رسوالن متوجه می شویم همین مردان در مقابل دنیا می ایستند و با پیغام انجیل و رستاخیز عیسی مسیح دنیا را زیر و رو 
قدغن  خواسته،  را  »ایشان  غیریهود  و  یهود  سیاسی  و  مذهبی  نهادهای  قدرتمندترین  که  آن گاه   .)۶ :1۷ رسوالن  )اعمال  می کنند 
و  قاطع  و  ایستادند  تعلیم ندهند« )اعمال رسوالن ۴: 1۸(، رسوالن در مقابل دولت  و  نیاورند  زبان  بر  را  نام عیسی  که هرگز  کردند 
رسوالن  اعمال  کتاب  در  یهود،  عالی  شورای  به  یوحنا  و  پطرس  بیانیۀ  ماندند.  مسیح  پیغام  و  مسیح  سرسپردۀ  مصمم  و  راسخ 

ادعا است: این  گواه   ۲۰ -19 :۴

کنید، زیرا  که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم  گر نزد خدا صواب است  »ا
نگوییم.« و شنیده ایم  دیده  آنچه  که  نیست  آن  امکان  را  ما  که 

شنیده  و  دیده  آنچه  نه  ایشان  اما  رساندند،  شهادت  به  افکندند،  زندان  به  زدند،  کتک  کردند،  تهدید  را  مسیح  گردان  شا
با حقیقت رستاخیز عیسی دل و  که  زنان،  و  این مردان   .)3 ،1 :1 کشیدند )اول یوحنا  از اعالم آن دست  نه  و  کردند  انکار  بودند 
آنها قدرت سیاسی   .)۶ -5 :1 )کولسیان  دادند  بشارت  به هم نسالن خویش  کل جهان  در  را  انجیل  بودند،  زنده  تا  یافتند،  جرأت 



152

پرجالل انجیل  کشف 

که هیچ قدرت سیاسی  و مذهبی و اقتصادی نداشتند، صاحب تحصیالت عالی هم نبودند، اما دنیا را به شکلی تغییر دادند 
گر مسیح از مردگان قیام نکرده است، برای این همه تغییر و تحول چه توضیحی وجود  یا نظامی نمی توانست به پای آنها برسد. ا

توری می گوید: ِای.  آر.  دارد؟  توضیحی وجود  آوردند چه  به دست  رسالت خود  در  که رسوالن مسیح  موفقیتی  برای  دارد؟ 

بیخ  از  بهت آور،  و  بنیادشکن  ایشان چنین  که  باشد  داده  ی  رو باید  و جانانه  »اتفاقی شگرف 
دیگری  توضیح  مسیح  رستاخیز  واقعیت  جز  تحول  و  تغییر  این  یافتند.  تحول  و  تغییر  ُبن،  و 
کتاب  که از مردگان برخاسته بود به چشم دیدند« )نقل قول از  گردان خداوندشان را  ندارد: شا

کتاب مقدس« صفحۀ 9۲(. و مسیِح  »کتاب مقدس 

توبۀ دشمنان
کان و منتقدان  کان و منتقدان نیست. شکا تغییر و تحول بنیادین پیروان عیسی مسیح پس از رستاخیزش تنها مشکل شکا
گر دلیلش رستاخیز نیست،  ا پیروانش جفا می رساندند هم توضیح دهند.  به  که  را  کسانی  و  و نجات دشمنان عیسی  توبه  باید 
ناتنی  برادر  بر  خاص  طور  به  می گذارد،  تأثیر  مسیح  اولیۀ  مخالفان  و  دشمنان  بزرگ ترین  بر  مسیحیت  که  دارد  دلیلی  چه  پس 

بدنام؟ بر شائول طرسوسِی  و  عیسی 
به  فقط  نه  او(  ناتنی  )برادران  یهودا  و  یعقوب  عیسی،  خدمت  و  حیات  دوران  در  می فرماید  روشن،  و  شفاف  کتاب مقدس، 
یکبار  مسیح  خانوادۀ  واقع،  در   .)5 -3 :۷ )یوحنا  بودند  مخالف  خدمتش  و  خودش  با  آشکارا  و  علنی  بلکه  نداشتند،  ایمان  او 
است  داده  دست  از  را  خود  عقل  عیسی  می کنند  تصور  چون  کنند،  رسیدگی  او  روز  و  حال  به  تا  می روند  کفرناحوم  به  ناصره  از 
)این  می گیرند  عهده  به  را  اولیه  کلیسای  رهبری  و  می آورند  ایمان  او  به  برادرانش  مسیح،  رستاخیز  از  پس  اما،   .)۲1 :3 )مرقس 
1: 19؛  غالطیان  15: ۷؛  9: 5؛  قرنتیان  اول  بعد؛  به   13 :15 1۲: 1۷؛  1: 1۴؛  رسوالن  اعمال  1: 1؛  یعقوب  می برند:  نام  یعقوب  از  آیات 
که از یهودا نام می برند: یهودا 1؛ اعمال رسوالن 1: 1۴؛ اول قرنتیان 9: 5(. سرسپردگی آنها به مسیح و اطاعت ایشان از  ۲: 9؛ آیاتی 
خداوندِی مسیح در مقدمۀ رساله های آنها مشخص است. این دو نفر خودشان را غالم خداوند عیسی مسیح می نامند )یعقوب 
را  زندگی خود  بودند  که حاضر  تبدیل شدند  وفاداری  و  امین  به غالمان  و دشمن مسیح،  بودند  بی ایمان  که  آنها،   .)1 یهودا  1: 1؛ 
کتاب مقدس را نپذیریم:  گر شهادت  تسلیم خداوندِی مسیح نمایند. برای چنین تغییر و تحولی چه توضیحی خواهیم داشت، ا

قرنتیان 15: ۷(! )اول  بودند  دیده  به چشم  را  قیام کرده  آنها مسیح 
به رستاخیز مسیح،  بر بشارت رسوالن  تأیید دوباره ای است  او  آوردن  ایمان  و  توبه  که  اولیه،  کلیسای  از دشمنان  یکی دیگر 
پولس، شائول  گفتۀ خود  به  و  اعمال رسوالن  کتاب  در  نام می گیرد(.  پولس رسول  بعدها  )که  نیست جز شائول طرسوسی  کسی 
و  می دانست  کفرگو  و  شّیاد  را  ناصری  عیسی  بی ایمانی اش،  و  جهالت  در  او  است.  نوپا  مسیحیِت  دوآتشۀ  دشمن  اصلی ترین 
کتاب اعمال رسوالن  اول، در  بار  تیموتائوس 1: 13(.  او الیق زندان و مرگ می باشند )اول  که همۀ پیروان  بود  باور  این  بر  قاطعانه 
که در لحظۀ شهید شدن استیفان حضور دارد و با شور و حرارت بر مرگ او ُمهر تأیید می زند )اعمال رسوالن  با او آشنا می شویم 
او  از  و  َکَهنه می آید )9: 1(  نزد رییس  گردان خداوند همی می دمید،  بر شا و قتل  که هنوز تهدید  از آن، شائول،  ۷: 5۸؛ ۸: 1(. پس 
بند  را  ایشان  بیابد،  زن،  خواه  و  مرد  خواه  طریقت،  اهل  از  را  کسی  گر  ا تا  بود  دمشق  در  که  کنایسی  سوی  »به  می خواهد  نامه ها 
همان  عیسی  می آورد  ایمان  و  می شود  دگرگون  بنیان  و  اساس  از  شائول  دمشق،  راه  در  ولی،   .)۲ :9( بیاورد«  اورشلیم  به  برنهاده، 
اعالم  و  موعظه می نماید  را  کنیسه ها عیسی مسیح  در  بی درنگ  و  تعمید می یابد  نام مسیح  به  او  اسراییل است!  موعود  مسیح 

مانده اند، می گویند: تعجب حیران  از  که  او،  یهودی  )9: 1۸- ۲۰(. هموطنان  پسر خدا است«  »او  می کند 

اینجا  در  و  پریشان می نمود  اورشلیم  در  را  اسم  این  که خوانندگاِن  نیست  کسی  آن  این  »مگر 
.)۲1 :9 )اعمال رسوالن  برد؟«  َکَهنه  رؤسای  نزد  نهاده،  بند  را  ایشان  تا  آمده است  این  محض 
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بر ما جفا می نمود، الحال، بشارت می دهد به همان  که پیش تر  کلیساهای یهودیه خبر می رسد »آن  اتفا ق ها، به  از این  پس 
هیچ  که  بود  دشمن  کلیسا  با  قدری  به  شائول  حال،  این  با   !)۲3 -۲۲ :1 )غالطیان  می ساخت«  ویران  این  از  قبل  که  ایمانی 
پولس  و شهادت  نزد رسوالن می آورد  را  او  برنابا  اینکه  تا  او می ترسیدند،  از  نماید. همه  او مشارکت  با  نداشت  ایمانداری جرأت 
را تأیید می نماید )اعمال رسوالن 9: ۲۶- ۲۷(. به این ترتیب، شائول طرسوسی، بزرگ ترین دشمن ایمان مسیحی، به برجسته ترین 

ِنیل می گوید: یلیام  و تبدیل می گردد.  ایمان مسیحی  مبشر  و  مدافع 

که  است  این  برد  سوال  زیر  را  آن  یا  گرفت  نادیده  یخ  تار در  را  آن  نمی توان  که  »اتفاقی 
ایمانداران  تا  می شود  راهی  اورشلیم  از  و  می رساند  جفا  را  ناصریان  که  کسی  متعصب ترین 
و  می گردد  آشفته  ذهنش  می رسد،  که  دمشق  به  برساند،  قتل  به  و  کند  دستگیر  را  مسیح  به 
را  این عزم خود  از  که پیش  ایمانی می شود  و  باور  آن گاه پرچمدار  و  نابینا می گردد  چشمانش 
کتاب  کتاب مقدس، قرن جدید:  کند« )نقل قول از »تفسیر  یشه کن و نابود  کرده بود آن را ر َجزم 

اعمال رسوالن« صفحۀ 1۲۸(.

انکار  را  او  زندگی  بنیادین  تحول  و  تغییر  و  شائول  آوردن  ایمان  واقعیت های  نمی توانند  منتقدان  و  کان  شکا اینکه  به  نظر 
کلیسا هنوز منتظر پاسخ و توضیح آنها است! کنند، مجبورند برای این اتفاق توضیحی منطقی ارائه دهند. پس از دو هزار سال، 

توده های مردم در سراسر تاریخ
کالمی حکمت آمیز  در اولین سال تولد مسیحیت، یکی از فریسیان محترم، به نام غماالییل، در خصوص پیروان عیسی، با 

نیست: از لطف  او خالی  گفتار  دوبارۀ  مرور  یهود سخن می گوید.  اعضای شورای عالی  با 

از  قبل  زیرا،  بکنید،  اشخاص  این  با  می خواهید  آنچه  از  باشید  برحذر  اسراییلی،  مردان  »ای 
گروهی قریب به چهارصد نفر بدو  این ایام، تیودا نامی برخاسته، خود را شخصی می پنداشت و 
گردیدند. و بعد از او یهودای جلیلی  کنده و نیست  کشته شد و متابعانش نیز پرا پیوستند. او 
ک شد و همۀ تابعان  کشید. او نیز هال کرد و جمعی را در عقب خود  در ایام اسم نویسی خروج 
ید، زیرا،  گذار ید و ایشان را وا کنده شدند. االن، به شما می گویم از این مردم دست بردار او پرا
نمی توانید  باشد،  خدا  از  گر  ا ولی،  شد.  خواهد  تباه  خود  باشد،  انسان  از  عمل  و  رأی  این  گر  ا
که با خدا منازعه می کنید« )اعمال رسوالن 5: 35- 39(. آن را برطرف نمود، مبادا معلوم شود 

جمع  هم  پیروانی  یک  هر  و  کرده  معرفی  اسراییل  امت  موعوِد  مسیح  دروغ  به  را  خود  نفر  دو  مسیح،  عیسی  آمدن  از  پیش 
کرده بودند. اما، پس از آنکه می میرند، پیروانشان هم به سرعت ناپدید می شوند و دیگر اصاًل اثری و خبری از آنها دیده و شنیده 
فریب  رستاخیزش  و  است  معمولی  انسان  یک  ناصری  عیسی  گر  ا که  است  این  غماالییل  استدالل  جهت،  این  از  نمی شود. 
حکمت  با  غماالییل  حال،  این  با  بود.  خواهد  پیروانش  انتظار  در  سرنوشت  همان  جنبش ها،  بقیۀ  مانند  پس،  است،  نیرنگ  و 
راه  و  است  موعود  مسیح  همان  عیسی  پس  باشد،  داشته  حقیقت  مسیح  رستاخیز  گر  ا می کند  نتیجه گیری  خویش  دانایی  و 
کرده استدالل  گذشته ثابت  یِخ دو هزار ساِل  گویی با خدا می جنگد. تار با او مخالفت ورزد  که  مسیح ادامه خواهد یافت و هر 

غماالییل درست است.
و  ملت ها  و  قوم ها  همۀ  میان  در  و  جهان  یخ  تار کل  در  که  است  این  مسیح  عیسی  رستاخیز  شواهد  چشمگیرترین  از  یکی 
میلیون ها  مسیح،  رستاخیز  زمان  از  است.  گسترش  حال  در  همچنان  و  یافته  گسترش  مسیحی  ایمان  دنیا  قبیله های  و  امت ها 
تغییر  بنیان  و  اساس  از  را  آنها  زندگی  او  نموده اند  اعالم  و  دارند  مشارکت  شخصًا  مسیح  عیسی  با  داده اند  شهادت  نفر  میلیون 
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یا  سیاسی  یا  اقتصادی  طبقۀ  یا  خاص  ملیت  و  قوم  به  ایمانداران  جماعِت  این  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه  است.  داده 
تحصیلی خاصی محدود نیستند، بلکه از هر قوم و نژاد و هر طبقۀ اقتصادی و با هر سطح تحصیالت به مسیح ایمان می آورند. 
نمی شدند.  جمع  هم  دور  هیچ گاه  کلیسا  جز  دیگری  موقعیت  در  اشخاص  آن  که  یافت  تشکیل  اشخاصی  از  اولیه  کلیسای 
کلیسا بودند. مسیح همه و در همه است  آزاد، همگی، عضو  َبرِبری و َسِکیتی، غالم و  یونانی و یهودی، ختنه شده و نامختون، 

کلیسا صادق است. در  نیز  امروز  )کولسیان 3: 11(. همین اصل 
و  بوده اند  مسیح  پیرِو  گران  بهایی  به  کودکان  و  زنان  و  مردان  از  بی شماری  انبوه  که  نماییم  توجه  نکته  این  به  است  مهم 
است.  رسیده  میلیون  پنجاه  از  بیش  به  شده اند  شهید  که  ایمانداری  شمار  می دهد  نشان  آمار  نموده اند.  عظیم  کاری های  فدا

بیشتر است. تعداد هم  این  از  آمار شهیدان حتی  که  این است  از  کی  گفته ها حا البته 
همۀ این مدارک و شواهد قوی و محکم ما را بر این می دارند چندین پرسش تأمل برانگیز را مطرح نماییم: چه عقل و منطقی 
قصد  که  بی شماری  قسم خوردۀ  دشمنان  وجود  با  که  دارد  وجود  توضیحی  چه  است؟  کاری ها  فدا و  سرسپردگی ها  این  پشت 
که  را به این فکر وامی دارند  اینها ما  کلیسا دوام آورده و محکم و استوار به قوت خود باقی است؟ همۀ  را دارند،  کلیسا  براندازی 

داد! ی  رو اتفاقی  راستی  به  رفت،  کنار  قبر  از جلوی  که سنگ  بامداد یک شنبه،  آن  در 
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فصل ۲۴: ماهیت رستاخیز مسیح

کتاب مقدس معنا و مفهوم  کنون بسیار اهمیت دارد با مراجعه به  یخی بودن رستاخیز مسیح را بررسی نمودیم، ا پس از آنکه تار
 = re[ »ِرزورِگِر«   resurgere نام  به  زبان التین فعلی است  در  واژۀ رستاخیز  نماییم. رستاخیز چه ماهیتی دارد؟  بررسی  را  رستاخیز 
یشۀ واژۀ »رستاخیز« به اسمی یونانی بازمی گردد، به نام anastasis »آناستاسیس«  دوباره + surgere = برخاستن[. در عهدجدید، ر

ایستادن[.  =  stasis  + دوباره  باال،   =  ana[

 ِاحیای جان نیست
ً
رستاخیز مسیح صرفا

قوت  به   )3۷ -1۸ :۴ پادشاهان  )دوم  شونیم  اهل  پسر  و   )۲۴ -1۷ :1۷ پادشاهان  )اول  َصَرفه  اهل  بیوه زن  پسر  عهدعتیق،  در 
الهی زنده می شوند. به فرمودۀ عهدجدید، ایلعازر زنده می شود )یوحنا 11: ۲3- ۲5، ۴3- ۴۴(، دختر یایُرس زنده می شود )مرقس 
زنده می شود )اعمال رسوالن 9: 3۶- )لوقا ۷: 1۴- 15(، طابیتا  زنده می شود  نایین  لوقا ۸: 5۴- 55(، پسری جوان اهل  5: ۴1- ۴۲؛ 
زنده  اشخاص  این  همۀ  اینکه  با  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه   .)1۲ -۷ :۲۰ رسوالن  )اعمال  می شود  زنده  َافتیُخس   ،)۴3 
گناهان  برای  یکبار  او  که  است  این  مسیح  رستاخیز  تفاوت  مردند.  دوباره  آنها  همۀ  یعنی  هستند،  مرگ  تسلیم  همگی  شدند، 
اینک  و  شدم،  مرده  »و  می نماید:  اعالم   1۸ :1 مکاشفه  کتاب  در  مسیح  نمی میرد.  هرگز  دیگر  و  است  زنده  ابد  تا  اما  سپرد،  جان 

زنده هستم.« ابداالباد  تا 

مسیح با پیکر جسمانی از مردگان قیام نمود
از  جسمانی  پیکر  با  مسیح  که  است  این  دارد  تکیه  کتاب مقدس  به  که  مسیحیتی  و  کتاب مقدس  روشن  و  واضح  تعلیم 
سوم،  روز  آرامید،  قبر  در  که  بدنی  همان  گشت،  کفن پوش  که  بدنی  همان  گشت،  مصلوب  که  بدنی  همان  نمود.  قیام  مردگان 
در  و  گشت  بی جان  که  بود  بدنی  همان  برخاست،  مردگان  از  که  مسیح،  پیکر  نمود.  رستاخیز  کتاب مقدس،  پیشگویی  بر  بنا 
دارد.  وجود  یادی  ز تفاوت های  برخاست  مردگان  از  که  کالبدی  و  گشت  بی جان  که  کالبدی  میان  حال،  این  با  شد.  نهاده  قبر 

نمود. رستاخیز  در قدرت  اما  کاشته شد،  بدن در ضعف  آن 

روحانی . 1 فقط  مسیح  رستاخیز  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس  باشیم.  باخبر  »رستاخیز«  مفهوم  و  معنا  از  که  است  مهم  بسیار 
بدنی  با  واقعًا  نمود. عیسی  قیام  از مردگان  پیکر جسمانی  با  واقعًا  گرفت. مسیح  فیزیکی صورت  و  ُبعد مادی  در  بلکه  نبود، 
یم؟  لوقا ۲۴: 3۶- ۴3، دربارۀ این حقیقت چه نکته ای می آموز از مردگان برخاست. در انجیل  گوشت و استخوان داشت  که 

پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  و  بخوانید  را  نامبرده  آیات 

چگونه باید آیات 3۶- 3۷ را تفسیر نمود؟ آیا ورود مسیح فراطبیعی بود؟ این اتفاق چه حقیقتی را دربارۀ بدن قیام کردۀ  الف. 
بیان می کند؟ ما  به  او 
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بودند.  شده  پنهان  بسته،  درهای  پشت  یهودیان،  ترس  از  مسیح  گردان  شا  ،19 :۲۰ یوحنا  انجیل  گفتۀ  به  نکته: 
گردان و ترس و وحشت آنها نشان می دهد مسیح به شکل فراطبیعی به آنجا داخل می گردد و بدن  پنهان شدن شا
این  نیز  عموآس  راه  در  گردان  شا از  تن  دو  با  مسیح  مالقات  در  دارد.  فرق  معمولی  بدن های  با  رستاخیزیافته اش 
»ترسان« در  و  واژۀ »حیرت«  )لوقا ۲۴: 31(.  ایشان غایب شد«  »از  آن مالقات، مسیح  در  به چشم می آید.  واقعیت 
بیانگر ترس و وحشتی عظیم می باشند.  واژه  »ِامفوبوس« می باشد. هر دو   emphobos و  »ِپتوِائو«   ptoeo یونانی  زبان 

به چشم می بینند. آدمیزاد  کالبد  در  را  کردند شبحی  گمان  گردان  شا

این ب.  نیست؟  شبح  او  نماید  متقاعد  را  آنها  که  می دهد  نشان  گردانش  شا به  مدرکی  چه  مسیح   ،۴۰ -39 آیات  گفتۀ  به 
تعلیم می دهد؟ ما  به  رستاخیزیافتۀ مسیح  بدن  دربارۀ  را  نکته ای  حقیقت چه 

 

 

 

 

 

استخوان  و  گوشت  او   )1( می نماید:  اعالم  را  مهم  حقیقت  دو  خویش  رستاخیزیافتۀ  بدن  دربارۀ  مسیح  نکته: 
کالبد آدمیزاد نبود. مسیح، برای آنکه سند و مدرک بیشتری  گردان، او یک روح در  داشت؛ )۲( برخالف تصور شا
بدن  که  واقعیت  این  کنند.  لمس  را  آن  حتی  و  بنگرند  را  او  پای  و  دست  می خواهد  گردانش  شا از  دهد،  نشان 
بود  بدنی  همان  واقع  در  مسیح  بدن  می کند  ثابت  داشت  خود  بر  را  صلیب  زخم های  هنوز  مسیح  رستاخیزیافتۀ 
کند روح و شبح نیست  ثابت  تا  و مدرک نشان می دهد  که مسیح آن همه سند  واقعیت  این  گشت.  که مصلوب 

بی نهایت مهم می باشد. آموزه ای  رستاخیز جسمانی  آموزۀ  که  این حقیقت است  نشانۀ 

نیست؟ ج.  شبح  و  روح  او  کند  ثابت  تا  می دهد  نشان  گردان  شا به  بیشتری  مدرک  و  سند  چه  مسیح   ۴3 -۴1 آیات  در 
تعلیم می دهد؟ ما  به  رستاخیزیافتۀ مسیح  بدن  دربارۀ  را  نکته ای  این حقیقت چه 
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چه  نمی دانستند  گردان  شا بود.  عظیم  شگفتی  و  حیرت  سبب  گردان  شا میان  مسیح  گهانی  نا شدن  ظاهر  نکته: 
است،  زنده  یوسف،  پسرش،  می دهند  خبر  یعقوب  به  وقتی  نداشت.  باور  می دید  آنچه  چشمانشان  و  است  خبر 
را  ایشان  که  زیرا  کرد،  ی ضعف  بود: »دل و گردان مسیح  کنش شا کنش یعقوب شبیه وا کتاب مقدس می فرماید وا
ثابت  تا  گردان، مسیح سند و مدرک بیشتری نشان می دهد  به سبب بی ایمانی شا باور نکرد« )پیدایش ۴5: ۲۶(. 
صلیب  بر  که  است  واقعی  و  قبلی  بدن  همان  هنوز  است،  شده  دگرگون  شگرف  شکلی  به  بدنش  اینکه  با  کند 
گردانش یک تکه ماهی درخواست می کند و آن را پیش چشم آنها بر دهان می گذارد. گشت. مسیح از شا یخته  آو

گردان را در زمان غیبت توما شرح می دهد. در آیات بعدی )آیات . ۲ در انجیل یوحنا ۲۰: 19- ۲3، یوحنا ظاهر شدن مسیح به شا
پرسش ها  این  و  بخوانید  را  نامبرده  آیات  می خوانیم.  را  توما،  جمله  از  گردان،  شا همۀ  به  مسیح  شدن  ظاهر  شرح   ،)۲9 -۲۴

پاسخ دهید. را 

کنش  کنش توما چه می باشد؟ چرا وا گردان به توما خبر می دهند خداوند را دیده اند، وا گفتۀ آیات ۲۴- ۲5، وقتی شا به  الف. 
توما مهم است؟

 

 

 

 

 

مسیح  نداشتند  انتظار  گردان  شا می کند  ثابت  این  است.  بی ایمانی  یا  شک  از  ناشی  کنشی  وا توما  کنش  وا نکته: 
زیرا  نبودند،  مسیح  رستاخیز  منتظر  و  امیدوار  گردان  شا که  گرفت  نتیجه  می توان  این رو،  از  نماید.  قیام  مردگان  از 
گردان  که شا کنش توما این را هم ثابت می کند  که آنها اصاًل در ابتدا رستاخیز مسیح را باور نکردند! وا واضح است 
که خبر رستاخیز مسیح   کنند. حتی، زمانی  که هر موضوعی را بدون سند و مدرک باور  آدم های ساده لوحی نبودند 
گردان باز هم آن را باور نمی کنند. لوقا می گوید خبر رستاخیز مسیح به نظر آنها هذیان بود )لوقا  پخش می شود، شا

)مرقس 1۶: 11(. نکردند«  »باور  نیز می گوید  مرقس   .)11 -9 :۲۴

نیز حضور ب.  توما  که  زمانی ظاهر می گردد  بار،  این  گردان ظاهر می شود.  به شا بار دوم  متوجه می شویم مسیح  آیۀ ۲۶،  در 
بودن  قطعی  دربارۀ  موضوع  این  چیست؟  توما  کنش  وا می فرماید؟  چه  توما  به  مسیح   ،۲۸ -۲۷ آیات  گفتۀ  به  دارد. 

تعلیم می دهد؟ ما  به  را  رستاخیز مسیح چه حقیقتی  ماهیت  و  رستاخیز مسیح 
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است:  نکته  دو  گویای  دست کم،  کند،  لمس  را  مسیح  پای  و  دست  می شود  حکم  توما  به  که  واقعیت  این  نکته: 
 )۲( می بیند؛  ایستاده  خود  جلوی  را  واقعی  شخص  یک  راستی  به  او  است.  نشده  خیال  و  توهم  دچار  توما   )1(
بر  را  نیزه  سوراخ  و  صلیب  زخم های  بدنش  می نماید.  قیام  مردگان  از  می گردد  مصلوب  که  بدنی  همان  با  مسیح 
باور  گویی  که  را زیر و رو می کند. توما،  ایمان توما  گشته بود  که مصلوب  با همان بدنی  خود داشت. ظهور مسیح 

و خالق جهان است! اعالم می کند مسیح خداوند  که  به جایی می رسد  پیامبری شهید است،  بود عیسی  کرده 

این . 3 در  می کند.  بیان  رستاخیز  از  پس  بدن  با  را  فانی  انسان  بدن  تفاوت های  رسول  پولس   ،۴۴ -۴۲ :15 قرنتیان  اول  رسالۀ  در 
خالی  جای های  یم.  می آموز را  حقیقت  چندین  رستاخیزش  از  پس  و  مرگش  از  پیش  مسیح  بدن  میان  تفاوت  دربارۀ  آیات، 

نمایید. ُپر  مناسب  واژگان  با  را 

ِفتورا«  »ِان   en phthora یونانی  زبان  در  »فساد«  واژۀ  )آیۀ ۴۲(.  برمی خیزد  در      و  کاشته می شود  در      الف. 
تسلیم  و  فرسوده می شد،  به سن می گذاشت،  پا  بدن جسمانی مسیح  »در فساد« می باشد.  به معنای  دقیقًا  که  می باشد 
و  نمی شود  فاسد  که  دارد  اشاره  چیزی  به  و  می باشد  »آفتارسیا«   aphtharsia یونانی  زبان  در  »بی فسادی«  واژۀ  بود.  مرگ 

بود. ابدیت  مناسب  رستاخیزیافتۀ مسیح  بدن  نبود.  مرگ  و  زوال  تسلیم  رستاخیزیافتۀ مسیح  بدن  نمی یابد.  زوال 

در ب.  است  شده  ترجمه  ت« 
ّ
»ذل اینجا  در  که  واژه ای   .)۴3 )آیۀ  برمی خیزد  در      و  می گردد  کاشته  در     

»نه صورتی  دنیا، مسیح  این  در  یا شرم است. در خدمتش  روسیاهی  گویای  که  »آتیمیا« می باشد   atimia یونانی  زبان 
در  پیکرش  اما   .)۸ :۲ )فیلیپیان  می شود  تحقیر  بی نهایت  او  صلیب،  ی  رو بر   .)۲ :53 )اشعیا  داشت  جمالی«  نه  و 
که بیانگر جالل، عزت، و ابهت است. جالل از مردگان قیام می نماید. این واژه در زبان یونانی doxa »ُدکسا« می باشد 

»آسِتنیا« ج.   astheneia یونانی  زبان  در  »ضعف«  واژۀ   .)۴3 )آیۀ  برمی خیزد  در      و  می شود  کاشته  در     
که مانند بدن انسان های  گشت، صاحب بدنی شد  که می تواند »سستی« نیز ترجمه شود. وقتی مسیح انسان  می باشد 
 .)3 :۸ )رومیان  مرگ  و  محنت،  بیماری،  درد،  تشنگی،  گرسنگی،  بود:  دارا  را  سستی  و  ضعف  همه گونه  سقوط کرده 
گویای  که  dunamis »دونامیس« می باشد  یونانی  زبان  واژۀ »قدرت« در  قیام نمود.  از مردگان  اما بدن مسیح در قدرت 
غیرفانی«  حیات  »قوت  صاحب  مسیح  کنون  ا می کند  اعالم  عبرانیان  کتاب  نویسندۀ  است.  قوت  و  توان،  قدرت، 

)عبرانیان ۷: 1۶(. است 

psuchikos د.  یونانی  زبان  در  »نفسانی«  واژۀ   .)۴۴ )آیۀ  برمی خیزد  جسم      و  می شود  کاشته  جسم     
و مرگ  زوال  و  و ضعف  نفسانی است  و  ی طبیعی  قلمرو به  متعلق  که  دارد  اشاره  به چیزی  و  »ِپسوخیکوس« می باشد 
که  »ِپِنیماتیکوس« می باشد و به چیزی اشاره دارد   pneumatikos مشخصات آن است. واژۀ »روحانی« در زبان یونانی 
ی آسمانی است و قدرت و ابدیت مشخصات آن است. بدن رستاخیزیافتۀ مسیح نقطۀ مقابِل »بدن  متعلق به قلمرو
که »بدن روحانی« به معنای »بدن غیرمادی« نیست. بدن نفسانی به پیکر  نفسانی« است. توجه به این نکته مهم است 
ی آسمان است. که دگرگون شده و جامۀ قدرت پوشیده است. این بدن مناسب ابدیت و قلمرو جسمانی اشاره دارد 

مسیح . ۴ رستاخیزیافتۀ  بدن  آیه  این  چگونه  می نماید.  مهم  بسیار  اشاره ای  مسیح  رستاخیزیافتۀ  بدن  به   ۲1 :3 فیلیپیان  رسالۀ 
توصیف می نماید؟ را 
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. به صورت            الف. 

کشیده  که در ضعف به صلیب  نکته: این عبارت می تواند »بدن پرجالل« نیز ترجمه شود. این همان بدنی است 
که مسیح در این دنیا به سر می برد، پیکر جسمانی اش  کنون بدنی جالل یافته و متعال است. در دورانی  شد، اما ا
گناه بود، بدنش تسلیم ضعف و مرگی بود  او را پوشانده بود. به همین دلیل، هرچند مسیح بدون  جالل الوهیت 
گریبانگیر انسان فانی می باشد )رومیان ۸: 3(. اما، پس از رستاخیزش، بدن مسیح دیگر جالل او را نمی پوشاند،  که 
بلکه بدنش نمایانگر و جلوه گر جالل او می باشد! بدن رستاخیزیافتۀ مسیح نقطۀ مقابِل »جسد ذلیل ما« در حال 

حاضر است.
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فصل ۲۵: اهمیت رستاخیز مسیح

مسیح از مردگان برخاسته است. اما اهمیت رستاخیز چیست؟ برای دنیا، برای کلیسا، برای ایمانداران، و برای غیرایمانداران، 
یداد  رو عظیم ترین  مسلمًا  نیز  او  رستاخیز  مسیح،  صلیب  بر  عالوه  یم،  می آموز فصل،  این  در  دارد؟  مفهومی  چه  مسیح  رستاخیز 

دارد. معنایی بس عظیم  و  اهمیت  انسان ها  کل  برای  و  بشر است  یخ  تار

رستاخیز مسیح حقانیت او را ثابت می کند
او  ادعاهای  حقانیت  مسیح  رستاخیز  که  است  این  نماییم  درک  مسیح  رستاخیز  دربارۀ  باید  که  حقایقی  نخستین  از  یکی 
رستاخیز  بلکه  نگشت،  خدا  پسر  رستاخیزش  هنگام  به  عیسی  می نماید.  ثابت  است  خدا  پسر  و  موعود  مسیح  می فرماید  که  را 

و مسیِح خدا می باشد. پسر خدا  ازل  از  نشان می دهد عیسی  که  گواه محکمی است  او 

خدا . 1 پسر  و  مسیح  او  اینکه  بر  مبنی  را  او  ادعاهای  حقانیت  عیسی  رستاخیز  که  حقیقت،  این  دربارۀ   ۴ -3 :1 رومیان  رسالۀ 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  ثابت می کند،  است 

 

 

 

 

 

 

 

به این معنا  که  horizo »هوریزو« می باشد  زبان یونانی  گردید« ترجمه شده است در  اینجا »معروف  که در  نکته: عبارتی 
است: »تعریف نمودن، مشخص نمودن مرزها، معین نمودن.« با رستاخیز عیسی از مردگان، خدا شخصًا برای همگان 
گواهی نامۀ عمومی  کیست: او پسر خدا است. رستاخیز مسیح  مشخص می نماید یا تعریف می نماید عیسی به راستی 
که تصدیق می نماید مسیح پسر خدا است و صاحب الوهیت. این امر در موعظۀ رسوالن مسیح نیز  و معتبر خدا است 
کید می نمایند یهودیان به عیسی ایمان نیاوردند، اما خدا از طریق رستاخیز  مشهود است. آنها در موعظه های خویش تأ
برخیزانید«  را  او  خدا  که  کشتید،  کشیده،  صلیب  بر  گناهکاران  دست  به  »شما  می نماید:  ثابت  را  او  حقانیت  مسیح 
که مردی خونریز به شما بخشیده شود.  )اعمال رسوالن ۲: ۲3- ۲۴(. »اما شما آن قدوس و عادل را منکر شده، خواستید 
حسب  »به  عبارت   .)15 -1۴ :3( هستیم«  او  بر  شاهد  ما  و  برخیزانید  مردگان  از  را  او  خدا  که  کشتید  را  حیات  رییس  و 

برخیزانید. مردگان  از  را  روح القدس عیسی  با قدرت  نشان می دهد خدا  روح قدوسیت« 
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چگونه . ۲ آیه،  این  فرمودۀ  به  است.  مسیح  عیسی  رستاخیز  دربارۀ  مهم  بی نهایت  جمله ای  بیانگر   1۶ :3 تیموتائوس  اول  رسالۀ 
تأیید می نماید؟ را  او  ادعاهای  رستاخیز مسیح 

. روح         در  رستاخیزش، عیسی  از طریق  و  زندگی اش  در سراسر  الف. 

نمایاندن،  کردن،  »اعالم  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »دیکایو«   dikaioo یونانی  زبان  در  »تصدیق«  واژۀ  نکته: 
شود.  ترجمه  نیز  روح«  وسیلۀ  »به  می تواند  روح«  »در  عبارت  دادن.«  نشان  عادل  و  صالح  و  درست کار  را  نفر  یک 
روح القدس حقانیت شخصیت عیسی مسیح و ادعاهای او را در سراسر خدمتش در این جهان تصدیق می نماید. 
که مسیح انجام می دهد، روح القدس بر ادعاهای او ُمهر تأیید می زند )لوقا 5: 1۷(.  با معجزات و آیات و عجایبی 

روح القدس می باشد. تأییدیۀ  باالترین  مردگان  از  برخیزاندن مسیح  سرانجام، 

رستاخیز مسیح عادل شمردگی ما را تأیید می نماید
چون  است.  پذیرفته  قومش  گناهان  کامِل  بهای  پرداخت  برای  را  عیسی  قربانی  پدر  خدای  می دهد  نشان  مسیح  رستاخیز 
گواه عادل شمردگی  کفاره شده است. رستاخیز مسیح  گناهانمان  یم برای  مسیح از مردگان برخاسته است، می دانیم و یقین دار

ما است.

تعلیمی می دهد؟. 1 ما چه  به  ایمانداران است  گواه عادل شمردگی  رستاخیز مسیح  که  باره  این  در  رومیان ۴: ۲5  رسالۀ 

 

 

 

 

dia »دی آ« در زبان  از واژۀ  که عبارت »به سبب« در رسالۀ رومیان ۴: ۲5 تکرار می شود، ترجمه ای است  بار  نکته: هر دو 
که انجام می شود یا انجام نمی شود. عبارت نامبرده می تواند »به این دلیل«  کاری است  گویای علت یا دلیل  که  یونانی 
دلیل  این  به  را  او  خدا  و  گردید  مرگ  تسلیم  ما  گناهان  خاطر  به  مسیح  است:  این  منظور  شود.  ترجمه  نیز  خاطر«  »به  یا 
مردگان  از  مسیح  عیسی  رستاخیز  پذیرفت.  ما  گناهان  کامِل  بهای  پرداخت  برای  را  او  قربانی  که  برخیزانید  مردگان  از 
گر خدا قربانی مسیح را برای  گناهان ما پرداخت شده است. ا کامل  که مشخص می کند بهای  نشانۀ برجسته ای است 

برنمی خیزاند. مردگان  از  را  بود، مسیح  نپذیرفته  ما  گناهان  بهای  پرداخت 

رستاخیز مسیح تضمین رستاخیز ما است
ما  گناهان  بدهی  و  پذیرفته  را  مسیح  قربانی  خدا  می کند  ثابت  که  است  تأییدیه ای  مسیح  رستاخیز  است.  مرگ  گناه  مزد 
پرداخت شده است. از این رو، از جریمۀ مرگ نجات یافته ایم. رستاخیز او تأییدیه یا تضمین رستاخیز ما است. قبر خالی مسیح 
گشته است. این امید عظیم تک تک ایمانداران است. به ایمانداران یقین و اطمینان می بخشد عدالت اجرا شده و مرگ مغلوب 
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بر . ۲ است.  ثبت  قومش  رستاخیز  و  مسیح  رستاخیز  دربارۀ  عالی  وعدۀ  چندین  عهدجدید،  رساله های  و  انجیل ها  سراسر  در 
توضیح دهید. را  آیه  هر  نمایید. سپس  تأمل  و  تفکر  به دقت  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی 

یوحنا 1۴: 19 الف. 

 

 

 

 

نمود  ظاهر  بود«  برگزیده  پیش  خدا  که  شهودی  بر  بلکه  قوم،  تمامی  بر  »نه  را  خود  رستاخیزش  از  پس  مسیح  نکته: 
را  که شهادت شاهدان عینی  آنانی  برای  و  را دیدند  ابتدا مسیح  که  ایماندارانی  برای   .)۴1 -۴۰ :1۰ )اعمال رسوالن 

آینده است. در  رستاخیز خودشان  بر  تأییدیۀ محکمی  رستاخیز مسیح  باور می کنند، 

قرنتیان ۶: 1۴ب.  اول 

 

 

 

 

 

مردگان  از  را  مسیح  خدا  گر  ا که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  فقط  بیانیه،  این  اهمیت  درک  برای  نکته: 
برنخیزانیده بود، وعدۀ رستاخیز ما چه وعدۀ سست و بی پایه ای می بود! رستاخیز عیسی مسیح قول راسخ و استوار 

کرد. قیام خواهیم  مردگان  از  نیز  ما  که حتمًا  ما است  به  خدا 

قرنتیان ۴: 1۴ج.  دوم 

 

 

 

 

 



164

پرجالل انجیل  کشف 

که خدا عیسی مسیح  نکته: یقین و اطمینان ایماندار از رستاخیز خویش از این واقعیت انکارناپذیر منشأ می گیرد 
برخیزانیده است. مردگان  از  را 

را . 3 نامبرده  آیات  مسیح.  قوم  رستاخیز  وعدۀ  و  مسیح  رستاخیز  دربارۀ  است  دیگری  مهم  متن   ۲3 -۲۰ :15 قرنتیان  اول  رسالۀ 
چندین بار بخوانید تا با بافت و محتوای آن آشنا شوید. سپس هر یک از عبارت ها را توضیح دهید. چگونه رستاخیز مسیح 

ایشان؟ رستاخیز  برای  و وعده  قول  و هم  ایمانداران است  رستاخیز  هم سرمشق 

)آیۀ ۲۰(. نوبر خوابیدگان شده است  و  برخاسته  مردگان  از  بالفعل مسیح  لیکن  الف. 

 

 

 

 

 

 

نکته: رستاخیز مسیح یکی از ستون های محکم ایمان مسیحی است. امید ایمانداران به این حقیقت تکیه دارد. 
نوبر  تقدیم  این  را هدیه می دادند.  نوبر محصول خود  باید  کالم خدا می فرماید اسراییلیان  یان ۲3: 1۰،  کتاب الو در 
محصول  نوبر  مسیح  رستاخیز  شکل،  همین  به  است.  خداوند  به  متعلق  نیز  محصول  بقیۀ  که  است  آن  نشانۀ 
مسیح  رستاخیز  شد.  خواهد  جمع آوری  او  از  پس  نیز  محصول  کل  می دهد  نشان  مسیح  رستاخیز  یعنی  است، 

قومش است. رستاخیز  یا تضمین  پیشگام 

نیز ب.  که در آدم همه می میرند، در مسیح،  نیز قیامت مردگان شد. و چنان  انسان  به  انسان موت آمد،  به  که  زیرا، چنان 
)آیات ۲1- ۲۲(. گشت  زنده خواهند  همه 

 

 

 

 

 

نصماید.  رو  آن  به  رو  این  از  بود  بشر  برای  انسان  یک  دستاورد  که  را  مرگ  و  گناه  دیگر  انساِن  آن  بود  واجب  نکته: 
بیاورد عادل  ایمان  او  به  که  کسی  کردند و در محکومیت و مرگ سقوط نمودند. در مسیح، هر  گناه  در آدم، همه 



165

رستاخیز مسیح اهمیت 

حاضر  زمان  در  مسیح  قوم  عادل شمردگی  تضمین  هم  مسیح  رستاخیز  یافت.  خواهد  رستاخیز  و  می شود  شمرده 
ایشان. آیندۀ  رستاخیز  و هم تضمین  است 

)آیۀ ۲3(.ج.  آِن مسیح می باشند  از  او  آمدن  وقت  در  که  آنانی  بعد  و  نوبر است  رتبۀ خود. مسیح  به  کسی  هر  لیکن 

 

 

 

 

 

ترتیب نظامی  و  به نظم  که  گما« می باشد  tagma »تا یونانی  زبان  اینجا »رتبه« ترجمه شده است در  که در  واژه ای  نکته: 
کلیسای قرنتس آموزۀ رستاخیز را با این منطِق اشتباه قبول  در میان سربازان یا ارتش اشاره دارد. ممکن است عده ای در 
پیکر  اما  است،  نموده  قیام  مردگان  از  مسیح  چرا  می باشند،  متحد  او  با  مسیح  رستاخیز  در  ایمانداران  گر  »ا نداشتند: 
همه چیز  که  است  این  پولس  پاسخ  می بیند؟«  را  فساد  و  زوال  ی  رو و  است  قبر  در  هنوز  رفته اند  دنیا  از  که  ایماندارانی 
نظم و ترتیب دارد: مسیح نوبر رستاخیز همۀ ایمانداران در روز قیامت است. الزم است مسیح در همه چیز برترین باشد. 
که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان،  کلیسا، را سر است، زیرا  کولسی می گوید: »و او بدن، یعنی  کلیسای  پولس به 

.)1۸ :1 )کولسیان  ُمقدم شود«  او  در همه چیز  تا 
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فصل ۲۶: حیاتی و اساسی بودن رستاخیز مسیح

کتاب مقدس بر رستاخیز مسیح، مبالغه  کید  کم است. با توجه به این همه تأ از اهمیت رستاخیز مسیح هر قدر بگوییم باز هم 
ایمان  کل  که  از حقایقی می باشد  یکی  و  زیربنای مسیحیت  و  رستاخیز مسیح شالوده  بگوییم.  او  رستاخیز  از  نیز  ما  که  نیست 
گری در آن نمی باشد. که اما و ا مسیحی بر آن استوار است. بنابراین، رستاخیز مسیح آموزه ای حیاتی و اساسی و حقیقتی است 

شخص . 1 آن  که  بود  این  مسیح  برای  گشتن  رسول  شرط  که  است  مهم  مسیحی  ایمان  برای  قدری  به  مسیح  عیسی  رستاخیز 
حقیقت  این  دربارۀ  می گردد  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  باشد.  دیده  چشم  به  رستاخیزش  از  پس  را  خداوند  باید  حتمًا 

تعلیمی می دهند؟ چه 

۲۲ -۲1 :1 اعمال رسوالن  الف. 

 

 

 

 

 

که بیانگر ضرورت است.  که در اینجا »می باید« ترجمه شده است در زبان یونانی dei »ِدی« می باشد  نکته: واژه ای 
که او باید شاهد خدمت  در این آیات، برای انتخاب رسول مسیح دو شرط وجود دارد. نخستین شرط این است 
که باید مسیح را پس از رستاخیزش به چشم دیده باشد. حتی بزرگ ترین  عیسی بوده باشد. دومین شرط این است 
فراطبیعی  اتفاقی  مسیح  مرگ  و  زندگی  که  بپذیرند  مجبورند  یخی،  تار واقعیت های  پرتِو  در  مسیحیت،  دشمنان 
که می خواهد رسول مسیح باشد باید  کسی  کشمکش اصلی بر سر رستاخیز مسیح است. از این رو،  است. جنگ و 
تعالیم  تا  گردد. رسوالن مسیح خوانده شدند  و معتبر  تا رسالتش اصیل  باشد  از رستاخیزش دیده  را پس  خداوند 
به  اعتبار می یابد.  با رستاخیز مسیح  آنها فقط  و موعظۀ  به جهان بشارت دهند. پس بشارت  را  کارهای مسیح  و 

و سرنوشت ساز شهادت دهند. یداد عظیم  رو این  به  واجب است رسوالن  دلیل،  همین 

9: 1ب.  قرنتیان  اول 
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کلیسای قرنتس  که به  نکته: پولس خواندگی و اقتدار خود در مقام رسول مسیح را با این واقعیت اعتبار می بخشد 
یادآوری می کند او خداوند را پس از رستاخیزش به چشم خود دید )اعمال رسوالن 9: 1- 9؛ ۲۲: ۶- 1۶؛ ۲۶: 1۲- 1۸(. 
که دشمنان  که سایر ادعاهای مسیحیت بر پایۀ آن استوارند. به همین دلیل است  رستاخیز مسیح آموزه ای است 

یورش می آورند. رستاخیز مسیح  به  به شدت  مسیحیت 

که چکیده ای از انجیل را بیان می کند و اهمیت رستاخیز عیسی مسیح و حیاتی . ۲ رسالۀ دوم تیموتائوس ۲: ۸ آیۀ مهمی است 
توضیح دهید. تعلیم می دهد  ما  به  که  و حقیقتی  آیه  این  دربارۀ  نشان می دهد.  انجیل  موعظۀ  و  بشارت  در  را  آن  بودن 

 

 

 

 

 

که به این معنا است: »به یاد داشته باش،  نکته: عبارت »به خاطر دار« در زبان یونانی mnemoneuo »ِمِنموِنیو« می باشد 
زبان  در  که  این فعل  زمان  گیُر« می باشد.  »ِا  egeiro یونانی  زبان  در  »برخاست«  کن.« فعل  فکر  آن  به  دار،  نگه  در حافظه 
ابداالباد  تا  و  برخاسته  مردگان  از  مسیح  دارد.  داللت  خداوند  رستاخیز  تداوم  و  ادامه  بر  می باشد  نقلی«  »ماضی  اصلی 
تا  اینک  و  شدم،  »مرده  می فرماید:  او  می نامد.  هستم«  »زنده  را  خودش  مسیح   ،1۸ :1 مکاشفه  کتاب  در  است.  زنده 
انجیل  زیربنای  و  شالوده  مسیح  عیسی  رستاخیز  می دهد  نشان  من«  بشارت  حسب  »بر  عبارت  هستم.«  زنده  ابداالباد 
پسر  او  گشت. در جسم،  انسان  که  ازلی خدا است  و  ابدی  پسر  که رسوالن می شناسند  را  تنها عیسایی  رسوالن است. 

نمود. قیام  مردگان  از  و  بر صلیب جان سپرد  قومش  گناهان  برای  این عیسی  بود.  داوود 

کسی عاملی واجب . 3 که اعتقاد به رستاخیز مسیح برای نجات هر  اهمیت رستاخیز مسیح در این واقعیت نیز به چشم می آید 
یابد؟ چگونه  به رستاخیز مسیح نجات  ایمان  بدون  کسی  آیا ممکن است   ،9 :1۰ رومیان  گفتۀ رسالۀ  به  و ضروری می باشد. 

را مشخص می نماید؟ رستاخیز مسیح  اهمیت  پرسش  این  به  پاسخ 

 

 

 

 

اعالم  یا  آوردن  زبان  »بر  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »هومولوِگئو«   homologeo یونانی  زبان  در  »اعتراف«  واژۀ  نکته: 
که یک نفر دیگر هم آن را بر زبان می آورد.« عبارت »به زبان خود« به اعتراف در حضور همگان اشاره دارد،  همان چیزی 
نیست  این  پولس  منظور  است.  خداوند  عیسی  دارد  ایمان  کند  اعالم  جمع  حضور  در  نفر  یک  که  دارد  اشاره  این  به 
کند  اعتراف  زبان  به  صرفًا  یا  و  دارد  ایمان  کند  اعتراف  زبان  به  فقط  باشد  داشته  ایمان  مسیح  به  بی آنکه  نفر  یک  که 
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حضور  در  و  بیاورد  ایمان  مسیح  به  قلب  صمیم  از  واقعًا  نفر  یک  که  است  این  پولس  منظور  دارد.  باور  را  اعتقادنامه ای 
کاماًل  دارد.  اشاره  مسیح  رستاخیز  به  اساسی  و  اصیل  ایماِن  به  دل«  »در  آوردن  ایمان  نماید.  اعتراف  ایمانش  به  جمع 

باشیم. نداشته  باور  را  رستاخیزش  ولی  یم،  دار ایمان  به مسیح  کنیم  ادعا  بی معنی است 

گر مسیح از مردگان قیام نمی کرد، چه پیامدهایی در انتظار ما . ۴ برای درک اهمیت رستاخیز مسیح، الزم است بررسی نماییم ا
گر مسیح رستاخیز نیافته است، منطق حکم می کند چه واقعیت هایی  می بود. به فرمودۀ رسالۀ اول قرنتیان 15: 1۴- 19، 3۲، ا

باشیم؟ داشته  انتظار  باید  را 

)آیۀ 1۴(. انجیل  الف.      است وعظ 

 

 

 

 

 

که دقیقًا به معنای »خالی« است. این واژه در توصیف  نکته: واژۀ »باطل« در زبان یونانی kenos »ِکنوس« می باشد 
که  است  چیزی  توصیفگر  واژه  این  تشبیه،  زبان  به  ندارد.  وجود  آن  در  چیزی  که  می رود  کار  به  مکانی  یا  ظرف 
آیه عبارتی  این  نامبرده در  یا اهمیت می باشد. عبارت  فاقد معنا  یا  و دروغ است  نامفید، بی فایده، فریب دهنده، 
برنخاسته  مردگان  از  مسیح  گر  ا دارد.  بستگی  مسیح  رستاخیز  اعتبار  به  مسیحیان  بشارت  اعتبار  است:  بی نظیر 

ندارد. ارزش  ذره ای  موعظۀ مسیحیان  و  بشارت  است، 

)آیۀ 1۴(.ب.  ایمان مسیحی       است 

 

 

 

 

 

kenos »ِکنوس« می باشد )به توضیح نکتۀ قبل مراجعه نمایید(. مسیح مقصود  نکته: واژۀ »باطل« در زبان یونانی 
او  به  ایمان  است،  برنخاسته  مردگان  از  مسیح  گر  ا  .)۲ :1۲ )عبرانیان  است  مسیحی  ایمان  کامل کنندۀ  و  پیشوا  و 

بی هدف است. و  باطل  و  دروغ  و  بیهوده 

)آیۀ 1۷(.ج.  ایمان شما           



170

پرجالل انجیل  کشف 

 

 

 

 

 

و  می باشد  »ماتایوس«   mataios یونانی  زبان  در  است  شده  ترجمه  )بی ارزش(  »باطل«  اینجا  در  که  واژه ای  نکته: 
از حقیقت می باشد. یا عاری  نیرو  فاقد  و  بی فایده است  که  دارد  اشاره  به چیزی 

)آیۀ 15(.د.  برای خدا می شوند  انجیل            مبشران 

 

 

 

 

 

»بر همسایۀ خود شهادت دروغ مده« )خروج ۲۰: 1۶(. چقدر شدیدتر خواهد  این است:  فرمان شریعت خدا  نکته: 
گر  »ا اول سموییل ۲: ۲5 می فرماید:  کتاب  به دروغ شهادت دهند!  مورد خدا  که در  کسانی  و مجازات  بود جریمه 
کیست  گناه ورزد،  گر شخصی بر خداوند ]یهوه[  کرد. اما، ا گناه ورزد، خدا او را داوری خواهد  شخصی بر شخصی 

نماید؟« ی شفاعت  برای و که 

)آیۀ 1۷(.ه.ه در      خود هستند  کنون  تا به مسیح  ایمانداران 

 

 

 

 

 

عدالتش  مطالبات  و  پذیرفته  را  مسیح  قربانی  خدا  می کند  ثابت  که  است  محکمی  گواه  مسیح  رستاخیز  نکته: 
یده  آمرز دهد  نشان  که  یم  ندار سندی  است،  برنخاسته  مردگان  از  مسیح  گر  ا  .)۲5 :۴ )رومیان  است  گشته  برآورده 
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یم  گواهی در دست ندار گذاشته شده است،  که نشان دهد عدالت مسیح به حساب ما  یم  شده ایم، مدرکی ندار
نشان دهد صاحب حیات جاودان هستیم. که 

)آیۀ 1۸(.و.  در مسیح خوابیده اند            که  آنانی هم 

 

 

 

 

 

تباه  رفتن،  دست  »از  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »آپولومی«   apollumi یونانی  زبان  در  ک«  »هال واژۀ  نکته: 
ما،  پس  است.  نگشته  چیره  قبر  بر  ما  نجات  ساالر  است،  برنخاسته  مردگان  از  مسیح  گر  ا گشتن.«  ویران  شدن، 

یم؟ دار امیدی  او، چه  پیروان 

)آیۀ 19(.ز.  مردم        از جمیع  به مسیح،  ایمانداران  ما، 

 

 

 

 

 

مردگان  از  مسیح  گر  ا می شود.  ترجمه  »بدبخت«  که  می باشد  »ِاِلینوس«   eleeinos یونانی  زبان  در  واژه  این  نکته: 
این  در  که  هم  را  اندک زمانی  همین  و  باخته اند  را  دنیا  که  هستند  بدبختی  احمقان  مسیحیان  است،  برنخاسته 

به هدر می دهند! پوچ  و  به خاطر هیچ  دارند  کی فرصت  کرۀ خا

)آیۀ 3۲(.ح.  فردا       و     ، چون       
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کار نیست، امیدی برای آدمیزاد وجود  گر رستاخیزی در  ا کتاب اشعیا ۲۲: 13 می باشد.  از  برگرفته  کالم  نکته: این 
و خوش  انجام دهیم  کاری دلمان می خواهد  هر  و  یابیم  در را  و لحظه  بیاشامیم  و  یم  بخور زنده ایم،  تا  ندارد. پس، 

کامروا. و  باشیم 
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فصل ۲۷: پسر خدا صعود نمود

به دنیا  کره  با از  نمود،  ترک  را  که جالل آسمان  ابدی خدا است  و  ازلی  پسر  تعلیم می دهد عیسی مسیح  ما  به  کتاب مقدس 
او  نمودند.  میخکوب  صلیب  بر  خدا  ازلی  ارادۀ  بر  بنا  را  او  نمود.  زندگی  بی عیب،  و  کامل  گشت،  انسان  که  حالی  در  و  آمد، 
کرد و ثابت نمود  گرفت، خشم خدا را تحمل نمود، و بر صلیب جان سپرد. روز سوم، از مردگان قیام  گناهان قوم خود را بر دوش 
به  رستاخیزش، مسیح  از  روز پس  مهیا می کند. چهل  قوم خدا  برای  را  و رستگاری  با مرگ خویش نجات  که  پسر خدا است  او 
آسمان صعود نمود. او بر دست راست خدای پدر نشست، به جالل رفت، عزت و احترام یافت، و اینک بر همگان اقتدار دارد. 
در حضور خدا، مسیح نمایندۀ قومش است و به طور مخصوص برای قومش نزد خدا شفاعت می نماید. مرگ و رستاخیز مسیح 

بر صلیب است. پرشکوه مسیح  کار  تکمیل  او  یافتن  تعالی  و  بر صلیب می باشند. صعود مسیح  کار مسیح  دو ستون محکم 

صعود
صعود  آسمان  به  عینی  شاهدان  از  بسیاری  حضور  در  رستاخیزش  از  پس  روز  چهل  مسیح  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس 
که وقتی شاهدان عینی آن را ثبت نمودند، می دانستند  یخی است  نمود. صعود مسیح افسانه نیست؛ صعود مسیح واقعیتی تار

انکار می کنیم. را  کتاب مقدس  ندانیم، شهادت  یخی  تار واقعیتی  را  گر صعود مسیح  ا ثبت می کنند.  را  واقعی  یدادی  رو

که پیشگویی . 1 یدادی است  رو که صعود مسیح  این است  اعتبار می بخشد  به صعود مسیح بسیار  که  واقعیت هایی  از  یکی 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  یوحنا 1۶: ۲۸  انجیل  بود.  شده 

 

 

 

 

صعودش  به  و  می گوید،  سخن  خویش  گشتن  انسان  از  می گوید،  سخن  خویش  ازلی  جالل  از  مسیح  آیه،  این  در  نکته: 
اشاره می نماید. آینده  در 

باور داشتند . ۲ انجیل  نویسندگان  که نشان می دهند  گواه محکمی می باشند  کتاب اعمال رسوالن 1: 1- 3  و  لوقا 1: 1- ۴  انجیل 
مسیح  رسوالن  می دهد  نشان   11 -9 :1 رسوالن  اعمال  کتاب  چگونه  می دهند.  شرح  را  یخی  تار واقعیتی  خود  انجیل های  در 

یخ می دانند؟ تار در  واقعی  یداد  رو را یک  او  صعود 
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دو  هر  می بودند.«  دوخته  چشم  آسمان  سوی  »به  و  نگریستند«  »همی  گردان  شا می گوید  لوقا   ،1۰ و   9 آیات  در  نکته: 
که مرجع لوقا برای نوشتن انجیلش به حساب می آیند. عبارت »چشم دوخته  عبارت توصیف شاهدان عینی می باشند 
کردن، ُزل زدن.«  به این معنا است: »خیره شدن، مستقیم نگاه  که  »آِتنیزو« می باشد   atenizo می بودند« در زبان یونانی 
می بود.«  ]خیره[  دوخته  ]مسیح[  ی  و بر  کنیسه  اهل  همۀ  »چشمان  است:  رفته  کار  به   ۲۰ :۴ لوقا  انجیل  در  واژه  همین 
کافی  کنند مسیح را در حال صعود می بینند. آنها به قدر  گویی خیال  که  گذرا نگاه نکردند  گردان صرفًا لحظه ای و  شا
کمی توبیخ می کنند، چرا  گردان را  کنند. در آیۀ 11، فرشتگان شا وقت داشتند آنچه به چشم می بینند سبک و سنگین 
همه جانبه  گردان  شا می دهد  نشان  این  باز هم،  بودند.  چشم دوخته  آسمان  به  همچنان  صعود عیسی  از  پس  که حتی 
»باال  عبارت  می کنند  ادعا  آنها  کنند.  بی اعتبار  را  لوقا  کالم  کرده اند  تقال  منتقدان  و  کان  شکا بودند.  یداد  رو آن  شاهد 
کار می برد  برده شد« با شناخت ما از عالم هستی سازگار نیست. چنین انتقادی بی مورد است. لوقا همان واژگانی را به 

کار می برند. به  فرستادن موشک«  »باال  توصیف  برای  دانشمندان  امروزه  که 

مسیح . 3 رستاخیزش،  از  پس  روز  چهل  می دانند.  یخی  تار یدادی  رو را  عیسی  صعود  عهدجدید  نویسندگان  که  است  بدیهی 
تعلیمی می دهند؟ ما چه  به  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  کجا صعود می نماید؟  به  اما  ترک می کند.  را  زمین 

anaphero »آناِفرو« می باشد  به سوی آسمان        )لوقا ۲۴: 51(. عبارت »باال برده شد« در زبان یونانی  الف. 
که به این معنا است: »حمل نمودن، بردن، باال بردن.« در این آیه، واژۀ »آسمان« ]در زبان یونانی: ouranos »اورانوس«[ به 
ارادۀ خودش  و  به میل  بلکه  زور،  به  نه  اما  برده شد،  باال  به آسمان  َمتیو هنری می گوید: »مسیح  اشاره دارد.  منزلگاه خدا 
به  کتاب مقدس  »تفسیر  کتاب  از  )نقل قول  بود«  بلد  را  راه  مسیح  نبود.  آتشین  اسب های  یا  آتشین  ارابۀ  به  احتیاجی   . . .

پنجم، صفحۀ ۸۴۶(. َمتیو هنری« جلد  قلم 

یونانی ب.  زبان  در  است«  »درگذشته  عبارت   .)1۴ :۴ )عبرانیان  آسمان ها              از  که 
به  سفر  یا  مکان  یک  به  گذاشتن  قدم  گذشتن،  یا  »رفتن  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »دی ِارخومای«   dierchomai

منزلگاه حضور خدا. به  برسد،  متعال ترین مکان  به  تا  آسمان ها درگذشته است  از  یک مکان.« مسیح 

»آناباْینو« ج.   anabaino یونانی  زبان  در  »صعود«  واژۀ   .)1۰ :۴ )افسسیان  ک  افال جمیع  از  کرد      نیز      
نمود. آسمان صعود  باالترین جایگاه  به  برخاستن.« مسیح  رفتن،  فراز  بر  رفتن،  »باال  معنا است:  این  به  که  می باشد 

یونانی د.  زبان  در  شد«  برده  »باال  عبارت   .)1۶ :3 تیموتائوس  )اول  به                 و 
پرجالل  منزلگاه  به  مسیح  باال.«  در  پذیرفتن  یا  بردن  »باال  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »آناالمبانو«   analambano

گشت. استقبال  او  از  گشاده  ی  رو با  و  برده شد  باال  این مکان  به  او  نمود.  خدا صعود 

زبان ه.ه در  شده«  »مرتفع  عبارت   .)19 :1۶ )مرقس  بنشست  خدا  دست       به  شده،  مرتفع  آسمان  سوی  به 
نه  »مسیح  می گوید:  هنری  َمتیو  نمایید(.  مراجعه  قبلی  نکتۀ  توضیح  )به  می باشد  »آناالمبانو«   analambano یونانی 
کتاب  از  )نقل قول  بگذارد«  قدم  خود  ملکوت  به  تا  گشت  استقبال  او  از  گشاده  ی  رو با  بلکه  داشت،  ورود  اجازۀ  فقط 
کتاب مقدس به قلم َمتیو هنری« جلد پنجم، صفحۀ 5۷۲(. مسیح، پس از آنکه صعود نمود، »به دست راست  »تفسیر 
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که عزیز و محبوب خدا است در دست  کسی  از دست راست خدا وجود ندارد.  برتر و ممتازتر  خدا بنشست.« مکانی 
اقتدار است. راست خدا مکان  او می نشیند. دست  راست 

نزد و.  مسیح  دارد.  دوست  بیشتر  همه  از  را  او  که  بازگشت  کسی  نزد  به  مسیح   .)۲۸ :1۴ )یوحنا  می روم  نزد     
در  را  پدر  او  بازگشت.  پدر  نزد  رساند. مسیح  انجام  به  را  و رستگاری  کار عظیم نجات  این  او  برای  که  بازگشت  کسی 
بود. نموده  تأیید  کمال  و  تمام  را  او  کار  پدرش  که  در حالی  بازمی گشت،  به خانه  کنون  ا و  بود  نموده  همه چیز خشنود 

anabaino »آناباْینو« می باشد ز.  که      بود      )یوحنا ۶: ۶۲(. واژۀ »صعود« در زبان یونانی  به جایی 
پیش  خدا،  پسر   )1( می دهد:  تعلیم  را  حقیقت  دو  آیه  این  برخاستن.«  رفتن،  فراز  بر  رفتن،  »باال  است:  معنا  این  به  که 
گردد، صاحب جالل ازلی بود؛ )۲( پسر خدا به جایگاه متعال خود از ازل بازمی گردد. اما، این بار، وقتی  از آنکه انسان 

انسان است. و هم  بازمی گردد، هم خدا  ازل خود  از  متعال  به جایگاه 

تعالی یافتن
به  خدا  راست  دست  در  و  یافت  تعالی  نمود،  صعود  آسمان  به  اینکه  بر  عالوه  مسیح،  عیسی  می دهد  تعلیم  کتاب مقدس 
است  مهم  بی نهایت  نکته  این  به  توجه  است.  او  آِن  از  احترام  و  عزت  و  حرمت  و  اقتدار  باالترین  که  گذاشت  قدم  موقعیتی 
آفرینش  از  پیش  مسیح  می دهد  تعلیم  روشنی  به  کتاب مقدس  نبود.  غریب  یا  تازه  تجربه ای  خدا  پسر  برای  یافتن  تعالی  این  که 
به  پسر  بازگشت  آنچه  )یوحنا 1۷: 5(.  پدر می باشد  آِن  از  که  واقع صاحب همان جاللی است  در  و  پدر جالل داشت  نزد  جهان 
است.  انسان  هم  و  خدا  هم  می نماید،  صعود  پدر  راست  دست  به  کنون  ا که  او،  که  است  این  می کند  فرد  به  منحصر  را  تعالی 
او  نگذاشت(.  کنار  را  خود  الوهیت  )البته  نمود  بی بهره  احترام  و  حرمت  و  حقوق  کلیۀ  از  را  خود  گشت،  انسان  خدا  پسر  وقتی 
راست  دست  به  که  یافت  را  حق  این  او  دلیل،  این  به  گشت.  پدر  ارادۀ  مطیع  صلیب  بر  مرگ  به  تا  حتی  و  شد  انسان  ما  مانند 
آن  است.  انسان  هم  و  خدا  هم  دارد،  سر  به  را  افتخار  و  عزت  و  جالل  تاج  پدر  پادشاهی  تخت  پیشگاه  در  که  او،  بنشیند.  پدر 

قوم خدا است. کنار  در  و هم  نزد خدا است  متعال هم  پادشاه  و  منجی 

گناهان قومش . 1 که برای  گشتن مسیح موعود پس از رنج و عذابی است  کتاب اشعیا 5۲: 13- 1۴ نبوتی پرقدرت دربارۀ متعال 
توضیح دهید. را خالصه  آیات  این  در  متحمل می شود. حقایق اصلی 

 

 

 

 

 

به مسیح موعود است. خدا فقط یک خدمتگزار حقیقی داشته است: پسرش، عیسی  اشاره  »بندۀ من«  نکته: عبارت 
می باشد  کال  سا نام  به  واژه ای  اصل،  در  آیه،  این  عبری  متن  در  است،  شده  ترجمه  »عقل«  اینجا  در  که  واژه ای  مسیح. 
می باشد  اطاعت  پاداِش  اغلب  که  است  خدا  برکت  یا  لطف  واژه  این  از  منظور  است.  موفقیت  یا  کامیابی  گویای  که 
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)یوشع 1: ۸(. هرگز هیچ کس مانند پسر خدا مطیع خدا نبوده و خدا را خشنود نکرده است. پسر خدا تا به مرگ بر صلیب 
بود. نخواهد  و سرافراز  متعال  پسر خدا  مانند  بنابراین، هیچ کس   .)۸ :۲ فیلیپیان  )آیۀ 1۴؛  گشت  مطیع 

ساده . ۲ زبان  به  است.  او  پرجالل  تعالی  و  او  عذاب  و  رنج  و  موعود  مسیح  دربارۀ  دیگری  دقیق  نبوت   1۲ -1۰ :53 اشعیا  کتاب 
بیان می کند؟ ما  به  را  راست خدا چه حقیقتی  در دست  پسر خدا  یافتن  تعالی  دربارۀ  آیه  هر  توضیح دهید  و خالصه، 

.)1۰ )آیۀ  بود  میّسر خواهد  او  در دست  و مسّرت خداوند  دراز خواهد شد  او  و عمر  دید  را خواهد  یت خود  ذّر الف. 

 

 

 

 

شد«(.  خواهد  دراز  او  )»عمر  بود  خواهد  زنده  ابد  تا  و  یافت  خواهد  رستاخیز  خدا  پسر  اطاعتش،  سبب  به  نکته: 
کمال  به  یا مسّرت خدا  ارادۀ خدا  را خواهد دید«(.  یت خود  گشت )»ذّر یتی عطا خواهد  ذّر او  به  روحانی،  ُبعد  از 

بود. میّسر خواهد  او  در دست 

11(.ب.  )آیۀ  و سیر خواهد شد  دید  را خواهد  ثمرۀ مشّقت جان خویش 

 

 

 

 

کار همراه با محنت،  کار طاقت فرسا،  که بیانگر زحمت، دردسر،  نکته: واژۀ »مشّقت« در زبان عبری آمال می باشد 
عاطفی،  )فیزیکی،  می گذراند  سر  از  را  تجربه ها  این  وجودش  همۀ  با  موعود  مسیح  است.  درد  بدبختی،  اذیت، 
گشت و مسیح، با پاداشی  ذهنی، و روحانی(. با این حال، در نتیجۀ محنت و مشّقت او، بسیاری عادل خواهند 
شدن،  »سیراب  است:  معنا  این  به  که  می باشد  سابا  عبری  زبان  در  »سیر«  واژۀ  شد.  خواهد  خشنود  می گیرد،  که 

گشتن.« تأمین  فزونی  به  برآورده شدن، 

)آیۀ 1۲(.ج.  نمود  تقسیم خواهد  زورآوران  با  را  و غنیمت  داد  بزرگان نصیب خواهم  میان  در  را  او  بنابراین، 
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را  او  و  داد  خواهد  پاداش  را  او  خدا  که  است  این  صلیب،  بر  مرگ  حتی  مرگ،  به  تا  مسیح  اطاعت  ثمره  نکته: 
یا فتح نظامی عظیم  پیروزی  را همچون یک  یداد جلجتا  رو و تقسیم غنیمت  یافتن  نمود. نصیب  سرافراز خواهد 

را صاحب می گردد. پیروزی اش  فاتح است، غنیمت های  آن  که  به تصویر می کشد. مسیح، 

است. . 3 خدا  پسر  گشتن  سرافراز  و  گشتن  تحقیر  دربارۀ  کتاب مقدس  متن های  مهم ترین  از  دیگر  یکی   11 -۶ :۲ فیلیپیان  رسالۀ 
بخش ها  از  یک  هر  مورد  در  را  خود  تفسیر  سپس  شوید.  آشنا  آن  محتوای  و  بافت  با  تا  بخوانید  بار  چندین  را  نامبرده  آیات 

گرفت؟ پاداشی  به دست حقارت سپرد چه  را  به میل خود خویشتن  و  داوطلبانه  آنکه  برای  توضیح دهید. مسیح 

)آیۀ 9(. بدو بخشید  نام ها است  از جمیع  فوق  که  را  نامی  و  نمود  به غایت سرافراز  را  او  نیز  این جهت خدا  از  الف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته: عبارت »از این جهت« عبارتی بسیار مهم است. خدا عیسی را باالتر از همۀ نام ها سرافراز نمود، »به خاطر« 
این تسلیم  گشت.  به میل خود تسلیم خدا  و  اینکه مسیح داوطلبانه  dio »دی او«[  یونانی:  زبان  یا »به سبِب« ]در 
پسر  آسمان،  به  به چشم می آید. هنگام صعود  او  و مرگ  کفاره  در  و  او،  اطاعت  در  او،  گشتن  انسان  در  داوطلبانه 
مسیح  بود.  مقام  و  جایگاه  آن  صاحب  عالم  بنای  از  پیش  که  بازگشت  جایگاهی  و  مقام  به  انسان  پسر  و  خدا 
مقام  در  بود،  نیز  او  کامِل  اطاعت  پاداش  بلکه  بود،  او  الهی  حِق  این  اینکه  خاطر  به  فقط  نه  اما  گشت،  متعال 
توصیفگر  که  می باشد  پسوئو«  »هوِپرو  huperupsoo یونانی  زبان  در  نمود«  سرافراز  غایت  »به  عبارت  کامل.  انسان 
»خاریزومای«   charizomai یونانی  زبان  در  »بخشید«  واژۀ  است.  قدرت  و  رتبه  باالترین  به  نفر  یک  نمودن  سرافراز 
دادن.«  هدیه  کسی  به  مهربانی  با  و  گشاده  ی  رو با  را  دلپذیر  و  خوشایند  »چیزی  است:  معنا  این  به  که  می باشد 
بر زمین متعال است. و  بر همۀ مخلوقات در آسمان  که پسر خدا  به این اشاره دارد  نام ها«  از جمیع  عبارت »فوق 

که عیسی مسیح ب.  کند  تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار 
.)11 -1۰ )آیات  پدر  تمجید خدای  برای  خداوند است، 



178

پرجالل انجیل  کشف 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت  به  کالم  این  و  خوردم  قسم  خود  ذات  »به  می فرماید:  خودش  دربارۀ  خدا   ،۲3 :۴5 اشعیا  کتاب  در  نکته: 
به من قسم خواهد خورد.«  زبان  و هر  زانو پیش من خم خواهد شد  که هر  گشت  برنخواهد  گشته،  از دهانم صادر 
تشخیص  نشانۀ  زانو  شدن  خم  است.  مسیح  الوهیت  بر  محکم  گواهی  مسیح  توصیف  در  آیه  این  رفتن  کار  به 
نامبرده  آیات  این  اقتدار است.  به  نهادن است، نشانۀ تسلیم شدن  و احترام  اعتبار است، نشانۀ حرمت  و  ارزش 
و  احترام  و  حرمت  همۀ  شایستۀ  مسیح  که  است  این  حقیقت  نخستین  می باشند:  برجسته  حقیقت  دو  گویای 
کل آفرینش می فهمد و اعتراف می کند  که  که روزی می آید  تسلیم و سرسپردگی است. دومین حقیقت این است 

مسیح خداوند است.

گشتن او چندین دیدگاه . ۴ گشتن مسیح و هدف از متعال  که در ادامه از عهدجدید به آنها اشاره می گردد دربارۀ متعال  آیاتی 
توضیح دهید. آیه  هر  مورد  در  ما می دهند.  به  مهم  بینش  و 

3 :1 عبرانیان  الف. 

 

 

 

 

کی« نیز ترجمه می شود. این واژه  که »پا katharismos »کاتاریزموس« می باشد  نکته: واژۀ »طهارت« در زبان یونانی 
در  »کبریا  ک می نماید. عبارت  پا گناهانشان  از  را  قوم خود  این وسیله  به  که  دارد  اشاره  بر جلجتا  کفارۀ مسیح  به 
است  نشسته  خدا  راست  دست  در  مسیح  که  واقعیت  این  می کند.  اشاره  خدا  عظمت  و  خدا  به  علیین«  اعال 
گشته است. آن جایگاه جایگاه  به مسیح عطا  و احترام و عنایت  باالترین جایگاه حرمت و عزت  نشان می دهد 

مقاِم خدا است. و  با جایگاه  برابر  مقاِم  و 
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۲: 9ب.  عبرانیان 

 

 

 

 

 

می شود.  اعالم  او  گشتن  متعال  و  سرافرازی  اساس  یا  دلیل  او  کفارۀ  و  مرگ  و  مسیح  گشتن  تحقیر  هم،  باز  نکته: 
حتی  حال،  این  با  کند.  انتخاب  کرام«  ا و  جالل  »تاج  از  پرشکوه تر  عبارتی  نمی توانست  عبرانیان  کتاب  نویسندۀ 

به مسیح بخشیده شد. که  باشد  از جاللی  گوشه چشمی  توصیفگر  نمی تواند  نیز  این عبارت 

مکاشفه 3: ۲1ج. 

 

 

 

 

 

بودن.«  »پیروز  یا  گشتن«  »فاتح  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »نیکائو«   nikao یونانی  زبان  در  »غلبه«  واژۀ  نکته: 
و  اطاعت  با  بود.  او  یافتن  تعالی  پیش نیاز  پدر  ارادۀ  از  مسیح  بی نقص  اطاعت  و  پدر  ارادۀ  به  مسیح  بودن  تسلیم 

او است. اطاعت  پاداش  گشتن مسیح  و مرگ چیره شد. سرافراز  و شیطان  گناه  بر  تسلیمش، مسیح 
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فصل ۲۸: منجی متعال ما

انسان  ما  همانند  و  نمود  بی بهره  است  الوهیتش  برازندۀ  که  احترامی  و  حرمت  و  عزت  از  را  خودش  خدا  ابدی  و  ازلی  پسر 
کامل و بی عیب، زندگی نمود. بنا بر آنچه خدا  که راسخ و استوار تسلیم ارادۀ خدا بود،  گشت. او به این دنیا قدم نهاد و در حالی 
گناهان  ی صلیب، او  گشت. بر رو از پیش تدبیر و مقّدر نموده بود، پسر خدا به دست مردمان پلید بر صلیب رومیان میخکوب 
گشت. با مرگش، مطالبات عدالت خدا را برآورده ساخت و این  گرفت و به جای آنها خشم خدا را متحمل  قوم خود را بر دوش 
به  بایستند.  و بی گناه در حضور خدا  ک  پا ایشان اجازه دهد  به  و  بیامرزد  را  گناهان قوم خود  تا خدای عادل  نمود  را مهیا  امکان 
متعال  خدا  راست  دست  به  نجات دهنده  و  منجی  مقام  در  و  نمود  قیام  مردگان  از  شد،  انسان  که  خدا،  پسر  اطاعتش،  سبب 

او نجات است. نام  در  فقط  و نجات دهنده است.  پسر خدا منجی  فقط  گشت. 
راه دیگری وجود  و  و میانجیگر  نام عیسی مسیح نجات است. منجی  و چرا اعالم می نماید فقط در  کتاب مقدس بی چون 
صلیب  بر  او  بی نقص  و  کامل  کار  و  مسیح  عیسی  شخص  شوند.  داده  آشتی  خدا  با  و  شود  یده  آمرز آدمیان  گناهان  که  ندارد 
کوچک ترین  حال،  این  با  است.  مسیحیت  حقایق  توهین آمیزترین  از  یکی  این  دنیا،  نظر  از  بس.  و  می بخشد  نجات  جلجتا 
کوچک ترین  کم اهمیت جلوه دادن جالل مسیح است.  کتاب مقدس است، به معنی  دستکاری در این حقیقت به معنی انکار 
دستکاری در این حقیقت صلیب را بی اثر می سازد و به قلب انجیل خنجر فرو می کند. تنها بشارت وفادارانۀ انجیل این است 

یگانه منجی عالم است! کنیم عیسی مسیح  اعالم  با شفافی  و  با شجاعت  که 

اعالم . 1 دلیرانه  و  برجسته  بسیار  بیانیه ای  خدا  با  آشتی  و  حیات  و  حقیقت  و  خودش  دربارۀ  عیسی   ،۶ :1۴ یوحنا  انجیل  در 
و حیات  در خودش حقیقت  دیگر جز  کسی  یا  در چیزی  که ممکن است  فکر می کند  این  به  آیا مسیح لحظه ای  می نماید. 

توضیح دهید. اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  از عبارت هایی  هر یک  دربارۀ  باشد؟  داشته  و نجات وجود 

راه هستم. من  الف. 

 

 

 

 

 

تازه  »طریق   ۲۰ :1۰ عبرانیان  رسالۀ  گفتۀ  به  و  است  قدوسیت«  »شاهراه   ۸ :35 اشعیا  کتاب  گفتۀ  به  مسیح  نکته: 
خدا  به  رسیدن  راه های  می شود  گفته  اصطالح  به  است.  خدا  به  انسان  رسیدن  راه  تنها  مسیح  می باشد.  زنده«  و 
به خدا می رسد. عیسی مسیح  و  گناه ختم می شود  آمرزش  به  راه  که فقط یک  این است  واقعیت  اما  یاد است.  ز

راه است. یگانه  آن 
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راستی هستم.ب.  و  راه  من 

 

 

 

 

یگانه  مسیح  است.  حقیقت  خودش  مسیح  بیاموزد.  ما  به  را  حقیقت  که  نیست  معلم  یک  فقط  مسیح  نکته: 
تعلیم مسیح عالی ترین  و  کردار. شخصیت  و  گفتار  و  پندار  و معیار سنجش هر  آدمیان است  به  نمودار حقیقت 
کاذب  که خالف مسیح باشد یا خودش را باالتر از مسیح قرار دهد  فروغ حقیقت برای انسان ها است. هر تعلیمی 

دروغ است. و 

من حیات هستم.ج. 

 

 

 

 

نکته: یوحنا انجیل خود را با اعالم این حقیقت آغاز می کند: »در او ]یعنی پسر خدا[ حیات بود و حیات نور انسان 
می فرماید  بلکه  یافت،  حیات  می توان  او  طریق  از  می فرماید  فقط  نه  عیسی   ،۲۶ :5 یوحنا  انجیل  در   .)۴ :1( بود« 
حیات  هم  و  جسمانی  حیات  هم  است،  بوده  آدمیان  حیات  واسطۀ  همواره  خدا  پسر  دارد.  حیات«  خود  »در  او 
او می مانند حیات روحانی می بخشد )یوحنا 15: 1- ۶(.  که در  آنانی  به  که  ک حقیقی است  روحانی. مسیح آن تا

ندارد. از مسیح، حیاتی وجود  جدا 

نمی آید.د.  به وسیلۀ من  پدر جز  نزد  هیچ کس 

 

 

 

 

یکه راه است  نکته: از نظر دنیا، این یکی از توهین آمیزترین حقایق ایمان مسیحی است. مسیحیت راستین یک بار
بگذارد.  قدم  بهشت  به  جلجتا  صلیب  بر  او  کفارۀ  و  مسیح  به  ایمان  طریق  از  جز  هیچ کس  نمی دهد  اجازه  که 
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که در آینده با آمدن مسیح موعود  ایمانداران دوران عهدعتیق با ایمان آوردن به مکاشفۀ خدا و وعده های امیدی 
وعده های  و  نبوت ها  و  آمده  موعود  مسیح  که  کنون،  ا شدند.  شمرده  عادل  و  یافتند  نجات  بود  انتظارشان  در 

ارمغان می آورد ممکن می باشد. به  او  که  نجاتی  و  نام مسیح  در  فقط  یافته اند، رستگاری  تحقق  عهدعتیق 

در . ۲ را  قاطع  و  محکم  بیانیۀ  چند  است  الزم  فقط  است،  درستی  تفسیر  مسیح  کالم  از  تفسیرمان  شویم  مطمئن  آنکه  برای 
مسیح  رسوالن  چگونه  می گردد،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  بر  بنا  نماییم.  بررسی  مسیح  رسوالن  نوشته های  و  موعظه ها 
که به ارمغان می آورد تفسیر می کنند؟ آیا مسیح یک نجات دهنده است یا یگانه منجی  شخصیت عیسی مسیح و نجاتی را 

و نجات دهنده است؟

اعمال رسوالن ۴: 1۲ الف. 

 

 

 

 

روشن تر  و  واضح تر  این  از  آدمیان  نجات  برای  او  توانایی  و  مسیح  بودن  بی همتا  دربارۀ  نمی تواند  پطرس  نکته: 
از  غیر  و  یهوه هستم  »من، من  نبی می باشد:  اشعیای  زبان  از  بی نظیر خدا  بیانیۀ  یادآور  پطرس  کالم  گوید.  سخن 
و  نجات دهنده،  و  عادل  خدای  نیست.  دیگر  خدایی  من  از  »غیر   .)11 :۴3 )اشعیا  نیست«  نجات دهنده ای  من 
جز  کسی  بگردیم،  که  هم  را  عالم  همۀ  است.  مسیحیت  برافراشتۀ  پرچِم  این   .)۲1 :۴5 )اشعیا  نیست«  من  سوای 

نیست. و نجات دهنده  بّرۀ خدا شایستۀ عنوان منجی 

قرنتیان 3: 11ب.  اول 

 

 

 

 

کلیسا می باشد )اشعیا  زیربنای  و رستگاری است و سنگ  کتاب مقدس، مسیح شالودۀ نجات  نکته: در سراسر 
یک  فقط  خدا   .)۶ :۲ پطرس  اول  ۲: 19؛  تیموتائوس  دوم  ۲: ۲۰؛  افسسیان  ۴: 11؛  رسوالن  اعمال  ۲1: ۴۲؛  متی  ۲۸: 1۶؛ 

دارد. بر خود  را  تأیید خدا  ُمهر  فقط مسیح  آن هم مسیح است.  و  نموده  مقرر  زیربنا  سنگ 
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۲: 5ج.  تیموتائوس  اول 

 

 

 

 

و  شالوده  دارد(  وجود  واحد  خدای  یک  فقط  اینکه  به  اعتقاد  )یعنی  »یکتاپرستی«  آموزۀ  که  اندازه  همان  به  نکته: 
در  »متوسط«  واژۀ  می باشد.  مسیحیت  اساس  و  پایه  نیز  مسیح«  در  فقط  »نجات  آموزۀ  است،  مسیحیت  زیربنای 
که میانجی یا واسطه است. در آیۀ نامبرده، این واژه  کسی است  گویای  که  زبان یونانی mesites »ِمسیِتس« می باشد 
الوهیت و خداوندی  انکار  انسان بودن عیسی به معنی  از  بردن  نام  انسان اشاره دارد.  و  به میانجیگری میان خدا 
گردد. میانجیگر ما مانند  کید می شود تا سبب تسلی و آرامِش خاطر ایمانداران  او نیست، بلکه بر انسان بودن او تأ

.)11 :۲ )عبرانیان  بنامد  برادران خود  را  ما  ندارد  عار  او  ما است. 

یوحنا 5: 1۲د.  اول 

 

 

 

 

نکته: در روشنی و شفافی این آیه تردیدی وجود ندارد. حیات روحانی حقیقی و امید حیات جاودان نتیجۀ آشتی 
با خدا به واسطۀ مسیح و با ایمان به مسیح است. »فقط در مسیح« تکیه کالم نویسندگان عهدجدید است. یک 
اما  نباشد.  موافق  راه نجات است،  تنها  که شهادت می دهند مسیح  نویسندگان عهدجدید،  کالم  با  نفر می تواند 

نویسندگان عهدجدید می باشد! این حقیقت شهادِت لب های  کند  انکار  نمی تواند  این شخص 

که نجات فقط در مسیح امکان پذیر است. . 3 کتاب اعمال رسوالن 5: 31 و 11: 1۷- 1۸ دو بیانیۀ مهم دربارۀ این ادعا می باشند 
همچنین  بگیرد.  نادیده  را  غیریهودیان  و  باشد  یهودیان  نجات دهندۀ  مسیح  که  نیست  این گونه  می کنند  ثابت  آیات  این 
نموده  را خدا معین  بلکه مسیح  باشد،  نداشته  کاری  یهودیان  با  و  باشد  که مسیح فقط منجی غیریهودیان  نیست  این گونه 

باشد. انسان ها  تا منجی همۀ  است 

یهودیان چه می گوید؟ با  رابطۀ مسیح  دربارۀ  پطرس رسول  اعمال رسوالن 5: 31،  کتاب  در  الف. 
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که  تا آن منجی و رهاننده باشد  را تعیین نموده است  او مسیح  با سرافراز نمودن مسیح نشان می دهد  نکته: خدا 
ارمغان می آورد. به  یهود، نجات  قوم  دیرینه اش،  قوم  برای 

کار ب.  از  پطرس  می شنوند  آورده اند  ایمان  مسیح  به  که  یهودیانی  آنکه  از  پس   ،1۸ -1۷ :11 رسوالن  اعمال  کتاب  گفتۀ  به 
کنشی نشان می دهند؟ آیا مسیح منجی برگزیدۀ خدا فقط برای  نجات بخش خدا در میان غیریهودیان می گوید، چه وا

نیز می باشد؟ یا نجات دهندۀ غیریهودیان  یهودیان است 

 

 

 

 

کالم بسیار . ۴ که عیسی مسیح تنها راه نجات و رستگاری همۀ آدمیان است  در رسالۀ رومیان 1: 1۶، پولس رسول در این مورد 
توضیح دهید. را  آن  و  بخوانید  را  نامبرده  آیۀ  زبان می آورد.  بر  مهمی 

 

 

 

 

 

گرداند،  از لحاظ روحانی مرده اند زنده  که  را  کسانی  باید  dunamis »دونامیس«[  نکته: قدرت عظیمی ]در زبان یونانی: 
فقط مسیح   و  فقط انجیل دارای چنین قدرتی است  ک سازد.  را پا کان  ناپا و  گناهکاران عطا نماید،  به  را  عادل شمردگی 

انسان ها نجات می یابند. او  به  ایمان  با  که  معرفی می کند  یگانه منجی عالم  را 
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فصل ۲۹: میانجی متعال ما

کار نجات بخش مسیح با تعالی یافتن او نیز ادامه دارد. مسیح  کار نجات بخش مسیح با مرگ او بر صلیب تمام نمی شود. 
از  را  قوم خود  و  برآورده سازد  را  تا مطالبات عدالت خدا  نمود  تقدیم  بی عیب  و  کامل  قربانی  را چون  که خود  اعظم است  کاهن 
زنده  ابد  تا  و  می ایستد  خود  قوم  از  نیابت  به  آسمان  در  که  است  اعظم  کاهن  نیز  معنا  این  به  مسیح  بخشد.  نجات  خدا  خشم 
فدا  جان  آنها  جای  به  تا  شد  خود  قوم  مانند  گشت،  انسان  خدا  پسر  وقتی  نماید.  شفاعت  ایشان  برای  خدا  حضور  در  تا  است 
کنون، پسر خدا با همان جسم انسانی اما جالل یافته در آسمان ایستاده است و در پیشگاه خدا میانجی و شفیع قوم خود  کند. ا
بعدی(. )این فصل(، شفیع )فصل  میانجی  بررسی می نماییم:  به دقت  را  نقش  دو  این  بعدی،  و فصل  این فصل  در  می باشد. 

داشتن.«  قرار  میان  یا  »وسط  است:  معنا  این  به  که  می باشد  »ِمدیاِر«   mediare نام  به  فعلی  التین  زبان  در  »میانجی«  واژۀ 
توافق رساندن«(.  »به  به معنای  »ِمسیِتئو«   mesiteuo از فعل  )برگرفته  »ِمسیِتس« می باشد   mesites یونانی  زبان  در  واژۀ »میانجی« 

باشند. کمک حال  واژه  این  معنای  در درک  ارائه می شوند می توانند  »میانجی«  واژۀ  از  ادامه  در  که  تعریف هایی 

که سازش  کمک می کند دو طرف به توافق برسند، با این تضمین  که باعث می شود یا  »کسی 
به  یونانی  واژگان  »فرهنگ  کتاب  از  )نقل قول  بود«  خواهد  حتمی  و  قطعی  آنها  میان  توافق  و 

نیدا«(. و  نوو  قلم 

قهر  یا  مخالف  هم  با  که  نفر  دو  میان  که  کسی  می کند.  پادرمیانی  نفر  دو  میان  که  »کسی 
می شود،  نفر  دو  ارتباط  واسطۀ  که  کسی  داور،  یک  دهد.  آشتی  را  آنها  تا  می گیرد  قرار  هستند 

موْنس«(. قلم  به  یونانی  »واژه نامۀ  کتاب  از  )نقل قول  میانگیر«  یک 

با یکدیگر  را  آنها  تا  نفر واسطه شود  قابلیت دارد میان دو  یا  کفایت  که  تعریف می کند: »کسی  این گونه  را  واژه نامه »میانجی« 
شخص  یک  در  انسان  هم  و  خدا  هم  او  است  الزم  باشد،  انسان  و  خدا  میانجی  بتواند  ناصری  عیسی  آنکه  برای  دهد.«  آشتی 
باید خدای  او  اما  او تسلی بخشد.  به  و  نماید،  او مکشوف  بر  را  انسان دست بگذارد، خدا  بر  تا  باشد  کامل  انسان  باید  او  باشد. 
کفرترین  گردد.  کامل مکاشفه نماید، و برای انسان واسطه  کامل هم باشد تا بر خدا دست نهد، عظمت و ابهت الهی را به شکلی 
دارند  حضور  خدا  بارگاه  در  که  شکوهمندی  صرافین  دهیم.  نسبت  مخلوق  ممتازترین  به  حتی  را  قدرتی  چنین  که  است  کفر 
هستند!  خدا  میانجیگر  کنند  ادعا  بخواهند  اینکه  به  رسد  چه  هستند،  خدا  وجود  از  بازتابی  کنند  ادعا  نمی کنند  جرأت  حتی 
را بپوشانند،  ی خود  کنند، رو که صاحب هستند فقط جرأت دارند سرهای خود را خم  با همۀ درخشش و شکوهی  آن صرافین 

)اشعیا ۶: ۲- 3(! فقط خدا قدوس، قدوس، قدوس است  برآورند  بانگ  و 
که فقط متعلق  کار آدمیزاد نیست. از توان انسان ها خارج است واسطه و میانجی باشند. این مقامی است  میانجیگر بودن 
انسان  جسم  در  کامل  خدای  مسیح  فقط  چون  بایستد،  خدا  حضور  در  ما  از  نیابت  به  دارد  کفایت  او  فقط  می باشد!  مسیح  به 

گناه. بدون  اما  نیز می باشد،  انسان  ما  مانند  او  نظر خدا است.  هر  از  است. مسیح 

میانجیگری . 1 ی  و برای  و  باشد  خدا  حضور  در  او  نمایندۀ  نفر  یک  که  است  بوده  این  بشر  نیاز  مهم ترین  آدم،  سقوط  زمان  از 
به  ایوب،  کتاب  در  دیرینه،  دوراهی  این  کند.  پادرمیانی  نفر  یک  که  است  این  خدا  با  آشتی  برای  انسان  امید  تنها  نماید. 
که  را  ایوب چیست؟ عبارت هایی  ایوب 9: ۲9- 33 چشمگیرترین شکایت  کتاب  کشیده شده است. در  به تصویر  روشنی 

توضیح دهید. اشاره می گردد  آنها  به  نامبرده  آیات  این  از  ادامه  در 
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را  خود  دست های  و  دهم  غسل  برف  آِب  به  را  خویشتن  گر  ا بکشم؟  زحمت  بیجا  چرا  پس  شد.  خواهم  ملزم  که  چون  الف. 
)آیات ۲9- 31(. مرا مکروه می دارد  و رخت هایم  فرو می بری  در لجن  مرا  آن گاه،  کنم،  ک  پا ُاشنان  به 

 

 

 

 

 

 

همۀ  همچون  نیز  او  که  است  این  حقیقت  نخستین  می دهد.  تشخیص  را  مهم  بسیار  حقیقت  دو  ایوب  نکته: 
که هر زحمت و تقال و تالش و تکاپوی او برای  گناهکار است. دومین حقیقت این است  آدمیان در پیشگاه خدا 
گرچه  کتاب ارمیا ۲: ۲۲، خدا می فرماید: »پس، ا گناهانش بخشیده شوند در نظر خدا پوچ و باطل است. در  آنکه 
تو پیش من  گناه  که  یهوه می گوید  اما خداوند  بری،  کار  به  یاده  ز برای خود  و صابون  ُاشنان بشویی  با  را  خویشتن 
و نهایِت ورشکستی اخالقی  که قدوسیت خدا  کسانی متوجه می شوند  را  ک  رقم شده است.« این واقعیت ترسنا
گر عدالت مسیح  کفارۀ او، امیدی برای انسان وجود ندارد. ا خود را درک می کنند. بدون ایمان به مسیح و قربانی و 

ندارد. او وجود  برای  امیدی  نباشد،  انسان  میانجیگر  ابد  تا  گر مسیح  ا نشود،  گذاشته  انسان  به حساب 

)آیۀ 3۲(.ب.  بیاییم  کمه  به محا با هم  و  بدهم  را جواب  او  که  نیست  انسان  مثل من  او  که  زیرا 

 

 

 

 

 

او  به  نمی تواند  انسان  و  است  جدا  گناهکاران  از  خدا  یعنی  است،  قدوس  خدا  می دهد  تشخیص  ایوب  نکته: 
به  خدا  است.  خدا  حقیقی  شناخت  برای  حقایق  زیربنایی ترین  یا  حقایق  نخستین  از  یکی  این  شود.  نزدیک 
ی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند« )خروج 33: ۲۰(. ایوب این  موسی می فرماید: »رو
خدا  حضور  به  که  دهد  راه  خود  ذهن  به  را  تصور  این  دارد  جرأت  حتی  چگونه  او  می دهد.  تشخیص  را  حقیقت 
به وسیلۀ  نزدیک شویم؟«  این پرسش مطرح می شود: »چگونه می توانیم به خدا  برای ما  و  ایوب  برای  داخل شود؟ 
و  آرامش  و  تسکین  و  تسلی  به  می توانیم  ی  و با  که  او  است،  آسوده  و  راحت  خدا  حضور  در  که  او  میانجی:  یک 

برسیم. آسودگی 
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)آیۀ 33(.ج.  بگذارد  ما دست  دو  هر  بر  که  نیست  ما حکمی  میان  در 

 

 

 

 

 

یا  واسطه،  »میانجی،  به  که  می باشد  کاخ  یا عبری  زبان  در  است  شده  ترجمه  »حکم«  اینجا  در  که  واژه ای  نکته: 
خدا  و  او  میان  باشد  داشته  کفایت  که  دارد  احتیاج  میانجیگر  یک  به  می دهد  تشخیص  ایوب  دارد.  اشاره  داور« 
داوری  را  او  خدا  ورزد،  گناه  شخصی  بر  شخصی  گر  »ا می خوانیم:  چنین   ،۲5 :۲ سموییل  اول  کتاب  در  بایستد. 
و  پایه  حقیقت  این  نماید؟«  شفاعت  ی  و برای  که  کیست  ورزد،  گناه  خداوند  بر  شخصی  گر  ا اما،  کرد.  خواهد 
اساس شکایت ایوب است. آن میانجیگِر برازنده باید انسان باشد تا بتواند بر ایوب دست بگذارد. اما او باید خدا 
با  که می تواند  انسان است  او  دارا می باشد.  را  ویژگی  این هر دو  بگذارد. عیسی  بر خدا دست  بتواند  که  باشد  نیز 
گذشته و در دست راست خدا نشسته است  که از آسمان ها  ضعف های ما همدردی نماید. او پسر خدا می باشد 

قوم خود شفاعت می نماید. برای  روزانه  و 

بایستد. . ۲ خدا  و  انسان  میان  که  باشد  داشته  میانجیگر  یک  که  است  این  انسان  نیاز  بزرگ ترین  می فرماید  کتاب مقدس 
که خدا در شخص عیسی مسیح این نیاز را برآورده نموده است. رسالۀ اول تیموتائوس  کتاب مقدس این را هم تعلیم می دهد 

ما چه می فرماید؟ به  این حقیقت  دربارۀ   5 :۲

 

 

 

 

 

 

انکار   .)۴ :۶ )تثنیه  است  کلیسا  و  اسراییل  قوم  چشمگیر  اعتراف  است«  واحد  »خدا  که  حقیقت  این  اعالم  نکته: 
واحد  خدای  کتاب مقدس  خدای  که  است  حقیقت  این  انکار  معنی  به  است  میانجی  یگانه  مسیح  که  حقیقت  این 
می باشد  »ِمسیِتس«   mesites یونانی  زبان  در  »میانجی«  واژۀ  شد،  اشاره  هم  این  از  پیش  که  همان طور  است.  حقیقی 
با  را  آنها  تا  می کند  پادرمیانی  نفر  دو  میان  که  است  کسی  توصیفگر  واژه  این  دارد.  اشاره  شفاعت  یا  میانجیگری  به  که 
به هر دو  با اشاره نمودن  برساند.  به تصویب  آن دو  بین  را  یا عهدی  کند،  برقرار  آنها  بین  را  تا معامله ای  هم آشتی دهد، 
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طرف )خدا و انسان( و رابطۀ دو طرف، پولس نشان می دهد وجود آن واسطه و میانجی، بی چون و چرا، الزم است. این 
باید  او  اما  )اول یوحنا ۲: 1(.  باشد  ما  و شفیع  نزدیک شود  به خدا  بتواند  تا  باشد  کامل  الوهیت  باید صاحب  میانجیگر 
عظمت  و  ابهت  تا  نماید،  کفاره  ما  گناهان  برای  و  بایستد  ما  جای  به  قانونی  لحاظ  از  بتواند  که  باشد  هم  کامل  انسان 
کید  تأ با   .)15 :۴ )عبرانیان  کند  همدردی  ما  ضعف های  با  تا  بشناساند،  ما  به  را  خدا  تا  نشود،  چیره  ما  بر  الوهیتش 
بر  او  برعکس،  نمی کاهد.  آن  اهمیت  از  یا  نمی کند  انکار  را  مسیح  الوهیت  رسول  پولس  مسیح،  عیسی  بودن  انسان  بر 
که آدمیزاِد آسیب پذیر  کیِد خاص می نماید. به وساطت این میانجی است  انسان بودن مسیح و مقام میانجیگری او تأ
کند، پولس قصد دارد نشان دهد مسیح مانند ما است. انکار  را  الوهیت مسیح  نزدیک شود. بی آنکه  به خدا  می تواند 

که هم خدا و هم انسان است، . 3 کفایت دارد میانجی خدا و انسان باشد. او،  کتاب مقدس تعلیم می دهد فقط عیسی مسیح 
تعلیمی  چه  ما  به  حقیقت  این  دربارۀ   1۶ -15 :۴ عبرانیان  رسالۀ  دهد.  آشتی  را  آنها  و  باشد  طرف  دو  هر  نمایندۀ  است  قادر 

می دهد؟

بدون  ما،  مثال  به  چیز،  هر  در  شده  آزموده  بلکه  بشود،  ما  ضعف های  همدرد  نتواند  که  یم  ندار َکَهنه ای  رییس  زیرا  الف. 
)آیۀ 15(. گناه 

 

 

 

 

 

 

کهانت است )عبرانیان ۴: 1۴(. واژۀ »همدردی«  او تحقق نهایی و عظیم تِر نظام  کاهن اعظم است.  نکته: مسیح 
که به این معنا است: »با دیگری هم  در زبان یونانی sumpatheo »سامپاِتئو« می باشد ]sun = با + pascho = رنج[ 
احساس بودن یا ضعف دیگری را احساس نمودن.« واژۀ »ضعف ها« در زبان یونانی astheneia »آسِتنیا« می باشد 
کتاب مقدس تعلیم  که بیانگر »ضعف، رنجوری، ناتوانی، عجز، یا درماندگی« است.  ]a = بدون + sthenos = قوت[ 
جسم  که  نیست  معنا  آن  به  این   .)3 :۸ )رومیان  آمد  جهان  به  انسان  گناه آلود  جسم  شباهت  در  مسیح  می دهد 
که مشخصۀ انسان سقوط کرده است متحمل شد.  گناه آلود بود، بلکه جسم مسیح نیز همه گونه ضعفی را  مسیح 
بدن مسیح بدنی پرجالل، مانند بدن آدم پیش از سقوط، نبود. حال آنکه، اغلب، به اشتباه چنین تصور می شود. 
برای  زدن  محک  یا  آزمودن  به  واژه  این  مثبت،  معنای  در  می باشد.  »ِپیرازو«   peirazo یونانی  زبان  در  »آزموده«  واژۀ 
آیۀ  در  است.  کشاندن  گناه  به  و  کردن  وسوسه  معنای  به  واژه  این  منفی،  معنای  در  دارد.  اشاره  کیفیت  سنجش 
که  و هر عاملی  به وسیلۀ شیطان  در همه چیز  نظر می باشد. مسیح  این معنای دوم مد  که  بدیهی است  نامبرده، 
که زمان فعل »ِپیرازو« ماضی  شیطان در دست داشت )انسان و دیوها( وسوسه شد. توجه به این نکته مهم است 
که ما با هر  کاماًل و همه جانبه در همه چیز مانند ما وسوسه شده است. این به آن معنا نیست  نقلی است. مسیح 
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همه گونه وسوسه  که بتوان تصورش را نمود رو به رو شده ایم یا در آینده رو به رو خواهیم شد. ولی مسیح با  وسوسه ای 
که مسیح  ندارد  یاری ما بشتابد. وسوسه ای وجود  به  هر اوضاع و شرایط  قادر است در  او  بنابراین،  گشت.  رو به رو 
گناه است. چه بسا  گفته می شود مسیح بدون  این دلیل،  به  باشد.  بر آن چیره نگشته  و  باشد  رو به رو نشده  آن  با 
تنها  مسیح  است!  گناه  بدون  کاماًل  او  است.  کامل  انسان  مقام  در  ناصری  عیسی  ویژگی  مبهوت کننده ترین  این 

نمود. ادعا  او چنین  دربارۀ  که می توان  کسی است 

که در وقت ضرورت ما را اعانت ب.  کنیم  پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل 
)آیۀ 1۶(. کند 

 

 

 

 

 

 

کامل،  که بیانگر »گشوده بودن، آزادی، یقین  یسیاس« می باشد  نکته: واژۀ »دلیری« در زبان یونانی parrhesias »پار
گشت، چون او در همه چیز وسوسه  و شجاعت« است. چون مسیح به راستی به دنیای سقوط کردۀ آدمیان داخل 
همدردی  ما  گرفتاری های  با  راستی  به  او  چون  برداشت،  میان  از  جلجتا  صلیب  بر  را  ما  گناهان  چون  شد، 
به  نظر  است.  شده  تبدیل  فیض  تخت  به  داوری  تخت  می آییم!  نزدیک  اطمینان  و  یقین  با  کنون  ا ما  می نماید، 
گناه،  بدون  اما  شد،  وسوسه  همه چیز  در  و   )3 :۸ )رومیان  آمد  جهان  به  انسان  گناه آلود  جسم  شبیه  مسیح  اینکه 
کمکی را به ما عطا نماید  گونه و هر اندازه یاری و  کند و دقیقًا هر  کفایت دارد با ضعف های ما همدردی  فقط او 

یم. دار احتیاج  هر وسوسۀ شیطان  بر  برای غلبه  و  ایمانمان  آزمایش  با  رو به رو شدن  برای  که 
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فصل ۳۰: شفیع متعال ما

advocates »َادووکاتس« می باشد  که میانجی قومش است، شفیع قوم خود نیز می باشد. واژۀ »شفیع« در زبان التین  مسیح، 
کسی دیگر رسیدگی  مورد  یا  به مشکل  تا  که خوانده می شود  دارد  اشاره  کسی  به  و  vocare = خواندن[   + به سمت  برای،   =  ad[
تا  می شود  احضار  یا  خوانده  که  دارد  اشاره  کسی  به  و  می باشد  ْکِلتوس«  »پارا  parakletos »شفیع«  واژۀ  یونانی،  زبان  در  نماید. 
که  »کسی  می تواند  واژه  این  نماید.  دفاع  او  از  پادشاه  حضور  در  یا  قاضی  پیشگاه  در  یا  کند  کمک  او  به  و  بیاید  نفر  یک  کنار  به 
دعوی را ِاقامه می کند،« »مدافع،« »مشاور مدافع« یا »وکیل« ترجمه شود. عیسی مسیح شفیع قوم خود است. او تا ابد زنده است 
بهترین  پاسخ ِوست میِنستر« در پرسش 55  و  نماید. »مجموعه پرسش  ایشان شفاعت  برای  تا در پیشگاه تخت سلطنت خدا 

ارائه می دهد: مقام شفیع  در  نقش مسیح  از  را  توضیح 

پرسش: چگونه مسیح شفاعت می نماید؟

خود  قربانی  و  اطاعت  برکت  به  است،  گرفته  خود  به  را  انسان ها  ما  ذات  که  مسیح،  پاسخ: 
خویش  ارادۀ  می کند  اعالم  او  می نماید.  شفاعت  آسمان  در  پدر  نزد  دایم  کنون،  ا جهان،  در 
پاسخ  ایمانداران  ضد  بر  اتهام ها  همۀ  به  او  است.  آورده  به جا  ایمانداران  همۀ  خصوص  در  را 
که هر روز قاصر می مانند[، دسترسی دلیرانه به  می دهد و برای آنها آرامش وجدان ]با وجودی 

فراهم می نماید. را  ]به خدا[  و خدمتشان  پذیرش خودشان  و  تخت فیض، 

بدین  قومش  برای  دایم مسیح  که شفاعت  نماییم  توجه  این حقیقت  به  کالم خدا، مهم است  از  ادامۀ مطالعه مان  از  پیش 
کسی  یگانه  آن  مقام  در  مسیح  نماید.  رحم  ما  به  می کند  تمنا  خدا  از  و  است  زده  زانو  خدا  تخت  پیشگاه  در  او  که  نیست  معنا 
همۀ  از  و  است  مطلق  دانای  که  کسی  یگانه  آن  مقام  در  است،  نشسته  خدا  راست  دست  در  که  می نماید  شفاعت  ما  برای 
که هر  کسی  گوید، در مقام آن یگانه  که اقتدار دارد از جانب قومش سخن  کسی  نیازهای قومش باخبر است، در مقام آن یگانه 
که در ادامه به آنها اشاره می گردد شایان توجه می باشند، نقل قول هایی  گونه اتهام بر ضد قومش را باطل می نماید. این نقل قول ها 

ِبرخوف )195۷- 1۸۷3(: لوییس  آِمس )1۶33- 15۷۶(،  یلیام  و  ،)19۲۶ -۲۰۲۰( َپکر  آی.  از ِجی. 

که او برای ما و به طرفداری از ما )از تخت سلطنت خود(  »اساس شفاعت مسیح این است 
که بی آنکه جایگاه  کسی  کند )مانند  پادرمیانی می کند، نه اینکه به نیابت از ما خواهش و تمنا 
و  مختصر  »الهیات  کتاب  از  )نقل قول  کند(  همدردی  ما  با  باشد  داشته  اقتداری  و  مقام  و 

َپکر، صفحۀ 1۲۸(. آی.  قلم ِجی.  به  مفید« 

در  بسا  چه  و  تواضع  با  و  بزند  زانو  اینکه  نه  می کند،  دفاع  ما  از  پادشاه،  و  کاهن  مقام  در  »او، 
باشکوهی  کار  یادآوری  با  بلکه  کند،  تمنا  و  خواهش  ما  برای  است  کرده  خم  سر  که  حالی 
می کند  شفاعت  ما  برای  گشت  متحمل  که  عذابی  و  رنج  و  داد  انجام  ما  برای  صلیب  بر  که 

آِمس، صفحۀ 1۴۸(. یلیام  و قلم  به  الهیات«  استخوان  »مغز  کتاب  از  )نقل قول 

او،  بودن  واالمقام  او،  بودن  کامل  انسان  ما در حضور خدا می ایستد.  نمایندۀ  »مسیح در مقام 
کار تکمیل گشتۀ او بر صلیب، در پیشگاه تخت سلطنت خدا، برای ما شفاعت می کنند.  و 
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کی انجام داد به خاطر ما بود تا خدا نظر لطف  کرۀ خا گشتن پسر خدا و هر آنچه در این  انسان 
آنکه، فقط پسر خدا شایستگی  گردد، حال  از ما خشنود  گرداند و خدا  را شامل حال ما  خود 
برای  پیوسته  و  دایم  آسمان،  در  حضورش  با  مسیح،  این رو،  از  باشد.  خشنود  او  از  خدا  دارد 
قوم خود در پیشگاه خدا شفاعت می نماید و همۀ برکت های روحانی و نجات و رستگاری را 
کتاب »الهیات نظام مند« به قلم لوییس ِبرخوف،  برای ایشان برقرار نگاه می دارد« )نقل قول از 

جلد دوم، صفحۀ 593(.

از . 1 مسیح  خدمت  آیه،  این  گفتۀ  به  است.  قومش  برای  مسیح  شفاعت  خدمت  تأثیر  و  قدرت  بیانگر   ۲۴ :9 عبرانیان  رسالۀ 
شفاعت  قدرت  حقیقت  این  چگونه  است؟  نزدیک  خدا  به  چقدر  مسیح  دارد؟  فرق  عهدعتیق  کاهنان  خدمت  با  نظر  چه 

ثابت می نماید؟ قومش  برای  را  مسیح 

 

 

 

 

 

 

نمایند.  شفاعت  مردم  برای  حیوانات  نمودن  قربانی  با  تا  می گشتند  داخل  معبد  به  سال  هر  عهدعتیق  کاهنان  نکته: 
گشت  مسیح یکبار برای همیشه خود را چون یک قربانی بی نهایت پربها تقدیم نمود و برای همیشه به بارگاه خدا داخل 

نماید. نزد خدا شفاعت  ما  برای  تا  زنده است  کنون  ا و 

با . ۲ تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  است.  مسیح  بودن  شفیع  دربارۀ  کتاب مقدس  آیات  مهم ترین  از  یکی   ۲ -1 :۲ یوحنا  اول  رسالۀ 
توضیح دهید. از عبارت ها  هر یک  مورد  در  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت 

.)1 )آیۀ  نکنید  گناه  تا  به شما می نویسم  را  این  فرزندان من،  ای  الف. 
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و  بی غیرت  قدوسیت  به  نسبت  شود  باعث  نباید  یم  دار شفیع  یک  آسمانی  پدر  نزد  ما  که  واقعیت  این  نکته: 
مطیع  برای  را  ما  باید  است  داده  انجام  ما  برای  مسیح  که  عظیمی  کار  برعکس،  شویم.  بی اعتنا  گناه  به  نسبت 

ببخشد. انگیزه  بودن 

1(.ب.  )آیۀ  یعنی عیسی مسیح عادل  پدر،  نزد  یم  دار کند، شفیعی  گناهی  کسی  گر  ا و 

 

 

 

 

 

 

کلنجار می روند. بنابراین، برای ما تسلی عظیمی  گناه و ضعف اخالقی  نکته: حتی بالغ ترین ایمانداران نیز هنوز با 
به  که  ْکِلتوس« می باشد  parakletos »پارا یم. واژۀ »شفیع« در زبان یونانی  نزد پدر یک شفیع دار که می دانیم  است 
کسی  گوید.« مسیح تنها  کسی دیگر سخن  که خوانده می شود تا به نیابت از  معنی »یاری دهنده« یا »کسی است 

بایستد. پیشگاه خدا  در  که  و شایسته  او عادل است  زیرا  باشد،  ما  دارد شفیع  کفایت  که  است 

)آیۀ ۲(.ج.  نیز  تمام جهان  به جهت  بلکه  فقط،  ما  گناهان  نه  و  ما،  گناهان  به جهت  کفاره  او است  و 

 

 

 

 

 

 

که توصیفگر  که در اینجا »کفاره« ترجمه شده است در زبان یونانی hilasmos »هیالسُمس« می باشد  نکته: واژه ای 
که رنجیده  کسی  که برای دلجویی نمودن از  کفاره به قربانیی اشاره دارد  کردن یا راضی نمودن است. این  دلجویی 
گناه، به جای ما، جان خود را فدا نمود. قربانی مسیح  کفارۀ ما است. او، برای قربانی  است تقدیم می شود. مسیح 
یا  یهودیان  به  مسیح  قربانی  نشاند.  فرو  را  خدا  خشم  و  نمود  برآورده  بودند  ما  ضد  بر  که  را  خدا  عدالت  مطالبات 

)مکاشفه 5: 9(. امت است  و  قوم  و  زبان  و  قبیله  هر  بلکه شامل  نیست،  و ملت خاصی محدود  قوم 
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کار نجات بخش مسیح . 3 گفتۀ این آیات،  رسالۀ رومیان ۸: 33- 3۴ متن مهم دیگری دربارۀ خدمت شفاعت مسیح است. به 
دارد؟ ثمری  و  نتیجه  او چه  و خدمت شفاعت 

 

 

 

 

 

 

پرسش  یک  اصل  در  دهد؟«  فتوا  ایشان  بر  که  »کیست  و  شود؟«  مدعی  خدا  برگزیدگان  بر  که  »کیست  پرسش  نکته: 
اینکه  می دهد.  قرار  مخاطب  را  شیطان،  جمله  از  عالم،  کل  در  مخلوقات  کل  خدا  گویی  پرسش،  این  با  می باشند. 
قوم  خدا  که  است  این  دلیل  نخستین  دارد.  دلیل  دو  کند  محکوم  را  آنها  یا  شود  خدا  قوم  مدعی  نمی تواند  هیچ کس 
خاطر  به  بایستند.  او  پیشگاه  در  بی عیب،  و  کامل  قانونی،  نظر  از  داده  اجازه  آنها  به  یعنی  است،  شمرده  عادل  را  خود 
کامل و بی عیب، در پیشگاه خدا  کامل و بی عیب مسیح و مرگ او برای قومش، ایشان می توانند از نظر قانونی،  زندگی 
کنون مسیح، در مقام شفیع و مدافع قومش، در دست راست خدا نشسته است. که ا بایستند. دومین دلیل این است 

و . ۴ دایم  به  می دهد،  توضیح  را  مسیح  شفاعت  خدمت  تأثیر  و  قدرت  اینکه  بر  عالوه   ،۲5 -۲3 :۷ عبرانیان  رسالۀ  نویسندۀ 
توضیح دهید. را  نامبرده  آیات  مفهوم  از  اشاره می کند. چکیده ای  آن هم  بودن  پیوسته 

 

 

 

 

 

 

او  مسیح،  بی پایان  حیات  قدرت  به  ندارند.  بیشتری  توضیح  به  نیازی  و  می باشند  گویا  و  شیوا  بسیار  آیات  این  نکته: 
پیرِو  الهیدان  توِرتین،  فرانسیس  بخشد.  نجات  ابد،  تا  می آیند،  نزدیک  خدا  به  خودش  وسیلۀ  به  که  را  آنانی  است  قادر 
کلیسا، می گوید مسیح در آسمان »بّره ای چون ذبح شده ایستاده است« )مکاشفه 5: ۶(، چون »خون  جنبش اصالحات 
جلد  مسیحی«  دفاعیات  »مبانی  از  )نقل قول  دارد«  ابدی  تأثیر  و  ارزش  مسیح  خون  یعنی  است،  زنده  و  تازه  همیشه  او 

دوم، صفحۀ ۴۸5(.
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برای . 5 مسیح  دعای  اما  نمی دهد.  توضیح  ما  برای  را  خدا  بارگاه  در  مسیح  آسمانی  شفاعت  خدمت  جزییات  کتاب مقدس 
از ماهیت  کاهن اعظم« معروف است )یوحنا 1۷: 1- ۲۶(، سرنخ هایی  به »دعای  که  بر زمین،  گردانش در دوران خدمتش  شا
خدمت شفاعت مسیح را برای ما مکشوف می نماید. در ادامه، به درخواست های دعای مسیح برای قومش اشاره می گردد. 

نمایید. ُپر  مناسب  گزینه های  با  را  جای های خالی 

قومش شفاعت می کند. آیندۀ  برای جالل  الف. مسیح  یوحنا 1۷: 11- 1۲      

قومش شفاعت می کند. اتحاد  برای  ب. مسیح  یوحنا 1۷: 13       

قومش شفاعت می کند. تقدیس  برای  ج. مسیح  یوحنا 1۷: 15       

نیروهای شیطانی شفاعت می کند  آسیب  از  قومش  برای محافظت  د. مسیح  یوحنا 1۷: 1۷- 19       
)لوقا ۲۲: 3۲(.          

قومش شفاعت می کند. ماندن  ثابت قدم  برای  ه. مسیح  یوحنا 1۷: ۲1- ۲3      

قومش شفاعت می کند برای شادی  و. مسیح  یوحنا 1۷: ۲۴       
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فصل ۳۱: مسیح پادشاه است

به شکل  گشت،  انسان  ما  نمود، مانند  الهی خالی  امتیازهای  و  الهی  از جالل  را  تعلیم می دهد پسر خدا خود  کتاب مقدس 
بر  که  عیسی،  همان  می دهد  تعلیم  نیز  را  این  کتاب مقدس  گردد.  قربانی  گناه  برای  تا  شد  مصلوب  رومیان  صلیب  بر  شرم آوری 
بر  خداوندان  خداوند  و  شاهان  شاه  مقام  در  کنون  ا و  شد،  برده  باال  آسمان  به  نمود،  قیام  مردگان  از  گشت،  میخکوب  صلیب 

زده است. تکیه  تخت سلطنت خدا 
)یوحنا  بود  صاحبش  خدا  نزد  جهان  آفرینش  از  پیش  که  بازگشت  جاللی  همان  به  نمود،  صعود  آسمان  به  مسیح  وقتی 
او در آسمان تفاوت مهمی وجود دارد.  کنونی  او و موقعیت  گشتن  از انسان  با این حال، میان متعال بودن مسیح پیش   .)5 :1۷
که هم خدا و هم انسان است بر تخت سلطنت تکیه زده است.  که در حال حاضر مسیح در حالی  نخستین تفاوت این است 
کنون  که ا گوشت و استخوان دارد. دومین تفاوت این است  که بر تخت سلطنت بر جهان تکیه زده است، همانند قوم خود  او، 
که نجات دهنده است سلطنت می نماید. با مرگش، مسیح مردمانی را از هر قوم و قبیله و زبان و امت  مسیح در مقام پادشاهی 

)مکاشفه 5: 9- 1۰(. نمود  با مسیح سلطنت خواهند  ابداالباد  تا  آن رستگاران  داده است.  برای خود نجات  و ملت 

عیسی مسیح پادشاه است
این گونه  یا  و  نیست  پادشاهان  سایر  میان  در  پادشاه  یک  صرفًا  مسیح  که  نماییم  درک  را  این  است  مهم  ابتدا،  همین  از 
پادشاه  تنها  مسیح  واقع،  در  است!  پادشاه  یگانه  مسیح  که  است  این  حقیقت  باشد.  پادشاه  یک  مانند  صرفًا  او  که  نیست 
کم رنگ  به سلطنت خواهند رسید فقط سایه ای  آینده  در  یا  نموده اند  کنون سلطنت  تا که  پادشاهانی  حقیقی عالم است! همۀ 

مقام مسیح می باشند. و  از شخصیت 

امت ها . 1 فرمانروای  که  بود  خواهد  کبیر  پادشاهی  موعود  مسیح  که  است  این  عهدعتیق  نبوت های  از  بسیاری  پیشگویی 
توضیح دهید. اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  نبوت هایی  از  هر یک  دربارۀ  می باشد. 

پیدایش ۴9: 1۰ الف. 

 

 

 

 

و  تبار داوود  از  باید  از طایفۀ یهودا بودند. مسیح موعود  که جانشین داوود شدند  نکته: داوود پادشاه و پادشاهانی 
طایفۀ یهودا می آمد )دوم سموییل ۷: 1۲- 1۷(. عیسی ناصری از نسل داوود بود )متی 1: 1، ۶؛ رومیان 1: 3(. بسیاری 
را  عبارت  این  و  می کنند  ترجمه  است«  او  آِن  از  که  بیاید  او  »تا  را  شیلوه  عبری  واژۀ  کتاب مقدس  پژوهشگران  از 

بود. او  از  نمونه ای  یا  کم رنگ  فقط سایه ای  داوود  که  کبیر  پادشاه  آن  موعود می دانند،  به مسیح  اشاره 
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اعداد ۲۴: 1۷- 1۸ب. 

 

 

 

 

دور ظهور  آیندۀ  در  موعود  او مکاشفه می دهد مسیح  به  َبلعام وحی می شود، خدا  به  که  پیغامی  آخرین  در  نکته: 
و  امت ها  همۀ  فرمانروای  و  مالک  بلکه  بود،  خواهد  َادوم  و  موآب  فرمانروای  و  فاتح  فقط  نه  مسیح  نمود.  خواهد 

ملت ها می باشد.

میکاه 5: ۲ج. 

 

 

 

 

که مسیح موعود است، در شهر داوود پادشاه زاده خواهد شد  نکته: میکاه نبی پیشگویی می نماید آن حکمران، 
داوود  نسل  از  انسانی  او  گرچه  ا بود.  خواهد  بزرگ تر  داوود  از  موعود  مسیح  حال،  این  با   .)13 -1 :1۶ سموییل  )اول 

دارد. ازل وجود  از  و  قدیم  از  که  او خدا است  اما  می باشد، 

وعدۀ . ۲ او  سلطنت  پایداری  و  داوود  سلطنت  دربارۀ  داوود(  نسل  )یعنی  داوود  خانۀ  و  داوود  به   ،1۶ :۷ سموییل  دوم  کتاب  در 
متن  دو  هر  می رسد.  انجام  به  مسیح  عیسی  در  وعده  این  است  مشخص   ،33 -31 :1 لوقا  انجیل  در  می شود.  داده  خاصی 

داوود است. به  تحقق وعده  توضیح دهید چگونه عیسی مسیح  بخوانید. سپس  را  نامبرده 
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این . 3 دربارۀ  خودش  عیسی  که  بدانیم  است  مهم  اما  می نامند.  پادشاه  را  ناصری  عیسی  عهدجدید  و  عهدعتیق  نویسندگان 
کالم مسیح چه  به پیالطس اعالم می نماید؟  را  انجیل یوحنا 1۸: 3۷، مسیح چه حقیقتی  تعلیمی می دهد. در  موضوع چه 

دارد؟ مفهومی 

 

 

 

 

 

 

که در ادامه به . ۴ کتاب مقدس، نام اشخاص اهمیت و مفهوم خاصی دارد و معمواًل معّرف شخصیت آنها است. در آیاتی  در 
حقیقتی  چه  او  بودن  پادشاه  دربارۀ  لقب ها  و  نام ها  این  می باشند.  چه  مسیح  عیسی  لقب های  و  نام ها  می گردد،  اشاره  آنها 

بیان می کنند؟ ما  به  را 

اینکه  با  بود.  یهودا  طایفۀ  از  و  پادشاه  داوود  نسل  از  عیسی   .)۲ :۲ )متی  است  مولود            آن  الف. 
پادشاه  او  است،  خدا  برگزیدۀ  پادشاه  او  اما  نگفتند،  خوش آمد  پادشاه  مقام  در  مسیح  عیسی  به  یهودیان  از  بسیاری 

.)۴9 :1 یوحنا  ۲: ۶؛  )مزمور  اسراییل است 

پادشاهی ب.  ی  قلمرو  .)۲۷ :۸9 )مزمور  از          ساخت،      خواهم  خود  نخست زادۀ  را  او  نیز  من 
از همۀ قدرت ها می باشد. برتر  و  امت های جهان است  کل  پادشاه  نیست. مسیح  اسراییل محدود  قوم  به  مسیح 

که ج.  هم  هرچند  جهان،  پادشاهان  کبیرترین   .)5 :1 )مکاشفه  و              مردگان  از  نخست زاده 
داده شده است. آنها  به  از جانب مسیح  که  اقتداری است  آنها  اقتدار  نایب سلطنت هستند.  فقط  باشند،  واالمقام 

که او رب االرباب و           است )مکاشفه 1۷: 1۴؛ 19: 1۶(. هیچ لقبی به این اندازه صریح و د.  زیرا 
به اصطالح  را  که خود  کسانی است  بر  و  کل خلقت  بر  برترین قدرت  و  باالترین  روشن نشان نمی دهد مسیح صاحب 

و صاحب قدرت می دانند. پادشاه 

تاجگذاری مسیح
گل  یا حلقۀ  گذاشتن  »تاج  معنا است:  این  به  که  »ُکروناِر« می باشد   coronare نام  به  فعلی  زبان التین  در  »تاجگذاری«  واژۀ 
دست  بر  و  نموده  قیام  مردگان  از  است،  سپرده  جان  قومش  گناهان  برای  که  مسیح،  کتاب مقدس،  فرمودۀ  به  نهادن.«  سر  بر 
همگان  بر  سلطنتش  عصای  و  است  شده  تاجگذاری  زمین  و  آسمان  کبیر  پادشاه  مقام  در  او  است.  گشته  متعال  خدا  راست 

نمود. فرمانروایی خواهد 
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دارد . 1 شنوا  گوش  که  هر  به  دلیری  و  شهامت  با  را  حقیقت  این  بودند،  عیسی  صعود  اول  دسِت  شاهدان  که  مسیح،  رسوالن 
اقتدار  دربارۀ  کالم  این  می نماید.  اعالم  را  مهم  بسیار  بیانیه ای  پطرس   ،3۶ :۲ رسوالن  اعمال  کتاب  در  می دهند.  بشارت 

تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  مسیح 

 

 

 

 

 

نکته: خدای قادر مطلِق عالم مقّدر نموده است عیسی ناصری خداوند و مسیح باشد. این تصمیم خدا تغییر نخواهد 
و خداوند همگان. اسراییل است  موعود  ۲: 1- ۶(. عیسی مسیِح  )مزمور  نمود 

که مسیح موعود، در مقام خداوند و پادشاه، به دست راست خدا متعال . ۲ مزمور 11۰: 1 نبوت مهمی دربارۀ این حقیقت است 
خواهد بود )به توضیح مسیح در انجیل متی ۲۲: ۴1- ۴5 توجه نمایید(. در مورد این آیه به دقت تفکر و تأمل نمایید. سپس 

توضیح دهید. را  نامبرده  آیۀ 

 

 

 

 

 

بر  می نماید  عطا  را  حق  این  مسیح  به  و  می گوید  سخن  موعود(  مسیح  )یعنی  داوود  خداونِد  با  )یهوه(  خداوند  نکته: 
نشان  را  پادشاه  داوود  بر  مسیح  برتری  آنکه  بر  عالوه  امر،  این  باشد.  شریک  خدا  اقتدار  در  و  بنشیند  خدا  راست  دست 
می بخشد  اطمینان  ما  به  حقیقت  این  می باشد.  زمین  و  آسمان  خداوند  که  است  مسیح  بودن  واالمقام  گواه  می دهد، 

پیروز می باشد. او دشمن هستند  قوم  و  او  با  که  بر همۀ قدرت هایی  مسیح 

چندین . 3 را  نامبرده  آیات  است.  مسیح  پادشاهی  دربارۀ  خدا  کالم  توصیف های  باشکوه ترین  از  یکی   1۴ -13 :۷ دانیال  کتاب 
توضیح دهید. از عبارت ها  هر یک  مورد  در  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  بار 

ی  و حضور  به  را  او  و  رسید  قدیم االیام  نزد  و  آمد  آسمان  ابرهای  با  انسان  پسر  مثل  اینک  و  نگریستم  شب  یای  رو در  و  الف. 
)آیۀ 13(. آوردند 
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کار می رود، معمواًل  نکته: عیسی پسر انسان است )متی ۲۶: ۶۴؛ مرقس 1۴: ۶۲(. وقتی واژۀ »قدیم« در مورد انسان به 
می رود،  کار  به  خدا  توصیف  در  »قدیم«  واژۀ  وقتی  می باشد.  منظور  جسم  ضعف  و  سستی  یا  و  کهن سالی  دوران 

و قدرت می باشد. بودن، حکمت،  ابدی  و  ازلی  گویای 

)آیۀ 1۴(.ب.  نمایند  را خدمت  او  زبان ها  و  امت ها  و  قوم ها  تا جمیع  داده شد  او  به  و ملکوت  و جالل  و سلطنت 

 

 

 

 

 

کنار هم ردیف می شوند  کمیت و اقتدار مسیح می باشیم. واژگان و عبارت ها  گستردگی حا نکته: در اینجا، شاهد 
دارد. قدرت  همگان  بر  کنند مسیح  بیان  تا 

)آیۀ 1۴(.ج.  نخواهد شد  زایل  او  و ملکوت  بی زوال است  و  او سلطنت جاودانی  سلطنت 

 

 

 

 

 

اقتدار بی کرانی  و  کمیت  اقتدار مسیح را شاهد هستیم. همان حا و  کمیت  ازلی و ابدی بودن حا اینجا،  نکته: در 
عیسی  انسان،  پسر  آِن  از   ،)35 -3۴ :۴ )دانیال  است  متعال  خدای  آِن  از  باِبل،  پادشاه  نبوکدنصر،  گفتۀ  به  که 
را  همین  تقریبًا  یوسف  به  بخشیدن  مقام  و  قدرت  هنگام  فرعون   ،۴۴ :۴1 پیدایش  کتاب  در  می باشد.  ناصری، 
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از زندان بیرون آورده می شود و در دست راست فرعون قرار می گیرد تا هیچ کس در سرزمین مصر  می گوید. یوسف 
از  عیسی  بی نهایت،  بسیار  ُبعدی  در  اما  شکل  همین  به  کند.  بلند  را  خود  پای  یا  دست  یوسف  بی اجازۀ  نتواند 
کل عالم نتواند بی اجازۀ مسیح  مردگان برخیزانیده شد و در دست راست خدا در آسمان نشست تا هیچ کس در 

کند! بلند  را  پای خود  یا  دست 
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فصل ۳۲: مسیح خداوند است

که صرفًا واالمقام باشد، اما قدرتی نداشته  کسی نیست  کمیت و اقتدار مسیح با پادشاهی او ارتباط مستقیم دارد. مسیح  حا
گسترۀ خداوندی و اقتدار و قدرتش بی کران است.  که خداوند است، اقتدارش مطلق است، قدرتش بی نهایت است،  باشد. او، 
اعالم  دلیری  با  پنطیکاست  روز  در  پطرس  باشد.  نداشته  اقتدار  آن  بر  مسیح  پادشاهی  عصای  که  ندارد  وجود  مخلوقی  و  مکان 
کردید خداوند و مسیح ساخته است«  که شما مصلوب  را  که خدا همین عیسی  می کند: »جمیع خاندان اسراییل یقینًا بدانند 

نمود عیسی مسیح خداوند است! اعتراف خواهد  زبانی  هر  و  زانویی خم خواهد شد  هر  روز،  ۲: 3۶(. یک  )اعمال رسوالن 

ادامه . 1 در  که  آیاتی  در  است.  آنها  شخصیت  معّرف  معمواًل  و  دارد  خاصی  مفهوم  و  اهمیت  اشخاص  نام  کتاب مقدس،  در 
را  حقیقتی  چه  او  خداوندی  یا  کمیت  حا دربارۀ  لقب ها  این  می باشند.  چه  مسیح  عیسی  لقب های  می گردد،  اشاره  آنها  به 

بیان می کنند؟ ما  به 

 kurios الف.       )یوحنا 13: 13؛ اعمال رسوالن ۲: 3۶؛ رومیان 1۰: 9؛ دوم قرنتیان ۴: 5(. این واژه در زبان یونانی
با اقتدار است، مانند یک َسرور، یک ارباب، یک مالک. این واژه لقبی است  که توصیفگر شخصی  »کوریوس« می باشد 
واژه  این  عبری،  زبان  به  کتاب مقدس  متن  در  می باشد.  هم معنا  »آقا«  واژۀ  با  و  می رود  کار  به  احترام  َادای  برای  اغلب  که 
کار رفته است )متی 1: ۲۲؛ 5: 33؛ مرقس 5: 19؛ لوقا 1: ۶، 9، ۲۸، ۴۶؛  که نام شخصی خدا است، به  یهوه،  به جای واژۀ 

اعمال رسوالن ۷: 33(.

گویای ب.  که             است )اعمال رسوالن 1۰: 3۶؛ رومیان 1۰: 1۲(. لقب مورد نظر  عیسی مسیح 
هیچ کسی  و  هیچ چیز  یعنی  می گیرد،  بر  در  را  همه کس  و  همه چیز  مسیح  کمیت  حا و  اقتدار  که  است  حقیقت  این 

باشد. کمیت مسیح  و حا اقتدار  از  که خارج  ندارد  وجود 

دیوها، ج.  و  فرشتگان  ارشد  و  انسان ها  واالمقام ترین   .)1۶ :19 1۷: 1۴؛  )مکاشفه  پادشاهان  پادشاه  و        
.)۲1 -۲۰ :1 )افسسیان  و سلطنت است  قوت  و  و قدرت  یاست  ر هر  از  باالتر  تابع مسیح می باشند. مسیح  همگی، 

            را مصلوب نمی کردند )اول قرنتیان ۲: ۸(. در آیات دیگر، خدا »پادشاه جالل« )مزمور د. 
و  اقتدار  گویای  لقب  این  بنابراین،  می شود.  نامیده   )۲ :۷ رسوالن  اعمال  ۲9: 3؛  )مزمور  جالل«  »خدای   )1۰ -۷ :۲۴

الوهیت مسیح می باشد. گویای  و  کمیت مسیح  حا

یا ه.ه محدوده  که  است  این  می شود  بیان  اینجا  در  که  حقیقتی   .)9 :1۴ )رومیان  و          بر      تا 
گریخت. اقتدار مسیح  و  کمیت  از محدودۀ حا نمی توان  نیز  مرگ  با  ندارد.  اقتدار مسیح وجود  از  قلمرویی خارج 

می باشد و.  »ِکفاله«   kephale یونانی  زبان  در  »سر«  واژۀ   .)1۰ :۲ )کولسیان  است  و      تمامی          
که واالمقام است، َسرور است، رهبر  کسی اشاره دارد  اینجا، این واژه به زبان تشبیه به  که بیانگر سر آدمیزاد است. در 
یاست« و »قدرت« بر این حقیقت  گوش به فرمان او هستند. پولس با واژگان »ر که دیگران مطیع و  کسی است  است، 

تسلیم مسیح می باشد. و  تابع  دارد  در جهان وجود  که  اقتداری  و  گونه قدرت  هر  که  کید می نماید  تأ
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که ز.  »ِدسُپِتس« می باشد   despotes یونانی  زبان  در  »آقا«  واژۀ  )یهودا ۴(.  ما  و       عیسی مسیح      
در  دارد.  و مطلق  کامل  اقتدار  و  نفر قدرت  بر یک  که  دارد  اشاره  کسی  به  واژه  این  یا »خان« است.  »ارباب«  به معنای 

رفته است. کار  به  توصیف خدا  در  واژه  این   1۰ :۶ و مکاشفه  اعمال رسوالن ۴: ۲۴  کتاب  و   ۲9 :۲ لوقا  انجیل 

گردانش اعالم می نماید. . ۲ کالم مهمی را به شا در انجیل متی ۲۸: 1۸، مسیح پس از رستاخیزش و قبل از صعودش به آسمان 
دارد؟ کاربردی  و  مفهوم  کالم مسیح چه  تعلیم می دهد؟  ما  به  را  او چه حقیقتی  فرمانروایی  دربارۀ  کالم مسیح  این 

 

 

 

 

اقتدار . 3 از  که  را  آیه  چند  است  بهتر  نماییم،  درک  کامل تر  می شود  اعالم   1۸ :۲۸ متی  انجیل  در  که  را  مسیح  اقتدار  آنکه  برای 
که در ادامه به آنها اشاره می گردد، مختصر و مفید توضیح دهید  مطلق خدا سخن می گویند بررسی نماییم. با توجه به آیاتی 

کجا است؟ تا  پسر خدا  و قدرت  کمیت  گسترۀ حا پسر خود سپرده است؟  به  را  اقتدار  تمامی  پدر  که  معنا است  به چه 

۶ :۲۰ یخ  توار دوم  الف. 

 

 

 

 

َیهوشافاط  پادشاه  است.  بدیهی  و  واضح  پاسخشان  که  هستند  پرسش هایی  دسته  آن  از  پرسش ها  این  نکته: 
اعالم می کند. را  این حقیقت  او  دارد.  اقتدار مطلق  و  کمیت  بر همگان حا ندارد خدا  تردید 

ایوب ۲3: 13ب. 
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خدا  که  دارد  اشاره  حقیقت  این  به  هم  شاید  دارد.  اشاره  خدا  بودن  بی همتا  به  است«  واحد  »او  عبارت  نکته: 
که انجامش  کاری  کسی نمی تواند نظر خدا را در مورد  که  بی تغییر و تغییرناپذیر است. در هر صورت، بدیهی است 

تغییر دهد. نموده است  اراده  را 

مزمور 1۰3: 19ج. 

 

 

 

مزمور 115: 3؛ 135: ۶د. 

 

 

 

 

1: 11ه.ه افسسیان  اشعیا ۴۶: 9- 1۰؛ 

 

 

 

 

که . ۴ کم مطلق می باشد. آیاتی  نویسندگان عهدجدید شفاف و روشن اعالم می کنند مسیح متعال و برترین است و پادشاه حا
ما چه می گویند؟ به  کمیت مسیح  گسترۀ حا دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در 

پطرس 3: ۲۲ اول  1: ۲۰- ۲۲؛  افسسیان  الف. 
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هر  و  مخلوق  هر  دهند  نشان  تا  می کنند  ردیف  هم  کنار  را  واژگان  رسول  پطرس  و  رسول  پولس  نیز  اینجا  در  نکته: 
تابع خداوندی مسیح است. گستره ای 

۲: 9- 11ب.  فیلیپیان 

 

 

 

 

این . 5 بخش های  از  یک  هر  مورد  در  است.  مسیح  پادشاهی  دربارۀ  کتاب مقدس  نبوت های  شکوهمندترین  از  یکی   ۲ مزمور 
و  ِبجا  پاسخ  می گوید  ما  به  مزمور  این  می دهد؟  تعلیمی  چه  ما  به  مسیح  کمیت  حا دربارۀ  نبوت  این  دهید.  توضیح  مزمور 

و خداوندی مسیح چه می باشد؟ کمیت  به حا انسان  شایستۀ 

3 -1 آیات  الف. 

 

 

 

 

با  و  خدا  مطلق  کمیت  حا با  را  آنها  بی امان  دشمنی  و  امت ها  طغیان  و  شورش  مزمور  نویسندۀ  اینجا،  در  نکته: 
به تصویر می کشد. برگزیدۀ خدا  پادشاه 

آیات ۴- ۶ب. 

 

 

 

 

 

بی حاصل است. و  بیهوده  امت ها  و طغیان  او، شورش  بی کران  و قدرت  نامحدود خدا  اقتدار  مقابل  در  نکته: 
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آیات ۷- 9ج. 

 

 

 

 

پادشاه  مقام  در  موعود  مسیح  تاجگذاری  روز  به  آیه  این  دارد.  وجود  ازل  از  خدا  پسر  نمی کند  انکار   ۷ آیۀ  نکته: 
اشاره می کند.

1۰- 1۲د.  آیات 

 

 

 

 

و . ۶ بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  است.  مسیح  عیسی  خداوندی  دربارۀ  مهم  بسیار  بسیار  متنی   9 -۷ :1۴ رومیان  رسالۀ 
پاسخ دهید. را  پرسش ها  این  آشنا شوید. سپس  آن  محتوای 

رستاخیز مسیح چیست؟ و  مرگ  مهم ترین هدف های  از  یکی  آیۀ 9،  گفتۀ  به  الف. 

 

 

 

دارد؟ب.  معنایی  او چه  به  ایمانداران  برای  آیات ۷- ۸، خداوندی مسیح  گفتۀ  به 
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فصل ۳۳: مسیح داور است

که آدمیان  کتاب مقدس صریح و روشن اعالم می کند عیسی مسیح شاه شاهان است و نام او تنها نامی است  که  آموختیم 
کل انسان ها در  که مسیح در مقام داور  کتاب مقدس را بررسی می نماییم  با آن نجات یابند. در این فصل، این تعلیم  می توانند 
کتاب مقدس  دست راست خدا تعالی یافته است. هرچند این مقام نیز در حوزۀ اختیارات پادشاهی مسیح قرار دارد، به قدری در 
بدون  بشر،  کل  که  آمد  خواهد  روزی  نمود.  بررسی  گانه  جدا را  آن  باید  راستی  به  که  است  شده  توجه  آن  به  برجسته  و  چشمگیر 
که هم خدا و هم انسان است، تعیین خواهد  استثنا، داوری خواهد شد و سرنوشت ابدی آدمیان فقط به دست عیسی مسیح، 

نمود. را درک  انجیل  نمی توان  داوری،  گرفتن حقیقت  نظر  در  بدون  گشت. 

مسیِح داور، و انجیل
حیاتی  و  مهم  بخش های  از  یکی  داوری  آموزۀ  راستین  انجیل  بشارت  در  که  نماییم  درک  را  نکته  این  است  مهم  بی نهایت 
قومش  گناهان  برای  تا  آمد  جهان  به  که  مسیح،  همان  کنیم  اعالم  باید  بمانیم،  امین  کتاب مقدس  به  می خواهیم  گر  ا می باشد. 

نماید. و محکوم  داوری  ندارند  ایمان  او  کار نجات بخش  به  که  را  آنانی  تا  بازمی گردد  دوم  بار  کند،  فدا  جان 

کل انسان ها به دست مسیح به هیچ عنوان موضوعی فرعی نمی باشد. هر بشارت انجیِل . 1 حقیقت بازگشت مسیح و داوری 
کالم پولس در رسالۀ رومیان ۲: 1۶ این حقیقت را تأیید  اصیل و ناب باید این حقیقت مهم و حیاتی را اعالم نماید. چگونه 

می کند؟

 

 

 

 

 

 

تصدیق . ۲ و  مسیح  بودن  داور  حقیقت  راستین،  انجیل  موعظۀ  و  بشارت  در  می نماید،  اعالم  روشن،  و  شفاف  کتاب مقدس، 
و  ضروری  کاماًل  حقایقی  آینده  داوری  تصدیق  و  مسیح  بودن  داور  حقیقت  نیست.  دلبخواهی  موضوعی  آینده  داوری 

تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ   ۴۲ :1۰ اعمال رسوالن  کتاب  در  پطرس  بیانیۀ  سرنوشت ساز می باشند. 
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داور برگزیدۀ الهی
بر  بنا  و  آسمانی  پدر  خشنودی  سبب  به  است.  داوری  مقام  عهده دار  الهی  گزینش  با  مسیح  که  است  مهم  نکته  این  درک 
داوری  بی نقص،  و  کامل  عدالت  و  انصاف  در  مسیح،  عیسی  پسرش،  وسیلۀ  به  دنیا  نمود  مقّدر  که  است  او  مقتدرانۀ  تصمیم 
را به  را اداره می کند: پدر دنیا  که نشان می دهد چگونه خدای پدر همواره به واسطۀ پسرش جهان  شود. این نمونۀ دیگری است 

نمود. داوری خواهد  پسر  واسطۀ  به  را  بشر  کل  روز  پدر یک  اداره می کند.  پسر  واسطۀ  به  را  دنیا  پدر  آفرید.  پسر  واسطۀ 

را توصیف می نماید؟ در مورد اهمیت و مفهوم این . 1 چگونه پولس رسول در رسالۀ دوم تیموتائوس ۴: 1 خداوند عیسی مسیح 
توضیح دهید. پولس  اعالن 

کرد. و           خواهد  بر       که  الف. 

 

 

 

 

 

که مسیح خداونِد مردگان و زندگان است )رومیان  کل بشر است. همان طور  نکته: عبارت »زندگان و مردگان« شامل 
گریخت. کمیت مسیح یا از حکم او  1۴: 9( او داور مردگان و زندگان نیز می باشد. حتی با مرگ نیز نمی توان از حا

کامل . ۲ عدالت  و  انصاف  در  مسیح،  عیسی  پسرش،  وسیلۀ  به  را  دنیا  است  نموده  اراده  پدر  خدای  شد،  عنوان  که  همان طور 
را بخوانید.  نامبرده  آیات  به ما چه تعلیمی می دهد؟  انجیل یوحنا 5: ۲۲- ۲۷ دربارۀ این حقیقت  و بی نقص، داوری نماید. 

توضیح دهید. را  آنها  سپس 
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نکته: مسیح داوری پدر آسمانی را منکر نمی شود. مسیح توضیح می دهد پدر از طریق پسرش داوری می نماید )رومیان 
گشته  که به پسر عطا  کل آدمیان را داوری نماید. این افتخار عظیم،  ۲: 1۶(. پدر به پسر قدرت و اقتدار بخشیده است تا 
که شایستۀ او است  که حواسمان باشد پسر خدا را چنان  است، نمودار الوهیت او است و برای ما دلیل محکمی است 
نهادن  حرمت  با  انسان ها  بلکه  می نماید،  داوری  پسر  طریق  از  پدر  فقط  نه   ،۲3 آیۀ  گفتۀ  به  یم.  بگذار احترام  و  حرمت 
که  می شود  نبوت   ،1۴ -13 :۷ دانیال  کتاب  در  می نهند.  حرمت  را  پدر  است،  برگزیده  داوری  برای  را  او  پدر  که  پسر،  به 
خدمت  را  او  زبان ها  و  امت ها  و  قوم ها  جمیع  تا  می گردد  عطا  ملکوت  و  جالل  و  سلطنت  مسیح(  )لقب  انسان  پسر  به 

انسان است. پسر  نخواهد شد. عیسی  زایل  او  و ملکوت  بی زوال است  و  او سلطنت جاودانی  نمایند. سلطنت 

را . 3 آیه  این  می باشد.  انسان ها  همۀ  داور  مقام  در  مسیح  الهی  گزینش  دربارۀ  دیگری  پرقدرت  آیۀ   31 :1۷ رسوالن  اعمال  کتاب 
توضیح دهید. را  نامبرده  آیۀ  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید 

 

 

 

 

 

 

 

روز داوری  روانۀ  بشر، شتابان،  یخ  تار نموده است.  تعیین  بشر  کل  برای داوری  را  روزی  کمیت خویش  نکته: خدا در حا
گشته است.  کامل و بی نقص نشان  با انصاف و عدالت  است. این داوری خودسرانه و نامنصفانه نیست. این داوری 
آن  نماید.  داوری  را  جهان  شخص  یک  طریق  از  فقط  است  نموده  مقّدر  بلکه  کرده،  تعیین  را  داوری  روز  فقط  نه  خدا 
که  است  حقیقت  این  تأیید  و  گواه  ناصری  عیسی  صعود  و  رستاخیز   .)۴۲ :1۰ رسوالن  )اعمال  است  خدا  پسر  شخص 

کل خلقت است. داور  او  بر همگان است،  او خداوند  پسر خدا، است،  او مسیح، 

داور عادل و دانای مطلق
و  اخالقی(  ایراد  و  عیب  ذره ای  بدون  )یعنی  مطلق  عادل  باید  خدا  باشند،  بی اشتباه  و  بی خطا  خدا  داوری های  آنکه  برای 

باشد(. داشته  کاماًل خبر  از همه چیز  )یعنی  باشد  دانای مطلق 
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و  بی کم  و  درست  بیانگر  واژه  دو  هر  می باشد.  »دیکاُیس«   dikaios یونانی  زبان  در  و  صادیک  عبری  زبان  در  »عادل«  واژۀ 
کتاب مقدس، خدا عادل مطلق است و همواره هر آنچه انجام می دهد  کمال اخالقی خدا می باشند. به فرمودۀ  کاست بودن، یا 
گونه اشتباه و نادرستی است. نه ذات خدا  کاماًل با ذات و شخصیتش هماهنگ می باشد. ذات خدا و اعمال خدا عاری از هر 
به  خدا  که  روزی  کرد.  متهم  نادرستی  و  ناراستی  به  را  او  بتوان  اصطالح  به  که  می دهد  انجام  کاری  هرگز  خدا  نه  و  است  چنین 
کرده و اعالم می کنند داوری خدا درست  واسطۀ پسرش، عیسی مسیح، همۀ انسان ها را داوری نماید، حتی محکومان سر خم 

ِبجا است! و  به حق  و 
و  دانستن[   =  scire  + از   =  sciens  + همه   =  omnis[ می باشد  »ُامنیسِینز«   omnisciens التین  زبان  در  مطلق«  »دانای  واژۀ 
باخبر  همزمان  آینده  و  حال،  گذشته،  از  خدا  است.  گاه  آ همه چیز  از  کاماًل  خدا  دارد.  اشاره  بودن  همه چیزدان  و  دانایی  به 
خدا  از  هیچ چیز  نماید.  تکاپو  و  تالش  گاهی  آ و  دانش  به  دستیابی  برای  بی آنکه  کمال،  و  تمام  بی واسطه،  و  مستقیم  است، 
آنها  و  دارد  خبر  واقعیت ها  جمیع  از  خدا  ندارد.  وجود  تفاوت  ذره ای  واقعیت  از  خدا  بودن  گاه  آ و  واقعیت  میان  نیست.  پنهان 
واقعیت ها  جمیع  از  خود  مطلق  دانایی  بر  بنا  مسیح  داوری،  عظیم  روز  در  می نماید.  تفسیر  خود  بی نقص  و  کامل  حکمت  با  را 
پندار  هر  و  کردار،  هر  مخلوق،  هر  نمی شود.  فراموش  یا  نمی ماند  پنهان  او  چشم  از  گناهی  می نماید.  داوری  را  انسان ها  تک تک 

گشوده است کتابی  برای خدا چون 

که در ادامه به . 1 کتاب مقدس، نام اشخاص اهمیت و مفهوم خاصی دارد و معمواًل معّرف شخصیت آنها است. در آیاتی  در 
نام ها دربارۀ عادالنه بودن داوری مسیح چه حقایقی  این  نام های خداوند عیسی مسیح چه می باشند؟  آنها اشاره می گردد، 

بیان می کنند؟ ما  به  را 

)اعمال رسوالن 3: 1۴(. و       آن       الف. 

 

 

 

 

 

تیموتائوس ۴: ۸(.ب.  )دوم  خداوند           
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را . ۲ این وعده  از طریق پسرش، عیسی مسیح، می باشد.  دربارۀ داوری خدا  گویای وعده ای مهم  اعمال رسوالن 1۷: 31  کتاب 
توضیح دهید. را  آن  اهمیت  و  مفهوم  و  ببرید  نام 

 

 

 

 

 

 

همۀ . 3 از  باید  مسیح  باشد.  مطلق  دانای  هم  و  عادل  هم  باید  او  باشد،  منصفانه  و  عادالنه  کاماًل  مسیح  داوری  آنکه  برای 
با  را  انسان ها  کل  بتواند  که  دارد  گاهی  آ و  دانش  آن قدر  مسیح  آیا  باشد.  باخبر  کاماًل  آدمیان  تک تک  زندگی  واقعیت های 
ما  به  دانایی مطلق مسیح  دربارۀ  اشاره می گردد  آنها  به  ادامه  در  که  آیاتی  نماید؟  داوری  بی نقص  و  کامل  و عدالت  انصاف 

تعلیمی می دهند؟ چه 

کتاب مکاشفه ۲: ۲3 خودش را توصیف می نماید؟ این توصیف دربارۀ وسعت یا دقت داوری مسیح  چگونه مسیح در  الف. 
بیان می کند؟ ما  به  را  چه حقیقتی 

 

 

 

 

 

یا ب.  وسعت  دربارۀ  توصیف  این  می نماید؟  توصیف  را  مسیح  داوری   5 -۴ :۴ قرنتیان  اول  رسالۀ  در  رسول  پولس  چگونه 
بیان می کند؟ ما  به  را  داوری مسیح چه حقیقتی  دقت 
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که ج.  روزی  در  می کند؟  اعالم  را  حقیقتی  چه  مسیح  داوری  کمال  و  وسعت  دربارۀ   1۶ :۲ رومیان  رسالۀ  در  رسول  پولس 
ماند؟ پنهان خواهد  او  از چشم  آیا چیزی  داوری می نماید،  را  مسیح جهان 
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فصل ۳۴: قطعی بودن داوری

کلی، آدمیزاد  با بررسی قطعی بودن داوری و توضیحی مختصر دربارۀ آن، مطالعه دربارۀ انجیل را به پایان می رسانیم. به طور 
شود.  آن  منکر  اصاًل  یا  کند  دوری  آینده  داوری  دربارۀ  کتاب مقدس  حقیقت  از  تا  می زند  آتشی  و  آب  هر  به  اصطالح  به  را  خود 
از آنها آزرده و دلخور شود موضوع داوری را نادیده می گیرند. به این دلیل، باید  کسی  حتی عده ای مسیحیان از ترس آنکه مبادا 
کتاب مقدس و بر مبنای تعالیم عیسی مسیح، در آینده، داوری از راه  که به فرمودۀ  کید نماییم  دایم و بی وقفه بر این حقیقت تأ
گر می خواهیم  ا نمودیم،  اشاره  این  از  که پیش  نمود. چنان  را مشخص خواهد  انسان ها  ابدی تک تک  و سرنوشت  خواهد رسید 
دوم  بار  کند،  فدا  جان  قومش  گناهان  برای  تا  آمد  جهان  به  که  مسیح،  همان  کنیم  اعالم  باید  بمانیم،  امین  کتاب مقدس  به 

نماید. و محکوم  داوری  ندارند  ایمان  او  کار نجات بخش  به  و  او  به  که  را  آنانی  تا  بازمی گردد 

قطعی بودن داوری و نزدیک بودن آن
فرا  لحظه  هر  است  ممکن  هم  و  است  قطعی  هم  مسیح  عیسی  دست  به  جهان  داوری  نزول  می کند  اعالم  کتاب مقدس 
از  داوری  آیا  وادارد  فکر  به  را  ما  که  ندارد  وجود  کتاب مقدس  در  تردید  و  شک  ذره ای  حتی  چون  است،  قطعی  داوری  این  رسد. 
این  می شوند.  احضار  جوابگویی  برای  آنها،  آخرین  تا  اولین  از  آدمیان،  تک تک  و  است  راه  در  حتمًا  داوری  خیر.  یا  می رسد  راه 
یم،  ندار را  انتظارش  که اصاًل  زمانی  و  به هم زدن  کند. در یک چشم  را غافلگیر  دنیا  و  برسد  راه  از  هر لحظه  داوری ممکن است 
تا در انصاف و عدالت جهان را داوری نماید  کند، بلکه  گناه جان فدا  تا برای  با این مقصود  بار، نه  مسیح بازمی گردد. اما، این 
روز  این  دربارۀ  هشدار  از  مملو  کتاب مقدس  که  است  دلیل  همین  به  سازد.  جدا  ندارند  ایمان  او  به  که  کسانی  از  را  خود  قوم  و 

باشند! آماده  با خدای خود  برای مالقات  باید  انسان ها  یادآور می شود همۀ  دایم  و  داوری است  عظیم 

تغییرناپذیر . 1 و  قطعی  و  عظیم  واقعیتی   )31 :1۷ رسوالن  )اعمال  است  نموده  مقرر  خدا  که  انسانی  آن  واسطۀ  به  جهان  داوری 
تعلیمی می دهد؟ ما چه  به  این حقیقت  دربارۀ  رومیان 1۴: 1۰- 1۲  رسالۀ  است. 

 

 

 

 

که نه فقط همه داوری خواهند شد، بلکه هر زانویی خم  نکته: در آیۀ 11، خدا به خودش و به نام خودش قسم می خورد 
کرد. اعتراف خواهند  داوری خدا  بودن  به عادالنه  و  داوری  برای  اقتدار خدا  به  و همگان  گشت  خواهد 

هر . ۲ است  ممکن  است  قطعی  که  اندازه  همان  به  مسیح  عیسی  دست  به  انسان ها  همۀ  داوری  که  نماییم  درک  است  مهم 
بازگشت مسیح  نامبرده دربارۀ  آیۀ  این  بیان می کند.  را قاطع و محکم  راه برسد. رسالۀ یعقوب 5: 9 این حقیقت  از  نیز  لحظه 

بیان می کند؟ ما  به  را  داوری جهان چه حقیقتی  و 
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که در آستانۀ در ایستاده و هر لحظه ممکن  کشیده می شود  کسی به تصویر  نکته: در اینجا، مسیح در مقام داور همانند 
گویای ضرورت و فوری بودن است و به ایمانداران نشان می دهد  کند و داخل شود. این حقیقت  است بی خبر در را باز 

باشند. با خدا  آشتی  ذره ای وقت جویای  دادن  بدون هدر  باید  آدمیان  و  بشارت دهند  گمشدگان  به  را  انجیل  باید 

کتاب مقدس از داوری توصیف 
توصیف ها  این  می گردد.  توصیف  بار  چند  و  چندین  او  دست  به  عظیم  داوری  و  مسیح  بازگشت  کتاب مقدس،  در 
شکل  به  کتاب مقدس  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه  می دهند.  نشان  ما  به  است  راه  در  که  عظیم  روز  آن  از  را  گوشه چشمی 
یخ را به انتها می رساند و سرنوشت ابدی تک تک  که تار یداد واقعی است  نمادین از روز داوری نام نمی برد. داوری جهان یک رو

را مشخص می نماید. آدمیان 

را . 1 نامبرده  آیۀ  است.  انسان ها  تک تک  بر  او  داوری  و  مسیح  بازگشت  از  پرقدرت  اما  مختصر  توصیفی   ۲۷ :1۶ متی  انجیل 
توضیح دهید. را  آیه  این  نمایید. سپس  تفکر  و  تأمل  آن  بر محتوای  بخوانید. 

 

 

 

 

 

 

نکته: لقب »پسر انسان« اشاره به مسیح موعود است )دانیال ۷: 13- 1۴؛ یوحنا 5: ۲۶- ۲۷(. با بازگشت خداوند عیسی 
خدا  کالم   ،15 -1۴ یهودا  کتاب  در  می رسد.  پایان  به  ناغافل،  جهان،  یخ  تار مردگان،  و  زندگان  داوری  برای  مسیح 
و  گفتار  و  پندار  بر  بنا  را  انسانی  زمان، مسیح هر  آن  بازمی گردد. در  از مقدسان خود  تن  با هزاران هزار  می فرماید خداوند 

بود. نشده اند محکوم خواهند  ایمان عادل شمرده  با  که  آنانی  نمود.  داوری خواهد  کردارش 

جهان . ۲ داوری  سپس  و  مسیح  بازگشت  دربارۀ  کتاب مقدس  توصیف های  باشکوه ترین  از  یکی   33 -31 :۲5 متی  انجیل 
توضیح دهید. را  آنها  آشنا شوید. سپس  آن  و محتوای  بافت  با  تا  بخوانید  را  نامبرده  آیات  می باشد. 
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۷: 13- 1۴؛  )دانیال  است  موعود  مسیح  به  اشاره  انسان«  »پسر  لقب  شد،  عنوان  هم  این  از  پیش  که  همان طور  نکته: 
که می فرماید پسر در جالل  که می فرماید پسر در جالل پدر می آید، با آیۀ ۲5: 31  یوحنا 5: ۲۶- ۲۷(. انجیل متی 1۶: ۲۷، 
که پسر فروغ جالل پدر خویش است )عبرانیان 1: 3(. در انجیل متی فصل ۲5 مانند  خویش می آید تضادی ندارد، زیرا 
که در ِرکابش هستند  متی 1۶: ۲۷ مشاهده می کنیم عیسی، با قدرت و جالل پرشکوه و تماشایی خویش، با فرشتگانی 
تا  آدم  از  انسان ها،  تک تک  و  نمود  خواهد  برقرار  مطلق  اقتدار  با  را  خود  سلطنت  بازمی گردد،  مسیح  وقتی  بازمی گردد. 
و  امت ها  همۀ  بایستند.  مسیح  داوری  مسند  در  تا  می گردند  احضار  می شود،  زاده  کی  خا کرۀ  این  در  که  نفری  آخرین 
انبوه  تودۀ  زمان،  آن  در  بود.  نخواهد  غایب  هم  نفر  یک  می شوند.  حاضر  مسیح  پیشگاه  در  نژادها  و  قوم ها  و  ملت ها 
آماده  آنها  برای  )آیۀ 3۴(  ابتدای عالم«  »از  که  را  که ملکوتی  گانه تقسیم می شوند: )1( قوم خدا  به دو دستۀ جدا آدمیان 
شده  مهیا  او  فرشتگان  و  ابلیس  برای  که  جاودانی  آتش  »در  که  بدکاران  و  شریران   )۲( می گیرند؛  میراث  به  است  شده 

افکنده می شوند.  )۴1 )آیۀ  است« 

را . 3 آیات  این  تا  داوری است.  روز  دربارۀ  کتاب مقدس  توصیف های  کامل ترین  و  از عالی ترین  یکی   15 -11 :۲۰ کتاب مکاشفه 
آشنا  آن  و محتوای  بافت  با  تا  را بخوانید  نامبرده  آیات  کامل نخواهد شد.  بودن مسیح  ما دربارۀ داور  نکنیم، توضیح  بررسی 

توضیح دهید. را  از عبارت ها  هر یک  شوید. سپس 

.)11 )آیۀ  نشسته  آن  بر  را  کسی  و  بزرِگ سفید  تختی  دیدم  و  الف. 

 

 

 

 

 

 

۶: 1۶؛  13؛   ،۷  ،1 :5 9؛   ،۲ :۴ )مکاشفه  پدر  هم  می دانیم  کتاب مقدس،  فرمودۀ  به  کیست؟  تخت نشین  آن  نکته: 
به تخت  ۷: 1۰، 15؛ 19: ۴؛ ۲1: 5( و هم پسر )عبرانیان 1: 3؛ مکاشفه 3: ۲1( تخت نشین می باشند. می دانیم تخت 
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پرجالل انجیل  کشف 

را  روزی  پدر  خدای  می دانیم   .)1۰ :1۴ )رومیان  دارد  اشاره  خدا  داوری  تخت  و   )1۰ :5 قرنتیان  )دوم  مسیح  داوری 
نماید  داوری  عدالت  و  انصاف  به  را  جهان  است،  کامل  انسان  که  عیسی،  مسیح  طریق  از  تا  است  نموده  مقرر 
پسر تضاد  و  پدر  ندارد میان  قرار دارد، قصد  ما  ی  پیِش رو کنون  ا که  این مکاشفۀ عظیم،  )اعمال رسوالن 1۷: 31(. 
که  آیۀ مورد نظر این است  از طریق پسرش داوری نماید. هدف  را  کل آدمیان  اراده نموده است  آورد. پدر  به وجود 

و بس. بود  رو به رو خواهد  با خدا  قیامت  روز  در  انسان  نشان دهد 

11(.ب.  )آیۀ  نشد  یافت  آنها جایی  برای  و  گریخت  زمین  و  آسمان  ی  ی و رو از  که 

 

 

 

 

 

 

نابود می شود و آسمانی جدید و زمینی جدید  گناه و فساد است، نیست و  آلوده به  که  کنونی جهان،  نکته: نظام 
آفریده خواهند شد.

)آیۀ 1۲(.ج.  بودند  ایستاده  که پیش تخت  دیدم  بزرگ  و  ُخرد  را  مردگان  و 

 

 

 

 

 

 

یه بی اعتنا باشد و در پیشگاه تخت خدا حاضر نشود.  که بتواند به آن احضار نکته: هیچ کس آن قدر بزرگ نیست 
کند. همه، بدون استثنا، در آن روز عظیم، حاضر  که بتواند خود را پنهان  کوچک یا ناچیز نیست  هیچ کس آن قدر 

بود. خواهند 
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ری داو بودن  قطعی 

اعمال د.  حسب  به  شد،  داوری  مردگان  بر  و  است  حیات  دفتر  که  شد  گشوده  دیگر  دفتری  پس  گشودند.  را  دفترها  و 
)آیۀ 1۲(. دفترها مکتوب است  در  آنچه  از  ایشان، 

 

 

 

 

 

 

داوری  کردارشان،  و  اعمال  بر  بنا  نمی شوند،  یده  آمرز و  نمی آورند  ایمان  مسیح  عیسی  انجیل  به  که  آنانی  نکته: 
گویا  است.  توجه  شایان  می شود  تکرار  نیز   13 آیۀ  در  ایشان«  اعمال  حسب  »به  عبارت  اینکه  گشت.  خواهند 
آنها  کردار  و  رفتار  و  کارها  کل  باشند  تا متوجه  کند  بیدار  را  که وجدان مردم  این است  همۀ تالش یوحنای رسول 
بر  بنا  و چرا  آنها بی چون  که  بگشاید  ک  واقعیت هولنا این  به  را  بی ایمانان  یوحنا می خواهد چشم  گناه آلود است. 

داوری خواهند شد. اعمالشان 

به ه.ه یکی  هر  و  دادند  باز  بودند  آنها  در  که  را  مردگانی  اموات  عالم  و  موت  و  داد  باز  بودند  آن  در  که  را  مردگانی  یا  در و 
)آیۀ 13(. یافت  اعمالش حکم  حسب 

 

 

 

 

 

 

صخره ها  و  کوه ها  به  مردم  می فرماید  کتاب مقدس  شد.  پنهان  هیچ کجا  نمی توان  داوری،  عظیم  روز  در  نکته: 
ی آن تخت نشین )مکاشفه ۶: 1۶(. اما التماس آنها راه به جایی  می گویند بر آنها بیفتند و آنها را مخفی سازند از رو

نخواهد داشت. برای مخفی شدن وجود  نمی برد. جایی 

که در دفتر حیات و.  یاچۀ آتش. و هر  یاچۀ آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی در و موت و عالم اموات به در
)آیات 1۴- 15(. گردید  افکنده  آتش  یاچۀ  در به  نشد  یافت  مکتوب 
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پسر  نجات  هدیۀ  از  و  می کنند  مقاومت  خدا  ارادۀ  مقابل  در  که  است  کسانی  همۀ  غم انگیز  سرنوشت  این  نکته: 
ی می گردانند. جدایی ابدی از حضور دلپذیر خدا و ابدیت را در جهنم به سر بردن سرنوشت ایشان است. خدا رو
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سازمان خدمات مسیحی HeartCry )ندای دل( در یک نگاه:
محلی  یا  بومی  مبشران  کمک  به  که  نهاد  وجود  عرصۀ  به  قدم  اشتیاق  و  شور  این  با  ِپرو  کشور  در   19۸۸ سال  در  سازمان  این 
استوار  کتاب مقدس  بر  شالوده شان  که  نمایند  پایه گذاری  را  کلیساهایی  و  دهند  بشارت  خود  هموطنان  به  بتوانند  آنها  تا  بیاید 
پا،  ارو آسیا،  آفریقا،  در  التین  آمریکای  بر  عالوه  تا  است  داده  گسترش  را  ما  خدمت  مرزهای  خداوند  کنون،  تا زمان  آن  از  باشد. 

باشیم. بشارتی مشغول  به خدمات  نیز  آمریکای شمالی  و  خاورمیانه، 

خط مشی  باشیم.  محلی  و  بومی  مبشران  خدمت  پیشرفت  راهگشای  جهان  کنار  و  گوشه  در  که  است  این  ما  خدمت  هدف 
ادبیات  نشر  و  کتاب مقدس  پخش  الهیات،  آموزش  و  تعلیم  مالی،  پشتیبانی  است:  یافته  تشکیل  بخش  چهار  از  ما  خدمت 

و ضروری می باشد. یت عظیم« الزم  »مأمور آن  رساندن  انجام  به  در  که  و وسیله ای  ابزار  هر  نمودن  فراهم  مسیحی، 

و  یاری  جهان  سراسر  در  کشور  چهل  از  بیش  در  خانواده هایشان  همراه  به  را  مبشر  پنجاه  و  یست  دو از  بیش  حاضر،  حال  در 
پشتیبانی می نماییم.

معرفی سازمان HeartCry )ندای دل(
کار است: به  این چهار هدف مشغول  راستای  در  و همچنان  گشت  پایه گذاری  پیشبرد چهار هدف اصلی  این سازمان جهت 

جالل خدا	 
انسان	  سودمندی 
بنا است	  کتاب مقدس  بر  که شالوده شان  کلیساهایی  پایه گذاری 
وفاداری خدا	  و  امانت  دادن  نشان 

ل خدا ۱. جال

که نام خدا در میان امت ها عظیم باشد، از طلوع آفتاب  ل خدا است. بیشترین دغدغۀ ما این است  نخستین هدف اصلی ما جال
گیرد )مکاشفه ۷: 9- 1۰(. آرمان و انگیزۀ ما به  گردید برای رنج هایش پاداش عالی  که ذبح  کی 1: 11( و آن بّره  تا غروب آفتاب )مال
انسان یا نیازهای انسان وابسته نیست، بلکه به خدا و به تعهدش به جالل خویش متکی است. اشتیاق خدادادی ما این است 
نبسته ایم  دل  کلیسا  توانایی  به  صرفًا  ما  می پرستند.  را  حقیقی  خدای  زبان  و  قوم  و  قبیله  و  امت  هر  از  مردمان  باشیم  شاهد  که 
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نیست  کسی جلودارش  که  نامحدود خدا است  به قدرت  ما  اطمینان  و  یقین  بلکه  رساند،  انجام  به  را  یت عظیم«  »مأمور آن  که 
برساند. انجام  به  نموده است  مقّدر  آنچه  قادر است همۀ  و 

انسان ۲. سودمندی 

شور  خدا  جالل  برای  واقعًا  که  ایمانداری  هستند.  ابدی  مرگ  رهسپار  و  گمشده  که  است  انسان ها  نجات  ما  اصلی  هدف  دومین 
که هنوز  کنار جهان  و  گوشه  انسان در  به میلیاردها  کمیت خدا خاطرجمع است نمی تواند نسبت  اقتدار و حا از  و  و شوق دارد 
گمشده  مردمان  انبوه  مشاهدۀ  هستیم،  مسیح  شبیه  راستی  به  گر  ا باشد.  بی تفاوت  نشنیده اند  را  مسیح  عیسی  انجیل  پیغام 
گمشدگان یک لحظه رهایمان نمی کند )رومیان  دلمان را به رحم می آورد )متی 9: 3۶(، حتی ما را محزون می گرداند و غم و اندوه 
خدا  برگزیدگان  خاطر  به  را  همه چیز  نیستیم  حاضر  و  دهیم  بشارت  امت ها  به  را  مسیح  توانمان  همۀ  با  نیستیم  مایل  گر  ا  .)۲ :9

برود. زیر سوال  باید  ایمانمان  اصالت   ،)1۰ :۲ تیموتائوس  )دوم  نماییم  تحمل 

کلیساهای محلی پایه گذاری   .۳

کتاب مقدس بنا می باشد. هرچند می دانیم نیازهای آدمیزاد  که شالوده شان بر  کلیساهایی است  سومین هدف اصلی ما پایه گذاری 
اساس  از  انسان  دل  تباهی  دارد:  سرمنشأ  یک  مشکالت  همۀ  یشۀ  ر یم  دار باور  گون،  گونا دشواری هایش  و  رنج ها  و  است  بسیار 
این است  انسان  و منفعت  باالترین خیر و صالح  که  یم  باور این  بر  ما  بنابراین،  نپذیرفتن حقیقت.  با خدا،  او  بنیان، دشمنی  و 
اعالم  را  خدا  بی نقص  و  کامل  حکم  و  رأی  که  شوند  پایه گذاری  محلی  کلیساهایی  و  شود  داده  بشارت  او  به  انجیل  پیغام  که 
امکان پذیر  انسان  ی  بازو زور  به  انجام چنین خدمتی  نمایند.  کالم خدا خدمت  فرمان ها، و حکمت  بر مبنای احکام،  و  نمایند 
که خودش تعیین نموده است این  با روش ها و طریق هایی  گردد و  از عالم باال وارد عمل  نیست، بلکه باید تدبیر و مشّیت خدا 
شبیه  واقع  به  و  نامشروط،  محبت  ایثارگرانه،  خدمت  شفاعت،  و  دعا  کتاب مقدس،  اساس  بر  موعظه  رسد:  انجام  به  خدمت 

به مسیح. بودن 

وفاداری خدا و  امانت  دادن  نشان   .۴

که به قوم خدا نشان دهیم خدا به راستی قادر و مایل است همۀ نیازهای ما را  چهارمین و آخرین هدف اصلی سازمان ما این است 
بزرگ و مهم  با  که  به دنبال آن نیستیم  برآورده می شوند. ما  با دعا  نیازهای این خدمت  ل برطرف نماید.  بر دولت خود در جال بنا 
یم.  جلوه دادن خودمان، با برانگیختن احساسات برادران و خواهرانمان در مسیح، و با بازارگرمی برای خودمان پشتوانۀ مالی بساز
با ما است، قوم خود را هدایت می نماید تا  گر خداوند  گر این خدمت متعلق به خداوند است، خودش هم پشتیبان ما است. ا ا
همۀ  در  حقیقت،  در  باشیم.  موفق  هم  نباید  و  بود  نخواهیم  موفق  نیست،  ما  با  خداوند  گر  ا یابد.  رونق  ما  خدمت  و  دهند  هدیه 
ما  خدای  می گوید:  عزیزی  برادر  است.  بوده  امین  همواره  خدا  اما  است،  بوده  زودشکن  و  کم جان  همواره  ما  ایمان  سال ها  این 

برکت بخشد. را  فرزندانش  یقیِن  ذرۀ  کوچک ترین  که حتی  و مسرور است  خشنود 

رسالت

را  خود  جان  که  است  گرفته  قرار  ما  دوش  بر  رسالت  این  و  است،  شده  حکم  ما  به  شده ایم،  خوانده  مسیح،  به  ایمانداران  ما، 
باید اصلی ترین  این رسالت  از دوست داشتن خدا،  کبود موعظه شود. پس  گنبد  این  زیر  انجیل به تک تک مخلوقات در  تا  بنهیم 
برای شناساندن جالل خدا جان  که  و شرافتمندتر  واالتر  این  از  باشد، چه وظیفه ای  به جانفشانی  قرار  گر  ا باشد.  ما  دل مشغولی 
راستی  به  مسیح  به  ایماندار  گر  ا مسیح.  عیسی  انجیل  موعظۀ  وسیلۀ  به  انسان ها،  رستگاری  در  خدا  جالل  اعالم  برای  بنهیم! 
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یت عظیم« است، یا جان فدا می کند و خودش به داخل معدن می رود یا طناب را نگاه می دارد تا دیگران داخل  مطیع آن »مأمور
یشه دار است. ر و  بنیادین  تعهدی  و  دو حالت، شرطش سرسپردگی  هر  در  ِکری(.  یلیام  )و شوند 

بیشتر: اطالعات  جهت 

بشارتی  دربارۀ خدمات  بیشتر  – و اطالعات  ما  و روش های  راه  و  ما،  باور  ما،  – هدف  ما  دربارۀ خدمت  بیشتر  جهت اطالعات 
نمایید: تارنما دیدن  این  از  یم،  دار را  آنها  به  افتخار خدمت  که  مبشرانی  و 

www.heartcrymissionary.com









کتاب مقدس شالوده های ایمان مسیحی بر پایۀ 
که باید بر آنها استوار باشیم کتاب مقدس  پایه گذاری اصول و قواعدی بر مبنای 

کتاب را همراه با  گر می خواهید بدانید چرا انجیل عالی ترین و بی نظیرترین حقیقت عالم است، این  »ا
گشوده در دست مطالعه نمایید!« کتاب مقدس 

ه
ّ
گل کتاب زیربنا و شالوده برای  کاْبواته و نویسندۀ  - کونارد ِام ِبِو، شبان کلیسای تعمیدی 

که فرشتگان  مرگ و رستاخیز عیسی مسیح قلب تپندۀ تاریخ بشر است، بی نظیرترین رویداد است، موضوعی است 
که انجیل را با امانت و وفاداری به کتاب مقدس بشارت می دهیم، انجیل قدرت خدا  کنند. آن گاه  مشتاقند بر آن تأمل 
است برای نجات هر کسی که ایمان آورد و انگیزه بخش زندگی خداپسندانۀ حقیقی است. وقتی پیغام انجیل تحریف 
که آن پیغام را با تحریف و دستکاری اعالم  کسی  شود، نتیجه اش مرگ برای شنوندگان است و لعنت عظیم برای 
می کند. به این دالیل و بسیاری از دالیل دیگر، ایمانداران باید مطالعۀ انجیل را اصلی ترین رسالت زندگی خود بدانند.

که با چنین طرز تفکری طراحی و نوشته  کتاب مقدس می باشد  کتاب تمرین و آزمون بر مبنای  ل  کشف انجیل پرجال
شده است. خواستۀ دل نویسنده این بوده است که منبعی تهیه نماید تا خوانندگان را به سوی کتاب مقدس راهنمایی 
کتاب مقدس به  گردان  که شا کتاب چیزی جز این نمی باشد  گوید و بس. هدف اصلی این  کالم خدا سخن  نماید، تا 
گردان بتوانند  که واقعًا محال است شا کتاب به شکلی طراحی شده است  کالم خدا با خدا رو به رو شوند. این  وسیلۀ 

کتاب پیش روند. کتاب مقدس بسته در مطالعۀ این  با 

ایمانداران اهمیت  برای  گناهکاران مهیا نموده است،  برای  را  راه نجات  که  این خبر خوش  انجیل عیسی مسیح، 
کتاب مقدس  کتاب ها در زمینۀ شالوده های ایمان مسیحی بر پایۀ  کتاب یکی دیگر از مجموعه  بسیار واالیی دارد. این 
کمک می کند  کتاب مقدس  که در انتشارات Media Gratiae به چاپ رسیده است. پل واشر  به دانش آموزان  است 

کندوکاو نمایند. کالم خدا مکشوف است  که در  حقایق پر بار و پرجالل انجیل نجات ما را 

کشور ِپرو به خدمت بشارتی مشغول بود. در آن مدت، با تأسیس سازمان  پل دیوید واشر مدت ده سال در 
و  حامی  ِپرو  کشور  در  کلیساها  بنای  و  ی  پایه گذار با   HeartCry Missionary Society بشارتی  خدمات 
گشت. در حال حاضر، پل واشر مدیر و سرپرست خدمات بشارتی این  کلیساهای محلی  پشتیبان خدمت 
سازمان می باشد )heartcrymissionary.com(. خدا این سازمان را برکت داده است تا مبشران را در بیش از 
کنار جهان حمایت و پشتیبانی نمایند. پل واشر و همسرش، چارو، صاحب چهار  گوشه و  کشور در  چهل 

فرزند می باشند، به نام های: ای آن، ایوان، رووان، بران وین.
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