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 گفتار نویسنده 

 
 
 

دانم که برای بسیاری از مردم، خیلی  ود عزیز است. من میو برای هر کس به اعتقاد خ  اسرارآمیز  –عید تجسم مسیح  
یکدیگر  ها است. مهمتر از چیزهایی است که ما به  مهمتر از تزئینات کریسمس، چراغانی و پخش موسیقی در فروشگاه

مردم دور از دین، عید    عیسی مسیح خداوند، منجی شخصی آنها است. حتی برای  –دهیم. عید تجسم مسیح  هدیه می 
ساست، حتی اگر تنها یک بار در سال  یک مناسبت خاص برای شکستن روال زندگی و رفتن به کلی   –تجسم مسیح  

 باشد. 
 

را گرد هم میعید تجسم مسیح خانواده از بدست گرفتن کتاب    آورد. در عیدها  تجسم مسیح دانشجویان خرافاتی 
شود به سرکار فرستاد. در این جشن چیز خاصی وجود دارد، دارای وزن و  یدین را سخت مترسند. حتی آخرین بیمی

است. خدا را پشت سر گذاشته  بی  د تجسم مسیح چنین مفهومی وجود دارد که بیش از یک نسلهسته است... در عی
 مسیح حاوی چیزی است که حقیقتاً شایسته آغاز یک دوره جدید است. عید تجسم

 
ناشدنی، در مقیاس یک چیزی درک  –عمق شود، عید تجسم مسیح  ی و مطابق کتاب مقدس تاگر دربارۀ معنای واقع

 شوی، وقتی فکر کنی که خداوند انسان شد! طور غیر ارادی مملو از فروتنی میبزرگ و قدرتمند است که به
 

اید و به مرزهای یستادهآورند، مانند این است که، گویا شما در ساحل اقیانوس ای که این سه کلمه در من بوجود میحس
دانید که اقیانوس بسیار بزرگتر، نگرید، شما مییدهد منگرید، آنقدر  که افق دیدتان اجازه میحد و حصر آن میبی

 ر به دیدن آن باشید. تر از آن است که شما قادقدرتمندتر و با عظمت 
 

ش هستم تا به مسیح نزدیکتر شوم، با آید که وقتی من با ذهن ناقص خود در تالهمین احساس در من بوجود می
 انسانیت وی. رازی بسی عظیم! ذهن بسی محدود!..ادغام این دو جزء: الوهیت و 

 
کند. خداوند برای ردن در باره آن ترغیب مینیافتنی بودِن این حقیقت، کتاب مقدس مردم را به فکر کاما علیرغم دست

 و راز روبرو شویم.داند که دائماً با عظمِت این رمز ما مهم می
 
ی عید تجسم  ام فقط سالی یک بار درباره کردم که توانستهعنوان شبان کلیسا، من همیشه احساس پشیمانی میبه

مسیح موعظه کنم. برای یک وعده خدمت کلیسایِی کوتاه، این موضوع بسیار گسترده است. اینگونه، آرزوی رجوع با 
و   محلی  کلیسای  اعضای  به  به هر کسییک سوال ساده  آن  برایش    بدنبال  تجسم مسیح  عید  مفهوم  تا حدی  که 

باشد، بوجود آمد: با چه هدفی مسیح متولد شد؟ با چه هدفی خداوند نیاز به انسان شدن داشت؟ چه انگیز میهیجان
ی عواملی باعث شد كه او از جالل چشم پوشی كند، قدرت خود را محدود كند و ماهیت الهی خود را به محدودیتها 

   انسانی مقید كند؟ 
 



ها درباره معنای تجسم عیسی مسیح متولد شد و  در نتیجه تفکر در مورد اینگونه سؤاالت، یک سری کوچکی از موعظه
کند که ما عادت کردیم  انسان را برای ما باز می -های شخصیتی خدا در ادامه آن این کتاب بوجود آمد که برخی از جنبه

کنیم. مضامین مختصر برای این کتاب را از رسول عزیز، پولس امانت گرفتم  میدرت عمیقاً فکر  آنها را بشنویم اما به ن
 دهد.ها به شاگردش تیموتائوس را ارائه میترین توصیف از پدیده تجسم الهی در یکی از نامه که شاید دقیق

 
ونه باید  ن حقیقت است، چگتا اگر تأخیری شد، بدانی که در خانۀ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیا

 (. ۱۶-۳: ۱ : خدا در جسم ظاهر شد... )اول تیموتائوس راز دینداری بس عظیم استیقین که رفتار کرد. به 

 

 معمای جهان هستی 
 
 

در نصحیت پولس رسول به شبان جوان تیموتائوس این خادم بالغ خداوند، در مورد چگونگی هدایت صحیِح کلیسا،  
  –ذاشته و بر روی یک حقیقت کلیدی خداوند، برای زندگی مردم تمرکز کرد. این نسانی را کنار گهمه چیزهای ثانویه و ا

 حقیقت در مورد تجسم الهی است.
 

تا اگر تأخیری شد، بدانی که در خانۀ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیان حقیقت است، چگونه باید  
 1(. ۱۶-۳: ۱ )اول تیموتائوس  …هر شداو در جسم ظات: یقین که راز دینداری بس عظیم اسرفتار کرد. به 

 
باشد: با تمام زندگی خود موعظه کرد، و در ساختاری منسجم  ای استراتژیک از الهیات و خدمت کلیسایی مینکته   –این  

 "(، برای همه نمایان کرد.حقیقت تجسم را، بر روی ستونی بلند )"بنیان حقیقت
 

هایی دربارۀ نجات به  اختالفاتی شروع به رخ دادن کردند. بر این بنیان، ایده رون  جایی در تاریخ مسیحیت در طی ق
واسطۀ شایستگی انسانی، ارزشهای اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسِی جهان غیر مسیحی در تفکر انحصارِی بعضی  

ای درهم تنیده  ی عجوالنههانها و دکتریافراد و کلیساها و ملل گردآوری شده است. گاهی در همین باالی ستون آموزه 
های عجوالنه نیز بعضی اوقات حقایق صحیح کتاب مقدس وجود شدند و فرقه پشت فرقه بوجود آوردند. در این دکترین

بنیادهای  داشتند که هر چند نقشی اساسی در آموزش مسیحیان ندارند. در نتیجه، کلیساها به سازمانهای سکوالر، 
 د... شدن خیریه، و دیگر خدمات تبدیل

 
خواهم به شما کمک کنم تا همراه با پولس رسول انگیز تجسم الهی برسیم، میقبل از اینکه ما به ذات پدیده شگفت

 بفهمیم چرا توجه به این مورد مهمتر از برخی دیگر از رازهای کتاب مقدس است.
 

اوند نیست. دلیلی که خدا انسان  ه خدالعادناشدنی و کاردانِی فوقاین فقط نمایش حکمِت درک  –عملکرد تجسم الهی  
داند این بسیار  بریم! خدا بهتر از هر کسی میشد این بود که بشر محکوم شد، شما و من نابودی ابدی را به ارث می

آور برای محبت عملی خدا به گناهکاران است که سزاوار محکومیت گواهی حیرت   – جدیست! به همین علت تجسم الهی  
 ابدی هستند. 

 
 .د و صرفاً برای بهتر رساندن منظور نویسنده پررنگ شده استاستفاده از حروف پررنگ در متن اصلی آیه وجود ندار 1



 
ایی که برای بسیاری از مسیحیان عادی شده است و در انجیل شناختند. آیه عهد عتیق خدا را از این لحاظ نمی  مردم

ای کامال جدید و  خورده است. این اعالنیهبدون تردید مدت زیادی در گوش نیقودیموس زنگ می، 2یوحنا مکتوب است 
 دهد! ندگی یگانه پسرش را برای نجات آن میانگیزی بود: خدا به حدی این جهان را دوست دارد که زحیرت 

 
ی سرشار از ترس، ممنوعیت، شک و آگاهی از محدودیتها، فقط مسیحیت با صلح، راستی و شادِی  در مقابل ادیان مرده
این   –دهد  درخشد. چرا که شناخت و پرستش خدایی که گناهکاران را دوست دارد و نجات میبسیار عمیق خود می

 قیاس است! یک لذت غیرقابل
 

ترین سخت  –برد حتی برای خداوند زیاد کار آسانی نبوده است. در واقع این  هرچند نجات شخصی که در گناه بسر می 
بفهمید که چگونه سلول اگر شما سعی کنید  انسان کار می کار در جهان هستی است.  کنند، چگونه کیهان کار های 

العاده  های پیچیده فوقمی را عمیق تجزیه و تحلیل کنید با پدیده کند، اگر شما سعی کنید قوانین فیزیک و شی می
ترین آنهاست! برای تحقق آن نیاز به حل تعدادی وظایف انسانِی غیر قابل انجام شدن شوید، اما نجات سختمواجه می

 بود و فقط مداخله خداوند در درون انسان قادر به انجام آن بود.
 

انسان   ▪ بواسطۀ  هستی  جهان  پیچیدهمعمای  نمیگناهکار،  جدا  از وی  گناه  است.  را تر شده  گناهش  شود. 
واقعیت است. در نظام عدالت خداوند و سیستم مقدسش یک تعادلی دائماً در حال    –توان پاک کرد. گناه  نمی

انجام است همیشه در حال کار هستند. با این حال با آن فقط یک چیز قابل انجام است: گناه باید مجازات 
 شد تا بمیرد... و بخاطر آنکه مزد گناه موت بود برای نجات مردم، مسیح باید متولد میشود 

 

 طلبد.لیکن برای نجات فقط نیاز به آمرزش گناهان نیست بلکه وجودِ زندگِی کامالً مقدسی را می ▪
 

ان گناه  تولیدتصور کنید، بر فرض تمام گناهان گذشته شما بخشیده شده است. در همان لحظه شما شروع به  
کنید! بهمین علت نه فقط نیاز به یک قربانی مقدس، بلکه همینطور نیاز به زندگی مقدس است. به  جدید می

گیری انسان از تولد تا مرگ را  همین دلیل عیسی مستقیما از آسمان به صلیب نیامد. او تمام مراحل شکل
 .  نجات دهنده متولد شد تا حیات بیاید! بدهد و شماگذرانید. او زندگی کاملی را گذراند تا آن حیات را به من 

 

شود دانیم که بر اثر گناه، تمامی مردم در معرض زوال یا فساد قرار دارند. نجات کامل نمیعالوه بر این ما می ▪
اگر همچنان مرگ بر جهان حاکم باشد. برای اینکه این معادله روحانی )مرگ و حیات( معقول باشد باید یک 

 شد تا رستاخیز کند. الزم بود قانون مرگ برعکس شود.عیسی مسیح باید متولد می شود. ت حذفمتغیر ثاب
 

سرانجام برای به واقعیت پیوستِن آشتی انسان با خدا و تمایل وی نسبت به او، خدا باید انسان را با حضور  ▪
 مقدسش بر می افراخت. دقیقا به همین علت مسیح متولد شد تا باال برده شود. 

 
 . بلکه حیات جاویدان یابدحبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، ر مزیرا خدا جهان را آنقد 2



 
کند. من صمیمانه امیدوارم که بعد از خواندن  های بعدی کتاب را تعیین میتراژی نجات عنوان فصلسائل اس ماهیت م

آن، شما کامال با نگاهی دیگر به این حقایق بنگرید که چه ثروت عظیمی برای شخص شما پنهان است در حقایقی که  
 مسیح ... 
 

 متولد شد تا بمیرد.
 متولد شد تا زندگی کند. 

 تاخیز کند.د تا رس متولد ش
 متولد شد تا نجات دهد.

  متولد شد تا باال برده شود.



 
 
 
 
 
 

 اول فصل 
 انسان - راز و رمز خدا

 
خواند، پس هرگاه داود او را خداوند می  ...

 ( ۲۲: ۵ )َمتّی باشد؟ چگونه پسرش می 
 
 

به حقیقت خداوند  تعالی بخشدین  چیزی تایید و  همانطور که ما قبالً ذکر کردیم، وظیفۀ کلیسا بروی زمین قبل از هر  
توان به گوید، برای آن "ستون" باشد، به نوعی نمایشگر. كلیسا با چیزهای عادی كه میاست یا همانطور که پولس می

گوید، بنابراین نمی توان راحتی و غیرمسئوالنه با آنها برخورد کرد، کاری ندارد. حقیقت درباره عظمت خداوند سخن می
 موعظه نکرد. دون شور آن را ب
 

مانند این است که ماشین شما خراب شده و برای اینکه دوست شما به نوعی به شما کمک کند ماشین قدیمی »زاز  
دهد. البته شما از هر گونه کمک خوشحال خواهید شد و یک ماشین قدیمی اکراینی« خود را قرض می  –زاپوروژتس  

یک شرکت بزرگ، جایی که دوست شما در آنجا کار  کنید که مدیر ید. اما تصور نشینپشت فرمان ماشین عتیقه هم می
دهد. مطمئناً شما این پیشنهاد را با اشتیاق  کند، پس از اطالع از درد شما، پاترول جدید خود را به شما پیشنهاد میمی

  سوولیت بیشتری قبال آن با م  پذیرید، پس وقتی به شما اعتماد شده و چیزی داده می شود شما نیز درفراوانتری می
 عمل خواهید کرد! 

 
آنها با نفوذتر باشد، ما آزادی  همین قوانین در دنیایی که ارزش های خودش را دارد کار می کند. هر چه قدر مؤلف 

 کمتری برای مقابله با آنها خواهیم داشت و بالطبع باید مطیع معیارها و اصول ایشان رفتار کنیم.
 

شود که خداوند ما عیسی مسیح چه کسی است و چه کند از این اصل ناشی میدینداری که پولس توصیف میاسرار  
 کند.نقشی را در این جهان هستی ایفا می

 

تا اگر تأخیری شد، بدانی که در خانۀ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیان حقیقت است، چگونه باید  
 رفتار کرد. 

واسطۀ روح تصدیق گردید، فرشتگاْن او را  ه ب شد،    جسم ظاهرخدا در    اری بس عظیم است:یقین که راز دیندبه 
 (.۵۶- ::۵ )اول تیموتائوس دیدند، بر قومها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند، و با جالل، باال برده شد 



 
رسید. یالً غیر ممکن به نظر منجات انسان وظیفه بسیار دشواری را بهمراه داشت. از دید شیطان و شریر این کار کام

نی نیز از حکمت و غیرمنتظره بودن تصمیم خدا شگفت زده شد. آواز فرشتگان در دشتهای بیت لحم  حتی سپاه آسما
انسان را وارد سیستم و مختصاتی کرد که تا کنون در جهان هستی  -برای چوپانان را بخاطر بیاورید! تجسم مسیح خدا 

 ردند. برای پذیرش آن عجله نکناشناخته بوده! اما همه 
 

بینند  بگذارید چند دقیقه از آسمان شاد و جهنم دردآور بگذریم و از میان جمع کسانی که پسر خدا را با چشمان خود می
زنند. پیش کسانی که مردم عادی  هایی گوش بدهیم که سؤاالتشان را به خداوند فریاد میعبور کنیم. ما به آن فانی

 ستند... که حتی نزدیک آنها بایافتاد ندرت اتفاق می هم در آن زمان به
 

 پارادوکس خدای تجسم یافته

در این روز در یک مکان همه مقامات مذهبی یهود جمع شدند: هیرودیان و صدوقیان، فَریسیان و کاتبان. این جمعیت 
محبوبیت بود. هر کس  رنگارنگ با یک هدف مشترک متحد شدند: مبارزه با معلمی که در بین مردم در حال کسب  

بست قرار دهد. در پشت هر تالشی هرج و مرجی عمومی پنهان شده بود: آیا خود او را در بنیدوار بود که با سوال  ام
کنند؟ کدام فرمان خداوند مهمتر از همه الزم است به اشغالگران رومی مالیات داده شود؟ ایا مردم در ابدیت ازدواج می 

 است؟
 

ید. مطمئناً گلوی شاگردان مسیح از نگرانی خشک شده  اما آن روز را تصور کندانیم.  سوالها را می  امروز ما جواب این
داد که متهمش کنند، بلکه با جوابهای خود  کرد. او نه تنها اجازه نمیبود. اما عیسی هر بار حمله را عالی خنثی می

 آموخت. های مهمی دربارۀ پادشاهی خداوند میدرس 
 

 ف کردند، مطرح کرد. نی که نیروی خود را صریسی سؤالی برای مخالفاسرانجام خود ع
 

آرام بود. در سوال حیله  انتقامی احساس نمیلحن وی کامال  شد. در آن هیچ تمجیدی وجود ای نبود. هیچ تلخی و 
 کرد.می  نجیبانه نگاهرغم دشمنی مخفی که در این مردم بود عیسی مسیح انگار بدون توجه به آن موضوع  نداشت. علی 

 
کرد افکار این مردم را باز کند تا آنها مشکلی که در ریشۀ تمامی هجومهای آنها نهفته است را درک    ال او سعی با این سو

کنند. هدف او فراری دادن مردم از خودش نبود، آنگونه که آنها تالش داشتند. او قصد کوچک کردن ایشان را نداشت.  
 کرد به آنها کمک کند... او از صمیم قلب سعی 

 
 گفت: ع بودند، عیسی از ایشان پرسیده،یسیان جم و چون فر 

 برید؟ او پسر کیست؟« »درباره مسیح چه گمان می  –

 بدو گفتند:

 .»پسر داود –

 ایشان را گفت: 



دست خداوند به خداوند من گفت، به  " گوید:خواند؟ چنانکه می »پس چطور داود در روح، او را خداوند می   –
خواند، چگونه پسرش  پس هرگاه داود او را خداوند می  ".ی انداز تو سازم راست من بنشین تا دشمنان تو را پا

 باشد؟« می 

-۵۱:۲۲ )َمتّی  .و هیچ کس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه کسی از آن روز دیگر جرأت سؤال کردن از او نمود
۶۵.) 

 
گوید، خوب دربارۀ مسیح میدوباره تشویق كرد كه در مورد آنچه کتاب مقدس  عیسی با سؤال خود، رهبران مذهبی را  

 بیاندیشند. 
 

ویژه در آن شرایط بسیار مهم بود. چرا؟ زیرا آنها با نجات دهنده مواجه این سؤال بسیار جدی بود، کالً برای فَریسیان و به
موزد كه  آنی از مزامیر را یادآوری كرد كه به وضوح میاند! برای این هدف عیسی به آنها متو آنها او را نشناخته  –شدند  

 مسیح باید خدا باشد.
 

با تعصب پیروی می آنها ماهیت شریعتی را كه  این بود كه  از دست داده بودند: یعنی مشكالت رهبران یهود  كردند 
نها مدت زمان زیادی  آموختند. آپرستش خداوند حقیقی. توجه کنید که این مردم باهوش با زحمت احکام دینی را می

انین و مراسم مذهبی دقیق و به موقع توسط آنرا تحلیل کنند. آنها مراقب بودند که همه قوکردند تا بدقت  را صرف می
 چرخید. مردم رعایت شوند. زندگی آنها در پیرامون آن می

 
وس برای اطرافیان و برای خودشان، طور نامحسآنها مردم فداکاری بودند که کامالً وقف خدا شده بودند. اما فَریسیان به

ات ظاهری اعتقادات یهودی را حفظ کرده بود. اما تعصب  ود را بوجود آوردند. این دین بسیاری از خصوصیدینی دیگر خ
مذهبی آنها فاقد حیات بود. با چسبیدن به قوانین، مردم قانونگذار را فراموش کرده بودند. آنها مایل به درک و اجرای 

 یلی واضح در میان جمعیت مشخص بود. ، حتی نتوانستند نگارنده ی آنرا بشناسند که خقانون بودند
 

به مانند آن زمان، در عصر ما بسیاری از مسیحیاِن وحشتناک شبیه آن فَریسیان هستند. آنها کتاب مقدس را بسیار 
ور کنند.  فرهنگ و تاریخ غوطه  های باستانی،کنند، حتی ممکن است خود را در یادگیری زبان خوانند و مطالعه می می

کنند که مفهوم مسیحیت را در همین الهیات افراط میها و مباحث مربوط به مسائل درجه دو ر اندیشه آنها به قدری د
کنند. کنند. آنها وقت را برای خدمت به مردم قربانی میگذاری میبینند. آنها وجوهِ قابل توجهی در امر کلیسا سرمایهمی

 را که باید پرستش کنند از یاد می برند.  آن کسی نند.کفراموش می را حیات کنند اما خود را وقف می آنها تمام
 

با رعایت ساده قوانین خالصه می او آنها مسیحیت خود را  با  ارتباط  این مردم دربارۀ پرستش خداوند و  کنند. وقتی 
 م است؟«نیم، اما تو بگو به ما، چه کاری نیاز به انجاداقرارند: »همه اینها را ما میشنوند، برای جواب دادن بیمی

 
بیاید،  پایدار با وی در زندگی ما وجود  و  رابطه عمیق  را بشناسیم و هنگامی که  خدا  در حقیقت، فقط وقتی شخصاً 

 توانیم بفهمیم، چگونه آنچه درست است را انجام دهیم، در آن زمان است که پرستش زنده وجود دارد ...می
 



امتحان پرسد: مسیح کیست؟ این مانند کمک کوچکی در  میین دلیل عیسی مسیح از فَریسیان یک سؤال ساده  به هم
یادآوری  او  آنها پسر خدا برای مصلوب شدن لو بدهند و  تا  آنها امتحان را خراب کنند. کم مانده  تا  است. کم مانده 

 شد؟کند: خوب، دوباره فکر کنید، مسیح کیست؟ او چه کسی باید بامی
 

 عیسی از آنها پرسید:

 کیست؟   سیح چیست؟ او پسرنظر شما دربارۀ م –

 پاسخ دادند: 

 پسر داوود.  –

 
فَریسیان به جای تامل کردن و بهتر فکر کردن، جوابی استاندارد می دهند که به طور کلی صحیح است. مسیح در واقع 

 دیگر این سؤال را نشان دهد. مسیح هم پسر داوود خواهد به آنها چهره ی باید پسر داوود باشد، اما عیسی مسیح می
 گوید. و کتاب مقدس به وضوح در این باره می بود و هم انسان بود که همزمان خداوند هم هست!

 

 عیسی گفت:

من گفت: "دست راست   خداوند به خداوندگوید:  خواند؟ زیرا می پس چگونه داوود به روح، او را خداوند می   –
تواند خوانَد، چگونه او می می  و را خداونداگر داوود ا  “دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم.  من بنشین هنگامی که

 پسر داوود باشد؟ 

 
پسر داوود است. اما تمام متونی    -دانند که مسیح  اما توجه کنید که این فایل در ذهن فَریسیان وجود ندارد! آنها می

 ور!وجود ندارند و دلیلی هم برای آن وجود دارد: غرگویند بنظر برای آنها که دربارۀ الوهیت مسیح می
 

نظر قرار می-مخالفین مسیح همانند متخصصان مد  را  قانون  نجات محققان،  که محتاج  گناهکاران  مانند  نه  دادند، 
پیشی گرفتن  هستند. شناخت و موفقیت آنها در انجام فرمان خدا با برای فروتنی در برابر وی نبود، بلکه برای تمایل برای  

د. بجای اینکه با  فریبی و مراسم مذهبی پوشانیده شنین انسانی، علم عوام از نزدیکان بود. در نتیجه دین آنها با قوا
 خداوند پیوند بدهد، از خداوند دور شان کرده بود.

 
او کردند گویی همه چیز برایشان مفهوم بود. کالم ک ارتباط با خداوند و کالم  ه خداوند بزرگ را آنها چنان شروع به 

چیز هولناکی شدند: در پریشانی و هراس دست برداشت و این مردم مذهبی دچار کند از انداختن این افراد معرفی می
 آنها با اتکا به شعور خود تصویر مسیح را بوجود آوردند. 

 
ذیرند، آنها فقط دومی  شود را بپخدا صحبت می-انسان و مسیح-هایی که دربارۀ مسیحبجای اینکه برخوردِ بین قطعه 

وود در نظر بگیرند. مانند یک عنوان پسر دار دادند و تصمیم گرفتند مسیح را تنها به)اولوهیت مسیح( را زیر سایه قرا 
انسان معلوم شد -ای مرفه برای یهودیان فراهم کند. ایده خداوندانسان بزرگ که باید پادشاهی اسرائیل را احیا و آینده 

 شد. ت انکار مییافت و به همین علپیچیده است. او ضعف ذهن آنها را میبرای آنها بسیار 
 



کتاب مقدس را بطور مصنوعی برای خدای اختراعی خود قرار دادند، آنها دچار گمراهی عظیمی شده بودند، که اوجش 
 به صلیب کشیدن پسر ناشناخته خداوند شد. 

 
کل را باز کرد و نشان داد که تعلیم کتاب مقدس در عیسی مسیح با مطرح سؤال خود خیلی دقیق ماهیت این مش

ان یهود به نظر برسد. عیسی ناکافی بودن منطق انسانی تر از آنچه که ممکن است برای بزرگمسیح بسیار پیچیده  مورد 
که در تالش برای تعیین مکان هر پازل در تاریخ تصویر الهی است را نشان داد. حکمت خداوند از توانایی کاتبان و 

 ه آنها کمک کند تا این خدای پرعظمت را ببینند. خواست بفَریسیان در درک کردن آن، برتر بود و مسیح می
 

سنجیم. هر یکی از بزرگترین مشکالت ما در اینست که همه چیز را در زندگی با استانداردها و امکانات خودمان می
 ند.کها باشد توجه ما را جلب نمیچیزی که فراتر از این چارچوب

 
کنید! به صندلی خود   اید؟ امتحانشت آخرین ستاره قرار دارد، فکر کردهاید دربارۀ آنچه در پآیا تا به حال امتحان کرده

ما   خواهد شد.  زمان  دچار محدودیت  ذهن شما  زود  خیلی  تصور کنید...  را  نهایت  بی  کنید  و سعی  بدهید    - تکیه 
 نهایت را جای بدهیم.توانیم در خود بینمیفکری هستیم. ما های کوتهانسان 

 
دشوار است. برای ما دشوار است درک کنیم که چگونه همه چیز از هیچ نهایت بودن فضا  رۀ بیبرای ما فکر کردن دربا

فرگشت )تکامل(، نظریه بیگ بنگ و دیگر موارد مشابه را اختراع    هایچیز بوجود آمده است. به همین علت مردم تئوری
پیچیده در ذهن کوچک و ابتدایی آنها باشد. خواهند ساختاری پیدا کنند که متناسب با این جهان بزرگ د. آنها میکردن

و از نیستی، از خالء فقط ماده بوجود نیامد، بلکه ماده در    –رش سخت است که خداوند گفت  چرا؟ زیرا برای آنها باو
 ها قانون... ن ترین اشکال آن، هماهنگ است با رعایِت میلیوپیچیده

 
مند که جهان توسط ه آن بتوانند به لرزه درآیند. تا آنها به وضوح بفهای ساخت تا مردم با نگاه کردن بخدا دنیا را بگونه
کنند، مهم این است که آنها از روبرو  شود. مهم نیست، آنها چندین هزار سال بر روی زمین زندگی میآنها کنترل نمی

 ، دست برندارند. کند و پشت همه اینها قرار دارد ای را فاش میباورنکردنی آفریننده شدن با معماهایی که هوش
 

آوریم. این فقط سرودهای خوب نیست. این فقط چراغانی درخت  با همین هدف ما عید تجسم مسیح را به یاد می
مفهوم در این نیست!   کند ... اماکریسمس نیست. هر چند همه اینها زیباست و از پاکی، نیکی و آسایش صحبت می

 رسیم که تجسم مسیح نام دارد.می ناشدنیبا لمس عید میالد مسیح، ما به مرز درک
 

نامتناهی واردِ منطقه دنیای مادی و به یک انسان واقعی  آنرا نمی توان در چارچوب موجودیت بشر قرار داد. خداوندِ 
خالق توانسته محدودیتهای خلقت را نسبت به خود  مبدل شد. برای ما بسیار سخت است تصور کنیم چگونه خداوند  

 گذریم.ییم پیچیدگی این پدیده را با عقل خود درک کنیم و اغلب از کنار آن متوانبپذیرد. ما نمی
 

شود  عیسی با پرسش از فَریسیان، توجه هر خواننده کتاب مقدس را به آنچه که به راحتی در شریعت جا انداخته می
نیاز بجلب می ازناشدنی وی میه تفکر جدی و عمیق در مورد عظمِت درککند:  آگاهی  انسان مسیح  -راز خدا  باشد. 

شود ... و  از آنجا تا  دون آن، ایمان مبدل به دینداری مرده میباشد. ب سرچشمه قدرت حیات بخش هر ایماندار می 
 مصلوب شدن راه نیست ...



 

 بر روی زانوها شده خداوند شناخته 
 

آموزد که خداوند  ، کتاب مقدس میعنوان مثالمتمایلند هر چیزی که فراتر از چارچوب درک آنهاست ساده کنند. به مردم  
ر عین حال هر کدام از ما کامالً مسئول اعمال خود هستیم. برای مردم،  کامالً بر سرنوشت انسانها حاکمیت دارد و د

آنها وجود دارد، دشوار است. بنابراین آنها سعی  همزمان هر دو ادعا را در ذهن به خاطر بسپارند و تنش ی که مابین 
رد، یا هیچ سخنی از  های فکری خود خالصه کنند: یا خداوند حاکمیت نداهایی را تا حد تواناییوزه کنند چنین آممی

امر باعث   ها، محدودیتهای انسانی، مکاشفه خداوند را پس می زند. اینانتخاب انسان نیست. در هر یک از این گزینه 
 شود.فقیر و ناکارآمد می  –بی اعتمادی و زندگی  –تضعف دین شده، پرستش 

 
تر از این است تا واقعاً در حال شناختن او بودن. با فکر کردن به خداوند،  برای خداوند کاری انجام دادن بسیار ساده

ناشدنی او را درک  ی کنید ماهیت درکشوند تا اینکه سعها و مراسم مذهبی دیده میتر قوانین و فرمانخیلی راحت
ود را خالصه کرد، همانگونه که فریسی آنرا در دعای خود خالصه کرد: »دو بار توان کل زندگی ختر میکنید. خیلی راحت
شوم« آمد، دهم. مانند دیگران مرتکب گناهان بد نمی می  دهمآورم، یکگیرم و از هر چه به دست میدر هفته روزه می

 و رفت. فرمولهای ساده، شاید حتی فرمولهای خیلی خوب باشند! –اد گزارش د
 

ناشدنی آشکار در كتاب مقدس چگونه خداوند از یک متن به متن دیگر كامالً منظم، خود را بصورت درک   بینیم که اما ما می 
ساده و در دسترس، از سوی   کند: از یک طرف کند. در آشنایی با داستان مسیح، روح القدس ما را با این امر روبرو می می 

یر. این چالش ملموس به ما داده نشده که آنرا بر طرف کنیم. آن باید انسان اسرارآمیز، خارق العاده و دلپذ - خدا   – دیگر  
فروتنانه نسبت به او ایجاد کند. ما به جای اینکه خداوند را با فرمول ساده   ی س ترس در برابر خداوند و اعتماد در ما ح 

 قیقی را زیست کنیم.مسیح را لمس کنیم تا در او حیات ح شخصیِت  شده خالصه کنیم، باید با درِک خصوصیات الهی، 
 

از ماست را دنبال کنیم. یهوه  تر  ای که بسیار با عظمتما باید بیاندیشیم، بوجد بیایم و با ذهن خود هویت نجات دهنده 
بحدی نزدیک عظمت خود را در عیسی به ما نشان داد تا جایی که فقط امکان داشت. و ما باید قدر این تجربه شگفت 

زده خواهد کرد. این تجربه همیشه مطیع کننده و در هم شکننده خواهد بود اما ه ما را شگفتانگیز را بدانیم! او همیش
خواهد ما این تجربه ستایش را علیرغم غیرقابل  کمی در زندگی بوجود خواهد آورد. خداوند میدر عین حال پایۀ مح

را درک کرده و  میتر گفت، که خداوند  انسان داشته باشیم. می توان به طور دقیق-درک بودن خدا او  خواهد که ما 
 ناشدنی است!انسان درک-مشاهده کنیم؛ دقیقاً به همین دلیل که خدا

 

 ثروتی ابدی 
 

وجو کنیم. در کتاب مقدس تنها بدنبال اطالعاتی برای انجام اعمال نباشیم. ما باید به طور مداوم  ما باید خدا را جست 
ناشدنی تقاء دهیم. اما هر گونه تماس واقعی با خداوند، قطعاً ما را با درکدرک خود را نسبت به اینکه خداوند کیست، ار

 بودن او روبرو خواهد کرد.
 

 گفت:ترین قسمت کتاب مقدس، کتاب ایوب، الیهو، یکی از دوستان ایوب رنج دیده میدر قدیمی 
 



 (. ۲۶:۳۶. )ایوب شناسیم؛ شمار سالهای او را کاوش نتوان کرد اینک خدا متعال است و ما او را نمی 
 

کرد، همیشه با تجلی عظمت آشکار میدر تاریخ همیشه چنین بوده است. هنگامی که خداوند خود را برای یکی از مردم  
او همراه بود. هنگامی که بنی اسرائیل در حالی که در کوه سینا ایستاده بودند با یهوه تماس پیدا کردند، حضور یَهُوَه 

 کرد:  آنها را سخت مبهوت و شوکه
 

اهده کردند، جملگی به خود  چون قوم رعد و برق را دیدند، و آواز کَرِنا را شنیدند، و کوه را که پر از دود بود مش
لرزیدند. آنها دور ایستادند و به موسی گفتند: تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما سخن  

 ( ۱ -۲۰::۱  نگوید، مبادا بمیریم. )خروج
 

ما باید فقط در جای آن )اتفاق( برایمان خیلی خالیست. به جای اینکه کاری بزرگی برای خداوند انجام دهیم، ان، دوست
مقابل وی بایستیم. عظمت او قلب ما را عمیقا خواهد فشرد، با انجام هر قدم از عمل پرستش، این باور امور ما را 

 متحول خواهد کرد. 
 

ا خداوند برای این بی اندازه نیاز است که  داد که تماس واقعی بسی توضیح میدر پاسخ به یهودیان وحشت زده، مو
 را بیاموزد:انسان ترس از خدا 

 
 موسی به قوم گفت: »مترسید. خدا آمده است تا شما را بیازماید تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه نکنید.« 

 (. ۲۰:۲۰ )خروج 
 

عم این  اگر  نکنیم،  نگاه  خدا  به  میاگر ما  فراموش  قرار ندهیم،  رو  در پیش  را  در مقابل  ل  که  قدم   چه کسیکنیم 
تر  شود، مراسم مذهبی و جدل در مورد اینکه چه کسی دقیقگذاریم و آنگاه دین به سرعت به قوانین خالصه میمی

ترس از خدا  –ها را بجا آورده و چه کسی نه. سرچشمه واقعی اطاعت فهمد، چه کسی فرماننکات باریک قانون را می
 ور که برای اشعیای نبی اتفاق افتاد...یابد، همانطاست، که فقط در حضور خداوند پرورش می

 

در سالی که عُزّیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و دامِن ردایش معبد  
 را پر ساخته بود.

پوشانید، با دو بال  می ا  از آنها شش بال داشت: با دو بال روی خود ربر فراز او َسرافین ایستاده بودند. هر یک  
 کرد.های خود را، و با دو بال نیز پرواز می پا

 گفت:هر یک از آنها به دیگری ندا در داده، می 

 قدوس، قدوس، قدوس است خداوندِ لشکرها؛ تمامی زمین از جالل او مملو است! –

 پس گفتم:  آکنده بود.لرزید و خانه از دود کرد می ا می های آستانه از آوای او که ندپایه 

و چشمانم  ام! زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم، »وای بر من که هالک شده –
 (.   -۱:۶پادشاه، خداوند لشکرها را دیده است!« )خروج 

 



 این شخص خود را در پرتو خدای قدوس دید و لرزید! 
 

کنند، کنم، دربارۀ خداوند با حدس و گمان استدالل میمالقات میهای مذهبی  ها و چهره الهیدان  قتی من باهر بار، و
اند، که دهد که آنها ممکن است هرگز یا خیلی کم با خدای حقیقی و راستین روبرو شدهاین احساس به من دست می

تحقیقاتی    ناشدنی موضوع دارند. برای آنها خدای درک آنها تجربه اندکی از قرار گرفتن عملی در پیشگاه خدای متعال  
ماند، اما به هیچ وجه نه کسی که توسطش منطِق آنها شکسته و  آزمایشگاهی، مباحثه و هیاهوی مذهبی باقی می

 فشرد.قلب آنها را می
 

آورد. در پیام به شعر روی  به سادگی  با ظهور حکمت خداوند مواجه شد،  اپولس رسول، وقتی  غلب چنین های وی 
 باب یازدهم نامه به رومیان است. –شود. یکی از آنها ای دیده میهای شاعرانه طغیان

 
او تازه اعالن انجیل را تمام کرده و تنها اصل نجات را توضیح داده است. او پس از درک نقشه خداوند در نجات چنین 

 واکنشی را نشان می. دهد:
 

ایش درک نشدنی. زیرا  ههدا؛ تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و را وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خ
کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او باز پس داده 

 (. ۳۶-۳۳:۱۱)رومیان  شود؟ زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جالل باد. آمین.
 

ترین دالیلی ست که ما باید خدا را جستجو کنیم.  م خواهد شد! این یکی از اصلی نزدیکی واقعی به خداوند موجب احترا 
 دهد.لمِس درک ناشدنی او، به ما رابطه صحیح نسبت به خود او را یاد می

 

 خوشا به حال »جاهالن«
 

نامرئی خداوند د. اگر مردم به ترس مقدِس حضور  ترین مکاشفه خداوند برای بشر تبدیل شتجسم الهی به درخشان
 آمدند، کالِم صریح خود او باید تأثیر قویتری می داشت.می

 
کنیم، ما فقط با یک چهره تاریخی سر و کار نداریم. ما حتی با نبی که معجزات وقتی دربارۀ عیسی مسیح صحبت می

که درک خدا برای ما کامالً  سر و کار داریم! در همان حالی    کرد سر و کار نداریم. ما با خودِ خداوندها میو پیشگویی
 گوید: غیرممکن است، دشوارتر است بفهمیم که به چه صورت خداوند انسان شد. در این باره کتاب مقدس اینگونه می

 

خر به واسطۀ  در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، اّما در این ایام آ 
 گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید.پسر خود با ما سخن  

او پس از پاک    دارد.او فروِغ جالِل خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کالم نیرومند خود نگاه می 
 (. ۳-۱:۱نشست )عبرانیان کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین ب 

 
 دهد.عنوان »فروغ جالل« خدای پدر نشان می ن عیسی مسیح را بهاین مت



 
مسیح به زمین آمد و جسم و انسان شد. اما این جسم شدن توانایی او را در تابش جالل ذاتی اش را نه محدود کرد و  

 نه كاهش داد.
 

توانیم دربارۀ خصوصیات اخالقی و مقاصد میشود. یعنی ما  می  مسیح »مظهر کامل ذات او« یا بازتاب دقیق پدر نامیده
انگیز است: مسیح خدای غیر قابل دستیابی را وارد پدر با تفکر دربارۀ پسرش، به نتیجه و شناخت برسیم. و این شگفت

 دنیای انسانی کرد! 
 

خستگی،    خوابی،ند بود. بیخصیصه سومی که تأکید شده در اینجا، قدرت قادر مطلق است که پسر خدا از آن بهرم 
کند گرسنگی، او همانی ماند که با کالم جهان در وی ایستایی دارد. نویسنده در این توضیحات کوتاه به مسیح اشاره می

 خداست!« –کند: »نگاه کنید، او کیست! این و فقط اعالم می
 

را با معجزه لقاح پاک    ود او مریم و یوسفکرد. زمانی که هنوز نوزاد بناشدنی بودن خود، حیرت زده میمسیح با درک
حیرت زده کرد. وقتی مریم شنید که خداوند چه رسالتی برای او در نظر گرفته است، یک سؤال معقول پرسید: »این  

 چگونه خواهد بود؟« 
 

تو القدس بر  خواهد بود: »روح  چگونهاگر شما به تو ضیحات فرشته توجه کنید در اصل زیاد مفهوم نیست که این  
رت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولود مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد«  خواهد آمد و قد

(. این تمام چیزی است که او گفت، زیرا معجزه تجسم قابل توضیح نیست. ذهن انسان قادر به درک این ۱: ۳ )لوقا  
ت. اما دوستان، ما با کسی که سلول را اختراع  ز ساختار سلولی اسنیست. این فراتر از فیزیولوژی، فراتر از درک ما ا

 کرده سر و کار داریم. ما با خالق فیزیولوژی سر و کار داریم. با کسی که روزی از هیچ چیز جسم فیزیکی را آفریده است! 
 

ه  در آغوشش بگیرد ب  انسانخود متحیر کرد، وقتی او توانست خداوند را -مسیح پیرمرد َشمعون را متحیر کرد و با خدا
 (.۳۵:۲وضوح فهمید: مقدّر است که این کودک موجب افتادن و برخاستن بسیاری شود« )لوقا 

 
 گفت: دیرتر او یحیی پسر زکریّا را متحیر کرد که می

 
آید که بر  پس از من مردی می » اش گفتم  گیرد! این است آن که درباره این است برۀ خدا که گناه از جهان برمی 

 (. ۳۰ -۱: ۲ )یوحنا « یش از من وجود داشته است.تری یافته، زیرا پمن بر
 

آید...«، »پیش از من وجود داشته...«، »بر من  گوید: »پس از من میسعی کنید بفهمید که یحیی دربارۀ چه چیزی می
کند. نمیت را درک  برتری یافته...«. با قضاوت در مورد سؤاالت بعدی یحیی، خود نبی کامال ابهت آنچه در حال اتفاق اس

فهمد که در مقابل او بره ... ابدی آورد. او میکند به زبان می اما او آنچه را که خداوند در این لحظه برای او آشکار می
 است که پیش از او بوده است و او عمیقاً شوکه شده است...

 
برند؟« )مرقس م از او فرمان میو دریا ه  او شاگردان هراسان شده )در قایق( را حیرت زده کرد: »این کیست که حتی باد

 گذراند.ناشدنی را دیدند که زندگی واقعی انسانی را در برابر چشمانشان میانسان درک -(. آنها در عیسی مسیح خدا۵۱:۵ 



 
آیا   قطعاً نفهمیدند!  –نداشتند! آیا آنها فهمیدند که لقاح پاک چگونه رخ داده است؟    –آیا آنها همه جوابها را داشتند؟  

دانستند نتوانستند. اما آنها دقیقاً می  –توانستند توضیح دهند که چگونه الوهیت با انسانیت ترکیب شده است؟  می  آنها
دوره  وجود  با  بود.  واقعیت  این  و  بود  خداوند  آنها  برابر  در  این سؤال که  به  ناامیدی،  و  كه    3های ضعف  مرا  »مردم 

 دهند: ان جواب توانستند با اطمینآنها می۶دانند؟« می
 

 (. ۱۶:۱۶»تویی مسیح، پسر خدای زنده!« )َمتّی 
 

خواهيد برويد؟«، بعد از ترِک گروه بزرگی از شاگردانش، پطرس از طرف آن دوازده  به سوال مسیح که »آیا شما نيز می
 نفر، پاسخ داد:

 
ه تویی آن قدّوِس  ایم کته سرور ما، نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست. و ما ایمان آورده و دانس

 (. ۶ -۶::۶ )یوحنا  خدا.« 
 

پرسد. این سوالی است که همه باید پاسخی برای  به همین دلیل عیسی مسیح همین سؤال را از کاتبان و فَریسیان می
 آن داشته باشند. مسیح کیست؟

 
در مسیح دیدند، آنها ا را  مشکل فَریسیان این بود که تحت همان شرایطی که مریم، َشمعون، یوحنا و پطرس که خد

 انسان را در ذهن خود بگنجانند و به سادگی آن را رد کردند.-که متخصصین کتاب مقدس بودند، نتوانستند مفهوم خدا
 

 کنید؟شما چگونه دربارۀ مسیح فکر می
 

ی کند که به هیچ  زندگ  برای آنها، او فقط و فقط پسر داوود بود. یعنی او باید مطیع سیستم آنها باشد و طبق قوانین آنها
 وجه متناسب او نبود... نتیجه برایشان یک فاجعه بود.

 
دهد در او مسیح را ببینند: عدم تمایل آنها به زانو زدن در  روزی عیسی با صراحت گفت که چه چیز به آنها اجازه نمی

 برابر خداوند و اقتدار او: 
 

 یهودیان بر او گرد آمدند و گفتند:

 ما را در تردید نگاه داری؟ اگر مسیح هستی، آشکارا به ما بگو.«  واهیخمی »تا به کِی  –

 عیسی پاسخ داد:

دهند. امّا شما کنم، بر من شهادت می کنید. کارهایی که من به نام پدر خود می»به شما گفتم، امّا باور نمی  –
 آورید، زیرا از گوسفندان من نیستید.ایمان نمی 

 (. ۲۹- ۲۵:۱۰آیند.« )یوحنا:  شناسم و آنها از پی من می دهند؛ من آنها را می ی را م وش ف گوسفندان من به صدای من گ 
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به این تصویر نگاه کنید. بسیاری از مردم قبالً به این باور رسیده بودند که عیسی همان مسیح و پسر خدا است و این  

نمی عنوان  به هیچ  دین  پیعالمین  این موضوع  به  نخواهند  به  آنها  اببرند!  و خواهش میو میزد  دوباره آیند  کنند: 
 مقداری نشانه به ما بده. دوباره نشان بده، ما را قانع کن!..

 
می را  چیز  همه  او«  »گوسفندان  آیا  میبگویید،  ایمانداران  آیا  میفهمند؟  عمل  خداوند  چگونه  اما  دانند  خیر.  کند؟! 

 روند. نبال او میدهند، بدمیشناسند و به او گوش »گوسفندان« صدای شبان را می
 

شوند، آنها  ناشدنی بودن خداوند مواجه میفهمند. وقتی با ماهیت درککنند که همه چیز را میفرزندان خدا ادعا نمی
توانست تواند بشریت و الوهیت با هم ترکیب شوند؛ آیا مسیح میتوانند توضیح دهند که چگونه در مسیح مینمی
وانست گریه کند و یا به خود اجازه دهد تا مصلوب شود؛ بالخره چگونه  تخداوند می کند. چگونه  عنوان انسان گناه  به

 تواند بمیرد؟ خداوند می 
 

شود. بر عکس، راز بودن عیسی مسیح آنها را در منشأ غیرزمینی  اما این و سایر سؤالهای پیچیده موجب خجالت آنها نمی
رد، آن می شود که مؤمنان را با استیصال بیشتر  ند تأکید دامت پسر خداوکند. آن می شود که بر عظبودنش متقاعد می

 کند.دهد و آن خواهد شد که ترس و اعتماد از خداوند را ترغیب میبه سوی خداوند سوق می
 

برای کسی که ایمان ندارد و با قلبی شکسته در مقابل خداوند زانو نزده است، حقیقِت تجسم الهی و همچنین نجات، 
 باره مستقیماً گفت:رسد. پولس رسول روزی در این ی احمقانه م پوچ و کامال بنظر

 

»زیرا از آنجا که بنا بر حکمِت خدا، دنیا نتوانست از طریق حکمت خدا را بشناسد، خدا چنان مصلحت دید که از  
 آورند، نجات بخشد. راه جهالِت موعظه، کسانی را که ایمان می 

کنیم که یهودیان را ت، ولی ما مسیح مصلوب را وعظ می ن در پی حکمد و یونانیاانزیرا یهودیان خواستار آیت 
سنگ لغزش است و غیریهودیان را جهالت، امّا فراخواندگان را، چه یهودی و چه یونانی، مسیح قدرت خدا و  

حکیمانه  انسان  از حکمِت  خدا  جهالِت  زیرا  خداست.  تواناحکمت  انسان  از قدرِت  خدا  ناتوانِی  و  تر است.«  تر 
 ( ۲ -۲۱:۱ قرنیتان  ول)ا

 
 

 انسان -خدا
 

با  -دربارۀ خدا وقتی  است که مردم  این  بوده است. حقیقت  تاریخ مورد بحث  امر در طول  این  بودن مسیح،  انسان 
این پدیده روبرو میدرک دو واکنش اشتباه نشان میناشدنی بودن  آنها یا خجالت میشوند، معموالً  یا  دهند.  کشند 

 واقعیت دارند تا تصویری ساده تر از واقعیت ارائه دهند.  پنهان کردن این فَریسیان سعی درمانند 
 

تواند تعقیب کند )یعنی چیز باارزش را ترس از غیرعلمی نشان داده شدن و با ریسک ساده کردن انجیل، ما را هم می
ین شد. اگر های دروغآموزه  اساس بسیاری از  ارزش دور بریزیم(. رویکرد غلط به این سوال باعث ایجادهمراه با چیز بی



فهمید که همۀ آنها گرد هم آمده بودند تا پرسشهایی را  شما تاریخ اولین شوراهای سراسری کلیسا را مطالعه کنید، می
 بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد ماهیت مسیح حل کنند.

 
کل جهان ین افراد گفتند که جسم مانند  انسانیت مسیح را رد کردند. ا هاگنوسی اولین آموزۀ دروغین، گنوسیسم بود. 

توانست در جسم باشد و بنابراین به  فیزیکی، کانون شر است. از آنجا که عیسی مسیح خدا و تجسم نیکی بود، او نمی
 رسد جسم فیزیکی او فقط یک ظاهر به اصطالح توهم بصری بود. نظر می

 
ها را مستقیماً در  سه نداد، زیرا رسوالن، گنوسی  شورای سراسری مسیحیت تشکیل جلهای گنوسیسم  در مورد ایده

 صفحات کتاب مقدس بدعت خوانده و با آنها مخالفت کردند.
 

ها، آریونیست ها ماهیت الهی مسیح را رد کردند و تعلیم دادند که او تنها در آفرینش برتر است. این  بر خالف گنوسی 
وان موضع کلیسای ارتدوکس عنطع معینی، آریانیسم حتی بهها وجود داشته باشد. در مقدتآموزۀ دروغین موفق شد م 

 شرق پذیرفته شد.
 

در اشتباه بودند که مسیح یک مرد معمولی به دنیا آمده است و فقط وقتی او مرد بالغی شد، خداوند او را  هانسطوری
تا تواند خود را  گونه خداوند میتوانستند درک کنند که چا نمیاز نظر اخالقی پُر کرد و در او مانند معبد ساکن شد. آنه

 حد نوزاد بودن تحقیر کند. 
 

طبیعت گرایی( آموختند که در مسیح، طبیعت انسانی کامالً جذب طبیعت الهی شد. یعنی آنها )تک  هامونوفیزیست
خود فشرده،  رسید او را زیر  و به نظر می  گفتند: بله، طبیعت انسانی در آنجا بود، اما الوهیت کامالً بر آن تسلط داشت

 سانی مسیح عمالً منفعل بود. طوری که جزء انبه
 

گانه پرستی(، هر چند هر دو طبیعت را تصدیق کردند، اما وجود ارادۀ انسانی در مسیح را رد  )یکتایی سه  مونوتلیتیسها
به سادگی کاهش  خواست، ارادۀ انسانی او  ا میانسان بود و در عین حال همیشه فقط خدا ر-کردند. بنظر آنها مسیح خدا

 یافته بود. 
 

حل    ۶:۰ انسان بودن مسیح در سطح جهانی کم و بیش فقط در شورای سراسری ششم در سال  -اختالفات دربارۀ خدا
ها را رد کردند و به رسمیت شناختند که ارادۀ های مونوتلیتیسو فصل شد. حاضرین نمایندگان کلیساها کامالً آموزه 

 الهی است. عیست، اما کامالً مطیع خواستهانسانی مسیح بی قید و شرط واق
 

 توانند این فشار را در ذهن تحمل کنند! توجه کنید که چندین گزینه وجود دارد! و همه فقط به یک علت: مردم نمی
 

ای که همچنان با  مشهورترین فرقههای دروغین مبتنی بر درک نادرست از طبیعت مسیح امروزه هم وجود دارد.  آموزه 
توانند درک کنند که چگونه عیسی  ن یهوه است. این افراد نمیشاهدا  –کند  انسان بودن مسیح بازی می-خدا  هایآموزه 

نمیمسیح می بزرگ  نبی  از یک  بیشتر  را  او  آنها  باشد.  انسان  و  خدا  با  تواند همزمان  مشابهی  دانند. چنین مشکل 
 ها وجود دارد.در مورمون تریتفاوتهای اساسی

 



های ذهنی ماست. اما دوستان، کتاب  انسان بودن مسیح فراتر از توانایی-مسئله خدااز آن است که    همه اینها حاکی
توانیم با جسارت در مورد  برابر است و ما می−  - مقدس هرگز و هیچ جا به ما دلیل نداده که فکر کنیم خداوند با ما  

 و نسبت به جهان هستی را بفهمیم. خدای کتابهای بزرگ اکنیم، مانند چشم برهم زدن، طرحهای او مباحثه  برنامه
 کند. انگیز است که با تقدس خود وحشت ایجاد میناشدنی و حیرت همیشه خدایی درک –مقدس 

 
ز ذهن  کند برای ما آن چیزی را توضیح دهد که برای درِک محتوای آن، ساختار دیگری اکتاب مقدس حتی سعی نمی

ای ایمان نمی باشد. موضوع این    یمان بیاور! این موضوع عرفانی و یا مراقبهگوید: االزم است. کتاب مقدس فقط می
 های ذهن ما، فقط تا حدی قادر به درک این چیزها هستیم. است که با توجه به محدودیت

 
در چارچوب یک نسل صورت نمی علوم  پیشرفت  نم  ۹۰ -۶۰گیرد. طی  حتی  ما  پرواز  یسال،  از زیر نظر گرفتن  توانیم 

ما تجربه گروهی را برای قدم گذاشتن از یک مرحله از دانش    تا ایجاد یک موشک فضایی جهشی داشته باشیم.پرندگان  
 رود. اندوزیم، چرا که میزان اطالعات در جهان از ظرفیت ذهن یک فرد فراتر میبه مرحله دیگر جمع می

 
باشد. شخصیت و وجود وی ر از هر علمی میتنهایت پیچیده ها و آفریننده آن است، بیخداوندی که دارای تمامی دانش 

کنیم که گواهی موجودیت، شخصیت  ها حقیقت برخورد میاتر از توانایی ما برای درک آنهاست. ما مداوم با میلیونفر
و شخصیت او محروم هستیم. در  و کردار اوست، اما بعلت محدودیت ذهن خود، ما از توانایی نفوذ در اعماق طبیعت  

 نیم.یم فقط با تکیه بر مکاشفه ی خداوند باور کتواناینجا می 
 

طور جدی  کند.  اگر کسی از ما زندگی خود را بهسازد. ایمان فقط زندگی را آسانتر میای نمیوجود ایمان برای ما فخر ویژه
ذهن   د. چالش بیش از حد است. این مبحث فراتر از شکرد، او مطمئناً دیوانه میوقف درک چگونگی عملکرد خدا می

دهد. از همین رو پذیریم که خداوند در کالم خود برای ما توضیح میی را میماست. بهمین علت با ایمان، ما واقعیت
كند  كند، به سادگی در بارۀ اینکه او چه کسی است صحبت میكتاب مقدس عیسی مسیح، خدا و انسان را معرفی می

 اینکه این مسئله را اثبات کند. و بدون 
 

رو خواهیم دید. اکنون م، چون تصویری محو است در آینه؛ امّا زمانی خواهد رسید که روبه بینین می آنچه اکنو
شناخت من جزئی است؛ امّا زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنانکه به کمال نیز شناخته  

 (.  ۱۲:۱۳ام )اول قرنتیان شده
 

مانگونه که برای اثبات ن نشان از منحصر به فرد بودنش می باشد. هکتاب مقدس از این واقعیت شرمنده نیست. ای
دهد که چگونه خداوند جهان فیزیکی  دهد؛ درست مشابه اینکه توضیح نمیوجود خداوند در مقابل خود هدفی قرار نمی

 کند.انسان ارائه نمی-ی از خدا را از هیچ چیزی آفریده است، همانطور که کتاب مقدس دفاع
 

گذارد و حتی اهمیتی  کند و بین این دو متن تنشی باقی میعنوان خدا و انسان صحبت مییح بهدربارۀ مساو قطعاً  
دهد تا حقیقت را بشناسیم و به آن ایمان دهد... او این فرصت را به ما میبرای توضیح چگونگی بهم پیوستن آنها نمی

 ساخته، زندگی کنیم. در این جهان هستی که خداوند آن را پیچیده داشته باشیم، تا
 
 



 
 

 گواهی دربارۀ انسان بودن مسیح 
 

گذاریم و کتاب مقدس را باز کنیم. ببینیم کتاب مقدس قبل از هر چیز دربارۀ انسان بودن مسیح  بنابراین تاریخ را می
 گوید.چه می

 
 همانند انسان وعده داده شد 

 
بود،    د با اعالم حکمی که بر سر فریب حوا توسط ماربینیم. خداونهمان اولین صفحات کتاب مقدس میما این را از  

 کند:عنوان نسل زن معرفی میکند و دقیقاً بهبرای اولین بار مسیح را معرفی می
 

وی را خواهی گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ  »میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می 
 (. ۳: ۱ زد.« )پیدایش 

 
(. متی  ۵۲:۲۲ان پرسیدند که مسیح پسر کیست، آنها بدون تأمل پاسخ دادند: »پسر داوود« )متی  از فَریسیزمانی که  

 کند:رسول با شروع انجیل خود، مسیح را با همان کلمات معرفی می
 

 (. ۱:۱کتاب تاریخچۀ عیسی مسیح پسر داوود، پسر ابراهیم )َمتّی 
 

 او شکی نداشت.  انسان بودنباشد، اما هیچ کس در  العادهخارق انسان   فهمیدند که مسیح باید یکیهودیان یقیناً می
 

 همانند انسان متولد شد
 

آنجا بودند، وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در   هنگامی که 
 (. ۹-۶:۲)لوقا آخوری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبودقنداقی پیچید و در 

 
ببینید  دربارۀ مسیح گفته می انسان متولد شد.  او مانند  آورد«، »در   –شود که  تصویر بسیار طبیعی است: »به دنیا 

 قنداقی پیچید«، »در آخوری خوابانید« ... واقعیتی از زندگی انسان. 
 

وزاد ناتوان وابسته به والدین زمینی آید که چگونه خداوند توانست ناغلب در این رابطه، برای مردم این سؤال پیش می 
ان انسانی که با تمام توان آمده، بپذیریم، اما وقتی او قادر به مراقبت از  عنوباشد؟ این یک چیز است که مسیح را به

این چگونه امکان    –هاست، هنگامی که او را باید به موقع شیر داد  هنهخود نیست، وقتی این نوزاد نیازمند شستن ک
 دارد؟   

 



اید؟ چگونه هوش و جهان بینی او شکل  گذرانید، شما تا حاال فکر کردهانسان شکل گیری شخصیت را می-و چگونه خدا
د؟ درک این تقریباً غیرممکن است. گرفت که حرف بزن گرفت؟ آیا نیاز بود او دنیا را دوباره بشناسد؟ چگونه او یاد میمی

 کند. دگی کامالً انسانی او، بدون ارائه توضیحات مفصل، روبرو میاما کتاب مقدس به سادگی ما را با واقعیت زن 
 

 همانند انسان زندگی کرد
 

 اه کنید:ها نگکرد. به یکی از این موقعیت مسیح دوست داشت خودش را پسر انسان بنامد. او مرتباً این را تأکید می
 

را جای سر نهادن نیست«   پسر انسانامّا  ها،  هاست و مرغان هوا را آشیانه عیسی پاسخ داد: »روباهان را النه
 (.::۲۰ )َمتّی 

 
زندگی روزمره ما برای مسیح آشکار بود. پسر خداوند واقعاً به سقف باالی سر و غذا احتیاج داشت. او همچنین نیاز به  

 کرد. این انسان فوالدی نبود. میاستراحت را احساس 
 

ها در شهر  او دارای اقوام، دوستان و همسایگان بود. او نه تن کرد.  مسیح ارتباطات اجتماعی را توسعه و حمایت می
عروسی به  میزادگاهش  دعوت  زمینیها  خواهران  و  برادران  والدین،  را،  او  خود  خوب  خیلی  مردم  را شد.  اش 

کرد. هر یکنیم او با این افراد گفتگو مبود. دقیقاً همانطور که ما با شما گفتگو می  آنهاصری  شناختند... این نجار نا می
شت از سر کار به خانه کسی را مالقات کند، به شانه توانست در راه برگشویم که خداوند میچند ما از این فکر شوکه می

وجو کند... و بعد همان فرد مورد خانواده و کار پرس   او بزند، اعتراف کند که او در طی روز چقدر خسته شده است و در
 ست و دوباره همه اینها را برای خداوند تعریف کرد...به خانه رفت، بر روی زانوها نش

 
این از    –فرسا چیست. مسیح شخصیت خالقی داشت. کار نجاری  دانست که کار بدنی طاقتکرد و میعیسی کار می

 یف است.بسیاری جهات کاری ماهرانه و ظر
 

خواست او مانند همه انسانها میکرد. گوید که مسیح اغلب گرسنگی و تشنگی را تجربه میکتاب مقدس همچنین می
 صبح ده دقیقه بیشتر بخوابد... 

 
کرد.  شوند، زندگی نمیعیسی مسیح فاقد مصونیت شخصی بود و در شرایطی که فرزندان نازپرورده پادشاهان تربیت می

ید و در مورد  اگی روزمره ما آغشته شده بود. اگر شما که در میان شاگردان مسیح در کنار آتش نشسته او بکلی به زند
 کنم...« د: »من درک میتوانست با همدردی بگویکردید، او میمشکالت زندگی بشری با او صحبت می

 
 همانند انسان جان سپرد

 
بیماری، آسیب و حتی مرگ معاف نبود. او به زمین آمد نه برای کرد از رنج،  مسیح در حالی که بر روی زمین زندگی می

های حقیقی زندگی کرد. او درد واقعی را حس کننده زندگی کند. او مانند انسان رگی از بیاینکه در اینجا تحت دوز بز 
 تحمل کرد. 



 
خالی کرد و ذات غالم پذیرفته،  او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را  

وار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر  به شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خ
 (. :-۶:۲صلیب مطیع گردید )فیلیپیان 

 
دهد. این هم سخنان خود عیسی کتاب مقدس عیسی مسیح را انسان کاملی با بدترین تجربه زندگی زمینی نشان می

 یح: مس
 

ند کرد. آنها او را به  را به سران کاهنان و علمای دین تسلیم خواه  پسر انسانرویم. در آنجا اینک به اورشلیم می 
ود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد تا استهزا شود و تازیانه خورَد و بر صلیب شود. امّا در مرگ محکوم خواهند نم

 (.  ۱ -۲۰::۱ روز سوّم بر خواهد خاست )مَتّی 
 

 دهد:بیست و دومین باب لوقا، درد و رنج عیسی مسیح قبل از دستگیری را به ما نشان می
 

پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده، چنین دعا کرد: »ای پدر، اگر ارادۀ توست، این جام    مسافت  سپس به
ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را  را از من دور کن؛ امّا نه خواست من، بلکه ارادۀ تو انجام شود.« آنگاه فرشته 

دعا کرد، و عرقش همچون قطرات خون بر زمین    تقویت کرد. پس چون در رنجی جانکاه بود، با جدیّتی بیشتر
 (.۵۵-۵۱:۲۲ چکید )لوقا می 

 
  این دربارۀ هجمۀ عظیمی بر جسم او صحبت می کند. این نشان می دهد او یک انسان واقعی بود. با همان بدن و با 

 د. کرالعاده سنگین گناه انسان را بر خود احساس میهمان اعصاب. انسانی که در حال حاضر بار فوق 
 

برد. در مبارزه با جسم.  برد. او آرامش نداشت. او در مبارزه بسر می همراه با فشار جسمی، عیسی از نظر روحانی رنج می
 رنجی غیرقابل تحمل .... 

 
اید  اید؟ آیا تا به حال دربارۀ چیزی نگران بودهخوابی داشتهبرگزاری یک امتحان دشوار شبهای بیآیا تا به حال در آستانه  

نستن اید با خواست خود مبارزه کنید، با داتمام روز ذهن شما را به خودش مشغول کرده باشد؟ آیا مجبور شده که  
 اینکه شما با درد، تحقیر و شرمساری روبرو خواهید شد؟

 
او    خوابند وقتی کهآن زمان شاگردان می  –رای مسیح افتاد چندین برابر دشوارتر بود. او نزد شاگردان آمد  اتفاقی که ب

این یک حقیقت  اما    –خواست از افکار نزدیک شدن جمعیت و سربازان دور شود  تواند به خواب فکر کند... او مینمی
ند دربارۀ اینکه جام رنجها از سر او بگذارند و اینگونه سخن  کبود. در آخرین دقایق قبل از خیانت، او پدر را التماس می

 ( ۵۲:۲۲ۀ تو انجام شود«! )لوقا می گوید: »امّا نه خواست من، بلکه اراد
 

 های جسمی و عاطفی را تجربه کرد. او انسان بود. او طیفی از تمام شکنجه
 

 ه شدهمانند انسان باال برد



 
 کرد که او در آسمانها مانند پسر انسان شناخته خواهد شد: میبا صحبت از ظهور دوم خود، عیسی تأکید 

 
و به هر کس برای اعمالش پاداش خواهد   راه فرشتگانش خواهد آمددر جالل پدر خود به هم   پسر انسانزیرا  

 (.۲۹:۱۶داد )َمتّی 
 

 گوید: در متن دیگر پولس رسول به طور واضح از اهمیت جهانی عیسی مسیح دقیقا همانند یک انسان می
 

مسیح عیسی  یعنی آن انسان که  »زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد،  
 (. ۶-۲: ؛ او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را پرداخت.« )اول تیموتائوس است

 
پردازیم که چرا باید دقیقاً چنین  سؤال می  شد. ما باز به اینبرای دادن بهای بازخریدِ مردم، مسیح باید یکی از آنها می

 ماند.شد؟ اما حقیقت همچنان حقیقت باقی میمی
 
 كند. ابراین، كتاب مقدس كامالً قاطعانه و بطور واضح مسیح را انسان معرفی مینب
 
 
 
 

 گواهی دربارۀ خداوند بودن مسیح 
 

 همانند خدا وعده داده شد
 

 نوشته شده بود اشاره کرد:   ۱۱۰ طبیعت مسیح، عیسی به نبوت داوود که در مزمور با سؤال از فَریسیان دربارۀ 
 
 (. ۱:۱۰)مزمور .ین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم : »به دست راست من بنشیهوه به خداوند من گفت 

 
در این قسمت، داوود دربارۀ فرزند و وارث تاج و تخت خود سخن گفت. اما به جای تأکید بر برتری خود نسبت به او، 

و »آدونای«    او از کلمات »یَهُوَه«نامید. برای این هدف،  خداوند  داوود خود را در موقعیت وابسته قرار داد. داوود او را  
اده کرد. داوود با نبوت تصویری را کشید: »یهوه به آدونای گفت، به کلمات سنتی برای توصیف خدای اسرائیل استف

 دست راست من بنشین«.
 

 خدا به خداوند من گفت...
 

گوید، مچون خداوند سخن میبا از حفظ گفتن این بخش، عیسی مسیح تأکید کرد که خود داوود دربارۀ او، مسیح، ه
 نامید.خود را میبا استفاده از اسمی که خداوند در طی عهد عتیق 

 



باره خواستند به معنای واقعی کلمه آنرا تفسیر کنند. هر وقت در این دانستند. اما آنها نمییهودیان این متن را بخوبی می
 دادند سکوت کنند. شد، آنها ترجیح میصحبت می

 
حال   این  داوبا  تنها  پیشنه  عتیق  عهد  انبیا  سایر  بلکه  اود،  تجسم  مسیح  که  کردند  از بینی  یكی  شد.  خواهد  لهی 

 های آن توسط اشعیای نبی نوشته شده است:ترین گواهیدرخشان
 

انگیز‘ زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او ’مشاور شگفت 
 (.  :۶خوانده خواهد شد )اشعیا  ’َسرور صلح‘و  ’پدر سرمدی‘ و   قدیر‘’خدای و 

 
 گذارد. کامالً واضح است: نامد، جایی برای تفسیر به نوعی دیگر باقی نمیطور مستقیم مسیح را خدا میتن به این م

 ً  شخصیت الهی  خدای قدیر، پدر سرمدی )یا پدر سرمد(، َسرور صلح. این قسمت بر چندین ویژگی و ذاتی که منحصرا
 شود.طور همزمان متمرکز میاست به

 
 عنوان خداوند ندارد. دربارۀ مسیح بهعهد عتیق شواهد کمی 

 
 عمل کرد  همانند خدا

 
کردند که با خداوند سر و کار  های مختلف در طول خدمت زمینی مسیح، بسیاری از مردم به وضوح درک میدر موقعیت 

 – خالف همه قوانین طبیعی تعداد باورنکردنی ماهی گرفت، او فهمید: عیسی  دارند. وقتی پطرس با حرف عیسی بر  
 فقط نبی نیست.

 

 چون َشمعون پطرس این را دید، به پاهای عیسی افتاد و گفت:

 »ای خداوند، از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم!«  –

 (.  - ::زده بودند )لوقا چه خود و همراهانش از واقعۀ صید ماهی شگفت 

 
و  ماهیگیری حرفهدر    پطرس  بود. کجا، چه وقت  نان پطرس  این  بود.  را ماهیگیر ای  این  باید ماهی گرفت.  چگونه 

دانست نه نجار. اما، با روبرو شدن با تجلی قدرتهای ماوراء طبیعی و دانش پسر خدا، پطرس از ترس نگاه کردن به  می
رد. به همین دلیل او شروع به التماس كرد: »َسروَر من،  او به کف قایق افتاد. ناگهان فهمید با چه کسی سر و کار دا

من نيا، چون من ناپاكتر از آنم كه در حضور تو بايستم«.  او ناگهان به وضوح فهمید که خداوند حقیقی در مقابل  نزديک  
 و او بسیار شگفت زده شد! این هم یک دیدار واقعی با خداوند، دوستان! –اوست 

 
 . زده کرد گردان را تا عمق وجودشان حیرت شود که شاگری توصیف میدر انجیل مرقس وضعیت دی

 

 عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود:

 »ساکت شو! آرام باش!«  –



 گفتند: آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکمفرما شد... آنها بسیار هراسان شده، به یکدیگر می 

 (.۵۱ ،  ۵: ۳ برند؟« )مرقس  و فرمان می »این کیست که حتی باد و دریا هم از ا  –

 
تمامی اینها چنان آشکار بودند که حتی رهبران یهود    –ای دارای اقتدار  دادن، اخراج ارواح، آموزه معجزات، آیات، شفاء  

 کردند که با کسی سر و کار دارند که از سوی خدا آمده است.در اعماق وجودشان درک می
 

 : [ شبی نزد عیسی آمد و به وی گفتمالحظه نویسنده -او ]نیقودیموس 

تواند آیاتی را که تو به انجام  کس نمی علّمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ دانیم تو م»استاد، می  –
 (. ۲:۳رسانی، به عمل آورد، مگر آنکه خدا با او باشد« )یوحنا می 

 
 معرفی شد   همانند خدا

 
اعتراف مشهور  ر پاسخ به  عنوان مثال، دگفت که او خداست. که بهخود عیسی مسیح بدون هیچ چون و چرایی می

 پطرس، عیسی وی را بخاطر از خدا نامیدنش منع نکرد. بر عکس او از شاگردش حمایت کرد.
 

 َشمعون پطرس پاسخ داد:

 »تویی مسیح، پسر خدای زنده!«.  –

 عیسی گفت:

را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که    خوشا به حال تو، ای َشمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت –
 (.۱۹-۱۶:۱۶در آسمان است )َمتّی 

 
اگرچه الهیات لیبرال امروزه سعی در تفسیر سخنان عیسی مسیح دارند طوری که ادعای الوهیت را از او سلب کنند، با 

کردند که مسیح خود را خدا ها درک میاین وجود، افرادی که در ابتدا به آنها خطاب شده بود، تفسیرشان روشن بود. آن
 نامد.می

 
عیسی پاسخ داد که شواهد   هنگامی که یهودیان بار دیگر از عیسی درخواست نشانه ای کردند تا رسالتش را اثبات کند،

 به اندازۀ کافی برای این امر نشان داده شده است و سخنان خود را با این جمالت به پایان رساند: 
 

 تیم. من و پدر یکی هس

 عیسی به ایشان گفت:  برداشتند تا سنگسارش کنند.آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ  

خواهید سنگسارم ام. به سبب کدامین یک از آنها می »کارهای نیِک بسیار از جانب پدر خود به شما نمایانده –
 کنید؟« 

 پاسخ دادند: 



خوانی.«  ی گویی، زیرا انسانی و خود را خدا مکنیم، بلکه از آن رو که کفر می »به سبب کار نیک سنگسارت نمی  –
 (.۳۳-۳۰:۱۰ )یوحنا  

 
عنوان خدا سخن گفت و به همین دلیل آنها  برای یهودیان در سخنان مسیح هیچ ابهامی وجود نداشت. او از خود به

 تند. دانسسنگ برداشتند. سنگسار کردن نوعی برخورد قهری با کفر گویان بود و آنها مسیح را یکی از آنها می
 

یابیم. یک روز هنگامی که آنها از مسیح شنیدند که کسی که  ری از این شواهد را میما در صفحات کتاب مقدس بسیا
 بیند، یهودیان به صراحت خشمگین شدند: کالم او را نگاه دارد، برای همیشه مرگ را نمی

 

ت: »اگر  پنداری؟« عیسی گفد. خود را که می آیا تو از پدر ما ابراهیم هم بزرگتری؟ او مُرد، و پیامبران نیز مردن –
گویید، دهد، پدر من است، همان که شما می من خود را جالل دهم، جالل من ارزشی ندارد. آن که مرا جالل می 

شناسم، همچون شما  شناسم. اگر بگویم او را نمی شناسید، امّا من او را می خدای ماست. هرچند شما او را نمی 
 دارم.را نگاه می شناسم و کالم اوامّا من او را میدروغگو خواهم بود. 

 کرد که روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد.« پدر شما ابراهیم شادی می 

 (. ۹  -::۳  ای؟« )یوحنا یهودیان به او گفتند: »هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده –

 
 نوشته شده است: ند که از روی سخنان خود او کترین اثبات الوهیت مسیح ارائه میجمله بعدی روشن

 

 گویم، پیش از آنکه ابراهیم باشد، من هستم!«عیسی به ایشان گفت: »آمین، آمین، به شما می  –

-:::  پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند، امّا عیسی خود را پنهان کرد و از محوطۀ معبد بیرون رفت )یوحنا  
  .) 

 
 ز این دو کلمه »من هستم« خشمگین شدند.ا دیان را خشمگین کرد؟ آنهادانید چه چیزی یهوآیا می

 
از فعل گذشته ی »بودن«   از ابراهیم  با صحبت  نگاه کنید. عیسی  این ساختار دستوری  به چگونگی ترکیب  خودتان 

ر ماهیت ابدی خود: کند، با تأکید بکند. اما در رابطه با خود او از همان فعل در زمان حال حاضر استفاده میاستفاده می
 باشد... ام« میآنکه ابراهیم باشد، من هستم!«. که به معنی »من همیشه بوده»پیش از 

 
اما بیشترین تأثیر را سخنان مسیح که به زبان آرامی بیان شد گذاشت که بسیار نزدیک به زبان باستانی عبری است 

گوید مسیح چه می  با چشم باز و با درک اینکه  مخصوصا وقتی متن اصلی را می خوانید، شما فقط شروع به دیدن
یَهُوَه است. این نام مقدس خداوند می باشد. به همین دلیل    –کنید. ترجمه تحت اللفظی عبارت »من هستم«  می

 ها را به دست گرفتند.یهودیان دوباره سنگ 
 

نوندگان  ات مسیح دربارۀ الوهیت او ششنیده نشده بود که کسی را در معبد مورد ضرب و شتم قرار داده باشد. اما اظهار
 را چنان خشمگین کرد که آماده بودند او را در همان معبد یعنی مکان مقدس بکشند. 



 
کرد.  اما مهمتر از  خداست. او همانند خداوند عمل می  – گفتند که او  خداست. انبیا می  –گفت که او  پس عیسی می

 دادند. میخداوند شهادت  عنوانهمه، خود پدر و روح القدس دربارۀ او به
 

این همان چیزی نیست که خودتان قضاوت كنید كه چه کسی می آیا  بماند؟  زنده  بکند و  ادعای مقام خدایی  تواند 
 گفت؟ غماالئیل می

 
کنم که دست از این افراد ]رسوالن[ بردارید و آنان را به حال  پس در خصوص این مسئله نیز به شما توصیه می 

گمان راه به جایی نخواهند برد. امّا اگر از خدا باشد،  عملشان از انسان باشد، بی یرا اگر قصد و  خود واگذارید. ز
 (. ۳ -  ::۳ جنگید! )اعمال ، زیرا در آن صورت با خدا می توانید آنان را از میان برداریدنمی 

 
الوهیت مسیح در مالء عام  درباره   آورده است، خداوند حداقل سه بار  ۱۱۰ عالوه بر این اظهارات نبوی که داوود در مزمور 

سخن گفته است: در غسل تعمید عیسی، پس از دگرگونی سیمای عیسی و در زمان ورود مسیح به اورشلیم. هر بار 
 سخنان وی تقریباً حاوی همان پیام بود:

 

 آنگاه ندایی از ابر در رسید که 

 ( : ۳ )لوقا  ام؛ به او گوش فرا دهید«! »این است پسر من که او را برگزیده –

 
 صحت این سخنان توسط شخص سوم تثلیث اقدس، روح القدس تأیید شده است.

 
یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟ اوست آن که با آب و خون آمد،  کیست آن که بر دنیا غلبه می 

ون روح،  چ  ه وی[،دهد ]دربارروح است که شهادت می یعنی عیسی مسیح. تنها نه با آب، بلکه با آب و خون؛ و  
 (. ۶- : حق است )یوحنا  

 
 

 اهمیت حقیقت دربارۀ تجسم الهی 
 

را   او  باید  به هم وصل کنیم، ما فقط  را  انسانی عیسی مسیح  و  الهی  اینکه در ذهن خود سعی کنیم ذات  به جای 
است. تماس ت  ناپذیر از اعتقادات حقیقی مسیحیکند بپذیریم. این بخش جدایی همانگونه که کتاب مقدس معرفی می

ناشدنی باید ما را به حالت پرستش و مصالحه ای فروتنانه سوق دهد که بدنبال خود اعتماد و اطاعت را به با این درک
ها و فعالیت مبشرین، بدون  ها و قوانین، کلیه مراسم و تشریفات مذهبی، کلیه خدمت همراه می آورد. تمام فرمان

 دهند.میت این درِک حیاتبخش مفهوم خود را از دس
 
 
 
 



 کند حقیقت مطیع می 
 

کند، کند که همه چیز باید برای او قابل درک باشد. اما وقتی او تجسم خدا را لمس میانسان با این پیشفرض زندگی می
 کند!فهمد. تجسم الهی به شکلی عظیم مطیع میبیند: او هیچ چیزی را نمییک چیز را به روشنی می

 
از کند.  ت، او در قدرت و عدالت متعال است؛ انصاف او بیکران است و ظلم نمی افبه قادر مطلق دست نتوان ی

 (.۲۵-۲۳:۳۹ )ایوب کند.پندارند، نظر نمی ترسند؛ او بر کسانی که خود را حکیم می این رو آدمیان از او می 
 

توانیم او را ن دلیل که ما نمییاو نتیجه: »...از این رو...«. به    –به اولین عبارت نگاه کنید: »به او دست نتوان یافت«  
او بر   –ناشدنی ست  این نیز واکنش صحیح به خداوند درک  –ترسند...،  کامالً درک کنیم، »از این رو آدمیان از او می

 کند!«پندارند، نظر نمی کسانی که خود را حکیم می
 

به درک اینکه او بسیار    کنیمشروع میسازد. ما  میانسان )مسیح( درماندگی و وابستگی ما به خداوند را آشکار  -خدا
های ما راه –های او  کند و راهحکیم تر، قدرتمندتر و از نظر سیستماتیک باالتر از ما است. او واقعاً بر جهان حکومت می

 دهد و نیازی به توصیه یا پیشنهادات ما ندارد.داند انجام مینیست. او آنچه را که نیاز می
 

 کندیر می حقیقت متح 
 
کنیم  کند. وقتی در مورد آن فکر میسازد و ما را متحیر میانسان )مسیح(، عظمت وجودی خداوند را آشکار می-ادخ

کند. و این یک نوع  انسان مسیح در ما حالت شادی باورنکردنی ایجاد می-دهد: مفهوم خدااتفاق شگفت انگیزی رخ می
 شویم! زده و خوشحال می خداوند شگفت  ناشدنی کاملخوشحالی مصنوعی نیست. ما از تصمیمات درک

 
خداوند معجزه تجسم الهی را بوجود آورد نه فقط برای اینكه نشان دهد که او توانایی چه چیزی را دارد. پسر خدا بصورِت 

 است!آزمایشی انسان نشد. او این کار را انجام داد، زیرا این تنها راه نجات شما و من بود و قابل ستایش 
 

گناه خود را گرفت و تمام دشوارِی خشم خدای عادل را بر او ریخت، چرا که بر روی در پسر بی یز است که پستایش برانگ
 او گناهان ما و شما قرار داشتند.

 
 (. :۲۱ او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایِی خدا شویم )دوم قرنتیان 

 
یابند!؟ چطور ممکن است کالً کسی به جای ما حساب نجات میبرد و گناهکاران  است: قدوس رنج می  چطور ممکن

 دهد! آخر، این عادالنه نیست! ایم و او حساب پس میپس بدهد؟ ما گناه کرده
 

عنوان ها بهها را نه تنو آیا این قابل ستایش نیست که خداوند جسم شد و پارسایی خود را به ما داد؟ اینکه او انسان 
 زندان خدا شدن خلق کرد؟!لوق، بلکه برای فریک مخ

 
 بخش نیستند... اند و تأثیرمتأسفانه، برای بسیاری این حقایق خیلی پیش پا افتاده شده



 
کند. نبی قصیده حاکمیت  العاده در کتاب اشعیای نبی وجود دارد که طرح فدیهخداوند را ستایش مییک باب فوق 
 اید. ُسرخداوند را می

 
 (. ۲-۳ :۱کرده... )اشعیا   ما را باور چه کسی پیام

 
این کلمات شروع می با  اکنون میاشعیا  باور    –گویم  کند: »آنچه  واقعا  او  اگر کسی بشنود،  پذیر نیست!  امکان  کالً 

 کند!«نمی
 

زیرا در حضور وی   بر کِه مکشوف گشته است؟  بازوی خداوند  و  باور کرده،  را  ما  پیام  و  چه کسی  نهال،  چون 
واهد رویید. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم، و نه ظاهری که  ای در زمیِن خشک خشه همچون ری 

 (. ۲-۳ :۱مشتاق او باشیم )اشعیا 
 

توانست باور کند که این مسیح است؟ بدون تشریفات، بدون افتخار، بدون  شود: »چه کسی میاشعیا شگفت زده می
 حد که در او هیچ جمالی یافت نمی شود.  ف و خوار شده، تا اینی در اطراف... او ضعیهیچ فرشته ی کروب

 
خوار گشت و به حسابش    چون کسی که روی از او بگردانند،خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده.  

 (.۳ :۳نیاوردیم )اشعیا 
 

کردن به د تحقیر کند که مردم از نگاه اجازه دهد که خود را تا این حتواند  این کامالً غیرقابل درک است! چگونه خدا می 
 دهد... دهد، تصویری فراتر از درک ما را نمایش میاو کراهت داشته باشند؟! اما آنچه در ادامه رخ می

 
 و دردهای ما بود که او حمل کرد... رنجهای ما بود که او بر خود گرفتحال آنکه 

 
 د: کنو بالفاصله اضافه می

 
 مصدوم و مبتال پنداشتیم.خدا مضروب، و از دست او  ... اما ما او را از جانب

حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سالمتی  
 (.  -۳ :۵یابیم )اشعیا بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می 

 
ورزد. او فقط مانند  فهمد، امتناع می یدهد ممقابل چشمانش انجام می   نکه او آنچه را  که خداوند در اشعیا از بیان ای

بیند. او انگیزه قربانی شدن او را کند. او احساسات مسیح را میدهد را ثبت میتندنویسی می باشد که آنچه رخ می
 بیند... می

 
سبب بسیاری را پارسا خواهد گردانید،    د. خادم پارسای من به معرفت خوسیر خواهد شدثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و  

 (. ۳ :۱۱ )اشعیا  زیرا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد 
 



رهایی نسل    الهی و عذابهای مرتبط با مرگ صلیبی و بهاینجات دهنده از نتیجه کار عظیمش راضی خواهد بود. تجسم  
اینها شادی و رضایت ارمغان می  بشر همه  پارسا شآورد.  برای وی به  از گناهِ  و هدف حاصل خواهد شد:  مرده شدن 

 "بسیاری".
 

 کند که نتیجه اعمال مسیح به همان اندازه برای پدر خوشایند خواهد بود. عالوه بر این، اشعیا درک می
 

خود را قربانی گناه ساخت، نسل  این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتال سازد. چون جان  خواست خداوند  اما  
 (.۳ :۱۰ د شد، و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید )اشعیا د را خواهد دید و عمرش دراز خواه خو

 
ترین اقدام در جهان هستی! طرح توسط خود خداوند تا به آخر فکر و تکمیل شده،  مهیج  –کارِ بازخریدِ روح من و شما 
ت که پولس رسول تند! به همین دلیل قابل توضیح اسده... تمامی اینها قابل ستایش هسمحبت حقیقی، قربانی زن 

 توانست از این رمز و راز و عظمت در شگفت نشود:با صحبت از نجات، به سادگی نمی
 

وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راههایش درک نشدنی. زیرا  
ا بخشیده تا به او باز پس داده او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدکر خداوند را دانسته و یا مشاور  کیست که ف

 (. ۳۶-۳۳:۱۱)رومیان  شود؟ زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جالل باد. آمین. 
 

انسان به سادگی قادر به دریافتاوج چنین نظمی است که    –پولس متوجه است که خداوند و اعمال او   آن   ذهن 
 کند!رسد، آشکار می هایی را که برای ما غیرممکن بنظر میحلخداوند راه  باشد. و او خوشحال از آنکهنمی

 
 شودحقیقت منتهی به امید می 

 
خدادرک می-ناشدنی  مطیع  را  روح  میانسان  هم  در  را  ذهن  و  درککند  خداشکند.  ست-ناشدنی  باعث  ایش انسان 

 وفاداری خداوند به فرزندانش است.ترین مکاشفه محبت و شود. این واضحانگیز خداوند میتصمیمات شگفت
 

رسد همه چیز از دست رفته است، او آماده است تا اقدام درک اینکه خداوند ما را عمیقاً دوست دارد و زمانی که بنظر می
روی او   –خود برتر از ماست  است با فکر و قدرت  غیرقابل توصیف بخش بکند. او کهکند و روح را مملو از امیدی حیات

پدر به ما می دارد. خدای  به موقع و غیرمنتظره  راه تصمیمات  برای هر شرایطی در زندگی ما  توان حساب کرد. خدا 
 موضوع دلواپسی مداوم او هستیم.  –دهد. ما های زندگی مینفس و مقاومت در برابر آزمایش اعتمادبه 

 
 توانی خود در این امر اعتراف داشته باشیم. ن را در دست بگیریم؛ ما باید به ناتالش داریم تا افسار تمام زندگی ماما 
 

کند، کامال قادر به کنترل بدن خود نیست، مغز دقیق و به موقع دستورات بدن او را برای زنی که جنینی را حمل می
. باید بپذیریم که توانایی ما در بگیرد و در زمان معین به دنیا آید کند تا بدرستی شکلکمک به انسان کوچک ارسال می

 در دستان خدای پر برکت است.   –یک توهم است. اما همراه این پذیرش باید آرامی بیاید، زیرا زندگی ما    – نترل جهان  ک
 



وند رو می کند. زمانی که  ناشدنی خدای اسرائیل، اشعیای نبی دقیقاً به حقیقت درکبرای تسلی دادن به قوم رنج دیده
دارد، وقتی محاسبات ما برای امید به بهتر شدن امور به هم می ریزد،  رسد که هیچ راهی برای خروج وجود نبه نظر می 

 توانیم با دلگرمی و آرامش به خداوند اعتماد داشته باشیم. ما می
 

 کنید، تا با او برابر باشم؟ گوید: مرا با که قیاس می آن قدوس می 

که لشکر اینها را به شماره بیرون  ینید: کیست که اینها را آفرید؟ کیست  چشمان خود را به اعلی برافرازید و بب
یک از آنها گم نخواهد  خوانَد؟ به سبب کثرت قوّت و عظمت قدرتش هیچ  آورد، و آنها را جملگی به نام می می 
 شد.

با خود می  ، و خدایم گویی: طریق من از خداوند پنهان استی اندیشی، و ای اسرائیل، چرا مای یعقوب، چرا 
 ده است«؟دادرسی مرا به فراموشی سپر 

ای؟ که یهوه خدای سرمدی است، آفرینندۀ کرانهای زمین؟ او هرگز درمانده و خسته  ای؟ آیا نشنیدهآیا ندانسته 
 فَهِم او را تفحص نتوان کرد. شود، و نمی 

 کند.نیروی بیشتر عطا می  بخشد، و ناتوانان را ضعیفان را قوّت می 

کشند،  آنان که برای خداوند انتظار می اما    افتند.شوند، و جوانمردان از پا می و درمانده مینیز خسته    حتی جوانان
نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛  

 (. ۳۱ -۵۰: ۲ )اشعیا  ند گردیدخواهند خرامید و درمانده نخواه 

 
توانیم به او کشند« توجه کنید. ما می کلمات »فَهِم او را تفحص نتوان کرد« و »برای خداوند انتظار می اط بین  به ارتب

 تر از ماست! او قادر به انجام هر کاری می باشد!کند! او قویامید ببندیم. چرا؟ برای اینکه او بهتر از ما فکر می 
 

ین مبارزه هر یک از  تروع صحبت است. در باب هفتم، او سختولس رسول به رومیان در باره همین موضدر نامه پ
های کند. این مبارزه با جسم خودش است. با احساس فشار خواستهفرزندان خداوند، از جمله خودش را توصیف می

را از این پیکرِ مرگ رهایی بخشد؟« زند: »آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مجسمی، پولس رسول فریاد می
 می شود و ادامه می یابد.  ا باب هشتم با کلمات تسلی دهنده آغاز ام

 
 (.::۳۱ توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ )رومیان  در برابر همۀ اینها چه می 

 
 انسان بودن مسیح.-خدابیند؟ در حقیقت پولس رسول حمایت خداوند را در چه می

 
همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد    داشت، بلکه او را در راهاو که پسر خود را دریغ ن

 (. ::۳۲بخشید؟ )رومیان 
 

 –دلیلی که پدر پسر خود را داد، این بود که نجات به واسطۀ اعمال نیک و تالش انسانی مد نظر خدا نبود. اما خداوند 
گناه )گناه اولیه(،   یا آمدن والدین ما )آدم و حوا( و فرو افتادن درممکن است! او قبل از به دنمتخصص در شرایط غیر
 ها قبل از آن، برنامه نجات طرح شده بود.فکر ما را کرده بود و مدت

 



ید، نه به چیزهای فانی چون  ادانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، بازخرید شده زیرا می 
، امّا  او پیش از آفرینش جهان انتخاب شدنقص.  عیب و بی ون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی سیم و زر، بلکه به خ

اید، به خدایی که او را از مردگان  . شما به واسطۀ او به خدا ایمان آوردهظهور کرد در این زمانهای آخر برای شما  
 (. ۲۱ -۱::۱  )اول پطرس  دان سان که ایمان و امیدتان بر خداستببرخیزانید و جالل بخشید، 

 
اگر خداوند آنقدر ما را دوست دارد که غیرممکن را ممکن ساخته، پسرش را در جسم به جای ما او را برای مصلوب شدن  

! این استدالل توانیم در این شک کنیم که او راه حلی برای دشوارترین مشکالت ما پیدا خواهد کرد؟داده، پس چگونه می
 ست.اصلی پولس است. این نقطه امید او

 
دهد. عیسی نه تنها جان سپرده، بلکه  انسان بودن مسیح دلیل دیگری به ما برای اطمینان از محبت خداوند می-خدا

 برخیزانیده و در دست راست پدر آسمانی نشست تا بتواند برای هر یک از ما شفاعت کند. 
 

 شمارد!برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می کیست که 

ست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست یک
 کند!که برای ما شفاعت می 

یا شمشیر؟ )رومیان    کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر
۳۳::- ۳ .) 

 
انسان در پارسایی کامل خود که به ما -یح خدااه و با تمامی نواقص ما، عیسی مسپس از هر گناه ما، پس از هر اشتب

 کند. نیز ریخته شده است به پدر یادآوری می
 

توانیم  با او امیدوار باشیم. ما می  توانیم به رستاخیر و زندگی ابدیاین بدان معنی است که با آمدن به نزد خداوند، ما می 
توانیم روی شفاعت مسیح حساب کنیم وقتی  . ما می4ای که شخصاً برای ما ذبح شده اسدربارۀ او بخوانیم چون بره 

توانیم  به گناهان خود توبه کنیم و بخشیده شده و با تجدید رحمت خداوند در قوت برای پیروزی بلند شویم. ما می
های زندگی،  انیم در بحبوحۀ طوفان توعنوان داستانی دربارۀ خودمان بخوانیم. ما میتاب مکاشفه را بههای کآخرین باب

 م، با انعکاس نویسنده این سطرها: با آرامش بر روی دم کشتی بخوابی
 

 خداوند برایم درد بیشتری خواهد فرستاد،
 توانم تحمل کنم.که من می 
 ده اش هستند به خواست و ارا  –ها و غمها همه طوفان 

 و با قدرت نجاتم می دهد.
 

 کند،کسی جرات می من به خدا ایمان دارم. چه  
 بنیان مرا بلرزاند؟ 

 او همه چیز را نگه داشته، او مالک همه هستی ست، 
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 او که قادر است اکنون هم نجات می دهد!
 

 ای باز است،برای من هر روز، چشمه 
 فیض عظیمش را بر من است!

 همان مقدار است که دقیقا آن حاوی 
 من نیاز دارم تا مقاومت کنم. 

 
 ام کنند،  ر است. بگذار مسخره خداوند تغییر ناپذی

 دشمِن زیرک: من تنها نیستم.
 دهد، خداوند به من قدرت می 

 و من فقط باید او را در بر بگیرم.
 

 فرستداو برای من درد بیشتری نمی 
 شاید قطره قطره، یکی یکی...

 خواست خداوند نهفته،  –و در هر قطره 
 ... 5نوشدو هر یک را او همراه من می 

 
 

 ی آورد برداری م ن حقیقت فرما
 

 باشد. های تحلیلی انسان مینتیجه منطق آسمانی ست که بسیار فراتر از توانایی  –مکاشفۀ خداوند 
 

 یم.شودر حقیقت چیزها زیادی در جهان وجود دارد که ما از نفهمیدن آنها اصالً شرمسار نمی
 

دانند که برای تماشای اخبار باید دکمه مشخص  دانید تلویزیون چگونه ساخته شده است؟ اکثر مردم فقط میآیا شما می
فشار دهند   میچراغ    –را  کار میروشن  به  شروع  ماشین  و  را  شود  استفاده  دستورالعملهای  دلیل  همین  به  کند. 

اند که اطالعات کمی در مورد دیودها، الکترودها، ترانزیستورها و چیزهای دیگر  شدهنویسند. آنها برای افرادی ساخته  می
 ین جعبه مملو از آن است، دارند. که ا

 
  و برکت   –گویم بپذیرید  انسان بودن را تا آخر درک کنید! آنچه را که من می-دهد: سعی نکنید خدا خداوند هشدار می 

 عنوان دستورالعمل زندگی برای ما گذاشته شده است. را بهخواهید یافت. برای همین هدف کتاب مقدس 
 

از آِن ما و فرزندان ماست، تا تمام کلمات این شریعت    ماست، اما امور مکشوف تا ابدامور نهان از آِن یهوه خدای  
 (.  ۲: ۲ را به جای آوریم )تثنیه 
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خته تا ما بتوانیم به درستی زندگی کنیم. انسانها با دلواپسی خود، خداوند دقیقاً به همان مقدار نیاز برای ما آشکار سا
شدند اگر مکاشفه ایشان آنگونه بود که خدا درباره همه چیز می اندیشد. )به زبان یامید ماز ایمان داشتن به خداوند نا

 خداوند خودش و افکارش را تا حد انسان نزول داد تا ما او را درک کنیم(.  ساده
 

مسیح گفتگوی  از  کوچکی  بیاورید.   بخش  یاد  به  را  یهودی  شریعت  فرهیختگان  و  بزرگان  نماینده  نیقودیموس  با 
تا  نیقودیموس اختیار  و  دارند  قانون  از  آگاهی  بیشترین  که  مردمی  از  گروهی  بود،  سنهدرین  اعضای  اتخاذ از  در  م 

 تصمیمات با ماهیت مذهبی در باالترین سطح را دارند. 
 

 عیسی جواب داد:

 تواند به پادشاهی خدا راه یابد... گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی آمین، به تو می »آمین،  –

 موس از او پرسید:ودینیق

 »چنین چیزی چگونه ممکن است؟«  –

 عیسی پاسخ داد:

  دانیم سخن گویم که ما از آنچه می یابی؟ آمین، آمین، به تو می »تو معلّم اسرائیلی و این چیزها را در نمی  –
 پذیرید.دهیم، امّا شما شهادتمان را نمی ایم شهادت می گوییم و بر آنچه دیدهمی 

زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به  دربارۀ امور    اگر هنگامی که
نی پسر انسان ]که در آسمان  کس به آسمان باال نرفته است، مگر آن که از آسمان فرود آمد، یع شما بگویم؟ هیچ 

 (. ۱۳- ، ۳: است[ )یوحنا 

 
 نیقودیموس در مقابل حکمت خدا تسلیم شد.

 
اید که درک آن برای شما دشوار بوده باشد؟ تصور کنید که خداوند آیا تا به حال با قسمتهایی از کتاب مقدس برخورده

 کرد؟ فقط با این زبان با شما صحبت می
 

توانیم همه هستی  شویم. ما هرگز نمیناشدنی روبرو می وقتی با خداوند در تماس هستیم با خدای درکباید بپذیریم که  
باید بدون در  توانیم کامالً تمام دالیل یا سایر اقدامات او را توضیح بدهیم. ولی ما با ذهن خود درک کنیم. ما نمی او را 

 نظر گرفتن این موضوع مطیع او باشیم. 
 

پذیرش حقیقت خداوند است. او در فکر آن بود تا    –ناشدنی را توضیح بدهیم. وظیفه ما  نکنیم درک  تالش  –وظیفه ما  
 کنیم.  که زندگی خود را بر اساس آن بنا  –ا برایمان با بیان صریح و قابل فهم آشکار سازد و برکِت ما این است  حقیقت ر
 

ر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات  امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پس
 (. ۳۱:۲۰ داشته باشید )یوحنا 

 



دربارۀ مسیح بیندیشید. تا شما به انسانیت او، الوهیت او و خواندن این کتاب بتوانید    خواهم که شما در حینمن می
ببینید ک اینکه شما بتوانید در او نجات دهنده را  او فکر کنید.  فردی مشکل  به طرز منحصره بهبه رنج و قربانی شدن 

به ترس روحانی در برابر خدا کمک کرده   حقیقِی گناهان شما را حل کرده است. اینکه خداوند روح شما را لمس کرده و 
 است.

 
 
 
 

 کنید؟به مسیح فکر می شماپس 
 

 کنید، به چه چیزی؟ کنید؟ و اگر فکر می آیا اصالً شما دربارۀ مسیح فکر می  ❖
 

آورید؟ فهمیدن اینکه کنید؟ و از کجا شما اطالعات دربارۀ مسیح بدست می شما درباره او فکر می چند وقت یکبار   ❖
 دهد.رفتار عملی شما را چطور تغییر می  او کیست،

 
کند و عدم توانایی شما از ارزيابي و درک منطقی انسان بودن مسیح می -واقعيتی از كتاب مقدس كه تاكيد بر خدا ❖

 آورد؟ در شما بوجود می  اين حقيقت، چه واكنشی
 

 دین شما بر روی چه اساسی ساخته شده است؟ هسته تشکیل دهنده آن چیست؟ ❖
 

ناشدنی که به زمین آمد تا نجات دهنده شما شود را شناختید؟ چگونه پاسخ  انسان درک -سیح خداا در مآیا شم ❖
 گذارد؟ به این سوال بر زندگی عملی شما تأثیر می 

 
دهد؟ این  ، هر سال نشان می تش خداوند عمال خود را در وقایع هر روز، هر هفته چگونه تقدیس شدن در پرس  ❖

 ان زندگی تان نمایان می شود؟ تقدیس شدگی چگونه تا پای 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 متولد شد تا بمیرد 

 
مکاشفه  ... آن برۀ ذبح شده سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است،و سزاوار حرمت و جالل و ستایش.   

۱۲:  
 

 داستان بره 
 

از  مجموعه  –کتاب مقدس   آنرا حدوداً    ۶۶ای  است.  ب  ۵۰ کتاب  در طی  و  زمینی  پانصد سال  نویسنده  از هزار و  یش 
پردازد. با این حال ای از مسائل میت که به طیف گستردههای آن دارای ژانرها و سبکهای متنوعی اساند. باب نوشته

فهمید که کامالً واضح دارای یک موضوع تجزیه و تحلیل کتاب مقدس، شما خیلی زود می  بدون در نظر گرفتن تنوع، با
 و یک هدف مشترک است.

 
سازد. از صفحه دهد و از آنها کلیسا میان اصلی کتاب مقدس خداوند است که مردم را از نابودی ابدی نجات میرم قه

بطو آخرین صفحه كتاب مکاشفه، خداوند  تا  پیدایش  آشكار  اول کتاب  ما  روی  پیش  را  نجات  برنامه عظیم  ر مداوم 
 سازد كه شخصیت اصلی آن عیسی مسیح است. می

 
شود و با جالل یافتنش از  ستان نسل بشر. این کتاب با آفرینش انسان آغاز می داستان است. دا  کتاب مقدس، کتاب

 رسد. طریق پیوندی جدا ناپذیر و جاودانه با خداوند به پایان می



 

 تاریخچه جهان هستی
 ۱تصویر 

 
وجود داشته است. خدا  کنیم، پیش بنیاد آفرینش شرح داده شده در کتاب پیدایش، تنها  همانطور که ما مشاهده می

سپس در زمانی معین جهان مادی پدید آمد. اما روزی می رسد که خط آن را منقسم می کند: کلیسا ربوده می شود و  
 ابدیِت هر انسانی در روزی به نام روز داوری تعیین می شود.

 
ک نکته اساسی تکمیل کننده: با یپس از آن همه چیز مانند آغاز خواهد بود: ابدیت با خدایی که قائم به ذات است. اما  

 در برابر او کلیسایی ست که فدیه شده است. 
 

را نگاه کنید(. هر آنچه تا این لحظه    ۱عنصر مرکزی تاریخ بشریت است )تصویر    –فدیه ای که توسط پسر خدا داده شده  
 كتاب عهد عتیق شرح داده شده است.  ۳ افتاد، آمادگی برای فدیه بود و در اتفاق می

 
تاب مقدس در انجیل ها قرار دارد که در خود توصیف تولد، زندگی، مرگ، رستاخیز و صعودِ مسیح، عناصر اساسی  ج کوا

گنجانند. همه كتابهای دیگر عهد جدید به موضوع تشکیل كلیسا اختصاص یافته و با شام پیروزمندانه بره،  فدیه را می 
 به ابدیت می رود. 

 
منابع جهان   تاریخ جهان،  بههستیوقایع  اینها فقط  تمامی  و...  انسانی  روابط  فناوری،  و  علمی  پیشرفتهای  عنوان ، 

کنند و در پشت آنها اسرار یک شاهکار بزرگ یعنی »مسکن خدا با آدمیان« در حال ساخت  داربست ساختمانی عمل می
 .6است
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 جالل انسان
پیوند ابدی و کامل کلیسا 

 با خداوند
 آفرینش انسان

 فروافتادن در گناه )گناه اولیه(

ریدبازخ   

 آماده شدن برای فدیه

 بنای کلیسا



شده است. بدون چیزی کم یا  کر  هر عنصر از برنامه خداوند برای ساخت کلیسا بسیار دقیق همه جانبه در مورد آن ف
با یک هدف منظم بطور هم زمان در یک زنجیرۀ تاریخی قرار  الهی، هزاران عنصر پراکنده  با یک حرکِت دانش  زیاد. 

 گیرند. می
 

اما با آمدن آسمان بر زمین عیسی مسیح، خداوند در بدن انسان قرار میگیرد. به همین دلیل خود عیسی مسیح بارها  
 کنند. عنوان شخصیت اصلی فعال تاریخ بشری خطاب میامی کتابهای عهد عتیق او را بهتم تأكید كرد كه

 

بایست مسیح های انبیا دارید! آیا نمی خردان که دلی دیرفهم برای باور کردن گفته آنگاه به ایشان گفت: »ای بی 
رد و آنچه را که در تمامی  ز کاین رنجها را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟« سپس از موسی و همۀ انبیا آغا

 (.۲۹-۲۵: ۲ کتب مقدّس دربارۀ او گفته شده بود، برایشان توضیح داد )لوقا 
 

بایست مسیح این رنجها را ببیند و دانش و دلی دیرفهم« چه چیزی را نتوانستند درک کنند؟ چگونه »میشاگردان »بی
 سپس به جالل خود درآید«؟

 
رهایی مردم و مهمترین معامله روحانی   نامد. بهایمكرر او را فدیه نسل بشر می  طوربا صحبت از مسیح، عهد عتیق به

عنوان  گناه خدا در جسم، انسان شده و مجبور بود بهگرفت که پسر بیدر جهان هستی که باید در زمانی صورت می
ند؛ مرگ او پرداختی برای  شدمجازاتی برای گناهان مردم بمیرد. در آن لحظه گناهان ما باید به حساب او منتقل می

زندگی تباه ما شد؛ و قدوسیت او به ما منتقل شد. به همین دلیل ما از این قربانی بی گناه به مثابه عنصر مرکزی نقشه  
 گوییم. خدا می

 
کند، پس دوران غربت خویش را با  غرض بر حسب اعمالش داوری می خوانید که هر کس را بی اگر او را پدر می 

بازخرید شده ، زیرا می نیدترس بگذرا  از پدرانتان به ارث برده بودید،  اید، نه به دانید از شیوۀ زندگی باطلی که 
نقص. او پیش از آفرینش  عیب و بی چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی 
امّا در این زمانهای آخر برای شما ظهور کرد. شما به   انتخاب شد،  او به خدا ایمان آوردهواسجهان  اید، به  طۀ 

- ۱۹:۱خدایی که او را از مردگان برخیزانید و جالل بخشید، بدان سان که ایمان و امیدتان بر خداست )اول پطرس  
 ۲۱   .) 

 
داستان بره    –داستان بره است. به همین دلیل داستان خود ما    –به همین دلیل کتاب مقدس در مفهوم عظیمی  

 است.
 
 

 ازلی بره 
 

گویند. عنوان بره خداوند سخن میما وقت کافی برای تجزیه و تحلیل تمام متون را نداریم، بدانشکل که انبیا از مسیح به
ما تنها روی چند مورد کلیدی تمرکز خواهیم کرد، اما حتی آنها برای دیدن بار معنایی که خدا در ایده قربانی کردن قرار 

 داد، کافی خواهند بود. 
 



آغاز غیرمعمولی دارد. همانطور که قبالً اشاره کردیم، بره قبل از خلقت جهان آماده شده بود. این بدان  ه یکن برداستا
معنی است که در حین آفرینش انسان، خدا در پیش روی خود کل برنامه سیر تکاملی جهان هستی را داشته است. او 

 از خواهد بود. به همین دلیل او بره را در نظر گرفت.ه نیدهنددانست که به گناه افتادن رخ خواهد داد و به رهاییمی
 

عیب باشیم. و در محبت، بنا بر قصد  زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدّس و بی 
 ؛ تانیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم

رایگان به ما بخشیده شده است. در او، ن وسیله فیض پرجالل او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به  بدی
ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود... ما به واسطۀ خون وی رهایی یافته 

 (.  ۹-۵:۱)افسسیان 
 

ین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند  همچنرا    زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان
فرا خواند،  را که  آنان  و  فرا خواند؛  از پیش معین فرمود، همچنین  که  را  آنان  و  بسیار باشد.  از برادران  ارشد 

 (. ۳۰ -:: ۲ همچنین پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جالل بخشید )رومیان 
 

خود نبود. مدتها  بههمان ابتدا داستان فدیه با شخص دوم تثلیث گره خورده بود. تصمیم خداوند خود   ، ازدیگر به عبارت  
عنوان پیوند کلیدی برای کار فرزندخواندگی انتخاب  قبل از تولد پسران و دختران آینده در این جهان، عیسی مسیح به

 شد.
 

یابیم. شرایط پیش آمده خدا را غافلگیر شواهد بازخرید را می  ولینما ادر باب سوم پیدایش بالفاصله پس از گناه اولیه،  
 ای برای آن ریخته بود که به محض وقوع آن فاجعه روحانی به به عمل می آید.نکرد: او برنامه

 

پس یهوه خدا به مار گفت: »چون چنین کردی، از همۀ چارپایان و همۀ وحوش صحرا ملعونتری! بر شکمت  
ات خاک خواهی خورد. میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی  ای زندگی روزه همۀ  خواهی خزید و  

 (.  ۱ -۱۵:۳گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد« )پیدایش می 

 
  ت که ن اسقدرتمند ز  ثمرشود. این  شود، اما به وضوح دربارۀ او صحبت میاگرچه در متن از کلمه »بره« استفاده نمی

رسد. اما نکته همین است  نما به نظر میدهد. نسل زن برای شنوندگان امروزی مانند متناقضشیطان را شکست می
 دهنده از نسل زن خواهد بود که بعداً در لحظه لقاح مطهر بوجود خواهد آمد.  که فدیه

 
دون اینکه از الهیدان باشیم، هد. حتی بدنشان میکل تاریخ عهد عتیق، آمادگی الزم برای عمل قربانی کردن این بره را  

گیری قوم اسرائیل، دادن شریعت به او، مردمی که ناتوانی ما قادریم برخی از عناصر این نقشه را مشاهده کنیم: شکل
 کنند، وعده عهد جدید و برقراری آن.خود در اجرای قوانین را کشف می

 
 ذبح بره بجای اسحاق 

 
كند، خانواده کسی كه طبق اب مقدس ما را با خانواده ابراهیم آشنا میباره مسیح، كتاولین نبوت درصدها سال پس از  

 وعده خداوند باید برکتی برای همه مردم روی زمین شود.



 
شوند. آنها مدتها و به سختی در انتظار او بودند... وقتی اسحاق به نوجوانی ابراهیم و سارا در اوج پیری صاحب وارثی می

 دهد تا پسرش را قربانی کند.راهیم فرمان میخداوند به اب رسد، ناگهانیم
 

این فرمان عجیبی بود. فرمانی که قلبش را به درد آورد... با این حال ابراهیم با اعتماد به خدا، فرمان برداری را انتخاب 
نگاه  مهم نیست در    عمل می کند و  همیشه دقیق  –کند. او قبالً این درس را آموخته است که دستورالعمل خداوند  می

 رسد. اول چقدر دشوار به نظر می 
 

با وجود اینکه هیچ تحقق وعده از طرف خدا مشاهده نمی شد که از اسحاق قومی بزرگ بسازد خدا دستور کشتن او را  
او به کوه . از این رو  ۱۲کند كه خدا باید اسحاق را مجددا زنده كند و به این ترتیب وعده را عملی كند داد، ابراهیم فکر می 

. در آخرین لحظه خدا پدر ما ابراهیم را متوقف کرده و اسحاق را با 7کندرود و پسرش را برای قربانی آماده می ریا میمو
 کند:ای گیر کرده بود جایگزین میای که شاخهایش در بوتهبره 

 

یرا پسرت،  ترسی، زخدا می   دانم که از ن می فرشته گفت: »دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنو
آری یگانه پسرت را، از من دریغ نداشتی.« ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در  

سوز تقدیم کرد ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته، قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش، چون قربانی تمام بوته 
 . (۱۳-۱۲:۲۲)پیدایش 

 
دهد بلکه به جایگزین کردن انسان با بره نیز اشاره دارد.  تنها ایمان ابراهیم را نشان می  انگیز نهگفتاین داستان ش

جای ای که بهمردند. درست مانند قوچ، مسیح توسط خدا آماده شده بود. مانند بره دقیقاً مانند اسحاق، مردم باید می 
جان داد. اما این کل جریان نیست... کوهستان  زندان روحانی اوز برای تمامی فرفرزند ابراهیم جان داد، بره خداوند نی

مکانی است که کمی دیرتر در آن اورشلیم ساخته شد. دقیقاً اینجا بود که بزرگترین قربانی در جهان هستی    –موریا  
 انجام شد. 

 
 ای که بجای نخست زادگان یهودیان ذبح شدبره 

 
 کنیم.ئیل از مصر پیدا میاسرا ن خروج قوم بنیدرباره بره در داستاموضوع قابل توجه بعدی 

 
شماری که بدلیل عدم تمایل فرعون برای آزاد کردن اسرائیل در سرزمین مصر رخ داده، خداوند داوری پس از بالیای بی

هر   رفت وای به خانۀ دیگر میخانه نهایی را آماده  می کند. در شب قبل از خروج یهودیان از مصر، فرشته مرگ باید از  
ای را اسرائیل، خداوند به هر خانواده دستور داد كه بره تا حیوان بکشد. برای حفظ امنیت بنیای را از انسان  نخست زاده

 بكشند و خون او را بر سردر و دو تیر عمودی درهای خود بمالند: 

 
 
ها را پذیرفته بود حاضددر شددد پسددر یگانۀ خود را قربانی تقدیم کرد؛ و او که وعدهعنوان قربانی  »به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شددد، اسددحاق را به 7

ود: »نسددل تو از اسددحاق خوانده خواهد شددد.« ابراهیم چنین اندیشددید که خدا قادر اسددت حتی مردگان را زنده کند، و اش گفته شددده بکند، همان را که درباره 
 .( ۱ -۱۹:۱۱ عبرانیانفت.« )توان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ بازیامی



 

های خود سب خانواده هایی برای خود، بر ح وید و بره آنگاه موسی همۀ مشایخ اسرائیل را گرد آورد و گفت: »بر
 ِ ای از گیاه زوفا گرفته، در خونی که در تشت است فرو برید و بر سردر و دو َسخ را ذبح نمایید. دستهبگیرید و پ

یک از شما تا صبح از درِ خانۀ خود بیرون نرود. هنگامی که خداوند  های خود بمالید. هیچتیر عمودی دَرِ خانه 
مودی در است خواهد دید و از دَرِ آن خانه خواهد خونی را که بر سردر و دو تیر عگذرد تا مصریان را هالک کند،  می 

هایتان درآید و شما را بزند.  بر شماست که این آیین را کننده به خانه گذشت، و اجازه نخواهد داد که هالک 
 (. ۲۵-۲۱:۱۲ گاه دارید )خروج ای برای خود و فرزندانتان تا به ابد نعنوان فریضه به 

 
ای ریخته نشده، کشته شده است. در آنجا که خون هیچ بره   ...و خداوند خواهد گذشت...« چرا؟ چون در این خانه بره »

 مرد...فرزند اول می
 

ت همه ای که روزی باید برای محافظاز آن زمان به بعد خداوند دستور داد هر سال فَصح را جشن بگیرند تا دربارۀ بره 
 کند.داً پولس رسول این دو واقعه را به هم متصل میرا بدهد را به یاد بیاوریم. بعمردم در برابر مرگ جانش 

 
 (. :۹زیرا مسیح، برۀ پَِسخ ما، قربانی شده است« )اول قرنتیان  

 
 بره در کتاب اشعیای نبی

 
گیزی است که  اننبی ارائه شده است. این باب شگفتعنوان بره در کتاب اشعیای  دهنده به  ترین تصویر از نجاتواضح
 دهد.سی مسیح نوشته شده است و شواهد نبوی از فدیه مسیح ارائه میسال قبل از تولد عی ۹۰۰ 

 

ای در زمیِن خشک خواهد رویید. او را نه شکل و شمایلی است  زیرا در حضور وی چون نهال، و همچون ریشه  
کسی   آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده. چونمشتاق او باشیم. خوار و مردود نزد    که بر او بنگریم، و نه ظاهری که

که روی از او بگردانند،خوار گشت و به حسابش نیاوردیم. حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای 
نداشتیم. حال آنکه به ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب، و از دست او مصدوم و مبتال پ 

رهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سالمتی بخشید بر  ای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیسبب نافرمانیه 
یابیم. همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود  او آمد، و به زخمهای او ما شفا می 

ای که برای دهان نگشود؛ همچون بره ا بر وی نهاد. آزار و ستم دید، اما  رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما ر
می  پشمذبح  نزد  که  گوسفندی  چون  و  محاکمه برندهبرند،  با  نگشود.   دهان  همچنان  است،  خاموش  ای اش 

نی  ظالمانه برده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرما 
ه دردها مبتال سازد. چون جان خود را  داوند این بود که او را لِه کرده، ب قوم من مضروب گردید؟ اما خواست خ

قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ خداوند به دست وی به انجام 
. خادم پارسای من به معرفت خود سبب  خواهد رسید. ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد

 (. ۱۱ - ، :-۳ :۲ا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد. )خروج بسیاری را پارسا خواهد گردانید، زیر

 

شناسد خود را نمی  گوید كه اسرائیل نجات دهندهاین متن حاوی حقایق فراوانی درباره مسیح است. اول اینکه می 
 «(.)»ما به حسابش نیاوردیم



 

مسیح تأکید شده است: »...حال آنکه به سبب    بر ماهیت قربانی جانشین بودن  عالوه بر این، در اینجا بارها 
لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سالمتی بخشید بر او آمد،    به جهت تقصیرهای ما بدنش سوراخ شد، و    نافرمانیهای ما

مضروب    قوم من  به سبب نافرمانیبر وی نهاد...    ا را تقصیر جمیع میابیم... خداوند  و به زخمهای او ما شفا می 
بر خویشتن   گناهان ایشان را زیرا    قربانی گناه ساخت... بسیاری را پارسا خواهد گردانید،گردید… چون جان خود را  

 «. این همان رسالت بره است. کندشفاعت می کاران حمل خواهد کرد... و برای خطا 

 
ن بشریت شود، توسط خود خداوند انتخاب بایست جایگزیجایگزین اسحاق شد، قربانی که میای که  درست مانند بره 

 «.مبتال سازد که او را لِه کرده، به دردها  خواست خداوند این بود»اما  خواهد شد: و ارائه
 

بسیاری را    پذیر خواهد بود: »خادم پارسای من به معرفت خود سببپارسایی این قربانی فقط با شناخت مسیح امکان
 ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد«.  پارسا خواهد گردانید، زیرا گناهان

 
داده انجام  آنچه  به  آنها  روزی  در آینده است.  اسرائیل  توبه  درباره  پیشگویی  به وحشت این  و  نگاه خواهند کرد  اند، 

 افتند. آنها بره خود را خواهند شناخت. می
 

 بره در کتاب زکریای نبی
 

در روزهای سوگواری  نویسد که  شود. نبی درباره توبه اسرائیل میمی  یادآوری دیگر از قربانی بره در کتاب زکریا دیده یک  
 افتاد.بزرگ اتفاق می

 

ام و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهم ریخت، و بر من که نیزه  
ند، سوگواری خواهند کرد  من مانند کسی که به جهت تنها فرزندش به سوگ نشیزدند خواهند نگریست، و برای  
اش بگرید، به تلخی خواهند گریست. در آن روز، سوگواری اورشلیم زادهنخستو همچون کسی که به جهت  
رِمّون در دشت مِِجدّون، عظیم خواهد بود. تمامی این سرزمین سوگواری خواهد همچون سوگواری برای َهدَد

 (.۱۲-۱۰:۱۲ رد... )زکریا ک
 

پیش   قرنها  کلمات  برای  این  صلیب  اختراع  قلب  از  در  خداوند  روح  ویژه  از عملکرد  خدا  است.  شده  نوشته  اعدام، 
 کشاند.گوید وقتی کسی را که نیزه زده بودند ملت را به سوگواری میبازماندگان قوم اسرائیل سخن می

 
 

 شاهد پیشرو دربارۀ بره 
 

فرستاده شده بود. وظیفه یحیی تعمید دهنده روج عیسی مسیح برای آغاز خدمت، قبل از او پیکی  اندکی پیش از خ
 ود تا از طریق موعظه راه را به قلبهای انسانها جهت آمدن مسیح حاضر کند تا در آنها روح توبه بیدار شود.این ب

 



ای که  هدف کل زندگی او بود. در لحظه   دانست که او پیشرو مسیح است. آماده کردن راه برای پسر خداوندیحیی می
 ه جهانیان معرفی کرد.رائیل به نقطۀ اوج خود رسید، آن نبی، مسیح را ببیداری اس

 
عنوان  عنوان پادشاه یا معلم بلکه بهآور است که در آن لحظه یحیی که مملو از روح القدس بوده، به عیسی نه بهحیرت 

 کند.عیسی در زمین را منعکس می بره اشاره کرد. این نام ماموریِت اصلی
 

آید، گفت: »این است برۀ خدا که گناه از جهان ]بر  ی را دید که به سویش می یحیی چون عیس  فردای آن روز،
آید که بر من برتری یافته، زیرا پیش از  پس از من مردی می ”اش گفتم  گیرد! این است آن که درباره خود[ برمی 

ام که او بر  دادهبا آب تعمید    ام ومین آمدهشناختم، امّا برای ه من وجود داشته است. من خود نیز او را نمی 
 (. ۳۱ -۱: ۲ اسرائیل ظاهر شود )یوحنا 

 
 پذیرش نقش بره 

 
آوردن قربانی فدیه برای گناهان مردم است.   –گفت که هدف او از آمدن  در طول زندگی زمینی خود، عیسی مکرر می 
 تنها دو مورد قابل توجه را یادآوری می کنیم.. 

 
 داد. شود را به شاگردان توضیح میه در خدمت کردن آشکار میمفهوم بزرگی واقعی ک  زمانی رخ داد كه مسیحاولین بار  
 

کنند و بزرگانشان  دانید که حاکمان دیگر قومها بر ایشان سروری می عیسی ایشان را فرا خواند و گفت: شما می 
دم  ا بزرگ باشد، باید خاخواهد در میان شممی   رانند. امّا در میان شما چنین نباشد. هر کهبر ایشان فرمان می 

تا  شما شود. و هر که می  نیز نیامد  باید غالم شما گردد. چنانکه پسر انسان  اوّل باشد،  خواهد در میان شما 
 (.:۲ -۲۰: ۲ خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد )َمتّی 

 
ن آمدم تا بمیرم و بدین ترتیب بهای نجات مردم  سلطنت نیست. م  –ف من  کند: هدا را بیان میترین ادعمسیح محکم

 را بدهم.
 

کند. این کلمه روابط با گفتن »بازخرید«، عیسی از کلمه یونانی »لوترون« که در میان تجار برده معمول بود، استفاده می
مالکیت صاحب ای آزاد شود یا به  هکرد. برای اینکه برد اقتصادی و حقوقی خاص طرفین در فرایند خرید را مشخص می

های  گوید او آمد تا برای آزاد کردن ما بردهدیگری درآید، در ازای او الزم بود »لوترون« یا بازخرید پرداخت شود. مسیح می
 زندگی خود اوست. –گناه، بازخرید پرداخت کند و این پرداخت 

 
ده، در آخرین شام عید فَِصح  رسالت فدیه خود صحبت کرمسیح با جزئیات درباره  وضعیت دیگر  )دوم( که در طی آن  

 اتفاق افتاد.
 

برۀ ذبح شدهها یهودی در طول هزار مانند میلیون با شاگردانش  را خوردند و نجات ان سال، در این شب عیسی  ای 
این روند به    ورت دلخواه صورت پذیرد،توانست به صآوردند. شام عید فَِصح نمیاسرائیل از اسارت مصر را بخاطر می



دهد و کلماتی  شریعت قوم یهود نوشته شده بود. اما در میان مراسم عیسی ناگهان سیر سنتی آنرا تغییر میتفصیل در  
 کند.تر میافتد را بطور چشمگیری عمیقکند که معنای هر آنچه که در آن لحظه اتفاق میرا بیان می
 

آنها داد و گفت:  »اشکر کرد و پاره نمود و  همچنین نان را برگرفته،   ین بدن من است که برای شما داده  به 
سان، پس از شام جام را برگرفت و گفت: »این جام، عهد جدید شود؛ این را به یاد من به جا آرید.« به همین می 

 (.۲۰ -۲۲: ۱ شود« )لوقا خاطر شما ریخته می است در خون من، که به 

 
کرد که زمانی خداوند توسط انبیا وعده داده   صحبت در مورد عهد جدید  برای همه، عیسی شروع به طور غیر منتظره  به
نقص میسر خواهد شد تا مردم خود را دوباره و بطور قطعی از هالکت . عهدی که با ریختن خون بره جدید و بی8بود

 نجات دهد. 
 

 بره در کتاب مکاشفه 
 

شفه رسیدیم. آنچه در آن شرح داده شده است تا حد مکا –ما بررسی را با کتاب پیدایش آغاز کردیم و به آخرین کتاب 
 آسمانی متمرکز شده است. شاکله یشرایط و زیادی بر روی 

 

با نوشتهآنگاه در دست راست آن تخت هایی بر پشت و روی آن، و طومار به هفت مُهر  نشین طوماری دیدم 
»کیست که سزاوار برداشتن مُهرها و برگشودن   داد:ای نیرومند دیدم که به بانگ بلند ندا می ور بود. و فرشته َممْه

کس، نه در آسمان، نه بر زمین، و نه در زیر زمین، توان آن نداشت که طومار را برگشاید یا  چ طومار باشد؟« و هی
یافت نشد که سزاوار گشودن طومار یا نظر کردن در آن  کس  گریستم زیرا هیچحتی در آن نظر کند. من زار زار می 

هودا، آن ریشۀ داوود، غالب آمده ه یکی از پیران به من گفت: »گریان مباش. اینک آن شیرِ قبیلۀ یباشد. آنگا
ای دیدم که گویی ذبح شده باشد، ایستاده در  تواند[ تا طومار و هفت مُهر آن را بگشاید«. آنگاه بره است، ]و می 

و هفت چشم که هفت روِح خدایند   ز تخت و محصور میان آن چهار موجود زنده و پیران. هفت شاخ داشتمرک 
-  :۱نشین گرفت )مکاشفه  ند. او پیش آمد و طومار را از دست راست آن تختاکه به تمام زمین فرستاده شده

۹.) 

 
مند. به عبارت دیگر این لقب تا ابد با مسیح  نادهنده خود را میها رهایی  »بره ذبح شده« همان نامی است که آسمانی

 خواهد ماند! 
 

پرستان و هم  قدرت و اقتدار بره در آسمان توسط همگان به رسمیت شناخته خواهد شد: هم کلیسا و بتزی،  پیرو
 کنند بردارد.تواند مهرها را که برای داوری خداوند راه را باز می نجات یافتگان یهودی. بره پیروز شد و بنابراین او می

 

آنها هر  آن بیست و چهار پیر پیش پای بره بر خاک افتادند.  پس از آنکه طومار را گرفت، آن چهار موجود زنده و  
از بخوری که همان دعاهای مقدسین است. و سرودی تازه  یک چنگی در دست داشتند و جامی زرّین آکنده 
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زاوار گشودن مُهرهای آن، چرا که ذبح شدی، و با خون  سرودند که: تو سزاوار گرفتن طوماری و سسان می بدین 
ا را  از آنان حکومتخود مردم  و  برای خدا خریدی؛  و ملت،  زبان و قوم  و  کاهنانی که  ز هر طایفه  و  ی ساختی 

 (.  ۱۰ - ::خدمتگزار خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد )مکاشفه 

 
ره در  کنند. کامالً بدیهی است که بگان مقدس و هر نوع آفرینشی حمایت میها را همه فرشتو سرافی  پیراناعتراف  

 مرکز جهان هستی قرار دارد.
 

آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای  
گفتند: آن برۀ ذبح  تر بود. و با صدای بلند چنین می زنده و آن پیران. شمار آنها از هزاران هزار و کُرورها کُرور بیش

سپس شنیدم هر  رت و دولت و حکمت و توانایی است، و سزاوار حرمت و جالل و ستایش.  شده سزاوار قد
سرودند که: ستایش  مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست، با هرآنچه در آنهاست، چنین می 

 (. ۱۳- :۱۱ نشین و بره باد )مکاشفه ت، تا ابد از آن تخت و حرمت، و جالل و قدر

 
فهمد که  های خداوند شروع به جاری شدن بر روی زمین کنند، هر یک از ساکنان آن میامی که داوریاین هنگ  عالوه بر

 او با بره سر و کار دارد.
 

ر غالم و هر آزادمردی در غارها و  آنگاه پادشاهان زمین و بزرگان، و سپهساالران و دولتمندان و قدرتمندان، و ه 
ما را از روی گفتند: بر ما فرود آیید و  ها میدند. آنان خطاب به کوهها و صخره های کوهها پنهان شدر میان صخره 

 (. ۱۶-۶: ۱ نشین و از خشم بره فرو پوشانید )مکاشفه آن تخت 

 
بره غالب است. پیروزی نهایی بر شیطان و پسر خدا در کتاب مکاشفه دهها بار بره خوانده شده است. آنجا موضوع  

 لشکرش متعلق به بره است.
 

همگی با آن بره به جنگ بر خواهند خاست، امّا بره بر آنان پیروز خواهد شد، زیرا او رِب ارباب و شاه شاهان  
ر او با او خواهند  شدگاِن او با او خواهند بود، و برگزیدگاِن او با او خواهند بود، و پیرواِن وفاداو خوانده  –است  

 (.۱۵-۱۲:۱۹بود )مکاشفه 

 
یروزی بزرگ عیسی مسیح بر نیروهای شر، بلکه از اتحاد باشکوه او با کلیسا  فه نه تنها در مورد پبخش پایانی کتاب مکاش

 شود.عنوان بره نیز معرفی میها او به گوید. و در این آیه و با کسانی که بخاطر آنها فدیه  داد، سخن می
 

فراوان، و به بانگ بلند رعد، که مانست، و به غرّش آبهای آنگاه صدایی شنیدم که به خروش جماعتی عظیم می 
ای ما، آن قادر مطلق، سلطنت آغاز کرده است. به وجد آییم و شادی کنیم،  گفت: َهلِلویاه! زیرا که خداوند خدمی 

عروِس او خود را آماده ساخته است؛ جامۀ کتان    و او را جالل دهیم، زیرا زمان عروسی آن بَره فرا رسیده، و
ین است.  به او بخشیده شد تا به تن کند. جامۀ کتاِن نفیس، اعمال پارسایانۀ مقدسنفیس و درخشان و پاکیزه  

شوند.« و افزود:  آنگاه فرشته به من گفت: »بنویس: خوشا به حال آنان که به ضیافت عروسی آن بَره دعوت می 
 (.  - ۶:۱ین خدایند« )مکاشفه »اینها کالم راست



 
 لو از صلح و نشاط.با خداوند سرازیر خواهد شد؛ رابطه ای مماین جشن به مکان جاودانه مردم در رابطه 

 

و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و  
ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان    ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با

واهد داشت زیرا چیزهای اوّل  ا پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخآنه
 (.۵-۳:۲۱سپری شد )مکاشفه 

 
 کند.ن زندگی میجایی است که بره در آ –حضور بره در آسمان تعیین کننده خواهد بود. آسمان  

 
 َ ره، معبد آن هستند. و شهر نیازی به خورشید و ماه معبدی در شهر ندیدم، زیرا خداوند خدای قادر مطلق و ب

کس که کند و بره چراغ آن است. امّا هیچ چیز ناپاک و هیچ ارد که بر آن بتابند زیرا جالل خدا آن را روشن می ند
یچ روی وارد آن نخواهد شد، فقط کسانی که نامشان در دفتر حیاِت  مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود، به ه 

 (. ۲۹-۲۲:۲۱ته شده است، بدان راه خواهند داشت )مکاشفه بره نوش
 

 کند. های بی شماری است که به ما در درک خداوند و ماهیت اقدامات او کمک میاین تصویر واضح شامل ویژگی
 

 تصویری از بی گناه پسر خدا.  – بره  ▪

 تصویری از وابستگی کامل او به پدر و اطاعت از او. – بره  ▪

 ت خود.وتنی و پذیرش سرنوشتصویری از فر – بره  ▪

 تصویر قربانی جانشین.  – بره  ▪

 تصویر نجات از گناه. – بره  ▪

 تصویری از پیروزی و جشن. – بره  ▪

 تصویر جالل.  – بره  ▪
 

در   و  زیر زمین  و  بر زمین  و  در آسمان  در آنهاست، چنین  سپس شنیدم هر مخلوقی که  با هرآنچه  دریاست، 
 (. :۱۳نشین و بره باد )مکاشفه قدرت، تا ابد از آن تخت سرودند که: ستایش و حرمت، و جالل و می 

 
نامد. به همین دلیل  پس ما به این نتیجه رسیدیم كه كتاب مقدس از اول تا آخرین صفحات، موکداً مسیح را بره می

 جانشین بر روی صلیب جلجتا هدف اصلی از تجسم او بود.گوییم که قربانی ما می
 



یژگی شگفت انگیزی را پیدا کنید.  همه آنها از تولد عیسی  توان وسیحیت توجه کنید، میاگر بدقت به شواهد مبشرین م
 کنند. کنند. اما کامالً همه دربارۀ مرگ او با ارائه جزئیات بسیاری صحبت میمسیح تعریف نمی

 
مسیح دو سوم  سال زندگی    ۳۳ن انجیل را بطور متناسب بچینید، متوجه چیز دیگری خواهید شد: وقایع  اگر شما متو

ها به توصیف یک هفته اختصاص دارد  از حجم اناجیل را به خود اختصاص داده است. سومین قسمت باقی مانده تن
فته! این به وضوح اولویت ها را طبقه سال و نیم و یک ه  سی و سهکه آخرین هفته زندگی او است. حاال مقایسه کنید:  

جان سپردن برای گناهان انسانها است. روشن است که    –ن مسیح  دهد که هدف از آمدکند. این نشان میبندی می
 کند. ا را به آنچه روی صلیب جلجتا رخ داده است، جلب میروح القدس توجه ویژه م

 
های او اصالً مجبور شد جان سپارد، عالوه بر این با چنین رنج  چرا اینگونه؟ چرا مرگ مسیح تا این حد مهم است؟ چرا 

 خدا وسیله دیگری برای نجات مردم نداشت؟ پس چرا این جام از مسیح نگذشت؟شدیدی؟ آیا واقعاً 
 

کرد. پدر باور کنید اگر کوچکترین امکانی برای نجات ما از هر راه دیگری وجود داشت، خدا مطمئناً از آن استفاده می
اما برای درک ضرورت رنج  ترین، محبوبترین و عزیزترین!  رها تأكید كرد كه عیسی یگانه پسرش است، یعنی یگانه با

 بیند، مشاهده کرد.مسیح الزم است مقیاس مسئله گناه را همان گونه که خدا می
 

یک عمل انجام شده    فقط   – گناهِ انساِن اول ضربۀ جدی به ذات درونی انسان وارد کرد. واقعیت این است که گناه  
گناه   نیست.  آی.  –انسانی  انسان است. همانطور که جی.  ذکر میپاک وضعیت  آگوستین  ر به درستی  کند، همچون 

 9ذات گناهکار داریم«. –کنیم زیرا ما کنیم، ما گناه میما گناه میگناهکاریم نه به این دلیل که  –قدیس: »ما 
 

کند  ریشه دوانده است. هر سلول پر از گناه است. هر چند گناه در دل ما زندگی می( ما DNAای )ان گناه در ساختار دی
 ایم.از بدو تولد از نظر روحانی مُرده –ثیرش در کل وجودمان نفوذ کرده.  ما ولی تا

 
من زمانی شنیدم که چگونه متخصصین در حال تالش برای رشد اندامهای انسانی در شرایط آزمایشگاهی برای کمک به 

های جدید از  کنند، سلولیدارند و آن را تکثیر مگویند وقتی سلول قلب را برمیدیدگان هستند. دانشمندان می آسیب
ها نهاده شده ها که در ژن ناپذیر این نوع سلولجداییکنند. این یک کیفیت  اولین ثانیه زندگی خود شروع به تپش می

 است.
 

خواهیم برای خودمان، بخاطر خودمان  علیه خداوند است. ما مییان بربه همین شکل هر سلول انسان خروشی از عص
و    ها، احساساتداریم، زندگی کنیم. ما ایده خداوند را نه در سطح عقل بلکه در سطح خواستهو به روشی که دوست  

 از عواقب ذات گناه آلود است. –کنیم.  همه اینها ، در سطح چیزی که هستیم، نفی میاراده
 

ی یک مشکل بسیار رک کنیم که نه بخشی از انسان بلکه کل او بر تایید خودش متمرکز است. این حس تایید طلبباید د
 زات نامحدود از جانب خداوند است. گوید كه انسان گناهکار مستلزم مجاجدیس و ریشه ای است. كتاب مقدس می

 
9  Packer J.I. Original Sin − Depravity Infects Everyone //  Concise Theology: A Guide to Historic Christian Beliefs.− URL: 
//www.monergism.com/_original_sin_depravity_infect_1.php. 

http://www.monergismbooks.com/Concise-Theology-A-Historic-Guide-to-Christian-Beliefs-p-16439.html
//www.monergism.com/_original_sin_depravity_infect_1.php
//www.monergism.com/_original_sin_depravity_infect_1.php


 
از هر سلول او بیرون کشیده شود. اما انجام چنین برای اینکه این مشکل حل شود، گناه را باید از انسان جدا کرده و  

که برداشتن تومور سرطانی که در داخل اعماق اندامهای حاوی زندگی نفوذ کرده،  کاری کامالً غیر ممکن است، همانگونه  
توان فرد را نجات  گویند که این بیماری غیرقابل جراحی است، یعنی دیگر نمیاست. در چنین مواردی میغیر ممکن  

ماند همراه با آن نده میاد: در تالش برای برداشتن سرطان، پزشکان مجبور خواهند شد چیزی را که انسان توسط آن زد
 میرد.ببرند. بنابرین بیمار می

 
های انسانی جدا کرد، همینطور جداسازی گناه از  توان سرطان را بدون آسیب رساندن به خود بافت همانطور که نمی

باید بمیرد. گناه  حامل آن غیر ممکن ا او  ت را کند. قدوسیت خدا عدالناپذیر می مجازات و داوری را اجتناب  – ست. 
کند بدون  مرگ ابدی محکوم میگناه را به    -سازد. داوری خداوند انسان  طلبد و غضب خدا این نیاز را محقق میمی

توان آنرا نادیده  یا ترسناک باشد، اما نمی تواند آزار دهنده  امكان متوقف شدن مجازات! این واقعیت عینی است که می
 گرفت.

 
م الهی بود. این تنها راه شکستن چرخه  پسرش بود. از همین رو نیاز به تجس   به همین دلیل خداوند مجبور به دادن

 فسادِ گناه و مرگ بود.
 

ها، او بزرگترین قربانی تواند کاری را که برای دیگران غیر ممکن است انجام دهد. در محبت بزرگ خود به انسانخدا می
 .  را انجام داد و پسر خود را بخاطر نجات ما بسوی مرگ فرستاد

 
ا قبالً در موردش گفته  کرد. مبه منظور اجرای این برنامه، نجات دهنده در تجسم باید چندین الزام مهم را برآورده می

 ایم.
 

 شد.مسیح باید نماینده نسل بشر، یعنی انسان واقعی می ▪

 بود. او باید کامالً مقدس و بدون گناه اولیه می  ▪

 سپرد. بود و بخاطر آن جان می می  او باید آماده پذیرش گناه انسان بر خود  ▪

 کرد.مسیح باید برای شکست مرگ، زندگی مقدسی را سپری می  ▪
 

 –انگیز است! تصور کنید که مسیح نماینده بشری شد. اولین شرط اجرا شد. او کامالً پاک است  ترکیبی شگفتاین  
اهان ما را بر خود نگیرد! و واقعاً بخاطر  گزینه ی دوم و چهارم هم حاضر هستند. اما به عنوان انسان، او می توانست گن

کند. در مورد اینکه چگونه زندگی خود را  اه و درد ایستادگی میچه چیز؟ او اراده دارد و درست مانند ما در مقابل گن
 بگذراند او نظر خود را دارد. 

 



غیر از این عمل کند، توانست  صحبتی توخالی نیست، گویا مسیح نمی  – برداری مسیح  از همین رو صحبت از فرمان
عظمتی نداشت در واقع ترکیب همه این    ر شخصیت اوگویی که او ربات باشد. اگر برنامه خداوند بسیار دقیق نبود، اگ

 انسان عمالً غیر ممکن بود.-الزامات در شخصیت خدا
 

جا روی سه ویژگی اول های آتی دقیق صحبت خواهیم کرد و در ایندرباره زندگی عیسی مسیح و رستاخیز او، ما در فصل
 کنیم. تمرکز می

 
 استخوان از استخوان 

 
 کرد.نمایندگی از مردم عمل می بود تا بهمسیح باید از نسل آدم می

 
گناه بودند. برای اینکه مسیح بتواند  توانست انسان را دوباره بیافریند. اما دیگر آنها انسانهایی کامالً متفاوت و بیخدا می

شت  شد. استخوان از استخوان آنها و گوکنند شفاعت کند، او باید بخشی از آنها می در گناه زندگی میبرای انسانهایی که  
 از گوشت آنها. 

 
 همه ما در آن گناه کردیم.  –گوید که آدم نماینده تمام بشریت بود. وقتی او گناه کرد کتاب مقدس می

 
سان مرگ  به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین   گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، وپس، همان 

 (. :۱۲کردند )رومیان یان گردید، از آنجا که همه گناه  دامنگیر همۀ آدم
 

خواهند با این واقعیت موافقت کنند که مطلقاً هر انسانی ماند. مردم نمیاین حقیقت برای بسیاری نامفهوم باقی می
با طغیان کامل برعلیه خداوند متو حقیقت است.    –بینیم، گناه بشری  شود. هر چند که ما میلد میهالک شده و 

کنیم  ابل قبول است نه به این دلیل که حقیقت ندارد، بلکه به این خاطر که ما سعی میموضوع گناه اولیه برای ما غیرق 
 . افتد را مطابق الگوهای خود تعریف و تبیین کنیمفرآیندهای جهانی آن که در دنیای روحانی اتفاق می

 
ه تباهی کامل خود را از عالوه بر این، دشواری پذیرش این موضوع در این است که مردم همیشه این امکان را ندارند ک

انسان  ببرند. همه  نمیبین  انجام  را  گناهان  تمامی  با شدت  به ویژگیها  بسته  تربیتی،  دهند.  فرهنگی،  و  های ملی 
شود. اما گناه همیشه نها بخشی از ساختار گناه آلودش برجسته میوضعیت اقتصادی، جغرافیا و غیره در هر انسانی ت

 رسد.های خارجی به نقطه اوج خود نمیجای دارد. و تنها به دلیل محدودیت  وجود دارد. گناه در درون ما
 

طوری  رسد. چرا حتی یکبار هم یک امپرا ها نگاه کنید. اگر بشریت محدود نشود، او همیشه به فساد میبه تاریخ تمدن
از درون! چرا به محض    –؟  شودتاکنون از لحاظ اخالقی اوج نگرفته و فقط سقوط کرده است؟ این فساد از کجا ناشی می

آنها را پذیرفت، میلیون آنها اینکه هیتلر قانونی دانستن کشتن مردم به دلیل وابستگی نژادی  آلمانی و به دنبال  ها 
رحمی،  رغم شکنجه وحشیانه و بیر سیستم جدید استخدام شدند؟ چرا علیعنوان قصاب دهای دیگر بهنمایندگان ملیت

از شهروندان اندکی  ظلم   تنها  تنها  هیتلر(  )آدولف  پیشوا  زیرا  کنند؟  ایستادگی  کشتار  ماشین  این  برعلیه  توانستند 
 خشونت آمیز را که قبالً با موازین مذهبی و اجتماعی مهار شده بود، قانونی کرد.

 



آیا اقول رژیم اتحاد جماهیر شوروی، مردم مجددا در این باره فکر نمیهای ادر دههبه همین علت   وام یا کردند که 
همسایه خود را به مقامات تحویل دهند. به دلیل فساد داخلی در امپراتوری روم، همجنسگرایی رواج یافته بود. به 

 که مسیحیت به این مکانها رسید. همان دلیل آدمخواری در دنیای بت پرستان بسیار رونق گرفت تا این
 

ه میانگین طول زندگی مردم را کاهش دهد. آنها به تا جمعیت زمین بسرعت شروع به رشد کرد، خداوند نیاز داشت ک
ور کرده کردند، فساد آنها خیلی سریع در حال افزایش بود و بشریت را در کابوس گناه غوطهمدت طوالنی زندگی می

 بود.
 

فزونی گرفت ... خداوند فرمود: »روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا  آدمیان بر زمین  و اما چون شمار 
 (.   ۱:۶،۳که او موجودی فانی است: روزهای او صد و بیست سال خواهد بود« )پیدایش 

 
کنند. وجیه میگیرند، ترار میشنوم که کسی رفتار بد فرزندانشان را در جمع دوستانی که آنها در آن قبعضی اوقات می

کنند. تمام َشر ما از این طبیعت پوسیده و ا باید بفهمیم که دوستان بد فقط طغیان گناه آلود درون را تسریع میم
کند بدون اینکه اصالً در این باره بحث کند: آدم گناه شود. کتاب مقدس این واقعیت را خاطر نشان میفاسد ناشی می

 کند. میرند آن را تأیید میعیتی که همه میناه کردند و واقکرد، همه در او گ
 

زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی یک انسان، مرگ از طریق او حکمرانی کرد، چقدر بیشتر آنان که فیض بیکران خدا و  
اند، توسط آن انسان دیگر، یعنی عیسی مسیح، در حیات حکم خواهند راند. پس  عطای پارسایی را دریافت کرده

ومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و  نافرمانی به محکگونه که یک  مان ه 
گونه که به واسطۀ نافرمانی یک انسان، بسیاری گناهکار شدند،  گردد. زیرا همان حیات همۀ انسانها منتهی می 

 (.    ۱ - :۱۹ان به واسطۀ اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید )رومی

 
آید که بتواند گناه برای بشریت بوجود میها از گناه رسید، نیاز به یک نماینده بیحال، وقتی که سخن به آزادی انسان

نسل جدیدی از آن آغاز شود. مسیح باید از یک سو نسل آدم شود و از سوی دیگر از گناهان آدم پاک باشد تا همه  
 پاک باشند.  شوند،کسانی که از وی متولد می

 
توانست چنین انسانی را ارائه دهد. او به سادگی از نظر جسمی قادر به تولید هیچ انسان پارسایی در دنیا نبود. نمیم  آد

- توانستند مشکل گناه ما را حل کنند و فقط انسان باید این کار را انجام دهد. به همین دلیل فقط خدافرشتگان نمی
 متناسب این نقش باشد.توانست انسان می

 
 در نتیجه لقاح از روح القدس شد.  گناهبی، پسر مریم، اما انسان کامالً واقعیزمین آمد و تبدیل به انسان به  مسیح

 

تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی    از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد
زیرا مسلّم است  د، آزاد سازد.  انی ترس از مرگ به سر بردهآنان را که همۀ عمر در بندگ ابلیس را به زیر کِشد، و  

 (. ۵۶-۵۴:۲)عبرانیان  دهدکه او نه فرشتگان، بلکه نسل ابراهیم را یاری می 

 



 آدِم دوم

 
 با نماینده بشریت شدن، مسیح نسل جدیدی را بنیان نهاد.

 
سی  ، یعنی آن انسان که مسیح عییز تنها یک واسطه وجود دارد زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان ن

 (. ۶-۲: است؛ او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را پرداخت )اول تیموتائوس 
 

ها تأکید  عنوان نماینده انسان با صحبت در نامه به قرنتیان درباره آموزه رستاخیز، پولس بار دیگر بر نقش مسیح به
 کند.می

 
از ط زیرا همان  مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا ریق یک انسان آمد، رستاخیز  گونه که مرگ 

میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. امّا هر کس به نوبۀ خود: نخست گونه که در آدم همه می همان 
 (۲۳- ۲۱:۱ د )اول قرنتیان مسیح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اوین

 
اند، درست مانند همه کسانی که از آدم متولد شدند مطمئناً خواهند مُرد و تمام کسانی که از عیسی مسیح متولد شده 

 مطمئنا زندگی خواهند کرد. این حیاِت خداوند در روح انسان است! 
 

از آدم اول متولد  دقیقاً مانند همه کسانی که  شود. و حاال  ایمانداران متولد شده از عیسی مسیح حامل طبیعت او می
 شوند، از گناه احساس تنفر دارند. دارای اشتیاق به گناه هستند و همه کسانی که از آدم دوم متولد میشوند، می

 
تواند در گناه زندگی کند،  ماند؛ پس او نمی کند، زیرا سرشت خدا در او می آن که از خدا مولود شده است گناه نمی 

 (.۳: ول یوحنا که از خدا مولود شده است )اچرا 
 

بنابراین مسیح باید نماینده حقیقی نسل بشر شود، تا اینکه مانند آدم جدید، مانند پدر انسانهای نسل تازه متولد شده 
 از خداوند و عاری از گناه، جلو آید. 

 

خدا و    انسان بسیاری مردند، چقدر بیشتر فیضامّا عطا همانند نافرمانی نیست. زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی یک  
فراوانی شامل حال بسیاری گردید.  سان، یعنی عیسی مسیح فراهم آمد، به  عطایی که به واسطۀ فیض یک ان

براستی که این عطا همانند پیامد گناه آن یک تن نیست. زیرا مکافات از پی یک نافرمانی نازل شد و به محکومیت 
 (. ۱۶- : ۱ مردگی را به ارمغان آورد )رومیان پی نافرمانیهای بسیار آمد و پارساش انجامید؛ امّا عطا از 

 
 موضوع لعنت 

 
انسان   –شد این بود که نیاز به پذیرفتن گناه بشر بر خود بود. انسان گناه کرد  دومین دلیل که مسیح باید انسان می 

توانست بخاطر  آورید؟(. فرشته به هیچ وجه نمییاد میبازخرید« را به  -هم مجبور به پرداخت هزینه آن بود )»لوترون 
 او در جلجتا رنج بکشد.



 
تر کنیم. چرا خداوند نیاز داشت تمام این  اندیشیم، ما تمایل داریم مشکل خود را سادههنگامی که دربارۀ نجات می

نداشت تنها نجات دهد و   رهایی، تقدیس و جالل یافتن انجام دهد؟ مگر امکانعملیات پیچیده را با تجسم، بهای  
کنیم، که، خوب، توانست جهان هستی را از هیچ از تصور میخداست. ما خداوند را به نوعی شعبده ب  –تمام. او که  

 گرفت.و همه چیز در جای خود قرار می –گفت بیافریند، پس باید این مسئله را نیز به سادگی حل کند. می
 

کنند که شخص را ببخشند  ت موافقت مین زندگی کنیم، جایی که مردم گاهی اوقاایم در جامعه گناهکارا ما عادت کرده
قتل یا دزدی مرتکب شده را فراموش کنند، با درک اینکه همه ما در مورد چیزی مقصر هستیم. اما وقتی ما در مورد  و  

ماده و انرژی ناپدید    شود. توجه داشته باشید کهکنیم، هیچ چیزی در آن ناپدید نمیحساب و کتاِب خدا صحبت می
دنیای فیزیکی است   –ل شوند، اما آنها همیشه وجود دارند. این  توانند از یک فرم به فرم دیگر تبدیمی شوند. آنها  نمی

 که توسط همان خدا آفریده شده است.
 

ناپدید نمی ترتیب، هیچ چیز در سیستم عدالت اخالقی خداوند  به همین  اگر شخصی گناه کرد دقیقاً  باید شود.  او   ،
بطور   را متحمل شود.  بمجازات  ما می  بارز جهان هستی  ویژگی  این  این کلی  و حاال تصور کنید چقدر بیشتر،  اشد. 

 خصیصه در مورد خدای قدوس صادق می باشد . 
 

فقط یک عمل نیست.    –آید. گناه  چنین سؤاالتی به دلیل تصور نادرست مردم در مورد اینکه گناه چیست، بوجود می
انسان است که موجب واکنش شود. دقیقاً وضعیت دِل  ز آن متولد میآلود ا  وضعیت قلبی است که عمل گناه  –گناه  

 شود.خشمگینانه قدوسیت خداوند می
 

 (.۱۰:۳ ... ملعون باد هر که در به جا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت نوشته شده ثابت نماند )غالطیان 
 

ً داد و ارقام سنجیده نمیحقیقت در این هست که گناه با اع ان  گفتیم بر فرض محال تصور کنیم که انس   شود. ما قبال
تنها یک بار در زندگی خود مرتکب گناه شده باشد، این به هر حال حکایت از فساد طبیعت دارد. و این گناهکاری مستلزم  

 مجازات خداوند است که مرگ ابدی را به همراه می آورد.
 

از از چنین سیستم عدالت خداوند خشم  جالب است که بسیاری  آنها کامالً  گین میمردم  با شوند، در حالی که  آرام 
قوانین دادگاه نظامی موافق هستند، برای دادگاهی که در برابر آن نیز فقط یک نافرمانی از دستور کافی است. در عین 

 هکار است! حال، پشت سر ما بیش از یک گناه وجود دارد، هر سلول بدن ما تا حد مرگ گنا
 

نماند. یعنی در طول تمام زندگی در رابطه .ثابت  .تمام آنچه.آوردن  ملعون باد هر که در به جا  شود  عالوه بر این گفته می
 با حقایق. بعالوه نه تنها بصورت ظاهری، بلکه بصورت باطنی نیز. به یاد دارید:

 

ن به  امّا م “ند، سزاوار محاکمه خواهد بود.قتل مکن، و هر که قتل ک”اید که به پیشینیان گفته شده،  شنیده
امّا   “زنا مکن.”اید که گفته شده،  گویم، هر که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار محاکمه است؛ »شنیدهما می ش

- ۲۹،   :۲۱ گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است )َمتّی  من به شما می 
 ۲:   .) 



 
ام قوانین را رعایت نکرده؟   کند. ثابت نبوده؟ تمگناهان کبیره تقسیم نمیخیر، خداوند اعمال ما را به لغزش، گناهان و  

 شود!لعنت می 
 

خیلی بد است. و اگر انسان دروغ گفت یا کار اشتباهی مرتکب    –این ما هستیم که مایلیم این را عقالً توجیه کنیم: زنا  
شود؟ همه که این کار را  خاطر همین لعنت میاما جرمش خیلی از زنا کمتر است. واقعاً او بشد، این نیز گناه است،  

اند. در همین، اصل شوند؟ دقیقاً! کامالً حق با شماست! همگی لعنت شده کنند. خوب حاال چی، همه لعنت می یم
ناپذیری  د تا فساد کامل و عالجکه به مردم کمک کن  –تعلیم کتاب مقدس تشکیل شده است. این وظیفه عهد عتیق بود  

 د.خود را بفهمن
 

 بود. توانست ادعا کند که توانایی حل مشکل گناهان بشر را دارد، باید کامالً مقدس میبه همین علت هر کسی که می
 

 انسان مقدس 
 

ه عهده گرفتن گناه رسیم و ما قادر بشویم، بنابراین ما حتی به مرحله مقدماتی نیز نمیهر یک از ما گناهکار متولد می
 تواند بر خود بگیرد. ک خود را میفقط کسی که خودش گناهکار نیست گناه شخص نزدیشخص دیگر به خود نیستیم. 

 
را می ایدز مقایسه کرد. شخص مبتال شده نمیاین  بیماری  با  به  توان  بیماری  اگر این  بار مبتال شود. حتی  تواند دو 

و را به سمت قبر سوق  در حال حاضر حامل این ویروس است که به تدریج اشدیدترین حالت نرسیده باشد، شخص  
 تواند به خاطر گناه دیگری بمیرد، او به خاطر گناه خودش، دچار مرگ ابدی خواهد شد. دهد. شخص گناهکار نمیمی

 
ک بره، برای قربانی  شد. مسیح باید همانند یاین یکی از دالیلی بود که دقیقاً خداوند باید به انسان مقدس تبدیل می

 بود.شدن پاک می
 

شوید. حدوداً  ( مواجه می۱۲: عیب باشد...« )خروج  یق، شما بارها و بارها با هشدار »برۀ شما باید بین عهد عتبا خواند
 پنجاه مورد چنین هشدارهایی وجود دارد. کتاب مقدس عمداً بر پارسا بودن عیسی مسیح تأکید دارد. 

 
، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصۀ جسم  ر برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکارانزیرا مسیح نیز یک با

 (. ۳::۱ شته شد، امّا در عرصۀ روح، زنده گشت )اول پطرس ک
 

 توانست محكومیت انسانی را بر خود بگیرد.   فقط كسی كه از گناه خودش کامالً عادل بود، می
 

وی پارسایِی خدا شویم )دوم قرنتیان  در راه ]عینا "بجای"[ ما گناه ساخت، تا ما در  او کسی را که گناه را نشناخت،  
 ۲۱:  .) 

 
حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب،  

ما نافرمانیهای  به سبب  آنکه  حال  پنداشتیم.  مبتال  و  مصدوم  او  از دست  جهت    و  به  و  شد،  سوراخ  بدنش 



بر او آمد، و  تقصیرهای ما لِه گشت یابیم )اشعیا  به زخمهای او ما شفا می ؛ تأدیبی که ما را سالمتی بخشید 
۵: ۳-  .) 

 
شد. اما یک نیاز مهم دیگر نیز وجود دارد. پس برای گرفتن گناه انسانی بر خود، مسیح باید تبدیل به انسانی مقدس می

 بود.قدس، بلکه قادر مطلق نیز باید میمسیح نه تنها م
 

 حصر  ی حد وخدای ب
 

ای با در درونتان درگیری بوجود آمده است؟ فرض کنیم که شخصی مرتکب  آیا تاکنون شما با شنیدن جنایت وحشیانه 
دادگاه او جنایت وحشیانه نسبت به کودکان شده و سپس آنها را به قتل رسانده است. و هنگامی که شما فهمیدید که  

بانیان به مراتب است، مطمئناً عصبانی شدید که گناه جنایتکار علیه قر  را به حبس ابد یا مجازات اعدام محکوم کرده
شمار کودکان  کند. حساب پس دادن با یک مرگ برای زندگی بیفراتر از مجازات وی است. مجازات ضرر را جبران نمی

 غیرممکن است! 
 

جنایتی علیه خدای بی حد و حصر که گناه انسان فقط عصیان علیه همنوع خود نیست. این    اما در این باره بیندیشید
نتیجه مجازات برای وی باید متناسب با بی حرمتی باشد که به طرف آسیب دیده وارد کرده    و کامالً قدوس است. در

 است. مجازات باید ابدی باشد... 
 

خوردار  لکترونیکی همسایه خود را هک کند، که از ارزش خاصی برکند پست اتصور کنید که یک برنامه نویس سعی می
دگاه نسبت به چنین شخصی به احتمال زیاد سخت نخواهد گرفت. با  نست. البته اقدامات وی غیرقانونی است، اما دا

را هک کند. میزان  امنیت ملی  به همین روش سرویس  دارد  برنامه نویس تصمیم  این حال فرض کنید که همین 
مهم و حساس بودن جایی می باشد که به آن    باشد، بلکه بهت این شخص متناسب با پیچیدگی عملش نمیمجازا 

 ست. حمله کرده ا
 

جایگاه شخصیت خداوند بسیار باالتر از موقعیت سیستم امنیت ملی است. قدرت خدا مطلق است. کامل و بی نقص.  
  بی نهایت از ما برتر است. او متفاوت است... به همین   او ابدی، مقدس، همه جا حاضر، واقف به همه چیز است... او

اند، در  آتش، جایی که تمام کسانی که مسیح را پرستش نکردهعلت وقتی انسانها می بینید که دریاچه ابدی گوگرد و  
خدا   سرگردان و حیران می شوند و می گویند این یک مجازات ناعادالنه است. کامال عادالنه است!  –شوند  آن ریخته می

 ایی ابدی است. کامالً برتر از ماست و گناه عصیان علیه چنین خد
 

توانست مجازاتی در چنین مقیاسی را بر خود بگیرد. این  حد و حصر و کامالً مقدس است، میفقط کسی که خودش بی
انسانها در برابر پدر را  حد و حصر بود. او باید توانایی تحمل گناه بییکی دیگر از دالیلی است که چرا مسیح باید خدا می

 گوید: باره با اشاره به بیشترین قیمت بازخرید ما میمی داشت. پطرس رسول در این 
 

کند، پس دوران غربت خویش را با  غرض بر حسب اعمالش داوری می خوانید که هر کس را بی اگر او را پدر می 
از پدرانترس بگذرانید، زیرا می  بازخرید شده دانید از شیوۀ زندگی باطلی که  اید، نه به تان به ارث برده بودید، 



نقص. او پیش از آفرینش  عیب و بی ن برۀ بی ای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آچیزه 
 (. ۲۰ -۱۹:۱جهان انتخاب شد، امّا در این زمانهای آخر برای شما ظهور کرد )اول پطرس 

 
 کنید به آنچه عیسی مسیح مجبور به تحمل شد.حد و حصر بودند. نگاه های مسیح بیرنج

 

آنان عیسی را پیالتُس  سربازانِ  ، عیسی را به صحن کاِخ والی بردند و همۀ گروه سربازان گرد او جمع شدند. 
ای ارغوانی بر او پوشاندند و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند و چوبی به دست راست او عریان کرده، خرقه 

پادشاه یهود!« و بر او آب دهان انداخته، چوب  گفتند: »درود بر  کنان می ر برابرش زانو زده، استهزا دادند. آنگاه د
از د از تنش به در آورده، جامۀ  گرفتند و بر سرش می ستش می را  او را استهزا کردند، خرقه  از آنکه  زدند. پس 

 (. ۳۱ -۲۹:۲۹)َمتّی  خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش کِشند

 
ومی را با آن همه ظلم و ستم سیر کرد. سربازانی  رتیب داده شود تا هنگ سربازان رتصور کنید که چه مجازاتی باید ت

اند؟! این درد را حس کنید. سعی کنید این تحقیر را متصور شوید،  خود مشهور شده  مُردهکه در تاریخ به دلیل وجدان  
زنند، را كه با آن او را كتک میعی کنید آنجا در كنار عیسی مسیح بایستید و شالقهایی  طعنه و تمسخر را بشنوید. س

کنند...  تر فرو میتر و عمیقهای تاج خاری را که عمیقخورد، تیغشود و محکم بر سر او میند میببینید، چماقی كه بل
 مانند مسیح تحقیر نشده بود.گوید که هیچ کس این اعدام به اندازه کافی به طول انجامید. اشعیا می

 
که ظاهرش چنان تباه  مالحظه نویسنده[ چرا  -ره مانده بودند حیرت شدند ]از وحشت خی   چنانکه بسیاری از او در

 (.۲ :۱۵آدم شبیه نبود )اشعیا  اش چنان مخدوش که دیگر به بنی مانست، و چهره شده بود که دیگر به انسان نمی 
 

آمده او وحشتناک و منزجر  دادند، منظره چهره و بدن از شکل در»بر صلیبش کن« را میحتی برای مردمی که شعار  
 کننده بود. 

 
 ببینید که چگونه داوود بصورت نبوتی رنج او را توصیف کرد: 

 

ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و  از نجات من و سخنان فغانم دوری؟ ای خدای من، همۀ   –
ا تو قدوسی، ای که بر سرودهای  کنی؛ همۀ شب نیز، و مرا خاموشی نیست! امکشم و اجابت نمی می روز فریاد بر 

کنند و سر جنبانیده، د؛ دهان کج می کننگرد ریشخندم می ای. هر که بر من می ستایشی اسرائیل جلوس فرموده
اش بخشد«! اما تو اش دهد! اگر به او رغبت دارد، رهایی گویند: »بر خداوند توکل دارد! پس بگذار او خالصی می 

، و از شیرخوارگی اطمینانم بخشیدی! از تولد بر تو افکنده شدم؛ از شکم مادرم،  مرا از شکم مادر بیرون آوردی
دور مباش، زیرا که تنگی نزدیک است و کسی نیست که یاری کند. گاوان نرِ بسیار دور    خدای من تویی. از من

اند، چون شیران درّندۀ اند. دهان خویش به فراخی بر من گشودهام کردهاند، گاوان تنومند باشان احاطه مرا گرفته 
من چون موم در اندرونم    ست. دلشوم، و استخوانهایم جملگی از هم گسیخته ا غرّان. همچون آب ریخته می 

مرگ   خاک  به  مرا  چسبیده!  کامم  به  زبانم  و  است؛  خشکیده  سفالی،  تکه  چون  قوّتم  است.  شده  گداخته 
توانم اند! می اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کردهم حلقه زدهاند؛ دستۀ اوباش گِردَ ای. سگان مرا احاطه کردهنشانده 

اند و بر  هایم را میان خود تقسیم کرده اند. جامه یره بر من چشم دوختههمۀ استخوانهایم را بشمارم. آنان خ
شمشیر   ام بشتاب! جان مرا ازاند. اما تو ای خداوند، دور مباش! ای قوّت من، به یاری پوش من قرعه افکندهتن



از میان شاخهای گاوان وح از دهان شیر نجات بخش، ای که  شی مرا برهان و زندگی مرا از چنگ سگان! مرا 
 (.۲۲-۹، ۳-۱:۲۱ای! )مزمور اجابت کرده 

 
میرد، داده  تر، مانند انسانی که بخاطر یک ایده میاو را در میان مجرمان سیاسی مصلوب نکردند، به او جایگاهی ممتاز

 ر میان جنایتکاران مصلوب شد.نشد. او د
 

 (. ۳ :۱۲...و از خطاکاران شمرده شد... )اشعیا 
 

 (.۲۹::۳ بر صلیب شدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او )َمتّی دو راهزن نیز با وی 
 

و اگر    های بدی که نداشتید؟ چه احساسی داشتید؟اید؟ به نیتاید متهم شدهآیا تاکنون به کاری که انجام نداده
شد ام می شدید، چه حسی داشتید؟ و اگر این کار توسط همان شخصی انجشما به خاطر آن به اعدام محکوم می

 اید؟که متهم به گناه او شده 
 

خواستی معبد را ویران کنی و سه روزه  گفتند:  »ای تو که می گویان می رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزا 
 (. ۵۰ - ۲۹: ۳ ا نجات ده! اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا«! )َمتّی آن را باز بسازی، خود ر

 
کردن   معجزه  در  او  توانایی  می مردم  قرار  تمسخر  مورد  میرا  او  او  دادند.  دیدند.  را  این  آنها  کند.  معجزه  توانست 

هنگامی که آنها   توانست جمعیت را از توانایی دیدن محروم کند. درست دیروزتوانست طوفان را آرام کند. او می می
افتادن بر زمین  رفته  آنان پس  "چون عیسی گفت، »من هستم،«  بگیرند،  را  او  آنها میسعی کردند  و حاال  گویند د". 

 توانی؟« این مضحک است...»نمی
 

تواند گفتند: »دیگران را نجات داد، امّا خود را نمی سران کاهنان و علمای دین و مشایخ نیز استهزایش کرده، می 
دارد؛  دهد! اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان آوریم. او به خدا توکل    نجات

 (.۵۳- ۲۹: ۳ کرد پسر خداست«! )َمتّی دارد، اکنون او را نجات دهد، زیرا ادعا می پس اگر خدا دوستش می 
 

خود رسیده است. به نظر بزرگان یهودی چنین بود  این حکایت طوالنی مقابله و ایستادگی است. و اکنون به نقطه اوج 
 کردند. ند. اکنون آنها در قدرت بودند و از آن نهایت استفاده را میالم ناخوشایندشان را در دست گرفتهكه آنها کنترل مع

 
آوردند و فریسیان می رو  به مسیح  نیم مردم  باور کنید! مبه مدت سه سال و  نباید  آن نیست،  او  علم  گفتند: »نه، 

کردند... حاال آنها آخرین حمله را انجام مییافتند و فریسیان آنها را از کنیسه طرد  دروغین! از شیطان...« مردم شفا می
زنند: »او به خدا ترین قسمت نیش میدهند: »زود باش، از صلیب فرود بیا و ما به تو ایمان آوریم!« و به دردناکمی

 کرد پسر خداست«. دارد، اکنون او را نجات دهد، زیرا ادعا می توکل دارد؛ پس اگر خدا دوستش می
 

ها را به ممکنتر از رنج جسمی است. اینجا مردم غیرتحقیر اخالقی وجود دارد که تحمل آن سختهایی از  چنین رده
 حد و حصر!.. رنج بی –اند. این هم هم وصل کرده

 



 اما وحشناکترین، دوستان، دیرتر فرا رسید. 
 

دند را بیاد بیاورید. زمانیکه تی درد زیادی داشتید را به یاد بیاورید. وقتی دوستانتان به شما خیانت کرکه وق  شرایطی
آورید... این آخرین آوردید؟ به خداوند پناه می تان شما را درک نکرد، را بیاد بیاورید. شما به چه کسی پناه میخانواده 

تواند  تواند دعا کند، میتواند ضجه کند، میاند، او میو را فراموش کردهچیزی است که انسان دارد. هنگامی که همه ا
 گویند. شگاه خداوند آرامش پیدا کند. در این مورد حتی اعدام کنندگان به قربانیان خود نه نمیدر پی

 
 مسیح دارای چنین فرصتی نبود. پدر از او رو برگرداند! عیسی به هدف خشم و قضاوت او تبدیل شد. 

 
نی خداوند همچنان به او کمی  انگیزترین، توانایی تحمل مجازات را دارد زیرا رحمت همگایتکاری حتی از نفرت جناهر  

کرد. پدر از او روی برگرداند زیرا او عیسی  دهد. اما عیسی مسیح تمام موج رنج را به تنهایی تحمل میشفقت نشان می
 دید.را مقصر در گناه من و شما می

 

د فریاد  تمامی آن سرزمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت نهم، عیسی با صدای بلن  ا نهم، تاریکیاز ساعت ششم ت
 (.۵۶- ۲۹: ۵ گذاشتی؟« )َمتّی برآورد: »ایلی، ایلی، لَمّا َسبَقْتَنی؟« یعنی »ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا وا 

 
 نتوانست تحمل کند!هیچکدام از ما چنین چیزی را نمی

 
ترسناک بود؟ مسیح سؤالی  ه که خداوند شما را رها کرده است؟ آن زمان چقدر برای شما به نظرتان رسیدآیا تا به حال 

های خود را برای  ها و گوشنکرد که آیا خدا او را رها کرده است: او وی را رها کرده بود!!! پدر از او روی برگرداند و چشم
 هایش بست.کمک به ضجه

 
 هی!نجات دهد، انسانی مقدس دارای صبر بی نهایت ال ها را توانست انسان شده میبه همین علت فقط خدای تجسم 

 
 هایکی از فانی 

 
 شود.گناه مستلزم مجازات است. این مجازات مرگ محسوب می

 
 (. ۲۳:۶زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست )رومیان 

 
از گن مردم  رهایی  ربرای  تنها  نه  بود  الزم  از  اه  بسیاری  بمیرد.  آنها  بخاطر گناه  بلکه  بکشد  فکر مینج  که مردم  کنند 

توانند گناه آنها را در مقابل خداوند جبران کنند. این خیلی از اند، به نوعی میهای زندگی که آنها متحمل شدهعذاب 
تواند متحمل این رنج  دی است. هیچ انسانی نمیمرگ و جهنم اب  –حقیقت فاصله دارد. مجازات متناسب در ازای گناه 

 نشود.
 



کتاب مقدس فهمیدیم، برای نجات انسان نیاز به تقدس مطلق است. بنابراین هیچ انسانی قادر به همانطور که ما از  
ت تواند بمیرد! الزم به مرگ خداوند نیسگرفتن گناه انسانی بر خود نیست. فقط خداوند تقدس دارد. اما خداوند نمی

 کند.زیرا او گناه نمی
 

راه حل   که خداوند  است  بزرگی  دوحدی  قیاس  تقوا میاین  اسرار بزرگ  در شب  آنرا  در جسم ظاهر شد!  نامد: خدا 
حد و حصر گناهان بشری را تحمل  انسان در زمین ظاهر شد. کسی که از یک سو توانست برخود جرم بی-کریسمس خدا

 دن برای آن داشت!کند و در همان زمان توانایی جان سپر
 

 اوند از همان ابتدا هشدار داده بود.شود خددر مورد اینکه گناه به ناچار به مرگ منجر می
 

توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک  و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: »تو می
 (.۱۹-۱۶:۲یقین خواهی مرد« )پیدایش و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به  

 
تحمل نسبت به گناه است و به هیچ وجه  تقدس خداوند است. پروردگار کامالً بیدر    –گیرانه  دلیل چنین هشدار سخت 

شکند. به کند مطمئناً توسط غضب خداوند در هم میبا آن سازگار نیست. مطلقاً هر آنچه علیه مقدسات او عصیان می
مُرد و  ت »بههمین دلیل عبار انسان قطعاً خواهد  این معنی است که  به  مُرد«  برای   یقین خواهی  او هیچ شانسی 

 گریختن از مرگ ندارد.
 

ست  المثل وجود دارد که همه چیز در جهان واهیپیوندد. حتی این ضرب کالم خداوند بی عیب و نقص به حقیقت می
توان نام خود را جاودانه کرد، واقعیت غیر قابل انکار است. مییک  –فهمند که مرگ و فقط مرگ واقعی دارد. همه می

توان زندگی کرد، اما  از دیگران برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرد، بدون محروم کردن خود از چیزی می  توانمی
 ر خالق خود حاضر شود. سپارند. دیر یا زود او باید در برابرسد. دیر یا زود انسان را به خاک میدیر یا زود مرگ سر می

 
گ روحانی است که بالفاصله پس از آن که انسان علیه خداوند  مر   –گوید.  اولین  کتاب مقدس از سه جنبه مرگ می

 دهد:عصیان کرد، رخ داد. پولس آن را در نامه به افسسیان شرح می
 

زدید، آنگاه که از روشهای این  م می و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گا
کند. ما نیز جملگی  اکنون در سرکشان عمل می کردید، از همان روحی که همدنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می

می  ایشان  میان  در  میزمانی  پیروی  خود  نَفس  هوای  از  و  خواسته زیستیم،  و  بهکردیم  را  آن  افکار  و  جا  ها 
 (.   ۳-۱:۲یگران، بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم )افسسیان آوردیم؛ ما نیز همچون دمی 

 
 این ناتوانی کامل در برابر نیکی و قدوسیت خداوند است. ما از بدو تولد از لیست پارسایان بالقوه حذف شدیم.

 
اند. از نظر روحانی مردهدهند، اما ها هنوز مدتی از نظر فیزیکی به زندگی خود ادامه میبا بودن در این وضعیت، انسان 

شود  با جنبه دوم یعنی مرگ فیزیکی همراه است. انسان فرسوده می  شدنیطور جدانا این اولین جنبه مرگ است که به
رسد. همانطور که در کتاب مکاشفه نوشته  ها مرگ ابدی نیز سر میگردد. اما برای بسیاری از انسان و به  خاک باز می

 شده است:



 
تان و همۀ دروغگویان،  پرس عفتان و جادوگران و بت مانان و مفسدان و آدمکشان و بی ایدالن و بی امّا نصیب بز

 (  ۲۱::دریاچۀ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوّم است. )مکاشفه  
 

لت پولس  مرد. به همین عشد بلکه باید می پس به همین دلیل مسیح نه تنها به خاطر گناهان مردم باید مجازات می 
 کند. ناپذیر از مژده نیک معرفی میجدایی عنوان بخشی رسول مرگ عیسی مسیح را به

 
زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در 

 (.  ۳:۱راه گناهان ما مرد )اول قرنتیان 
 

نامه او نبود، بلکه یر زندگمتولد شد تا بمیرد. این واقعیت معمولی ددوستان، این هسته اصلی انجیل است. مسیح  
 مرکز نجات بود. به این نبوت اشعیا هم اشاره کرده است:

 
 (. ۳ ::زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید )اشعیا 

 
 گونه مرگ با پاکسازی گناهان ارتباط دارد. دهد که چنویسنده نامه به عبرانیان با جزئیات توضیح می

 
شود و بدون ریختن خون، آمرزشی نیست. حقیقت، بنا بر شریعت، تقریباً همه چیز به وسیلۀ خون پاک می در  

بایست شبیه چیزهای آسمانی با این قربانیها پاک شود، امّا اصل آنها با قربانیهایی بهتر از اینها. زیرا پس می 
بگاه حقیقی باشد، بلکه به خودِ آسمان  ی داخل نشد که ساختۀ دست بشر و تنها شبیه محرا مسیح به محرابگاه 

داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود. و نیز به آنجا داخل نشد تا خویشتن را بارها چون  
، آن هم با خونی که خون  شوداالقداس داخل می قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر ساله به قُدس

بایست از زمان آفرینش جهان، بارها رنج کشیده باشد. امّا او اکنون  ن صورت، مسیح می خودش نیست. زیرا در ای
-  :۲۲یک بار برای همیشه در نقطۀ اوج تمامی اعصار ظاهر شد تا با قربانی خود، گناه را از میان بردارد )عبرانیان  

۲۶ .) 
 

 نجات برای شما و برای من است. م الهی است. در مرگ او بمیرد. این اسرار تجس  عیسی مسیح متولد شد تا
 

او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته،  
گ، حتی مرگ بر  آمد. و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مربه شباهت آدمیان در 

 (. :-۶:۲صلیب مطیع گردید )فیلیپیان 
 

 درباره مسیح چیست؟  شمانظر 
 

 کند؟ پیام درباره خدای تجسم یافته چه چیزی در ذهن شما ایجاد می  ❖
 



شود: معلمی دانا که شما در فکر کنید و به خودتان جواب بدهید که مسیح برای شما چه کسی محسوب می  ❖
به حل مشکالت شما با    لی دقیق عمل کنید؟ معجزه گری قدرتمند که قادر هایش خیتالش هستید به فرمان

 دعاست، همانند تکان دادن یک چوب جادویی؟ خالق؟ موجودی مافوق انسان؟ 
 

 مشارکت کامل او با شما در گناه شخصی تان در برابر خداوند به چه معناست؟  ❖
 

 سنجید؟ با چه چیز مقدار گناهکاری خود را می ❖
 

 کند؟ ه شما اعمال می ارهایی نسبت بخداوند چه معی ❖
 

  – کنید که زندگی بدون مسیح  کند؟ آیا درک می چیزی شما را مانع از اعالم فروتنی در پیشگاه خداوند می چه   ❖
 زندگی همراه با لعنت است؟ 

 
 گوید که مجازات »زندگی کامالً اخالقی« شما با مرگ و جهنم ابدی همراه است؟ چرا کتاب مقدس می  ❖

 
گذارد و این پیام چه تاثیر  روابط شما با خدا چه تأثیری می   بجای شما مُرد و زنده شد، بر ن که مسیحفهمیدن ای ❖

 عملی در زندگی شما دارد؟ 
  



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 متولد شد تا زندگی کند

 
زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم، به واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در  

 (. :۱۰ )رومیان      خواهیم یافت هستیم، به وسیلۀ حیات او نجات  آشتی
 

ها، قربانی نجات را  گناه انسانعنوان نماینده پاک و بیجرم گناه اولیه انسان مرگ را بدنبال داشت. عیسی مسیح به
 . اما بعدش چه؟بجای ما آورد. مرگ پسر خدا مشکل جرم ما را حل کرد و راه را برای زندگی جدید و مقدس باز کرد 

 
کنیم که حتی بعد از تمام کارهایی که عیسی مسیح  زندگی در جسم، ما به زودی کشف میبا ادامه  

ترین نیازهای تقدس الهی نیستیم.  برای ما انجام داده، ما قادر به زندگی کامل با پاسخگویی به عظیم
 این نه تنها آسان نیست، بلکه غیر ممکن می باشد!

 
طور مداوم نمی توانند به حد تقدس قابل  ن خدا به ترین فرزنداو با سخت کوش    حتی فروتن ترین 

کنیم مرتکب گناهان زشت نشویم، به هر حال هنوز به اندازه کافی  قبول خداوند برسند. ما تالش می 
کنیم. یا اینجا،  خوب نیستیم، به اندازه کافی با محبت نیستیم، به اندازه کافی خود را وقف خداوند نمی

دهیم... و حتی کار خیر ما همیشه با  ، ترس، رنجش، آزردگی و غیره تن می یا آنجا ما به تنبلی، خامی
قابل قبول  خواهد نجات یابد، مطلقاً غیر های صحیح همراه نیست. همه اینها برای انسانی که می انگیزه 

 است. خداوند احتیاج به یک زندگی کامل دارد!
 

مسیر زندگی را از بدو تولد تا مرگ طی  ت نوزادی به زمین آمد. او  به همین دلیل عیسی مسیح بصور
عنوان نجات  کرد تا زندگی انسانی پاکی داشته باشد، که منتسب به همه کسانی که با ایمان، او را به

کند، اما  پذیرند، خواهد شد. کتاب مقدس بارها در متون مختلف بر این تأکید میدهنده و خداوند می 
 تر ارائه شده است. ت بیشتر و واضح رساله به رومیان با جزئیا   این حقیقت در

 



(، پولس  ۳: ۲ با توضیح درباره لزوم مرگ جایگزیِن عیسی مسیح در باب سوم این کتاب )رومیان  
 تر از آن، به زندگی جایگزین او اشاره کرد: رسول به جنبه دیگر نجات و نه کم اهمیت 

 

ز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. پس چقدر ه ثابت کرد که وقتی ما هنوگونامّا خدا محبت خود را به ما این 
او پارسا شمرده شده او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر بیشتر، اکنون که توسط خون  ایم، به واسطۀ 

هنگامی که دشمن بودیم، به واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی  
 (.۱۰ - ::جات خواهیم یافت )رومیان هستیم، به وسیلۀ حیات او ن 

 
گوید. اولین وجه آن در جلجتا نشان داده شد، هنگامی این متن دربارۀ نقش دوگانه پارسایی مسیح در نجات سخن می

م. اما وجه دوم پارسا گناه را مجازات کرد. اینگونه ما از گناه رهایی یافتیکه خدا گناه ما را بر پسرش گذاشت و قربانی بی
کند. خداوند برای ما و شما نه تنها مرگ صلیب جلجتا رخ داده است، را در خود جذب می  پیش ازگی آنچه که  شمرد 

کند. به همین علت مسیح به دهها سال روی زمین نیاز داشت. پس پارسا، بلكه زندگی پارسای او را هم منتسب می
کشد، هر شخصی که از عیسی  را به کام مرگ می  ر کسی که از آدم متولد شود بدین جهت، دقیقاً همانطور که گناه ه

 مسیح متولد گردد تضمین حیات را خواهد داشت.
 

نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده  پس همان  گونه که یک 
ک انسان، بسیاری گناهکار  نه که به واسطۀ نافرمانی یگوگردد. زیرا همان شدن و حیات همۀ انسانها منتهی می 

 ( ۱ - ::۱ شدند، به واسطۀ اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید )رومیان 
 

یابد، کیفیت و کمیت اعمال خود او  کامالً روشن است که تا جایکه انسان به وسیله پارسایی مسیح نجات می 
یافتن حیات    –کننده است. تنها راه بسوی نجات    عاده مقدس باشد، او ناامیدالفوق  –اهمیتی ندارد. حتی اگر او  

 مسیح در خود است.
 

تواند به پادشاهی خدا راه گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی عیسی جواب داد: »آمین، آمین، به تو می 
 (.۳: یابد )یوحنا 

 
دهد که چگونه سازد و توضیح میآشکار میرنامه خداوند را  تر عمق بدر رساله به رومیان، پولس رسول بطوری کامل

 پارسایی عیسی مسیح از بالقوه به حقیقی تبدیل شد.
 

با قدرت طبیعت خود، مسیح همیشه مقدس بوده است. اما پارسایی او عمالً در اطاعت از پدر در طول زندگی زمینی  
 خود محقق شد. همانطور که در جای دیگر گفته شده است:

 
کنند، ند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. و چون کامل شد، همۀ آنان را که از او اطاعت می چهر

 (.   - ::منشاء نجات ابدی گشت )عبرانیان 
 



کند. اگر ما به حساِب زندگی پارسای عیسی مسیح از بدو تولد تا مرگ این بیانیه قطعی یک سؤال طبیعی ایجاد می
یعنی زندگی خود ما اصالً برای ابدیت معنایی ندارد؟ یعنی تالش برای زندگی کردن در زندگی مقدس    م، نیکنجات پیدا می

 روی؟و به بهشت می –خواهی زندگی کن توان گفت: هر گونه که میهیچ اهمیتی ندارد؟ پس می
 

حتمالی این آموزه تأکید  ا  یرپولس رسول این سؤال را پیش بینی کرده است. به همین دلیل وی بارها در مورد سوء تفس
 کرده و قاطعانه پاسخ داده است.

 
 (.۱:۶پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ هرگز! )رومیان 

 
شود. دو کلمه یونانی متأسفانه در زبان )زبان روسی( نیروی تاکیدی کلمه توسط خواننده امروزی بسیار ضعیف درک می

  «μη ̀ γένοιτο»   های انگلیسی عهد جدید این عبارت را اینگونه »در باالترین فرم نفی قرار دارند. بیشتر نسخهmay it 
never be!کند: »چنین دهد، به معنای واقعی کلمه اعالم میکنند، که تنش بسیار بیشتری را نشان می« ترجمه می

 چیزی در هر صورت غیر ممکن است!«
 

  
 

این نفی   از مردم  پارسایی مسیح که به  مین  را بسیاری  بنابراین بجای پذیرفتن حقیقت درباب نجات توسط  شنوند و 
است، سعی می ارائه شده  رومیان  به  رساله  پنجم  انتهای فصل  در  کنند.  روشنی  پیدا  از آن  دوری  برای  روشی  کنند 

دهیم، به هیچ وجه در  میم  جاوابستگی کامل نجات به آنچه که مسیح برای ما انجام داده است و نه به آنچه که ما ان
گنجد. به نظر ایشان چنین طرح سؤالی لزوماً منجر به مجاز بودن هر کاری خواهد شد. برای جلوگیری  ذهن این افراد نمی

 شود.از این، کمی قانون به فیض اضافه می
 

زاییم. ادعا دربارۀ یفب  در حقیقت چنین نیازی وجود ندارد. کتاب مقدس برای آن نوشته نشده است که ما به آن چیزی
شود. در باب ششم پولس رسول آید قابل درک مینجات توسط پارسایی مسیح و نه خود ما، با آنچه در ادامه کالم می

تواند با گناه دهد که چرا انسانی که با پارسایی پسر خدا نجات یافته است، تحت هیچ شرایطی نمیدقیق توضیح می
 کنار بیاید. 
 

دانید همۀ ما که در مسیح  توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی مردیم، چگونه می   اهگن ما که نسبت به  
گونه که  عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان

 (.۵-۲:۶م برداریم )رومیان گای  مسیح به وسیلۀ جالل پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوین
 

از گناه متنفرند و تشنۀ  ایمانداران حقیقی  با خواست خداوند است.  از یک تغییر اساسی در رابطه  از باال حاکی  تولدِ 
ایم. به این جهت طرح سؤال »آیا پارسایی هستند. ما قبالً این موضوع را با وجود طبیعت جدید در آنها، توضیح داده

 شویم تا فیض چند برابر شود؟« برای مسیحیان راستین کامالً غیر طبیعی است. اهگننباید مرتکب 
 

کند. با تولد تازه فرزندان خدا در بدن فانی با تمایل به گناه همچنان  همزمان پولس رسول، واقعیت دیگری را ذکر می
با همت کنند. حتی صادقزندگی می باید دوست داشترین و  آنطور که  آزرده ب  تهترین مسیحیان  اشند دوست ندارند، 



کنند... و وجدان حساس انسان پارسا همیشه ناقص کنند، خود را به اندازه کافی وقف خداوند نمی شوند، تنبلی می می
بودن کمال را احساس خواهد کرد. به این سبب پولس رسول کل باب بعدی را به توصیف مبارزات روحانی اختصاص  

 زند:رسد که فریاد میه چنان ناامیدی میب هیدهد، که در آن او خود گامی
 
می   که  را  نیکو  عمل  آن  نمی زیرا  انجام  نمی خواهم،  که  را  بدی  عمل  بلکه  می دهم،  جا  به  آورم خواهم، 

 (.۹: ۱ )رومیان
 

بینم که با شریعتی که ذهن من آن را من در باطن از شریعت خدا مسرورم، امّا قانونی دیگر در اعضای خود می 
سازد که در اعضای من است. آه که چه شخص نگونبختی  تیز است و مرا اسیر قانون گناه می د، در سپذیرمی 

 (.۲۵-۲۲:۹هستم! کیست که مرا از این پیکرِ مرگ رهایی بخشد؟" )رومیان 
 

ا کلمات سخنان شماید و آن  کنم، شما لحظات مشابهی را تجربه کردهایمان واقعی هستید، من فکر میبا  –اگر شما  
 خسته از جنگ با تن فروافتاده، باز همان فریاد بیرون می آید... باشد. هم می

 
ایماندارن فقط اسمی، یعنی کسانی که تولد حقیقی را تجربه  این مشکل جدی برای همه مسیحیان حقیقی است. 

یزان تحمل  د است یا نه. مباب میل خداون  کنند و برایشان اهمیتی ندارد که آیا زندگی آنهااند، به گناه عادت مینکرده
کنند که در اینجا و آنجا گناه ای در زندگی آنها وجود ندارد. آنها با آرامش تماشا میآنها در گناه زیاد است. چنین مبارزه 

انند قضاوت توکنند. آنها میکنند، کمی در اینجا و کمی در آنجا و به تدریج به درجه باالتری از فساد اخالقی عادت می می
های خداوند تنظیم نشده است بلکه با استانداردهای دنیا مطابقت  ند، اما آن مطابق با استاندارد ان را احساس کن وجد

کنند. اگر آنها از گناه دوری کنند تنها به این دلیل می  دارد. در ارزیابی اقدامات خود، آنها به نظرات اطرافیان توجه می
 کنند. حتی نمیباشد که بین مردم احساس را 

 
ایماندار حقیقی باشد، از گناه متنفر است زیرا قلب او متعلق به خداوند  است.  همزمان با داشتن   –اما اگر انسان  

شود و  امیدی میکند.  اغلب درد این تنش منجر به ناتمایل به گناه در جسم خود، او مداوم در حالت مبارزه زندگی می
 است.  بسیار دشوار – کند که مبارزه او پس از پولس رسول اذعان می

 
 گوید. گذرد. او بالفاصله دربارۀ امیدی که توسط مسیح آورده شده میاما پولس با توضیحات ساده از مسئله نمی 

 
 (.۹: ۲ به واسطۀ خداوند ما عیسی مسیح!.. )رومیان  –خدا را سپاس باد 

 
تولد شده از خداوند،  انسان جدید، م  ن طبیعت کهنه و کند که مشکل تنش ناشی از تقابل مابیپولس خدا را شکر می

 شود.توسط عیسی مسیح به طور موثر حل می
 

پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیح عیسی، قانون 
به سبب  ، از آن رو که  روِح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود

فسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا ’قربانی گناه‘  انسان ن



کند، در ما تحقق  سان در پیکری بشری، حکم محکومیت گناه را اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه می باشد، و بدین 
 َ  (.۵-::۱کنیم )رومیان روح رفتار می  فس بلکه بر طبقیابد، در ما که نه بر طبق ن

 
انگیز پنهان شده در حقیقت درباره تجسم الهی را آشکار رسد، ثروت شگفتاین متن که در نگاه اول پیچیده به نظر می

 سازد: مسیح زندگی بشری را طی کرد... می
 

 تا ما را پارسا کند؛ ▪

 کنیم؛تا ما تالش کنیم که با پارسایی زندگی  ▪

 ایی باشد؛ تا نمونه پارس ▪

 کند، تبدیل شود.ای که ما را عادل می تا به شفاعت کننده  ▪
 
 
 
 
 
 
 

 پارسایی توسط زندگی مسیح 
 

خواهم بیشتر بخوابم تا به کنم، من تولد تازه ندارم؟ چرا میمیپرسند: »من همیشه احساس مبارزه برخی از مردم می
الزم است به کلیسا بروید خوابتان  د. شما نه تنها وقتی  انضباط هستیفردی بی  –کلیسا بروم؟« پاسخ واضح است: شما  

گویید: »شاید من خواهد بخوابید. اما شما هرگز نمیآید، بلکه حتی هنگامی که باید به محل کارتان بروید دلتان میمی
 د. یزی برای خوردن نداریکنید که اگر به سر کار نروید، چام؟«  شما به وضوح درک میبرای کار ساخته نشده

 
توانی بطور روحانی زندگی کنی. و اگر تمام  نمی  –این همان ادبیات است. به کلیسا نخواهی رفت    –در زندگی روحانی  
اید و در نیمه شب بخواب رفتید، مطمئناً برخاستن را برای شما دشوار خواهد کرد. جسم خواسته خود  روز دوندگی کرده

دهد  ای نخواهیم داشت. او قول نمیما مبارزه   گوید که ست. پولس نمیبه مطیع ساختن جسم ا  را دارد، اما روح قادر
 کند تا ماهیت این مبارزه را به درستی بررسی کنیم. شویم. او کمک میکه ما فوراً از عیوب جسم آزاد می

 

یح عیسی، قانون پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مس
اه و مرگ آزاد کرد؛ چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب  حیات مرا از قانون گن روِح  

 انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید.



بدین  و  باشد،  گناه‘  ’قربانی  تا  گناهکار فرستاد  انسان  به شباهت  را  پسر خود  بشری، حکم او  در پیکری    سان 
کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفْس بلکه بر  مطالبه می   را کرد تا آنچه شریعتمحکومیِت گناه را اج 
 (.۵-::۱کنیم )رومیان طبق روح رفتار می 

 
کند که تولد تازه، متولد شدن از خداوند، حاکی از اتحاد با او نه تنها در مرگ عیسی مسیح  پولس رسول یادآوری می 
كند! پولس تأکید شد. زندگی پارسای او )یعنی همینطور زندگی ما(، ما را از قضاوت آزاد میبا بلکه در زندگی او نیز می

شود که بر مطلق بودن  یونانی این جمله با »هیچ نوعی« شروع می  محکومیتی نیست«. در زبان  هیچکند: »دیگر  می
 کند. پذیرش خداوند تأکید می

 
دان خداوند در عیسی توان پیروز شد، زندگی که فرزن ین که همیشه نمیرغم ارغم خستگی، علیرغم این مبارزه، علی علی

کند که چرا این زندگی دارای چنین قدرتی در  ره میبخشد. پولس به دو دلیل اشامسیح دارند، آنها را از گناه رهایی می
 باشد. مومنان می

 
 
 

 انسان ایفا کننده شریعت
 

ام تا  را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا آنها ی پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده هاام تا تورات و نوشته گمان مبرید که آمده 
 (.   :۱۹تحققشان بخشم )َمتّی 

 
کند. با تبدیل شدن به این واقعیت به ظاهر به خودی خود آشکار، در واقع حقیقت بسیار مهمی را در خود پنهان می

 شریعت را ایفا كرد. قیقتاً بر گناه پیروز شد. او تمام الزامات انسان، مسیح ح
 

 (. ::۳چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود... )رومیان 
 

داد تا  شریعت وضع شده است تا فساد مردم را برای آنها آشکار سازد. خدا از طریق کالمش استاندارهای خود را نشان  
عا قوانین خدا  از انجام  بدانند  باشند. هیچ کسی، حتی نجیبمردم  انسانجز می  انجام  ترین  به  قادر و حتی مایل   ،

 نیکویی و انصاف نیست. هیچ کس و هرگز. 
 

 شریعت برای پارسا کردن مردم ناتوان بود، بنابراین خدا پسر خود را به زمین فرستاد.
 

وان بود، خدا به انجام رسانید. نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتچون آنچه شریعت قادر به انجامش 
 (. ::۳را به شباهت انسان گناهکار فرستاد... )رومیان او پسر خود 

 
اش ها. او تنها در بی گناهیمسیح در جسمی مانند ما متولد شد. با همان شرایط، با همان واقعیت و با همان محدودیت 

 گی به شباهت ما درآمد .ها، نیازها، اراده نیز همبود. و در خواستهبا متمایز از ما 



 
خواست غذای خوشمزه بخورد. او احساس سردی و گرمی  ها بخوابد.  او دلش میخواست به خصوص در صبح او نیز می

درد و خستگی    دانست کهکرد، او نیازی به چیزی کمتر از ما، سقف باالی سر و لباس نداشت. او با تجربه شخصی میمی
توانند برنجانند،  شوی، کسانی که میمی  پذیرفت که توسط آنها بسیار خستهنفر را می  جسمی چیست. او هر روز، هزاران

 ناراحت کنند، زمان گرانبها را بگیرند...
 

پاسخ داد:  آنگاه یکی از علمای دین نزد او آمد و گفت: »ای استاد، هر جا بروی، تو را پیروی خواهم کرد.« عیسی  
 (.۲۰ -:: ۱ نیست« )َمتّی   ها، امّا پسر انسان را جای سر نهادنرا آشیانه هاست و مرغان هوا »روباهان را النه 

 
آیی؟ دنبال کردن من سخت است. من جایی برای زندگی کردن ندارم، جایی ندارم که اغلب  گوید: »میمسیح می

 شب را بگذرانم...«
 

گناه  شویم، گذراند و بیآن تسلیم می   است که او زندگی را تحت فشاری که ما ناگزیر ازگناه آمد. اما راز این  او بی 
انسان به پارسایی حقیقی تبدیل شد.  -عنوان خدااین شرایط سخت، پارسایی بالقوه عیسی مسیح به   ماند. در

و زندگی پارسایی  کرد. ایعنی او دقیقا در هر شرایطی تا حد ممکن به همان روشی که خواست پدر بود عمل می 
 را سپری کرد.

 
 یید در ذهن خود به باغ عدن برگردیم. این حقیقت، بیابرای درک کامل 

 
ای دارد. در جهان با بدی و زشتی وجود ندارد. گرما، هوای تازه، آب  تصور کنید طبیعت اطراف زیبایی خیره کننده

ور در دسترس است. بدون بحران اقتصادی، بدون  آل... هر چه که آدم و حوا به آن نیاز دارند به وفو هوای ایده
ی، بدون بالیای طبیعی و… مرگ وجود ندارد! عالوه بر  کل کمبود خواب، سوء تغذیه، پرخوری، بدون بیمارمش

این، هیچ گونه کشمکش درونی نسبت به گناه موجود در جهان و در بدن وجود ندارد. مشکلی در روابط متقابل  
زندگی در شرایط عالی نتوانستند خود   ت... و این دو انسان کامل بدون گناه اولیه، باوجود ندارد. زندگی عالیس

 ند!..را حفظ کن 
 

بخشد  آیید و او بخاطر ریختن خون مسیح، شما را از گناه رهایی می حاال خود را تصور کنید. شما به نزد خدا می 
ت لعنت گناه قرار دارد برای زندگی کردن باقی  گرداند و در جهانی که تحو شما را به جایگاه آدم و حوا باز می 

به زندگی پاک و مقدس ادامه دهید و خود را برای پادشاهی   سپارد تا شماگذارد. او شما را به خودتان می ی م
کنید، یا کسی شما را مأیوس  شوید که احساس درد می آسمانی حفظ کنید. و شما دائماً با این موضوع روبرو می 

شوید که ست... شما دچار مشکالت زیادی می است، یا گرم است، کار نیست، یا که بیش از حد اکند، یا سرد  می 
کند. چه مدت شما  گناه که در ونکوور یا مسکو قرار دارید، را شروع به له کردن می ما، آدم یا حوای بی حتی ش

 توانید بدون گناه بمانید؟ می 
 

ه شوند. و به همین  گناز گناه دوری کنند، حتی اگر آنها دوباره بی توانند اها به سختی می در دنیای امروز، انسان 
ها هنگامی که در  آدم و حوا، شیطان پیروز شد. او کامالً مطمئن بود که همه انساندلیل پس از به گناه افتادن 

 (. ۲: ، ۱۱:۱ کنند )ایوب  گیرند، شروع به گناه می شرایط دشوار قرار می 
 



ر چهره خدا ظاهر شد و این سؤال را رح داده شده را به یاد بیاورید. شیطان در برابموقعیتی که در کتاب ایوب ش 
کند: »چی؟ خوبه؟! شرایط را کمی  بنده من ایوب را دیدی؟ پرهیزگار، خوب...« و شیطان تالفی می شنید: »آیا  

قبل دو نفر از آنها بودند...   فهمی که او چگونه انسانی است. ما قبالً از این راه گذشتیم و سالهاتغییر بده و تو می 
 ، اما همانطور که دیدی، گناه کردند...«خوب زندگی کردند

 
 –انسان، امکان نداشت که شیطان را حیرت زده نکند. اگر چه او گفت: »اگر تو -از این رو شخصیت مسیح، خدا

او   که  امیدوار بود  واقعاً  او  اما  باشد،  –پسر خدایی«،  انسان  ما  مانند  دلپسندترین    همانگونه،  این جهت  به 
 یرقابل تصور از دید دشمن روح انسان بود.رد. ولی ایستادگی مسیح در برابر گناه کامالً غها را پیشنهاد کوسوسه 

 
 (.۳:۵گر نزدش آمد و گفت: »اگر پسر خدایی، به این سنگها بگو نان شوند!« )َمتّی آنگاه وسوسه 

 
ن حال هم به اندازه کند. مسیح در همیسیگنالهای زننده جسم را وسوسه میشیطان او را در موقعیتی قرار داد که  

خسته شده است. او هیچ انرژی و نیرویی ندارد. او درمانده است. به همین علت   کافی گرسنه است. او فوق العاده
 کند.ترین فرد گناه میکند: در چنین شرایطی مقدسشیطان خود را در اوج احساس می

 
نیست، بلکه به هر کالمی که از دهان خدا    خ گفت: »نوشته شده است که: انسان تنها به نان زندهعیسی در پاس

 (. ۵:۵)َمتّی  “صادر شود
 

آورد که انجام خواسته انسان به کالم پدر آسمانی روی می- به جای تسلیم شیطان و جذب نیاز واقعی خود شدن، خدا
ت وفادار  رحمانه به شریعمسیح حتی تحت فشار آزمایشات فیزیکی بیاو هدف و معنی زندگی او بود. به این صورت  

 ماند.می
 

عالوه بر این مشکالت، مسیح مجبور شد با مشکالت بزرگتری در روابط متقابل نسبت به مال ما روبرو شود. این شرایط 
پارسایی خود را حفظ   را دنبال کنید و خود را در همان وضعیت قرار دهد. واکنش شما چه خواهد بود و تا چه مدت 

شایعات را باور دارند كه   کنید؟ فریسیان و کاتبان دائما در جستجوی راههایی برای عیب جویی از او هستند. فامیلمی
 روند تا او را به خانه ببرند. او دیوانه شده است و می

 
در زمانی که مسیح تجربیات خود در آموزند، بلکه آنها توانستند  شاگردان اصول پادشاهی خدا را نه تنها به آهستگی می

کند: »همراه من گذارد، درباره تاج و تخت بحث و گفتگو کنند. او تقاضا میمورد رنج قریب الوقوع را با آنها درمیان می
چه اید؟  کنند.آیا تا به حال چنین موردی را تجربه کردهآنها فرار می   –کنند  بیدار باشید« و آنها خوابند. او را دستگیر می

 زود به نقطه بحرانی رسیدید؟
 

گرفت، گرفت، اما هرگز سخن اعتراضی به زبان نیاورد. عیسی مورد تهمت قرار میاو در موقعیتهای ناخوشایند قرار می
 آوردند، اما او هرگز خشمگین نشد. گفتند، او را به حساب نمیآشکارا دربارۀ او مزخرف می

 
 ها نشد. کرد، اما هرگز تسلیم هوسند ما زندگی میاو مردی بالغ بود و در همان بدن همان

 
 پذیرفت.ها، سؤاالت خود میاو حق آرامش داشت، اما هر روز جمعیت زیادی از مردم را با مشکالت، نگرانی



 
عیسی مسیح در سختی های زیادی افتاد، اما اولین و تنها انسانی بود که به خواست پدر آسمانی وفادار ماند. نه به این  

 .توانست و گناه نکرد میتوانست گناه کند )مانند یک ربات برنامه ریزی شده(. بلکه به این دلیل که او یل که او نمیدل
 

سازِی آن بسیار مهم است:  تواند در برای بازخرید ما بایستد. به همین دلیل شفافهیچ انسانی در جهان هستی نمی
 د«.»خدا پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستا

 
گیری را کرد: »علیرغم  هنگامی که زندگی زمینی مسیح رو به اتمام بود، در گفتگویی صادقانه با شاگردانش، او این نتیجه

 ای بدست شیطان نداد.همه ترفندهای شیطان، من یک لحظه هم تسلیم او نشدم«. عیسی هیچ گونه بهانه 
 

آید. او هیچ قدرتی بر من ندارد  رئیس این جهان می فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم، زیرا  
 (. ۳۰:۱۵ )یوحنا  

 
این بدان معناست که عیسی مسیح در هر عملی، در هر فکری امین بود. او واقعاً تمام الزامات شریعت خداوند را اجرا 

 نویسد: كرد. پولس رسول در نامه به غالطیان در این باره اینطور می
 

مال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد، تا  امّا چون زمان مقرر به ک
- ۵:۵گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست آوریم. )غالطیان  آنان را که زیر شریعت بودند بازخرید کند، و بدین 

۶ .) 
 

 پارسایی منتسب شده 
 

 
 پارسایی منتسب به ما 

 
ی پارسا شمرده شدن ما را بنا کرد. و رای شریعت کامل خدا در هر وضعیتی، شالودهانسانی و اجاو با پذیرش جسم  

شود. زندگی که خدا از ما انتظار داشت و  اکنون زندگی پارسای حقیقی او، به هر کسی که از او متولد گردد، منتسب می
 توانستیم برای او میسر سازیم. ما هرگز نمی

 
حکومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده  فرمانی به م گونه که یک ناپس همان 

 (.  ::۱ گردد )رومیان شدن و حیات همۀ انسانها منتهی می 
 

چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. 
انسا به شباهت  را  پسر خود  گناهکار فاو  بدین ن  و  باشد،  گناه‘  ’قربانی  تا  بشری، حکم  رستاد  در پیکری  سان 

کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفس بلکه بر  محکومیت گناه را اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه می 
 (.۵-::۳کنیم )رومیان طبق روح رفتار می 

 



یا چند قانون عمل کرد بلکه کل شریعت را با دقت کامل    ه فقط به یکدر مسیح، شریعت بطور کمال به اجرا رسید.  او ن
گوید. پر کردنی که هیچ چیزی  « »اجرا کرد«( از پر کردن تا باالترین سطح می(«πληρόωدر طول زندگی اجرا کرد. کلمه  

 شود.ها لبریز میو محتویات آن از ظرف  –ای دیگر برای اضافه کردن به آن وجود ندارد، قطره 
 

فیض است که شما، به عنوان یک مسیحی واقعی کل شریعت را    –را برای همه ما اجرا کرد. و در این  مسیح شریعت  
 دهید. او برای شما، برای من و برای همه کسانی که به او تعلق دارند، زیست کرد.در عیسی مسیح انجام می

 
نامند. اما  ا غالباً غیر پارسا را پارسا میهود، انسانبسیار دشوار است چیزی را که پارسا نیست پارسا شمرد. در وجود خ

کند. عالوه بر این پارسا شمردن بی  شود. در نگاه خداوند هیچ چیزی تغییر نمیدر ماهیت موضوع تغییری ایجاد نمی
 دلیل بر خالف شخصیت خدا است. 

 
 (.۱۹: ۱  گناهان! خداوند از هر دو کراهت دارد )امثالتبرئۀ مجرمان و محکوم کردن بی 

 
کنیم. از نظر انسانی امکان رشوه دادن برای تواند چشمان خود را ببندد و بگوید: باشه، او را پارسا حساب میدا نمیخ

ها غیر ممکن. برای اینکه یک انسان نمره وجود دارد. در سیستم استانداردهای خدا تصویر واضح است و جعل واقعیت
 زندگی واقعی دارد.ن حقیقی در پارسا شمرده شود، نیاز به پارسا بود

 
که دشمن بودیم، به واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در  زیرا اگر هنگامی 

 (. :۱۰ آشتی هستیم، به وسیلۀ حیات او نجات خواهیم یافت )رومیان 
 

ناپذیر  نتیجه اتحاد جدایی  انسان در-فعلی خداشود، پارسای  در لحظه تولد تازه، زندگی مسیح به زندگی ما تبدیل می
 شود. روح ما با روح خداوند، پارسایی ما می

 
چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. 

ب و  باشد،  گناه‘  ’قربانی  تا  گناهکار فرستاد  انسان  به شباهت  را  پسر خود  در پیکری  دین او  بشری، حکم  سان 
کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفس بلکه بر  محکومیت گناه را اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه می 

 (.۵-::۳کنیم )رومیان طبق روح رفتار می 
 

»نه بر طبق نَفس   و سپس یک عبارت مهم:  –کند، در ما تحقق یابد«  کند: »تا آنچه شریعت مطالبه میپولس تأکید می
 رسیم. کنیم. اینجا ما به اصل دوم میبلکه بر طبق روح« رفتار می

 
 گرسنگان پارسایی 

 
پیش می از اشخاص سؤالی معقول  بسیاری  برای  قید کردیم،  قبالً  نجات  همانطور که  پارسایی مسیح  با  اگر ما  آید: 

ها مرگ عیسی مسیح بلکه زندگی او  خدا باشد، اگر نه تن تواند اساس توجیه در نزد  یابیم، اگر پارسایی خود ما نمیمی
شود، پس چرا اصالً سعی کنیم که مقدس زندگی کنیم؟ آیا چنین رویکردی موجب فساد اخالقی  نیز به ما منتسب می

 شود؟و مجاز بودن هر کاری نمی



 
د. یکی دهمکن است ارائه میبه روشنی و قاطعانه »هرگز«، پولس رسول تعدادی از براهین معتبری که چرا این غیرم 

انسان  این است که  با هم متفاوت از آنها  پارسایی  از لحاظ تشنگی و تمایل به  های نجات داده شده توسط مسیح، 
 گوید.هستند. او در این باره در باب هشتم بالفاصله پس از تصدیق منتسب شدن پارسایی مسیح به ما، این را می

 
شود. پولس رسول با توضیح مفهوم زندگی منتسب شده، از دو دوسته  جالب »زیرا« آغاز میآیه بعد از این جمله با کلمه  

ها چه کسانی  اند. وظیفه ما این است که مشخص کنیم این انسانروحانی  –نفسانی، برخی    –گوید. برخی  انسان می
 هستند. 

 

آنچه از روح است.   اند، بهن که روحانی اندیشند، امّا آناانی هستند، به آنچه از نَفس است می .زیرا آنان که نفس
طرز فکر انساِن نفسانی، مرگ است، امّا طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد، حیات و سالمتی است. زیرا 

تواند هم ببرد، و  برد و نمی ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می 
 َ  (.:-:: د خدا را خشنود سازند )رومیان تواننفس هستند، نمی کسانی که در حاکمیت ن

 
هایش را در خود ستایی انسانی این حالت دشمنی علیه خداوند است، این سیستم ارزشی است که ریشه  –افکار دنیوی  

د های تازه متولدوانده و سعی در خوشنودی و تصدیق خود دارد. واضح است که پولس رسول با این اصطالح انسان 
آنها میکند. عالیق جسمینشده را توصیف می آنها عطش خود را دارند و نه  و نفسانی، اساس و مرکز جهان  باشد. 

 دهد.   عطش روح خداوندی که بالخره آنها را به سوی داوری و مرگ سوق می
 

ا در سیستم  اند، یعنی افکار آنهشوند. آنها اشتیاق روح خداوند را دارند. آنها روحانیایمانداران کامالً متفاوت توصیف می
می عمل  روح  مرکز جهان ارزشی  میکنند.  محسوب  خداوند  آنها  نظر  بینی  در  آن  روحانی  بُعد  در  را  زندگی  آنها  شود. 

 گیرند. به همین دلیل است که ایشان به شکلی ملموس با دنیا در تضاد هستند. می
 

ی متولد شده از خداوند مطمئناً توسط روح هاکه زندگی انسان  کندتر، پولس رسول بار دیگر تأکید میچند آیه پایین 
 شود.هدایت می 

 

امّا شما نه در حاکمیت نَفس، بلکه در حاکمیت روح قرار دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر  
 (.:: کسی روِح مسیح را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست )رومیان 

 
که روح خداوند در او ساکن است،   هر کسیکه متعلق به مسیح باشد و    کسی هر    فراتر از روحانیت نیست.سخن دربارۀ  

یکی از نتایج اصلی، منتسب شدن   –مطمئناً تالش خواهد کرد تا در اقتدار روح قرار داشته باشد. تالش برای پارسایی  
ارزشهای نفسانی  جسم قرار دارند، در سیستم    شود. كسانی كه در حاکمیتپارسایی مسیح است که در عمل آشکار می 

 باشند.   نه فقط باایمانانی ضعیف هستند بلکه آنها »از آن وی« نیستند. ایشان اصالً نجات یافته نمی –
 

دهیم: كسانی كه مسیح را در خود دارند، دارای نگرش او، نگاه مسیح،  یک بررسی دیگری را بر اساس این متن انجام می 
کنند، همانطور  گناه احتیاج ندارند، آنها همراه با اجرا خواست خداوند زندگی می   ه و پارسایی هستند. آنها بهنسبت به گنا

 کرد.که عیسی با آن زندگی می



 

اید، روح برای  امّا اگر مسیح در شماست، هرچند بدن شما به علت گناه مرده است، امّا چون پارسا شمرده شده
 .(::۱۰ شما حیات است )رومیان 

 
ها دهد )نه فقط در سطح خواستهحاد با مسیح پارسا در انسان، عطش پارسایی را پرورش میکند که اتپولس تأکید می

 بلکه در اراده جهت انجان آن(.
 

اند، به آنچه از روح است )رومیان  اندیشند، امّا آنان که روحانی آنان که نفسانی هستند، به آنچه از نَفس است می 
 ::.) 

 
دارند. جانشان را به  میاند، آنرا دوست دارند و آنرا گرامیه تولد تازه بدست آوردهکه پارسایی مسیح را در نتیجکسانی  

کنند نه به این دلیل که مجبورند، بلکه به این علت که آورد. آنها پارسا گونه فکر میبه ارمغان میآورد و آرامیحرکت می
 اشخاص نیز وجود دارد. اشتیاق به آن را دارند. دسته دیگری از

 

فکر انسان نفسانی، مرگ است، امّا طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد، حیات و سالمتی است. زیرا   طرز 
تواند هم ببرد، و  برد و نمی ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می 
 (.:-::۶)رومیان توانند خدا را خشنود سازند کسانی که در حاکمیِت نَفس هستند، نمی 

 
باشد. گوید اگر شما عمل نجات را تماما بر مسیح ندانید، امکان نجات برایتان مهیا نمیالعاده مهم! که میبیانیه فوق

توانند رضایت قدوسیت خدا را بدست كساني كه اميدوارند بخشش را با کیفیت زندگي زميني خود بدست بیاورند، نمی
 ند هستند، مهم نیست چقدر هم مذهبی به نظر برسند... چرا؟دشمنان خداو –یاورند، آنها ب

 
 (.:::تواند هم ببرد )رومیان برد و نمی چرا که از شریعت خدا فرمان نمی ...

 
ها با تالش  کند که هر آنچه انسان با نامیدن تمایالت محوری انسان به »افکار جسم«، پولس رسول خاطر نشان می

تولید میخو با خدا محسوب میکنند در اصل  دشان  انسانمبارزه  القدس مایل شود.  تنهایی بدون عمل روح  به  ها 
انسان در همه -نیستند از خدا اطاعت كنند و در خشنودی او كامالً ناتوان هستند. فقط یک انسان، عیسی مسیح خدا

شویم. در او کاری را  ل به زندگی او، مطیع خدا میچیز و همیشه خواست و توانست مطیع خدا باشد. ما تنها با اتصا
 دهد: خواهد. پولس در نامه به غالطیان این حقیقت را از زاویه دیگری نشان میدهیم که خدا از ما میانجام می
 

امّا چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد، تا  
گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست آوریم. پس چون پسرانید، بازخرید کند، و بدین نان را که زیر شریعت بودند  آ

 (. ۶-۵:۵دهد »اَبّا! پدر!« )غالطیان خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می 
 

شد. مسیح »زیر    شود: مسیح »از زنی زاده شد«، یعنی تبدیل به انسان واقعیببینید چه منطقی در اینجا آشکار می
های زندگی بشری بوجود آورد. و این فرصتی به او داد، اوالً، شریعت به دنیا آمد« یعنی پارسایی در عمل را در واقعیت



. و دوماً با تولد از روح خداوند آنها را به فرزندخواندگی بپذیرد.  تا کسانی که تحت لعنت شریعت هستند را رهایی دهد
 مسیح، ما فرزندان خدا شدیم، شرکای طبیعت او و تالش او برای پارسایی حقیقی. یعنی در نتیجه اتحاد با 

 
، صحبت کردیم.  تا ما را پارسا کندایم. ما در مورد اینکه مسیح انسان شد  پس ما در حال حاضر به دو جنبه پرداخته

انسان شد تا خود   تا  را در دل ما جای دهد. باالخره مسیح م  اشتیاق پارساییهمچنین مسیح  از نمونهتولد شد  ای 
 باشد.  پارسایی برای ما

 
 
 

 ای از پارسایی نمونه 
 

همین    کرد، زندگی کنند. با این حال مامنطقی است که فرض کنیم مسیحیان باید همانطور که عیسی مسیح زندگی می
می روبرو  موانع  از  بسیاری  با  میجا  زندگی  پیش  سال  هزار  دو  »مسیح  دشویم:  فرهنگ  امروز  شرایط کرد.  یگری، 

 دیگری«...
 

های مختلفی دارد که در ذهن مردم  سازند. امروزه پسر خدا چهره مردم برای خود مسیح جدید، سازگار با فرهنگ می
های سیاستمداران و کنند، چهره های آنها را ایفاء میهایی که نقشتهای بازیگران و شخصیترسیم شده است: چهره 

کنند چگونه مردم  رهبران دینی و روشنفکران... آنها هستند که در واقع تعیین میهای  های اجتماعی، چهره شخصیت
 زندگی کنند. اما نه عیسی مسیح...

 
گیرند. وقتی  تانداردهای مسیحِی خود را از کجا میدانند، اما مشخص نیست آنها اسخیلی از مردم خود را مسیحی می

کنید؟ خودتان را هم سطح چه  ید چه کسی را الگوی خود حساب میزنید، از خود بپرسدرباره ایماندار بودن حرف می
گذارند؟ چه کسی  های چه کسانی عمال در تصمیمات شما تأثیر میکنید؟ توصیهبینید؟ از چه کسی پیروی میکسی می

آنها رفتار کرد، رفتار میقانون با  با مردم همانگونه که مسیح  آیا شما  آیا شما  کنیدگذار سبک و رفتارهای شماست؟  ؟ 
خوانید؟ چگونه کنید و چه چیزی را میپوشید؟ شما چه چیزی را تماشا میپوشید، که او لباس میهمانطور لباس می

شوید: کنید؟ چند بار با این تصویر روبرو میدر زندگی برخورد میای  کنید؟ چگونه با هر مسئلهمنابع مالی را مدیریت می
 کرد؟ میهمانطور زندگی کن که مسیح زندگی 

 
خواهند مطابق هوس خود ، میتعیین شده خودشانمتأسفانه بسیاری از به اصطالح مسیحیان در محدوده »مجاز«  

ت هم نیست. خدا پسرش را فرستاد تا او نشان دهد الگوی فردی زندگی و حتی الگوی اکثری  –رفتار کنند. اما مسیحیت  
 منظور از پارسا بودن چیست.

 
 گفت؟ را نشان داد. عیسی به شاگردانی که تشنه برتری بودن، چه میعیسی مسیح بارها این 

 

کنند و بزرگانشان  دانید که حاکمان دیگر قومها بر ایشان سروری می عیسی ایشان را فرا خواند و گفت: شما می 
ید خادم  خواهد در میان شما بزرگ باشد، بارانند. امّا در میان شما چنین نباشد. هر که می ایشان فرمان می   بر



تا  شما شود. و هر که می  نیز نیامد  باید غالم شما گردد. چنانکه پسر انسان  اوّل باشد،  خواهد در میان شما 
 (.:۲ -۲۰: ۲ در راه بسیاری بنهد )َمتّی  خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی

 
زندگی    منان عمل نکنید، بلکه طوری زندگی کنید که  مانند مردم جه  –  بایست نقطه شروع آنها باشد؟ چه چیزی می

 کنم!می
 

دادند با تصورات خودشان در مورد آنچه خوب و بد است کردند حتی آن زمان ترجیح میاشخاصی که از مسیح پیروی می
کنند، اما  گویند و دربارۀ مسیح موعظه میزندگی کنند. و امروز چه تعدادی از ایمانداران وجود دارند که از مسیح می

آنها در واقع با او یکسان نیست. به جلدهای گروه های های موسیقی مسیحی نگاه کنید، به پوستر کنفرانسزندگی 
ود... اما عیسی مسیح به زمین آمد تا استاندارد زندگی را معین شمسیحی نگاه کنید و خیلی چیزها برای شما روشن می

خواهم در مسیح زندگی کنم«، برای اینکه دروغ نگفته باشیم باید تصور میگوییم »من  کند. به خاطر این که وقتی می
 روشنی دربارۀ اینکه عیسی مسیح کیست و چگونه باید با تقلید از او زندگی کنیم داشته باشیم. 

 

اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی  رای همین فرا خوانده شدهچه، ب
هید. او هیچ گناه نکرد، و فریبی در دهانش یافت نشد. چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که  پا ن

 (.۲۳-۲۱:۲  رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد )اول پطرس 
 

اد. چون دشنامش دهد: »او گناه نکرد. فریب ندو توضیح می  –گوید: »او برای ما سرمشقی گذاشت«  کتاب مقدس می
کرد. آنگاه که رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه به خدا اعتماد داشت...« توجه کنید، این یک  دادند، با جواب تالفی نمی

 که بخاطر تقلید از آن پولس رسول از تمام افکار پیشینش صرف نظر کرد. مثال بسیار کاربردی است! این مثالی است
 

ب را  آن  بود،  آنچه مرا سود  برترِ شناخت  ه  امّا  ارزش  با  بلکه همه چیز را در قیاس  خاطر مسیح زیان شمردم. 
شمارم  فضله می  ام. آری، اینها همه را خاطر او همه چیز را از کف دادهدانم، که به خداوندم مسیح عیسی، زیان می 

 (. :-۹:۳تا مسیح را به دست آورم )فیلیپیان 
 

 به همین دلیل تمام کتابهای وی پر از دعوت برای پیروی از خداوند است:  پیروی از مسیح شور و اشتیاق زندگی او بود.
 

 (.۱:۱۱گیرم )اول قرنتیان پس، از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح سرمشق می 
 

كرد كه اصل زندگی مسیحی فقط تجدید مذهبی و اخالقی نیست، بلكه زندگی به شکل و  و اظهار میبه همین دلیل ا
 است:همانند مسیح 

 
نگریم، به صورت همان تصویر، از جالل به  ای، مینقاب، جالل خداوند را، چنانکه در آینه و همۀ ما که با چهرۀ بی 
 (.۳::۱ گیرد که روح است )دوم قرنتیان شمه می شویم؛ و این از خداوند سرچجاللی فزونتر دگرگون می 

 
، رشد کرد، بالغ شد، زندگی کرد و درگذشت تا ما  دوستان، این معنای زندگی مسیحی است. عیسی مسیح متولد شد

 بتوانیم زندگی خود را با نگاهِ بر او بسازیم. تا شما و من دچار توهم نشویم. 



 
شریعِت    –ملو از تصمیمات خوب و خردمندانه نیست. مسیحیت  این فقط زندگی درست نیست. این فقط زندگی م

 محبت به مسیح است. اطاعت از مسیح، شریعِت پیروی از مسیح و شریعتِ 
 

باشد. این سبک حتی خیلی از مردم را جذب آل زندگی عیسی مسیح غیر قابل عمل میها سبک ایدهبله، برای خیلی
اشخاصی  نمی چنین  از  غالباً  پتانسیلمیکند.  آشکارسازی  و  خود  کردن  رها  درباره  من توان  اما  شنید...  خود  های 
توان چنین اشخاصی را اصالً مسیحی خواند؟ زندگی آنها به چه کسی تعلق دارد، خواهم این سؤال را بپرسم: آیا می می

آیا زننده نیست كه اشخاصی به مسیح یا به خودشان؟ به اهداف او یا آرزوهای خودشان؟ بله، و آیا این عجیب نیست،  
نام مسیح خوانده می به  ارزش شوند، میكه  و  اهداف  با  ارزشهای متفاوتی  اهداف و  های خداوند خود و نجات توانند 

شناسند و یا به سادگی نظر او را در هیچ چیز قرار دهنده خود داشته باشند؟ چنین اشخاصی یا او را به هیچ وجه نمی
 دهند. نمی

 
 گویند »کجا نوشته شده است که این کار را نباید انجام داد؟« شوم که میروبرو میردمیمن اغلب با م

 
پلیر قرار  -دیوییگری از ایشان بپرسید: آیا این به مسیح شبیه است؟ وقتی دیسک را در دیاین راه غلط است. سؤال د

کنید، از خود بپرسید: این استاندارد یکنید یا صفحه وب دیگری را باز مخود روشن می  iPodدهید، آهنگی را در  می
 کیست؟ 

 
دهد؟ آیا استانداردها و  این کار را انجام می   آیا عیسی مسیح  –دهند!..− مناسب نیست!  بله، همه اینطور انجام می 
 دهند؟ اصول او اجازه انجام آنرا می

 
تاریخی بشود. او زندگی کرد، همانطور که پطرس عیسی مسیح بر روی زمین زندگی نکرد تا نهایتا تبدیل به یک مجسمه  

 گوید، »سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهیم«. می
 

« درست است، دست و پای او را بستند. با این  10؟What Would Jesus Doار خوبی وجود دارد »در آمریکا شعار بسی
کرد؟ عیسی  د؟ او در شرایط من عمالً چه کار میکراست: مسیح چگونه عمل میحال این سوالی بسیار دقیق و مهمی

 برای همین روی زمین زندگی کرد تا ما جواب آنرا بیابیم.
 

پرسید: است که انسان باید بخاطر آن زندگی کند. چند بار از خود میشباهت او در آمدن تنها مفهومیپیروی از مسیح و به  
 کرد؟« »اگر مسیح بجای من بود، چگونه عمل می

 
عنوان انسانی معمولی به زمین بیاید راین ما سعی کردیم به دالیلی که باعث شد مسیح آسمان را ترک کرده و بهبناب

 نگاه کنیم: 

 
 .کرد؟« )در اینجا و از این پس ترجمه به انگلیسی توسط نویسنده انجام شده است(مسیح چگونه عمل می  «10



 

 ا اجرای شریعت به جای ما، ما را پارسا کند. تا ب ▪

 تا با حضور در ما، ما را تشنه ی پارسایی بگرداند.  ▪

 ای از پارسایی را نشان دهد. چشمانمان، نمونه تا با سپری کردن زندگی واقعی در برابر  ▪
 

 و آخرین…
 

 مسیح زندگی کرد تا پارسایی ما را به کمال برساند تا برای ما شفیع گردد.  ▪
 

 
 

 عت کننده شفا
 

مانیم. به خودی خود، بدون کمک و پشتیبانی با زندگی در جسم تحت تأثیر گناه، ما موجودات بسیار ضعیفی باقی می
کنیم، باب هشتم نامه به رومیان آیه بسیار  ساده قادر به زندگی نیستیم. در پایان آنچه مطالعه می  –عیسی مسیح، ما  
 جالبی وجود دارد.

 

 شمارد!خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می کیست که برگزیدگان  

راست خداست، اوست کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست  
 (.۳۵-::۳۳کند! )رومیان که برای ما شفاعت می 

 
ن آغاز، او اعالم کرد: »دیگر هیچ  گردد که او در آیه اول به آن پرداخته است. در هماپولس رسول به موضوعی بر می

خداست که  – ند؟ کند: »کیست که برگزیدگان خدا را متهم کمحکومیتی نیست«، و در اینجا باز همین ایده را تکرار می
شمارد؟ زیرا مسیح جان سپرد، دوباره برخاست و با طلب شفاعت  شمارد!« اما چرا خدا آنها را پارسا میآنها را پارسا می

 در دست راست پدر قرار گرفت.  برای آنها
 

یا ضعیف باشد، به همین علت هر انسانی که متعلق به او باشد، فارغ از اینکه پیر یا جوان باشد، از نظر روحانی قوی  
که این مسیحی  شود که او در فکر و در قلب اوست... و هر بار هنگامی بر روی کف دستهای عیسی مسیح نوشته می

آورد و بجای او طلب بخشش افتد، خداوند عیسی به پدر آسمانی خود روی میلغزد و حتی میشود، میواقعی خسته می
 کند.می

 
کند.  دیگر هم برای ما مهم است. واقعیت این است که شیطان درست برعکس عمل میشفاعت پسر خدا به یک دلیل  

 – گوید: »ببین، دوباره افتاد!« شیطان  ید و میآخورد، او نزد خداوند میکه یکی از ما با سر به زمین میهر بار هنگامی
 گویند. ند در مورد او چه میآمیز افتراگو است. گوش کنید کسانی که فرصتی برای مشاهده این تصویر دارفتنه

 



گمراهی   به  را  دارد و جملۀ جهان  نام  یا شیطان  ابلیس  مار کهن که  زیر افکنده شد، همان  به  بزرگ  اژدهای 
گفت: هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می   کشاند. هم او ومی 

اقتدار مسیح او فرا رسیده است. زیرا که آن مدّعِی برادران ما که اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما، و  
 (.۱۰ -۱۲: ه زند، به زیر افکنده شده است )مکاشفروز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می شبانه 

 
 کند؛ شماشوید و او آنرا به همه اعالم مینویسد؛ شما ضعیف میخورید و او میتصویری وحشتناک: شما تلو تلو می

زند! این کار شیطان است و برای ما به زبان ساده، بسیار مهم  ها جار میتردید دارید و او در این باره به همه آسمانی
ته باشیم که در برابر پدر آسمانی بجای ما ضعیفان شفاعت کند. نه مریم باکره و نه  است که آدم خود را در بهشت داش

تواند این کار را انجام دهد و چندین  وانند این کار را انجام دهند. فقط او میتزمانها و نه اقوام ما نمی مقدسین تمامی
 دلیل برای این امر وجود دارد.

 
 زندگی پارسا در جسم 

 
 کند.کرد. و او پارسایی خود را به ما منتسب میعنوان انسانی پارسا زندگی مید. او بهاو این حق را دار

 
یسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی  نوای فرزندانم، این را به شما می 

-۱:۲جهان نیز )اول یوحنا گناهان تمامی مسیح پارسا. او خود کفّارۀ گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه 
۲.) 

 
ها نام شما در آسمان   – در مسیح نیستید  به همین دلیل الزم به روشن شدن است که آیا ما در او هستیم یا نه. اگر شما  

ر واقعی کنیم که مرتباً خودمان را امتحان کنیم، که آیا من ایمانداشود! به این دلیل ما یکدیگر را تشویق مییادآوری نمی
 هستیم؟ 

 
شود یا امکان پذیرند یا خیر، آیا تعمید به شما تعلیم داده میعنوان عضو کلیسا میموضوع این نیست که آیا شما را به

افتد که شخص در توان خادمان را دور زد. اما فاجعه واقعی وقتی اتفاق میدهند. می خدمت در کلیسا را بهتان می
ها شد. وقتی نام وی در لیست اعضای کلیسا قرار دارد اما در برابر تاج و تخت در آسمان کلیسا باشد، اما در مسیح نبا

ای بوده گردیم: آیا لحظهعلت در طول این فصل ما بارها و بارها به این سؤال برمی از ایشان برده نشود. به همیننامی
 که شما از موقعیت »خارج از مسیح« به موقعیت »در مسیح« رفته باشید؟

 
 دهد که دقیقاً چه کسی »در او« قرار دارد.پولس در نامه به افسسیان توضیح می

 
ام حقیقت، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون ایمان  و شما نیز در او جای گرفتید، آنگاه که پی

 (. ۱۳:۱القدس موعود مُهر شدید )افسسیان آوردید، با روح 
 

را دریافت کردند؟ در لحظه تولد، غسل تعمید، دعای خادمین؟ خیر! وقتی آنها کالم چه وقت این اشخاص پری مسیح 
فقط در این لحظه آنها تحت تأثیر روح القدس بودند. پارسایی عیسی مسیح     –حقیقت را شنیدند و به او ایمان آوردند  

 توسط ایمان برای این اشخاص منتسب شد و امروز آنها مدافعی دارند. 
 



 رنج در جسم 
 

تواند با آنها همدردی کند. آنها  کنند که هیچ کس نمیاحتماالً شما مجبور شدید به اشخاصی گوش کنید که شکایت می
ها، درد و رنجی که شما و من در  گویند: »شرایط من خاص است«. اما با مسیح چنین نیست. او کامالً شدت سختیمی

 ند. داکنیم را به خوبی میحال زندگی بر روی زمین حس می
 

و حتی   من با اشخاصی که از کشور ثروتمند به یک کشور جهان سوم آمده بودند، روبرو شدم و با خود دارو، آب آشامیدنی 
که عیسی انسان شد، او همه جاللش را در آسمان باقی گذاشت. او آمد و تبدیل به انسان شکالت آورده بودند. اما هنگامی 

داند این یعنی کنید، او می که شما احساس درد می درد را تجربه کرد. و هنگامی حقیقی، ساده و واقعی شد. آمد و تمام  
شود، وقتی داند چه حسی دارید وقتی به شما خیانت می داند که چیست. او می شوید، او می چه. و وقتی افسرده می 

 درک و دلسوزی است.   تواند شفاعت کننده باشد: او قادر به گیرید. پس به همین دلیل او می تحت تعقیب قرار می 
 

رحیم و امین، در  تا بتواند در مقام کاهن اعظمی   الزم بود از هر حیث همانند برادران خود شوداز همین رو،  
که آزموده شد، رنج کشید، قادر است آنان  چون او خود هنگامی خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفّاره کند. 

 (. ۵ -۵۷:۲انیان )عبر شوند، یاری رساندرا که آزموده می 
 

 دهد:در باب دیگر همین نویسنده ادامه می
 

ا چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون  زیرا کاهن اعظم م
ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی  

 (. ۱۶-۵: ۱ یم که به هنگام نیاز یاریمان دهد )عبرانیان را حاصل کن

 
گذارید، به یاد بیاورید که مسیح قبالً این راه  ه کرد. در حالی که شما مشکالت را پشت سر میعیسی همه چیز را تجرب

 قدرت حرکت و شفاعت دلسوزانه او است. –را پشت سر گذاشته است. او بجای شما بوده است. زندگِی در مسیح 
 

ده است. درک این امر بسیار مهم  های زندگی عیسی مسیح به اندازه اسرار خود تجسم الهی پیچیحقیقت درباره ارزش 
است تا ما بتوانیم زندگی مسیحی شادی داشته باشیم. برای اینکه ما بتوانیم عمیقاً قدردان آنچه مسیح انجام داده، 

ترین ترین و باشکوهگاه داشته باشیم و بتوانیم با شجاعت در سختتکیه  ای برایباشیم. تا در مبارزه روزمره با گناه نقطه
 زندگی خود به تخت الهی نزدیک شویم.لحظات 

 
 
 

 درباره مسیح چیست؟  شمانظر  
 

اید نه تنها در مرگ او بلکه در زندگی او نیز؟ اگر  قبل از همه، خود را آزمایش کنید، آیا شما با مسیح سهیم شده ❖
 د، بدون تأملی امروزِ خود را به خداوند بسپارید.در این شک داری 



 
 کند؟شما چه معنی دارد: خدا پارسایی مسیح را به ما منتسب می این عبارت در عمل برای  ❖

 
 افتد؟تولد تازه چیست؟ چه اتفاقی برای فرد در لحظه تولد تازه می  ❖

 
 شود؟رهایی شما در چه چیز بیان می  برای چه مسیح زندگی انسانی را سپری کرد؟ اهمیت عملی آن برای بهای  ❖

 
 ناه و پارسایی چیست؟منظور از داشتن رابطه مسیحی نسبت به گ  ❖

 
آنگونه که مسیح زندگی می انسان باایمانی هستید، عمال چه کاری هر روز انجام می   –اگر شما   ❖ تا  کرد،  دهید 

 شود؟زندگی کنید؟ این تالش در چه چیزهایی بیان می 
 

 ایمان را ببخشد؟ تواند فرد با ی می خداوند بر چه مبنای ❖
 

شود؟ آیا شما عیسی مسیح استاندارد و هدف زندگی شما محسوب می خود را امتحان کنید، آیا زندگی عیسی   ❖
ها و احساسات  مسیح را آنقدر دوست دارید که همه چیز را ناچیز حساب کنید و زندگی خود را هماهنگ خواسته 

 عیسی مسیح تنظیم کنید؟
  



 
 
 
 
 
 
 صل چهارمف

 متولد شد تا رستاخیز کند
 

انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. )اول  گونه که مرگ از طریق یک  زیرا همان 
 (. ۲۱:۱ قرنتیان 

 
 
 

آن اولین نامه به قرنتیان است. باب   –های پولس رسول، یکی با حجم قابل توجهی متفاوت است نامهدر میان تمامی
باب یکی مانده به آخرین در نامه این نامه بزرگترین فصل است که از پنجاه و هشت آیه تشکیل شده است. این     ۱ 

کند )و در این نامه پولس رسول به سؤاالت بسیاری پرداخته  است که خالصه آنچه را که قبالً گفته شده ترسیم می
های سنتی پرداخته است. عجیب است اما تقریباً  سیاست(.  پس از آن پولس فقط به چند مسئله کلیسایی و احوال پر

 یام خداوند ما اختصاص داده شده است.کل این باب به مسئله ق
 

باشد. در زمان نگارش این نامه اشخاصی در کلیسای قرنتس ورود کرده بودند که ادعا دلیل این امر به شرح زیر می
ها پس از مرگ دادند كه انسان ی داشته باشد. آنها تعلیم میندارد مسیحیت اعتقادی به رستاخیز جسمانداشتند لزومی 

 برند. ها بسر میشوند و به این شکل در آسمان ون جسم تبدیل میبه ارواح بد 
 

کند. به همین علت توضیح پولس این کفر را بسیار جدی گرفت، زیرا فهمید که این امر کل داستان نجات را منحرف می
 حجم بیشتری را نسبت به هر مسئله دیگری دارد. آموزه رستاخیز در نامه او 

 

خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید ن می و اما، ای برادران، اکنو
را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید. یابید، به شرط آنکه کالمی و بدان پایبندید و به وسیلۀ آن نجات می 

 اید.ر غیر این صورت، بیهوده ایمان آورده د

ید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در زیرا من آنچه را که به من رس 
راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست )اول قرنتیان  

۱:۱ -۵ .) 
 



»و مطابق با همین کتب در روز   11کند: مسیح جان باخت، دفن شدل بر روی عناصر کلیدی انجیل تأمل میپولس رسو
سوّم از مردگان برخاست«. به عبارت دیگر، اگر ما رستاخیز خداوند را از دست بدهیم، ما بخش زیادی از انجیل را از 

 داد.دست خواهیم داد، ما مهمترین عنصر پیام نجات را از دست خواهیم 
 

کرد.  های وی ایفا میر کلی نقش موثری در موعظه طوحقیقت رستاخیز مسیح فقط برای پولس اهمیت نداشت. بلکه به 
شود، قاعدتاً این  برند. و نه تنها نام برده می ای در صفحات عهد جدید، رسوالن از رستاخیز نام میتقریباً در هر خطابه 

 است.موضوع غالب و مهمی
 

 آوریم:ر روز عید پنطیکاست را به یاد میاولین موعظه د
 

بنا بر مشیّت و   دینان بر صلیبش کشیده، پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بی آن مرد 
کشتید. ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده، برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه 

 (. ۲۵-۲۳:۲دارد )اعمال 
 

نجات دهنده   –دالل اصلی این موعظه: مسیح  این به نوعی اوج موعظه پطرس است. است  –سخنان دربارۀ رستاخیز  
 است، زیرا او بر مرگ پیروز شد.

 
شود. کالً در کتاب اعمال رسوالن، حقیقت رستاخیز مسیح  فقط در این موعظه ی پطرس، سه مرتبه رستاخیز ذکر می

مترادف کلمه »انجیل« استفاده  عنوان  ه است. اغلب اوقات، نگارنده از کلمه »رستاخیز« بهبیش از بیست مرتبه ذکر شد
 کند.می

 
دادند و فیضی عظیم بر همگی ایشان بود )اعمال  رسوالن با نیرویی عظیم به رستاخیز خداوند عیسی شهادت می 

۳۳:۵ .) 
 

قعیتهای دیگری در زندگی عیسی مسیح وجود نداشت برای ما ممکن است غیر ارادی این سؤال پیش بیاید: آیا براستی وا
گشتند؟ آیا حقیقت درباره رستاخیز  زش موعظه را داشته باشند؟ چرا رسوالن بارها و بارها به این واقعه باز میکه آنها ار
 عیسی مسیح برای نجات ما به این اندازه مهم است؟جسمی

 
ا  دهیم که چرا مسیح جسم را پذیرفت. و یکی از دالیلی که چر  کنیم به این سؤال پاسخدر طول این کتاب، ما سعی می
 داد، نیاز به رستاخیز در جسم بود. و به زودی خواهیم دید که چرا این مورد نیاز بود. مسیح باید این کار را انجام می

 
پردازیم. به نظر میکنیم که بندرت به اصل آن  های گوناگون، ما گاهی اوقات چنان به آنها عادت میبا صحبت از آموزه 

اندیشیم و تعداد  چیز دیگری اینجا برای فهمیدن وجود دارد؟ ما سطحی میرسد، خوب مسیح زنده شد که شد. چه می
 دهیم. زیادی از نعمتهای پنهان در حقایق انجیل را از دست می
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از مُردن، او در روح نیز    نبود، پساز خودتان یک سؤال ساده بپرسید: اگر مسیح تا قبل از تجسم خود دارای جسمی
پس، چرا او نیاز به بازگشت به جسم داشت؟ آخر گفته شده كه در لحظه مرگ مسیح  توانست به نزد پدر برود...  می

 روح خود را به پدر سپرد.
 

سپارم.« این را گفت و دَِم آخر  آنگاه عیسی به بانگ بلند فریاد برآورد: »ای پدر، روح خود را به دستان تو می 
 َ  (. ۵۶:۲۳رکشید )لوقا ب

 
از زمانی میعنوان نقطه تجسم  عید تجسم مسیح به انسان وجود نداشته - عنوان خداباشد که مسیح بهالهی حاکی 

انسان تبدیل شد. این اتفاق -است. همانند خدا او همیشه وجود داشت، اما پسر خدا در زمان مشخصی از تاریخ به خدا
دادن خبر تولد غریب    وح القدس به شکل ماوراءطبیعی رخ داد. اینگونه فرشته لحظهدر زمان یک لقاح اسرارآمیز توسط ر

 کند.   الوقوع مسیح به مریم را توصیف می
 

القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن فرشته پاسخ داد: »روح 
 (.  ۱: ۳ ا مولود مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد« )لوق

 
پذیرفت. سپس او در روح زمین را ترک کرد و مجدداً به پدر پیوست. این  یعنی عیسی مسیح در روح آمد و جسم را  

آید: چرا او نیاز به بازگشت به گور سرد داشت؟ چرا او احتیاج به این بدن پاره پاره شده داشت؟ چرا از سؤال پیش می
 ه آمده بود باز گردد؟توانست درست همانطور کارتباط داشتن؟ مگر او نمی نو زنده شدن؟ چرا همچنان با جسم انسان

 
 کنند. اینها سؤاالت بسیار بجایی هستند که به اعماق اسرار تجسم الهی نفوذ می

 
 (.۱۶:۳یقین که راز دینداری بس عظیم است: او در جسم ظاهر شد )اول تیموتائوس به 

 
کنیم بلکه از هدیه گرانبهای کند، تا نه تنها اهمیت ورود مسیح به زمین را درک  تامل در مورد این موضوع به ما کمک می

دهد كه توسط  از زندگی را هدیه می الهی، یعنی پدیده تجسم پسر خدا قدردان باشیم. این به ما پایه و اساس محكمی
 عیسی مسیح به ثبات رسیده است. 

 
 پیروزی مسیح بر مرگ 

 
 – شویم. این مصیبت  ماست روبرو می های زندگی، دائماً با یک مصیبت که به دنبال  هر یک از ما علیرغم همه شادی

کنند که از لحظه تولد در بدن کودک روند  شماری ثابت میمیرد. مطالعات بیای میفسادپذیری است. هر موجود زنده
 شود.مرگ سلولی، مداوم و تصاعدی آغاز می 

 
شود، شود، فرتوت میمیشویم، بدن ضعیف  کنیم. ما بیمار میحرکت می  کنیم. ما به سوی مرگما در مرگ زندگی می

های آسیب دیده به کند، استخوانشود... مغز شروع به فراموشی میدهد، دچار بوی بد میجذابیتش را از دست می
نمی جوش  پدیده خوبی  است...  قبل  از  دشوارتر  او  برای  بهبودی  دیگر  شود،  بیمار  فردی  اگر  و ای  خورند،  متناقض 

 وحشتناک!



 
های فسادپذیری در حال دست و  کنیم مابین واقعیتکنیم. ما سعی مییم. ما عادت میما گرفتار این مصیبت هست

هایی در جاده بد، به امید مقاومت کردن، زندگی کنیم... خوب، های برفی یا چالهپنجه نرم کردن هستیم، مثل تپه
باید مُرد. مثل همه... و کمتر کسی در ارسبالخره راه فراری نداری و روزی می باره فکر مید که  این یک ین  کند که 

 چرا؟!  –شود وضعیت کامالً غیر طبیعی است! نوزاد بعد از هفتاد سال به پیرمردی چروکیده تبدیل می
 

بدن ما را    دهند. ای از هستی ماست که در آن اثرات مخرب گناه، خود را به وضوح به ما نشان مینقطه  –فسادپذیری  
رساند. به همین دلیل نجات انسان نه تنها مکد و به نابودی کامل و اجتناب ناپذیر می خورد، شیره ی زندگی ما را میمی

آمرزش گناهانش، نه تنها کفاره گناه او، بلکه غلبه بر پیامدهای برگشت ناپذیر گناه را نیز در بر دارد یعنی دقیقاً: فرسودگی 
 و مرگ.

 
 

 پذیری مشکل فساد 
 

 است.های روحانی و جسمیآفرید که هر یک از ما دارای مؤلفهای خداوند انسان را به گونه 
 

آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَفَس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد )پیدایش 
۹:۲ .) 

 
از ماده  انسان  به  بدن  یا  آفریده شد  ایای ساخته شده توسط خداوند  از عناصر پوسته زمین.  از عبارت دیگر:  ن یکی 

دهد. بدون داشتن بدن، آنها تا حد زیادی مشکالت ما های انسان از فرشتگان و ارواح را تشکیل میترین تفاوتاصلی 
 های زندگی با بدن را ندارند. در عین حال انسان آفرینشی کامالً جدیدی بود.را ندارند. البته آنها لذت 

 
عنوان شخصیتی در  صویر و شباهت خدا است. اما عالوه بر این بهعنوان شخصیتی ساخته شد که حامل تبه  اوالً، او

 جسم ساخته شده، یعنی روح، مؤلفه درونی او، که با ماهیت فیزیکی او ارتباط تنگاتنگی دارد.
 

.  که بر ماهیت مادی او نیز تأثیر گذاشتعنوان پیامدی، نه تنها بر ماهیت روحانی او بلکه انسان گناه کرد، گناه بههنگامی
ترین مکان ترین و استریلاو در سطح ژنتیکی به دنیای فیزیکی نفوذ کرد. به این جهت حتی اگر شما انسان را در امن 

میرد.  روی زمین محصور کنید و هر گونه تهدیدی برای زندگی را خنثی کنید، یک روز او به هر حال به خودی خود می
شود. و نه تنها او، در و او تسلیم می  –کنند  ناپذیر را روشن میدر لحظه خاص فرآیندهای شیمیایی برگشتژنهای مرگ  

 نتیجۀ اعمال انسان، تمام دنیا در مرحله مرگ تدریجی قرار دارند. 
 

ین را زیر زندگی انسان مستقیماً با زمین گره خورده است. برای اینکه او از تنها زیستگاه ممکن محروم نشود، خدا زم 
افتند، حیوانات  و بدین ترتیب گناه، آفرینش را تحت تاثیر قرار داد. به همین دلیل برگها میلعنت گناه انسان قرار داد 

 کنند. گذارد، علفهای هرز گیاهان زراعی را خفه میمیرند، فرسایش بر خاک تأثیر میمی
 



سبب تو زمین ا امر کردم از آن نخوری خوردی، به  و به آدم گفت: »چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو ر
ات با رنج از آن خواهی خورد. برایت خار و خَس خواهد رویانید، و از گیاهان  ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگی 

صحرا خواهی خورد. با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ 
 تی و به خاک باز خواهی گشت.« چراکه تو خاک هس

 (.  ۱ -۱۹:۳)پیدایش  
 
انسان همچنین همانند نمایندگان دنیای حیوانات و گیاهان، در وجود خود زندگی ندارد. او برای وجود داشتن مستقل  

گوید که خداوند  . کتاب مقدس می12توانیم بدون ارتباط با خدا زندگی کنیمخلق نشده است. به همین علت ما نمی
 ً  دارد.را در کنار هم نگه می  ذرات ابتدایی دنیای فیزیکیعینا

 
و   تختها  نادیدنیها،  و  دیدنیها  بر زمین است،  آنچه  و  در آسمان  آنچه  آفریده شد:  او  واسطۀ  زیرا همه چیز به 
و  فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته،  

 (. ۱۹-۱۶:۱کولُسیان همه چیز در او قوام دارد )
 

بخش جدا شد، بالفاصله  گناه ارتباط پایدار زندگی انسان با خدا را شکسته است. به محض اینکه انسان از منبع حیات
نی از  تواند برای مدت زماشروع به مردن کرد. او از مقداری منبع زندگی برخوردار است )دقیقاً همانطور که کامپیوتر می

 رود.ناپذیر از بین میطور برگشت ره شده، استفاده کند(، اما آن بسیار محدود است و انسان بهشارژی که در باتری ذخی
 

آ.  »بدن سرطان«  می ای. در کتاب  توصیف  را  بیمارستان  در بخِش سرطان  زندگی  های کند. سرنوشتسولژینیتسین 
 برند.ناپذیر رنج میاجتنابخدایان با روبرو شدن از مرگ واقعِی انسانهای واقعی. تراژدی عمیقی که، بی  

 
ای روشن را داشتند... اما های خود و ایمان به آینده کردند: آنها آرزوهای خود، برنامهاین افراد بسیار جالب زندگی می

... این انسانها ناگهان دهندو آنها به دیوار تکیه می  –دهد: »این پایان است. ادامه زندگی وجود ندارد«  پزشک اطالع می
فهمند که زمان واقعا کوتاه است. در یک لحظه همه چیزهایی که بخاطر آنها زندگی  آیند. آنها ناگهان میستی در میاز م
 شوند.رنگ میکردند، بیمی

 
  دهد، جایی کهنویسنده کتاب با مهارت فضای غم و ناامیدی که در بخش سرطان بیمارستان حاکم است را شرح می

کند که او با آنچه خارج از کنترل اوست روبرو شده است، چیزی که  شده و درک میهر کس در درماندگی خود غرق  
کند که او در معرض فسادپذیری که پرسد چه هنگام او را ببرد. هر کس ناگهان اقرار میتر از اوست، که نمیبسیار قوی 

 یست.ر به هیچ کاری در این مورد ندر حال کشتن اوست و قاداو را زشت کرده و به آرامی
 

 شوند.است که با آن رویاهای انسانی خُرد میرحمیواقعیت بی –مرگ 
 

بیمارانی در بخش بزرگ سرطانی قرار    –این داستان توسط سولژینیتسین نوشته شده است تا نشان دهد که همه ما  
 کنند. یابند. اینجا را ترک نمیداریم. در اینجا بهبود نمی 
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روح فرد عزیز خود نگاه کنید. این  جان و بیبیاورید که مجبور بودید کنار تابوت بایستید و به بدن بی ای را به یاد  ه لحظ
ورزد. کسی که فقط چند روز پیش تصویر باری از وحشت و ناامیدی را به همراه دارد. ذهن از پذیرش آن امتناع می

کرد... اکنون به یک ِجرِم بیولوژیکی کرد، تالش میداشت، احساس میکرد، آرزو  کرد، صحبت میکرد، فکر میزندگی می
خواستند با او باشند و دوستش داشتند...  داشتند، میمیفاسد تبدیل شده است. تا زمانی که او زنده بود، او را گرامی

گمراه   دنیای فیزیکی را تر از شر او خالص شوند. گناه خواهند هر چه سریع به محض اینکه به جسد تبدیل شد، آنها می 
 کرده است. 

 
این تصویر حتی غیرقابل تحمل ای در زندگی هر شخصی است.  قطعا نقطه  –که مرگ  فهمیشود وقتی میتر میاما 

شوی که نه منابع اقتصادی، بودن این پدیده تسکین دهنده نیست. بر عکس، تو ناگهان به وضوح متوجه میعمومی
کند. انسان ناگزیر طبق مجازاتی که  تو در این گذرگاه اصلی کمک نمیجتماعی باال به  نه مزیت فکری و نه موقعیت ا

 نامد.های فساد میها را بنده گردد. به همین دلیل پطرس رسول انسانخدا اعالم کرده به گرد و غبار باز می 
 

 (.  ۲: ۱ دهند، حال آنکه خود بندۀ فسادند... )دوم پطرس بدیشان وعدۀ آزادی می 
 

بخشند. برخی دیگر به تحول سیاسی، پیشرفت  کنند میلیاردها پول به آنها آزادی میدقیق. برخی تصور میان بسیار  بی
کند که امید به هر نوعی از مردم و در علم اعتقاد دارند. اما در این متن، پطرس با صحبت از معلمان دروغین تأکید می

، نه فیلسوفان و نه معلمان مذهبی، هیچ کس قادر به حل استمدارانمعنی هست. نه میلیاردرها، نه سیمنابع آنها بی 
 مسئله مرگ نیست، زیرا اول از همه، آنها خودشان بردگان آن هستند. این ناتوانی بشریت است.

 
ها باید به اصالح نیاز داشتند. انسانها به چیزی بیش از کمیبایست در جسم بیاید. انسانبه همین علت مسیح می

 کند.ترین شکل، دسته دسته این مشکل را حل میشدند و تجسم الهی با جدیه میبازگرداندزندگی 
 

تواند ادعای قدرت بر مرگ را داشته باشد چرا که خود او عاری از فسادپذیری است.  عیسی مسیح تنها کسی است که می
 در او زندگی وجود دارد. 

 
 (. ۲۳:۶اوند ما مسیح عیساست )رومیان دان در خدزیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاوی

 
مسئله    –مرگ   اینها  همه  سوخت...  و  غذایی  مواد  کمبود  زمین،  کره  شدن  گرم  است.  جهانی  مشکل  آشکارترین 

کنند، اما از  ها با مشکل تباهی روحانی برخورد میکنند. البته انسان فسادپذیری فیزیکی را با اختالف گسترده دنبال می
میرند، آنگاه قدرت گناه بر هر کسی آشکار شوند، میشوند، بیمار می آید. وقتی آنها پیر میبنظر نمیری چندان  نظر ظاه

 شود.می
 

 پیروزی بر فسادپذیری
 

دهد. داستانی شگفت انگیز است که خیلی واضح شکوه قلب و ذهن خدا را نشان می  –داستان پیروزی بر فسادپذیری  
گرفت، تا اثر مرگ بر خود را تجربه کند، بر آن پیروز شود و کسانی  ها در یک مرحله قرار مین انسابایست با  خداوند می

 که در او قرار میگیرند از اسارت فسادپذیری بیرون بیاورد.



 
از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی  

 (. ۱ -۱۵:۲اند، آزاد سازد )عبرانیان  زیر کِشد، و آنان را که همۀ عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده   ا بهابلیس ر
 

عیار و نماینده قانونی از  شد«، یعنی برای همیشه به یک انسان تمام بایست در جسم و خون »سهیم میپسر خدا می 
بایست شد بلکه او میگرفت و به خاطر آن مجازات میعهده میبه    شد. او نه تنها گناه بشریت را بایدنسل بشر تبدیل می

 جان بسپارد تا با رستاخیز ما را از سلول مرگ بیرون بکشد. 
 

برای ظاهر میخوانیم که گاهی به شکل جسمیاست. ما درباره فرشتگانی میاین شرایط بسیار مهمی شدند. ظاهراً 
 برای مدتی به جسم انسان یا حداقل به آن حالت درآیند.  نند تواانجام فرامین خدا، موجودات روحانی می

 
اما تجسم پسر، ورود موقت به شباهت انسان و نقش بازیگری نبود. این اتحاد ابدی خداوند با خانواده انسانی بود. به  

 توانست بمیرد.انسان می-همین دلیل بر خالف فرشتگان بی جسم، خدا
 

 قدرت رستاخیز 
 

کند این پیروزی به لطف قدرت عظیم غیرانسانی صورت گرفته است. مرگ که عیسی مسیح را  می  کتاب مقدس تأکید
 امیدانه با شاخکهایش گرفته بود و نتوانست جلوی او را بگیرد. نا

 
بنا بر مشیّت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بی  دینان بر صلیبش کشیده، آن مرد 

ز دردهای مرگ رهانیده، برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه او را اکشتید. ولی خدا  
 (. ۲۵-۲۳:۲دارد )اعمال 

 
 سرچشمه این قدرت در خود خداوند است. 

 
کنم و تا چشمان دلتان  ام، بلکه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد می از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستاده 

میدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناسید و به میراث غنی و پرجالل او در مقدسین  روشن شده، ا
نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عمِل  ببرید، و از قدرت بی پی

کار گرفت، آن هنگام به  را در مسیح  آن  ا  نیروی مقتدر خداست که  را  او  و در جایهای  که  ز مردگان برخیزانید 
 (.۲۰ -:۱ ، ۱۶:۱آسمانی، به دست راست خود نشانید )افسسیان 

 
 فقط خداوند این قدرت را دارد که زندگی را به مُرده بازگرداند و در برابر قدرت او چیزی برای ایستادگی وجود ندارد.

 
و قدرت الهی خود را از دست نداد. عالوه بر    د، او طبیعتبا انسان شدن خداوند، مسیح همچنان سرچشمه زندگی مان

ای از گناه کردن، زندگی انسانی را طی کرد. به  این او نه تنها پارسا به زمین آمد بلکه او حتی بدون کوچکترین درجه
 همین علت مرگ هم نتوانست جلوی او را بگیرد. 

 



تاکنون چشمه از زیر زمین را دیده آیا  اگر سهای در حال فوران  از ماسه را بر روی دهانه چشمه عی کنید تپهاید؟  ای 
سرچشمه آب است و   –کرد. چرا؟ از آنجا که چشمه  بریزید، در عرض چند ثانیه دوباره چشمه به بیرون فوران خواهد 

 گودال آب نیست.
 

ه سمت باال پیدا د راه خود بتوانافتد اگر چند تن ماسه بر روی دهانه چشمه انباشته شود؟ آیا آب میاما چه اتفاقی می
 کند؟ پاسخ به این سؤال بستگی به میزان قدرت چشمه خواهد داشت. 

 
ترین بار گناهکاری انسان بر روی عیسی مسیح افتاد. فشار این گناه به حدی سنگین بود که برای مدتی حتی  سنگین

ی باالی صلیب جلجتا بر روی ناهان انسانزندگی فیزیکی او را به زنجیر کشیده بود. جهنم، مرگ، فسادپذیری، تمام گ
انسان همانند یک چشمه  -پسر خدا ریختند. آنها بدن او را كشتند، اما نتوانستند او را مُرده نگه دارند. طبیعت الهی خدا

قدرتمند که راهی برای زندگی پیدا کرد. معلوم شد که قدرت خداوند غیرقابل مقایسه و بیشتر از قدرت مرگ است و به 
 کنیم: جشن و شادمانی اعالم می ن علت ما باهمی

 
 (. ۱:  »ای گور، پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجا؟« )اول قرنتیان 

 
اینکه عیسی مسیح سرچشمه زندگی همه کسانی محسوب می ایمان دارند، ما در سخنان خود تأیید  او  شود که به 

 بینیم. مسیح که در زمان خدمت زمینی او گفته شده است، می
 

 (.۱۱: ۲ ی گفت: قیامت و حیات َمنَم. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد )یوحنا عیس
 

 گیرد. این قطعاً یکی از قدرتمندترین آشکارسازی هویت باشکوه خداوند است. بزرگی رستاخیز مسیح در ذهن جای نمی
 

 بدن رستاخیز شده 
 

به پدر آسمانی سپرد. اما در لحظه رستاخیز، روح پسر خدا به بدن بازگشت. مسیح، او روح خود را در زمان مرگ عیسی 
 با این حال اتفاقی برای بدن افتاد!

 
باقی مانده بود که مسیح به توما نشان  ها و نیزه های ناشی از میخشد. حتی بر روی بدن زخممسیح هنوز شناخته می

رفت...  اما این بدن کامالً متفاوت بود! دارای خصوصیات راه میخورد،  کند، او غذا می توانست صحبت  . عیسی می13داد
 جدیدی بود. 

 
می )لوقا  مسیح  دهد  تغییر مکان  لحظه  در یک  می۳۱:۲۵ توانست  او  )اعمال  (.  شود  ناپدید  و  ظاهر  (، ۳:۱توانست 

 (...۱:۲۵ ود کرد )لوقا شکل او به نزد پدر صع (، سرانجام به این۲۰: ۱ توانست از موانع فیزیکی عبور کند )یوحنا می
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پاره شده خود نداد. رستاخیز به بدن پاره واقعیت این است که با برخاستن از مردگان، عیسی مسیح فقط شانس دومی
پانزدهم اول   هایی در باب  دگرگونی بنیادی در طبیعت فیزیکی او ایجاد کرد و او را فساد ناپذیر کرد. درباره چنین بدن 

 دهد.انگیز را توضیح میهای این پدیده شگفتکاری، جایی که پولس رسول همه ریزه شودقرنتیان گفته می
 

خیزد، فسادناپذیر. شود، فسادپذیر است؛ آنچه برمی در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می 
- ۵۲:۱اول قرنتیان  خیزد )شود، در قوّت برمی اشته می خیزد. در ضعف کشود، در جالل برمی در ذلّت کاشته می 

۵۳.) 
 

انسان را به صورت غیرقابل کنترل به سمت قبر می از سلولهای بدن او حذف شده، علتی که  کشد، حذف شد. سم 
آنها  رستاخیز مسیح با رستاخیز ایلعازر، طابیتا و بسیاری دیگر که به زندگی بازگشتند در همین نکته تفاوت داشت. همه  

داد و یک روز برای بار دوم جان سپرد... آنها مرگ  همچنان به درد و رنج خود ادامه می  به بدن سابق خود بازگشتند که
 را شکست ندادند. مرگ فقط برای چند دهه به تعویق افتاد. اما این راه حل نهایی برای گشایش مشکل نبود.

 
شته تبدیل نشد. او فقط در روح  قابل فسادپذیر بازگشت. او به فررعیسی مسیح اولین و تنها انسانی بود که به بدن غی

آور با بدن ما و شما متفاوت است.  انگیزی که به شکلی تعجبشد. او به بدن واقعی بازگشت، اما بدن شگفتظاهر نمی
 به همین دلیل در مورد او گفته شده: 

 
 (. ۲۰:۱ ت )اول قرنتیان خفتگان شده اس نوبرامّا مسیح براستی از مردگان برخاسته و 

 
نطور که مسیح تنها انسانی شد که هرگز گناه نکرد، او تنها انسانی بود که رستاخیز کرد تا دوباره هرگز نمیرد.  درست هما

کند. این بدن در معرض پیری نیست. او به مشتی دارو احتیاج ندارد. این بدن در زیر  بدن او دیگر درد را احساس نمی
 های گناه و مرگ به بیرون در آمد. ، از میان الیهعنوان سرچشمه اصلی حیات. مسیح بهحاکمیت مرگ نیست

 
شکوه که از این نظر بدن مسیح رستاخیز شده با بدنهای آدم و حوا  پیش از فرو افتادن در گناه تفاوت دارد. این بدن با

 به یک خلقت کامالً متفاوت تبدیل شده است. 
 

ع بزرگترین شکرگزاری ما باشد. هر بار که شما دچار روزی مسیح بر فسادپذیری باید موضوبه نظر من حقیقت درباره پی
آید... هر  شوید، وقتی اولین چین و چروک، موهای سفید، جای زخم بوجود میکمردرد، درد دندان یا ضعف بینایی می 

به لطف اینکه عیسی مسیح با جسم    کنید، به یاد بیاورید:پذیری را در بدن خود مشاهده میبار که شما عالئم فساد
مد، به لطف اینکه او بجای شما جان سپرد و دوباره برخاست، بدن جدیدی، بدون چین و چروک، بدون وزن اضافی در آ

 انتظار شماست؛ بدنی که به ویلچر و عصا احتیاج ندارد... این معجزه رستاخیز است، معجزه رستاخیز انسان در جسم!
 

 فسادپذیریرهایی ما از  
 

ای است که ارزش توجه دارد. اما عظمت حقیقی این ربوط به خود او باشد، این معجزه اگر حتی رستاخیز مسیح تنها م
 ها را نیز همراه خود آورد.واقعه در این نهفته است که عیسی نه تنها خود را از اسارت مرگ رهانید، بلکه ما، انسان 

 



 (. ۲۰:۱ برخاسته و نوبر خفتگان شده است )اول قرنتیان امّا مسیح براستی از مردگان  
 
مسیح این کار را تنها برای خود انجام نداد. نه تنها برای اینکه نشان دهد که مسئله مرگ در نهایت قابل حل است. نه 

متقاعد کند که انگیز و خرد غیر قابل درک خود را به نمایش بگذارد. بلکه برای اینکه ما را  فقط برای اینکه قدرت شگفت
 د. ما همانند او رستاخیز خواهیم کر 

 
توانیم احتمال جاودانگی ایم که نمیهای فانی دشوار است. ما آنقدر به فسادپذیری عادت کردهالبته باور این برای انسان 

دادند تا کرد، دقیقاً به او گوش میرا جدی بگیریم. به همین علت حکمای یونانی که پولس رسول برای آنها موعظه می
 به چنین سخنانی در حد شأن فکری آنها نبود.  اینکه از رستاخیز سخن گفت. گوش دادن

 
خواهیم در این باره باز از تو  چون دربارۀ رستاخیز مردگان شنیدند، برخی پوزخند زدند، امّا دیگران گفتند: »می 

 (.۳۲:۱۹بشنویم.« )اعمال 
 

می ما  که  نیز  همانطور  قرنتس  کلیسای  داشتنبینیم  مردگان  رستاخیز  به  اعتقاد  در  جدی  طرز مشکالت  به  آنها  د. 
چشمگیری شبیه به مسیحیان لیبرال امروزی هستند که معتقدند مسیحیت فقط برای به درستی زندگی کردن در زمین  

این حقیقت  دهد که به چه علت ما میخوب است. اما رستاخیز واقعی است و کتاب مقدس توضیح می توانیم به 
 زیم.ماد کنیم و عمالً زندگی خود را بر اساس آن بسااعت

 
 

 شروط آزادی 
 
همانطور که ما قبالً نیز اشاره کردیم، نامه به کلیسای قرنتس حاوی توضیحی دقیق درباره اینکه چرا رستاخیز ایمانداران  

 به رستاخیز خداوندشان عیسی مسیح وابسته است.
 

طریق یک انسان    گونه که مرگ ازبرخاسته و نوبر خفتگان شده است. زیرا همانامّا مسیح براستی از مردگان  
میرند، در مسیح گونه که در آدم همه می آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان 

آمدن او، آنان   نیز همه زنده خواهند شد. امّا هر کس به نوبۀ خود: نخست مسیح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام
 .(۲۳- ۲۰:۱ که متعلق به اویند )اول قرنتیان 

 
ها به واسطه دو واقعیت است: اول، رستاخیز خود عیسی مسیح و دوم،  دهد که رستاخیز بدن انسان پولس نشان می

 ناپذیر ما با وی.اتحاد جدایی 
 

گونه که مرگ از طریق یک انسان  »همانکند:  در این قسمت پولس بار دیگر بر وجود ماهیت انسانی در مسیح تأکید می
کند:  اخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت«. وی در ادامه از مقایسه واضحی استفاده میآمد، ]از این رو[ رست

میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد«. همانطور که مرگ برای همه نسِل آدم »همان گونه که در آدم همه می
ی آنها داده شده نیز اجتناب ناپذیر؛ کسانی رهایناپذیر است، برای همه کسانی که توسط مسیح بهای تنابحقیقی و اج

 توانند زنده نشوند! باشد. به عبارت دیگر کسانی که در مسیح هستند، نمیکه در او روح و طبیعت خداوند ساکن می



 
 تواند گرفتار مرگ شود.طور نمی حیاِت او در ایمانداران بههای خود عیسی مسیح بارها و بارها تأكید كرد، كه در موعظه 

 
شود که در آن مسیح چندین هزار نفر را غذا داد. جای تعجب نیست در باب ششم انجیل یوحنا وضعیتی توصیف می

پیدا کردند،   که روز بعد آنها به امید تکرار معجزه دوباره به جستجوی مسیح رفتند. اما در آن لحظه که آنها سرانجام او را 
 امالً متفاوت از آنچه هستند باشند. مسیح اعالم کرد که آنها باید به دنبال چیزی ک

 
کار کنید، امّا نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به  

 (.۲۹:۶وحنا شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مُهر تأیید زده است )ی
 

ابتدا از یک سوی دریاچه و سپس به سوی دیگر عبور کردند. آنها زمان و بودند. آنها    این مردم مسیری طوالنی طی کرده 
پذیری بودند که تالش زیادی را صرف کردند. برای چی؟ برای دریافت وعده دیگری از نان و ماهی. آنها به دنبال غذا فساد 

هشدار داد: »در آنچه که به بدن در حال خاموشی آنها را برای مدت کوتاهی حفظ کند. اما مسیح توانست زندگی تنها می 
 کند؟ گذاری کنید«. این گفته مسیح، نان حقیقتی و فسادناپذیر چه چیزی را بیان می بخشد سرمایه شما حیات ابدی می 

 

سان را نخورید و خون او را ننوشید، در  گویم، که تا بدن پسر انعیسی به ایشان گفت: »آمین، آمین، به شما می 
بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد، و من در روز بازپسین او را بر  خود حیات ندارید. هر که  

 (.۵  -۳:۶  خواهم خیزانید )یوحنا 
 

در خود دارم«. به همین    شما باید از من تغذیه کنید. فقط من حیاِت فسادناپذیر  –   −خواهید زندگی داشته باشید؟»می
 عیسی مسیح، واقعاً در او زیست کنیم:علت ما باید یاد بگیریم با یکی شدن در 

 
گونه که پدر زنده مرا  شود و من در او. هماننوشد، در من ساکن می خورَد و خون مرا میکسی که بدن مرا می

 (. ۹  -۶:۶  خواهد بود )یوحنا خورد نیز به من زنده ام، آن که مرا می فرستاد و من به پدر زنده 
 

ناپذیر بین مسیح و  آید که قابل مقایسه با رابطه جداییداران با مسیح بوجود میدر هم آمیختگی تنگاتنگی بین ایمان
 خدای پدر است. 

 
به او ایمان آورد، از حیات جاویدان برخوردار شود، و من در  زیرا ارادۀ پدر من این است که هر که به پسر بنگرد و  

 (.۶::۴ )یوحنا  روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید
 

ب از بدن و خون اما برخی  از پاره کردن نان است. در واقع، نان و شراب نمادی  راستی معتقدند در این بخش سخن 
شوند. اگر شما از نظر شیمیایی آنها را تجزیه و تحلیل  خداوند ما هستند، اما آنها بدن و خون حقیقی محسوب نمی

دهیم. هر چقدر هم  برای »به یادآوردن« انجام می  هدایای فسادناپذیر نیستند. ما این را   –شود که این  د، آشکار میکنی
پذیری را شکست نخواهید داد. مفهوم شام در این نیست. که شما عشای ربانی را بجا بیاورید، شما از این طریق فساد

رد. اینجا سخن از زندگی واقعی خداوند است که ما آنرا به لطف  این تنها به فدیه انجام شده توسط مسیح اشاره دا
 لق داشتن به مسیح داریم. ما باید به همان اندازه با خداوند زندگی کنیم که با نان زنده هستیم. تع

 



نیست. به ای که با هیچ چیزی امکان مسدود کردنش با اتحاد و با ایمان به او، ما در خود زندگی او را داریم، سرچشمه
 گردد. سادپذیری محسوب میهمین علت رستاخیز عیسی مسیح پایۀ پیروزی شخصی ما در برابر ف

 
 سرچشمه زندگی 

 
علت رستاخیز مسیح و ما یکی است. مسیح جان سپرد، اما خدا او را از مردگان برخیزانید. چرا؟ چون در او سرچشمه  

کند، فقط در صورتی که در او روح حیات خواهد مرد و خداوند او را زنده می زندگی قرار داشت، او خدا بود. هر کدام از ما  
 ونت داشته باشد.سک

 
و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی به  

انجام خواهد داد که در شما ساکن    بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطۀ روح خود
 (.::۱۱ است )رومیان 

 
کند، بلکه با روحی ساکن  کند زنده میاست. او مردگان را، نه توسط روحی که از بیرون عمل میجمله آخر بسیار مهم  

ابیده کند. توجه کنید که این چقدر مهم است! کسانی که درونشان روح خدا وجود ندارند در حالت خودر آنها زنده می
 خواهند ماند. آنها در حاکمیت مرگ خواهند ماند... 

 
کنند. این  فهمم برای چه بسیاری از مردم به مسیحیت نصفه نیمه اکتفاء میکنم که من نمیمی   من صادقانه اعتراف

آنها فقط به کلیسا می   دهند... این کافی نیست! انسان کنند، به موعظه گوش میروند، در مراسمات شرکت میکه 
ور کلیسا کافی نیست. خواندن  خوبی بودن کافی نیست. دعا کردن و خواندن کتاب مقدس کافی نیست. شرکت در ام

سرودهای مسیحی کافی نیست. مرتکب گناهان فاحش نشدن کافی نیست. آیا در این انسان خوب روح خدا وجود 
ز روح خدا متولد نشده، زنده نخواهد شد! امید او  او در هالکت است. تا ابد... اگر او ا  –دارد که او را زنده کند؟ خیر  

 ساس است!ابیهوده و امیدواری او بی
 

توان بدون  کنند که نجات را میخواهند عقب مانده و اُمُل بنظر برسند و ادعا میامروز، بسیاری از خادمان مسیحی نمی
آورپذیرش عیسی مسیح به های اخیر در د. طبق نظرسنجی عنوان خدای زندگی و نجات دهنده شخصی خود بدست 

کنند.  دانند، از این نقطه نظر پیروی میکه خود را دارای تولد تازه می  ٪ از کل افراد۰ ، بیش از  14ایاالت متحده آمریکا 
افتد؟ برای کسانی که در کشورهای مسلمان اند، چه اتفاقی میواقعاً، برای میلیاردها انسانی که هرگز از انجیل نشنیده

متفاوت باور داشتند چه آخر یا کمیاعتقاد داشتند، اما نه تا  افتد؟ یا کسانی که کمیاند، چه اتفاقی میدنیا آمده به  
شود؟ در مورد ایمانداران کلیساهای دیگر چی؟ با کسانی که کارهای خوب بسیاری و اعمال شجاعانه بزرگ روحانی می

 اند؟ پاسخ مسیح کامالً واضح است:انجام داده
 
تواند به پادشاهی خدا راه گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی یسی جواب داد: »آمین، آمین، به تو می ع

 (.۶-۳: یابد. آنچه از بشر خاکی زاده شود، بشری است؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحانی است )یوحنا 
 

 
14  What Americans Believe about Universalism and Pluralism / Barna Group, 2011.− URL:  https://www.barna.org/barna-
update/faith-spirituality/484-what-americans-believe-about-universalism-and-pluralism#.UkN7FD8myYM 
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کنیم که فقط کسانی که از قیقت را یادآوری میفرستیم. ما فقط بر اساس کتب مقدس این حما کسی را به جهنم نمی
 د. خیزن اند بر میروح خدا متولد شده 

 
ها به شرح زیر است: غواصان آورند؟ یکی از روش دانید چگونه اشیاء غرق شده در دریا را به روی سطح آب میشما می
آورد. چیزی مشابه با بدن فیزیکی  ا به سطح آب میکنند. و هوا اشیاء ربندند و آنها را با هوا باد میها را به آنها می پنتون 

رسد که بدن دفن شده او در زمین از گرد و غبار ح خداوند زندگی کند، آن لحظه فرا میدهد. اگر در انسان روما رخ می
 شود.تواند زنده کند و برای اینکه این اتفاق بیافتد، روح او باید قسمتی از طبیعت ما بلند خواهد شد. فقط خدا می

 
 کسب آزادی

 
ایم در حالی که ما همچنان تاثیر آنرا بر خود داده  توانیم مطمئن باشیم که واقعاً فسادپذیری را شکستچگونه ما می

 کنیم؟ تجربه می
 

سالم تر در طول زندگی زمینی، ایمانداران از نظر فیزیکی هیچ تفاوتی با بت پرستان ندارند. مگر اینکه دسته اول کمی
، ۳ :۵  15متن اشعیا   کنند با استناد بهباشند، آن هم بخاطر سبک زندگی سالم ترشان. اما برخی در حقیقت سعی می

کند. خود واعظان »انجیل کامیابی و ثروت« از ادعا کنند که فرزندان خدا نباید بیمار شوند. اما هیچ یک از اینها کار نمی
میرند. این چیزی غیر از تحریف کتاب  شوند، می شوند، پیر مییض میجمله فعالترین مبلغان این آموزه، همچنان مر

 زی در چیست؟مقدس نیست. پس این پیرو
 

 رهایی روح 
 

بهای  از هر چیز در  قبل  بر فرسودگی  آشکار می  پیروزی  را  خود  گناه،  از حاکمیت  آن  رهایی  و  ما  روح  با رهایی  کند. 
شود تا قدرت خداوند را در پدیده رستاخیز مسیح درک کنند، پولس درخواست از خداوند که به افسسیان مؤمن کمک  

 ودشان قبل از همه، توسط خداوند از مردگان برخاستند به اميد زنده بودن. دعا كرد كه آنها بفهمند كه خ
 

با   اید؛ وپس، از راه فیض نجات یافته  –حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد 
 (. ۶-۲: مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید )افسسیان 

 
آغاز می  رستاخیز ما روح  احیای  مُردهبا  ما  گناه  بخاطر جرم  آرزو میشود.  را  بدی  ما  اطاعت  ایم،  از شیطان  ما  کنیم، 

 شود.تولد تازه، روح ما با مسیح زنده میگر و » فرزندان خشم« هستیم. اما در لحظه طبیعتاً طغیان –کنیم، ما می
 

اید که به واسطۀ آن ندا  ید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید تا باز ترسان باشچرا که شما روح بندگی را نیافته
دهد که ما فرزندان خداییم. و اگر فرزندانیم، پس وارثان  دهیم: »اَبّا! پدر!« و روح خدا با روح ما شهادت می می در

 
 .پنداشددتیم بتالحال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضددروب، و از دسددت او مصدددوم و م 15

ای او ما شددفا حال آنکه به سددبب نافرمانیهای ما بدنش سددوراخ شددد، و به جهت تقصددیرهای ما لِه گشددت؛ تأدیبی که ما را سددالمتی بخشددید بر او آمد، و به زخمه
 (  -۵: ۳  )اشعیا  .یابیممی



نیز شریک   ارث با مسیح. زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم، در جالل او یز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ن
 (. ۱۹-:: ۱ )رومیان  خواهیم بود

 
اند. قبل از هر چیز پولس در مورد تولد تازه که گواهی دهنده  زمان گرد آمدهطور همدر این متن چندین حقیقت مهم به

، آیدما کشش و میلی حقیقی برای خدا بوجود میگوید. در نتیجه بدست آوردن روح خدا در  ینجات ابدی ماست، م
دهیم: » اَبّا، پدر«. اما نگاه کنید، پولس رسول این ایده را بیشتر باز  ی پدر، به همین دلیل ما ندا در میهمچون برا 

هستیم، یعنی ما حق وراثت داریم، درست مانند   فرزندان خداوند –کند: »و اگر فرزندان، پس وارثان«. یعنی اگر ما می
 نج ببریم«. کند: »اگر فقط با او رعیسی مسیح. اما پولس شرط می

 
های جسم را تجربه کرد:  پیروی از مسیح به ناگزیر با انواع فشارها همراه است. درست همانطور که عیسی مسیح رنج

 ندان خداوند چیزی مشابه را تجربه خواهند کرد.فرز –خستگی، گرسنگی، سرما و درد، با وفاداری به پدر 
 

دهد، که روزی بدن فیزیکی  توسط مسیح به فرزندان اطمینان می  تعلق درونی به خداوند، همچون به پدر و رهایی روح
 آنها از فاسد شدن رهایی پیدا خواهد کرد: 

 
ا عیسی برخیزانیده، با شما به حضور او دانیم او که عیسای خداوند را از مردگان برخیزانید، ما را نیز بزیرا می 

تر  روز تازه به شود، انسان باطنی روزفرسوده می  شویم. هرچند انساِن ظاهری ماخواهد آورد... پس دلسرد نمی 
 (. ۱۶، ۱۵:۵گردد )دوم قرنتیان می 

 
 جسم است. نجاتبازخرید روح ما ضامنی برای 

 
 رهایی بدن 

 
فسادپذیر شدن هستند. هیچ کس این بیماری را دوست ندارد. همه آرزوی پیروزی بر مرگ را همه خواهان رهایی از  

 آورند:توانند با اطمینان بگویند که روزی این رهایی را بدست میاند میاز روح خدا متولد شده دارند. اما فقط کسانی که  
 

نالد. و نه تنها خلقت، بلکه خود ما نیز  می  اکنون از دردی همچون درد زایماندانیم که تمام خلقت تا همما می 
مان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی،  آوریم، در ه می که از نوبر روح برخورداریم، در درون خویش ناله بر 

 (. ۲۳-::۲۲یعنی رهایی بدنهای خویش هستیم )رومیان 
 

 کند.میکند این انتظار را قانونی روح القدس که در آنها زندگی می
 

 کند که چگونه این کار باید انجام شود.بینی میدر باب معروف درباره رستاخیز، پولس رسول پیش
 

گویم: ما همه نخواهیم خوابید، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد. در یک آن رازی را به شما می   گوش فرا دهید!
وقوع خواهد پیوست. زیرا شیپور به صدا در   و در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به

. زیرا این بدن فسادپذیر باید  خواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری بر خواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد
فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. چون این فسادپذیر، فسادناپذیری را پوشید و  



گوید: »مرگ در پیروزی فرو آراسته شد، آنگاه آن کالم مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که می این فانی به بقا
 (.   - ۱:۱ روزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجا؟ )اول قرنتیان بلعیده شده است.« ای گور، پی

 
نوید می ثانوکتاب مقدس  بازگشت  در لحظه  و چه مرده،  زنده  فرزندان خداوند، چه  بدن جدید  دهد که همه  او،  یه 

 کنند. امید ما در این رهایی ست. غیرقابل فساد شدن مشابه بدن رستاخیز شده مسیح دریافت می
 

نه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت )اول  گوو همان 
 (. ۱: ۵ قرنتیان 

 
 اند. برای زنده شدن و زنده کردن همه کسانی که از او متولد شدهپس عیسی مسیح متولد شد تا رستاخیز کند. 

 
او مشروعیت نجات ما را رستاخیز کند. رستاخیر جسمی  یک دلیل دیگر وجود دارد که چرا مسیح باید در بدن فیزیکی

 کند. تایید می
 

 ضمانت رهایی 
 

حال واقعه رستاخیز جسمانی، از جمله    نامیدند و در عینپولس رسول با مواجهه با اشخاصی که خود را مسیحی می
 د: کردند، بالفاصله چندین چیز مهم را برای آنها مطرح کررستاخیز مسیح را نیز انکار می

 

و اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل است و شما همچنان در گناهان خود هستید. بلکه آنان نیز که در مسیح 
انگیزتر  این زندگی به مسیح امیدواریم، حال ما از همۀ دیگر آدمیان رقتاند. اگر تنها در  اند، از دست رفته خفته 

 (. ۱ - ۱۹:۱است )اول قرنتیان 
 

گوید، اگر فرض كنیم كه رستاخیز مسیح وجود  کند. اول از همه او میدو استدالل استفاده می  در این متن پولس از
ندارد. در آینده، زندگی مسیحی به هیچ وجه مفهومینداشته، پس نجات در اصل غیر ممكن است. دوماً، بدون رستاخیز  

 طور خالصه هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. ما به
 
 
 

 
 پس نجاتی هم نیست  – نیست  اگر رستاخیزی

 
اینکه عیسی خداست، را    –دهد. اوالً، این گواهی نهایی  عیسی مسیح به چند نکته مهم شهادت میرستاخیز جسمی

 دهد. میارائه 
 
اگر رستاخیز مسیح بر تمام جهان پیروزی یافت و در عین حال ما از آن پیروزی که مهمترین شهادت اولوهیت او نیز 

خداست. پیروزی او بر مرگ اثبات کرد كه ادعای    – توانستیم مطمئن باشیم که مسیح  بودیم، پس نمی  باشد محروممی



ای که طبیعت الهی بود، او در خود سرچشمه حیات داشت. چشمهبلوف نیست. او دارای    –ماشیح موعود بودن وی  
 تواند فقط در خدا پنهان باشد.می

 
 (. ۱۹:۱ست و شما همچنان در گناهان خود هستید )اول قرنتیان و اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل ا 

 
ان خود هستید«. رستاخیز مسیح  گوید: »شما هنوز در گناه فایده است. پولس میبدون رستاخیز مسیح، ایمان ما بی

. اما انسان پذیرفته شد، عدالت خدا خشنود گردید و خشم وی تسکین یافت-گواهی بر این بود که قربانی جانشین خدا
کنیم، کتاب  رویم، دعا میبیش نیست. ما ایمان داریم، به کلیسا میتوهمی  –اگر مسیح رستاخیز نکرده باشد، نجات  

دهیم، ولی گناهان ما همانی که بودند باقی می  کنیم، کارهای نیک انجام میکام را اجرا میخوانیم، احمقدس را می
 ماندند... 

 
در کسی ست که ما به او ایمان داریم، در کسی که    –درت نجاتبخش نیست. قدرت  ایمان به خودی خود دارای هیچ ق

 گویم. آنها از مسیح محروم هستند.دیگر میبندیم. به همین دلیل ما درباره ناتوانی مذاهب ما امید به او می
 

، ما که ایمان  به همین سبب، »برای او پارسایی شمرده شد.« بلکه در حق ما نیز، تا برای ما نیز شمرده شود
داریم به او که خداوندمان عیسی را از مردگان برخیزانید. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت  

 (.  ۲ -۲۵، ۲۲:۵ا، از مردگان برخیزانیده شد )رومیان پارسا شمرده شدن م
 

 مفهوم زندگی مسیحی 
 

گذاشتند، اما از پذیرفتن مسیح  بسیار احترام می  شدند که به اخالق مسیحی در طول تاریخ همیشه اشخاصی پیدا می
 اند. عنوان خداوند یا تایید اینکه جسم او براستی زنده شده است، کامال دور مانده به

 
کلمات پرستشی زیادی برای کتاب مقدس وجود دارد: »چگونه دقیق به آن توجه شده است! چگونه صادقانه باید زندگی 

رافتمند شود!« اما پولس رسول چنین اشخاص را که که وفاداری ظاهری به مسیحیت  تواند شکرد! چگونه جامعه می
 نامد:ها بر روی زمین میترین انسانبختدارند را تیره 

 
و اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل است و شما همچنان در گناهان خود هستید. بلکه آنان نیز که در مسیح 

انگیزتر  ر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم، حاِل ما از همۀ دیگر آدمیان رقتاند. اگاند، از دست رفته خفته 
 (. ۱ - ۱۹:۱)اول قرنتیان  است

 
 ها در چیست؟بختی این انسان تیره 

 
سختی فراوان توانستید جایی دارویی را پیدا شمارید... اما به تصور کنید که شما بیماری مهلکی دارید و روزها را می

های قادر به بهبود شماست. این دارو در یک بسته زیبا و با نام بسیار جذابی پیچیده شده است. روی بسته نام  کنید که
تهیه نوشته شده است. محصول  معروف  نظر میکنندگان  روی طاقچه بسیار چشمگیر به  را  دارو  این  اما شما  رسد. 

معروفی وجود دارد!  آبرومندی بخشد، زیرا در پشت آن اسامیاید، بگذار خانه را تزئین کند، آخه زیباست... بگذار  گذاشته



کردید. در مورد این چه  کنید و خوشحال هستید، اما یکبار هم از آن برای مقصود مورد نظر استفاده نشما به آن نگاه می
 دهید!ترین مردم هستید: شما دارو دارید ولی به مُردن ادامه میبختتوان گفت؟ شما تیره می

 
 ً باره می  دقیقا راه پولس در این  او  برای  از گناه و مرگ رهایی بخشد و  را  انسان  تا  آمد  گوید. در آن زمان که مسیح 

از ا باز کند، مردم  را  با خداوند  فانی« معمولی میجاودانگی  »نان  برکات و  پایدار،  خواهند: جامعه شایسته، خانواده 
 بختی هستید.کامالً انسان تیره   –حتیاج دارید، شما مادی... اگر به مسیح فقط برای ساختن زندگی زمینی ا 

 
مند شوند. اگر ه توانند از بعضی مزایای آن بهرگیرند میدینان که اصول عیسی مسیح را جدی میبله، در واقع حتی بی

شوند. اگر آنها تر میتر و از نظر عاطفی متعادلآنها یاد بگیرند که جلوی خشم خود را بگیرند، ایشان از نظر فیزیکی سالم
های خود را نظم ببخشند، ثبات مالی بیشتری خواهند داشت. اما شخصی که از اصول عیسی مسیح تنها برای  خواسته

گیرد، فقط باعث افسوس است. مسیح برای  ، ضمن اینکه اهمیت جاودانه آن را نادیده میکندمنافع زمینی استفاده می
 بیشتر از این آمد! 

 
ن از زندگی اگر رستاخیز وجود  باید  دارد، پس امروز هیچ منفعتی برای محدود کردن خواست جسم خود وجود ندارد، 

رسد: چه معنی نظر می مالحظه نیز به بلکه حتی بیفایده  استفاده کامل کرد. در این حالت اخالق مسیحی نه تنها بی
ابدیت وجود ندارد؟ پس مسیحیان در حقیقت  های گناهکارانه زندگی محروم کنیم، اگر مجازات در  دارد که خود را از لذت 

 ها« هستند.ترین انسان بختاز »تیره 
 

دهند كنند و كسانی كه ترجیح میانكار میاما اگر رستاخیز واقعیت داشته باشد، بطور جدی اوضاع كسانی كه مسیح را  
خورند كه تعهد ظاهری مشكل بر می  دهد. در این حالت، این افراد بهاز برگزیدگی و تعلیم او استفاده كنند، تغییر می

 اندازند. آنها به اخالق به هیچ وجه قادر به اصالح نیست. این افراد روح خود را به خطر می
 

مسیح تنها یکی از بزرگترین معجزات در جهان  هم به موارد زیر اشاره کنم: رستاخیز جسمیخوادر خاتمه این فصل می
صر نقشه خدا بطور کلی فدیه  و تشکیل کلیسا است. آن قدرت عظیم خدا را هستی نیست، بلکه یکی از مهمترین عنا

د روح آنها با روح حیاتبخش انسان ساکن است. این امر به لطف اتحا-دهد، که کامالً در عیسی مسیح خدانشان می
رانجام، رستاخیز مسیح  دهد تا با بر بدن فسادپذیر بوسیله ایمان غلبه یابند. سخداوند، به ایمانداران این فرصت را می

کند که این قربانی کفاره گناهان ما بود که پذیرفته شده است. به همین دلیل ما امروز آزادی زندگی  ما را متقاعد می
 م، با دانستن اینکه این زندگی دارای ارزش ابدی است.مسیح را داری 

 
 
 

 درباره مسیح چیست؟  شمانظر  
 

 کند؟ کار در شما چه احساساتی ایجاد می کنید؟ این افچقدر درباره مرگ فکر می  ❖
 

کند و چگونه از آن  کجا شما به دنبال پاسخ به این سؤال هستید که چگونه انسان با فساد شدن برخورد می  ❖
 جلوگیری کند؟ 



 
 چرا خدا احتیاج داشت که عیسی مسیح را در جسم زنده کند؟ این واقعیت برای شما چه اهمیت عملی دارد؟  ❖

 
برخیزانیده شدید« همانطور كه در كولسیان  منظور از عبارت   ❖ او  كار رفته، چیست؟ رستاخیز او چه  ۱۲:۲»با  به 

 تاثیری عملی بر شما گذاشته است؟ 
 

 دهد؟ بیهودگی امید به مسیح فقط در زندگی زمینی، چگونه تمرکز زندگی شما و اهداف شما را تغییر می فهمیدن   ❖
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم 
 برده شودمتولد شد تا باال 

 
یابد، جایی که عیسی چون پیشرو ما، و به نمایندگی از ما، داخل شد؛ همان  ... به محراب درون حجاب راه می 

 (.۲۰ -۶: ۱ جاودانه کاهن اعظم شده است، در رتبۀ مِلْکیِصدِق )عبرانیان که 
 
 
 

م. ما متذكر شديم كه اول از همه ایهای قبلی ما به چند دلیل مهم در مورد تجسم الهی به طور دقیق پرداختهدر فصل
نسانی با دارا بودن خصوصیات پسر خدا انسان شد تا بتواند گناهان انسان را بر خود بگيرد و براي آنها بميرد. فقط ا

 توانست این کار را انجام دهد. خداوند می 
 

باشد، سپس این زندگی از    ما در مورد لزوم تجسم پسر خدا صحبت كردیم تا زندگی كاملی بدون گناه بجای ما داشته
 طریق ایمان به ما، منتسب شود.

 
رستاخیز کند، بر فسادپذیر شدن و مرگ پیروز شود که   سوماً، ما گفتیم که پسر خدا انسان شد تا بتواند همچون انسان

 باشند و ما را از این اسارت رهایی بخشد.بدترین دشمنان نسل بشر می
 

تجسم خواهیم پرداخت كه اهمیت عملی آن كمتر از مواردی نیست كه قبالً درباره   در این فصل ما به برکات دیگری از
 ایم. آنها صحبت کرده

 
 شد.عنوان انسان ظاهر میواسطه خدا به رستاخیز خود باید در حضور بی عیسی مسیح با  

 
 یم. نامد، نگاه کناندازه، آنچه که پولس رسول راز دینداری میاجازه دهید مجدداً به کل چشم

 
واسطۀ روح تصدیق گردید، فرشتگان او را  به یقین که راز دینداری بس عظیم است: خدا در جسم ظاهر شد،  به 

 (.۱۶:۳قومها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند، و با جالل، باال برده شد )اول تیموتاوس دیدند، بر 
 

 به زمین آمد. القدسروح از طریقعیسی مسیح 
 



 (.   ۱: ۳ القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند... )لوقا د: روح فرشته پاسخ دا
 

انسان زندگی را طی کرد. این  -انسان ظاهر شد. این خدا-یم قرار گرفت، لقاح بعمل آمد و خداروح القدس که بر بدن مر
ل یافته خود بر روی زمین باقی نماند، بلکه به  انسان در بدن جال-انسان درگذشت. او دفن شد اما زنده شد. خدا-خدا

 نرفت... رفت. اما تنها او به آسمان آسمان
 

کند که باال بردن عیسی مسیح پیوند باشکوه نهایی رمز و راز عظیم تجسم  س رسول تاکید میدر متن باال ذکر شده، پول 
ا شکوه و جالل چیزی کم از اعجازِ تجسم به نام »فدیه« است. صعود ب الهی است. این چینش نهایی عملیات عظیمی

 انسان ندارد.  -پسر یا رستاخیز خدا 
 

مسیح در بدن باال رفت. در بدن جالل یافته شد. شرایط و موقعیت او در آسمان راز باشکوه صعود این بود که عیسی  
انسان  -همیشه به خدا  اکنون با آنچه قبل از تجسم بود تفاوت چشمگیری دارد. او پسر خدا، شخص دوم تثلیث، برای

فرد  بههای منحصرجنبه   در جسم است. و در این رازیست. این یکی از   مبدل شد و هرگز متوقف نخواهد شد. او در آسمان 
 شود. این یک تغییر جهانی در ذات وجود خداوند است. تجسم الهی است که در روز عید تجسم مسیح جشن گرفته می

 
 دهد. رمز و راز باشکوه را که برای ذهن بشری غیرقابل درک است، ارائه می کتاب مقدس شواهد بسیاری از این

 
ای آشکار کرد.  ، به او فیض ویژهکه استیفان به دلیل موعظه انجیل سنگسار شد، خداوند با گشودن آسمانهنگامی
 ی پدر قرار داشت. را دید که بر دست راست خدا انسانکه او به باال نگاه کرد، او روح ندید، بلکه پسر هنگامی

 

ل خدا را دید و عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده  القدس به آسمان چشم دوخته، جالامّا استیفان پر از روح 
بینم.« )اعمال اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده میبود. پس گفت: »هم

  :۹-  ۶ .) 
 

 انسان باز خواهد گشت. -همچنان مانند خداگردد، او وقتی عیسی به زمین باز
 

نگریستند، به باال برده شد و ابری او را از مقابل چشمان  الی که ایشان می عیسی پس از گفتن این سخنان، در ح
هنگامی  برگرفت.  می ایشان  در که  سفیدپوش  مرد  دو  ناگاه  بودند،  دوخته  چشم  آسمان  به  شاگردان  و  رفت 

میان اید؟ همین عیسی که از  »ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته   کنارشان ایستادند و گفتند:
 (. ۱۱ -۱: گونه که دیدید به آسمان رفت.« )اعمال شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین 

 
دگی کردم و  کسی است که حق دارد بگوید: »من زن   –انسان است. او  -خدا  –او جهان را دادرسی خواهد کرد زیرا او  

 جام دادم«. قضاوت او عادالنه است. دانم انسان بودن یعنی چه. من اراده پدر را همانند انسان انمی
 

 (. :۲۹و به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند، زیرا پسر انسان است )یوحنا  
 



داوند بود. البته وقایع روی زمین  رهایی خ  صعود جسمانی عیسی مسیح به نزد پدر حاکی از بخش پایانی نقشه بهای
د خود خواهد پیوست. اما عمل بازخرید در همان لحظه به پایان رسید. در ادامه خواهد یافت و روزی کلیسا به خداون

 عیسی مسیح، انسان تا ابد با خدا پیوند خورد.
 

اوند که از طریق تجسم در دسترس  های فراوان خدعالوه بر این، باال بردن شواهد نهایی ایمان و تغییر ناپذیری نعمت
در تولد تازه، ما در همه آنچه متعلق به اوست، شریک شدیم. در این فصل، ما قرار گرفته است. با پیوستن به مسیح  

 تر به برخی از مهمترین برکات خواهیم انداخت: ما نگاهی دقیق
 

 جالل بدن بعد از رستاخیز؛ ▪

 ؛وراثت در آسمان  ▪

 با خداوند. ابدیت در ارتباط نزدیک  ▪
 

 تغییر شکل بدن 
 
 

هایی خوانیم، انسان کند. ما در مورد خنوخ و الیاس می تاریخ بشر را روایت می باال بردن عیسی مسیح دوران جدیدی را در  
- که در رضایت خدا بودند. اما هرگز این افراد در سطح تثلیث الهی قرار نگرفتند. عیسی مسیح با تبدیل شدن به خدا

ما او اولین انسانی شد که وارد  یگاه دو فرد دیگر الوهیت قرار نگرفت. او به وضعیت سابق خود بازگشت. اانسان، زیر جا 
 ی تثلیث اقدس در بدن فسادناپذیر شد.حضور بی واسطه

 
تواند در پیوستن انسان آنقدر پُرجالل است که می-صعود مسیح گواهی بر این حقیقت بود که بدن تحول یافته خدا

برخاستن از گور، عیسی مسیح نوع جدیدی  فرد بودن رستاخیز است. با  به با تثلیث اقدس باشد.  این منحصرواسطه  بی
 از پیدایش انسان را در یگانگی با خدا تعریف كرد. به همین دلیل پولس آن را رمز و راز نامید. 

 
ق گردید، فرشتگان او را  واسطۀ روح تصدی به یقین که راز دینداری بس عظیم است: او در جسم ظاهر شد،  به 

 (. ۱۶:۳ایمان آوردند، و با جالل، باال برده شد )اول تیموتائوس  دیدند، بر قومها موعظه شد، جهانیان به او
 

در میان سایر روزهای و جشن های بزرگ در سال گم شده   –کنیم. جشن صعود  دوستان، ما به اصطالحات عادت می
 شویم.نمیگاه کردن، ما ارزشی برای عمق الیه در الیه معنای این وقایع قائل  است. متأسفانه خیلی اوقات، با سطحی ن

 
فقط یک اتفاق خارق العاده نیست. این فقط یکی از   –نامد  آنچه پولس رسول آن را »رمز و راز عظیم الوهیت« می

اقدام مسیح  عیسی  نیست.  مسیح  توسط  نان  افزایش  یا  مریض  دادن  مانند شفا  ایجاد شده  اهمیت یمعجزات  با 
آفریده شده بود را نسبت به قبل از به گناه افتادنش به شکل   انگیزی انجام داد: او انسانی را که روزی توسط اوشگفت

کاملتری درآورد. او این انسان را مستقیم در حضور خدا آورد! مسیح با پر کردن او از جالل طبیعت خالق، بدن انسان را 
 های تخیل ماست! ابلیت جالل بخشید. و این فراتر از ق



 
تولدین از روح القدس و کلیسایی که عروس و بدن مسیح نامیده شده، تأثیر طبیعت رستاخیز پسر خدا، برای کلیه م

بدنی با شکوه، مشابه بدن    –یابد. بنابراین، هر انسانی که از خدا متولد شود، در لحظه زنده شدن خود  گسترش می
 کند. عیسی مسیح دریافت می

 
خیزد، فسادناپذیر. ست؛ آنچه برمی شود، فسادپذیر اورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می در م

- ۵۲:۱خیزد )اول قرنتیان  شود، در قوّت برمی خیزد. در ضعف کاشته می شود، در جالل برمی در ذلّت کاشته می 
۵۳.) 

 
ط برای زندگی زمینی نیامده بود. او فقط برای آموزش  این اصل رستاخیز است! اصل آنچه که پسر خدا انجام داد. او فق

ه مردم نیامده بود. او آمد تا در ماهیت آنها تغییری اساسی ایجاد کند. این برنامه بزرگ خدا بود. پسر  اصول اخالقی ب
از آفرینش  کنند به سطح باالتری  هایی را که در او زندگی میخدا از مرز دنیای فیزیکی عبور کرد، انسان شد تا انسان

 برساند. 
 

که شاگردان مسیح شدند در آسمان جماعتی واحد را خواهند داشت.    مسیح در طول زندگی خاکی خود بارها گفت: آنانی
به خصوص در مورد آن شب آخر، چیزهای زیادی گفته شده است. در طی این چند ساعت، عیسی مكرر هشدار داد كه 

 پیوندند:شوند، اما با این حال روزی دوباره آنها به هم میطور موقت از هم جدا میاو و شاگردانش به
 

گونه که به یهودیان گفتم، اکنون به  فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم. مرا خواهید جُست و همان 
یگر را که یکددهم، و آن اینتازه به شما می توانید آمد. حکمیروم، شما نمی گویم که آنجا که من می شما نیز می 

ز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما  گونه که من شما را محبت کردم، شما نیمحبت کنید. همان
روی؟« عیسی به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. َشمعون پطرس گفت: »سرور من، کجا می 

ام خواهی آمد.« )یوحنا یایی؛ امّا بعدها از پی روم از پی من بتوانی به جایی که می پاسخ داد: »تو اکنون نمی 
۳۳:۱۳-۳۶ .) 

 
 پردازد.، عیسی دوباره به این موضوع می۱۵بعد در باب کمی

 
دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در خانۀ پدر من منزل    –

نی برای شما آماده کنم. و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما  روم تا مکاگفتم. می بسیار است، وگرنه به شما می 
 (.۳-۱:۱۵برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید )یوحنا آیم و شما را نزد خود می ماده کردم، باز می آ

 
راه   کنند که گویا عیسی مسیح اکنون یک پروژه عظیم ساختمانی در آسمانبرخی این سخنان را بدین شکل تفسیر می

کالن شهرهای آسمانی برای ساکنان زمین و منتظر  اندازی کرده است. مردم در مورد اینکه فرشتگان در حال ساختن  
کنند. دوستان، خداوند به زمان زیادی برای تهیه مسکن برای مؤمنان نیاز ندارد.  رسیدن آنها هستند، رویا پردازی می

 رت در چیز دیگریست.جهان با یک اشاره او شکل گرفته است. مفهوم این عبا
 

رده و همانند انسان وارد آسمان شود، تا راه را برای شاگردانش هموار سازد مسیح مجبور بود از طریق مرگ، رستاخیز ک
دهد ها آماده کند تا ما بعداً بتوانیم در کنار او باشیم! به همین دلیل توضیح میو همه چیز مورد نیاز را برای ما انسان



سازد، زمانی که  شود و کلیسا را برپا می یکه روح القدس نازل متوانند با او بیایند. فقط هنگامین نمی که اکنون شاگردا
 بدن مسیح شکل خواهد گرفت، آن وقت مکان آماده خواهد شد و آنها قادر خواهند بود به او بپیوندند. 

 
اند. در زمان ساخت و ساز دیر کرده  در آسماندلیل اینکه مسیح هنوز به دنبال کلیسا نیامده، این نیست که پیمانکاران  

پرستان به کلیسا بپیوندد. در این های روی زمین دارد: او منتظر است تا آخرین نفر از بت ی برای انسان او برنامه مشخص
  و از آن لحظه که عیسی وارد   آماده است. اما توجه داشته باشید که مکان  16باره در نامه به رومیان نوشته شده است

 شد، آماده بود.  آسمان
 

داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در خانۀ پدر من منزل بسیار    دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان
روم تا مکانی برای شما آماده کنم. و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده گفتم. می است، وگرنه به شما می 

 (. ۳-۱:۱۵برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید )یوحنا خود می  آیم و شما را نزد کردم، باز می 
 

رسیم،  می  گوید که وقتی ما به آسمان باب هفدهم انجیل، یوحنا حاوی تفسیر جالب دیگری از این مکاشفه است. او می 
شاگردان خود و همه   دقیقاً در کجا خواهیم بود. در دعای کاهنانه خود که بالفاصله پس از شام ذکر شده، عیسی درباره 

 نموده و درخواست کرد. کسانی که به او ایمان دارند رو به خدا 
 

 (.  ۲۵:۱۹جا که من هستم... )یوحنا ای با من باشند، همان خواهم آنها که به من بخشیدهای پدر، می 
 

ای از بهشت اشناختهکند که آنانی که او نجات داده است فقط به قسمت ناو صریح و روشن خواسته خود را ابراز می
 باشد.در همان مکانی باشند که خود  میمنتقل نشوند، بلکه آنها در حضور او و 

 
به من بخشیده تو  بنگرند، جاللی که  از آغاز جهان مرا دوست می ...تا جالل مرا  زیرا پیش  )یوحنا  ای؛  داشتی 

۲۵:۱۹.) 
 

بودن، گوش دادن به چیزی؛ از طریق تأمل پُر شدن«    ( در اصل به معنای »نگرانθεωρωσινکلمه یونانی »نگریستن« )
یابند، بتوانند جاللش را به عبارت دیگر، عیسی به پدر دعا كرد كه كسانی كه از طریق قربانی شدن او نجات می است.  

حضور مستقیم  کامالً با او تقسیم کنند. آنها بتوانند در پری او باشند، با تماشای آن، با گوش فرا دادن به آن، با بودن در  
 ررسی کنند. عیسی مسیح وضعیت جالل پسر خدا را به دقت ب

 
انسان، راه را برای -عنوان یک خدا به  خدای پدر به این درخواست پاسخ داد. عیسی مسیح با باال برده شدن به آسمان 

انسان  او متولد شده همه  از روح  او، ما ب هایی که  بنابراین، دقیقاً همانند  ابدی دریافت اند، هموار کرد.  با جالل  دنی 
 اقدس در پیوندی ناگسستنی قرار دارد. خواهیم کرد. بدنی که با تثلیث
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 | میراث آسمانی 
 

منتظر   دومین برکتی که با باال بردن جسمانی عیسی مسیح تأیید و ثابت شده، میراث ایماندارانی است که در آسمان 
 باشد. آنها می

 
ب است!  در خور ستایش  حقیقتی  انساناین  از  کردهسیاری  عادت  در مورد  ها  که  بهاند  شناسی  آخرت  عنوان  حقایق 

های بدیهی صحبت کنند: "نجات یافته، به فرزندی پذیرفته، تبدیل به وارثان شده، جالل یافته و ربوده خواهیم  پدیده 
 تر است. شد...« در واقع، این موضوع بسیار پیچیده

 
اری داده و این را نخستین  در تجربه ی جفا، سختی و محرومیت بودند را دلدپطرس رسول، ایمانداران قرن اول که  

 ها میراثی دارند. وظیفه خود دانست که خاطرنشان کند که هر یک از آنها در آسمان 
 

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح  
آالیش و ناپژمردنی که برای شما در  اپذیر و بی تازه بخشید، برای امیدی زنده و میراثی فسادن  از مردگان، تولّدی

 (.۵-۳:۱آسمان نگاه داشته شده است )اول پطرس 
 

 کند.عنوان مقصد فرزندان خداوند معرفی میپطرس میراث آسمانی را به
 

آید و در دانیم توسط والدین به دست میکه میبزرگترین معجزه است. میراث زمینی همانطور    –ها  وراثت در آسمان
خواست بخشی از امالک را به نام دیگری بزند، این یک هدیه شود. اگر کسی میزمان خاصی به فرزندان منتقل می

چیزیست که متعلق به یک حلقه بسیار محدود از افراد دارای   –سخاوتمندانه بود و به هیچ عنوان ارث نبود. وراثت  
 ست.حقوق خاص ا

 
هایی که در ابدیت منتظر ما هستند ها و خیابانها، تنها در مورد کاخیا پاداشدر نامه پطرس فقط در مورد هدایا، تاجها  
هدیه سخاوتمندانه برای دشمنان سابق خدا است!( خدا به ما چیزی وعده    –گفته نشده است )اگرچه این یک چیز  

 آور است! ن حیرت دهد، که فقط به فرزندانش تعلق دارد و ایمی
 

قوانین خدا همه چیز باید در نظر گرفته شود و عدالت باید احقاق و پیروز باشد. برای   آور است زیرا در سیستمشگفت
اینکه ما را وارث کند، برای خدا کافی نیست که چنین چیزی را برای ما تعیین کند. برای این امر نیاز است تا ما به  

 شویم.  فرزندان واقعی خداوند تبدیل
 

 یابد.به این تحول بنیادین درونی دست میبیایید ببینیم خداوند به چه صورت 
 

 تشبیه به مسیح 
 

 نجات فقط به معنای تغییر وضعیت حقوقی انسان طبق قوانین آسمان نیست. این تغییر در طبیعت او است. 
 



ن موعظه، الهام خاصی را تجربه کرده  یدنوقتی از  تولد تازه حرف می زنیم، منظور این نیست که شخص در هنگام ش
است، از اینکه از گناه خود بسیار پشیمان شده است و او در یک شرایطی از نظر عاطفی دعا کرده است. قطعا خیر!  
تولد تازه مستلزم زایشی عمیق و درونی است. او تازه و فرد دیگری می شود. دل و جان او استانداردهای خداوند،  

دارد، دوست دارد و آنچه را می  آنچه را که خداوند دوست میخداوند را دریافت می کند. حاال او  هایاهداف و خواسته 
 خواهد. طلبد، که خداوند می

 
آورند. این فقط های متولد شده از روح خدا، طبیعتی مشابه طبیعت عیسی مسیح بدست میبه عبارت دیگر، انسان 

 در حقیقت، دومین تولد یک فرد است. –ی مسیحی نیست. تولد تازه یک لقب بلندآوازه 
 

زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او نخست  
 (.:: ۲ زاده از برادران بسیار باشد )رومیان 

 
ها بر  کرد. او به جای انسانگناه را سپری  عیسی مسیح به زمین آمد. این قدم بزرگی بود. او زندگی کامل، اما بدون

ب جلجتا جان سپرد، دوباره برخاست و باال برده شد. و در کنار آن، او هدفی واضح داشت: نه فقط اینکه ما را روی صلی
 باشد«.  بسیارمسیحی کند، بلکه ما را »به شکل پسر خود بسازد، تا او )عیسی مسیح( فرزند ارشد از برادران 

 
خدایان روبرو شدم که نوشیدن طور بنیادی تغییر کنند. من با بیبه توانند برخی از وقایع می بسیاری از افراد به دلیل

الکل، سیگار کشیدن را ترک کردند و شروع به نشان دادن عالقه به چیزی که قبالً برای آنها کامالً غریبه بوده است، 
هستند. اما کتاب   شرکان در حال تغییر و تحولکرده اند. روشنفکران و جنایتکاران، فقرا و ثروتمندان، ملحدان و م

گوید. درباره  بیند. کتاب مقدس درباره به شباهت مسیح سخن میعنوان هدف نهایی نمیمقدس تحول فرد را به
کند، کرد، در نتیجه عمل روح القدس، تولد تازه ای را تجربه میاینکه، شخصی که روزگاری در خودپرستی زندگی می

ها دنبال کند. دقیقاً این هدفی است که خداوند با احیای انسان یه ماهیت عیسی مسیح تشبیه مماهیت خود را ب
 کند.می

 
 فرزندخواندگی توسط خداوند

 
کردند فرزندان خدا نبودند، یعنی  توان انسان را نجات داد! آدم و حوا که در باغ عدن زندگی میبدون فرزندخواندگی می

ما در  –فقط آفرینش نیستیم، ما  –بودند. بر خالف آنها، ما شویم. آنها آفرینش خدا میاینکه ما فرزندان او محسوب 
گناه سرشته شده ایم. با این حال، خدا نه تنها ما را از هالکت درآورد، بلکه ما را باالتر از جایگاه آفرینش ساده قرار 

 ساخت.  داد. او از طریق تجسم عیسی مسیح و تعمید در او، ما را فرزندان خود
 

 از برنامه الهی بود که قبل از آفرینش زمین تایید شده بود:    فرزندخواندگی بخشی
 

عیب باشیم. و در محبت، بنا بر قصد  زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدّس و بی 
م  سرخواندگی او برخوردار شوینیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پ

 (. -۵:۱)افسسیان 
 



ها را به پسران و دختران خود تبدیل ای کمتر از، مثالً بگوییم، رستاخیز نیست. خداوند ما انسان فرزندخواندگی معجزه 
 کند!می

 
ا هم برای اند، همۀ چیزها ب دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شدهدانیم در حق آنان که خدا را دوست میمی 

است. زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش خیریت در کار  
 (.  ۲ -:::۲ درآیند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد )رومیان 

 
»تا او نخست زاده از خوانیم: انگیز الهی مییگانه پسر است. اما در این متن، ما از برنامه حیرت  –عیسی مسیح  

کند، آنها را با تعمید  سازد ، آنها را عروس عیسی مسیح میها را از بدن مسیح میباشد«. خداوند انسان  بسیاردران برا 
 کند.در او، با بره یکی می

 
بق فدیه است، او به جای ما رنج کشید و این در ابدیت کامالً آشکار خواهد بود. اما ط –او نخست زاده است، او 
ن و خواهران او خواهیم بود. درست همانطور که طبیعت انسانی بخشی از هویت مسیح شد،  طبیعت خود، ما برادرا 

کند. به همین دلیل است که در نامه به رومیان هویت فرد مسیحی را تعیین می –دقیقاً همانطور که طبیعت مسیح 
 گفته شده:

 
الد. و نه تنها خلقت، بلکه خود ما نیز  نی همچون درد زایمان میاکنون از درد دانیم که تمام خلقت تا همما می 

آوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی،  که از نوبر روح برخورداریم، در درون خویش ناله برمی 
 (. ۲۳-::۲۲یعنی رهایی بدنهای خویش هستیم )رومیان 

 
 .ما طعم این حیات و حضور او را در روح خود داریم

 
کنیم، اما هویت ما هنوز هم با جسم ارتباط نزدیکی دارد.  مسیح را در لحظه تولد تازه دریافت میهر چند ما ماهیت 

خواهیم طبق قانون جسم زندگی کنیم، در این اشتیاق سرکش  این دلیل کشمکش مداوم داخلی است: ما دیگر نمی
 ما به سوی خداوند سوق داده می شویم. 

 

اید که به واسطۀ آن  ]تا[ باز ترسان ]باشید[، بلکه روح پسرخواندگی را یافتهاید  ندگی را نیافتهچرا که شما روح ب 
دهد که ما فرزندان خداییم. و اگر فرزندانیم، پس  دهیم: »اَبّا! پدر!« و روحْ خود با روح ما شهادت می ندا درمی 

ک باشیم، در جالل او نیز  در رنجهای مسیح شری   ارث با مسیح. زیرا اگروارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم
 (.   ۱۹-:: ۱ رومیان )شریک خواهیم بود 

 
(، آن ۳: دویم، حتی خود را می کشانیم، زیرا بذر او )اول یوحنا با این کلمات ما به سوی خداوند می –»اَبّا! پدر!«  

ا یک قانون طبیعِی به  توان بد. این را میکند ما را با اقتدار بسوی سرچشمه کمال می کشانروحی که در ما زیست می
 خوبی شناخته شده، مقایسه کرد. 

 
کند. همه بازدیدکنندگاِن این مزارع ای را در اقتصاد ایفا میعمده در جغرافیای زندگی ما پرورش ماهی آزاد نقش

 رند. ماهی آزاد فرصت عالیی برای دانستن و حتی مشاهده عادات طبیعی این ماهی غیرمعمول را دا
 



کند تا به محل تولد خود بازگردد، بعالوه، منحصراً  نطور که معروف است هزاران کیلومتر را طی میماهی آزاد هما
انگیز غلبه کرد. ماهی آزاد بدون ترس به دِل  توان بر این عزم حیرت کند. با هیچ چیز نمیخالف جریان حرکت میبر

نات وحشی خواهد مرد، او حتی با بال زدن در داخت، از زخم و حیوازند، زندگی خود را به خطر خواهد ان گرداب می
کند و سعی خواهد کرد بر مناطقی که نهرها خشک شده اند غلبه کند، فقط برای اینکه، سرانجام به خشکی حرکت می

 محل تولد خود برسد تا فرزندانش را در آنجا بدنیا آورد.
 

ماهی نیست، ل که او ماهی لوتِی اروپایی یا اردکدهد. هم به این دلیماهی آزاد این کار را بصورت غریزی انجام می
کند. )این طبیعت(  بلکه ماهی آزاد است. این طبیعت با دیگران تفاوت دارد و او را به سمت خالف جریان جذب می

ای که در سر  کند. دقیقاً به همین ترتیب ایمانداران با وجود هر گونه سختی و حتی وسوسهرفتار او را تعیین می
قرار داشته باشد با تمام وجود به سوی خداوند مشتاق هستند،. این غریزه روحانی و جاذبه تعیین شده  راهشان

 گردد. توسط طبیعت جدید، نیروی محرک مسیحیان محسوب می
 

زد، مهم  این تفاوت هر ایماندار حقیقی با دنیاست: هر کسی که از خدا متولد شده باشد، مهم نیست که چقدر بلغ
تجربگی تالش کرده تا بر آن غلبه کند، او به هر  مشکالت جسمی مبارزه کند، مهم نیست که با چه بینیست با چه 

دهد: »اَبّا! خزد، اما او به سمت مسیح حرکت خواهد کرد، زیرا روح درون او ندا می حال در حال دویدن است، می
ست! این اصل فرزندخواندگی است! این اصل دارد. خداوند پدر اوفهمد: او جایی برای رفتن نپدر!« او به وضوح می

 گوید.تحولی است که پولس درباره آن می
 

یکی از آنهاست. با صحبت از  –کنند و »فرزندخواندگی« افراد مذهبی به به واژه ها و کلماِت زیادی عادت می
شوند! برای انگیز نمیشگفتظمت واقعی این مزیت «، آنها متوجه راز و ع»فرزندخواندگی، تولد تازه، وراثت در آسمان 
فهمید که سخن از  تر بپردازید، شما میرسد. اما اگر به این سوال عمیق آنها، تقریباً به خودی خود روشن به نظر می 

 ای کامالً باورنکردنی است!پدیده 
 

عنصر مرکزی پشت این ا طراحی کرد. ای رقبل از آفرینش جهان، قبل از ظهور اولین ذره در جهان هستی، خدا برنامه
های دیگر تفاوت دارد. بینیم که انسان حقیقتاً با همه خلقتفرایند، آفرینش آدم به شکل و شباهت خداوند بود و می

تواند فکر کند، خود را   او با هویت خلق شده است و به همین دلیل قادر به برقراری ارتباط با خداوند است. او می
او قادر به خواستن، ارزشگذاری کردن، تصمیم گیری و غیره است. با این حال انسان  د را درک کند.بشناسد، خداون

 عنوان یک آفرینش باقی ماند. حتی قبل از به گناه افتادن، او با خالق خود کامال تفاوت داشت.مخلوق همچنان به 
 

قایع عظیم بشری، یک روز این  جه یک سلسله وبرنامه خدا این بود که در نتیجه یک فرایند طوالنی و دشوار، در نتی
 با شخص خدا.  –آفرینش، تا ابد با مسیح ارتباط ناگسستنی برقرار کردند و از طریق او 

 
ها را آفرید. او اجازه داد تا به گناه بیافتند. اما داستان به همین جا ختم نشد. خدا پسر خود را به زمین  خدا انسان 

های خلق شده توسط او برای اینکه انسان  –پیوند ناگسستنی برقرار کرد د، با آفرینش انسان ش-فرستاد، کسی که خدا
 را، فرزندان واقعی خود بسازد.

 
 کند که این کار منحصراً با ابتکار عمل فیض الهی انجام شده است.پولس تأکید می



 
ان شود، برای ما نست کامال انستوان با ذهن درک کرد. درک این مسئله که چگونه خدا تواعمق این پدیده را نمی

 توانند فرزندان پرارزش او شوند، دشوارتر است. که مردم چگونه میبسیار دشوار است. اما درک این 
 

سازد. اینطور او در نامه به  های آنرا برای ما آشکار میناشدنی فرزندخواندگی، خداوند برخی از جنبه علی رغم همه درک
 دهد. نتیجه تولد از روح القدس رخ میندخواندگی در دهد که فرزرومیان توضیح می

 
اید تا باز ترسان باشید،  شوند، پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافتهزیرا آنان که از روح خدا هدایت می 

هادت  دهیم: »اَبّا! پدر!« و روحْ خود با روح ما شاید که به واسطۀ آن ندا درمی بلکه روح پسرخواندگی را یافته 
 .(۱۶-::۱۵)رومیان   ه ما فرزندان خداییمدهد کمی 

 
 دهد.پولس رسول در نامه به غالطیان دقیقاً چگونگی وقوع تولد تازه را توضیح می

 
زیرا در مسیحْ عیسی، شما همه به واسطۀ ایمان، پسران خدایید. چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید،  

 (. ۲۹-۲۶:۳ مسیح را در بر کردید )غالطیان
 
ما گناهکاران مُردنی   –رکزیت تولد از روح را ایمان تشکیل می دهد، اعتماد کامل زندگی به عیسی مسیح. ایمان به م

مفهوم، هدف و اصل هر چیزی در جهان هستی   –کامال به رحمت خدا وابسته هستیم. ایمان به اینکه او واقعاً 
یسی مسیح تعمید می یابیم. این همان چیزیست که ما را ر کرده و در عاست. در نتیجه این ایمان، ما از خود را انکا

 کند. به فرزندان خداوند تبدیل می
 

مالحظه نویسنده[، مسیح    –ور شده در عیسی مسیح  چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید ]یعنی غوطه
 (. ۲۹:۳را در بر کردید )غالطیان  

 
 ریافت طبیعتی تازه، در چشمه خدا می باشد.مسیحیت یعنی دفقط یک نام پرآوازه نیست،  –مسیحی 

 
 ارث با مسیح هم

 
با دریافت طبیعت مسیح، با تبدیل شدن به فرزندان واقعی خداوند، ما حق وراثتی را که خدای پدر برای پسرش  

 دهد:آوریم. پولس رسول این را اینگونه توضیح میعیسی مسیح در نظر گرفته، به دست می
 

دهد که ما فرزندان خداییم. و اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی  ما شهادت میخود با روح  و روحْ  
او نیز شریک خواهیم بود وارثان خدا و هم با مسیح. زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم، در جالل  ارث 

 (. ۱۹-::۱۶)رومیان 
 

ود را با تعداد بسیار زیادی از برادران تقسیم کند، بین اند میراث خعیسی مسیح به زمین آمد تا با رفتن از اینجا، او بتو
به فرد بودن در این است... رمز و راز در این  نخست زاده است. این اصل تجسم است. منحصر  –برادرانی که او 

 است... 



 
، را شریک در نتیجه تولد تازه، مسیحی بخشی از آنچه که متعلق به پسر خدا که شخص دوم تثلیث اقدس است

 و در اتحاد با او داریم.  در مسیحشود. اما در عین حال مهم است بدانیم که ما این ثروت بی نظیر را فقط یم
 

در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، امّا در این ایام آخر به  
همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید او را وارث  واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که  

 (.۲-۱:۱)عبرانیان 
 

کند که مطلقاً هر آنچه در جهان هستی وجود دارد طبق حقوق وراثت متعلق به پسر خدا است. این این آیه تاکید می
 ارث با مسیح وارث همه چیز خواهند بود!.. بدان معنی است که هم

 
 گوید:سخن می ه هر برکتی در آسمانمقدس دربار در متن دیگر، کتاب

 
متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک  

 (.۳:۱ساخته است )افسسیان 
 

، نه  دهدنجات میهای ضعیفی که باید برای همیشه هالک شوند، نه تنها انگیزیست: خدا ما را، انسان امر شگفت
هایی که او کند، بلکه مالک با تمام حق استفاده از همه بهترینتنها به شباهت پسر خداوند و از فرزندان خود می

دهد! و همه اینها فقط در نتیجه تجسم، زندگی، مرگ، رستاخیز و باال بردن  عنوان میراث به پسرش میساخته و به
 گیریم. جشن می ات این کتابعیسی مسیح امکان پذیر است که در صفح

 
کند، با تجسم شروع و با میراث پایان می پولس رسول در نامه به غالطیان، همه عناصر عمل خدا را با هم متصل می

 دهد... 
 

 – امّا چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر )یگانه( خود را فرستاد که از زنی زاده شد ]یعنی تجسم یافت 
مالحظه نویسنده[، تا آنان را که زیر    –ت به دنیا آمد ]زندگی پارسایی را سپری کرد  و زیر شریع   مالحظه نویسنده[

گونه ما مقام پسرخواندگی را به  مالحظه نویسنده[، و بدین   –شریعت بودند بازخرید کند ]یعنی براي آنها بميرد  
دهد »اَبّا! پدر!«  در می  است که ندا  دست آوریم. پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده

 (.۹-۵:۵سان، دیگر غالم نیستی، بلکه پسری؛ و چون پسری، خدا تو را وارث نیز گردانیده است )غالطیان بدین 

 
 
 

 ارتباط ابدی با خدا 
 

كه  کنیم، این استبرکت آخر باال بردن عیسی مسیح در بدن جالل یافته بود، كه ما در صفحات این كتاب بررسی می
 آورند.پایان با خالق عالم هستی را به دست میفرزندان واقعی خداوند از طریق او ارتباط مستقیم و بیهمه 

 



ترین مشکالت ما عدم ارتباط با خداست. انسان برای برقراری ارتباط با خالق آفریده شد. او کامالً به او یکی از جدی
ت باشد، هر فردی نیازمند ارتباط تنگاتنگ و همیشگی با  و خوشبخ وابسته است. برای اینکه هر یک از ما زندگی کند

 خالق، سرچشمه حیات خود دارد.
 

کنند جای  فهمند. آنها به جای این که بدنبال برقراری ارتباط با خالق باشند، سعی میمتأسفانه، اکثر مردم این را نمی
و غیره. عهد عتیق از این رابطه یک مثال بسیار  ر جامعه ها، شهرت دکنند: روابط، لذت خالی در روح را با چیز دیگری پر

 دهد. واضح ارائه می
 

فرماید: ای آسمانها، از این متحیر شوید؛ با وحشتی عظیم بر خود بلرزید.  زیرا قوم من مرتکب دو  خداوند می 
خورده رهای تَرَک انباآب  اند،انبارها کَندهاند و برای خویشتن آباند: مرا که چشمۀ آب حیاتم، ترک گفته گناه شده

 (. ۱۳-۱۲:۲که آب را نگاه نتوانند داشت )ارمیا 
 

کنند، بیاد بیاورید، آخرین وضعیتی را بیاد بیاورید که در آن چیزی بهم  هایی که شما را دنبال میدرباره شکست
 ح است. خورده، از هم پاشیده و بخار شده... بفهمید که شادی واقعی شما در ارتباط تنگاتنگ با مسی

 
 هایی است، که این نزدیکی را داشتند.کتاب مقدس مملو از نمونه هایی از انسان 

 
جویم؛ جان من تشنۀ توست، و پیکرم مشتاق تو، در زمین  خدایا، تو خدای من هستی، با تمام وجود، تو را می

 (.۱:۶۲آب! )مزمور طراوت و بی خشک و بی 
 

 دانست.، این بود كه او لذِت حقیقی ارتباط با خالق را میکرد و میدلیل اینکه داوود دائماً خداوند را جستج
 

جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز و چربی، و دهانم با لبهایی شادمان تو را خواهد ستود. در بستر خود تو  
 (. ۶-۶۲: اندیشم )مزمور کنم؛ و در پاسهای شب به تو می را یاد می 

 
وی زمین داریم! این یکی از مهمترین اهداف برنامه جهانی خداوند است. که ما ر دوستان، این گرانترین چیزی است

دهد تا او را به حداکثر نزدیکی ارتباط با خود سوق دهد. این نیت خداوند بود که عهد جدید را  خالق انسان را نجات می 
 بنا نهاد. 

 
هم بست: شریعت خود را در  ائیل خواگوید: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسراما خداوند می 

باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت، و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند  
 (.۳۳:۳۱بود )اِرمیا 

 
عنوان  ها او را بههاست، ارتباطی که در آن انسان ماهیت عهد جدید بازسازی رابطه نیکو، هماهنگ خداوند با انسان 

 بینند. بان خود مینروا و شفرما
 
 
 



 نگاه کنید(. ۲شناسد )به تصویر ها، چهار دوره را میتاریخچه ارتباط متقابل خدا با انسان 

 
 
 

 ها با خداوند. سطح رابطه انسان
 ۲تصویر 

 
 
 

 دوره باغ عدن 
 

گناهی برای جدا کردن آنها ها، آدم و حوا به اندازه کافی دسترسی آزادانه به خدا را داشتند. هنوز هیچ اولین انسان 
ترس کنند، با او گفتگو   توانستند در حضور خدا باشند، بدون اینکه احساس شرم و ها میوجود نداشت. اولین انسان 

بخشید. دوره  مختلف همکاری کنند... این به آنها زندگی کامل، شاد و خوشبختی حقیقی می و کنند و در کارهای مهم
 نامید.   غازین فیض دوره آتوان باغ عدن را می 

 
زمان گناه در این رابطه با اما ظاهراً این معاشرت دائمی نبوده است. در هر صورت، در زمان وسوسه، آدم و حوا در 

 خدا قرار نداشتند، ایشان حتی شروع به فرار از این رابطه کردند.
 

ش خود را از حضور یهوه خدا در میان  خرامید، و آدم و زن و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می 
 (.۳::درختان باغ پنهان کردند )پیدایش 

 

 باغ عدن
 فیض آغازین

 بشر ُمردنی بر روی زمین
 فیض عام

 نجات یافته بر روی زمین
 فیض نجاتبخش

 تا ابدیت نجات یافته
 فیض ابدی

 مرگ ابدی
وجود ندارددیگر فیض   



گناه خیلی با خدا و طبیعت او در ارتباط نبودند، بعد از  های بیعنوان انسان و حوا، حتی بهگوید که آدم در این باره می
 آمدن عیسی مسیح این رابطه حتی بیشتر از قبل خود شد.

 
 از گناه اولیه تا مرگ 

 
ها خود را در نسانها با خداوند را کامالً تغییر داد. اوالً، همانطور که ما ذکر کردیم، اگناه اولیه رابطه متقابل انسان 

موقعیت رقبای خداوند قرار دادند. معاشرت با خدا دیگر برای آنها مطلوب نبود، آنها شروع به فرار از او کردند. اما 
 دهد. های گناهکار نمی خدا هم اجازه ورود به قلمرو خود را به انسان ترسناکترین چیز این است که اکنون

 

شناسد. مبادا دست خود را دراز ن یکی از ما شده است که نیک و بد را میو یهوه خدا فرمود: »اکنون آدم همچو
ون راند تا بر زمین  کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند.« پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیر

 (. ۲۳-۲۲:۳که از آن گرفته شده بود زراعت کند )پیدایش 
 

تواند به آن سرچشمه یعنی خدا باز  خواهد و نمیجستجوی خوشبختی است، اما او نمیاکنون انسان تا ابد محکوم به 
 گردد. 

 
زدید، آنگاه که از روشهای این  ی و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گام م

کند. ما نیز جملگی  سرکشان عمل می اکنون در  کردید، از همان روحی که همدنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می
می  ایشان  در میان  میزمانی  پیروی  خود  نَفْس  از هوای  و  خواسته زیستیم،  و  جا  کردیم  به  را  آن  افکار  و  ها 

 (. ۳-۱:۲ران، بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم )افسسیان آوردیم؛ ما نیز همچون دیگ می 
 

سرچشمه حیات، حالت بردگی توسط شهوات خود است. هر انسانی جدا در این حالت مرگ معنوی است، جدایی از 
 کند. طرف دیگر از بهشت، دور افتادگی مشابهی را از حیات خدا تجربه می

 
کنم که رفتار شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد که در  کید می گویم و در خداوند تأپس این را می 

شان است،  د. عقل آنها تاریک شده است، و به علت جهالتی که نتیجۀ سختدلی کنن بطالت ذهن خود رفتار می 
 (. :۱ -۱۹:۵اند )افسسیان از حیات خدا به دور افتاده 

 
ن فاجعه نیست. این هنوز پایان نیست. این هنوز آخرین روز نیست اما چنین سطحی از روابط با خدا هنوز بزرگتری

دا شود. امروز با وجود گناهان انسان، خداوند هنوز هم بر همه کسانی که  ها جزمانی که خدا برای همیشه از انسان 
 بخشد. در اینجا فقط چند نمونه از این فیض آورده شده است: کنند، فیض میروی زمین زندگی می

 
 کندندگی بر روی زمین را حفظ می خدا ز  

 
 (. : ۵ باراند )َمتّی پارسایان و بدکاران می  تاباند و باران خود را برزیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می 

 
تپد، ارگانیسم همچنان به کار خود تابد و این واقعیت که قلب ما میچرخد، خورشید میاین واقعیت که زمین می

 گواهی فیض خداوند است.  –کند فکر می –ذهن  دهد وادامه می



 
ال موظف نیست که هیچگونه برکتی برای مردم فراهم کند. خداوند اصاین دنیای اوست که طبق قوانین او عمل می

بر علیه خالق، که در گناه افتادن ایشان بیان شده است، نیازی به برکت از سوی خداوند نیست،  کند. طغیان انسان 
به مجازات است. با این حال به دلیل محبت خود، خداوند با تأمین هر آنچه که ما نیاز داریم، همچنان به بلکه نیاز 

 دهد.  پشتیبانی زندگی در زمین ادامه می
 

 دهدآوردن را میخدا فرصت روی 
 

ه برای ایشان  او همۀ اقوام بشری را از یک انسان پدید آورد تا در سرتاسر زمین ساکن شوند؛ و زمانهای تعیین شد
گشته، او را بیابند، هرچند  اش  بسا که در پی و حدود محل سکونتشان را مقرر فرمود. تا مردمان او را بجویند و چه 

 (.۲۹-۲۶:۱۹یک از ما دور نیست )اعمال از هیچ
 

دهد و به  می کنند ، اما او همچنان درباره خود شواهدیخواهند به خداوند روی آورند. آنها از او دوری میمردم نمی
 های خود گفت:دهد تا او را بیابند. پولس در یکی از موعظه آنها فرصت می

 
دهیم که از این چیزهای پوچ دست بردارید و به خدای زنده روی آورید که آسمان و  شما بشارت می »ما... به  

واگذاشت که هر یک به راه   زمین و دریا و هرآنچه را که در آنهاست، آفرید. هرچند او در گذشته ملتها را جملگی
ان و بخشیدن فصلهای پُر بار، بر شما  خود روند، امّا خود را بدون شهادت نگذاشت؛ او با فرستادن باران از آسم 

 (.۱۹-۱۵: ۱ کند.« )اعمال دارد و دلهایتان را از خرّمی لبریز می احسان نموده، خوراک فراوان به شما ارزانی می 
 

دهد. این قابل مقایسه با یک گفتگوی خانوادگی نیست، اما به نوبه خود ا مردم ادامه میخداوند همچنان به گفتگو ب 
تواند دریابد کسی که  است. پیرامون طبیعت شواهد واضحی از خالق آن است. هر انسان عاقلی می نوعی ارتباط

 جهان هستی را خلق کرده بسیار باهوش، فوق العاده قوی و فوق العاده بخشاینده است.
 

دن در برابر خواهند وارد آن شوند عدم تمایل آنها به پذیرش و زانو زدر نجات باز است! تنها دلیلی که مردم نمی
 حاکمیت خدا می باشد. 

 
 
 

 پذیرد خداوند توبه گناهکاران را می 
 

باز   القدس هنوز در قلبها جاریست، در نجات هنوزترین است. روحبا ارزش  –دهد! و این خدا همچنان نجات می
 است.

 
یونانی تفاوتی نیست، چرا که همان خداوند، خداوندِ همه است و همۀ   را  زیرا میان یهود و  او  را که  کسانی 

 (.۱۳-۱۲:۱۰دهد. زیرا »هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.« )رومیان  فراوانی برکت می خوانند، به می 
 



 ده، به محض رسیدن به زمان آخز به إتمام خواهند رسید. اما توجه داشته باشید، هر سه نوع فیض ذکر ش
 

 زندگی زمینی نجات یافتگان 
 

رابطه با خداوند از لحاظ ترتیب زمانی با سطح دوم همتراز است، اما با آن تفاوت اساسی دارد. و آن رابطه سطح سوم  
 اند.هایی است که از طریق عیسی مسیح به او روی آوردهخدا با انسان 

 
خداوند را مانند   دهند، اما حاال به معاشرت با خداوند دسترسی دارند. آنهاوز به زندگی در روی زمین ادامه میآنها هن
پناهگاه امن  –پذیرد و او شوند. آنها مطمئن هستند که خداوند آنها را میدانند، آنها به سوی او کشانده میپدر می 

راقبت خواهد کرد، او قادر به بخشش و رحمت کردن به آنها است، او از  آنها است. او آنها را درک خواهد کرد، از آنها م
 ..آنها محافظت خواهد کرد.

 
خواهند به او گوش فرا دهند و وقت خود دارند. آنها برای کالم او ارزش قائل هستند. آنها میآنها خداوند را گرامی می

روند، همچنان درد، رنج، فشار جسم گناهکار را حس ن راه میرا با دعا به نزد او می روند. بله، باایمانان هنوز روی زمی 
ی سوم با خداوند را إحساس نمی کنند )علی رغم اینکه خداوند در آنهاست، رابطه کنند. گاهی اوقات آنها رابطه می

دا« را  دانند! آنها طعم »موهبت خآنها بخاطر بدن گناه آلود محدود شده است(. اما آنها شیرینی این اتحاد را می
 اند. چشیده

 
آنها، از دشمنان خدا به دوستانش  هایی هستند که به لطف قربانی شدن پسر او بابت پرداخت بدهیاینها انسان 
 اند. تبدیل شده 

 
گشت. شما نیز زمانی بیگانه با خدا، و در افکار خویش دشمن او بودید، و این در اعمال شریرانۀ شما پدیدار می 

عیب  را به واسطۀ بدن بشری خود و از طریق مرگ آشتی داده است، تا شما را مقدّس و بی امّا اکنون مسیح شما  
 (. ۲۲-۲۱:۱ از هر مالمت به حضور خدا بیاورد )کولسیان و بَری 

 
 آنها توسط خداوند آزاد شده و به شهروندان با حق كامل در پادشاهی آسمان گردیده اند. 

 
هیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده است. زیرا ما را از  ...پدر را شکر گویید که شما را شایستۀ س

 (. ۱۳-۱۲:۱به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است )کولسیان   قدرت تاریکی رهانیده و
 

 عضو خانوادۀ خدایند. همخانواده...  –آنها 
 

 (. ۲: ۱ یان پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدایید )افسس
 

فهمند، آیا  دانند که معاشرت با خدا چیست. مهم نیست که آنها چقدر عمیق کتاب مقدس را میفرزندان خداوند می 
  –اند که مسیح اند و فهمیده شنیده ۱۶:۳توانند همه این حقایق را جدا کنند یا اینکه آنها تنها از آیه یوحنا آنها می



ند را دارند. بله، این دانش تنها محدود به وجود زمینی است، اما تباط با خداونجات دهنده آنهاست، آنها تجربه ار
 همانطور که پولس آنرا توصیف کرد، وجود دارد: 

 
رو خواهیم دید. اکنون بینیم، چون تصویری محو است در آینه؛ امّا زمانی خواهد رسید که روبه آنچه اکنون می 

کمال خواهم شناخت، چنانکه به کمال نیز شناخته  رسید که به    شناخت من جزئی است؛ امّا زمانی فرا خواهد
 (. ۱۲:۱۳ام )قرنتیان شده

 
تغییر شکل بدن و ربوده شدن، در زمان بازگشت ثانویه مسیح سرانجام ما را از همه موانعی که امروز مانع ارتباط با 

 کنند. شوند، آزاد میخدا می
 

دانیم آنگاه که او ظهور  هنوز آشکار نشده است. امّا می خواهیم بود    ای عزیزان، اینک فرزنداِن خداییم، ولی آنچه
 (.۲:۳کند، مانند او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید )اول یوحنا 

 
 تر، با افتخارتر از پر شدن در معاشرت با خداوندش نیست.بخش برای مسیحی هیچ چیز رضایت

 

ن شمردم. بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برترِ شناخت خداوندم اطر مسیح زیاخامّا آنچه مرا سود بود، آن را به 
اینها همه را فضله می خاطر او همه چیز را از کف دادهدانم، که به مسیحْ عیسی، زیان می  شمارم تا  ام. آری، 

 (. :-۹:۳مسیح را به دست آورم )فیلیپیان 
 

ت. در زمان نوشتن این سطور، پولس رسول نجات فت نجات« نیس »بدست آوردن مسیح« در این متن به معنای »دریا 
خواست بیشتر و بیشتر مملو از او تری با مسیح داشته باشد، او می یافته بود. پولس سعی داشت تا رابطه متقابل عمیق 

د: گوی که او می های او را بپذیرد، تسلیم اراده او شود... به همین دلیل است  شود، به درک حقیقت او نفوذ کند، خواسته 
 چیزی بیش از زباله نبود، من طعم چیزی غیرقابل مقایسه با بیشتر از آنرا دانستم. – تنها چیزی که من باقی گذاشتم  

 
عنوان بزرگترین ارزش قدر بدانید!  خواهم که برای معاشرت با خداوند ارزش قائل شوید، به دوستان، من از شما می
مهمتر از معاشرت با او باشد. مهم نیست که چقدر کارهای شما مهم است، ی شما ای در زندگاجازه ندهید هیچ عرصه

مهم نیست که چقدر این هدف خیرخواهانه است، مهم نیست چقدر شرایط حساس به نظر بیاید... به روابط متقابل،  
جاتبخش  فیض ن کار، مشکالت سالمتی اجازه ندهید چیزی هوای زنده ی معاشرت شما با خداوند را مسدود کند! این

 کند.است که در زندگی ایمانداران عمل می
 

 ابدیت
 

یابد. در ابدیت، ماهیت نهایت امتداد میشود و تا بینواری از زندگی بشری است که پس از مرگ آغاز می –ابدیت 
شود:  یم میدانیم تفاوت زیادی خواهد داشت. همچنین آن به دو دسته تقسها با خداوند با آنچه که میرابطه انسان 

 ابدیت در جهنم و ابدیت در بهشت. این دو حالتی هستند که در آنها فیض به حداکثر حد ممکن خود خواهد رسید.
 

 هالک شدگان: ابدیت بدون معاشرت با خداوند



 
 قبل از هر چیز، نگاهی به کسانی بیندازیم که ابدیت را با ادامه مخالفت با خدا سپری خواهند کرد.

 
ها همچنان به فیض همگانی خداوند دسترسی دارند، حتی اگر با آن مخالف هستند. اما زمین، انسانروی با زندگی بر 

 شود، فرصتی برای نجات وجود دارد...کشند، انجیل موعظه میآنها هنوز نفس می
 

ت را حقیقدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود  رسد بر هر گونه بی زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می  
توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته  کنند. زیرا آنچه از خدا می سرکوب می 

توان با ادراک از  است. زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنِی خدا، یعنی قدرِت سرمدی و الوهیت او را می 
 (. ۲۰ -۱::۱ ری نیست... )رومیان چ عذروشنی دید. پس آنان را هیامور جهاِن مخلوق، به 

 
ای ندارند: حضور خدا در  باشد. آنها هیچ بهانهبدون هیچ توجیه می –معنی لغوی کلمه »آنان را هیچ عذری نیست« 

جهان و خصوصیات شخصیت او آشکارا در خلقت مشهود است. اما آنها با گمانه زنی افکار مختلف سعی در تکذیب 
میرد و در برابر او قرار می وتی اجباری دارند. بنابراین به محض اینکه گناهکار میو سکاین حقیقت، سرکوب کردن 

 گیرد، برای همیشه فرصت توبه برای او از بین می رود.
 

گیرند که  شود. مردم در موقعیتی قرار میاین اختالف اساسی بین این دوره و دوره قبل است. فیض عام متوقف می
 یابد. دیگر شادی نیست، صلح نیست، امید نیست...دارد و به صفر کاهش میود نفیض، دیگر برای آنها وج

 
کنند که همه آنها ناشی از فیض خداوند  ها به داشتن این موهبت در زندگی زمینی عادت دارند، آنها فکر نمی انسان 

شوند. اضی خود روبرو میو ق است. اما با عبور از آستانه مرگ، ناگهان نجات نیافتگان در برابر خداوند همانند دشمن
کابوس جهنم در عدم داشتن فیض خدا و در غیاب کامل   –ها ها و نه در چنگالنه در دیگ  –در این وحشت جهنم 

امید به برقراری رابطه با سرچشمه حیات است. وحشت مرگ ابدی بدون امکان مردن...کتاب مکاشفه این رویدادهای 
 کند:ف میتوصینهایی در تاریخ جهان را اینگونه 

 

...و ابلیس، که آنان را فریب داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، جایی که آن وحش و نبی کذّاب  
افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب خواهند کشید. آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم، و کسی را که 

تند و جایی برای آنها نبود. و مردگان را دیدم، چه خُرد و گریخبر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او می 
چه بزرگ، که در برابر تخت ایستاده بودند. و دفترها گشوده شد. دفتری دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات  
است. مردگان بر حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود، داوری شدند. دریا مردگانی  

در خود داشت، پس داد؛ مرگ و جهاِن مردگان نیز مردگان خود را پس دادند، و هر کس بر حسب اعمالی  که    را 
که انجام داده بود، داوری شد. و مرگ و جهاِن مردگان به دریاچۀ آتش افکنده شد. دریاچۀ آتش، مرگ دوّم  

 (. ۱ -۱۰:۲۰ )مکاشفه  ه شداست. و هر که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش افکند
 

توجه کنید، گفته شده »این مرگ دوم است«، یعنی جدایی نهایی انسان از خدا. اصل مجازات کسی که در برابر خدا 
بخش او را نپذیرفته، این است که او برای کرد فیض نجاتسر تسلیم فرود نیاورد و در حالی که روی زمین زندگی می

 شد.  ابد از این فیض محروم خواهد



 
تر انسان برای معاشرت با خداوند ساخته شده است. هر چقدر معاشرت او کمتر باشد، زندگی او غیر قابل تحمل

خواهد بود. و هنگامی که ارتباط با خداوند کامالً متوقف شود، فاجعه جبران ناپذیری رخ خواهد داد. مانند ماهی که  
 حیات محروم خواهد شد. برای همیشه... چشمهکنار ساحل دور انداخته شده است، انسان نیز از سر

 
 یافتگان: تا ابد در معاشرت تنگاتنگ با خداوندنجات 

 
موقعیت نجات یافتگان از نجات نیافتگان در ابدیت کامالً متفاوت خواهد بود. اگر برای آخرین ورود به ابدیت هر نوع  

شود. برای ایمانداران  ی آسمان چهار طاق باز می درهایافتگان از مرگ امیدی به فیض خداوند قطع شود، برای نجات 
شود، نزدیکترین ارتباط ممکن با خدا، خالق و منجی  ابدیت به معنای کامل، بدون هیچ محدودیتی، هرگز متوقف نمی

آنهاست. این همان چیزی است که متعلق به فرزندان خداوند، وارثان، حامالن طبیعت اوست، کسانی که روحشان 
 نتیجه مستقیمی از تجسم باشکوه عیسی مسیح است. – »اَبّا، پدر!« تمام این فیض زندفریاد می
 

زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه  
ایم، با آنها در ابرها ربوده هماندنخست مردگاِن در مسیح، بر خواهند خاست. پس از آن، ما که هنوز زنده و باقی  

در را  خداوند  تا  شد  )اول    آسمان خواهیم  بود  خواهیم  خداوند  با  همیشه  گونه  بدین  و  کنیم،  مالقات 
 (. ۱۹-۱۶:۵ تسالونیکیان

 
کند. به لطف تجسم پسر خدا، به لطف زندگی او، وجود دارد، جماعت او را منقسم می »در مسیح«مرگ و حیاتی که 

با صعود او، ما برای همیشه در کنار خداوند خواهیم بود. آخرین عبارت این متن بیشترین بار   یز ومرگ، رستاخ
 معنایی را به همراه دارد.

 
ارائه  انگیز از زندگی آینده در آسمان ببینید »بودن با خداوند« به چه معناست. کتاب مکاشفه توضیحی حیرت 

 دهد... می
 

اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و    شنیدم که گفت:و از تخت، صدای بلندی  
ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان  

ل  یرا چیزهای اوّ آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت ز
 (.۵-۳:۲۱سپری شد )مکاشفه 

 
ها در صدایی که یوحنا شنید، ابتدا اعالم کرد: »اینک، مسکن خدا با آدمیان است«، یعنی مکانی که خداوند با انسان 

 کند. اما این کامالً اعالنیه ای غیرمعمولی است.آن زندگی می
 

ها از ترس نزدیک شدن به او لرزیدند. مردم به  ئیلیآمد، بنی اسرا دانیم که وقتی یَهُوَه بر روی کوه سینا فرود ما می
ترسیم...« هنگامی که حضور خدا قسمت مرکزی معبد به نام کردند: »تو از کوه باال برو، که ما میموسی التماس می

بار در سال، کرد، هارون با احتیاط فراوان هشدار داد که کسی به پشت پرده نرود. فقط یک االقداس را پر می قدس 



توانست در نزد خدا ظاهر شود و زنده بماند. و ناگهان در این آیه ما در مورد اهن اعظم با گذراندن مراسمی دشوار میک
 هاست!.. خوانیم که خدا باز و در دسترس انسانمکانی می

 
زندگی   این بزرگترین فیضی است که در دسترس کسانی است که در جهان هستی –»مسکن خدا با آدمیان« 

 د. برای این مسیح تجسم گردید!کننمی
 

گوید: »او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد«. معاشرت  تر زیبایی این معاشرت، صدا میبرای بیان واضح
 آسمانی با خدا، اثر هر گونه غم و اضطراب را که فرزندان خداوند مجبورند حاال نگران آن باشند، کامالً پاک خواهد کرد.

 
انگیز آسمانی است! این نعمت در قوم او خواهند بود و او خدای آنها خواهد بود و این برکت شگفت یافتگاننجات 

دسترس قرار گرفته بخاطر اینکه عیسی خداوند جسم گرفت بجای ما زندگي مقدس را سپری و برای مجازات گناهان  
ي كه او اكنون در اورشليم جديد در  برده شد، جاي ما جان سپرد، براي شکست فسادپذیری رستاخیز کرد و به آسمان

انتظار ماست. انتظار آن را می کشد تا میراثش را بین ما تقسیم کند. منتظر رسیدن ماست، تا با این خوشبختی  
 انگیز و ابدی، و از شادی رابطه با خداوند کامل و عظیم آکنده شویم! خدای ما... حیرت 

 
 

 درباره مسیح چیست؟  شمانظر  
 
 داد؟عیسی مسیح باید در بدن رخ میچرا باال بردن  ❖

 
 میراث آسمانی هر انسان ایماندار چیست؟  ❖

 
سعی کنید، به تمام برکات و طبیعت تازه ای که به انسان بخاطر تجسم مسیح داده شده فکر کنید و   ❖

 آن را بنویسید؟ 
 
نه کمک  متحول خواهد کرد، چگواین فکر که او روزی بدن شما را »مطابق با بدن جالل یافته خود«  ❖

 های هر روزه غلبه کنید؟ ها و بیماریکند تا بر مشکالت، رنجمی
 
فهمید؟ اگر بله، پس  چرا معاشرت با خداوند باالترین ارزش در جهان هستی است؟ آیا شما این را می ❖

 یابید؟چگونه به آن دست می
 
گذارد؟  بر شما می کنید، چه تأثیریی میاین واقعیت که شما هر روز فقط به لطف فیض خداوند زندگ ❖

 کند؟درک این واقعیت چه تغییری در زندگی شما ایجاد می
 
توانستید تالش خود را برای دست کشیدن از همه چیز، همانند پولس، »در قیاس با  چگونه شما می ❖

  ارزش برترِ شناخت مسیح« ارزیابی کنید؟



❖  
 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
 متولد شد تا نجات دهد

 
حبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات زیرا خدا جهان را آنقدر م 

 (. ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 
 

ای برای موفقیت تجاری شده است. گردش  ها، زمان زیادی است که پلهروز عید میالد مسیح برای بسیاری از شرکت
ها عید میالد مسیح را با توجه به مقدار االنه است. ابرشرکتت اغلب معادل حجم فروش سمالی آنها در فصل تعطیال 

کنند... به همین علت من اخیراً آماری را خواندم و این شود، ارزیابی میها آورده میپولی که توسط مردم به فروشگاه
شان دقیقا  کنند منظورمسیح صحبت می  % از جمعیت ایاالت متحده وقتی در مورد عید میالد:۶ مرا متعجب کرد، که  

ماند، که چگونه است که از لحاظ تاریخی به آن باور  جشن تولد نجات دهنده عیسی است. البته، این راز باقی می
 ندارند ولی این واقعه را جشن می گیرند.

 
نده است، سؤالی برایم  تولد نجات ده –٪ از جمعیت کشور قبول دارند که عید میالد مسیح :۶ اما اگر با این وجود، 

 گیرند؟ اند، چرا آنها جشن میاند؟ و اگر نجات نیافتهآید: چرا تعداد اندکی نجات یافتهود میبوج
 

چرا نجات چیزی دور، آکادمیکی، کلیسایی باقی مانده است؟ نه روزمره، نه حیاتی، نه عاطفی و نه تغییر جهان بینی. 
ی مسیح بخشی از تصمیم گیری هایشام شود، چرا عیسدم مربوط میچرا؟ اگر این جشن به تعداد زیادی از مر

گذارد؟ چرا دهد؟ چرا ارزشهای او بر روابط متقابل تأثیر نمیشود؟ چرا عیسی مسیح اخالق این افراد را شکل نمینمی
کند؟ یک گیرند، تعیین نمیکند، چرا او واقعیتهای جامعه را که برای او جشن میمسیح با احساسات حکومت نمی

 ت نیست... چیزی این وسط درس
 

کنند. و در عین حال به سرچشمه این فیض رجوع  با کمال تعجب، مردم برای یکدیگر صلح، خیر، محبت... آرزو می
 دهند که آن به اعماق قلبشان نفوذ کند؟کنند! چرا مردم از تأثیرات بیرونی جشن خشنود هستند و اجازه نمینمی

 
دانند؟ چرا آنها با تبریک عید میالد مسیح به  ی جسم شده را نمیسیحیان، در واقع قدرت خداچرا حتی بسیاری از م
دهند که گویی مسیح هرگز نیامده است؟ چرا، هایی در مورد آن، همچنان به زندگی ادامه مییکدیگر و خواندن ترانه 

چوپانان،   ستاره و نوزاد، فرشتگان وکنند، در بهترین حالت، آنها وقتی آنها در مورد عید میالد مسیح صحبت می
کنند، که اگر مبتنی بر  آورند ... آنها این وقایع را همانند داستانی زیبا بازگو میمجوسیان و هدایای آنها را به یاد می



بود، به هر حال مدتها پیش اتفاق افتاده است، که از تعیین هدف و مفهوم زندگی روزمره آنها باز  وقایع حقیقی می
 اده است... ایست

 
د پروژکتور، برای یافتن حقیقت اصلِی پنهان شده در واقعه ی  تجسم برای هر یک از ما طراحی شده  این فصل مانن

ای با کتاب مقدس آشنا هستند،  مقدس بیان شده است. کسانی که ذره است. حقیقتی که در یک آیه مشهور کتاب 
 کنند.را درک میفقط تعداد محدودی عمق آن دانند. متأسفانه،به احتمال زیاد آنرا از حفظ می

 
زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات 

 (.  ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 
 

انگیز از  آیۀ شگفتخواهم به شما پیشنهاد کنم تا به این این سخنان توسط خود عیسی بیان شده است و من می
خواست چه چیزی را با انجام این اند؟ خدا میمسیح نگاهی بیاندازید. این سخنان به چه مناسبت بیان شده دیدگاه

شویم، شما نیز بخشی از بیانیۀ تاریخی تأکید کند؟ دعای من این است که هر چه به پایان این فصل نزدیک می
 شوید.مسیح بر روی زمین است، ب های عظیم که پنهان در واقعیت ظهورثروت 

 
 دهدایمانی که نجات نمی 

 
 این سخنان مشهور توسط مسیح در گفتگو با معلم یهود و عضو سنهدرین، نیقودیموس گفته شد.

 
 (.۲، ۱:۳مردی بود از فَریسیان، نیقودیموس نام، ]یکی[ از بزرگان یهود. او شبی نزد عیسی آمد ... )یوحنا 

 
دینی خود را کنار بگذارد و به حضور مسیح بیاید تا از او یاد بگیرد. او   فرد، یک فریسی، آماده بود دانشجالبه که این 

خواست که او را با مسیح در ارتباط  آماده بود تا افکار عمومی و عقاید همکارانش را نادیده بگیرد. روشن است، او نمی
 اصالً بیاید! به اندازه کافی عالقه داشت که ببینند، به همین علت او شبانه مخفیانه آمد. اما او 

 

و به وی گفت: »استاد، می  آمد  نزد عیسی  زیرا او شبی  آمده است،  از سوی خدا  دانیم تو معلّمی هستی که 
 (. ۲:۳رسانی، به عمل آورد، مگر آنکه خدا با او باشد« )یوحنا تواند آیاتی را که تو به انجام می کس نمی هیچ

 
سوی خدا آمده است. او تواضع و فروتنی کافی داشت تا بدون   نیقودیموس قبول کرد )برخالف بسیاری( که عیسی از

 توجه به موقعیت واالی خود، برتری مسیح را نسبت به خود تصدیق کند. 
 

سئله رابطه انسان  رسد که او کامالً مرد درستکاری بود و با کنکاش روحانی بیگانه نبود. او نگران مهمچنین به نظر می
فلسفه بافی نبود. نیقودیموس یهودی متدینی بود: او فریسی بود. این بدان معنی است با خدا بود. برای او این فقط 

داده است. او فردی بود که با دانستن قانون،  که او زمان قابل توجهی را به مطالعه عمیق شریعت اختصاص می
ود سازد. دقیقا همین  خواست خدا را خشنآموخت. او مینیز همین را می خواست با آن زندگی کند و به دیگرانمی

 موضوع وی را به پیش مسیح آورد. 
 



او آمد تا قسمِت از دست رفته تیکه پازل خود دربارۀ جهان خود را، پیدا کند. اما مکالمه بیشتر عیسی با این فرد  
 ده است. او هنوز از سرچشمه فیض دور مانده...العاده دریافت که حداقل در آن لحظه او نجات پیدا نکرخارق 

 
رایط جالبی ست! حاال چه کسی، نیقودیموس!.. این فرد کوشا، که وقت آنقدر زیادی را صرف دانستن خواست خدا ش

راهزن، ریاکار هستند، اما این یکی صادق، مستقیماً به نزد پسر  –کرده است )البته بقیه مردم، مفهوم است که 
 رود!..(مشاوره میخداوند برای 

 
شوند و صمیمانه از  امروزیست که در روزهای عید میالد مسیح در کلیساها جمع مینیقودیموس بسیار شبیه مردم 

شوند. حالشان خوب های مذهبی خشنود میبرند. آنها از معاشرت با انسان شاهکارهای آهنگسازان مسیحی لذت می
عمل واقعی عیسی مسیح  کن! مسیح متولد شد!« اما آنها مانند نیقودیموس خوانند: »دنیا شادی است... آنها آواز می

 متولد شده است.  نجات آنهارا تجربه نکردند. آنها نفهمیدند که این نوزاد برای 
 

مسیح برای نیقودیموس توضیح نداد که برای رضایت کامل خدا چه کار دیگری باید انجام دهد. عیسی او را به راهی 
بود. مشکل نیقودیموس ریشه در نگرش  هدایت کرد. مشکل نیقودیموس دانش و عمل ناکافی نکامالً متفاوت 

 نادرست نسبت به خدا داشت.
 

کند. ای، مسیح توجه نیقودیموس را به عنصر اصلی رابطه انسان با خدا، یعنی تولد تازه جلب میبدون هیچ مقدمه
 بدون آن مابقی موارد عوامفریبی است.

 
تواند به پادشاهی خدا راه ح زاده نشود، نمی گویم تا کسی از آب و رو »آمین، آمین، به تو می   عیسی جواب داد:

 (.۶-۳: یابد. آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری است؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحانی است )یوحنا 
 

کند... او عداد فرامین نمیای به شریعت، صحت تفسیر متون نبوتی، تتوجه داشته باشید که مسیح هیچ اشاره 
پادشاهی  –دهد: اگر از باال متولد نشوی راهی قرار میرایط هیچکدام معنی ندارد. او را در دوفهمد که در این شمی

 بینی. هیچ کس نخواهد دید... آسمان را نمی
 

به پادشاهی خدا راه تواند  گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی عیسی جواب داد: »آمین، آمین، به تو می 
زا  خاکی  از بشرِ  آنچه  از او  یابد.  نیقودیموس  زاده شود، روحانی است.  از روح  آنچه  امّا  ده شود، بشری است؛ 

یابی؟ پرسید: »چنین چیزی چگونه ممکن است؟« عیسی پاسخ داد: »تو معلّم اسرائیلی و این چیزها را درنمی 
دهیم، امّا شما می ایم شهادت  گوییم و بر آنچه دیدهدانیم سخن می گویم که ما از آنچه می آمین، آمین، به تو می 

پذیرید.  اگر هنگامی که دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید شهادتمان را نمی 
 (. ۱۲-۳: کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟ )یوحنا 

 
گنجید. این  یل شده بود، نمیمفهوم تولد تازه برای نیقودیموس کامالً قابل درک نبود. در ساختاری که در ذهن او تشک

ساختار اینگونه بود که انسانی که سعی در جلب رضایت خدا دارد شانس نجات او بیشتر از کسی است که نسبت به 
تر تالش کند... آمده بود تا سعی کند در معبد دقیق  شریعت بی تفاوت است. نیقودیموس برای مشاوره با متخصص



که آنها در این باره صحبت نخواهند کرد، اینکه اکنون این موضوع اهمیتی ندارد  دهد و ناگهان عیسی مسیح نشان می
 ای؟پرسد: آیا تو متولد شدهو فقط یک سوال عجیب اما قاطع را می

 
ود، حقیقت درباره تولد تازه برای او کامالً نو بود. برای کمک به با وجود اینکه نیقودیموس معلم شریعت یهود ب

هت درک این موضوع، عیسی ماهیت این تولد را به همراه هدف آمدنش به زمین برایش نیقودیموس و مردم ج
 توضیح می دهد.  

 
آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان  

 (. ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 
 

« It's OK to wish me a Merry Christmasافراد زیادی را مالقات کنید که نماد » توانیدها شما میامروز در خیابان 
ستند که عید . آنها مدافع این ه17زنند هایشان می)مشکلی نیست که عید میالد را به من تبریک بگویی( را به سینه

خودشان عید میالد مسیح   میالد مسیح در جامعه همچنان شناخته شود.  متاسفانه، این احتمال وجود دارد که برای
فقط یک جشن باشد، بدون محتوای درونی، بدون اهمیت واقعی آن. مفهوم آمدن مسیح به زمین، هرگز برای آنها   –

. مثل اینکه عیسی در یک جهان موازی وجود داشته باشد. روشن و عامل تعیین کننده همه چیز در زندگی نشد
 . درست همانند برخورد نیقودیموس با پسر خدا

 
معلم یهودی زمینه بزرگی در دانش شریعت داشت. اما این او را نجات نداده است. ریشه مشکل نیقودیموس در 

 نگرش نادرست نسبت به پسر خدا بود. به نکوهش عیسی توجه کنید: 
 

ا شما دهیم، امّ ایم شهادت می گوییم و بر آنچه دیدهدانیم سخن می گویم که ما از آنچه می ین، به تو می آمین، آم
 (. ۱۱:۳ پذیرید )یوحنا شهادتمان را نمی 

 
نامد و اینکه  دانست که مسیح خود را پسر خدا میشنید. او میاولین بار نبود که نیقودیموس از عیسی مسیح می

کامل انسان و نیاز او به نجات دهنده اصرار دارد. مشکل این نبود که او همه این چیزها را مسیح بر فساد اخالقی 
کرد! آنها را جدی داد، حرفهای او را باور نمینست. مشکل این بود که در حالی که به خدای مجسم گوش میدانمی

 اش را تغییر دهند! نگرفت آنقدر که اجازه دهد زندگی
 

کند. پنج جزء  ر پاسخ به نیقودیموس پنج حقیقت را بیان کرد که اصل نجات را توصیف میعصر همان روز، عیسی د
 جیلی. پنج عنصر مهم مسیحیت، اگر شما انسان از نو متولد شده، باشید...مهم تولد ان

 
 اعتراف به نیاز | 

 
 مردم در حال مرگ هستند.شود. خداوند به زمین آمد زیرا انجیل با چیز دیگری جز نیاز به نجات آغاز نمی

 
عملکرد پوِچ سددیاسددِت اجتماعی به جای »کریسددمس   مردم بخاطراز اینکه به من بگویی »کریسددمس مبارک« نترسددید! در این سددالهای اخیر   17

 مبارک« شروع به گفتن »تعطیالت خوش« کردند.



 
کرد.  عیت خود را درک نمییکی از مشکالت اصلی نیقودیموس )همچنین من با شما( این بود که او جدی بودن وض

طور کلی همه چیز خوب است، به جز برخی از موارد جزئی:  رسد که در زندگی بهبرای ما مردم معموالً به نظر می
ثباتی مالی... اگرچه اغلب چنین چیزهای جزئی در زندگی بسیار زیاد مشکالت سالمتی، مشکالتی با همسر، بی

و موانع در کیفیت زندگی آنها عوامل مختلف خارجی هستند، نه گره  شوند و همچنان در نظر مردم تمامیمی
 مشکالت درونی روح خود آنها.

 
نیم. ما مخالف نیستیم که مسیح  کاستفاده می 18ما اغلب از عبارت »عیسی آمده است تا گمشده را نجات بخشد«

ه کسی هستیم را بسیار بد و اشتباه به گمشدگان را نجات دهد! اما ما معنای این کلمات را با درک عملی از اینکه چ
 کنیم. هم متصل می

 
 نجات دهم«! از هالکتام تا مردم را عیسی تأکید می کند: »من آمده

 
بلکه حیات جاویدان هالک نگردد،  زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد 

 (. ۱۶:۳یابد )یوحنا 
 

عنوان یک مذهبی شجاع و با اعتماد به نفس به نزد مسیح آمد. او آمد تا دربارۀ   شکل نیقودیموس بود. او بهاین م
عنوان یک گناهکار هالک شده  دربارۀ نیازهای مذهبی، دربارۀ مسائل درجه باال شریعت صحبت کند. او بهروحانیت، 

هالک شده است؟ او، معلم   –. بله، و چه کسی به نزد مسیح نیامد. نیقودیموس بسیار دورتر از این فکر بود
 اسرائیل؟!

 
 We»19خوانند: های عظیمی سرود میرا تودههمین موضوع، مشکل شماره یک مسیحیت ما است. اولین دلیل که چ

wish you a Merry Christmas!مانند.« و در عین حال نجات نیافته باقی می 
 
 

ای اخالقی جدید توسط عیسی مسیح به او نیستند تا به مجموعه ایشان مثل نیقودیموس مخالف افزودن ارزشه 
شما چی؟!    –اند؟ هالک شده –اعتراف کنند که آنها  های خود و تجربه شخصی دینی خود بیفزایند. ولیشایستگی

نامید؟ نیقودیموس؟! او که نامش تحقیر شأن انسانی است. خیلی رُک است! شما چه کسی را هالک شده می –این 
 همه چیز ماست! آنها برابرند! و او... هالک –لوحه افتخارات در سنندرین آویزان است )اگر آنجا چنین بود(! این که  بر

گوید: »خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد« فقط برای یک هدف: شد؟ اما عیسی به صراحت می
 «. هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد»تا 

 

 
 :۱۱:۱ متی  18
 »برای شما کریسمس خوبی را آرزو می کنم« 19



آید که به انسان گناهکار  به معنی »خراب کردن، نابود کردن« در این جمله در وجه میانی می «αποληται»یونانی فعل 
کند. هالکت او از بیرون صورت کند. او قبر خودش را با دستان خودش حفر میدر حالت خودویرانگری است، اشاره می

 دهد. گیرد، از درون رخ مینمی
 

اسرائیل از مرگ توسط خدا،  تر این مفهوم، داستان چگونگی نجات بنیدیموس برای درک بهعیسی برای کمک به نیقو
 کند.عنوان مجازات گناه در اردوگاه جاری شده بودند، یادآوری میاز گزش مارهای سمی که به

 
 (.۱۵:۳گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود )یوحنا همان 

 
کرد،  دید، او هنوز صحبت میرفت، او هنوز مینیشش زده بود در حالت مرگ قرار داشت. او هنوز راه میمردی که مار 

در واقع   –رسد که زنده هستند ها امروز در این حالت هستند. به نظر آنها میاما او در حال مرگ بود... همه انسان 
 آنها در حال مرگ هستند. 

 
و او زنده   –نیش زده باقی گذاشت این بود که به مار برنجی روی بیرق نگاه کند ه خدا برای انسان تنها راه نجاتی ک

ماند. نجات بدون درک موقعیت واقعی خود، یعنی موقعیت در حال مرگ غیرممکن بود. نجات بدون درک موقعیت 
 گفت: واقعی خود، حتی در حال حاضر غیرممکن است. مسیح می

 

به   نیاز دارند،  »بیمارانند که  نیامدهطبیب  را دعوت کنم.«  نه تندرستان. من  تا گناهکاران  بلکه  پارسایان  تا  ام 
 (. ۱۹:۲)مرقس 

 
مانند، ما اولین دلیل را پیدا پس در پاسخ به این سوال که چرا افراد نزدیک به عیسی مسیح نجات نیافته باقی می

دهند، در باره نوزاد صحبت کنند، درختان  خواهند هدیه بمی اند. آنهاکنند که هالک شدهکنیم: آنها اعتراف نمیمی
کریسمس را تزیین کنند، نمایش اجرا کنند، دربارۀ ارزشهای خانواده، محبت، معجزه صحبت کنند... اما طبیعتاً تحمل  

رند. و مسیح  اند و به نجات دهنده احتیاج دااند، درمانده هالک شده –کنند که کسی به آنها اشاره کند که ایشان نمی
 بخاطر چنین کسانی آمد... تنها 

 
 (.  :۱۱:۱ زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد )َمتّی  

 
های خود را اصالح کنند، اما آماده پذیرش ورشکستگی کامل  آید که کمی خود را بهتر بسازند، عادتمردم بدشان نمی

کنید که یک گناهکار هالک شده اعتراف میسم: آیا شما خواهم از شما بپرخود نیستند. به همین دلیل من می
کنید که نجات دهنده آمد تا شما را از جهنم بیرون بکشد؟ از شما نه مرگ  هستید؟ آیا شما این واقعیت را درک می

ا  بالقوه، بلکه واقعی را دور کند. اگر این واقعیت را که شما انسان هالک شده هستید را قبول ندارید، خوشحالی شم
 میالد مسیح هرگز از لذت یک موسیقی زیبا بیشتر نخواهد بود.  درباره عید

 
 
 
 



 انگیزه منجی 
 

نیقودیموس نزد مسیح آمد، اما او »سرچشمه نجات« خود را داشت: اعمال مذهبی او، پارسایی او. عیسی این نظریه 
 را كامالً رد كرد و قاطعانه اعالم كرد كه تنها دلیل نجات محبت خدا است: 

 
تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات   خود را داد  جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀزیرا خدا  

 (. ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 
 

ترین در ترین و با غیرت ظاهراً نیقودیموس در اجرای احکام بسیار کوشا بود. احتماالً او از معدود مردم با ایمان، صادق 
از بین همه معلمان، فریسیان، کاتبان و همه رهبران یهود بود که به نزد مسیح آمد! او نیامده تا   ود. او یکیاسرائیل ب

 بحث کند. آمد تا بفهمید چگونه بیشتر خدا را خشنود سازد! و مسیح او را کامال خلع سالح می کند...
 

ات توسط مردم مذهبی یا شود. نجمیبا این حال، این نیکی مسیح است. نجات ما از دستاوردهای ما حاصل ن
شود: از قلب محبت خدا. عیسی به گیرد. نجات از یک نقطه ناشی می»مخصوصاً مستعد ایمان« صورت نمی

شوند. این خدا است که  ها، از جمله تو، هالک میدهد: »تو آنقدر خوب نیستی. همه انسان نیقودیموس توضیح می
 دنیا را خیلی دوست دارد!«. 

 
رفت. فقط توسط غیرقابل درک خدا نبود، انسان در زمان به گناه افتادن در هالکت ابدی فرو میبت بزرگ و اگر مح

انگیز خود، خدا طرح بازخرید را ارائه داد. فقط به خاطر محبت بزرگ خدا، جهان هستی تا به امروز به  محبت حیرت 
ده شده از جسم انسان بر روی زمین  خدا پوشانیموجودیت خود ادامه داده است. به خاطر همین محبت، یگانه پسر 
 بخش اجرا شد. دالیل دیگری وجود نداشت.آمد. فقط توسط محبت بزرگ خالق، قربانی جُلجُتا با عدالتی رضایت 

 
ای برای نجات بشریت نداشت. این محبت قلبی دلیلی جز اظهار تمایل آزاد خداوند نداشت.  خداوند مطلقا هیچ وظیفه

ها شود. نه خداترسی ما، بودنمان به ما دل بست. این تصمیم او بود که نحات دهنده انسان  انگیزنفرت خدا با وجود 
طلبی، نه وقف به کلیسا، فقط محبت او سرچشمه نجات ما نه اصالت ما، نه فعالیت خیرخواهانه ما، نه ریاضت 

 شود.محسوب می
 

یقین خواهی مرد. این یک لعنت  ه درخت بخوری بهاگر از میوبه ما درباره خطر گناه هشدار داده شده بود. خدا گفت: 
کند، گناه نیز انسان را به نیست، حکم نیست، این تصدیق واقعیت است. درست مانند ایدز که مرگ را تضمین می

 کشاند.هالکت ابدی می
 

خیلی گران تمام ت برای او انگیزترین عملیات بازخرید را آغاز کرد. این عملیااما خداوند در محبت عظیم خود، حیرت 
های جهان در گناه افتاده، پیامد مرگ بر روی شد. این برایش پیامد جسم شدن، پیامد زندگی سخت در واقعیت 

صلیب را داشت. هر کسی که دالیل لطف خداوند را در هر عامل دیگری جستجو کند، از تنها امید نجات محروم 
 شود.می
 
 



 وسیله نجات 
 

 کند. خالصه و روشن: »خدا ... پسر خود را داد«.ابزار نجات اشاره میمسیح به  در ادامه این متن
 

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات 
 (. ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 

 
 « چیست؟ خواهم روی کلمه »داد« تمرکز کنم. معنی »داد من می

 
توانم پدری را تصور کنم که بتواند به جای  دادیم. اوالً من نمیمطمئناً هیچ یک از ما پسر خود را به مرگ نمی

 دهند، پسرش را بدهد و حتی بیشتر از این، او را بجای مجرمان بدهد! قهرمانانی که کارهای بزرگی انجام می
 

 ها جای بشود، بود.در ذهن انسان از آنچه  اما برای خدا دادن پسرش، به معنای بسیار بیشتری
 

خدای پدر و خدای پسر متحد هستند. آنها در تثلیث اقدس با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند. هنگامی که خدا 
هر آنچه پسرش در زمین تجربه  –کرد پسرش را داد، او همچنان درد، فشار، تمام تأثرات، تمام تنش را احساس می

یکبار داد و تمام. فقط جدا نشد و تمام. این روند زندۀ مداومی بود که در آن پدر هر آنچه  نیست که  کرد. این آسانمی
 کرد. افتاد، احساس میرا که برای پسرش اتفاق می

 
کشند؟ از بیماری، از آزردگی، از تحقیر؟.. من مطمئن هستم که در این  اید که فرزندان شما رنج میآیا تا به حال دیده 

 در تب بسوزید، از درد )جسمی یا روحی( بخود بپیچید، فقط که اتفاقی برای کودک شما رخ ندهد. اید ماده لحظه آ
 

کرد و در عین حال آگاهانه کاری نکرد که جلوی عذابهایش را پدر درد پسرش را با تمام تارهای وجود خود تجربه می
 ی من و شما بود. بگیرد زیرا پشت آن فدیه 

 
 شیوه نجات 

 
رسد. کند. مسیح پس از صحبت از آسمان، به توصیف زمینی میچهارم نجات ما، شیوه اجرای آنرا توصیف میعنصر 

شود، برای نجات یک شخص  دهد که چگونه انجام نجات توسط پسر خداوند به دارایی مردم تبدیل میاو توضیح می
 خاص چه چیزی الزم است؟

 
انۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگ

 (. ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 
 

کند، اما این جهان را محبت کرد، یعنی تمام دنیا اثر فیض عام خداوند را تجربه می تمامکند که خدا عیسی تأکید می
داند مسیح آنها را »باایمان« نسبت به خود می بدان معنا نیست که کل جهان نجات خواهد یافت. تنها کسانی که



باشید پس هالک   کافره. اگر یابند. به همین دلیل است که بسیار مهم است بدانید شما باایمان هستید یا ننجات می
 اید!نجات پیدا کرده – باایماناید، اگر شده

 
رخوردار است. برخی این اصطالح را فقط با در این رابطه، درک صحیح معنای باایمان بودن از اهمیت بسیار زیادی ب

، موافق با اینکه رونددانند. دیگران فراتر می کرد مرتبط میتشخیص این واقعیت که مسیح روی زمین زندگی می
نامند که غسل  ایمانداران باید بفهمند که او نجات دهنده جهان نیز بوده است. دسته سوم، کسانی را باایمان می

روند و معتقدند که باایمان  و اکنون به کلیسای مسیحی تعلق دارند. دسته چهارم یک گام فراتر می تعمید شده باشند
کلیسایی مشارکت داشته باشند و با عالقه در مورد موضوعات مذهبی صحبت  باید از نظر مذهبی فعال، در زندگی

همه این افراد، مانند نیقودیموس، چیز بیشتری است.  –کنند.  همه موارد فوق مهم و ضروری هستند، اما ایمان 
 کامال چیز دیگری را کم دارند. 

 

داد: »تو معلّم اسرائیلی و این چیزها    نیقودیموس از او پرسید: »چنین چیزی چگونه ممکن است؟« عیسی پاسخ 
هادت  ایم شگوییم و بر آنچه دیدهدانیم سخن می گویم که ما از آنچه می یابی؟ آمین، آمین، به تو می را درنمی 

پذیرید. اگر هنگامی که دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید،  دهیم، امّا شما شهادتمان را نمیمی 
 (.۱۲-۳: هید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟« )یوحنا چگونه باور خوا

 
رسید کند. به نظر میمی یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. عیسی از طرف تثلیث اقدس صحبت  −ما 

او از  دهد! آورد، زیرا خداوند خودش راه نجات را برای او توضیح میکه نیقودیموس باید فقط از خوشحالی بال درمی
گوید. اما عیسی این واقعیت را مشخص  داند میخواهد به آنجا برود و درباره آنچه میجایی آمده که نیقودیموس می

پذیرید«. با گفتگو با خود نجات دهنده، این انسان باهوش و با فضیلت نجات ان را نمیکند: »امّا شما شهادتممی
 ماند!نیافته باقی می

 
دانست. اما وقتی عیسی شروع به شهادت دادن دربارۀ اینکه خداوند چگونه است و لی مینیقودیموس از شریعت خی

نرا برای خودش توضیح دهد. او با چیزی فراتر از درک  چگونه او قصد دارد انسان را نجات دهد، نیقودیموس نتوانست آ
انش داشت، اما اقتدار الهی خود روبرو شد و او از پذیرش آن امتناع ورزید. از نظر نیقودیموس، عیسی مسیح د

نداشت. نیقودیموس خود را معیار همه چیز می دانست. کالم مسیح برای او اهمیتی بیشتر از نظر خاخام دیگری 
 نداشت. 

 
گفتید: آیا او باایمان است یا نه؟ کردید، درباره او چه میرفتید و با نیقودیموس مالقات میر امروز در خیابان راه میاگ

دهد، در امور نهد، او را تعلیم میکند. عالوه بر این، او شریعت خداوند را ارج میمطمئناً او خداوند را انکار نمی
الهاده باایمان است! اما نیقودیموس ط یک باایمان نیست، بلکه یک فوقفق −کند. او سنهدرین و معبد شرکت می

 کند.کند: او شهادت عیسی مسیح را قبول نمیمشکلی دارد که ماهیت وی را مشخص می
 

دوستان عزیز، ایمان شما به همان اندازه قدرتمند است که شهادت خدا را جدی بگیرید. تفاوت مابین اینکه شما  
کنید، به کالم او  شود: آیا شما اقتدار خدا را قبول میهستید یا نه، توسط یک واقعیت مشخص مین انسانی باایما

 دهید؟اعتماد دارید و همانطور که خداوند انتظار دارد به آن واکنش نشان می
 



و است. ا پذیرش اقتدار کالم اوست و اعتماد عملی به –فقط باور به این نیست که خدا وجود دارد. ایمان  –ایمان 
خواهند کالم او را جدی بگیرند. آنها آماده نیستند  بسیاری از افراد مذهبی آماده پذیرش خداوند هستند، اما آنها نمی

 قدرت و اقتدار خالق جهان که در پشت این سخنان قرار دارد، بپذیرند. 
 

لیت، کار و دینداری زیادی وجود عانیقودیموس ایمان آورد... اما تمام ایمان او طوری که باید باشد نبود. در آن ف 
 داشت، اما در عین حال او به شرایط خودش ایمان داشت.

 
گویند: »من ایمان دارم... به روش خودم«. آیا هرگز درباره احمقانه بودن این کلمات امروزه نیز بسیاری از مردم می

کند. او شما را  د و پلیس شما را متوقف مینیکاید؟ تصور کنید که شما طبق قوانین خود در جاده رانندگی میفکر کرده
نه مطابق با قوانین شما، بلکه طبق قوانین خودش، عینی بررسی خواهد کرد! دقیقاً همینطور مردم ایمان دارند و 

کنند و اند که قانون خدا را نقض میگناهکاران هالک شده − – شوند اگر به آنها بگویید که آنها بسیار آزرده خاطر می
 ج به نجات دهنده دارند! یااحت

 
مشکل این است که تا زمانی که ما موافق با خداوند ایمان نیاوریم، ما نجات نیافته باقی خواهیم ماند. هر چقدر ما 

عید میالد مسیح را جشن بگیریم، هر چقدر هم در مورد صداقت، در مورد ایمان عمیق در روح خود و در مورد اعمالی 
توانیم نجات را برای کمک به بشریت انجام دهیم، بگوییم.... بدون ایمان واقعی، ما نمی یماشجاعانه که ما آماده

 داشته باشیم. 
 

ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد«. آیا به او ایمان دارید؟  به اودهد: »...تا هر که مسیح هشدار می
صفحات کتاب مقدس نوشته شده است، سر تعظیم فرود ر آیا شما براستی در برابر کالم مقتدر پسر خدا که د

اید، که سزاوار مجازات گناهکار هالک شده − –فهمید که شما پذیرید؟ آیا میاید؟ آیا حقیقت عینی او را میآورده
شود که شما برای رحمتی که مستحق نیستید، برای هستید؟ آیا این فکر شما را فروتن می کند؟ آیا این باعث می

به سوی پسر خدا بدوید؟ آیا شما آماده هستید که به مسیح التماس کنید تا شما را نجات دهد، زیرا شما   زش آمر
کامالً ناتوان هستید که خودتان این کار را انجام دهید؟ آیا شما »به او«، به مسیح، بره خدا که برای گناهانتان 

قانون  − –دارید، خداوندی که کالمش برای شما  انمصلوب شده ایمان دارید؟ آیا شما به او همانند خداوند ایم
 است؛ به خداوندی که شما حاضرید تمام زندگی خود را وقف او کنید؟

 
 هدف نجات 

 
 کند در هنگام شهادت به او درباره نجات، این نتیجه آن است: آخرین چیزی که عیسی توجه نیقودیموس را جلب می

 
یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هالک نگردد، بلکه حیات پسر  زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که  

 (. ۱۶:۳جاویدان یابد )یوحنا 
 

دهد. هر یک از ما یقیناً به نجات از هالکت نیاز دارد. اما خدا کارهای خیلی بیشتری از طریق پسر خود انجام می
نگردد، بلكه در شرایط كم و بیش قابل قبول زنده ماند«. آوَرَد هالک دهد: »تا هر که به او ایمان مسیح تنها قول نمی

 ای که هرگز پایان نخواهد یافت! در این شادی عید میالد مسیح است! بخشد. زندگیعیسی حیات می



 
دهد تا از ما این چیزی فراتر از فقط نجات از گناه و جهنم است. عیسی من و شما را نجات می –نجات مسیحی 

برند، برای حقیقت خداوند ارزش قائلند و مایل به  ازد که دوستدار خداوند هستند، از او لذت می های جدیدی بسانسان 
فقط از طریق تولد تازه، تنها زمانیکه ما طبیعت عیسی   –اطاعت از او هستند. این تنها در یک حالت امکان پذیر است 

 کنیم. مسیح را دریافت می
 

است. زندگی که مملو از شادی آسمانی است. زندگی در حضور خداوند که  با صلح عمیق زندگی غنی –زندگی جاویدان 
 هرگز سلب نخواهد شد. این زندگی حقیقی، خوشبخت... زندگی جاویدان است! آیا شما این زندگی را دارید؟

 
 

*** 
 

ل خداوند قتاً به دنباشود. اگر شما حقی ناشدنی او، ناگزیر موجب احترام میهر تماسی با عظمت خداوند و درک
کنید، و نه تنها به  خوانید و در این زمان به خداوند فکر می هستید، اگر شما فقط سرودهای عید میالد مسیح را نمی

کنید عمق کلمات باقی گذاشته شده برای ما را درک کنید، پس هر وقت با دهید، بلکه سعی میها گوش میموعظه 
ک و ضعیف هستید. انسانی که تواناییش برای درک همه چیز بسیار ا انسانی کوچشوید که شماین واقعیت روبرو می

کند. او از  محدود است. با این همه، شما با خالق بزرگ و باعظمت روبرو هستید که در این لحظه با شما صحبت می
سیار اوند از ما بانگیز است! زیرا خدکند. این فروتن می کند. این تحسین برطریق پسرش که انسان شد صحبت می

 تر است. بزرگتر، بسیار زیباتر، بسیار باهوش 
 

بخشد. چرا؟ زیرا به لطف بزرگترین فداکاری پسرش که جسم شده، ما این شادی، اعتماد به نفس و رضایت می
 توانیم به او اعتماد کنیم. ما می –دانیم: این عظمت و بزرگی شبان نیکوی ما، پدر ماست می

 
کنیم... برعکس! كنیم گویا ما انسان را کوچک و تحقیر میر بر خداوند بزرگ تکیه میگویند که اگبرخی از مردم می

تواند به کسی  تواند در او آرام گیرد. در حقیقت او میتنها هنگامی که به خدای بزرگ ایمان داشته باشیم، انسان می
الهی نشان داد که این حقیقت درست ر است. تجسم تتر و عادالنهامیدوار باشد که از همه باالتر، قویتر، مهربان 

 است.
 

ناشدنی است. این جشن ساده و سنتی برای ترین نقاط تماس با الوهیت درکعید میالد مسیح یکی از درخشان
بسیاری، برای ما رو به رویی با تصویر شگفتی عظمت خالق می باشد. این جشنی است که خداوند انسان شد. وقتی  

درک انسانی )زیرا خدا روح است(، جسم انسان را بر خود پذیرفت. فقط همینطوری  ان، فراتر از این روح بیکر
این فقط فوران احساسات  –رهایی من و شما پذیرفت. به همین دلیل عید میالد مسیح نپذیرفت، بلکه برای بهای  

 ناشدنی است. واکنش ستایش.نیست، بلکه این واکنش ما در برابر خدای درک
 
 ماست؟این واکنش ش آیا
 



آبرو کردن خاطر با تالش و کوشش سعی در بیما سفر خود را در ایوان معبد آغاز کردیم، جایی که فریسیان آزرده
مسیح داشتند. در پاسخ به سواالت پر از نفرت آنها، عیسی مسیح با صبر ذاتی که تنها خداوند داراست، فقط یک 

 ا دربارۀ مسیح چیست؟« اند: »نظر شمسوال پرسید که پاسخ آن در هوا معلق م
 

تشعشعاِت ایجاد شده توسط این سوال، مدتهاست که از آن طرف دیوارهای معبد و از مرزهای اسرائیل فراتر رفته 
 کند.ای، در هر دری، در هر روحی نفوذ میاست... این سوال کل کره زمین را پوشانیده است، این سوال در هر پنجره 

 
گرایان شناسید؟ مسیحی که توسط اخالقی دارید؟ آیا شما مسیح واقعی را میدربارۀ مسیح چه نظرشما شخصاً 

تعریف نمی شود. مسیحی که در نام احزاب سیاسی قرار نگرفته است. مسیحی که نه هالیوودی، نه ادبی و نه 
 »مسیِح روسی ما« است. بلکه حقیقی. خدایی است.

 
در ابدیت جهنم بودیم.   –یتی ناامید کننده قرار داشتیم، خالصه چشماِن خدا در موقعاکسی که، مایی را که در برابر 

کسی که با اراده آزاد و محبت غیرقابل درک خود، جسم را برای همیشه پذیرفت تا معیار زندگی انسان پارسا را برای ما  
ا، همۀ قدرت نده ما، همۀ امید متحقق بخشد و گناهان ما را به خود بگیرد. کسی که در رستاخیز و صعودش همۀ آی

 و اقرار ما پنهان است. 
 

هالک شوندگان را فرا می خواند، شکنندگان شریعت را می بخشد، و برای نا امیدان سرشار از امید است.  –مسیح 
 مسیحی که نه تنها گناه، بلکه زندگی شما نیز به او سپرده شده است. مسیح نجات دهنده و سرور. 

 
 د.دیگری وجود ندار

 
برند نیست. و شخصی است که منتظر پاسخ روشن و بدون ابهام شماست: نظر شما  –ست، مسیح ایده نی –مسیح 

 درباره مسیح چیست؟.. 
 

پاسخ به این سوال قدرت تغییر سرنوشت ابدی روح شما و سرنوشت زمینی شما را دارد. پاسخ به این سوال هرگز 
رای همه آشکار خواهد شد: برای شما، برای خداوند، نتخاب دیر یا زود ببصورت ساده و فُرمال نخواهد بود. عواقب ا

 برای اطرافیان... 
 

تنها سهم کوچکی در   –شما ممکن است چیزهای زیادی درباره مسیح بدانید و آنچه در صفحات این کتاب گفته شده 
فتیم، خداوند  همانطور که قبالً گدانید. دارایی روحانی شماست. سوال در این نیست که شما چقدر درباره خداوند می

شوید: ناظر  های فکری ماست. سوال در این است که شما در رابطه با او چه کسی محسوب میبسیار فراتر از توانایی 
 از کناری؟ یا پسرش؟

 
زرگ  ام، هر چقدر هم که شما درباره خدا و دین بدانید، این کتاب نه چندان بهمانطور که در پشت این کتاب قول داده

دهد. این کتاب شما را یا به زندگی  یح و آنچه او برای شما انجام داده است را برای همیشه تغییر میتصور شما از مس
در اختیار به خداوند، اعتراف شده در توبه، زندگی عملی چون عیسی مسیح و پیروی از تعالیم او سوق خواهد داد، یا  

م سر و کار دارند و شما را بار دیگر مجبور به تکرار ها با خداوند در جسفهمند، که آنمانند فریسیان که به وضوح می



را در زندگی شما تعیین خواهد کرد... این همه چیز   همه چیزکنند. نظر شما در مورد مسیح چیست که تصلیب او می
 را، حتی بعد از مرگ شما نیز تعیین خواهد کرد...

 
 دربارۀ مسیح چیست؟ شمانظر 

 
 

شود؟ این نجات از جانب چه چیزی یا چه کسی  چیز محسوب می به نظر شما نجات کتاب مقدس چه   ❖
 است؟ 

 
 بینید؟کنید که شما گناهکار کامال هالک شده هستید؟ شما این وضعیت را در چه می آیا اقرار می  ❖

 
 اعمال پارسای شما نقشی در این روند دارند؟ آوردن نجات را دارید؟ آیا به چه صورت شما قصد بدست ❖

 
نه  چقدر شما تعلیم کت ❖ و  پارسایی مسیح استوار است  بر اساس  اب مقدس دربارۀ بخشش که فقط 

فهمید؟ شما هنگام تالش برای زندگی نیکوکارانه، به چه فلسفه کاری پایبند  تعالیم خود شما، را می 
 هستید؟ چه چیزی انگیزه چنین زندگی است؟ 

 
با فهمیدن این موضوع به چه  شما حاضرید عزیزترین کس خود را برای نجات مجرمان بدهید؟ شما   آیا ❖

 رسید، که خداوند بخاطر نجات شما تن به این کار داده است؟ نتایجی می 
 

 در درک کتاب مقدس »باایمان بودن« به چه معناست؟  ❖
 

شود؟ آیا صلیب  ره شما چگونه بیان می فرد باایمانی هستید، محبت به خداوند در زندگی روزم   –اگر شما   ❖
برید؟ آیا شما در امید محکم هستید، اساس یا شما از مسیح لذت می شوید؟ آمحرک آن محسوب می 

 آن در شما یا در مسیح هست؟ 
 

اید، عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود نکرده اگر شما هنوز زندگی خود را وقف عیسی مسیح به  ❖
تی ارزش  شود؟ حال و آینده ما در مسیح گنجانده شده است. مسیح به هر قیمچه چیزی مانع شما می 

جبران یا توجیه   –دارد. اما هیچ چیز در این زندگی وجود ندارد، که با کسب آن بتواند انکار از مسیح را  
 کرد. 

 
  



 
 نویسنده  دربارۀ

 
 

الکس خانواده    تسفی کاالم  یشبان  کل  کیدر   یسایخادم 
 هیدر شهر شاخت در استان راستوِف روس(  ستی)باپت  یدیتعم
آورد. در   مانیآگاهانه به خداوند ا  یسالگ  ۱۳آمد. در    ایبه دن
فعال  ینوجوان در  او  كرد.  موعظه  آموختن  به    یتهایشروع 
 نوان به ع  ی، الکس۱  ۱ و خدمت جوانان بود. در سال    یقیموس

برا  تاس  ل یتکم  یمبشر  شهر    دیجد  ی سایکل  س یخدمِت  در 
به عنوان شبان    ۲۰۰۲ شد. از سال    یدستگذار  سکینوفوروس

کل واشنگتن   ض«یف  »کالم   یلیانج  یسایدر  گراند،  بتل  در 
آمر  االتی)ا مکایمتحده  الکس  ی(    تسفیکاالم   ی باشد. 

ف  ریمد  نیهمچن »کالم  زم   ض«ی خدمت  در  که   نه یاست، 
مقدس کتاب  موعظه  نشر  و  خادمان  فا  ی آموزش    ی لها یبر 

راد CD،  DVD  ،یصوت همچن  ونیزیتلو  و، ی،  طر  نیو   قیاز 
فعالwww.slovo.org)  نترنتیا دا  یم  تی(  مدرک    یرا کند. 
شرق B. A)  سانسیل جنوب  مقدس  کتاب  کالج  از    ی .( 

Southeasternۀدو درج   نیآالباما، و همچن  التیا  رمنگام،ی، ب  
 باشد. یدر لس آنجلس م یدر سان ول The Master’s Seminary .( ازTh. M( و )M. Divارشد ) یکارشناس اتیاله

 


