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؟ این سوالی است که هر یک از ما شام می گویید که من کی هستم"عیسی از شاگردانش پرسید 

ن حال مخترص و ن پاسخ گوئیم. گریک گیلربت با روشی شگفت انگیز و خواندنی و در عیآ باید به 

مفید، صفحات کتاب مقدس را واکاویده است. تا حقیقت ادعای مسیح را در مورد خودش مطرح 

کرده باشد، خواندن این کتاب برای مسیحیان و کسانی که تحقیق می کنند رضوری است."

، رئیس مترکز بر خانواده !جیم دیلی

ساده سازی چیزهای عمیق و ژرف می  "بزرگرتین خصوصیت ارزشمند گریک گیلربت، توانایی او در

؟ به ما کمک کرد تا انجیل واقعی را از انجیل اشتباهی انجیل چیستباشد. هامنطور که کتاب 

؟ نیز به ما کمک می کند تا مسیح را آنگونه که خود ارائه می عیسی کسیتتشخیص دهیم کتاب 

" دهد را از مسیحی که ما برای خود بازسازی کرده ایم تشخیص دهیم.

نویسنده: مسیح ادامه  ، رهرب کشیشان کلیسای عالی دورهام، کارولینای شاملیجی. دی. گرییر

 می دهد ... چرا روح القدس که در درون ما است بهرت از عیسای است که درکنار ما باشد.

"در این عامل پرسشی مهم تر از این که عیسی کیست؟ وجود ندارد گریک گیلربت با فکری زیرکانه و 

ه ب پاک و ساده این پرسش را قدم به قدم با بینش، بصیرت و توانایی باز می کند خواه شام به دیدقل

شکاک برای اولین بار به این قضیه می نگرید و یا مدت هاست که ایامن آورده اید، در هر حال این 

وه و جالل کتاب شام را به جایی راهنامیی می کند که همه ما نیاز داریم برویم در آنجایی که شک

خداوند در صورت عیسی مسیح تجلی می کند."

رئیس هیئت اخالقیات و آزادی مذهبی نویسنده: اغوا شده و آزموده شده . راسل دی. مور
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" کسانی که آشکارا مسیحی هستند و اما با کامل ادب و احرتام برای کسانی که مشکوک هستند، 

دقت مورد سنجش و بررسی قرار دهید. گیلربت نور این کتاب به شام کمک می کند تا عیسی را به 

تازه ی بر منظره ی آشنا می افکند، به حقایقی که در مفهوم و معنی آن نهفته است بپیوندید. این 

کتاب هرنمندانه  و در عین حال هموار و ساده است پر از زیبایی های الهیاتی انجیلی است. این 

ل مطالعه هستند تا عیسی را توسط خود بشناسند. "یک دعوتنامه است برای همه کسانی که اه
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"این کتاب دو کار را یکجا انجام می دهد، از نظر اعتقادی عیسی را در دوران خودش قرار می دهد 

تی که داشت در آنجا مباند. این برای و نشان می دهد که او چرا منی توانست به واسطه مسئولی

کسانی است که هرگز در مورد عیسی به اندازه کسانی که به نظر خودشان در مورد عیسی خوب می 

دانند فکر نکرده اند."

رئیس مؤسسین مدرسه الهیات بیسون؛ ویراستار عمومی اصالحات تفسیری  تیموتی ِگه اورگ

 کتاب مقدس.

کس که باید جواب داده شود در مورد عیسی مسیح این است که واقعا "دو سوال بسیار مهم برای هر 

او که بود؟ و اینکه چگونه من به طور درست و صحیح خود را به او ربط بدهم؟ گیلربت در این کتاب 

، وقتی عیسی سزاریا فیلیپیبسیار مهم به طور مؤثر جواب را به ما نشان می دهد از هامن لحظه در 

شان را در مورد هویت خودش پرسید تا به اکنون هیچ پرسش دیگری تا به این از شاگردانش عقیده 

حد تاثیر ابدی نداشته است. این کتاب هوشمندانه با ملس و الهامات روح القدس خداوند برای 

معلوم کردن و  شناساندن عیسی مسیح نوشته شده است."

رب ! رئیس سمینار تعمید دهندگان الهیات در جنوب غ ِپیج پیرتسون

"این کتاب کوچک ابزاری بزرگ خواهد بود برای آشنا کردن مردم از جمله ورزشکارانی که من مربی 

آنها هستم به شخصیت بسیار بزرگ و شگفتی که تا به حال زیسته است." 

دانشگاه نرباسکا تیم کورن هوسکرز! مربی رون براون،
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ندگی عیسی بودم تا بتوانم به دست کسانی "من همیشه به دنبال کتاب مخترص و مفیدی در مورد ز 

بدهم که واقعا می خواستند بدانند که او که بود و چه کرد و آن را در کتاب عیسی کیست؟  یافتم 

گریک گیلربت می گوید " داستان عیسی، داستان یک مرد نیکو و درست کار نیست بلکه این 

که در این کار ارائه می شود و  داستان ادعای تاج و تخت است." مجسم کنید مدرک و گواهی

ببینید که این شام را به کجا می برد." 

رئیس سمینار تعمید دهندگان الهیات جنوب رشقدانیال ال آکین 
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پیشگفتار

قل نی را از دوران دبیرستان برایتان  آیا شام تا بحال کسی را به اشتباه گرفته اید؟ بگذارید خاطره

کنم که با بهرتین دوستم در یک مهامنی بودیم، همین که ما به مهامنی رسیدیم دوستامن نیُکل را 

دیدیم که در گوشه ی ایستاده بود و داشت خوش می گزراند، این در حالی بود که ما دیروز را هم 

با  بنابراین ما تصمیم گرفتیم به سوی آنها برویم ومدتی  با نیکل و دوست حامله اش گذرانده بودیم، 

آنها خوش و بش کنیم. بهرتین دوستم به نیکل سالم کرد و آرام با یک لبخند ملیح شکم دوست 

 نیکل را ملس کرد و با چهره متفکرانه ی پرسید کوچولو چطوره؟

که نبود. اوه پرس،   تنها مشکل اینجا بود که این یک دوست دیگری بود و ای کاش اون خانم حداقل

 خدا رو شکر که اول من چیزی نگفتم.

هویت کسی را به اشتباه گرفنت می تواند بسیار رشمسار کننده و یا مسخره و خنده آور باشد. ممکن 

است شام راکُوَدن جلوه دهد و دیگران از شام رنجیده خاطر شوند. پس بهرت است اول کامال مطمنئ 

ایید. کتاب که شام در دست دارید در مورد شناخت هویت شخص شوید قبل از اینکه زبان بگش

متفاوت است که سطح ریسک آن بسیار باالتر است. وقتی ما در مورد عیسی مسیح صحبت می 

کنیم در یک رده ی کامال متفاوت هستیم نسبت به زمان که ما در مورد یک دوست یا آشنایان 

سیح دچار اشتباه شویم این خیلی بیشرت از یک صحبت می کنیم و وقتی ما در مورد هویت عیسی م

رشمندگی است این یک فاجعه است و به همین دلیل است که گریک گیلربت از هامن آغاز عنوان 

 کتابش را عیسی کیست؟ انتخاب منوده است.

این مهمرتین پرسش است که از ما پرسیده شده است، ممکن است برای محققین تازه کار یا کسانی 

شکوک هستند یا حتی برای بعضی از مسیحیان کمی مضحک یا چرند به نظر برسد اما اگر که زیاد م

به خواندن ادامه دهید متوجه خواهید شد که چرا این سوال اساسی ترین و حیاتی ترین سوال 

است. مطمئنا ما قصد نداریم مثل اینکه در خیابان یا در یک مهامنی به دنبال شاهزاده صلح 

ن اینطور نیست که یک نام را با یک تصویر تطبیق بدهیم، این بدین معنی است که بگردیم. بنابرای

 ما به رشف و افتخار او پاسخ دهیم و به چیزی که سزاوار و شایستگی آنرا دارد ایامن بیاوریم.
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برای مثال گریک نوشته است :زمانی که رشوع کردید به فهمیدن اینکه عیسی در حقیقت خدا است 

رد در یک رابطه ویژه و یگانه با خدای پدر است،بنابراین شام این را نیز درک خواهید کو همچنان او 

که اگر بخواهید خدایی که شام را آفریده است بشناسید، باید نخست عیسی را بشناسید واین تنها 

 راه است.

ا اگر عیسی یک شخص معمولی بود شناخت او زیاد تفاوت ایجاد منی کرد اما اگر عیسی پرس خد

است و تنها نجات بخش این جهان، بنابراین شناخت او بسیار تفاوت ها ایجاد می کند و بسیار مهم 

است. خیلی وقت ها پیش می آید که ما عیسی را با کسی دیگر به اشتباه می گیریم یا به عنوان یک 

ام از این معلم خوب می شناسیم یا او را یک پیامرب مثل دیگر پیامربان فرض می کنیم اما هیچ کد

توصیف ها کامل نیستند پس در این کتاب کوچک ولی مهم گریک به ما کمک می کند تا در مورد 

 اینکه واقعا عیسی که بوده است درست فکر کنیم.

کتاب عیسی کیست؟ من را بسیار شیفته خود ساخته است چون یک کتاب چالش برانگیز است من 

کافی ساده و روان نوشته شده است که قابل فهم برای واقعا از خواندن آن لذت می برم به اندازه 

اکرثیت باشد و به سواالت واقعی پاسخ می دهد. همچنین دلیلی که من واقعا عاشق این کتاب 

 هستم این است که کتاب پر از مژده نیکو است.

ه گریک سعی نکرده است که ملتمسانه از ما بخواهد تا دید جدید به عیسی داشته باشیم بلکه توج

 او بیشرت بر واقعیات تاریخی و حقایق است. عیسی کیست و چرا این باید برای ما مسئله باشد؟

به جای اینکه به مورخین که هرگز عیسی را ندیده اند گوش بدهیم گریک مترکزش را بر مدارک و  

شاهدان قابل اعتامد و موثق عینی گذاشته است.
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ای ظرفیت بالقوه معترب و توانا است که این را کتابی بر او بر کالم خداوند مترکز کرده است و این  

تغییر زندگی می سازد.

عیسی یک ادعای ریشه ای و بنیادی را مطرح کرده است و او شخصیت است که در طول تاریخ 

بیشرتین صحبت ها در مورد او شده است او ادعا می کرد که کیست؟ و آیا او هامن کسی بود که 

منی کنم که هیچ کتاب کوچک دیگری مثل این کتاب بتواند شام را برای ادعا می کرد؟ من فکر 

یافنت پاسخ به این پرسش ها کمک کند. من فکر می کنم شام هم همچنان که من توسط این برکت 

 داده شده ام برکت داده خواهید شد.

 تریپ لی

.خواننده، کشیش و نویسنده
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۱

میکنید؟ فکرشما چی 

سی مسیح کيست؟به نظر شام عی

به  دور از انتظار نيست چنني چيزي زياد حالبه هر  شاید هرگز در این مورد فکر نکرده باشید

خانواده ي يك نجار  به مردی سخن ميگوييم که درواضح است اين است که راجع  آنچههرصورت 

ي نكرده و لشكري را فرمانده ه،ملتي را اداره نکرد ،شتههرگز پست سيايس ندا یهودی متولد شده

ی برا سال و نیمعیسی مسیح سه  داین مر  نآ بجای  .ی هاي روم را ندیده بوداتور هيچکدام از امپر 

که اگر  رای مردم یهود خواند و ترشیح کرداز کتاب مقدس ب مردم درس اخالق و معنویت داد؛ 

اما  .داده استانجام  فراتر از  روز مره گی  را نيز چیز های او بعضی  هد عینی را باور کنیمشوا

او نگذشته بود و مدت زيادي از دعوت همگانی  ت با حاكامن روزگار خود درگري شدعييس با جدي

كه در واقع متصدي ميان رتبه ي امپراتوري بود  رومي منطقه كه توسط ييك از چندين فرمانده هان

 به صليب كشيده شد. اصيل قدرت اندبراي مردمي كه خود صاحب 
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و از به چرا ما هنو دوهزار سال قبل اتفاق افتاده است بنابراين اين اتفاقات  متام ي همه ي اينهاورآ 

 اجتناب ناپذير است؟ عييس رد؟ چرافكر ميكنيم؟ چرا اين مَ 

به مسیح یک فرصت بدهید

یقینا همه باور داریم که عیسی مسیح یک شخص  ،نكه شام درباره او چه فكر ميكنيدرصف نظر از اي

 " اگر :اثري مسيح را اينگونه بيان ميكندبرجسته ت انتاريخ شناس ی ازیک. نیا هستعالی در تاریخ د

از نام او  هن هاي كه نشانتكه آ  هرنباي بسيار قوي همه يان ميداشت تا از دل تاريخ با يك آ امك

ن اين است است و جواب احتاميل آ  قي ميامند؟  سوال خوبن بادارند را خارج كنيم چه مقدار از آ 

 كم"خييل 

در واقع او در  كه مسيح با فاصله ي تاريخي مشخص اجتناب ناپذير است اما موضوع اين نيست

ي آشنااينگونه تصور كنيد كه يك يا دو  نزديكرتي هم غري قابل اجتناب استجنبه هاي بسيار 

وحتي خطاب به عييس رسود احتامال به طور منظم به كليسا مريوند و درمورد عييس  ،مسيحي داريد

ه ب آنها ومحیط و اگر مجال يابند ممكن است حتي ادعا كنند كه با او ارتباط دارند و زندگي يخوانندم

ن در برخي از آ  يساها مزين ميشونداز كل حتي شهرهايتان با انواع مختلف. دشكل ميگري  او با نحوی

ي ديگر از و برخ زهاي يكشنبه حضور به هم مريساننداز مسيحيان رو  ها جوامع پر رونقساختامن 

اثري و اگر دقت كنيد نكته اينجاست كه به هر سو كه بنگريد  ختامن ها ديگر اصال كليسا نيستندسا

 :براي ما خلق ميكنند ه مشاهده ميكنيد همه اينها سوالپيش ميزيست از اين مردي كه دوهزار سال

 او كيست؟ كه

د در اين مور  ما هنوز به اجامع جامع كه بيشرت به اين دليل تي منيتوان به اين سوال پاسخ دادبه راح

را انكار  وجود او . حقيقتاً در اين روزگارعده ي كمینرسيده ايم كه واقعا مسيح كه بود و كه هست

در چه زمان و چگونه ميزيسته وجود اينكه كجا و اتفاق نظر روشن از چهارچوب زندگي او  .ميكنند

مييت را مسيحي ميخوانند در مورد اه ه خودحتي ميان كساين ك اما همچنان اختالف عميق .دارد

يا او پرس كامال متفاوت؟  آ  يك شخصیا  يا او يك پيامرب بود؟ يك معلمآ  زندگي و مرگ او وجود دارد

ود؟ آيا مرگش به دست رومي ها فرهيخته؟ نظر خود او در مورد هويت اش چه ب خدا بود يا شخص
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حض؟ و مهمرتين سوال اينكه بعد از به صليب از برنامه ي او بود يا رصفا يك بدشانيس م بخش

 نه؟که  ديگر دار فاين را وداع گفت يا ينهااكشيده شدن مانند انس

او متفاوت از اعامل و گفتار مورد تاييد همگان است  ه کهخاص بود او شخصرغم همه اختالفات علی

و جمالت قصار ديني انه ندفقط رضب املثل هاي ر  سخنان او  افزون بر اين .انسان هاي عادي بود

بهرت زيسنت در اين دنيا نیست سخن مسيح اينگونه نصيحت در باب چگونه  سخنانش رصف  نبود؛

ور " و شگفت آ  :پدر را ديده ايد ايد، اگر مرا ديده در]منظور هامن خداوند ييك هستيم"من و پ :بود

1": به پدر منريسد مگر به واسطه من" كيس: اينكه گفت

ي معمويل چنني سخنان بر زبان مني آورند من و خدا ييك نهاامرا درك كرديد؟ انسحال منظور      

اهيد وارد زندگي اينها آموزه هاي ديني نيستند كه شام بخو  هستيم راه رسيدن به خدا من هستم

باور داشت.به این حقیقت محض كه  اينها سخنان مسيح هست ،نيدخود بك

اما یک  است کالم او را به رسعت رد كنيد ممكن نكنيدان اورا قبول ممكن است سخن هرچند حال

ص را يا بهرت نيست اين شخآ  از اين سخنان گذشنت منطقي است؟ يا رسرسيآ  :فكر كنيد بار

اي ب را بر ييكه اين كتاآنجااز  رمورد شام گفته را كامال رد كنيد؟كه د بشناسيد قبل از اينكه سخنان

مطرح كنم به مسيح يك را  سخن بگويم و خواهش خود حرشوع انتخاب كرده ايد اجازه دهيد واض

وقتي هرچه بيشرت درباره او فراگرييد متوجه خواهيد شد كه داليل خوب  فرصت بدهيد اينگونه

 خداوند و شام زده را باور كنيد. ،حرف هاي كه او در مورد خودشزيادي وجود دارد تا 

۶: 1۴؛  ۳۰: 1۰ یوحنا1
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براي شناخت مسيح به كجا مراجعه ميكنيد؟

اينگونه رشوع كنيم را چگونه بشناسيم؟ حتي اگر  ل پيش زندگی میکردكه دوهزار سا یخصحال ش

اين به اين معني نيست كه جايگاه شام تا حد همجواري مسيح در  اعتقاد داريد كه شام به رستاخیز

براي شناخت مسيح به كجا مراجعه ميكنيد؟ كتب تاريخي  پس .هشت در ضيافت قهوه باال رفتهب

 آنهااره كرده اند و ممكن است شام از مسيح اش ه پيدايش، زندگي، مرگ و حتي رستاخیزبمتعددي 

ن اولني ايراد زمان نگارش بسياري از آ  ستآنهاايرادات زيادي متوجه بسياري از  اما .استفاده كنيد

بنابراين كمك زيادي به  مواردي حتي صدها سال بعد از مسيحدر  خر استمتامتون است كه  بسيار 

چيز  در بسياري از موارد بهرتين آن منت ها برآن افزون .قعا كه بوده منيكنددر شناخت اينكه او وا ما

رد ح جزييات درمو به مسائل ديگر پرداخته اند و به جاي رش  آنها .يادي درمورد او براي گفنت ندارندز

 به او دارند. مسيح فقط اشارات

از  امل جزييات، آراء و مشاهدات شخيصكه شد مسيح عات درمور گرانبها از اطال تنها گنجينه ي      

انجيل است.  داده و چنانکه بودهانجام  گفته آنچه

نجيل به ميان را ميشناسم كه تا حرف ا كسانی !يددرنگ كن ما قبل از بسنت اين كتاب لحظه ایا     

آميز است و  تبعيض و  كتاب يل "كتاب مسيحيت" استزيرا تصور ميكنند انج ميايد پا پس ميكشند

اينكه حرفم را  فارغ از اگر اينگونه فكر ميكنيد .يب فايده نیست بلکه براي استخراج اطالعات مفيد

 . انجيل حقيقتاً كتاب مسيحيت استبگذاريد بگويم پنجاه درصد حق با شامست  ،مي پذيريد يا نه

نان به سخكه  نجيل را تشكيل ميدهند توسط اشخاصيب شك، كتب عهد جديد كه بخش دوم ا

ب عهد قديم منتظر ظهور او همچنني اعتقاد داشتند كه كت آنها ه،مسيح اعتقاد داشتند نوشته شد

 که آنهاو اين غريقابل انكار است. اما اين به اين  معنا نيست  ي معتقدي بودندنهااانس آنهابودند.

تاً چه ميتوانسته حقيق ادستورالعمل آنهد به اين فكر كنيد:نه احيله گرانه در دست داشت دستورالعمل

ول؟ البته كه مَ تَ براي شهرت خودشان؟ منبع درآمد؟ رسيدن به رياست كليساهاي مُ  باشد؟ وسيله اي

بود طرح كيل مشخصا با شكست  آنهااما اگر اين چيزها هدف  ن باره انديشه كنيدميتوانيد در اي
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 انستند كه به خاطر چيزهايتند ميدشد. بسياري از كساين كه كتب عهد جديد را نوش  مواجه مي

 اما ادامه دادند.  سيح نقل كرده اند كشته خواهند شدكه درباره م

وردن دست آ ب ،توجه كردن نت درمورد چيزي جلبهدف شام از نوش برديد؟ اگر آيا به نكته پی     

 و وقتي دوري ميكنيد ندا كند و رس شام در خطر باشد از آ نگاه كه كار بيخ پيآ  ،يا ثروت باشد قدرت

يب شك چيزي جز حقيقت را نقل نخواهيد كرد. ن رشايط باز ادامه ميدهيدبا بودن آ 

كه به  ات برگرفته شده از مشاهدات اشخاصاست از توصيف ما در انجيل داريم كلكسيونی آنچه

ي كتابهاداده در انجام  آنچهگفته و  آنچهسخنان مسيح معتقد بودند و در باب آنگونه كه مسيح بوده، 

هامنا  ،؟ بهرتين راه خواندن آن متون استراه شناخت مسيح چيست ود نوشته اند. بنابراينخ

 خواندن انجيل. 

ما  که معتقدند كه انجيل كتاب فراتر از مجموعه اي از بهرتين اطالعاتحيان یاين روزها مس     

 د است به اين معنااعتقاد دارند كه آن سخن خداون آنها .يم در مورد مسيح داشته باشيم استميتوان

 آنها آنچهبنابراين  اهنامي كرد تا سخنان اورا بنويسند.ند نويسندگان آن متون را ر كه خود خداو 

ويل من يك  ،نك شام به اين نتيجه رسيده باشيداي .ممكن است د حقيقت محض استنوشته ان

در انجيل آمده اميان دارم.  آنچهمسيحي هستم و به 

حتي اگر  .ايرادي هم ندارد ،اي شام بسيار دور از دسرتس باشدرتباطي بر ممكن است اين پل ا     

 .متون همچنان يك موهبت تاريخي استشام به اينكه انجيل سخن خداوند است اعتقاد نداريد آن 

 .كه نيت شان انتقال اطالعات صحيح درباره مسيح بود است ينهاااينها هنوز دست نوشته هاي انس

ب برويد. هامنند ديگر متون تاريخی جوا آنهابا هامن ديد به رساغ  رت نيستنداگر آن متون چيزي بيش

يا اين از خود بپرسيد، "آ  مطالعه كنیدرا  آنهامنتقدانه و با دقت  ،جستجو كنيد آنهاسوالهايتان را در 

. سخنان را باور دارم يا نه" خواسته من از شام اين است كه رويكرد شام به اين متون منصفانه باشد

و كتاب را از روي جلدش  مذهبي" نيندازيد كتابهاي ممهور به مهر " مزخرفاترا درون جعبه ي  آنها

و دروغ مسام نكنيد.  ابتداي ،به ضعيف
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 وساكنني  آنها ي باهويش بودندنهااانس ،ي که متون عهد جديد را نوشته اندنهااانس توجه كنيد      

مني بودند. وري روي ز ي ترين امپراطحتي شهروندان قو 

) در حقيقت اگر شام هم مثل  كه ما همچنان در مدرسه ميخوانيم ميخواندند فلسفه و ادبيات آنها

و  بني حقيقتفرق  آنهابر اين  ( افزون!مطالعه ميكردندق تراز ما را دقي آن كتاب ها آنهامن هستيد، 

قت و با حقي آنهااست و از تفاوت  م و حيلههُ وَ تَ  كه چه چیزهاي دميدانستن آنها .داستان را ميدانستند

نويسندگان كتب عهد جديد در متايز دادن بني آن موضوعات بسيار  در حقيقت گاه بودندتاريخ آ 

در  هآنچميشود استنباط كرد اين است كه به  آنهااز نوشته هاي  و آنچه ق تر و قاطع تر از ما بودنددقي

ردند و آ  با او شگفت زده  شده بودند اما به او اميان يآشنااز  آنها مورد مسيح ميگفتند اعتقاد داشتند

 هاآن آنچهو ميخواستند بقيه هم اميان بياورند. بنابراين با اين اميد دست به قلم بردند كه ديگران 

ه كرا بشناسند و به اين نتيجه برسند  او مسيح را شناختند آنهانگونه كه ند و آ نوشته اند را بخوان

 تقاد را دارد. مسيح ارزش اعتامد و اع

 كه شويد آشنا  مسيح با شام اوليه مسيحيان كتابهاي ازطريق كهاين هامن آرزوي من است      

كتب عهد جديد را بخوانيم، به  ي صفحه به صفحه نيست كند. قرار كمك شام به كتاب اين اميدوارم

كه در  ه عنوان شخصب، را هامنند پريوانش بشناسيم ن منابع استفاده ميكنيم تا اویجاي آن از ا

تي ميداد اما در ادامه پي خواهيم برد كه واژه ي "خارق العاده" حانجام  ابتدا كارهاي خارق العاده

يك منجي، يك پادشاه، حتي خدا مردي كه  آغاز توصيف او نيست. مردي كه ادعا ميكرد پيامرب است

را ديوانه و حقه باز كه رفتاري مؤيد گفتارش منى ديدند  يب درنگ او  مخاطبينش در صورت

ميخواندند.

 باتد مهربان، با قدرمتندان خشن و با مر  ،غريمنتظره ي او نسبت به انسان هااينگونه بود رفتار 

 و رفتاري شاهانه و خدايانه نداشتبرخالف ادعايش ا اين ها . وراي همهشبخش محرومان با محبت و

 .گوييدگفت درمورد هويت او آشكارا سخن مَ  شه او شهرياري پيشنهاد شد نپذيرفت و به پريوانوقتي ب

واهد شد در عوض از اينكه به زودي هامنند مجرمان معمولی توسط حاكامن  به صليب كشيده خ

نامه و طرح كيل از بر  نگونه سخن مي گفت كه گويی همه اينها بخشاما همچنان آ   .سخن ميگفت

 دوردنبه اين مسئله اميان آ  ،را شنيدند ارشوقتي پريوانش رفتارش را ديدند و گفت اوست. قدم به قدم
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يك پيامرب، يك انقاليب، حتي  او بيشرت از يك معلم .استخارق العاده  كه او فراتر از یک شخص

پرس  " تو مسيح ا اينگونه بيان ميكند:بيشرت از يك پادشاه است. شبي ييك از پريوانش وصف اور 

2خداوندگار زنده هستي." 

ن شاممهمرتين سؤال در ذه

ادعا كرد كه فرشتگان ميالد اورا نويد  از آن زمان كه چوپان مسيح كيست؟ ،اما سوال هميشگيو 

 زداده اند تا آن زمان كه حواريون را شگفت زده كرد با آرام كردن دريا و تا آن زمان كه خورشيد ا

 " اين مرد كيست؟"  درخشش باز ايستاد در روز مرگ او همه يك سؤال در ذهن داشتند

ات اطالع ممكن .يدانيدكه اين كتاب را انتخاب كرده ايد چيز زيادي از مسيح من ممكن است شام

اب ص زندگي او بحُ فَ در هر صورت اميدوارم با خواندن اين كتاب و تَ  .مخترصي درباره او داشته باشيد

 بيشرتي از مسيح براي شام باز شود. يآشنا

بلكه در حد مردي كه  ،ديني نيست يا چهره ايالبته هدف شناخت به عنوان موضوع آكادميك 

ورد او را در م آنهاکه  آنچهاميدوارم به  اورا مانند يك دوست شناخته بودندمسيحيان اوليه شخصا 

براي " د كه چرا ميليونها انسان ميگوينداميدورام به شناخت بهرتي برسي .دست يابيد ندبود متحري

 " جاودانگي به او اميان داريم

 .16:16متی2
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نان مسيح به چالش بكشد. وقتي بر اين اميدوارم اين كتاب شام را براي جدي گرفنت سخ عالوه     

 آنچهيا بايد آنرا مردود بدانيد يا قبول كنيد.  شام دو انتخاب داريد ،شخص ادعاي خداي ميكند

ا هلوم ر نامع را در حالت اين گزينه است كه ديدگاه خود انتخاب كنيد البته براي دراز مدتمنيتوانيد 

 ار جالب در مورد خودش و شام دارديد. مسيح ادعا هاي بسيكنيد و منتظر باشيد چه پيش مي آ 

 بخواهيد يا نخواهيد روي زندگي شام تأثري دارد. بنابراين اميدوارم اين كتاب ذهن شامرا به چالش

ا به ر  و شام ا ببينيد آن ادعاها و تأثريات ر تا با وضوح بيشرت تا عميق تر درمورد مسيح فكر كنيدبكشد 

سوال كه " مسيح كيست" هدايت كند. قاطع در مورد اين سمت جواب

ن روبرو هستید.است که با آ  الاین مهم ترین سو  حقیقتا
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۲

لعاده و فراتر از آنفوق ا انسان

پله برقي ايستگاه  با ظاهر معمويل از يك مانده به هشت صبح روز جمعه شخص درساعت  ده دقيقه

ي قدمي آمد و جعبه ويولن خود را باز كرد ويولن اش را بريون آوردمرتو در شهر واشنگنت دي يس باال 

 ،وب رسيده بودچبه نظر مريسيد، روكش رنگ روغن آن در قسمتهاي زيادي از بني رفته بود و به 

 ع به نواخنت كرد. و رشو  جعبه را برگرداند تا در صورت كه عابرين بخواهند كمك بكنند

ه اي كه او قطعه اي از موسيقي سنتی را مينواخت هزاران نفرشهروند درآن چهل و پنج دقيق     

 ،دندتنها يك يا دو نفر رس خودرا بلند كردند و از شنيدن صدا لذت بر  واشنگنت با رسعت عبور كردند

به  تا رسكار خود برسدت اضايف  داشت كه سه دقيقه وق یشخص ،او جمع نشد اما جمعيت اطراف

دند، خودشان بو اما بيشرت مردم دنبال كار  .قيقا براي هامن سه دقيقهستون تكيه داد و گوش داد، د

 كه روی برنامه كاری خود گوش ميكردند و به رسعت به سوي قرار بعدی  روزنامه ميخواندند به آي پد

ظاهر ميشد مريفتند. آنها
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پر كرده بود و هامن  افسانه ای با رصاحت ،با رقص و جاری شدنموسيقی زيباي بود داالن را      

كه به راستي  آن موسيقي  به او توجه كرده بودند را به اين فكر فرو برد عده  كمي را كه براي لحظات

و كاله تيم ملی  ستني دار بلند سياه و شلوار سياههرچند شخص نوازنده با يت رشت آ  .تاس خاص

 اگر براي گوش دادن لحظه مي ايستاديد اص به نظر منريسيد، با اين حالخ اصال بیسبال واشنگنت

اوت است. به با يك نوازنده ي دوره گرد كه فقط براي پول اجرا ميكند متفمتوجه ميشديد كه او 

بعدا عنوان كرد كه  د. حتي شخصیاين شخص بسيار جالب به نظر مي رس ،عنوان يك موسيقي دان

او با موسيقي  ك مني كنند. اما آن مرد درك مي کردمينوازند آنرا در  "بيشرت مردم وقتي موسيقي

3"   عت اعرتاف ميكنيد كه او عايل استبه رس  " او ميگفت "اگر گوش داده باشيدي کردحركت م

وز معمويل كه صبح ر  چون او يك نوازنده  ،ه شام ميتوانيد اين حرف را بزنيدالبته ك ،در حقيقت     

دن ط با خارق العاده بو نبوده كه فق كند نيست. او نوازنده ايمرتو موسيقي اجرا ميجمعه در ايستگاه 

افتتاحيه معترب جهان براي  كه در بسياري از بود، هرنمند يس و نه ساله  جاشوا بلاو  توصيف شود

ل اجراي او حتي رسفه هم حتي در طو  آنها ه به او احرتام زيادي قائل بودنداجرا كرده ك جمعيت

  كه نوشته بود آن هم بان  روز صبح بهرتين قطعه موسيقي بلکه در آ  ،ستاين همه ماجرا ني دندمنيكر 

!ش سه و نيم ميليون دالر اجرا كردويولني با قدمت سيصد ساله به ارز 

به وسيله بهرتين آلت  د بهرتين قطعه  موسيقيیصحنه بسيار زيبا به نظر مريس ،با اين محاسبات  

ستعدادترين موسيقي دان آن آن هم توسط با ا ه و بسيار هم دقيق كوك شدهته شدكه ساخ موسيقي

ن شام بايد بايستيد و توجه كنيد.آ  زمان با همه  اينها، براي درك زيباي

فراتر از خارق العاده

غري از اين است؟ در همه فعاليتهاي شغيل،  قسمتهاي زندگي نيز همني گونه استبسياري از 

و عظمت از ذهن انسان خارج  یو رسگرمي ها مفاهيم مثل زيباي هارتحساب ستان، صو خانواده، دو 

تأمل  أمل كنيم، به اين دليل كه الزمه با اينكه رضوري هستند  ت آنهاما فرصت منيكنيم در  ميشوند

 ايستادن و توجه كردن است. 

۳ Gene Weingarten, “Pearls Before Breakfast,” The Washington Post, April 2007. 
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هم با او  یيناآشر اندك گحتي ا ما بيشرت .ز مسيح ميشود رشايط همينگونه استوقتي صحبت ا      

ز شايد تعداد كمي از داستان هاي معروف اورا ميدانيم يا ا م اطالعات سطحي از او داريمیداشته باش

راي توجه به مسيح يب شك در زمان حيات او مردم ب مي از جمالت قصار او باخرب هستيمتعداد ك

رك درا  او مسيح را بشناسيد واقعا ميخواهيداما اگر  .بوده او انسان خارق العاده ی .دليل داشته اند

 معمويل ، ميبايست از مباحثات .بايد كمي بيشرت دقت كنيد ،د و به تاثري واقعي او واقف شويدكني

به اين  .يد تا به سطوح زيرين شناخت برسيدراتر بگذاري همگاين پا فنهااداست دورهمی وسخنان 

ف" ناميدن مسيح اشتباه بزرگي است. "يك انسان خارق العاده ي رص  لن نوازدليل كه مثل مورد ويو 

اگر به راحتي قبول منيكنيد كه  ،تدین نيستيدحتي اگر انسان م .پس بياييد روراست باشيم     

رم بايد اين را بپذيريد كه او توجهات زيادي را به خود الجَ  ،مسيح پرس خداوند و ناجي جهان است

.جلب كرده بوده

د سخنانش مردم را درمور  ،دم زمانش را حريت زده كرده بودامن مر او چش ورفتار بارها و بارها اعامل

مي رفتار منود كه براي درك آن مردم در رسدرگ آنهابا  و حتي به نحو ،او شگفت زده كرده بود یداناي

 فرو رفته بودند. 

كه در اورشليم  به راحتي ممكن است مسيح را با ييك از صدها معلم ديني در نگاه اجاميل     

 .دند و نابود شدند اشتباه بگرييمو در ادامه شكست خور  درشوع به كار كردنقرن اول ظهورو در 

براي فهم  ، نش بيشرتمردم براي كسب دا باري .زه نبودهامرو تدريس ديني در آن روزگاران شبيه 

ممكن است باور نكنيد  وش فراميدادندگي يادگريي راه و روش بهرت زيسنت بهرت كتب مقدس و برا

اگر  ،موزه هاي ديني رصف رسگرمي بود با همه اين اوصافهدف از گوش دادن به آ  حتي گاهكه 

براي ميشويد  ند براي رسگرم شدن چه ميكنيد؟ امادهتلوزيون و فيلم ها و گويش هاي هوشمند نباش

.شنيدن سخنان يك مبلّغ ديني

ميم كه مسيح چه معلم يكند بفهويل كمك م اي ما عجيب به نظر بيايداگرچه ممكن است بر      

را  آنهاو اغلب ائيل معلامن زيادي را ديده بودند به دليل كه مردمان قرن اول در ارس  ،خوب بوده است

آن  فانه سخن بگوييمميشناختند. اگر بخواهيم منص سيمرا ميشنا هامنگونه كه ما بازيگران فيلم ها
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درنگ كنيم و توجه  یرا دارد كه اندك بنابراين ارزشش .سادگي تحت تاثري قرار منيگرفتندمردم به 

معطوف كنيم به اينكه انجيل بارها و بارها ميگويد كه مردم از تعاليم مسيح "متحرّي" ميشدند. مان را 

 مورد مسيحييك از چهار كتاب نوشته شده در  قابل باور در ييك از كتب اناجیل  آن سخنان غري     

ي يك ار دامنه بعد از تدريس مسيح د متیكه توسط ياورم ب بگذاريد مثال 4مده است.از ده بار آ  بيش

به اين  ،د، جمعيت از تعاليم اومتحري شدندرا به پايان بر  نگاه كه مسيح اين سخنان"آ  كوه بيان ميكند

به  5"نه به عنوان معلمین رشیعت ،يت تدريس ميكردبا صالح به عنوان شخص آنهادليل كه او به 

آنان كه صالحيت تدريس را داشتند    ،گفتند كه معلمین رشیعتن مينكته توجه كنيد! آن مردما

 نهاازمان ها و مك همه رشايط در  یک چنیندر  ك براي مسيح و تدريس او باشندمنيتوانند كم

 وجود داشت.  تدريس عیسی

 سخنان او به اولني واكنش نسبت به اولني .دن مي شديگري بيا بعيض اوقات احساسات به گونه     

و از سخنان خوشايندي كه بر  سخن ميگفتند"همه در مورد او به نييك  زادگاهش توجه كنيد در

6" شد شگفت زده مي شدند زبان او جاري مي

از تعاليم مسيح حرّيت زده شدند، زيرا او به  آنها" وم اين گونه بودبه نام كپرناح و در دهكده ي كوچك

7" .ي صاحب قدرت رفتاركرده بودنهاامثل انس آنها

او اين  ،ورا شنيدند متحري شدند و ميگفتند"بسياري كه سخنان ا باز به رساغ زادگاه او مريويم   

8".را به او داده است و چه کسی چنین حکمتسخنان را از كجا آورده است؟ 

را شنيدند و... سخنانش  "کاهن اعظم و معلمین رشیعت معبد اورشليمدر  ،عمومی در روز بشارت 

9".به اين دليل كه همه جمعيت از تعاليم او متحري بودند ،تهديد كردند اورا

 ۳۲: ۴؛ لوقا: ۱۸: ۱۱؛ ۲۶: ۱۰؛ ۳۷: ۷؛ ۲: ۶؛ ۲۲: ۱؛  مرقس ۳۳: ۲۲؛ ۲۵: ۱۹؛ ۵۴: ۱۳؛ ۲۸: ۷  متی4
۲۹ - ۲۸: ۷ متی5
۲۲: ۴لوقا   6
۲۲: ۱ مرقس7
۲: ۶ مرقس8
 ۱۸: ۱۱  مرقس9
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1همراه با رسدرگمي بوده است. ا وبارها واكنش نسبت به مسيح نوع شكاك گونهباره      در فرهنگ 0

 مخاطبان مسیح بیش از حد   ،ليه  مشغوليت فكري ميداندكه آموزش را به عنوان ييك از اشكال او 

معمول بود.

تا اين اندازه حريّت آور؟چرا 

وط به اين مرب اين اندازه جلب توجه ميكند؟ بخش چه چيز درمورد تعاليم مسيح تا به راستي چرا

 .باز قهاري است و مسيح نشان داد شطرنج را به چالش ميكشيدند او ميشود كه بسياري با سواالت

ای  ميكرد و در واقع بحث را به گونهاي زباين و فكري شانه خايل او به سادگي از گري افتادن در دامه

ه بنه تنها مناظره را  و حتي در اين حالت بازميگرداند مديريت ميكرد كه چالش را به خود طراح سوال

 بگذاريد مثال .هم به چالش ميكشيدعني را یبلكه به صورت ضمني مستم ،نفع خود به پايان ميربد

 بزنم. 

هربان گروهي از ر  در معبد اورشليم درحال تدريس بودح وقتي مسي آمده است 22 در كتاب متی     

داستان آنگونه رشوع شد كه :" ددر رس داشتن آن رهربان توطئه  .مدنديهودي براي مناظره نزد او آ 

واستند مردم هم شاهد حتي ميخ آنها .او گرفتار كند خود را با سخنان تا او ندداشت طرح راهبان

ه از مردم جلس ا انتخاب كردند و احتامال با جمعمعبد ر در  يس مسيحبنابراين زمان تدر .ماجرا باشند

تدريس اورا قطع كردند. 

ز يقت او به حق ميدانيم كه تو حقيقت را ميگويی !ي استادگفتند: " ا ويس رشوع كردند وبا چاپل     

فراد قرار تاثري ظاهر ا به اين دليل كه تحت ت ندارديدگاه ديگران برايت اهميدو  خدا سخن ميگويي

در تالش هستند تا مسيح را وادار به پاسخ كنند كه در  اينجا مشخص است آنهاهدف  مني گريي

غري اينصورت اورا دروغگو و شياد بخوانند. 

آيا پرداخت ماليات به قیرص درست  رسند "به ما بگو كه نظرت چيستميپ آنها ياستهمه چيز مه     

11است يا نه؟"

 ۳۳، ۲۲: ۲۲؛ ۵۴: ۱۳ متی01
 1۷-1۵: 22متی11
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وال وقت و انرژي رصف شده زيرا داراي ظرافت است.است كه روي اين س مشخص

د يتوانمبه اين معني كه سوال مسيح را در تنگنا قرار داده و در نتيجه نفوذ او را از بني ميربد و حتي  

ه آيا ك وش كرده بودغشُ راهبان و مردم را مَ اذهان  ای مد در آن روزگاران مسلهنجاابه دستگريي او بي

 ؟ماليات گناه محسوب ميشود يا نه پرداخت :حكومت خارجي مثالازيك عت به راستي هر نوع اطا

از  توجه كنيد كه آن راهبان چه پاسخ حال  دك يب احرتامي به خداوند تلقي مي شكه در اينصورت ي

 موافق خواهد بود كه پرداخت ماليات گناه است و يك يب آنهاداشتند؟ آيا او هم با طرف مسيح انتظار 

اوند است يا نه؟احرتامي به خد

ميكردند كه تصور  آنهادر هرصورت  مهم نبود كه پاسخ مسيح چيست آنهاحقيقت اين است براي      

" جمعيت ري پرداخت ماليات قانوين است"آ  اورا گري انداخته اند به عبارت دیگر اگر مسيح ميگفت

 ميگفت ماليات نپردازيداما از طرف ديگر اگر او  .مسيح زير سوال مريفتخشمگني ميشدند و اعتبار 

شد كه در اين  و به احتامل زياد دستگري مي ه دليل ايجاد فتنه به جان ميخريدخشم رومیان  را ب

پايان كار  ر اتفاق مي افتاد راهبان به هدف خود مريسيدنده ورت تاثري او هم به پايان مريسيدص

مسيح به عنوان یک  نريوي فرهنگي.

و مثل هميشه  سوال منعكس كرد طراح سوال را به خود ،ور خود كردحصاما مسيح آن توطئه را مَ  

را متحري ساخت.  آنها

و به او دادند مسيح به آن نگاه كرد و ر به ی  سكه "كه ي ماليات را به من نشان بدهيد"س او گفت:     

ين مصّورشده و مكتوب شده ی كيست؟ پاسخ بسيار ساده بود جواب دادند "مال اجمعيت پرسيد 

ا روي سكه تصوير و اسم امپراتور  قیرص تيربيوس  نقش مشخص قیرص است" حقيقت هم همني بود

در رضابخانه او رضب شده تصوير او روي سكه نقش بسته بود و   بسته بود هامنا صاحب سكه او بود

.بود
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 نبايد چيزي آيا ،همه اين تفاسري ز آن به نفع خود خوشنود بودند. باو مردم يهود به خاطر استفاده ا 

 برای قیرص آنچه" گفت آنهاد؟ بنابراين مسيح به یبه او بازگردان مشخصاً  متعلق به خود اوست که

12" .براي خداوند است به خداوند بازگردانيد آنچهاست به او برگردانيد و 

يعني ماليات  استاز اين است؟ اين سكه ی قیص غري  اين جواب بسيار رصيح و قاطع است اينك     

به اين دليل كه  ميگويد وقتي مردم اين را شنيدند شگفت زده شدند چرا؟ خوب ا بدهيد. انجيلر 

 عاليم راهبان  را يبو در عني حال ت رومیان از نو تعريف كردمسيح ديدگاه مردم يهود را نسبت به 

رص است مال قی آنچهاگرچه آنرا جدا جدا كرده ايد ويل مشخصا و حقيقتا بازگرداندن  .اعتبار منود

هيچ يب احرتامي به خداوند نيست. 

مردم شد. اما سخنان مسيح اليه هاي زيرين ديگري هم داشت كه موجب انگشت به دهان ماندن      

مردم پرسيد توجه كنيد. او پرسيد  كه مسيح در هنگام نشان دادن سكه از يك بار ديگر به سوال

ان تاييد حق مسيح از آن به عنو  ،وير قیرصگفتند تص آنهاوقتي  "تصوير چه كيس روي آن است؟" 

قیرص  پس بايد به ،ي آن سكه بود پس هامنا مالكش استتصوير قیرص رو  .مالكيّت استفاده كرد

به خداوند متعلق  آنچهشام نيز اما اين هامن نكته است  .چيزي  را که متعلق به اوست بازگردانيد

به  روي آن است را به او بازگردانيد تصوير خداوند آنچههامنا شام ميبايست  .است به او باز گردانيد

راستي آن چيست؟ 

كه  يیآنجا سخن گفته بود 26: 1مسيح درمورد پيدايش .لبته كه مردم ميدانند كه آن چيستا     

ان را از روي تصوير خود "ميخواهيم انس :ي خلق برش اينگونه اعالم ميناميدخداوند طرح خودرا برا

پس خداوند انسان را از روي تصوير خود خلق منود. ،روي رحمت خلق كنيم آن هم از

از فلسفه  آيا مينگريد؟ مسيح با مردم از چيزي فراتر در تصويری  از خود خداوند انسان را خلق منود 

وي هر سكه نقش ن بود كه هامن گونه كه تصوير قیرص ر سخن او اي .بايف سيايس سخن ميگويد

بيس  ايان است. پس متعلق به او هستيد بلهسكه ي وجود شام من بسته، تصوير خداوند نيز روي

آنرا به او باز گردانيد. اما  ،ي سكه تشخيص داديدرا بر رو  قیرصجاي مباهات است آنگاه كه تصوير 

21-1۹: 22متی 21
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خودتان را، قلبتان  تصوير خداوند را در خود دريافتيدبزرگرتين افتخار و احرتام اين است كه وقتي 

 ن را به او بازگردانيد. را، ذهن و نريوي تا

هم ماوند مسيح بيان ميكرد را متوجه شده باشيد. سوال در مورد رابطه انسان با خد آنچهاميدوارم      

 مسيح به ما ميگويد .يا ارتباط ملتي با ملت ديگردر مورد فلسفه سيايس  تر است از هر مباحثه ای 

شام از روي تصوير او خلق شده  .هستيدهمه ما مخلوق خداوند هستيم و شام هم مخلوق خداوند 

شام شويد. بنابراين مسيح ميگويد و براي او محاسبه مي پس به او تعلق داريد ،ايد از روي رحمت او

يت وجود كه هامنا متامّ  به او بازگردانيدمتعلق به اوست  آنچهمتعلق به خداوند هستيد پس 

شامست.

اعامل او منحرص به فرد بود

فقط با بيان چند جمله او  ز تعليامت مسيح شگفت زده مى شدندت كه مردم انيس یدر اين شك

و در عني  ب روزگار خودرا دوباره تعريف كندبينش ديني غال ،دهدتوانست رقيبان خودرا شكست 

از پريوان را  اين نوع تعليم به خودي خود جمعيتحال به اسايس ترين حقيقت انساين ارجاع منايد. 

  جذب ميكند

هم وجود داشتند زاتمعج 

 .ان معمويل خارج بودتوسط مسيح بودند كه از عهده انس ها انسان به چشم خود شاهد كارهايصد

ت گف به انسان فلج ،را در يك چشم به هم زدن به رشاب گوارا تبديل كرد آب ،را شفا داد او مريضان

نده ز او حتي مردگان را  نيز  ،ندديوانگان عقل و هوش را بازگردابه  ،برخيز و راه برو و او چنان كرد

 كرد. 

ه درست است ك .ها بسيار ساده لوح بوده اندي آن زمان درمورد اين چيز نهاااينگونه نبوده كه انس     

ي اوليه بوده آنهااحمق و مانند انس آنهانيست كه  ایويل اين به معن ميزيستنددر زمان بسيار قديم 

 اگرافام پار دليل است كه وقتي ش را مني منودند. به همني هر روز درخواست ديدن معجزه آنهااند. 

اتفاق افتاده متعجب  آنچهمتوجه ميشويد كه شخص ديگري با ديدن  يد اناز كتاب مقدس را ميخو 
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ييكه آنجااز . توضيح بيشرت متعجب ميشدندميداد انجام  مسيح آنچهبا ديدن  نهاااين انس .شده است

يهوديان قرن اول در  . ديني براي خود اعتباري كسب كنند معلم افراد زيادي ميخواستند به ادعاي

هامت جادوگران را استادانه تو  آنهاتشخيص افراد شيّاد و دروغگو بسيار مهارت پيدا كرده بودند. 

ند عجزه معريف كحقه ي ساده را م كه تالش داشت يک نده از كنار شخصو با خ تشخيص ميدادند 

 انيد به اين مردم اطالق كنيد ساده لوح است. كه منيتو  ميگذشتند تنها صفت

ي نهااانس بر خالف ديگران او واقعا انسان خارق العاده بود .را شگفت زده كرده بود آنهااما مسيح      

كه خسته  حتي در حالت ،ر خرگوش را از كاله خارج ميكردند اين مرد صدها نفر را شفا ميدادديگ

 كه شاهد رص نان داشت و براي پنج هزار نفي صيد كرد و پنج قاو دو ماه بود و قصد داشت بخوابد

اين ماجرا بودند غذا آماده كرد.

بر روي عرشه ي  .تاد و به او گفت برخيز و راه برو و او هم راه رفتكه سالها فلج بود ايس دركنار مردی

ده بود كه چهار تاايس دركنار قرب شخص .به دريا دستور داد كه آرام گريد و چنان شد كشتي ايستاد و

3برخواست و از قرب خارج شد.  مرد صداي اورا شنيد ندگي برگردو به او گفت به ز  روز پيش مرده بود

نداده بود. انجام  كيس چنني كارهاي     

هيچگاه.      

شگفت زده شده بودند.  از دیدن چنین ماجراها و مردم     

هدف از همه ي اين كارها

حرّي شدن فراتر بگذاريد اگر با دقت توجه كنيد و اگر پارا از مت ،جود داشترتي هم و مسايل مهم

و درخواهيد يافت  ؟ميدادانجام  مهم تر در ذهن شام خلق ميشود كه چرا مسيح اين كارها را سؤال

 داشته است.  كه هدف

حال هيچ  هامنگونه كه ديديد با هر معجزه و موعظه اش مسيح ادعا ميكرد اين كارها را تا به     

  7ايل  5 فصل متی در کتابرا كوه  رسي مسيح در ا ن خطابهبراي مثال مشهورتري ندادهانجام  برشي

۴۳: ۱۱ ؛ يوحنا۱۲ -۱۳: ۱۴؛ ۷-۶: ۹؛ ۲۴: ۸متی 31

۱
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و پر از بايد و نبايد به نظر آيد به اندرزگونه  عادي یه را در نظر بگرييد در ابتدا ممكن است موعظ

ني نشويد. اما دقت داشته رابطه نامرشوع برقرار نكنيد، گمراه نشويد، خشمگ ،خداوند توهني نكنيد

باشيد كه چگونه رفتار كردن موضوع اصيل نيست. در حقيقت آن موعظه ي باالي كوه درمورد ادعای 

يعني معني و  وانني كتب عهد قديم را تفسري كندجسورانه مسيح است كه گفت اين حق را دارد که ق

 رها در آن خطبه ميگويد:به همني دليل است كه مسيح بارها و با !نزول آنرا بيان كندشأن 

 .تاكيد بر روي كلمه ي من است 14اما من به شام ميگويم." ،شنيده ايد گفته شده بود را آنچه" 

او  دقت كنيد برحق ملت يهود است. بيشرتاين كهاسايس ميگويد كه او قانون گذار  مسيح با ادعاي

و هامنگونه كه بساري  ا بيان ميكندبسيار آزادانه بر بلندي كوه آن ر "اين سخنان را كجا بيان ميكند 

قانون گذار عظيم الشأن )خداوند( قوانني كتب عهد قديم را با سخن  ائييل ها به خاطر دارنداز ارس 

ادعا  رديد؟ مسيح براي خود صالحيت بزرگدقت ك ،به مردمانش عرضه داشرت 15فراز كوهگفنت از 

 را نداشته. هيچ كس تا به حال جرأت چنني كار كه ميكند

ادرت باز زنده "بر  رتا خواهر او بيان كرده بودبه م ایخص مرده او بر رس قرب ش كه اينك سخنان     

در روز قيامت باز او  او جواب داد: من ميدانم رتا از اين سخنان قدرداين كردمشخصا م .خواهد شد"

بسيار برايم  ،ات ممنونماز ابراز احساس ،به عبارت ديگر بله، بله، ايرنا خودم ميدانم" زنده خواهد شد

او بسيار شگفت زده  او منظور مسيح را متوجه نشده بوداما  ،بخش است در اين رشايط دشوار مرست

شد اگر مسيح به او ميگفت نه، منظورم اين است كه تا لحظات ديگر او برميخيزد آنگاه كه من از  مي

قت د 6"ستم، زندگي من هستماو گفت "قيامت من ه ،او بخواهم او حتي فراتر از آن سخن گفت

 !خود زندگي هستم من بلكه اين نبود كه زندگي ميتوانم بدهم فقط !كنيد تا نكته را از دست ندهيد

ن دوست اش كه با با شنيدن سخ اينگونه سخن بگويد؟ چگونه انسان ميتواند واقعا چگونه انسان     

 پاسخ ميدهد" دقيقاً  ومسيح  رضورتاً " عييس مسیح هستي، پرس خداوند زنده"تو ترس عنوان ميكند

۴۴ -۲۱: ۵متی 41
۲۰-۱۶: ۱۹خروج  51
 ۲۵-۲۳: ۱۱یوحنا. 61

۱
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كه حاكامن ملت اش از او  است د خداوند است كه به توچنني گفته" آن چگونه انسانو آن خو 

 ميپرسند

"من هستم، و خواهيد ديد پرس  پاسخ داد آنهااو به  و مسیح هستی؟ پرس خداوند مقدس؟" "آيا ت 

17مي آيد" نقدرت تكيه زده و با ابرها از آسام خداوند در منصب

كيس كه بخواهد به عنوان معلم خوب شناخته شود يا به  ،طمئناً اين يك انسان معمويل نيستم     

ان عنوان انسان خوب محرتم شناخته شود يا به عنوان فيلسوف تأثري گذار در يادها مباند نه، اين انس

و اين دقيقاً  .يگران استز ددارد كه بيشرت و بزرگرت و بسيار عميق تر ا است درمورد خودش ادعای

ميداد براي كساين كه به او توجه ميكردند. انجام  هامن كاري است كه مسيح

و برشيت است. دعا ميكرد كه پادشاه ملت ارسائيلاو ا     

۶۴-۶۳: ۲۶؛ ۱۷-۱۶: ۱۶ متی 71
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۳

پادشاه پادشاهان  پادشاه ارسائیل،

ها داشت و از خود می بود که  شکوه  شکسپیر شاهد شاه 1597ران در سال .........در این دو 

ناز چه راحت  یت من در رسزمین پهناورم در خوابمی دانی همین لحظه هزاران رع آیاپرسید 

 های ویران و در کلبه های سپس ناله رس میداد که ای خواب ناز چرا رفته ای در خانه 18خوابیده اند.

ای خواب ناز چرا رفته ای در  ؟یاکرده  و این قرص زیبا و با شکوه شاهان را رهای  رام گرفتهمحقر آ 

دریای طوفانی در بالین پرسک ماهیگیر خسته از طوفان و دست نوازش براو می کشی و از تخت گرم 

 ن تاجیصه جهان رساغ رسی می رود که روی آ متام غم و غ نرم مخملین شاه روی گردانی؟ گویی و

 و می گریست. رنی این را می گفتشاه ه   رام گرفته استآ 

18 William Shakespeare, The History of Henry IV, Part2, act3, scene 1 
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میز بیان می کند.لب است چون مطلب را بصورت کنایه آ قول از شکسپیر بسیار جا این نقل

 و یاارد آنها ،تمول و قدرمتند هستندمُ  آنهاهمه ما می دانیم که پادشاهان همه چیز در اختیار دارند. 

 واران بسیار تا هرگونه هوا برای زندگی و خدمتگز  نهاابهرتین مک ،ارتش برای محافظت از خود دارند

 چه کسی چنین زندگی را منی خواهد؟ ورده سازندآ حوسشان را بر 

رنی را درک خواهید کرد.نگاه ه  اگر شام تاریخ را خوانده باشید، آ ولی 

غوطه ور شدن بیش از حد در زرق و برق و سهولت زندگی شاهانه .

و پریشانی  حتی هزیان گویی سودگی و ترس واز نا آ  د را به سوی مقدار مناسباغلب اوقات افرا

کم نیست  ،ن را نیز بداندتاج و تخت شد باید فوت و فن حفظ آ اگر کسی صاحب . سوق می دهد

پادشاهانی که بسیار دیر متوجه این امر شدند که حفظ تاج و تخت چقدر می تواند سخت و 

 خطرناک باشد.

شده ناخته بی نام و نشان که اصال ش ر می کنم که اگر من بگویم یک شخصبعد از این همه فک

مد دروغگو ترین دروغگویان است و رسآ  شام خواهید گفت که او نیست ادعای پادشاه بودن کرده

متام دروغگویان است.تاریخ نشان داده درمورد کسی که  ادعای تاج و تخت کند در حالی که قبال 

 پادشاه نبوده بسیار نا مهربان خواهد بود.

در  وردن تاج و تخت برای این شخص وجود دارد وآ  س بسیار کمی برای پیروزی و بدستبله شان

 خواهد داشت. صورت شکست عاقبت بسیار سنگین

بروید به ادامه  سفم ومتا :معنی اش این نیست که فقط بگویید اگر در ادعای پادشاهی ببازید 

 ین کارابلکه  ،اریدذبه احتامل زیاد نه تنها شام تاج و تخت را رسجایش می گزندگی خود برسید 

 مید.نجااشام به از دست دادن رس شام خواهد 

ورد سخت او با دولت وقت خودش که داستان زندگی عیسی را خواندنی می سازد برخ یکی از دالیل

 م او یک نابرابرینجاارس ای دورافتاده در شامل ارسائیل بود او که یک نجار فقیر در یک روست .است

 که در رسارس قلمرو حکومت روم باستان می دید.بزرگ را نه تنها از سوی حاکم منطقه خود بل
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فقط  یکهکس ،ا یک معلم دینی محض روبرو نیستیمتنها همین یک نکته کافی است تا ما بدانیم که ب

یا با یک فیلسوف اخالقی محض و یا  ندگی و نحوه زندگی کردن می داندچند جمله زیبا در مورد ز 

 نه.نیستیم یک حکیم و دانای اخالقی روبرو 

استیضاح و با کامل با اهانت و  ویخته شد و جان داده عیسی با اهانت بر صلیب رومیان آ ک هآنجااز 

یده و مظلومش بازخوانی که به وی زده بودند را برای خودش و برای مردم ستمد وحشیگری اتهام

19"پادشاه یهودیان کردند که  " این است عیسی 

بلکه داستان ادعای سلطنت و تاج و تخت است.داستان یک مرد نیکوکار نیست ی داستان عیس

تاج و تخت ارسائیل، خالی نخواهد ماند.

نکه در رودخانه اردن توسط مردی که عیسی دعوت عمومی خود را بعد از آ  با توجه به کتاب مقدس ،

را موعظه می ماه ها بود که یحیی مردم  غاز کردآ  ی تعمید دهنده بود تعمید گرفت مشهور به یحی

)از گناهان دور باشند( چونکه او اعالم می کرد " این  .خود توبه کنند انکه باید از گناه کرد

 دیگر در بیان 20پادشاهی خداوند است. پادشاهی خداوند بر روی زمین در حال تحقق یافنت است."

ه مادو آ مدن امردم نا امید باید خود را برای آ  و یده خداوند در حال معرفی شدن استپادشاه برگز

خانه غوطه ور شوند و ب رود شانه توبه و پشیامنی از گناه در آ سازند. یحیی از مردم خواست تا به ن

 به نشانه پاک شدن از گناهان و بی تقوایی شان. ،غسل بگیرند

ن مورد بعدا است که ما در آ  عنی و مفهوم عمیقن روش دارای مدر حقیقت تعمید گرفنت عیسی به آ 

 بیشرت صحبت خواهیم کرد.

به سوی  بهرحال برای فعال کافی است که متوجه شویم زمانیکه یحیی تعمید دهنده دید که عیسی

ظه ن را می دادم و موعاست که در این مدت طوالنی نوید آمدن آ  این هامن وردفوراُ ایامن آ  او میاید

 می کردم.

۳۷: ۲۷متی. 91
۲: ۳متی. 02



23

مد که سی خواهد آ من ک، بعد از دادم میاست که درباره اش نوید  ناینک این هام،فریاد زد " هان

21من مقدم است."مرتبه اش ازمن باالتراست چون که اوبر 

خواهد شد و این متام نکته در اینجاست که یحیی می دانست که پادشاهی خداوند بر زمین برقرار 

 ن قلمرو پادشاهی.عنوان پادشاه آ  و حال او عیسی را نشان می دهد به پیام او بود

خرین نسل از یحیی آ  ،در نظر عیسی .یحیی نبود برای اور شخصیمهم اینجاست که این یک ب نکته 

برگزیده  سالتشان نشان دادن پادشاه حقیقی پیامربان عهد عتیق بود که مهم ترین هدف و ر 

 شام از گناهان فرستاده استم برای نجات نجااکه خداوند رس  این است پادشاه ،د به مردم بودخداون

لحظه موعود فرارسیده است، پادشاه اینک اینجا است. نحال یحیی اعالن می داشت که آ  و

ن چه شد.شاید شنیده باشید که بعد از آ 

د و روح خداوند ور که در آن تعمید گرفته بود رسبرآ  بدر کتاب مقدس آمده است که عیسی از آ 

 ک ایناین هانکه "  دا آمد از آسامنن متام وجودش را فرا گرفت  او نازل شد وهمچون کبوتری بر 

22خوشنودم." که ازاوبسیار ،است پرس محبوب من

ند که یقینا این صدای که همگان شنیدند و باور کرد موضوع تنها در کبوتر یا در صدای اهمیت این

 ن صدا چه فرمود؟بلکه اهمیت موضوع در این است که آ  .خداوند است نیست

و حتی در بعضی اوقات  س عمدتا  دارای معنی و مفهوم استبه طور معمول کلامت در کتاب مقد

 دارای مفاهیم متعدد می باشد.

را برای این جمله " این است پرس محبوب من" باز کنیم.   ر باب جزئیات باید جایگاه ویژهد

عیسی مسیح به طور رسمی  را عطا می فرمود خداوند به عیسی مسیح تاج باستانی بنی ارسائیل

عبارت " پرس خدا" یک عبارت بسیار رسیدیم؟ خوب . چطور به این نتیجه پادشاه یهودیان می شد

این  .این عبارت از عهد عتیق مانده بودخوب شناخته شده برای پادشاهان بنی ارسائیل بود و حتی 

د دعای بنی که خداون زمان .رده داری درمرصعبارت ریشه دارد در فرار بنی ارسائیل از چنگ ب

۳۰-۲۹: ۱یوحنا.12
۱۷-۱۶: ۳متی.22
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خداوند فرعون مرص را با جمله " بنی ارسائیل فرزند  ،ارسائیل را برای رهایی از چنگ مرصیان شنید

 اول من است" تهدید کرد.

این یک اعالم خشم  23باشد که مرا خدمت کنند." ،و گفت "من به تو می گویم پرس من را رها کن

را از متام ملت های جهان جدا ساخت.  آنهاو  شکار نسبت به ملت ارسائیل بودآلود و یک ابراز عشق آ 

را دوست  آنهاچرا که  ،حارضاست برای بنی ارسائیل بجنگد ه فرعون نشان داد که او حتیخداوند ب

دارد و به عنوان فرزندان اول خود می داند. سالها بعد این نام گزاری " پرس خدا " بازهم  به 

و د بزرگ و وارثانش نیز فرمود " من برای او داو  ل داده شد. خداوند درباره پادشاهیپادشاهان ارسائی

24پدر خواهم بود و او برایم پرس خواهد بود."

 هامنطور ؛"پرس خدا" خوانده می شودبه نام پادشاه ارسائیل  :ل ها و مناد ها بسیار مهم هستندسمبُ 

ند حتی یک پادشاه چون شاهان به منایندگی از ملتشان هست  .که ملت ارسائیل هم خوانده میشود

که در مورد  خود منایندگی می کند. پس هر حکم لتنکه جانشین  خداوند باشد از مقبل از آ 

از این  .صدق می کند خودش به تنهایی صادر شود می توان گفت برای متام ملتش در عموم هم

 ل اینگونه حس می شود که ارسائیلی ها پادشاه هستند.مناد یا سمبُ 

غسل تعمید عیسی چه در مورد  نگاه به نکته جالب اینکه خداوندرا درک کردید آ  همینکه این نکته

شرت )بعدا بین او و عیسی بود را ترشیح می کرد که بی او رابطه پدر و پرس ،هید برد. بلهپی خوا  ،گفت

توضیح داده خواهد شد( و همچنین خداوند رشوع کار عیسی به عنوان مناینده و پادشاه قوم بنی 

و مناینده و چه بسا قهرمان قوم ارسائیل را رسام اعالم می منود. زین پس عیسی به عنوان جانشین 

 بنی ارسائیل در برابر خداوند حارض خواهد بود.

او معموال از مردم میخواست  ،بله .ن اوستنست که اداره پادشاهی خداوند از آ عیسی همیشه می دا

. رسباز زد اینکه تاج پادشاهی بر رسش نهند تا این حقیقت را پوشیده نگاه دارند، حتی او یک بار از

 این به این معنی نبود که او در کل اداره پادشاهی خداوند را رد کرده باشد. اما

۲۳-۲۲: ۴خروج 32
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ن نوع پادشاهی که مردم انتظارش را شاهی بسیار متفاوت خواهد بود از آ بلکه او می دانست این پاد

او تاج را بر رس خواهد نهاد اما در وقت مناسبش نه هر زمان که مردم به  .می خواستندداشتند و 

ت عیسی این تحسین شاهانه را زمان خواهد در حقیق .قالبی و شتاب زده بررسش بگذارندورت انص

 را تحسین می کنند. ردم نیز بفهمند که چگونه پادشاهییرفت که نخست مپذ

. داشت یدیدار  با رسان قوم بنی ارسائیل ی تازه کاراد که عیسیمی گوی یدر مورد شب ،16 متی

که من کی هستم؟ جوابهای  ،مردم در مورد من چه فکر می کنند :ز پیروان  نزدیکش پرسیدعیسی ا

دیگری گفت الیاس ،یی تعمید دهندهیح وردند که " بعضی ها گفته اندپیروانش خرب آ  ،مدمتعددی آ 

 ".رمیا و یا یکی از پیامربانو دیگری گفت ا

 به هر ،مده باشدن آ می دانند که باید از قرب بیرو  ظاهرا عیسی بسیار متعجب شد که مردم او را کسی

عیسی بیشرت مشتاق بود بداند که مریدان و  .ار که بکنندبگذردم هر گونه که فکر می کنند حال م

" و اما شام چه می گویید که من کی هستم؟ "  را چگونه می بینند. عیسی پرسید  پیروان خاصش او

که  ،بود داد شمعون جواب اولین کسی که ،را در موقعیت جوابگویی قرار داد آنهااین سوال عیسی 

 " و ادامه داد " پرس خدای زنده. "گفت: " شام عیسی مسیح هستید 

که از کالم او می توان  اما حداقل درک ،معانی بیشرت نهفته است من فکر می کنم در کالم شمعون

ن م کرد }معنی مسیح به زبادریافت کرد این است که او عیسی را پادشاه تقدیس شده ارسائیل اعال 

 .یونانی تقدیس شده

و واکنش عیسی چه بود؟ " پرس خداوند ، پادشاه "

 ،خطاب به شمعون فرمود: "ای شمعون پرس یوناو  شدبدان مشهور را پذیرفت و او این متجید وتحسین 

 ،نظور انسان( نیاموختیچون تو این را از گوشت و خون )م و رحمت خداوند شامل حال تو باد برکت

 شکار ساخته است."آنرا بر تو آ  بلکه پدر آسامنی من

کرد که عیسی خود را عیسی را هامنگونه درک  کسیکه  ،رس نامیدرا بالفاصله پط وعیسی شمعون
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25، این است پادشاه حقیقی ارسائیل.درک کرده بود

درست یک هفته قبل از اعدام عیسی بر روی صلیب او ادعای  داستان دیگری است 19در لوقا 

شاگردانش در راه اورشلیم یار شگفت انگیز مطرح کرد. عیسی و وه عمومی و بسسلطنت خود را به شی

ن هفته در شهر جمع و اتفاقا صدها هزار مردم در آ  صحبودند برای رشکت در مراسم ساالنه عید ف

به شهر نزدیک شدند  آنهاوقتی  د.مهمرتین مراسم ساالنه یهودیان بو شده بودند، چون این یکی از 

نان گفت: " تفا و به آ به نام ب   وی قریه کوچکز شاگردانش را پیشرت فرستاد به سعیسی چند نفر ا

ی با خود بیاورید." در کتاب مقدس آمده است که عیس است را آنهاو کره االغی که منتظر  آنجابروید 

 هجمعیت انبو  ن االغ می نشیند و سفر کوتاهی از بتفا تا اورشلیم می کند ، این در حالی است کهبر آ 

 . حال ببینید بعد چه اتفاق می افتد:او را همراهی میکرد

ت به خاطر رس  شاگردان با خوشی و مَ  ه کوه زیتون نزدیک می شدند متامبه دامن آنهاهامنطور که 

ند کردند و که از وی دیده بودند با صدای بلند رشوع به حمد و سپاس خداو  م معجزاتمتا

و جاه و جالل در  سامننام خداوند می آید، سالمتی در آ  میگفتند: "مبارک باد آن پادشاهی که به

26عرش بر او باد"

جمعیت زیادی جاده را با لباسهای خود فرش کردند و بعضی ها شاخه های درختان را می بریدند 

مدند فریاد که از عقب می آ  آنهاکه پیش روی می رفتند و  نگاه جمعیتآ و در راه می گسرتانیدند.

 ،یدد، فرخنده باد آن کس که به نام خداوند می آو مبارک باد پرس داو د: "می زدند و می گفتن

27خداوند متعال او را مبارک سازد."

را ی خود و شاخ و برگ درختان ازمانیکه مردم لباسه .ستمتام اینها مملو از نکات بسیار با اهمیت ا

ن به حق را به منایش سلیم شداز ت در پیش پای عیسی پهن می کردند نه تنها اظهار منادین خود

شته همه اینها گذز و ا .د اعالم کردندو او را پادشاه خواندند واو را وارث داو  آنهابلکه  ،اشتندمی گذ

ی خود ند که پادشاه برای تقدیم قرباخوانده می ش ند که معموال هنگامرسود باستانی خود را خواند

۲۰-۱۳: ۱۶ متی52
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رامی داشت از پادشاه خود می ن رسود را فقط برای گمردم آ  .به خداوند وارد معبد می شد

28خواندند.

 آنهاعیسی به  ،جه عیسی را به خود جلب کرده بودرام و ساکت شده بود، تو متام صحنه یک منظره آ 

چند نفر از فریسی ها با استیضاح، شکایت کردند که " ای  چه می گویند آنهاگوش می داد تا بفهمد 

 شاگردانت امر کن که خاموش شوند." استاد به

می بینید صاحبان قدرت معابد چه می کنند؟ اآی

همراهی کند تا فریاد عدالت خواهی و تحسین و متجید پادشاهی  آنهاعیسی با میخواهند آنها

 ،خداوند را انکار کننداز او می خواستند تا سلطنت  آنهاخداوند را بی مورد و نامناسب جلوه دهند، 

، خاموش شوند آنهاجواب داد: " به شام می گویم، اگر  چنیناین آنهان کار را نکرد و به اما عیسی آ 

29مد."دانید که سنگها به فریاد خواهند آ ب

ن رسیده است؛ پادشاه به پایتخت سلطنت خود رسیده است.وقت آ  ،درنگ جایز نیست

دیگر بیش از این خالی نخواهد ماند. برای بیش از ششصد سال خالی بود تاج و تخت ارسائیل که

واقعی بر یک تاج و تخت حقیقی در یک تاریخ واقعی.یک پادشاه 

عیسی را به اورشلیم درک کنیم. ن روزسخت است که دقیقا متام نکات سفر آ البته امروزه برای ما 

ما بسیار مایلیم اینگونه فرض کنیم که انبوه جمعیت گرد عیسی جمع شده بودند و  من فکر می کنم

 هیجان انگیز برایشان اجرا کرد. عیسی هم یک منایش مذهبی فوق العاده 
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من فکر میکنم، ما بسیار مایلیم اینکونه فرض کنیم که انبوه جمعیت گرد عیسی جمع شده بودند  

مه را محو و مبهوت و هوعیسی هم یک منایش مذهبی فوق العاده هیجان انگیز برای شان اجرا کرد 

انه خود رفتند.مدند هر کس به سوی خخود کرد و در آخر که همه به هوش آ 

یک پادشاه واقعی را که بر تخت سلطنت  آنهابلکه  ؛ک پادشاه مذهبی را فریاد منیزدندی آنهااما 

 واقعی می نشست با یک تاریخ حقیقی را فریاد میزدند و اعالن می کردند.

بنی ارسائیل همیشه پادشاه نداشتند.

ل نبود توسط ریش سفیدان و بزرگان قوم فراتر از چند فامی آنهادر اوایل تاریخ زمانیکه جمعیت 

ایت و ن دوران و کتاب هایشان که توسط خداوند برای هدتوسط پیامربان آ رهربی میشدند. سپس 

م مردم ارسائیل از پیامرب خود آنجارهربی می شدند.تا اینکه رس  محافظت شان برانگیخته میشد

 گزیند.سموئیل خواستند تا از خداوند بخواهد پادشاهی برایشان بر 

از بورد، ولی مردم دشاه با خود فساد و تباهی می آ نان اخطار داد که پااما سموئیل مخالف بود و به آ 

م پادشاه تعیین شد و تاجگزاری کرد. سلطنت بنی ارسائیل در زمان نجااهم ارسار ورزیدند. رس 

 د به اوج قدرت خود رسیده بود.و پادشاهی داو 

)بسیار غیر منتظره( انتخاب شد از سوی خداوند تا بر مردم  یت الحمچوپان از روستای ب یک پرس

 حکومت کند. ) کامال شگفت انگیز( برکت داده شد و راهنامیی شد توسط خود خداوند.

 1000ر سال د از یک رشد بسیار رسیع برخوردار بود به طوریکه تاج و تخت ارسائیل را باالخره دو داو 

. متام قبیله ارسائیل را در زیر یک تاج و تخت متحد کرد ورد. او دوازدهقبل از میالد به دست آ 

باالتر از  ؛دادرا پایتخت سلطنت خود قرار  آنجااورشلیم را فتح کرد و  ،دشمنانش را تابع خود ساخت

د به عنوان و د را برای همیشه برقرار خواهد داشت. داو و همه اینها خداوند وعده داد که دودمان داو 

ن پادشاهی اائیل یاد می شود. بنابراین دوران سلطنت او به نام دور بزرگرتین پادشاه بنی ارس 

د خودش و داو  .دیان خوانده می شودو که او بنا نهاد به نام سلسله داو  دی یاد می شود و حکومتو داو 

یک انسان فرهیخته، حتی  .بع موسیقی نیز برخوردار بودطَ  یک جنگجوی قهار بود و از موهبت الهی  



29

بیشرت از نصف اشعار کتاب مقدس یهودیان زبور یا مزمور را او رسوده است. او  ،داو شعر هم می رسو 

 هنوز به عنوان مظهر ایامن و نیکو کاری یاد می شود.

او یک عشق عمیق  اما کامل بود، نه اصال اینطور نیست  اما این بدان معنی نیست که او یک انسان

ازمندی اش و ایامن قوی به رحمت اور به نیحس عمیق اعرتاف به گناهانش و ب ،به خداوند داشت

 شفقت خداوند که گناهانش را می بخشد. و 

در کتاب مقدس آ مده است که خداوند در مورد داو و د فرمود" مردی  به دنبال قلب خودش۳۰."  

زمانیکه داو ود در سال 970 قبل از میالد وفات نمود او در تاج و تخت اسرائیل بسیار موفق بود، 

همچنان که سلیمان پرسش هم، حکومت سلیمان بسیار گسترده بود و حتی بسیار باشکوه 

تـــــــــــر از دوران پدرش، حداقل در اوایل. 

ز راند، سلیامن بعد اذارسائیل غرق در شکوه و ثروت و عظمت بود، گویا دوران طالیی خود را می گ

فول گشت، ج و مرج و اُ دچار هر  ن حکومت سلطنتی ارسایلپس از آ  ،چهل سال حکومت فوت کرد

ودا در دو پادشاهی، ارسائیل در شامل و یه نگ داخلی ارسائیل را دو تکه ساختخیلی زود یک ج

و بعد از چند قرن، ملت هر دو پادشاهی به رسعت به سوی نزول و تباهی و بت پرستی سقوط  جنوب

 کردند.

رشک به خداوند زنده زنده  پرس خودش را برای کی از پادشاهان شامل به نام آهازکه ی تا جای

 سوزانید و قربانی کرد.

ودا را اخطار دهد تا از فرستاد تا هر دو ملت ارسائیل و یه در این بین خداوند پیامربانش را

را خواهد  آنهاتوبه کنند ،  آنهااگر  :سوی خدا بازگردند؛ خداوند فرمود گناهانشان توبه کنند و به

با داوری خداوند روبرو خواهند شد و  و اگر توبه نکنندت بخشید و دوباره یک ملت خواهد ساخ

قبل  700ن دو ملت توبه نکردند و عاقبت در سال هیچ یک از آ  .و تباهی خواهد بود عاقبتشان مرگ

شوریان قرار و تاز امپراطوری قدرمتند آ از میالد پادشاهی ارسائیل در شامل مورد هجوم و تاخت 

ودا کمی بیشرت از یک قرن وطن گشتند. پادشاهی جنوب یه جالی  و جبور به تبعید گرفت و ملتش م

۱۴: ۱۳اول سموئيل  30
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ورد و هجوم آ  آنهاقبل از میالد به  586از بابل در سال  بوکدنزرنتا زمانی که  ،رامش زیستدر آ 

 ن را ویران ساخت و مردمش را به بابل تبعید کرد.یم را با خاک یکسان کرد و معابد آ اورشل

حدقه بیرون کشیده  ن حمله بابلیان دستگیر شد و چشامنش ازدیان در جریاو پادشاه سلسله داو 

 ورده شد و به او گفته شده یک گاری بسته شده بود به بابل آ در بینی در حالی که ب ایشده و حلقه 

تهیه کند. دقیقا با همین  بوکدنزرتا برای باقی مانده عمرش غذایش را از پس مانده غذای میز ن

 جزئیات که بیان شد.

ن آ و تحقیر شدن. وحال از  ن جاه و جالل و شکوه و نه به این حقارت و پستیحال نه به آ به هر 

 بیشرت باقی منانده بود. سالها دیان یک کور شکسته وابسته به امپراطوری بابلو ه داو لپادشاهی سلس

 ن را در هممدند و پارسیارس بر بابلیان غلبه کرد، بعد از آن یونانی ها آ شت و امپراطوری پاگذ

مدند و یونانی ها را بلعیدند. ولی ملت ارسائیل هرگز نتوانست استقالل کوبیدند، سپس رومیان آ 

یطره و وابسته و همچنان تحت سَ  ،یا تاج و تخت خود را بازسازی کندخود را به دست بیاورد 

 د خالی ماند. البته هیچگاهو ار ملتهای دیگر باقی ماند. برای ششصد سال تاج و تخت داو خراجگذ

ز اخالی از امید به خداوند نبود. به این خاطر که با متام تحوالت سنگین که برای ارسائیل رخ داد؛ 

ل، پیامربان همواره به مردم امید می دادند و پیشگویی می کردند قبیل تفرقه، شکست، سقوط و تنُز 

ل می گفتند که به مردم ارسائی آنهادیان بازسازی خواهد شد. در حقیقت و که روزگاری پادشاهی داو 

د با پرهیزگاری و عدالت و خواهد فرستاد که از تخت داو  یک روزی برای بنی ارسائیل پادشاهخداوند 

ه سوی حکومت خواهد کرد. و خداوند او را با روح خود تقدیس خواهد کرد. او قلب های مردم را ب

حکومت خواهد کرد. نه او برای همیشه با فرزانگی، مهربانی و عشق  .یکتاپرستی هدایت خواهد کرد

ختص یک قوم که مُ  د دیگر یک تاج  و تختو تنها این؛ بلکه خداوند وعده فرمود که تاج و تخت داو 

 خاص باشد نخواهد بود.

خداوند قدرت و نفوذ خود را جهانی خواهد ساخت، متام ملت ها از رسارس دنیا به سوی اورشلیم 

31و ستایش کنند، پادشاه پادشاهان را.جاری خواهند شد تا پادشاه ارسائیل را احرتام 

  ۵ ؛ ميکا۱۱: ۹اشعيا  13
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یک به یک  آنهامد چرا که ک می آ ضح  ان از نظر مردم ارسائیل مُ متام این پیشگویی های پیامرب 

اوری خداوند می پادشاهان خود را می دیدند که به تاریکی سقوط می کنند و گرفتار خشم و د

ه چگونه با بی رحمی توسط بابلیان دیان را دیدند کو خرین پادشاه سلسله داو شوند. همچنان که آ 

نکه چشامنش از حدقه بیرون کشیده و زاری می کرد پیش از آ  مورد شامتت قرار گرفت و چطور عذر

شود. حال اگر مردم به دقت به سخنان پیامربانشان گوش می دادند، درمی یافتند که این پادشاه 

بر تخت سلطنت بنشیند و سپس  وعده داده شده مانند دیگر پادشاهانشان نیست که چند وقتی

 برتر.  او بسیار برتر از این سخنان است؛ بسیا مبیرد.

اگر به دقت گوش می دادند، درمی یافتند که خداوند وعده نداده که رصفا یک پادشاه را برای 

 مد.خود به عنوان پادشاه شان خواهد آ  بلکه او ،ارسائیل می فرستد

این پادشاه بزرگ چه می گوید تولدببینید اشعیاء پیامرب در مورد 

مد، به ما پرسی داده خواهد شد.خواهد آ  برای ما فرزندی

و دولت و اقتدار بر شانه های او نهاده خواهد شد.

مطلب مهمی تا اینجا نیست، درست است؟ مثل همه پادشاهان.

اما بیشرت بخوانید.

نام او اینگونه یاد خواهد شد.

رایزنی عالی، خدای توانا.

رامش.ی ابدی، رسور صلح و آ پدر 

رامش او بی نهایت است.وسعت قدرت حکومت او، صلح و آ 

د و درقلمرو پادشاهی اش.و }او خواهد نشست{ برتاج و تخت داو 

ن را تا برقرار کند و برپا دارد آ 
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32،از هم اکنون اال ابد.با عدل و انصاف

 ی " از هم اکنون اال ابد " حکم رانیپس بنابر این او یک پادشاه معمولی نیست، هیچ پادشاه معمول

با یک ن نخواهد بود. هیچ پادشاه معمولی هر چند یاامنی کند. هیچ پادشاه معمولی حکومتش بی پ

خطاب  رامشیزن عالی، پدر ابدی، رسور صلح و آ با القابی مانند را  چهره کامال رسمی و بی نشاط

ا غیر پادشاه، مجاز نیست تا خود را به نام پادشاه ی هیچ کسی  منی شود. و باالتر از همه اینها

 خداوند قادر و  توانا بخواند. هیچکس به جز خود خدا.

.ان پر از خوف خداوندچشمها گشاده و اذه

رس را تصور می کنم که این کلامت را می گفت:من همیشه پط

از خوف  پر گشوده و ذهن " تو مسیح هستی، پرس خدای زنده " به صورت نجوا گونه با چشامن

.خداوند

ه به من فکر می کنم اینها همه به این خاطر اتفاق می افتاد. بله در قدیم پادشاهان هم دیمی بین

طور نیست، نه این ی کردند که این فقط یک عنوان استهمه فکر منام پرس خدا معروف بودند. و 

د و اج و تخت داو ینده اشاره میکرد، به زمانیکه قصد داشت خود بر تخداوند به این روش به آ

 قط به عنوانبنشیند.هامنطور که پیامربان گفته بودند ، پادشاه بزرگ " پرس خدا " خواهد بود، نه ف

اهد بود. این هامن چیزی بود بلکه در حقیقت، خود خدا به عنواه پادشاه خو  یک مناد یا یک عنوان

 رس درک کرده بود.که پط

ادشاه بود. هامن مسیح، هامن کسی از بنی ارسائیل هامن پ مردی که در مقابل او نشسته بود این

 حقیقت همنه تنها با لقب، بلکه او در  ین او لقب پرس خدا را خواهد داشتکه تقدیس شده بود، بنابرا

 پرس خدا بود. نه تنها پادشاه ارسائیل بلکه پادشاه متام پادشاهان. 

 رس او را شناخته بود؛ خود خدا بودطاین مردی که پ

۷-۶: ۹اشعيا 23
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۴

" بزرگ " من هستمِ 

به یاد داشته باشید که  به یک بارگی در ذهن پطرس خطور نکرد  اوند استاندیشه اینکه عیسی خد

را که از  مشاهده کرد، دید که چگونه مریضانماه ها با عیسی سپری کرد، معجزات او را به چشم 

د، این رویدادها کافی است و حتی مردگان را زنده می کر  ری جواب شده بودند را شفا می دادهرد

 مبهوت کند.را مات و  هر بیننده که

ه این جهان و طبیعت درونش خود فرا خواهد رسید که اذهان خود دگرگون شوند، زمانیک زمان

بود که عیسی دعوت همگانی خود را تازه  ن موارد زمانعظیم کنند و تسلیم شوند. یکی از آ عیسی تبر 

و ارواح  مده که مریضان را شفا می دهدپخش شده بود که مردی آ به همه جا  رشوع کرده بود. خرب

صرب و  عیسی با ،بوهی دور عیسی را احاطه کرده بودناپاک را از جسم بیرون می کند. جمعیت ان

رواح نان برخورد می کرد. سخت مشغول شفا دادن مریضان و بیرون راندن او با مهربانی با آ  شکیبایی

 ن روز عیسی بسیار خسته شده بود.آ و در  ها بودیثه از بدنخب
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اح خبیثه در ساحل دریای جلیل بود و بیرون راندن ارو  نات ها بود که مشغول شفا دادن مریضساع

 او مجبور شد .سعی داشتند خود را به او برسانندتازه از راه رسیدند و  و دید که جمعیت عظیم دیگر

 نسوی دریا بروند.ه آ سوار شده و بهمراه شاگردانش بر کشتی بادبانی خود 

دریای جلیل برای عیسی و شاگردانش بسیار شناخته شده بود، یک بخش خوب و جالب در 

ن که دورادور آ  تفاق افتاد منطقها دهی او در یک چنین جایء تعلیامت عیسی و ماموریت شفا

وسط نکه ترس قبل از آ ز شاگردانش از جمله پطو بعضی ا کده های کوچک ماهیگیری قرار داشتده

ردند. سپری می ک آنجازندگی شان را با ماهیگیری در  خوانده شود تا به دنبال او بیایدعیسی فرا

ب تازه بود، مثل یک دریاچه با آ  واقعی نبود در واقع یک دریای ،دریای جلیل خیلی بزرگ نبود

 مایل نبود. 23مساحتش بیشرت از 

صد شود این است که این دریا حدودا هفتمورد خصوصیات این دریا گفته که باید در  ای اما نکته

زاد قرار گرفته که توسط یک رسی دره های عمیق با بادهای فوق فوت پایین تر از سطح دریاهای آ 

العاده خطرناک احاطه شده است . در کنار اینکه ماهی های بسیار فراوان برای ماهیگیری داشت 

 ه بدون هشدار قربانی می گرفت.ی بسیار سخت و مهیبش کنهاااما کال معروف بود به طوف

اهانش نکه عیسی و همر چند پس از آ  اتفاق افتاد. ساعات ن روز خاصو این هامن چیزی بود که در آ 

از ساحل  و به راه خود به سوی میانه دریاچه ادامه می دادند و بسیار برکشتی بادبانی خود نشستند

یدن کرد. ظاهرا به نظر منی رسید که این ی مشهور رشوع به وزنهاان طوفدور شده بودند، یکی از آ 

ن بود و قبال هم شاهد یکی از آ  آنجایک طوفان معمولی باشد، متی یکی از شاگردان عیسی که در 

 طوفان ها بود می نویسد:

ن از کلمه زلزله رس برای ترشیح آ بی سابقه " که پط " یک طوفان عظیم بود یک طوفان عظیم

ن یک طوفان نبود بلکه یک زلزله درون دریا بود، همراه با ند که آ تا به ما بفهام 33استفاده منود،

چه زده می شد. دراین بادهای شدید که همچون شالق از درون دره های تنگ و عمیق به سوی دریا

 ،التم  و درحال بلعیده شدن درون مرداببین شاگردان خود را درون قایق ناچیز که دچار امواج پرط

2۴: 8متی ۳۳
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به شدت خشمگین می دیدند. یانه دریامیر د سط امواج عظیمتو 

کشتی کوچک و  ،ت که هوش از رس همگان پریده باشدمسلام همه ترسیده بودند و طبیعی اس

باقی مناند.  آنهاضعیف هر لحظه امکان داشت که درهم بشکند و واژگون شود و هیچ اثری از 

 بنابراین همه وحشت زده بودند.

بالدرنگ شاگردان به سوی او  ،رامی خوابیده بودقب کشتی به آ نبود، او در ع آنجاعیسی در  از سوی

ال هالک دویدند تا او را از خواب بیدار کنند، فریاد می زدند " رسورم ما را نجات دهید، ما درح

 را ثبت کرده بود. آنهابودند که متی  "خوب اینها چیزهای .شدنیم

ا هالک می شویم" ، شام به فکر ما نیستید که ممرقس اینچنین گفت: "استاد

34ما هالک می شویم." !ا اینچنین گفت: "  استادلوق

شاگردان  ه باشند، ولی یک چیز که واضح استن لحظه خیلی چیزها گفتدرواقع ممکن است در آ 

بدهد.بیایید داستان انجام  در این مورد دند و می خواستند که عیسی یک کارخود را در خطر می دی

 وقف کنیم؛همینجا مت دقایقرا برای 

اینطور نیست؟ منظورم  یسی مراجعه کردند بسیار جالب استبه ع برای حل مشکالت شان آنها چون

ه واقعا یک برنام آنهاداشتند. من تا حدودی شک دارم که  دقیقا از عیسی چه توقع آنهااین است که 

یامن به عیسی ا شاگردان به اندازه کافی کامال واضح است که واقعی برای حل این مشکل داشتند

چیست من کامال مطمئنم ولی می دانید  ،بدهدانجام  داشتند که فکر کردند که او می تواند کاری

ن پشت ا باید خونرسد باشیم، خداوند در آ ن وقت نگفت:" می دانید چی است؟ واقعا مکه کسی در آ 

 خوابیده است."

قابل طوفان خشمگین محافظت کند؛ در م آنهااز  به یک طریق فقط انتظار داشتند که او آنهاشاید 

اما  !سنسوی دریا برساند  کسی منی داندرا به آ  آنهاحرکت کشتی را رسیع کند یا در یک لحظه 

انجام  نان از عیسی توقع داشتند که کاریهنگامی که آ  یر است این استذاپچیزی که هرگز انکار ن

۲۴: ۸؛  لوقا ۳۸: ۴؛  مرقس ۲۵: ۸ متی43
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داد را نداشتند.انجام  عا بدهد، هرگز حتی برای یک لحظه هم انتظار کاری که عیسی واق

برگردیم بر رس داستان.

اوکامال یک حرکت  ،عقب کشتی تا عیسی را بیدار کنند طراب هجوم بردند بهزمانیکه شاگردان با اض

 .نان صحبت کردنش را هم کمی مالیده باشد و با آ جای برخاست شاید چشام، او از کردشگفت انگیز 

35".اناینقدر ترسیده اید ای کم ایامن" چرا 

رس وسوسه شده باشد و گفته باشد: " ر یکی  دوتا از شاگردان مخصوصا پطدور از ذهن نیست اگ

 شام ما را مسخره می کنید؟" ولی هیچکس هیچ چیز نگفت. آیاچرا ترسیده ایم؟ 

گفت : " بلند شد و باد و دریا را رسزنش کنان  رامش عجیبدر کتاب مقدس آمده است : عیسی با آ 

.36".خاموش شورام باش و آ 

مثل پدری که فرزندش را اصالح می کند. ،زدت افسون کننده ای او بر طوفان ودریا نهیب چه کلام 

 تا به حال سعی کرده اید باد را رسزنش کنید یا با طوفان نزاع کنید؟ شام ممکن است به ساحل دریا

 د بگردید.که از دریا رس می زن هان برای همه کارهایبروید و به دنبال دلیل و بر 

کت باز حر باداز  خاموش شد که عیسی به طوفان گفت خاموش باش مده است زمانیدر کتاب مقدس آ 

که چطورطوفان به رامش بزرگ برقرار شد" همه شاگردان دیدند ماند. مرقس نوشته است :" آ 

ز کبارگی احتی زمانیکه باد به ی .ابقه نداشته استچنین چیزی هرگز س شدرام یکبارگی و رسیع آ 

ار باد و امواج هردو به رام شود. ولی اینبادامه دارد تا کامال آ  ب تا مدتتالطم آ  ،وزیدن بایستد

ان حیرت زده رامش مافوق طبیعی باز کرده باشند. شاگردیکبارگی آرام شدند تا راه را برای یک آ 

به  و گاه ، با بهت و حیرت گاه به یکدیگرچکه می کرد ب از متام بدنشانایستادند در حالیکه آ 

اما من رشط  ،مده که چه کسی این سوال را پرسیدنگریستند. البته در کتاب مقدس نیا عیسی می 

متناوبا در سکوت رسهای خود را تکان می دادند و این صحنه شگفت انگیز را برای  آنهامی بندم که 

۲۶:8متی. 53
39:4مرقس. 63
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هم تعریف می کردند و می پرسیدند " این کیست که حتی باد و دریا از او اطاعت می کند.۳۷

چیزی فراتر از یک پادشاه محض

 " تو مسیح که جواب عیسی را داد با گفنت ن روزداشت در آ  رس چه منظوره اینکه پطمن حیرانم ب

38هستی پرس خدای زنده."

رس فقط همین قدر است که او عیسی را پادشاه برحق رفای سخن پطبعضی ها فکر می کنند ژَ  

 بیشرت. اما من فکر منی ییند این یک بیانیه سیاسی بود و نه چیز می گو آنهاارسائیل شناخته بود. 

 او را با نام " پرس خدا" خواندندخرین بار شاگردان آ  ر درستی باشد. حال می گویم چراکنم این فک

ق تر از یک پادشاه محض سو داد که او را بسیار فراانجام  این دقیقا به این خاطر بود که او کارهای

رس بسیار به یاد ماندنی بود.چیزهای بود که مخصوصا برای پطاین ها . می داد

شاگردان مثل دفعه قبل   ،رام ساختبود که عیسی طوفان را آ  به زمانی بار دیگر رشایط بسیار شبیه

و  نسوی دریاچه و دقیقا مثل دفعه قبل باد رشوع به وزیدن کرددرون کشتی بودند در مسیر خود به آ 

مد به جز یک تفاوت کامال شبیه دفعه قبل به نظر می آ  رشایط  ،کوبیدامواج بر بدنه کشتی می 

 نبود. آنجااین بار دیگر عیسی  بزرگ

ن . پس از آ نان داد وهمه سیر شدندو پنج قرص عیسی بیش از پنج هزار نفر را با دو ماهی  نروزدر آ 

دیگر تهیه می  یقیل فرستاد ، شاید عیسی بعدا قانسوی دریای جلاو شاگردانش را پیشاپیش به آ 

ر ببه هرحال شاگردان سوار  ،ملحق می شد و یا شاید از راه خشکه دریاچه را دور میزد آنهاکرد و به 

تا دعوت  ،ماند نجاچه حرکت کردند، درحالیکه عیسی هامتی بادبانی خود به سوی دیگر دریاکش

ت به باالی کوه در عبادای اسرتاحت و سپس بر  د را برای جمعیت به امتام برساندموریت خو ماو 

یدند ، کشتی رانذرا می گ ناء شاگردان در درون کشتی شب سخترفت. در این اث نجاهام نزدیک

 بسیار پریشان بودند. آنهاباد و امواج در حال شدید شدن بود و  دچار دردرس شده بود

یک چیزی بین ساعت سه و شش صبح.مده است ساعت چهارصبح بود دقیقرتدر کتاب مقدس آ 

۴۱: ۴ مرقس73
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 طبیعتا ،می اید آنهاب قدم زنان به سوی نگاه کردند و دیدند کسی بر روی آ  تی شاگردان به دریاوق 

ت تبدیل شد و گریه کنان فریاد زدند که این یک َشبَح است. به وحش آنهاترس 

چیزی که در صحنه بعد اتفاق افتاد مطمئنا نه تنها یکی از صحنه های بسیار مشهور زندگی عیسی 

 دارد.یکی از پرمعنی ترین وعمیق ترین نکات را  نیز در بر است ؛ بلکه 

من هستم ،  " خاطر جمع باشیدصدا زد: ،اد و ناله های شاگردانش را شنیدوقتی عیسی صدای فری

ن چند کلمه ایامن خود رس از ایظاهرا پط نرتسید." حال صرب کنید و خوب به این جمله دقت کنید،

ا تدستور بدهید  داو صدا زد : " رسورم، اگر این شام هستی برویم ، کمی پیشرت ورده استرا به دست آ 

 ب نزد شام بیایم "من هم از روی آ 

یرت و حق دارید متعجب شوید، اگر فکر کنید که دیگر شاگردان چگونه با ح ،چه حرف باور نکردنی

رسجایش اده باشد، اما عقل او رس می نگریستند که نکند او عقلش را از دست دتعجب به سوی پط

چنین خواست امتحان کند و هماو می بود در این صدا زدن پطرس و جواب دادن عیسی نکاتی است

"  گفت:  رس چه فکر می کند، بنابراین عیسی او را دعوت کرد وعیسی هم باید می دانست که پط

ستاد ب ایو بر روی آ  رد و از کشتی خارج شدرامی یکی یکی بیرون کرس پاهایش را به آ بیا" سپس پط

اما قبل از اینکه به عیسی  ،امده است که چقدر مسافت را پیمودو قدم برداشت، در کتاب مقدس نی

ب فرو رفته است، فشار می آورد و حس کرد تا زانو داخل آ کرد باد به شدت بر او  رس حسبرسد پط

در فراگرفت و رشوع به فرو رفنت  همینکه چشمش را از چشامن عیسی برگرفت، وحشت وجودش را

ده : " بی درنگ مواست تا نجاتش دهد.در کتاب مقدس آ او حراسان فریاد زد و از عیسی خ .ب کردآ 

 محکم گرفت و به کشتی باز گرداند." عیسی دستش را 

وفان بازگشتند، طرس به کشتی رام شود، زمانیکه او و پطعیسی حتی به دریا دستور نداد تا آ این بار 

به ما میگوید: " کسانی که در  متیست که نجااینجا هام فترام گر به خودی خود به آهستگی آ 

کشتی بودند همه به پای او افتادند و او را عبادت میکردند و می گفتند، به راستی که تو پرس 

39خداوند هستی."

۳۳-۲۶: ۱۴ متی93
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از اینکه عیسی را پرس خداوند می خواندند چه است؟ آنهامنظور 

را به  جای این لقب پادشاهی هامن آیایل است؟ منظورشان این است که او پادشاه برحق ارسائ آیا

د استفاده می منود؟ به که ده ها پادشاه قبل از او هم این لقب را برای خو وی ارزانی می داشت 

ب راه میرفت و حتی یکی از ن خود دیدند که این مرد بر روی آ شاگردان با چشام هیچ عنوان

 ند.خواند تا او نیز این کار را بکخودشان را هم فرا

رس را وادار کرد که رام ساخت بدون اینکه کالم بگوید. دوباره فکر کنید چه چیزی پطو طوفان را آ 

قدم از کشتی بیرون نهد، او از کالم عیسی چه چیزی را درک کرد؟ " آسوده خاطر باشید، این من 

عیسی  هستم " و چه چیزی باعث شد تا نگویند: " آه اوکی، باشه ما دیگه مظطرب نیستیم  اون

او یک  آیاارد؟ چرا همه اینها به یکباره؟ عث شد تا قدم بر دریای خروشان بگذاست." و چه چیزی با

چنین ایامن قوی داشت که همه چیز را در کنرتل کامل عیسی بداند؟ جواب در جمله : " این من 

عیسی را  هستم " است. به هر جهت ممکن است از نظر دستور زبان انگلیسی این جمله عینا منظور

ن ینگونه است: " آسوده خاطر باشید  این من هستم " این هامنرساند. واژه به واژه این جمله عیسی ا

خدای خود این او از  .مدباور عمیق به عیسی در وی بوجود آ  یک چنان است که وقتی پطرس شنید

ی و معروف باستان ! این منم عیسی " بلکه او تعمداّ برای خود یکی از القاب " آهای را نشید که 

 برگزید. خدای توانگر ارسائیل را

.ائیل از دست مرصیان نجات یافتندارس اینها همه برمیگردد به زمانیکه بنی 

بین موسی و خداوند درباره این است که چرا او  گفتگو ،استانیکی از جالبرتین قسمتهای این د

 ارده است.د به عهده او گذادن کاری که خداوندانجام  برای ،اینقدر بد تجهیز شده است

ر را باور منی کنند، من سخنو  من آنها ،که من به اندازه کافی مهم نیستمورد او چندین بار بهانه آ 

یکی از  رد و بهانه هایش را قبول منی کرددر جمع نیستم، اما هر بار خداوند او را جواب می ک خوب

چه باید  آنهاخدای تو چه نام دارد؟ او به سوالت موسی این بود که اگر مردم پرسیدند که خوب این 

 بگوید؟ پاسخ خداوند بسیار عمیق و به خودی خود آشکار بود.

"  و و همین را به مردم ارسائیل بگو" و گفت بر ، کسی که هستمسی گفت: " من هستمخداوند به مو 
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0  خداوند خود را  اینگونه آشکار ساخت. من هستم که تو را به سوی آنها فرستادم"۴۰ بدینسان

خالق و  ،هرچه هست، باعث و بانی هرچه هست منشاء التر از همه، خدای جهان بی نهایتبا

"  " من هستم   .ت و همیشه خواهد بودفرمانروا و حاکم متام گیتی، تنها کسی که همیشه بوده، هس

 که عیسی نام ورد.  اولین باررس با شنیدنش ایامن خود را بدست آ بزرگ، این چیزی بود که پط

ی ین و ترسناکرتین نیرو ب راه می رفت.دریا قویرتزمانی بود که بر روی آ  می گرفت خداوند را بر خود

 سمبل باستانی آشفتگی و شیطان. فرینش بودآ 

قهور و تابع خود می برای رقیبان خداوند، اینجاست که عیسی همه اینها را مَ  ی افسانه ایاهخان

 ن را زیر قدمهای خود قرار می دهد.هد و جزء جزء آ می کند، فرمان می دن را تسخیر آ  ،سازد

، گوید: " قوی تر از امواج دریاها هنگ باستانی است که میو همه آبها" یک آ  " قوی تر از رعد و برق

عیسی را به نام پرس خدا  ،می بینید، زمانیکه شاگردان41خداوند باالمرتبه توانگر و قادر است."

می گفتند که او  آنها چیزی فراتر از یک پادشاه محض استتند که او اظهار داش آنهانامیدند. درواقع 

 " بزرگ. او خالق است، او است هامن " من هستم   ،خداوند است

مردی که ادعای خدایی می کرد

فقط اخرتاع و جعل شاگردانش  ،یند، ایده اینکه عیسی خداوند استبعضی وقت ها مردم می گو

ادعا را برای خودش نکرده باشد و بعد از مرگش شاگردانش  است. فرض کنید عیسی هیچوقت این

لط تعبیر غ ه استتادکه اف و متام اتفاقات آنهااین داستان را درست کرده باشند. یا اصال از خاطرات 

 کرده باشند.

در حقیقت عیسی واقعا  اما شام حتی الزم نیست که کتاب مقدس را به دقت بخوانید تا بفهمید که

 ،دهدانجام  حتی او  سعی نکرد که اینکار را بسیار زیرکانه بارها و بارها  .کرده استادعای خدایی 

 بلکه بسیار علنی.

۱۴: ۳خروج 04
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برای مثال زمانی که عیسی گفت: " من و پدر یکی هستیم " و در زمان دیگر وقتی فیلیپ ناشکیبا 

ما نشان بده." شد و متام نشانه ها را نادیده گرفت و به عیسی گفت: " رسورم، خدای پدر را به 

نکس که فیلیپ؟ هر آ  تو من را نشناخته ایعیسی جواب داد: " مدتهاست که من با تو هستم و هنوز 

و در جای دیگر، مرا دیده است، پدر را دیده است؛ چطور می توانی بگویی پدر را به من نشان بده؟ " 

ام شاهد زین پس ش خرین محاکمه خود به رسان یهودیان میدهد می گوید: "که در آ  در جوابی

سامن از بهشت می لق نشسته و سوار بر ابرهای آ بردست راست قادر مط خواهید بود که پرس انسان

خود را درید و ریبان به همین خاطر  ،و چه ادعای دارداید." بزرگ راهبان یهود بیدرنگ فهمید که ا

42که ادعای خدایی می کند. عیسی را به کفرگویی متهم کرد انسان

حاکامن یهودی سنگ  ،خود را در باالترین سطح مطرح کردکه عیسی ادعای  ین زمانیو همچن

کتاب مقدس می گوید رشایط بسیار خطرناک بود  .را سنگسار کنند و به قتل برسانندبرداشتند تا او 

به وقوع پیوست که فریسیان  زمانو عیسی می بایست از نظرها پنهان میشد تا نجات می یافت. این 

ما حقیقت را منی گوییم که تویک سامری  آیاخطاب به عیسی گفتند : "  و او را خواستند مدند وآ 

هستی که در وجودت اهریمن است؟"  این نهایت بی احرتامی و متهم کردن بود، مثل این می ماند 

که کسی را نه تنها به داشنت اهریمن بلکه به اهل واشنگنت دی سی بودن متهم کنیم. } شوخی 

بلکه در وجود من  داد: " در وجود من اهریمن نیست  خی کردم{ به هر حال عیسی پاسخکردم، شو 

هر  من هستید..... من به شام میگویم افتخار و رشافت پدرم هست.  شام منکر این رشافت و افتخار

هد بود و هرگز مرگ را منی بیند."کس که کالم من را شنید زنده جاوید خوا

منئ شدیم که تو " حال ما مط او را به گستاخی عظیم متهم کردنددند و حاکامن یهود تهمت ناروا ز 

ولی تو  ريا،یامربان مرده اندهامنطور که دیگر پ ،ابراهیم مرده است !یک دیوانه اهریمن هستی

که  از پدر ما ابراهیم و همه انبیاه تو آیارد، هر که از تعالیم من اطاعت کند هرگز نخواهد مُ  میگویی

43فکر میکنی کی هستی؟ " ؟زرگرتیرده اند بمُ 

ن را دید و آ  خوشحال بود ،روزی مرا ببیند از اینکه امید داشت یسی جواب داد: " پدر شام ابراهیمع

۶۴: ۲۶؛ متی ۹-۸: ۱۴؛ ۳۰: ۱۰ یوحنا 24
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و شادمان شد." به عبارت دیگر ابراهیم می دانست که خداوند وعده داده است که نجات دهنده را 

ن حاکامن یهود بسیار خشمگین و گیج می فرستد و به این امیدوار و خوشحال بود. در این حی

ندگی و حتی عیسی درباره ز  !ابراهیم درباره او خرب داشته استشدند. عیسی ادعا می کند که 

" تو هنوز پنجاه سال  بسیار سنگین بود آنهااین دیگر برای  ،احساسی ابراهیم چیزهای می داند

 بیشرت نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟"

انید کسی که پیش از " درست است، درست است، یقین بد داد آنهایسی جواب تکان دهنده ای به ع

44من هستم," ابراهیم بود 

 استفاده کرد. آنهاا ب رویارویدر اینجا باز هامن نام تکرار شد: " من هستم" و عیسی تعمدا و در 

ی گفته است از نظر دستور چونکه اگر اینطور نبود پس چیزی که عیس :نین ادعای داریمچطور چ

 زبان بسیار ضعیف است.

، می توانست که من قبل از ابراهیم وجود داشتمحتی اگر منظور عیسی از گفنت این عبارت این بود 

ن به راحتی بگوید : "قبل از اینکه ابراهیم باشد، من بودم." اما با بکار بردن جمله حال ساده " م

ری و منحرص به فرد خداوند را برای خود برگزید. به همین هستم" عیسی کامال شفاف، نام انحصا

می  مجبور شدند تا سنگ بردارند و او را سنگسار کنند. اگر او خدا منی بود و این ادعا را آنهاخاطر 

فکر می کردند، پس او بدترین کفر گویی و توهین به مقدسات را مرتکب شده  آنهاکرد همچنان که 

 .بود

روبرویی با تثلیث

ه وعیسی بارها و بارها الوهیت خود را ثابت کرد ین کفر گویی نیست، این حقیقت استلبته که اا

نگاه شام می توانید الیه های جدید از مفهوم و ارسارعیسی  و است. همینکه این را درک کردید آ 

ا که عیسی ر  است ان سلطنتی نیست، این هم یک ادعایپرس خدا بودن را ببینید. این تنها یک عنو 

 با خداوند مساوی می کند." ش و سیرت و احرتامن  در شان و شوکت و در مَ 

۵۸-۵۶: ۸ یوحنا 44
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نه تنها او واستند او را به قتل برسانند که یوحنا توضیح می دهد: "به این خاطر بیشرت یهودیان می خ

45

خدا را پدر می خواند، بلکه به اینطریق خود را با خدا برابر می ساخت"  در این کالم تعبیرات دیگری 

هم هست، بدینصورت که با این عبارت عیسی نه تنها لقب سلطنتی را از آ ن خود می کند و می گوید 

که او و خدا یکی است، بلکه همچنان یک رابطه یگانه و منحرص به فرد را فی مابین خود و خدای 

پدرترشیح می کند. "هیچکس پرس را نمی شناسد به جز پدر" و همچنین ادامه می دهد: " و 

هیچکس پدر را نمی شناسد بجز پرس و کسانی که پرس بخواهد، پدر را برایشان بشناساند"۴۶.  و در 

جای توضیح می دهد: 

 زیرا پدر پرس را دوست دارد و هر چه هر چه پدر می کند، پرس هم می کندیقین بدانید که 

داد تا  دهد به پرس نیز نشان می دهد و کارهای بزرگرت از این هم به او نشان خواهدانجام 

می زندگی  آنهامردگان را زنده می کند و به  ،تعجب کنید، زیرا هامنطور که پدرشام 

 پدر هیچکس را داوری منی کند، او متام .بخشد، پرس هم هر که را بخواهد زنده می کند

نکه همه هامنطور که پدر را احرتام می کنند، پرس را نیز تا آ  داوری را به پرس سپرده است

به پدر که او را فرستاده است بی  . کسی که به پرس بی احرتامی کندینداحرتام منا

4احرتامی کرده است." 7

خدا است و هم زمان خود را در یک رابطه یگانه  یسی پرس خدا ادعا می کند که خودشمی بینید؟ ع

 و منحرص به فرد و کامال موزون با خدای پدر میداند.

حال چطور ممکن است؟

و در عین حال با خدا رابطه خویشاوندی داشته باشد؟ عیسی خود خدا باشدر ممکن است که چطو 

رکیب ت ی شویم. تثلیث از نظر زبان شناسیاینجاست که ما با اصل تثلیث در مسیحیت روبرو م

و یا شنیده باشید که  د شام کلمه تثلیث را شنیده باشیدشای دوکلمه ) سه و یگانگی ( است.

و  صحبت می کنند خدای پرس و خدای روح القدس به طور جداگانه مسیحیان درباره خدای پدر و

۱۸: ۵ یوحنا 54
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معتقدند که همه اینها خدای واحد است و در عین حال که هر کدام از دیگری مجزا است، سه 

که تنها  مده استمقدس کامال شفاف از نخستین صفحه آن آ شخصیت مجزا ؛ نه سه خدا. در کتاب 

 ل این خدای یگانه در سه شخصیت متامیز وجود دارد.و در عین حا .یک خدای واحد وجود دارد

 آنهامتوجه شوید که مسیحیان نظریه یا اصل تثلیث را از خود نساخته اند،  من امیدوارم شام، البته

ن را درکتاب آ  آنهان دفاع می کنند، چون و از آ  رشح می دهند، فکر می کنندنرا معنی می کنند، آ 

 مقدس دیده اند.

که عیسی چگونه در مورد خود و رابطه اش با خدای پدر و درباره روح القدس صحبت شنیده اند  آنها

 نان از عیسی شنیده اند.را که آ  آنچهمی کند. در اینجا بسیار ساده و مخترص بیان میکنم، 

48شنیده اند که عیسی اظهار داشته است که تنها یک خدا وجود دارد. آنها. 1

درش خدا است و در اخیر روح خدا است و پ که او خود استشنیده اند که عیسی گفته  آنها. 2

49خدا است. القدس

یک شخصیت  ف ساخت که او و پدرش و روح القدسشنیده اند که عیسی شفا آنها. و در نهایت 3

50اما در یک رابطه منحرص به فرد و یگانه با یکدیگر. ، بلکه از هم متامیزاندنیستند

رید خواهید گفت من که نفهمیدم چطور ممکن است هر سه این حال شام اگر به این سه گفته بنگ

 گفتارها در یک زمان و از یک طریق درست باشد.

خوب اگر من هم بخواهم واقعا صادق باشم، نه تنها برای من بلکه برای همه مسیحیان هم چندان 

سی به عنوان یک مسیحی من به عی موضوع نیست واضح نیست. درک من این است که این اصل  

م ه آنهابه همه  اعتقاد دارم آنهااعتقاد دارم و عیسی این سه چیز را تعلیم داده است، پس من هم به 

 .ن کامال با عقلم جور در نیایدیاادر پزمان حتی اگر 

گاهم که من کامال آ  ،ن گذشتهر این سه گفتار وجود ندارد و از آ منطقی د اقضتننتیجه اینکه هیچ 

۲۹: ۱۲ مرقس  84
۱۰: ۱۲لوقا ؛ ۵۸: ۸؛ ۱۸: ۵ یوحنا 94
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ن دشوار ری در این دنیا است که درک کامل آ شام نیست و چیزهای بیمغز من بی نهایت ظرفیت 

است. پس چندان هم مشکل نیست اگر تصور کنم که بی نهایت مسائل هست که تنها درادراک بی 

ولی از چیزی که مطمنئ هستم این است که عیسی  .اوند می گنجد نه در مغز محدود مننهایت خد

. او و پدرش و روح القدس همه خدا هستند. او و پدرش و روح به ما درس داده که خداوند یکی است

و من همراه متام مسیحیان در طول  .با هم رابطه دارند آنهابلکه همه  ،القدس یک شخص نیستند

 "سه یگانه، یا تثلیث." می کنیم متام قرون این مجموعه کامل واقعیات را بیان

تنها راه

و رابطه ا. و ردید به باور اینکه عیسی در حقیقت خدا استهمینکه شام رشوع کنکته در اینجاست، 

که شام را  که اگر بخواهید خدایشام درخواهید یافت  .به فرد و یگانه با خدای پدر داردمنحرص 

 فریده است را بشناسید پس شام باید عیسی را بشناسید، این تنها راه است.آ 

" بزرگ، نیست. او  عیسی تنها " من هستم  به همین دلیل است که این نکته یک خرب خوب است که 

 یکی از ما است. همچنان کامال و همیشه
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۵

... یکی از ماست

 دالیل الوهیت آنهابرای  .مسیح را رد می کردند انسان بودن   ،عین از مردمدر اوایل تاریخ گروه م

که خدا است، انسان  حالهیچوجه امکان ندارد، در عین  می گفتند به آنهاعیسی بسیار قوی بود، 

دارد یا فرض کنیم که یک چیزی بین خدا و انسان  یشد. فرض کنیم که او یک پوست خدایهم با

کسانی که انسان بودن عیسی را رد  .نیست که او واقعا یکی از ما باشدباشد، ولی هرگز قابل تصور 

 به نام " دوکه تیستس "  انجام  می کردند، رس

  (Doke) نام برگرفته از واژه یونانی " دوکه " که این ،معروف شدند  

Docetists)  ( .و این نام خوبی برای این برداشت است مدن" استاست که به معنی" به نظر آ    

مد که انسان است.او  فقط به نظر می آ  ،انسان نبود می گویند عیسی واقعا آنها

مقدس را  کتاب آنهاس" اشتباه است، بقیه مسیحیان به رسعت اظهار داشتند که "دوکه تیست
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انسان می  ح نیست که فقط به نظروفهمیدند که عیسی یک وهم و یا یک خیال باطل یا رو  خواندند

اگر ما به کتاب مقدس ایامن کل انسان است و نه در حقیقت. است که در نگاه ما به ش ید، یا خدایآ

نسان بود، البته این مسیحیان به یک ا ،داشته باشیم می فهمیم که عیسی از بسیاری جهات

ده اند که عیسی پرس خداوند معتقد به این عقی آنهاهیچوجه جنبه الوهیت عیسی را رد منی کنند، 

" به این عقیده هستند که " من هستم   آنها"بزرگ و همچنین  " من هستم   فریننده هستیاست، آ 

 یکی از ما شده است. بزرگ به شکل باورنکردنی

ازدید کنندهنه فقط یک ب

 .ابت می کند او یک انسان بوده استاست که ث ی عیسی ماالمال از شواهد و دالیلداستان زندگ

او تشنه می شد، او خسته و مانده  ،به ما می گوید که او گرسنه می شدکتاب مقدس  .درست مثل ما

د( او یک چیزی می شد، حتی او را خواب فرا می گرفت ) صحنه چرت زدن در کشتی را به یاد بیاوری

انسانی به خود  چیزی شبیه به قهرمانان که بعضی وقت ها صورت   ،ن یونانی و رومی نبودیااشبیه خد

که همراه انسان  با همه مشکالت و ضعف های ،لی هیچوقت یک انسان واقعی نبودمی گرفتند، و 

که  های الت و ضعفبلکه عیسی واقعا یک انسان بود و او مجبور بود تا با همه مشک ،بودن است. نه

 مختص انسان بودن است را زندگی کند هامنظور که من و تو می کنیم .

افی اسرتاحت منی کرد، خسته می اگر او به اندازه ک .اگر چیزی منی خورد، گرسنه می شد یعنی او

و زمانی که رسبازان تاج خاردار را بر فرق رسش فشار دادند و میخ ها را بر مچ دست او فرو  .شد

حتی  د او سوگوار می شد و اشک می ریختدند، او درد می کشید، وقتی دوستان او می مر کر 

 او حتی ضعیف و ناتوان می شد. .مانیکه او قصد داشت بعد از دقایق دوستش را به زندگی برگرداندز 

 دو کسی را که مشغول متاشا ب ،ه رومی ها او را با تازیانه زدندنکدر کتاب مقدس آمده است، بعد از آ 

 مجبور ساختند تا صلیب عیسی را تا محل اعدام حمل کند.

ژرف تر و عمیق تر از این؟ ن او ُمرد، دلیلو بعد از آ 

یا اینکه فقط از نظر  ،یمه ُمرده باشد، یا یک ُمردن خاصاین نیست که او فقط به نظر ُمرده بیاید، یا ن



48

 این ن منی رسد، ولی بیشرت ازیاای به پحسی و احساسی ُمرده باشد، هر چند داستان با مرگ عیس

51 ورد نوشته نشده است، فقط او ُمردم در این

يت است كه ما باور كنيم مسيح يك انسان بود، به اين معنا كه او فقط يك اين نكته حائز اهم    

ت اوت براي بازديد ومالقامتف به خودي خود زيبا نيست كه انسان مشاهده گر دنياي ما نبود. آيا اين

؟ بيايد

آن ديگرى  ،شكوه بود خداوند خالق روى داد عظمت و آنچهاما اين هامن چيزي نبود كه اتفاق افتاد. 

 " بزرگ، همه به شكل انسان ظاهر شده بودند. "من هستم   بزرگ

التيني است به معني جسم   ایميگذارند كه در واقع كلمهتجسم مسيحيان نام اين واقعيت را      

كه خداوند در قالب مسيح مجسم شده است. ما بايد بسيار دقيق باشيم زيرا  بخشيدن، به اين معنى

جنبه  اين منظور حاصل ميشود كه ،اشتباه با برداشت .است گمراه كننده باشداين كلمه ممكن 

 اين همه پوشش را بر تن ميكند، شبيه کُت،كه خداوند اين  ،برشى مسيح رصف يك پوشش است

تيزم سوق ميدهد كه باور داشتند مسيح را به سمت ديدگاه دوکه  ما است. اين جنبه ي برشى مسيح

برشى  يد ويل ما موافق هستيم كه جوهرفقط برش به نظر مى آيد. هر فكري ميخواهيد داشته باش

ابعاد و تا عمق  تاب مقدس ميگويد كه مسيح در همه و ك فقط ظاهر نيست و بسيار فراتر است

ليل است كه مسيحيان در طول قرنها مسيح را اينگونه توصيف و به همني د .دوجودش برش ميباش

ا ياز خدا و انسان و  خدا و بخش انسان، يا تركيب یاماً خدا و متاماً برش." او بخشميكردند كه "مت

نيمي خدا و نيمي انسان نيست. 

اوخداوند است.      

و او انسان است.      

ز و براي هميشه غري ا مسيح اينك انسان است .ستموقتي ني ن حقيقتو منظور اين است: اي    

ين حقيقت در مورد وقتى داشتم با دوستم صبحانه مى خوردم، ا انسان نخواهد بود. چند سال پيش

۳۳: ۱۹؛  ۳۵: ۱۱؛ ۲: ۱۹؛  یوحنا ۵۰: ۲۷؛ ۲۴: ۸؛ ۲: ۴ متی15
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درمورد  ن خطور كرد. من و دوستم براى مدتیدر طول صحبت به ذهن م آشنا نا شكل هاي زندگانی

 ان بحث ميكرديم. امكان وجود نوعي ديگرى از زندگي هوشمند در جه

وال و غريه. سپس اين س به آن دارد يا نه و اگر دارد به چه نحو است ایو اينكه آيا كتاب مقدس اشاره

را  آنهاهم مثل ما جائزالخطا باشند آيا خداوند  آنهاى فضايي وجود دارند، اگر نهاامطرح شد: آيا انس

 و چگونه اينكار را خواهد كرد؟ نجات خواهد داد

و براي  در هيئت يك مريخى ظاهر خواهد شد مسيح كه او ميتواند ، "بله من اين بود اب رصيحجو      

فضايى  تصميم  هایاو درمورد انسان سُمرد، همينطور خواهد بود! و سپ هم خواهد آنهاگناهان 

يد؟ دوستم اما آيا متوجه ايراد ميشو ،ظه آن جواب منطقي به نظر مي رسيد" در آن لح.خواهد گرفت

و هرگز غري از  .بوده و خواهد بود و مسيح يك انسان است ،ش را تكان داد و گفت "نه گریكرس 

" من هيچگاه به اين قضيه اينطور نگاه نكرده بودم. انسان نخواهد بود

در يك كالم، او عشق مى ورزيد

كه مسيح  :دجالب بو  در واقع براي من اين يك گفتگوى غريمعمويل بود، اما نتيجه ي آن برايم بسيار

در اين روزگار آن كه بر تخت پادشاهى جهان تكيه زده است و هميشه خواهد بود.  يك انسان است

 تا ابد. براي نسلها او انسان خواهد بو ،تى او همه ى جهان را قضاوت ميكنديك انسان است. وق

تى به بهشت تا وق ،ان را شبيه كُت برتن نكردهخداوند انسان است و خواهد بود. فقط پوشش انس

 قلب، روح، ذهن و نريوي او انساين شده اند.  .خارج كند. او يك انسان شده است برگشت از تن

د دوست داشته باشد كه چنني تصور كنيد كه پرس خداوند چقدر انسان را باي فقط براى لحظه ی     

ام ر دومني مقد بود، دل تا ابد زنده خواهاو از از  گرفته، تصميم به انسان ماندن براي هميشه. تصميم

ر ديگ او ميدانست با اين تصميم. و زيبا با خداوند و روح الُقدوس هامهنگ ی كامل اتثليث، در رابطه

ندارد.  بازگشت

 و شام اين د او به شدت به ما عشق مى ورزدپرس خدا اين تصميم را بگري فقط يك دليل باعث ش 

 كنيد. جزييات زندگى او مشاهده مى  حقيقت را در متام
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بارها و بارها نويسندگان كتاب مقدس به ما گفته اند كه مسيح با اطرافيان خود بسيار با دلسوزى      

آمده كه دليل اينكه مدت طوالىن به شفا دادن مشغول بود اين است  متیرفتار مى كرد. در كتاب 

بود.  آنهاسوزي براى آمده كه دليل تعليم به مردم دل در كتاب مرقس .ددلسوزي ميكر  آنهاكه براى 

كه بالغ بر چهار هزار نفر بودند و براى چندين روز بود كه غذاى مناسب نخورده  وقتى او به جمعيت

"من براى اينها دلسوزى مى كنم چون سه روز است با من  دند نگاه مى كرد به حواريّون گفت:بو 

تم، ممكن است در راه از بني را گرسنه بفرسآنهاو منى خواهم  .اى خوردن ندارندهستند و چيزى بر 

"او  تعليم دهد آنهاشد كه مشتاق بودند به  مواجه يا آمد و با ازدحام جمعيتوقتى به كنار دربروند." 

 آنهاو او به  .همچون گوسفنداىن بودند ىب چوپانآنهادل ميسوزاند، به اين خاطر كه  آنهابراى 

52" مطالب زيادى را آموزش داد

و اين اتفاق افتاد: "وقتى  بود تنهايك بيوه  از ازه یک جوان آمد او تك فرزنديع جنتشيك باردر      

سپس جلو آمد و تابوت را ملس  '.و گفت 'گريه نكن ديد، دلش به حال او سوخت شهريار آن زن را

و مرده  با تو سخن ميگويم، برخيزجوان، گفت، اي مردواو  كرد، حمل كنندگان تابوت ايستادند

53درآمد، مسيح اورا به مادرش بازگرداند."  برخاست و به سخن

درحال گريه كردن است. یلعازر آمد و ديد خواهر شخص مردهوقتى او به خانه دوستش ا 

او را رس قرب او بردند.  پرسيد: "اورا كجا دفن كرده ايد؟""او بسيار احساساىت و ناراحت شد." مسيح 

در  ش، "مسيح به گريه افتاد." هيچ كس دوستدر مقابل قرب نجادر كتاب مقدس آمده است كه هام

ه غم و عشق ورزيدن مني داند. يهودياىن ابراز احساسات را چيزى به جز نتیجم اين هُ وَ هيچ نوع از تَ 

كه آنجا بودند درحالى كه رسشان را تكان ميدادند مى گفتند "ببينيد چگونه اورا دوست دارد." ۵۴ 

بط كه اغلب ادعاى پادشاهى دمهاى جدى و منظ؟ او از آن آ سيح چگونه انساىن استديديد كه م     

نه، مسيح كىس بود كه قلبش براى اطرافيانش مى تپيد. او از معارشت با  .و خداي ميكنند نبود

"كساىن كه حالشان خوب  و مى گفت حضور پيدا ميكرد آنها دان جامعه لذت ميربد و در جمعمرت

۱: ۱۴؛  ۳۴: ۶؛ متی ۳۴: ۶؛ مرقس ۳۲: ۱۵متی25
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براى كمك  ى صالح نيامده امنهاامن براى انس .ى مريضنهاااست نيازى به دكرت ندارند، برعكس انس

 را نوازش ميكرد آنهااو بچه هاى كوچك را در آغوش ميگرفت،  55به توبه كردن گناهكاران آمده ام."

را بر حذر آنهاد نمشغوليت او وقتى  اطرافيان ميخواستند بچه ها را  از او دور نگه دار وبه دليل 

با مردم با محبت سخن ميگفت،  ،شوخى ميكرد آنهاآغوش ميگرفت، با ميداشت. او حواريون را در 

و در يك كالم  د، قّوت قلب ميداد، دلجويى ميكردمردم را تشويق ميكرد، عفو ميكرد، روحيه ميدا

عشق مى ورزيد. 

با  ميداد كه فقط از عهده خدا بر مى آيدانجام  آيا مى بينيد؟ حتى وقتى اعامل خارق العاده     

اد بلكه به ما نشان د ،بود يك انساناو نه تنها  .ميدادانجام  و عطوفت و مهرباىن انساىن عميقعشق 

خداوند ميخواهد انسان هميشه حضور داشته باشد. 

۳۲ - ۳۱: ۵لوقا   55
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چرا پرس خداوند در هيئت يك انسان  ظاهر شد؟

 .به اين دليل كه ما نياز داريم آنطور باشد

 و مورد تاييدانسان بودن حقيقي رصف سيح نيامد تا به ما اين ها، اگرچه مهم است بدانيم م با همه

يم اينگونه باشد. ما نيازمند دار نيازنه، مسيح به انسان تبديل شد چون ما  خداوند را ياد بدهد

شد. اين دليل اصىل آمدن مسيح است تا همچون ما نزد خداوند با شخص هستيم كه مناينده 

 است را نجات دهد. شان برای مردم كه عاشق سلحشور  پادشاه

 از ما از اقدامات مسيح براى ورود به عرصه انسان شدن اين بود كه با ما شناخته شود، يىك بخش     

داشت كه در اولني روز تبليغ  رما باشد. به همني دليل بود كه مسيح ارصا تا بتواند مناينده  ،شود

به اين دليل  ا یحیی قبول منيكردابتددهد. در  عمومى خود ، یحیی تعميد دهنده اورا غسل تعميد

كه ميخواهند از به اين معنى كه براى گناهكاران است ميدانست غسل تعميد براى توبه است كه 

و نيازى به آن ندارد. مسيح یحیی  تو او ميدانست كه مسيح پرس پاك خداوند اسگناهان پاك شوند 

اما  يدانست كه او نياز به توبه نداردم او مانند یحیی  به خوىب را به خاطر مخالفت اش رسزنش نكرد

شود، به اين دليل كه براى انجام  "بگذار حاال اين دليل براى غسل تعميد او نبود به یحیی  گفت

یحیی حق با  به عبارت ديگر منظور او اين بود " اى  56".دن به درست كارى بسيار مناسب استرسي

ن خوب و و اال  اما دليل ديگرى در ذهن دارم ارم،توست، من نيازى به غسل تعميد براى توبه ند

نه به دليل توبه  ،دادانجام  " آيا مشاهده كرديد، مسيح غسل تعميد رامناسب است براى اين كار

انسان جائزالخطا  براى گناهانش بلكه خواست اين نكته را آشكار كند كه به طور كامل در هيئت

 ظاهر شده است. 

، محل اشتگذپاهايش را در جاى پاى ما م با ما مالقات كرد، كه هستي در هامن سطح ما او با

همنشني  ضعيف چه خوب و چه بد گناهكار و و با انسان های ندگى اش را در بني ما انتخاب كردز 

 . شد

۱۵: ۳ متی65
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 ا پرسو مسيح ر  مى آمد مى آوريد، مگرنه؟ آن صدا از آسامن و ادامه ماجرا را از قبل به خاطر     

 د، هامنا پادشاهلوكانه خداوند منصوب مى منو و او را به مقام پرس مُ  ميكردآسامىن خداوند معرىف 

 اما فعالً اين مقدار كاىف گرى در آن سخنان بهشتى وجود دارددي آرى هنوز نكات .قوم بنى ارسائيل

 نهاآ  از گناهكاران بوده او آمده بود تا مناينده ای غسل تعميد مسيح با عده اين دليلاست كه بدانيم 

.آنهاو حتى قهرمان  آنهاشد، پادشاه با

نربد آغاز مى شود

كه در  درمدت چهل روز .و بالفاصله اورا به بيابان كشاندا اب مرقس آمده است كه "اين روحيهدر كت

مسيح با  بود. پادشاه اين دومني گام درهمگون سازى 57".ود شيطان اورا وسوسه ميكردبيابان ب

 به آن آنهابرخواست تا ازطرف  ح شدن تغيري ناپذير با گناهكارانبا همسط رسيدن به مقام پادشاهى

ار مردم را زنده كند. بنابراين به بيابان رفت تا با دشمن خونخو آنها نربد كهن برود، تا آرمان گمشده

 ر مسيحمقتد   یو پادشاه بني شيطان اُم الفساد  ،روبرو شود، نربد كه تاريخ را مغضوب خواهد كرد

 آغاز شد. 

را آغاز كرده  ا به ما نشان مي دهد كه مسيح جنگت داستان اين واقعيت ر حتى جزئيات كم اهمي  

اد. گم كرده بودند. به اين فكر كنيد كه وسوسه در بيابان روى د د كه مردم او، هامن اّمت ارسائيلبو 

ودند. و اما بشكست خورده  فجيع آن حضور داشتند و به صورت كه قوم بنى ارسائيل نسىل در بيابان

ه بمناد چهل سال رسگرداىن قوم بنى ارسائيل در آن بيابان بود، بنابراين مسيح  چهل روز روزه گرفنت

 با .ا اتفاق افتاد اشتباه ناپذير استدر اينج آنچهصورت منادين هرروز را براى هر سال تحمل كرد. 

 اين كه تاج پادشاهى را بر رس داشت براى مردمش به جنگ رفت. 

گرف ترين كتاب متی بيشرت درمورد وسوسه شدن مسيح توسط شيطان سخن گفته. آن دوره از ش      

ارائه كرد، حجم فشار آن رشايط لحظات زندگى مسيح بود. هامنا شيطان به مسيح سه نوع وسوسه 

بان به فلك ميكشيد. حتى جغرافياى وسوسه ها اينگونه بيان ميكنند: اولني وسوسه در زمني بيارس 

۱۳-۱۲: ۱  مرقس75
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شدن ارتفاع متقابال با زياد  اد، دومى در باالى معبد و آخرى بر روى كوه بلند. گويیروى د

 باالتر مريفت.  فشاروسوسه نیز

"اگر واقعا پرس خداوند  چ شباهت به آزمايش نداشت. شيطان گفتشيطان هي اولني وسوسه     

مسيح نزديك يك ماه " در نظر داشته باشيد كه .كه سنگ ها بگو به نان تبديل شوندهستي، به اين ت

سيح م . افزون بر اينبسيار گرسنه بود پس ،زنده ماندن غذا ميخورد اندازه به وفقطكه روزه گرفته  بود

پس اين كار  ،دهدانجام  به مراتب عجيب تر از تبديل سنگ به نان ى ميتوانست معجزاتبه زود

 است كه مسيح به اسخا اين كار به رضر او بود؟ جواب در پبرايش آسان بود. اگر اينگونه بود پس چر 

که  بلکه به هر کالم ،سته به نان نیستزندگی انسان فقط  ب شيطان ميدهد "نوشته شده است 

ميداد يا نه. انجام  ميخواست را شيطان آنچه" نكته اين نيست كه آيا مسيح  وند می فرمایدخدا

اوند كه خد را ميخواهد، يا به راه پر رنج رفاه خود بنى ارسائيل بلكه اين بود كه آيا مسيح مانند قوم

بارها ئيكه انسان با خواسنت رفاه زود گذر خود آنجااز  .خواهد گذاشت برايش مقدر فرموده قدم

 مرتكب گناه شده بود، پادشاه مسيح به خداوند اميان داشت و خودرا حفظ منود. 

 بیت اورشليم برد و به باالترين نقطهداد، شيطان اورا به اورا شكست  وقتى مسيح اولني وسوسه     

را از اینجا به و گفت "اگر پرس خداوند هستى خود  د. باالترين نقطه رسگيجه مى آورداملقدس بر 

روی  نان تو را برفرشتگان خود دستور خواهد داد و آ  خداوند به ييكه نوشته شدهآنجاو از  پايني بينداز

" بار ديگر سخن شيطان بسيار معنى دار بود، او از  .پایت به سنگ بخورد ست خواهند برد مباداد

 ،ا اعامل كندمتون نقل قول كرده بود! به مانند وسوسه ى قبل هدف اين بود تا مسيح نظر خودر 

مشاهده منوديد؟ شيطان مسيح را وسوسه ميكرد تا با  و نه نظر خداوند را. مثل قوم بنى ارسائيل

. مسيح قبول نكرد و ند و قدرت او باعث شود مسيح از خود متجيد كندكالم خداو  رو قرار دادنر رود

" به عبارت ديگر،  .ی خود را امتحان نکنخدا خداوند ،به شيطان گفت "هامنگونه كه نوشته شده

زمان  كالمش را بپذير واو در ،او اميان بياور به .آزمایش كنينبايد به حاميت خداوند شك بكني و آنرا 

كه الزم است از تو حاميت خواهد كرد.  انو مك
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 مت جهان را بهبرد و شكوه و عظ باالى كوه اخانه ترين بود. شيطان مسيح را سومني وسوسه گست     

و سپس پيشنهاد خودرا ارائه كرد:  .او نشان داد

توطئه اگر زانو بزىن و مرا پرستش كنى!" چه پيشنهاد گستاخانه و  "همه ى اينها را به تو ميدهم

به  پدرش  آنچهبرانگيزي! مخلوق از خالق خود ميخواهد زانو بزند و اورا پرستش كند و در عوض به او 

كه پدر او برايش مقدر كرده. قوم بنى  پيشنهاد ميكند اما بسيار متفاوت از راه پر رنجاو قول داده را 

ود بپيوندند، تا توطئه كنند و ارسائيل بارها و بارها با اين وسوسه آزمايش شدند كه به همسايگان خ

نافرماىن كنند، همه اش به اين دليل تا شكوه و امنيت را از دستان كيس غري از خداوند دريافت 

 پايان برد و به وسوسه كننده گفت كنند. بارها بنى ارسائيل فريب خورد وىل مسيح نه. او جنگ را به

ه تو تنها خدای خود را سزاوار است ک "دور شو ای شیطان،هامنطور كه نوشته شده: ای خداوند،

58" که تنها اوست که سزاوار خدمت است، چرا پرستش کنی

طاعت اآيا مشاهده كرديد رفتار مسيح را وقتى در بيابان با شيطان روبرو شد؟ او نربد درستكارى و      

 ىب امياينكرد:  كه او انتخاب ن را گم كرده بودند. سه وسوسهرا برگزيد، نربدى كه مردمانش سالها آ 

مشهورترين شكست هاى قوم بنى  قدرت خداوند، نپرستيدن خداوند فراموش کردن د،به خداون

اده برگه برنده ى شيطان بودند كه اينك  براى پادشاه قوم بنى ارسائيل مورد استف آنهاارسائيل است. 

چالش كشيد. قهرمان مسيح مرحله به مرحله اورا به  اد. اما اين بار شيطان شكست خوردقرار ميد

 قوم بنى ارسائيل به جاى مردماناش جنگيد و پريوز شد!

را تا او مسيح  ،وسوسه هايش را به كار بست ىاتي شيطان همهكتاب لوقا بيان ميكند كه "وق 

ما نزاع بر رس روح انسانيت كه سالها در ان نرسيده،  ارسيدن زمان مناسب ترك كرد."۵۹ هنوز به پاي

و كامل رشوع شده است.  اينك متام ى بودحال شكل گري 

۱۰ - ۳: ۴ متی85
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۶

پیروزی آخرین برش

که در هر  عناوین جنگها، نربدها، و نزاعهایق در تاریخ دارند. اگر به منزاعها همیشه ریشه های ع

رس نخ  ن دلیل به وقوع نپیوسته است. گاهخواهید دید که هیچ کدام بدو  خ داده باشد بنگریدوقتی رُ 

خوب نربد مسیح و شیطان هم همینطور است. وقتی  قرنها پیش یا بیشرت باز می گردد ها بهاین نزاع

شیطان وسوسه گر را در بیابان دید و شکست داد، نقطه اوج نربد هزاران ساله ای  بود که  ،مسیح

ن بخشیدن به این نربد. آیابود برای پ ن دخیل بود. در حقیقت این رسآغازرسنوشت متام برش در آ 

 ای قرنها شیطان از در مخالفت با خدا در آمده بود و با خواست خداوند مخالفت می کرد، اما حاالبر 

قاطعانه خواهد داد. شیطان دیگر بی خرب از این نبود که  که او را شکستبا کسی رو در رو بود 

د این با وجو که فرزند خداست. بود ت رس گذرانده بود و برایش معلوم مسیح کیست، دو نربد را پش

و چرا که نه؟ هر برشی  به چه طریق می شود مسیح را به گناه وا داشت باور داشت کهشیطان هنوز 

در تاریخ به دام وسوسه هایش افتاده بود، چرا این یکی نیافتد؟ ممکن است خدا دچار اشتباه شده 

 .باشد و در هیئت و جسم یک انسان ظاهر شده است
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ت ها دارد. شاید بالخره خداهم شکست پذیر شده باشد. در برشی که ضعیف است و بسیار محدودی

ن اولین برخوردش با مسیح باید شیطان می فهمید که امید به پیروزیش بیهوده است. در یااپ

حقیقت شیطان با دیدن این که بهرتین ترفندهایش ناکارآمد شده بود، شام می توانید تصور کنید 

را که او به  بینی می کرد. تصور کنیم لحظه هایا پیش ن کار خویش ر یااکه چقدر مایوس شده و پ

مانروای یاد می آورد که خدا به او گفته بود و هزاران سال پیش قول داده بود که " وقتی مسیح آن فر 

شاید زمان طوالنی گذشته  60".بر پای بزنی ولی او رست را خواهد شکست بزرگ بیاید، تو شاید زخم

 نگ با خدا بهرت و آسان تر شده است. بود و او فکر می کرد رشایط ج

.او حاال می خواست که خدا را از تخت پادشاهی به زیر بکشد

طش با ارتبا زیاد در مورد شیطان منی گوید مترکز آن بیشرت روی خدا کتاب مقدس مطالب 

اما شیطان همیشه در خط  است آنهابرش،طغیان برشبرعلیه خدا وبرنامه نجات برشوبخشیش  

بزرگرتین دشمن خدا و  یشه وسوسه گر، فریبکار برای برشوو تاریخ وجود دارد چون همداستان 

برنامه های خدا است. از اصل و ریشه شیطان زیاد به ما گفته نشده است، اما کتاب مقدس نشانه 

ز که شیطان از کجا آمده است. از همه مهمرت این که شیطان یک آنتی ت   آنجاها را ذکر کرده اینجا و 

که قدرتش برابر با خدا بوده و شخصیتش متضاد باشد. به عبارت دیگر مانند یانگ  ای خدا نیستبر 

طبق منت عهد عتیق یا هامن  مکمل عرفان رشق دور نیست. و و یینگ دو نیروی متضاد

اصالت شیطان بر می گردد به آفرینش او به عنوان فرشته ای که مانند دیگر فرشتگان در تورات،

. اینجا حزقیال اینطور رشح می دهد: خدمت خدا بود

تو نگین کامل بودی؛ پر از عقالنیت و کامل زیبایی. 

 ؛ باغ خدایتو در باغ عدن بود

ی قیمتی بودی؛ یاقوت رسخ؛ الجوردتو پوشیده از سنگها

 شم، فیروزه، زمرد و لعلاملاس؛ یاقوت کبود؛ عقیق و یَ  

۱۵: ۳يش پيدا06
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ک شده بود.ی طال حرو  که در هنگام رشوع خلقت ات و تکمیل خلقت ات

هم مهیا و آماده شد.  آنهادر آن روز که تو خلق می شدی  

که برای نگهبانی مقرر شده بودی. یتو فرشته ای بود

من تو را مقرر منودم روی کوه مقدس الهی؛  

در میان سنگهای آتشینی که در آن قدم می نهادی. 

 شدی و بدی بودی از روزی که خلق تو عاری از گناه

61پیدا گردید. تو تا آن هنگام که ناراستی در

پادشاه شهری  می شود که این مطلب مستقیام دربارهواضح  ی شام کتاب حزقیال را می خوانیدوقت

و از غیب آگاه بوده است شده است  کند. همه چیزها توسط خدا پیش گوییصحبت می  صوربه نام 

اما دوباره در پیش  62".بفرست را بر شاه صور و عزایی " عذاب  آن هنگام که به حزقیال می گوید

اتفاق می افتد بیش  ای بسیار اعجاب انگیزی وجود دارد و گاه چیزهایگویی های عهد عتیق  پیامه

خ داده است. در هامن نخستین جمالت از چیزی که در ظاهر وجود دارد. این جا هم چنین چیزی رُ 

با  .کندصحبت منی صور پادشاه در شهری به نام  پیام فهمیده می شود که حزقیال فقط درباره یک

نار دریا در ثرومتند ولی نامشخص در ک که این مرد حاکم شهر .خواهد بودهمه اینها این به چه معنا

همچنین او در گامرده شده بود  فرشته نگهبان آنجاو این که او در  در عدن بود خاور نزدیک باستان

حتی از دید یک شاعر هم چنین مجموعه ای حتی اگر به  اصال قابل فهم نیست؛ کوه مقدس بود

 .حد تخیلی و ناممکن به نظر می رسدخاطرش خطور کند یک آشفتگی شعری و شعری بیش از 

هره شیطانی پادشاه قطعا ماجرا چیز دیگری است و تاثیرش سینامیی و هیجانی است. گویی که چ

هره دیگر که در پشت چ چهره  ،ی کندشامیل دیگری ظهور و بروز مهر لحظه در صورت و  صور

تشویق می کند و شخصیتش را انعکاس می  که او را امر می کند  ،شیطانی این پادشاه پنهان است

آسامنی اش را بر علیه   چه می کند؟ در حالی که قدرت رسالت آنجامی بیند که حزقیال در  آیادهد. 

  ۱۵-۱۲: ۲۸حزقیال 16
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ه ای پشت پرده این طغیانگر بر علیه خدا می گسرتاند، به ما گوشزد می کند که چه چهر  شاه صور

د که چگونه از هامن شیطان است. بنابراین حزقیال رشحی می آور  قرار دارد آن چهره پس پرده،

لت را به شکوه و جلوه "تو در قلبت مغرور بودی به خاطر زیبایی ات؛ تو عق  .جایگاهش سقوط کرد

تم، من تو را به پادشاهان نشان خواهم داد تا من تو را از بهشت به زمین فرو می فرس گری فروختی،

شیطان را این  گناه ،پیامرب دیگری به نام اشعیا 63".کردن بر تو چشامنشان جشن بگیرند با نگاه

حر! چگونه به اره صبح، ای پرس ص" تو چگونه از بهشت رانده شدی، ای ست چنین توصیف می کند

"من به بهشت  ی گفتیتو در قلب خود م کردیکه مردمان را حقیر و گمراه  افتادی، توییخاک 

در باالترین مکان قرار خواهم داد صعود خواهم کرد، باالتر از ستارگان الهی من تخت پادشاهی ام را 

بیش   4" .مانند اعلی ترین اعلی خواهم ساختمن باالتر از جایگاه ابرها خواهم رفت؛ من خود را به 

آن جهانی اش  . به خاطر همه آن شکوه و زیباین غرور او بوداز هر چیز دیگری بزرگرتین گناه شیطا

 خدا او را خلق کرده بود راضی و قانع نبود.  آنچهاو به 

او می خواست به مانند اعلی ترین اعلی باشد هامنطور که اشعیا گفته  خواسته او بیش از این بود

هیچ جای تعجب دارد  آیاراین پس بناب .خدا را از تخت سلطنتش به زیر کشدبود. او می خواست تا 

غیان کند و راه و او را وسوسه کند تا در برابر حرف خدا ط وقتی تصمیم گرفت به برش حمله کندکه 

 ه مانندبفرمانربداری از خدا را رها کنند، شام هم  آنهاقول داد اگر فقط  آنهااو به  ،خود را پیش بگیرد

 خدا خواهید شد؟ 

.که خدا پادشاه و حاکم استیک یادآوری حیاتی این است 

د که ن به زودی مشخص می شو بنابرای ،در کتاب پیدایش ،آمده استدر هامن ابتدای کتاب مقدس  

با اولین وسوسه موفقیت آمیزش در به گناه کشانیدن اولین برش، شیطان چرا برش به مسیح نیاز دارد.

بود  چنان نه تنها این رضبه همو  یافتر از این رضبه بهبود نخواهد رضبه ای زد که فکر کرد برش دیگ

مه پیدایش به که بر قلب خدا فرود آمده بود بلکه اساس تخت سلطنت خدایی را هم لرزانده بود. کل
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داوند کتاب هم دقیقا درباره همین رسآغاز است. در فصل اول آمده است که خو معنای "آغاز " است 

به سهولت فقط امر کرد آفریده ات و ماهیان و حیوانزمین، دریا، پرندگان  چگونه متام جهان را آفرید 

آفرینش او خوب بود. در ضمن  می شود که وقتی کار خلقت متام شدشوید و خلق شدند، بعد واضح 

 د آفرینش هامنا خلق برش بود. اولین انسان خلق شده فقط مخلوقیبَ رس سَ  ل  می گوید که گُ 

ود، این را کتاب مقدس را به صورت خود آفریده ب او خاص بود، خدا او .همچون دیگر حیوانات نبود

در نزد خدا و  جای مخصوص از دیگر حیوانات می داند. برش و به وضوح مقام او را باالتر ذکر می کند

برنامه های خدا دارد. در کتاب پیدایش آفرینش برش را توسط خدا این چنین توصیف می کند: " 

و او این چنین یک  دمیدو در سوراخ بینی او دم حیات را خداوند انسان را از خاک و زمین آفرید 

65" موجود زنده گردید

ی آدم می شود. معادل " برش " در واقع "آدم " است، که طبیعتا نام اولین برش یعن ربیع  کلمه 

که خدا  هربان بود. آدم را در مکان مخصوص از زمین به نام عدنانسان م به خداوند از اول نسبت

ن جاری بود و متام درختان و آ  بود که نهرها در  مکان زیبای آنجاساخته بود جای داد. باغی در آن 

و عالوه بر آن در وسط باغ دو  از نظر خوراک لذیذ بود می رویید و ان که از منظر چشم زیباگیاه

درخت مخصوص دیگری بود یکی درخت زندگی و دیگری درخت دانش و شناخت خوب و بد. زندگی 

"  نبود. آدم نیازمند یک همنشین بود و خدا این را می دانستباغ خوب بود هر چند کامل آدم در آن 

ده ای خواهم ساخت که من برایش یاری کنن ، این خوب نیست که آدم تنها باشدو سپس خدا فرمود

می انجام  " پس خدا هامن کاری را کرد که شاید ما هم در این موقعیت هامن را .جفت او باشد

ه حاال اگر شام تعجب کردید که این چ 66و از آدم خواست همه این حیوانات را نام بربد!ا ،دادیم

خیلی از مردم در مواجهه به این  !کاری است که خدا خواسته از آدم شام در این سوال تنها نیستید

به فکر فرو می روند و برایشان غیر قابل درک است.  یا ت داستان متعجب می شوند و لحظقسم

خوشایند  ی بوده اند آنرا مانند یک قسمت ز مردم حتی کسانی که مدت زیادی مسیحخیلی ا

مانند یک تبلیغات تلویزیونی قبل از این که دوباره داستان جدی . یاداستان برای کودکان می دانند
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با خلق حوا آغاز شود. اما اگر شام می خواهید کتاب مقدس را بفهمید یک اصل مهم را باید به 

ارید که هیچ جای کتاب مقدس بدون دلیل نیامده است. داستان نام بردن آدم از خاطر بسپ

حیوانات در کتاب مقدس دو امر مهم را در خود نهفته دارد. اول این که خدا یک درس مهم به آدم 

دم نام ژه می روند و آ دم ر  دگان و ماهی ها و حرشات از جلوی آ می دهد. هنگامی که حیوانات  و پرن

این مخلوقات برای او همدم  او درک می کند که هیچ کدام " برب کرگدن و پشه.مانندمی برد را  آنها

خداوند آدم را ن رسید، یااهیچ کدامشان شبیه به او نیستند. وقتی این کار به پ مناسب نخواهد بود

تا  ریندی پهلو)دنده یا قربغه( آدم اولین زن را می آفنهاامی برد و از یکی از استخو  به خواب عمیق

هیجان زده شده بود وقتی که از خواب برخواست و این زن آدم باشد. تصور کنید که آدم چقدر همدم 

را پیش روی خود دید! او از هر نظر کامل بود! مخصوصا این که قبال دیده بود که چقدر نهنگ و 

داقل استخوانش زرافه و حرشات به عنوان همدم اصال به درد منی خوردند، آدم فریاد زد که " این ح

، چون از وجود من او باید زن و همدم من نامیده شود تخوان من است و گوشتش از گوشت مناز اس

آفریده شده است " حاال دانست
6

ه می شود که چرا خدا از آدم خواست اول همه حیوانات را نام بربد.

برای او مخصوص آفریده ست که در برابر او ایستاده ا است تا آدم بداند که بدون شک ان زنخدا خو 

 .میدن حیوانات دلیل دیگری هم داشتو بی نهایت شبیه خود آدم ساخته شده است. نا شده است

شاید خدا از این کار آدم که حیوانات را نام بربد برایش خوشایند بوده است اما این همه ماجرا نیست 

که آدم روی زمین سوی خدا بود از  حقیقت درسریح نبوده است. این در ج و تفرُ فَ و همه اش برای تَ 

رت و شکل خود خدا که به صو  برش سبد آفرینشبه عنوان گل رس  .در آینده چه نقش را دارا می باشد

نام نهادن روی چیزی در واقع نشان دهنده  .یست فرمانروای زمین باشدآدم می با ساخته شده بود

روی فرزند حاکمیت و رسپرستی در بر رومامانند نام گذاری پد عامل قدرت و رسپرستی را می رساندا

خود را بر روی حیوانات دارد. به این ترتیب با نام گذاری روی حیوانات آدم حاکمیت و رسپرستی 

 آدم با این کار خلیفه خدا روی زمین می شد تحت رسپرستی خود خدا.  .اعالم کرد

شت " او بر او نام گذا  دیدمیم به محض این که آدم زن را این وقتی اهمیت پیدا می کند که ما بفه

 برای زنش دوباره نام انتخاب کردکتاب مقدس باز هم می گوید که آدم  باید زن نامیده شود" و بعدتر
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خداوند نظام  دادانجام  اینجا متوجه می شوید کاری را که خداوند " .نش را حوا نام نهاد" آدم ز 

هر دویشان به عنوان  بر حوا حاکمیت دارد که آدم ،پایه ریزی کردحاکمیت و قدرت را سلسله مراتب 

زیر سیطره خداوند هستند. حاال  هر بر متام مخلوقات حاکمیت دارند و همه در مجموعزن و شو 

را به صورت و شکل خود خلق کردم  گفت من برش خدا که چرا منظور خدا را می فهمیم حداقل این

نشان می کند که چه کسی زمامدار مجسمه و شامیل شاهان در یک رسزمین به ساکنانش خاطر 

است. مجمسه و صورت شاهان روی نقطه بلندی از شهر قرار می گرفت تا اعالن کند که شاه و حاکم 

 .است ل و هیئت خداوند مانند هامن مجسمهشان کی است. ساخنت برش یعنی آدم و حوا به شک

شان خداوند  ی کند که پادشاهمجسمه ای که شکل پادشاه یعنی خدا را دارد که به مخلوقات یادآور 

خدا به همه جهان اعالم می کند که خدا  جه  است. بنابراین روشن شد که برش به عنوان صورت و وَ 

حاکمیت دارد از  آنهااگر برش برتر از دیگر مخلوقات خلق شده پس بر  بنابراین .استم جهان حاک

نده خدا باز هم بر مخلوقات جانب دیگر چون به صورت و شکل خدا ساخته شده به عنوان منای

حاکمیت دارد هامنند خود خداوند. همه این حوادث چیزی بود که شیطان را بی نهایت آزار می 

داد. 

.دادن بودفاجعه در حال رخ

 همه ترفندهای شیطان دقیق برنامه ریزی شده بود تا همه متهیدات خدا که در باغ سنجیده شده 

را مرتکب  ا منی خواست که برش یک گناه کوچکشیطان فقط این ر  بود از بین برود. شام می بینید

ه ناو همچنان متام نش م نظام سلسله حاکمیت و فرمانروای را شود و دیگر هیچ. او می خواست متا

ی حاکمیت خدا را که خداوند تعیین کرده بود را از بین بربد. ها

در  شود و فرو ریزد و خدا تحقیر شود نابوداو می خواست متام این نظام و ساختار از رس تا به پایین 

که خواستند بخورند به  هر درختاز آزادند که  آنهاکتاب مقدس خداوند به آدم و حوا می گوید که 

هم است. یکی این مُ  نباید بخورند این درخت از جهات ، کهنیک و بد ، درخت شناخت  جز یک درخت

وقتی خدا به آدم گفت  بلکه محدودیتهای دارد ،مطلق نیست و تسلط برش بر مخلوقاتکه حاکمیت 

 ،منع کرده است که از آن درخت نخور این به معنی آن نبود که خدا دم دمی مزاج است و بدون دلیل
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با این کار به آنان یادآوری می شد که خدا حاکم واقعی و مطلق است هر چند آنان را خلیفه خود قرار 

به همین دلیل  .ت و حاکم واقعی و خالق آنان استسداده است اما محدودیت هم وضع کرده ا

درخت بخورید شام که از این  ی" روز  این فرمان را بسیار شدید وضع کردمجازات و رسپیچی از 

خواهید مرد."  برای آدم و 
6

ای خروج از حاکمیت خدا بوده استبر  حوا رسپیچی از این فرمان تالش

نگ بر علیه خدا خواهد بود. این درخت از نظر دیگر اعالن ج و این چنین احساس می شود که نوع

برایشان مشخص بود که " تشخیص خوب و بد" در  ود. اولین خوانندگان کتاب پیدایشهم مهم ب

واقع کار و وظیفه یک قاضی در رسزمین آن زمان ارسائیل بوده است. به این معنی که قاضی 

 آن تصمیم می گرفته است. درختبق تشخیص می داده است که کدام خوب است و کدام بد و ط

بوده است که آدم می توانسته از  مکان آنجابنابراین جایگاه قضاوت بوده است.   ،خوب و بد شناخت

و  ب باشد تا بدیها در آن وارد نشودمراق ربد به عنوان نگهبان باغ خداوندقدرت حاکمیت خود بهره ب

 شود و بیرون رانده شود. مطمنئ گردد هر بدی که قصد ورود دارد تشخیص داده

که به آدم از قدرت بی انتهای خدا را یادآوری می کرد  همین مکان بود کنار درخت قضاوتدرست در 

ا به حو  پیشنهاد خود را او خود را به شکل یک مار درآورد و با وعده  ،شیطان ترفند خود را به کار برد ،

آن درخت خورد. کتاب پیدایش این چنین  داد که پس از آن حوا فرمان خدا را شکست و از میوه

توصیف می کند: 

خدا واقعا به شام  آیا" ه خدا آفریده بود. او به زن گفت بود ک فریبکار و حیله گرترین  جانور اکنون مار

میوه در این باغ  آنچهگفته که از درختان این باغ نخورید؟ " و زن به مار گفت " ما اجازه داریم که هر 

و نه به آن  بخوریداست وسط باغ  که در ه است که شام نباید از میوه درختاما خدا گفتاست بخوریم 

" اما مار به زن گفت " مطمنئ باش که .ردوگرنه خواهید مُ  و نه حتی آنرا ملس کنیدنزدیک شوید 

 ت بخورید چشامن تان بازبه خاطر این که خدا می داند اگر شام از میوه این درخ ،ردشام نخواهید مُ 

" بنابراین زن  خواهد شد و شام مانند خود خدا خواهید شد و بد را ازخوب تشخیص خواهید داد

و این که  می منود ینظر می رسید و چشم نواز  میوه این درخت خوردنی و خوشمزه به قتی دید که و 
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برای ند و خورد و همچنان د، او یکی از این میوه ها را کَو هر کس از آن بخورد دانا و عاقل می ش

6و آدم هم خورد.  هم که در کنارش بود داد تا بخوردشوهرش  9

این نتیجه مصیبت باری را در بر داشت، حداقل در آن لحظه پیروزی کامل برای شیطان محسوب 

ن که با وعده سپردن به ایار کرد که نافرمانی او را بکند می شد. نه تنها او مخلوق محبوب خدا را واد

جام ان را بلکه او آن کار مهم زوی آن بود،اهند شد هامنطور که خود شیطان در آر به مانند خدا خو  آنها

 اکمیت و قدرت را رسنگونساختار نظام سلسله مراتب ح اول در رس پرورانده بود: او متامداد که از 

 به این شکل که:  کرده بود

به جای این که به سمت  به این فکر کرده اید که چرا شیطان رساغ حوا رفت و او را وسوسه کرد آیا

و حتی  را اول دریافت کرده بود سی بود که مقام حاکمیت و خلیفه بودنآدم برود؟ هر چند که آدم ک

ین در باقی کتاب مقدس همیشه این آدم است که به خاطر نافرمانی رسزنش می شود، باز هم با ا

رده یطان شاید فکر می کچرا؟ این نه به این خاطر بود که ش حال شیطان اول به سمت حوا رفت

نه، دلیل آن این است که او می خواست متام نظام ترتیب  .است که حوا طعمه آسانرتی است

 کاملی خواست تا این را به نحو احسن و حاکمیت و قدرت به هم بخورد و خدا تحقیر شود. او م

؛ بلکه او می خواست دهد. بنابراین او فقط این را منی خواست تا آدم نافرمانی خدا را بکندانجام 

آدم را به واسطه نافرمانی اش از خداوند رسنگون کند. باز این سوال پیش می آید که چرا  ,حوا

شیطان در هیئت یک مار به رساغ این دو برش رفت؟ چرا به صورت یک انسان دیگرنه ، یا حتی اگر 

یامد؟ به هامن دلیل باید به صورت حیوان می بود، چرا به صورت یک زرافه یا سگ صحرایی در ن

قبلی، به خاطر این که شیطان می خواست سلسله مراتب حاکمیت و قدرت خدا را متاما فرو بریزد. 

همچنین )به عنوان و  که آدم و حوا بر آن حاکمیت داشت پس اول او به صورت یک حیوان ظاهر شد

می کنید؟ سلسله  مالحظه آیایک سمبل( کمرتین درجه از حیوانات، یعنی مار را انتخاب کرد. 

و آن زن مرد را  نازلرتین حیوانات زن را فریب دادمراتب قدرت مانند بازی ی دومینو فرو می ریخت. 

و آن مرد هم بر علیه خداوند اعالن جنگ کرد. فاجعه قریب است  که کامل به وقوع  رسنگون ساخت

کست می خورد. به جای بپیوندد. آدم در اجرای وظیفه اش به متام درجه که بتوان تصور کرد ش
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طغیان بر علیه  ت دانش بد و خوب ، او با شیطان درتشخیص دادن بد بودن مار در کنار درخ

می باغ را در اختیار مار قرار ، او اقبت از باغ و بیرون انداخنت مارخداوند رشیک می شود. به جای مر 

، او به گفته خدا شک می دهد. به جای ایامن به حرفهای خداوند و عمل منودن بر طبق گفتار خدا

و عمل منودن به نقشش به عنوان  می کند. به جای فرمانربی از خدا کند و به شیطان اعتامد

 جانشین خدا، او تصمیم می گیرد تاج پادشاهی را از آن خود کند. 

تصمیم داشت هامنند خدا گردد.  ست هامنند شیطان که قبل از ایندر 

کابوسی برای جهان

ه اش خداوند حکم عادالن ،آدم ویرانگر بود. اکنون با جهان که در طغیان بر علیه خدا بود نتیجه گناه 

حکم  را اجرا می کرد آدم و حوا را و کسی که این دو را فریفته بود نفرین کرد. برای این دو زن و مرد

دشوار گی شان سخت و ه گی شان در بهشت نخواهد بود. زنده خدا این بود که پس از این دیگر زند

 و زمین در مثر دادن بودو شاق خواهد بود. تولد فرزندان دردناک خواهد بود، کارها پرزحمت خواهد 

باغ و میوه و نعمت هایش خسیس خواهد بود. بدتر از همه، پس از این رابطه صمیمی خدا با آدم و 

غ عدن رانده شده ا از ب آنهاحوا که از آن لذت می بردند االن به رابطه ای دشوار مبدل شده بود؛ 

بود. این عمیق ترین و راه بازگشت با نگهبانانی با شمشیرهای آتشین بسته شده  بودند برای ابد

خدا، از جزای مرگ برای نافرمانی بود. بله آدم و حوا در وقتش به شکل فیزیکی اش  معنی از نظر

ودند بدا حیات بود جدا افتاده از خدا که مب آنهابود.  آنهاخواهند مرد، اما مهمرت از آن مرگ روحانی 

م رده بود. این خیلی مهم است که دانسته شود که گناه آدشان زیر بار سنگین این نافرمانی مُ  و روح

را نگرفت. دامن همه فرزندان و نسلهای بعدی را هم گرفت. در نتیجه در  آنهاو حوا فقط دامان 

در نسلهای بعدی برش جریان پیدا فصول بعدی کتاب مقدس نشان می دهد که چگونه این گناه 

 و بیل را به خاطر غرور و حسادت کشتبرادرش ها آدم رسید. پرس آدم و حوا ؛ قائن کرد و به فرزندان

از این پس گناه بیشرت و بیشرت در نسلهای برش انباشته می شد. 

 به فنون و علومادند و شهرها را بنا نه یدند کهرس متدنیند, تا سطح پیرشفت نسلهای مانده از قائن

که برش بعد از این بیشرت و بیشرت غرق در گناه  به وضوح می گویداما کتاب مقدس  .دنندست یاف
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اخالق نیکو دور می شوند و به خشونت می و از  بیشرت بر علیه خدا طغیان می کنندمی شوند، 

قط به این را کشته است ف مدعی می شود که او شخص که یکی از نسلهای قائن . تا جایپردازند

می خواند که هر که جرات کند به او کوچکرتین  و رََجز ه او من را زخمی ساخته بوددلیل ساده ک

ن کابوسی را به ارمغان صدمه ای برساند هفتاد و هفت برابر از او انتقام خواهد گرفت. گناه برای جها

که بدن  یه آدم و حوا جانب خداوند بر عل در عین حال، نتیجه فیزیکی فرمان مرگ از70.آورده بود

بلکه  ،نه تنها برای آدم و حوا اجرا می شد اهد شد و به زمین بر خواهند گشت هایشان خاک خو 

را ارائه می دهد که  یدایش هست که فهرستدر کتاب پ مه برش اتفاق می افتاد. فصل جالببرای ه

که هر کدام چقدر  اینعالوه بر نسلهای آدم هر کدام شان چند سال عمر می کنند. مطلب جالب 

گی شان خامته می یابد. بارها و بارها ه گی کردند این است که هر کدامشان چگونه زنده زند

سال زندگی  930آدم  رد"رسگذشت زندگی شخصیتها در نهایت با این جمله همراه است که " و او مُ 

 هللئیل و یار د و متوشالحرد. مرد. قینان ... مُ رد. انوش .... مُ سال زیست و مُ  912ث شیرد. کرد و مُ 

ردند. دقیقا هامنطور که خدا گفته بود، مرگ همیشه در میان مردم زنگش را به صدا در ... همه مُ 

خواهد آورد. آیا اهمیت ا
7

شد، گناه اش ین موضوع را درک می کنید؟ وقتی آدم دچار این نافرمانی

داد او انجام  کشید. وقتی او این گناه رانگناهش را به دوش  بار او به تنهایی و انفرادی شمرده نشد 

در  داد. به همین خاطر است که پولسانجام  به عنوان مناینده متام کسانی که بعد از او می آیند

کتاب مقدس عهد جدید می گوید " یک حد شکنی باعث محکومیت همه برش شد" و با " نافرمانی 

72".یک نفر متام برش گناهکار شد

ما. برای بسیاری از ما  هو نافرمانی کرد برای هم مه ما، عمل کرد برای همه مارای هب آدم برخواست

هم که فقط از خود این خیلی ناعادالنه به نظر می رسد. مردم می گویند " من ترجیح می د

هر چند به نظر می رسد مشخصا این اهم که کسی از من منایندگی کند." و منی خو  منایندگی کنم

ال به این خاطر که حداقل تا ز نسلهای بعد از آدم خطور نکرده بود. احتامنظر در ذهن هیچ یک ا

می رسید که اگر خدا هر کدام مان را به جای آدم قرار داده بود ما هم هامن  آنهابه نظر  جای

۲۴-۱۷: ۴پیدایش 07
۵پیدایش  17
۱۹-۱۸: ۵رومیان 72

۱



67

می دانستند که تنها  آنهانافرمانی را مرتکب می شدیم و بهرت از آدم عمل منی کردیم. و دیگر این که 

و به  منایندگی کند هامنند آدم  آنهاآن است که فرستاده دیگری از طرف خدا بیاید و از راه نجات 

دن به شیطان قرار بگیرد و همه شان را نجات دهد. آدم از ما منایندگی کرد در تسلیم ش آنهاجای 

ی بر اطاعت از خدا و پیروز ر دا فرستاده دیگری بیاید و این بار حاال الزم است ت .علیه خداوطغیان بر 

 شیطان از ما منایندگی کند. 

میدنجااهمه حرفها به این 

 آدم و دهد. تقریبا بالفاصله بعد از نافرمانیانجام  و خدا هم دقیقا همین قول را داد که همین کار را 

ر حوا، خداوند قول داد تا برای نجات وارد عمل شود و مناینده دیگری را خواهد فرستاد، یک آدم دیگ

است  یدامان بیاورد. این لحظه ای شگفت آور قرار گیرد و این بار نجات را برایشان به ارمغ آنهابه جای 

این قول داده شد، وقتی ظه ممکن را می دهد، چون در تاریکرتین لح آن هنگام خداوند چنین قول

ش که خدا حکم قضاوت اش را بر علیه  مار که آدم و حوا را فریفته بود اعالم می کرد. کتاب پیدای

ت کرده است: یثبتاین چنین گفته خدا را 

داده ای، انجام  چون تواین را

از همه احشام ملعون تر هستی

و از همه حیوانات بیابان ملعونرت

بر روی شکم ات راه خواهی رفت، 

می که زنده هستی خاک خواهی خورد. یاامتام 

داد، ین تو و زن دشمنی قرار خواهممن ب

 و؛تبین نسل زن و نسل   

73او رست را خواهد شکست، و تو پایش را زخم خواهی زد. 
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خداوند برشی را خواهد فرستاد تا رس شیطان را برای  در آخر داده شد توجه کردید؟ روزیکه  به قول

 خواهد دادانجام  می کرد را که آدم باید به عنوان برش آنچههمیشه بشکند. به عبارت دیگر، این برش 

ی گناهان مان که گریبان مان را و متام عامل را گرفته است اجعه را از عواقب فااو ما  آنانجام  و با

 یک آدم دیگر –دیگر از جانب خدا  نجات می بخشد. از این نقطه به بعد، قول آمدن مناینده

د بزرگرتین امید برشیت شد. نسل پس از نسل، منتظر آن روز بوده اند که روزی خدا به وعده خو 

را پنداشته اند که شاید این هامن موعود رهایی بخش وعده داه  و بارها اشخاص عمل کند و بارها

" آنچنان که خدا قسم یاد  با امید فریاد زد این وقتی نوح متولد شد، پدرش لََمکشده باشد. بنابر 

 ،. بله هامنند آدمداما البته او نبو 74کرد این هامن است که ما افتادگان را دستگیری خواهد کرد." 

ثابت کرد که او هم اهل گناه که از کشتی بیرون شد  مناینده برشیت شد، اما به محض نیز نوح

 است.

و واضح شد که منجی بزرگ هنوز  اولین آدم شکست خورد درست هامننداین دومین آدم خطا کار، 

نیامده است. این امید آمدن منجی در طول اعصار و در کل تاریخ ارسائیل، که خدا به وعده خود 

ی، یامه عمل بپوشاند از روی شانه های یک مناینده به مناینده دیگر منتقل می شد. موسی، یحج

دل بسته بود که یکی از اینان آن منجی آخرین خواهد  هر نسل داوود، سلیامن، قضات و پادشاهان،

رد را دابود. اما هر دفعه، امیدشان ناامید شد. تا این که مسیح آمد، آخرین آدم که منایندگی برشیت 

خواهد داد. به این خاطر است که برخورد مسیح و انجام  را آدم ابولبرش در آن ناکام ماند آنچهو 

ه ئت قهرمان ارسائیل ظاهر شدشیطان در آن بیابان آن قدر مهم بود. نه تنها این مسیح بود که در هی

د، کسی که قرار است اده بو بلکه او در جایگاه قهرمان متام برشیت ایستپادشاه داوودیان،  بود،

که شیطان در  وسوسه های آیارا به دست آورد که آدم ابولبرش در آن شکست خورده بود.  پیروزی

است که همیشه بنی ارسائیل در  ینهاتقابل با مسیح به کار برد به یاد دارید؟ این سه وسوسه هام

فریب شیطان قرارد داشت ن وسوسه ها در پس پرده، در درون هامآن گرفتار شدند، آری، اما همین 

که بر علیه آدم و حوا در باغ عدن به کار گرفت. زیاد مشکل نیست که بازتاب صدای وسوسه گر 

 شیطان را این گونه دوباره بشنویم: 
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"سنگها را به نان تبدیل کن، ای مسیح؛ تو گرسنه ای؛ خود را هم اکنون سیر بساز و لذت برب.

 ستند؛ اکنون یکی از آنان را بچینشنام هبه آن میوه نگاه کن، آدم؛ چه خو  

من می گویم که این کار را  داده عمل خواهد کرد ای مسیح؟ خوبکه  خدا به راستی به قول آیا

 نخواهد کرد. چرا او را امتحان منی کنی؟ 

ا رد. پس بگذار او ر من می گویم که تو نخواهی مُ آدم؟  خوب،  ردخدا واقعا گفت که تو خواهی مُ  آیا

 ایش کنیم که راست می گوید یا نه. آزم

ای مسیح، آنگاه من متام پادشاهی جهان را از آن تو خواهم کرد.  بر من تعظیم کن و مرا عبادت کن

مرا عبادت کن، آنگاه من تو را خدا خواهم ساخت! "" ای آدم از من اطاعت کن

ه آری، نه تنها او با آن وسوسنربد آن روز مسیح با شیطان نربدی انفرادی فقط از جانب خودش نبود. 

انجام  ها می جنگید به این منظور که با مردم اش دلسوزی و همدردی کرده باشد، بلکه او کاری را

درت با همه ق مقاومت در برابر وسوسه ها ن برآیند.می داد که مردمش هرگز منی توانستند از عهده آ 

و در طول این نربدی که به جای مردمش  آنهابالخره شکست دادن و  و توانش ، پس راندن وسوسه ها

 ی کردند.در هامن اول باید م آنهاداد، او آن کاری را صورت داد که انجام  بر علیه دشمن خونی شان

 و خدا را به ا را تسبیح می گفت، اطاعت می کردو مناینده و قهرمانشان خد او به عنوان پادشاه شان

 ،ند شیطان حاال شکست داده شده بوداجرا نبود. هر چن میااعبادت می کرد. اما این پجای آنان 

ری آخته رس برشیت چون شمشیبر  " .که "قطعا مرگ به رساغ تان خواهد آمد  این حکم و عذاب الهی

تا به آخر مقاومت کرده بود  برابر وسوسه هاکست داده بود، در عیسی شیطان را شبود. با وجودی که 

پرهیزگاری کامل در برابر خداوند گذارنده بود، اما عدالت گی اش را دره و در حقیقت رسارس زند

 آنهاد و کنار نهاده شود. توانست به این سادگی چشم پوشی کن خداوندی هنوز روی گناه مردم منی

  خدا حکم کرده آنچهچیزی به جز و عدالت به  طغیان زده بودند، هر یک از آنان در برابر خدا دست به

نخواهد بود که اجرا خواهد شد. هر چیزی  داوند، حتی بالی آسامنی از خ ییعنی مرگ روح، جدای

  به غیر از این خداوندی خدا را به زیر سوال خواهد برد.
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عواقب گناهشان نجات می داد، این واضح است که به شام می بینید که اگرعیسی  فقط مردم را از 

را وسوسه  آنهاشیطان فقط  ،لان کفایت منی کرد. با همه احواتنهایی برای شکست دشمن بزرگ ش

ه ند. این بخودشان انتخاب کردند که در برابر خدا نافرمانی کن آنهاکرده بود تا مرتکب گناه شوند، 

 مسیح بنابرآنده و مهم بود.ــــو این بسیار عم این معنی است که حکم مالقات با مرگ حق آنان بود

پذیرفت که  چشید. او باید میم  می ـــــــهدف که نجات مردمش باشد، باید آن عذاب مرگ را ه

 دبه جای مردمش جاری شعذاب بر حق خدا بر گناهکاران که براو  حکم مرگ از جانب خدا،

 مردمش منایندگی می کرد. ، بلکه درمرگ هم از زندگی خودردمش منایندگی می کرد نه تنها در ماواز 

 او یعنی قهرمان شان باید به جایشاند،اگر مردم باید زنده مباننهمه آن به این خالصه می شود که 

 مبیرد و قربانی شود. 
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7

بره خداوند، قربانی به جای انسان

را به  و او می دانست که مسیح چه کارهای دهنده می دانست که مسیح آمده استیحیی  تعمید 

می  گام بر اردن با دیدن مسیح که به سوی دریایدهد. انجام  منظور نجات دادن مردمش باید

در حالی که با دستش به سوی مسیح اشاره می کرد با فریاد و  داشت تا غسل تعمید شود، یحیی

ثر ساخت : " صرب کن، ای متارا حیرت زده و  آنجازاری چیزی را بر زبان آورد که جمعیت گرد آمده در 

ه گوسفند برای خداوند رسم قربانی بر  75بره خداوند، ای آن که گناهان را از این جهان خواهی زدود!"

بود. اما باز دوباره این سوال پیش می آمد که چرا یحیی  آشناتا گناه را بزداید برای یهودیان کامال 

این اصطالح بره خدا را برای نامیدن این شخص به کار برد؟ چنین نامی بدشگون بود. بالخره همه 
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رزش گناهشان خواهد آمد. گلوی او برای آم دانستند که چه بر رس بره قربانی که برای خدا می 

 بریده خواهد شد و خونش جاری می شود تا جان دهد. 

.شخصی باید کشته شود 

ن سیستم قربانی نزد یهودیان گفته می شود که ریشه های آن به فرار بنی ارسائیل از بردگی نزد فرعو 

 .رددبرمی گردد، اما ریشه های عمیق تر آن بسیار دورتر به باغ عدن بر می گ

  .وقتی که آنها طغیان برعلیه خدا را انتخاب کردند، خداوند حکم مرگ را بر آدم و حوا صادر کرد   

اسید باید بفهمید بشنرا خواهید که رسم قربانی یهودیان و در نهایت معنای خود مسیح اگر شام می 

ه ک تصمیم مستبدانرد، این حکم یکه وقتی خدا گفت که اگر آدم و حوا دچار گناه شوند خواهند مُ 

نبود که مثال حکم می داد "اگر روزی از این میوه درخت بخورید،  نبود. این از آن گونه گفتارهای

" یا چیزی شبیه آن نیست. یک "بقه" )یا قورباغه( خواهید شدشام قطعا مبدل به 

 متناسب و که خدا چنین حکم مرگ را برای آن گناه تعیین کرد این است که این مجازات کامال دلیل

خیلی مشکل  76بر حق بود. هامن طور پولس بعدا در کتاب مقدس می آورد "مزد گناه مرگ است."

یک قانون  تنها آنهانیست که دلیل آن را بفهمیم. اول این که وقتی آدم و حوا مرتکب گناه شدند، 

آن بودند  درصدد هاآنبرای ما دانسته شد که  بلکه وضع کرده بود نشکستند. آنجاغیر مهم الهی را که 

دا اعالم استقالل کردند. در برابر خ آنهاخدا را به زیر افکنند. مهمرت آن که  که حاکمیت و فرمانروای

در برابر خدایی اعالم استقالل کردند که او منبع و رسچشمه حیات  آنهابود که  آنجامشکل  البته 

وجود بخشیده بود، بنابراین  آنهاو به  شان بود. او خدایی بود که روح حیات را در آنان دمیده بود

وقتی که رابطه شان را با خدا قطع کردند و از خدا دور شدند خود به خود از رشیان و تنها رسچشمه 

عدالت این وم شدند بلکه حق و نه تنها از اتصال به رسچشمه حیات محر  .را محروم کردند حیات خود

اب مقدس همواره می گوید که خدا کامل خوبی ها بود که خدا بر طغیان گران عذاب نازل کند. کت

 و راستی ها و عدالت است. 
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بره خدا، قربانی برای انسان  

با دریافت این حقیقت، دیگر جای تعجب نیست که خدا در برابر گناه ابراز تنفر کند، که گناه در 

جازات و لبته مخوبی و راستی و عدالت است می باشد. ا آنچهواقع به آغوش کشیدن شیطان و ترد 

یک  کنرتل نیست. دقیقا برعکس ما استتنفر خدا ناگهانی و خارج از  تنفر خدا هامنند ما نیست

مخالفت شدید و حتمی در برابر گناه و تعهد برای نابودی آن. به همین خاطر است که خدا به آدم و 

و به همین دلیل  دندعد از این که گناه را مرتکب شطعم مرگ را خواهند چشید ب آنهاحوا گفت که 

با که در واقع خوبی خداوندی را  گی می کند: با گناهان مان اکنون برشیت زیر سایه مرگ زند 

خود را از رسچشمه حیات و عذاب خدا را به جان می خریم و ، ماخودخواهی شیطانی بدل می کنیم

 رحمت دور می سازیم. 

که ل بود. خدا به مردمش تعلیم می داد این عمیق ترین ریشه سیستم قربانی کردن در بنی ارسائی

است. اما اصل دیگری هم بود که خدا داشت به مردمش از  گناه در ذات خود مستحق مرگ و عذاب

و  رسافکندی و بیچارگی را امید داد در نهایت  ن تعلیم می داد، آن چیزی که مردم طریق قربانی کرد

 ردم گناهکار پرداخت کنند! آن این که الزم نیست حتام جزای مرگ را خود هامن م

هم جزای گناه بود اما خداوند از مرگ تا هنوز  .پرداخت شود یجزای  مرگ باید توسط شخص آری،

رحمت اجازه داد که حکم مرگ روی مناینده و جانشین شخص خطاکار تطبیق شود. اگر و روی لطف 

داوندی را برآورده می خوب نگاه کنید متوجه می شوید که این طرح به خوبی هم عدالت و عذاب خ

و عدالت باید تطبیق گردد اما  هد. مجازات گناهان باید اجرا شودکند و هم از رحمت خدا منی کا

 الزم نیست حتام خود گناهکار شخصا به این خاطر مجازات مرگ را تحمل کند. 

بالخره  ح، جشن برای آن که چگونه خدااین اصل و قانون به مراسم عید فصشاید زننده ترین مثال 

 گی نزد فرعون نجات داد بر می گردد.  ه مردم ارسائیل را از برد

که در آن خدا به شدت و با قهر و غضب حکم مرگ را بر روی  ح بر می گردد به شب خاصعید فص

که عدم آزادی بنی  ، خدا به فرعون هشدار دادچند هفتهمردم مرص اجرا کرد. بارها و بارها در طی 

 ، به سوی فرعون و مردمش به تعداد نُه بار متفاوتاهید داشت مگر عذاب مرگنخو  ارسائیل عاقبت
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ن به آنا های متعدد که گریبانگیر مردم شد هریه و مطلق خود را با نزول بالخدا عذاب و قدرت ق

ها خداوند به مردم مرص نشان داد که او تنها خدای واحد و قهار است نشان داد. با فرستادن این بال 

 یا هامن فرعون های مرص را به زانو در آورد. ن یااو خد

به موسی به نقطه اوج خود رسید. در اینجا خدا این گونه  وحشت و وسعت بالها در نزول دهمین بال

  توضیح می دهد که چه عذاب را به مردم مرص خواهد فرستاد.

عد از آن فرعون به دیگر را هم بر فرعون و مردم مرص خواهم فرستاد. ب "یک بالی خدا به موسی گفت

هر و  ن خواهم رفتدر نیمه شب من به میان مرصیا واهد داد که از مرص خارج شوید شام اجازه خ

 فرعون کسی که بر تخت پادشاهی نشسته است گانه رد، از نخست زادنخست زاده مرصی خواهد مُ 

نخست زاده  و همه ت دستاس نشسته استمتولد شده از زن برده ای که پش گرفته، تا نخست زاده

رد. ناله و فغان رسارس مرص را خواهد گرفت آنچنان که نه پیش از آن بوده احشام همه خواهند مُ 

است و نه بعد از آن خواهد بود. اما حتی سگی هم نباید بر بنی ارسائیل عوعو کند، نه انسانی و نه 

تفاوت در خواهد حتی حیوانی، تو باید بدانی که خداوند بین مردم مرص و ارسائیل جدایی و 

77افکند."

ویرانگر از جانب خدا بود که باید نازل می شد، اما خدا به موسی گفت که او قول می  ین عذابا

 دهد مردمش جان سامل بدر بربند اگر از خدا اطاعت کنند و به دستوراتش گوش فرا دهند. 

در  بود بود. خدا خواستههم آور به خودی خود  بسیار ترسناک و وَ خدا از مردمش خواسته بود  آنچه

زخمی و معیوب  نجور،ر  که مریض،هر خانواده باید یک بره  میمیرن گانه که همه نخست زاد آن شب

ب دهند. را هنگام شفق بکشند. خانواده ها باید هر کدام از گوشت آن حیوان ضیافتی ترتی نباشد

ه را روی درگاه ورودی خانه شان باید مقداری از خون حیوان کشته شد آنها اما مهمرت از آن این که 

هر خانه  بپاشند. این کلید این ماجرا بود زیرا خدا گفته بود که به رسزمین مرص خواهد رفت و رساغ

را خواهد کشت و اگر نشانی از خون قربانی را پشت درب می دید  ای خواهد رفت و هر نخست زاده

منی رساند. اگر آنان همه این کارها  آسیبه به آن خان رصف نظر می کرد و می رفت و بالاز آن خانه 
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نجات  آنها ت رس خون این قربانی پنهان شوند اگر بره کشته شود و خانواده ها پش .دهندانجام  را

78خواهند یافت

ن نتیجه می رسید که بنی ارسائیل شام هم به ای :گ کنید و برای ثانیه ای فکر کنیدحاال لحظه درن

اما در  نیدند که خدا به خانه ها و روستاهای آنان نیزقدم خواهد نهاد،م شگفت زده بودند وقتی شه

، بقه و پشه و قبلی قی نیافتاده بود. در آن بالهایگذشته چنین اتفا طول هیچ کدام از نه بالی

که بنی  به جز مناطق ن ماهی همه مرص را فراگرفته بودمگس و ملخ و ژاله و تاریکی و خون و بارا

ساکن بودند. تا این جای کار، خدا بسیار مراقب بوده که در عذاب خود بین بنی  آنجاارسائیل در 

 اینغیراز بنی ارسائیل کاری نداشتند به و  را جدا سازد آنهاارسائیل و مردم مرص تفاوت قایل شود و 

با طاعون که این عذاب را متاشاگر باشند. اما اکنون دیگر خدا گفته است که به رساغ خانه هایشان 

  مرگ خواهد آمد.عذاب و و 

رد اگر به خدا ایامن نیاورند و از او اطاعت نکنند. مانند فرعونیان و مرصیان خواهند مُ و 

مرصی  گانه رشوع به کشتار یکایک نخست زادو  دشهرهای مرص وارد ششبی که خدا به رسزمین و 

ید پر از ناله های باشد. در آن شب شهر بابوده کرد به خاطر گناهانشان باید بسیار دلهره آور 

 مرصیانی باشد که کودکانشان را از دست داده بودند. حتام در آن شب ناله های مرصیان را فریاد ها

جه های آن دسته از بنی ارسائیل که گفته های خدا را باور نکرده بودند و آن هشدارها را به و ضَ 

 آن اشاره منی کند. چند کتاب مقدس مستقیام به .هر متسخر گرفته بودند همراه شده بود

 آنهارا در آن شب به مردمش می داد؟ آن درس این بود که به  در می یابید که خدا چه درس آیا

بعد از آن که خدا همه هشدارهای   همه از تقصیرات خودشان بوده استکه دهد می  هشدار مهم

مستحق عذاب الهی  نیز کمرت از مرصیان آنهایاد آوری منود که  آنهاخود را تکمیل کرد، خدا به 

 خودشان هم گرفتار کیفر گناهانشان بودند.  آنهانیستند. 

نشسته بود ناشی از قربانی بره  آنهاکه در دل و جان . سوز ودرری اما یک درس دیگر هم موجود بود

هم بود. کشنت و قربانی کردن بره یک کار دلپذیر نیست؛ عملی که خون و دل و جگر گوسفند 
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رد و خون به در دست زانو می زند و گردن حیوان را می بُ  ر کنار حیوان با چاقویمی شود. پدکشیده 

قال می کند اطراف می پاشد و بر زمین جاری می شود تا این که حیوان دست و پا می زند و ناله و تَ 

می شد ناخودآگاه چشامن اعضای خانواده به سوی انجام  تا این که جان دهد. همین که این عمل

مان کشته می شد و این  می گردد و با خودشان فکر می کنند اگر این نبود باید کودکانکودکشان 

  بره به جای نخست زادگان ارسایئل قربانی شد.

عمل سوزناک و خشن که بگوید گناهان به  ا به مردمش درس می دهد از طریق اینه خدمی بینید ک

و دردناک به شام  یار سخت و خشنش بعد از این عمل بسیاین راحتی بخشوده نشده است و بخش

  .شخصی باید مبیرد ،شان ریخته شودان د برای شستشوی گناهبای یخون .رسیده است

هنگامی که پدر خانواده خون بره را پیش روی طلب می کند. است که گناه تان  چون این َجـزای

شد، همه خانواده را به بغل فرشد و درب خانه را بست و راهی  نه ریخت ، طفل خود یوشعدرب خا

 به خاطر این را نبخشید آنهاگناهکار بوده اند و مستحق عذاب مرگ بوده اند. خدا  آنهافهمیدند که 

مستحق عذاب بودند نسبت نجات منی یافتند فقط به این خاطر که کمرت  آنها. که بی گناه نبوده اند

. زمانی که خدا با نی مرگ شددیگری قربا آنهانه، خدا از آنان درگذشت چون به جای  .به مرصیان

 آنان به قربانی و خون بره اعتامد و باور پیدا کردند. درگذشت  آنهادست از شمشیر عذاب در 

نه تنها فقط یک حیوان 

ر قانون قربانی حیوانات را بنا نهاد که بدینوسیله مردمش آموختند د هامنطور که گذشت، خدااین بار 

می  آنهانی است باید به جایش قربانی بدهند. اما حاال خدا به زای گناهانشان که واقعی و شیطاا  

 رود.  به خاطر گناهانشان باید به قربانگاهآموخت که همیشه این قربانی حیوان نیست که 

یک مثال و مورد بسیار مهم هم وجود دارد که ممکن است همیشه نادیده گرفته شود چون نکته ای 

خش مهم و قابل توجه کتاب مقدس نیز می باشد. بعد از این بسیار ظریف است. در عین حال این ب

می کنید یا  باور طوالنی در صحرا رسگردان بودند ، مرص فرار کردند، بنی ارسائیل مدتاز  آنهاکه 

رسد یا حتی می آب و غذای کافی منی  آنهاهمیشه در این هنگام از خدا شاکی بودند که به  آنهانه،
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منی رسد. بارها و بارها خدا نعمتهایش را برایشان فرو فرستاد ولی باز هم به ما  گفتند غذا های خوب

خرب می دهد  قیاتفاب مقدس از ، کتا17اب خروج ر و لند نکشیدند. در کتدست از شکایت و غُ  آنها

در  اما .رساند آنهابود که بنی ارسائیل داشت و خدا آب را به  در نظر اول هامنند سایر شکایتهایکه 

ن بار چیزی بی نهایت بیشرت بود. این بار خدا خواست تا به مردمش چیزی خاص و مهم و ای ،واقع

 بگوید.  آنهاغیر قابل پیش بینی را به 

و چون قبال بارها به این مکان آمده  رفیدیمرسیده بودند به نام  در این روز مشخص، مردم به جای

د. و ن بیابان فرستاده تا از تشنگی هالک شونرا در ای آنهارشوع به شکایت کردند که خدا  آنهابودند، 

این بار دیگر شکایت شان در این مکان رفیدیم به اوج رسیده بود. در این نوبت کتاب مقدس ترصیح 

ر موسی را قصد داشتند که این با آنهامی خواستند خدا را آزمایش کنند! بلی ،  آنهامی کند که 

مردم با خود خدا بود نه با  مشکل اصلی ه خدا بودسنگسار کرده و بکشند وخوب موسی هم منایند

 هم با کشنت او انتقام می گرفتند! آنهارا به این بیابان کشانده بود و حاال  آنهااو  .موسی

کتاب مقدس دستورات خدا به موسی را که باید در مقابل این عمل مردم چه بکند توضیح می دهد. 

م بایست. این مه آنهاا جمع کن و در برابر همه بزرگان او به موسی می گوید که متام بنی ارسائیل ر 

 بود زیرا در بین ارسائیلی ها این بزرگان قوم بودند که مقام قضاوت را داشتند و در اجرا و صدور

خود  احکامی مانند سنگسار نقش داشتند. همچنان خدا به موسی گفت که عصای خود را نیز با

بود که موسی به  آن یک عصای معمولی نبود. آن عصای است چون بگیر. این جزییات بسیار مهم

زد و  تبدیل کرد و آنرا روی دریای رسخ ن ها را به پشهو ش   یل زد و رنگ آب به خون تبدیل شدن

بود که موسی برای اجرای قضاوت الهی  لشکرش را غرق کرد. به عبارت دیگر این عصایفرعون و 

 استفاده می کرد. 

و  شدند، بزرگان همه گرد آمده بودندشومی داشت. همه مردم جمع  قهمه صحنه نشان از اتفا

 آیا" . این هنگامی بود که خدا به مردم طغیان گر و شاکی خطاب کردعصای موسی هم آورده شد

 می خواهید دادگاهی را برگزار کنید؟" 
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حاال نزدیک بسیار خوب بیایید تا دادگاه را برگزار کنیم!" شخصی باید محکوم می شد. حکم نهایی 

بود که صادر شود. اما بر علیه چه کسی؟ اما بر علیه خدا، نه بلکه بر علیه بنی ارسائیل برای 

 ها بهشکایتهایشان، برای ناله های ناحق شان، برای باور نداشنت به خدا بعد از آن که خدا بارها و بار 

اما این حادثه ای  بیایدفرود  آنهاوفادار بوده است. عصای حکم قضاوت نزدیک است که بر  آنها

خ می دهد چنان ظریف که برای مدت طوالنی مسیحیان به آن توجه نکرده اند و آن شگفت انگیزی رُ 

 اند. ببینید که کتاب مقدس توضیح می دهد که چه اتفاقی افتاد:گرفته دیده ارا ن

اند تا مرا آماده  آنها" من با این مردم چه کنم؟  وی خدا گریه می کرد و می گفتموسی به س

تن از بزرگان بنی ارسائیل را "به مقابل مردم برو، با خود چند  سنگسار کنند." و خدا به موسی گفت

در مقابل تو روی آن  و برو. صرب کن، من نگهدار هامن عصایی که بر نیل زدیو در دستت عصا را  برب

خواهند از آن نوشید." و موسی آن چنان کرد، در پیش چشامن بزرگان بنی اسرائیل.۷۹ 

سنگ در کوه سینا ایستاده ام و تو بر روی آن سنگ با عصا بزن و آب از آن جاری خواهد شد و مردم 

 متوجه آن نکته شدید دقیقا در وسط پاراگراف؟ شام دیدید که عصای قضاوت بر کجا فرود آمد؟ بر آیا

ن سنگ ایستاده روی آ روی سنگ، بلی، اما چه کسی روی آن سنگ بود؟ خدا بود. " من روبروی تو 

" با چوب قضاوت که طبق عدالت  " و تو باید با عصا بر آن بزنی" به عبارت دیگر " خدا می گویدام

 ی آمد " خدا ارصارایامنی شان فرود م گناهانشان و بیباید بر روی مردم به خاطر شکایت هایشان و 

صل شد؟ زندگی آزاد شد و جاری و چه حا" و موسی آن چنان کرد  .دارد که " تو باید بر من بزنی

 شد؛ آب از دل سنگ جاری شد!

این اصل قربانی جانشین به سطح کامال جدیدی رسیده بود. این بار دیگر یک قربانی حیوان نبود، 

بلکه خود خدا بود که مسئولیت مجازات را به عهده می گیرد به جای این که مردمش به مجازات 

 می مانند و به جزای مرگ منی رسند.  زنده آنهابرسند! و به همین دلیل 

۶-۴: ۱۷خروج  97
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ستمدیده  پادشاه اعلی و خدمت گزار

در طول قرنها، خدا بارها و بارها به مردمش اصل قربانی جانشین را تعلیم داد تا زمان اشعیای نبی، 

همه را یکجا بیان می کند. ما تا حاال دیده ایم که چگونه  دیگر در کتاب مقدسبیش از هر کس 

کامل و حقانیت بر جهان یشگویی می کند که پادشاهی الهی خواهد آمد تا با عدالت اشعیا پ

به اندازه کافی نوید  این خود به تنهایی80و خلق خدا را از ستمگران نجات بخشد.  حکومت کند

 غیب می آورد که این پادشاه الهی  که خدای بزرگ اعلی نام داردبخش است، اما اشعیا خرب از 

ناهان مردم را به دوش خواهد یک خدمتگزار ستمدیده الهی ظاهر می شود که گ همچنان در نقش

و به جای مردم حکم اعدام و مرگ را متقبل می شود که در واقع مردم سزاوار این مجازات می  کشید

 باشند. 

اینجا اشعیا این چنین این خدمتگزار ستمکش الهی را توصیف می کند: 

 ا را بر دوش خود تحمل خواهد کردمب و اندوههای براستی او مصائ

و اکنون ما هم او را احرتام می گذرایم کسی که محنت کشید و مبتال شد و مقهور خداوند شد. 

طی ما؛ خَ اما پیکرش شکافته شد به خاطر تَ 

عدالتی های ما تحت ستم خورد شداو به خاطر نا

 ا برای ما صلح و آرامی را بیاورداو تنبیه شد ت 

ایش ما را تداوی کرد. و با زخمه

ما همه چون گله گوسفندان گمشده ایم؛

هر کدام به سوی روان هستیم

و خدا همه را به دوش خود گرفت

که کردیم..... همه ظلم های

۷-۶: ۹اشعیا  08
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از میان روح ستم دیده اش او نگاه خواهد کرد و 

راضی خواهد بود؛

با علم و دانشش آن مناد عدالت، خدمتگزار من، 

ی شود که در جمع عادلین شامر آیدث مبسیاری را باع

81و گناه ظلم هایشان را به دوش خواهد کشید. 

می بینید که اشعیا در اینجا چه می گوید؟ او می گوید که پادشاه بزرگ فقط یک حکومت عدل  آیا

ود مرگ مردم اش را به دوش خ وان یک خدمتگزار ستم کش، او مجازاتکامل را برپا منی کند. به عن

د تا و و باعث می ش مردم اش است را خودش قبول می کندکه برای  او متام مجازاتمی شود.متقبل 

 که برپا خواهد کرد در صلح زندگی کنند.  آنان با او در پادشاهی  عدل

او می دانست برای چه آمده بود

 " داشت وقتی که او در آن روز گریستهمه اینها آن چیزی است که یحیی تعمید دهنده در ذهن 

را که   او آن مسیح 82کرد! "  گناهان را از این جهان پاک خواهد صرب کن، ای بره خدا کسی که

مدنش مدتها قبل خدمتگزاری که آ  رد به جای مردمش،خواهد بود و خواهد مُ  بزرگرتین قربانی نهایی

شده بود کسی که زیر ستم خورد خواهد شد تا مردمش از مجازات ظلم هایشان نجات  پیش گویی

 ابند. ی

در گذشته ما دیدیم که مسیح به خاطر پاک شدن از گناهانش تعمید نشد،و آنچنان که 

یکی می ساخت  آنهابلکه او با این کار خود را در موقعیت و جای مردمش قرار می داد و خود را با 

ه عنوان به عنوان پرس خدا، به عنوان مناینده، ب اری که آمده بود تا نجاتشان دهد هامن مردم گناهک

آمده بود.آن  آنهاو هم به عنوان خدمتگزار ستم کش خداوند به سوی  پادشاه، به عنوان قهرمان

من است، که من از او " این پرس دوست داشتنی  آخرین بخش از پیام آسامنی است که می گفت

۱۱؛ ۶-۴: ۵۳اشعیا 18
۲۹: ۱یوحنا 28
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"خوشنودم
3

و خوشنودم" کالم دلنشینی از کتاب اشعیا است که اولین بار  این کلامت "که من از ا 

خدا درباره خدمتگزار ستم کش به زبان می آورد. 

شته که در آن روز در کنار رود اردن رقم خورد را به یاد دا که اکنون آن اتفاق فوق العاده امیدوارم

 که خدا از اول برایش  آن کلامت آسامنی خود را در نقشباشید. با تعمید شدن در آن روز و با گفنت

  تعیین کرده بود قرار داد.

ه مسیح سه بار تاج آن را می توان این چنین گفت که با این کلامت آسامنی خدا اعالم می کند ک

هی که پس از شا ،تاجی از بهشت به عنوان پرس خدا، تاج پادشاهی بنی ارسائیل گذاری می کند

ار ستم دیده که به جای مردم اش خواهد و تاجی از خار به عنوان خدمتگذ سالهای بسیار می آمد

 رد. مُ 

د. او می دانست برای چه آمده است او می دانست که چه هیچ یک از اینها برای مسیح عجیب نبو 

از او خواسته خواهد شد تا بتواند مردم اش را از رنج وعقوبت گناهانشان برهاند. او باید به  کارهای

ین آمده ام تا " گفته بود که من برای ا آنچهجای مردم اش عذاب الهی را تحمل کند. حاال معنای 

روشن می شود. حاال آشکار می شود که منظورش چه بود  84جانم را فدا کنم برای خونبهای بسیاری"

ن گفت " از ای د در آخرین شام خود قبل از مرگوقتی که جامی از رشاب را به حواریون خود دا

  من است. خون همه تان، چون این پیامن بنوشید

، اما واقعیت پشت رس آن چنان که ریخته شد برای آمرزش گناهانتان"8   زبان گفتا ر سمبلیک است   

برای او  نیرومند است که زمین را هم می شکافد. مسیح نزدیک مرگ بود. پرس جاویدان خدا، آن که

طوالنی کشیده شده بود، شمشیر و سالح افتاده بر زمین را برداشته بود و مردم اش را به  انتظار

ار کند به ازای گناه مردم اش. خدمتگذحاال وقت آن بود که جان خود را فدا  پیروزی رسانده بود؛ اما

مرگ را به آغوش  آنهاو به جای  های مردم اش را متحمل می شد ستمدیده حاال باید عقوبت معصیت

 می ساخت. وپاک  و آنان را در برابر خدا منزه  می کشید

۱۷: ۳متی38
۲۸: ۲۰متی.  48
۲۸-۲۷: ۲۶ متی 58
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راه دیگری نیست

و وضوح ثابت  یون خود نان شب را خورد و این خود به تنهاییمراه حوارمسیح به ه ،شب قبل از مرگ

و خانواده در  را جشن می گیرند بود. هر ساله یهودیان مراسم فصح می کند که منظور از این چه

کنار هم غذا رصف می کنند. این غذا یا نذر به آنان یادآوری می کند آن نعمت بزرگ خدا را که به 

وقتی مسیح و حواریون اش  ه گی مرصیان نجات داده آنان را از بردمرحمت کرده بود وقتی ک آنها

شان را  بخش سفر نجات بخش و شگفت آور و رهایی نان شب را باهم میل کردند بنابراین آنان آن

وقتی با حواریون آخرین شام را رصف کرد  د. اما حاال مسیح قصد دیگری داشتجشن می گرفتن

جات بزرگرتی در پیش است؛ این نجات فقط از مرگ و برده بودن گفت که حاال حتی ن آنهامسیح به 

دست ازنجات از ی بزرگرت حت مرحمتی استتگاری روح و روان شام جسامنی نیست بلکه نجات و رس

 مرصیان قرار بود تا واقع شود. مسیح در آخرین شام خود این چنین می گوید: 

بر آن خواند  برداشت، بعد از این که دعاین مشغول رصف غذا بودند، مسیح نان را هامنطور که آنا

و سپس یک  است." این بدن من  " بگیرید و بخورید تکه کرد و به حواریون داد و گفت آن نان را تکه

حمد گفت رو به حواریون کرد و گفت " این را بنوشید جام رشاب را گرفت و بعد از این که خدا را 

تان بر زمین می ریزد تا شام  ه جای خونبهای خونبرای این که این خون من است که ب همه تان

86زیده شوید.آمر 

ن ریخته تا خونش به زمی  :عشق و محبت مسیح به حواریون اش که او را تا به اینجا کشانده است که

شود و از کفر و  ان رها گردند و گناهانشان بخشودهاو مبیرد تا آنو  شود تا آنان رستگار شوند

 ا پاک گردند. طغیانشان در برابر خد

است که حتام شام ترسیده در آن  قسمت بعد آنچنان که خواهد آمد در کتاب مقدس ذکر شده جای

عجیب که دل انسان را می شکند. بعد از رصف غذای شام، ت آور و قَ گام خواهید گذاشت. آنچنان ر  

تسیامنی نش را به باغمسیح حواریو  آید، پس می  برد. مسیح می دانست که چه پیش به نام باغ ج 

که مسیح در آن باغ کرد بسیار درد آور است، اما آن خود می رساند که  دست به دعا برداشت. دعای

۲۸-۲۶: ۲۶ متی 68
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به جای مردمش به صلیب کشیده  و باعث شده بود که عشق می ورزید چقدر مسیح به مردمش

کن؛ اما ر مکن است، این پیاله را از من دو مر ، اگ"ای پد مسیح صورتش را به خاک نهاد و گفت" شود

87" .نه به اراده من بلکه به اراده تو

ذاب خداوند بود به خاطر گناهان ما باید نوشیده می شد. یک راه آن بود آن جام که در واقع جام ع

ن مورد عذاب خداوند قرار گیرند نتیجه بگذارد تا گناهکارادر آن را اصال نیاشامد و سیح خود که م

گفته بود برای من آن گفته ای که جا روشن می شود از  نظور مسیح اینبرای همیشه مبیرند. مو 

حارض و گوش هزار ملکه ایستاده بودند د دو ایستاده اند. هفتافرشتگان به صف منتظر دوازده لشکراز 

او که عادل کامل بود و پاک و منزه و  ،یک اشاره خدا مسیح را به خدمت او بربندبه فرمان که به 

 فرزند خدا بود. 

هامن لبه بهشت نگاه داشت که نظاره گر باشند ان را صدا نزد. او فرشتگان را در اما مسیح فرشتگ

قطعی شد  را نجات بخشند. وقتی چنین تصمیم زم داشتند تا مردمان سقوط کردهچون او و پدرش عَ 

و این سئوال مسیح در باغ بود دیگر تنها راه آن بود که مسیح آن جام عذاب الهی را رسارس بنوشد. 

راهی به غیر از این که طعم مرگ  آیارا نجات داد؟  آنهاراهی غیر از این هم است پدر تا  آیا" که

، خاموش و ابند و رستگار شوند؟" و جواب آمدهمیشگی و دوری از تو را بچشند وجود دارد تا نجات ی

یچ چرا ؟ چون گناه آنان چنان عظیم بود که از دید هامال مفهوم "نه راه دیگری نیست" رسد ولی ک

یا تظاهر کند که اتفاق نیفتاده است  ،اوند منی توانست از آن چشم بپوشدوقت پنهان منی شد. خد

خور خواهد کرد. آن چنان که آن برخورد واقعی و عادالنه و در  ئنا باا به ناگاه آن را ببخشد. خدا مطمی

ن دلیل است که به ای 88پایه های سلطنت الهی هستند." ،در مزامیر آمده است: " حقیقت و عدالت

مسیح آن جام عذاب الهی را می نوشد. چون هم دوست دارد ما را نجات بخشد و از سوی دیگر 

وتش خدشه دار شود. ما نجات ربَ خدای پدر را نیز دوست دارد و منی خواهد عظمت و جالل و جَ 

 خواهیم یافت و خدا هم از عظمت پادشاهی اش کاسته نخواهد شد. 

۳۹: ۲۶متی 78
۲: ۹۷؛ ۱۴: ۸۹مزمور  88
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با مجازات مرگ روبرو شود حکه مسیفقط در صورت 

رد آن چنان که او مصلوب شد و مُ 

کننده ترین، قبیح ترین، صحنه اعدام که تا به ، خوار رسم به صلیب کشیدن رومیان وحشتناکرتین

واقع حتی مردمان فرهیخته تر و محرتم تر یونان و شده است بود. آنچنان هولناک که در  اکنون دیده

حش و مصلوب را به زبان جاری منی کردند. این کلمه در واقع فُ  روم در یک جمع مودبانه کلمه

 ار و قبیح بود.ناسزاو  دشنام بود و به معنی مرگ

به صلیب کشیدن همیشه  دی و به دور از ناظران جمعی نبودمرگ با صلیب هرگز یک رخداد انفرا

ه ردم با دیدن این صحنهامن بود که مهم منظور نظار مردم بود.سوزناک در برابر اَ  علنی آشکار و مرگ

عفن ن ترسیده و مطیع باشند. رومیان مراقب بودند تا باقی مانده اجساد متآیاها از حاکامن و فرمانرو 

و در حال خراب شدن بر روی صلیب آویزان باقی مباند و این صلیب ها را همیشه در امتداد جاده 

ان را به صلیب می کشیدند که های اصلی و محل عبور و مرور نصب می کردند. آنان زمانی مجرم

جمعیت زیادی در شهر باشند مانند اعیاد یا جشن ها که همه جمعیت این رویداد دهشت آور را با 

 هزاران تن آنان در برابر گان ه دزدان، خائنان و مخصوصا برد ،شامن خودشان نظاره کنند. قاتالنچ

ز دیدن این چنین صحنه های فرار ا . امپراطوری به صلیب کشیده می شددیدگان مردم در رستارس

 مقامات روم هم همین را می خواستند. و  و وحشت آور چیزی نبود که بتوان از آن فرار کرد ترسناک

 خان و ثبت یکایک این حوادثر  وَ این اعدام ها در جوامع رومی، توجه مُ  ربا توجه به تعداد بی شام

ت آور بوده که کمرت کسی مایل قَ نان ر  صلیب کشی به ندرت بوده است. مطمئنا این صحنه ها چ

دولتی  ثبت می کردند؟ صلیب کشیدن مجازاتبوده است تا آنرا ثبت و ظبط کند. و چرا باید آن را 

بود که قدرمتندان از این فرصت استفاده می کردند تا خوی و طینت ظامل و دیوانه وار خود را به 

بنابراین شاید چندان عجیب نباشد که . بکشندخ مردم عنوان یک رسگرمی خودساخته به منایش و رُ 

 رهد، نویسندگان احیانا فقط اشااین رخدادها داریم بسیار کوتاه و مخترصناز  شده سند نوشته آنچهما 

 به این وحشت کرده اند و از وارد شدن به جزییات آن رس باز زده اند تا شاید گفته باشند "شام هم

 دوست ندارید که بدانید چه گذشت."
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که کسی از آن زنده پایین منی آید، سیخ های آهنی فرورفته در  وشت تکیده جسد روی چوبه دارگ

د از جای خود در رفته است، تحقیر استخوان و رگهای بریده شده، مفاصلی که به  خاطر وزن جس

دوستان و خانواده و جهان؛ این هامن واقعیت صلیب بود که رومیان به  بزرگ در برابر چشامن مردم

نامیده بودند "استاروس".  ی هاآن "چوب بدنام" یا "درخت بی مثر" می گفتند. یا آنچنان که یونان

هم تنفرآمیز استاروس یک چیز نفرت آمیز بود، هر کس بر روی این چوبه نفرت انگیز مبیرد خود او 

جسدش  ن گردیده،تنها به درد این می خورد که بر رس آن بسته شود تا متعف است، یک جانی فاسد

 برای دیگران باشد.  خراب شود تا عربت

این شیوه ای بود که مسیح کشته شد. 

همه می گفتند این  به حال دیده شده بود متفاوت بود این مصلوب از هر مصلوب دیگری که تا

است و آدم عادی نیست. چیز غیر معمولی در  شده است شخص متفاوتمصلوب کسی که بر صلیب 

 خ دادن بود. حال رُ 

به این خاطر متفاوت بود چون مسیح هنگام به صلیب کشیده شدن مردم جمع شده گرد صلیب 

ن آخرین ساعاتشان چیزی گفت. در زمان رومیان بیشرت محکومین به صلیب که جنایتکاران بودند آنا

ح سیرس می شد. اما مبازان یا آه و ناله ناشی از درد درخواست عفو یا دشنام های رس  ،به زاری و تزرع

و طعنه  را می شنید ن یهودیااو توهینهای فرمانرو  د. هنگامی که به صلیب بسته می شدآن طور نبو 

های کسانی که همزمان با او مصلوب می شدند را گوش می داد و برخورد رسد و زننده رسبازان روم 

 می برند. را می دید، چهره اش به گونه ای بود که گویا او را با عشق و محبت به سوی چوبه صلیب 

، هنگامی که یکی از کسانی که در کنار او به صلیب کشیده شده بود او را شناخت که مسیح است

89بهشت در کنار من خواهی بود." تو امروز در  "به درستی که مسیح به او گفت

کی برسد، مسیح رو به وقتی رسبازان رومی در پای چوبه صلیب قرعه انداختند که لباسهای او به 

است که  آنجاعجیب  90آنان را ببخش چون منی دانند چه می کنند." یاادعا کرد "خدرد و آسامن ک

۴۳: ۲۳لوقا 98
۳۴: ۲۳لوقا 09
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همچنانکه او را به صلیب می بردند تا شاهد مرگش باشند او به هر که در اطرافش بود دعا می کرد 

 محبت نشان می داد و به آنان امید می داد. 

تحمل می شد. رومی ها متسخرشان را از ن هم بود که باید یااهمچنین تیرهای انبوه متسخر بی پ

ی در رشوع کردند و با گذاردن یک نَ  تن مسیحاعدامی ها بر  هامن شالق زدن ها، پوشاندن لباس

رسش فرشدن او را به جی از خار و محکم بر عصای پادشاهی و قدرت و نشاندن تادستش به نشان 

ریاد برآوردند "زنده باد، ای پادشاه بر او تعظیم کردند و به ریشخندی ف آنهامتسخر گرفتند. سپس 

یهودیان!" این متسخر عالوه بر مسیح، متام یهودیان را هم مسخره می کرد، در حالی که هنگام به 

صلیب کشیدن مسیح، مردم خود مسیح هم و یهودیان با مسخره کنندگان همراه شدند و رشوع به 

لیب نجات بده و پایین بیا" و دیگری می توهین مسیح کردند. " اگر تو پرس خدا هستی خود را از ص

ر مقابل همه اینها گفت "او می خواست دیگران را نجات دهد خود را هم نتوانست نجات دهد" د

که اینها می گویند به  دش هم می دانست بسیاری از چیزهایچون خو  .مسیح هیج پاسخ نگفت

91واقع اینچنین بود، پس به راحتی حرفهای آنان را تحمل کرد.

پس همه جا تاریک شد. آنچنان که نویسندگان کتاب مقدس به ما می گویند از ساعت ششم تا س

یک الیه تاریک ضخیم اورشلیم را پوشانده بود.  می شود از ظهر تا سه بعد از ظهرنهم که 

شاید یک  ح دهند که سبب این تاریکی چه بودفرسایی کرده اند تا توضی نویسندگان زیادی قلم

 فشان بوده است.  ن یا غبار ناشی از آتشیا طوفان ش   آفتاب گرفتگی

که شاهد آن رخداد بودند، فهمیدند که این کار از سوی خدا بود. لوقا فقط می گوید که "  ماما مرد

92نور خورشید خاموش شد."

آن تاریکی که در آن روز آن رسزمین را پوشاند سمبلی بود از آن چه در مرگ مسیج روی صلیب رخ 

در کتاب مقدس بارها و بارها از تاریکی به عذاب الهی یاد شده است. آن تاریکی مرگ و  می داد.

او که پرس  عذاب خداوند، مسیح را در بر گرفت؛ ظلمت شدن عیسی محل مصلوبدر  آنجاگور بود. 

 ار ستمدیده بود. خدا و خدمتگز 

۴۲، ۴۰؛ ۲۹: ۲۷ تیم 19
 ۴۵: ۲۳لوقا  29
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ا صدای بلند "ایلی، ایلی، ؛ ببه ما می گوید که مسیح فریاد برآورد متیوقتی که تاریکی برطرف شد، 

 که در واقع نقل قول  93، چرا مرا تنها گذاشتی؟" یااخد یااتنی؟" که در آرامی به معنای "خدملا سبق

هم است که داوود زمزمه می کرد وقتی که به شکل سمبلیک به جای بنی ارسائیل  22در مزامیر

که در آن ساعات حظه منظورش آن بود عذاب می دید. اما منظور مسیح از گفنت آن چه بود؟ در آن ل

بر روح خود تحمل می کرد آن  مردم اش منایندگی می کرد و عذاب الهی رااز او تاریک عذاب الهی 

که او را از خدا جدا می کرد، او را خاموش می ساخت و به  عذاب ،عذاب که  مردم سزاوار آن بودند

شد. مالحظه می کنید وقتی او مصلوب می  دور پرتاب می شد و مطرود و مرتوک از بارگاه الهی می

به عنوان  آنهاشد متام گناهان مردم اش به دوش مسیح می افتاد و او به آن خاطر می مرد. به جای 

 یک قهرمان شان، جانشین شان و پادشاهشان. 

به این ترتیب آن حکم مرگ که در باغ عدن صادر شده بود به اجرا در می آمد. آن نفرین به حقیقت 

پیوست. مسیح پرس خدا از خدا جدا می شد به خاطر گناهان مردم اش و در حالی که با صدای  می

94زدند"متام شد" او مرد.  بلند هامن مردم فریاد می 

۴۶: ۲۷متی.  39
۳۰: ۱۹ یوحنا49
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به بلندی شصت و چهار  ده معبد می نویسد که پر  متیآن چه پس از آن رخداد زیبا و مخترص است. 

 که محل حضور خدا بود جدا می کرد جایگاه قدس االقداس ا ازز پارچه بافته شده که مردم ر ا فوت

با این اتفاق، خدا عالمت داد که تبعید و دوری از خدا 95از باال تا پایین پاره شد و دو تکه گردید. 

ن یافته است. پس از هزاران سال از وقتی که آدم و حوا که یاابالخره متام شده است و برای همیشه پ

چشم پر از اشک به سمت عدن نگاه کردند و از عدن رانده شدند، برش بار دیگر به پشت رسشان با 

  اجازه یافت تا به جایگاه مقدس الهی و محل حضور خدا وارد شود.

و ن رسانید. با نثار زندگی خود ایااخدمتگزار ستمدیده، شاه شاهان، قهرمان برشیت کار خود را به پ

 داد. با ریخته شدن خونش بار گناهان مردمانش راانجام  ودحقیقت الهی از او خواسته ب آنچهمتام 

 او موفقیت شیطان را محو کرد. او رستگاری را برای همه به ارمغان آورد.  به دوش کشید

و اکنون او مرده بود. 

۵۱: ۲۷ متی 59
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۸

رستاخیز و حکومت خدا

وز یک شدن بود و آن ر حال تارب شدند هنوز زنده بودند و هوا در کنار مسیح مصلو که در جنایتکار دو 

گان را در طول شب بر روی صلیب هامنطور نگاه ه مجازات شوند جمعه بود. در دیگر شهرهای روم

جر بیشرت بکشند. این می داشتند یا حتی کمی آب و غذا می دادند تا برای چند روز زنده مبانند و َز 

 دومیان رسزمینهای تحت تسلط خو بار اما تصمیم گرفتند که در اورشلیم این کار را نکنند. اگر چه ر 

را با بی رحمی کنرتل می کردند اما با این حال به عقاید مذهبی آنان احرتام می گذاشتند. بنابراین 

رومی ها با یهودیان به توافق رسیده بودند که به روزهای مقدس و تعطیل هفتگی همدیگر احرتام 

ب جمعه رشوع و تا غروب شنبه ادامه داشت. بود که از غرو  ارند که در واقع این روز، روز سبتبگذ
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در روی صلیب باقی مناند، آنان   خواستند که اجساد در روز سبت وقتی که یهودیان از مقامات رومی

 هم پذیرفتند.

پس به رسبازان دستور  ب شده بودند باید زودتر می مردندمعنی آن این است که سه نفری که مصلو 

 بود شنیبه یک عبارت این عمل یک لطف خَ  .دهندانجام  ان راداده شد تا عمل شکسنت پاهای آن

  .به سمت شخص مصلوب کنار مسیح رفت انرسباز 

زد که پای او از ساق  رو با چوب نیزه اش که در دست داشت محکم به پای شخص مصلوب آن قد

ن می یااپاما با این روش درد و رنج او زودتر به  ،شکست. حتام آن مرد از درد فریاد کشیده است

را تازه کند پس از چند دقیقه می مرد.  کشد و نفسرسید. چون او خود را منی توانست به با باال ب

رد، اما وقتی رسبازان با نیزه های در دست یکی از مردان مصلوب شده کنار مسیح به همین شکل مُ 

ان عجیب بود؛ رده است. این برایشمتوجه شدند که مسیح قبال مُ  آنهاشان به سمت مسیح رفتند 

را رد. یکی از رسبازها برای این که مطمنئ گردد نیزه خود معموال شخص مصلوب به این زودی منی مُ 

محکم به پهلوی مسیح فرو برد وقتی نیزه را بیرون کشید خون و آب جدا شده از آن بیرون ریخت که 

 نشانه روشنی از آن بود که شخص قبال جان داده است. 

 آنهاشاهد همه این صحنه ها بودند.  مسیح حتی مادر مسیح هم درجلجتا بسیاری از پیروان

مشاهده می کردند که یکی از رسبازان دستان مسیح را با میخ به چوبه صلیب میخکوب کرد و با 

دیدند که خورشید  آنهاشاهد بودند که صلیب را برافراشتند و  آنهاسیخهای فلزی به پاهای او زد. 

 هاآنو دوری از خدا فریاد برآورد؛  دیدند که مسیح از درد جدایی آنهادن بود! ظهرگاه در حال تیره ش

دیدند که مسیح به جلو خم شد و بر اثر وزن خود  آنهادیدند که مسیح فریادی کشید و جان داد، 

و حاال مسئولیت برداشنت جسد از روی صلیب و کفن و  .دیگر جان دادلق آویزان ماند و عَ همچنان مُ 

 عهده آنان بود چون رومی ها خودشان این کار را منی کردند.  دفن او به

کنون مخفی کرده  بود و ایامن اش را تا که شخص پول دار رامه  به نام یوسف یکی از پیروان مسیح

تصمیم گرفت که اکنون آن را آشکار کند. بنابراین به سمت فرمانده رومی رفت و  بود؛ به هر دلیل

در یکی از  اه کنده شده آرامگ ن مسیح را او به عهده بگیرد. یوسفن و دفتقاضا کرد که مسئولیت کف
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چنین  وسدفن کند. فرمانده پیالت آنجااو می خواست جسد مسیح را در و باغهای نزدیک داشت 

و چند تن از حواریون کار نه چندان خوشایند کفن و دفن  ه ای را به او داد، بنابراین یوسفاجاز 

 مسیح را رشوع کردند. 

و تاج  از دست و پای مسیح بیرون کشیدند صلیب را پایین کشیدند، سیخ ها و میخ های آهنی را آنها

رشوع کردند بدن مسیح را با روغن و  آنهاخار که به پوست رس او فرو رفته بود به آرامی برداشتند. 

هفتاد و  عطریات شست و شو دهند که به قول یک از نویسندگان این ماجرا؛ این روغن و عطریات

96پنج پاوند بود.

ند مجبور بود آنهان برسانند. یاانتوانستند به موقع کارشان را به پ آنهاخورشید در حال غروب بود و 

که دست بکشند و صبح یکشنبه بعد از این که شنبه گذشته باشد برگردند. فعال فقط بدن مسیح را 

 یب بهرا روی قرب قرار دادند تا آس سنگ بزرگ مگاه قرار دادند و تختهبا پارچه ای پیچیدند و در آن آر 

 جسد نرسد و سپس به خانه هایشان برگشتند. 

چگونه گذشت کسانی که سه سال گذشته را  آنهامطمئنا غیر قابل تصور است که آن روز شنبه بر 

همراه مسیح زندگی کرده بودند. حتام اتفاقات این چند روز گذشته بر رس آنان هجوم آورده بود و 

و افکر می کردند. به قولها، معجزه ها، نصایح و ادعاهای  قبال تصورو آنچهرای شان عجیب بود و به ب

ن یافته است. مطمئنا سواالت زیادی در رس یاافکر می کردند. حاال می دیدند که دیگر همه چیز پ

میرد. می دانستند که مسیح مرده است، هامنند هر شخص دیگری که می  آنهاداشتند ؛ حاال دیگر 

رومی ها با قتل او درس بزرگی به دیگران داده بودند و رهربان یهود هم از دست چینن شخص 

دردرسآفرین راحت شده بودند. و متام امیدهای پیروانش که روی مسیح حساب کرده بودند و تصور 

 می کردند که او آن نجات بخش واقعی و پرس خدا باشد با مرگ مسیح از بین رفت. 

وز شگفت آور است که آن شنبه چگونه روزی بود. کتاب مقدس می گوید که حواریون برای من هن

 بعد از این که مسیح دستگیر شد به هر طرف متواری شدند و بیشرتشان خود را پنهان کردند. 

۴۲-۳۸: ۱۹یوحنا69
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حضور  آنجاکه ما می دانیم تعداد بسیار کمی از حواریون هنگام به صلیب کشیدنش در  آنجاتا 

 حق داشتند نگران باشند که به زودی مقامات رومی رساغ آنان بیایند و به آنها داشتند. به هر حال

خود را بدرون  آنهاخاطر پیروی از آن مسیح دروغین آنان را هم دستگیر کنند و بکشند. بنابراین 

 رومیان در امانخانه هایشان یا خانه های دوستانشان از ترس پنهان کردند به این امید که از ظلم 

دهند انجام  و شاید از ترس می گریستند. معلوم است که دیگر چه کار دیگری می توانستند .ندمبان

که چیزی به جز خیال باطل نبوده  وقتی همه امیدها و باورهایشان همین حاال مشخص شده بود

 همه چیزشان بر باد رفته بود؟ است و 

منجی برش، خدمتگزار ستمدیده." "مسیح پرس خدا، منجی آخرین، شاه واقعی، وارث داوود، آخرین 

همه این عناوین خیالی بیش نبود. 

حقیقت هر چند تلخ این چنین بود: 

مسیح یک نجار بود. 

.  از شهر نارصی

او فقط یکی از دوستانشان بود. 

و حاال او مرده بود. 

به  آنهاتی داشتند، وق ن روز یکشنبه شاید که چنین احساسمریم مادر مسیح و دیگر زنان هم در آ 

در آن روز یکشنبه به سمت قرب مسیح منی رفتند تا  آنهاسمت آرامگاه مسیح می رفتند. مطمئنا 

ا او به آن وعده گستاخانه خود که گفته بود از قرب به پا خواهد خاست عمل می کند ی آیاببینند که 

 می رفتند تا آنهابلکه را حتی به یاد هم منی آوردند. چنین ادعای مسیح  آنهانه. در آن لحظه حتی 

در اولین  آنهامراسم کفن و دفن او را که در غروب روز جمعه وقت نداشتند حاال تکمیل کنند. حاال 

رفتند تا کار نامتام کفن و دفن مسیح را بر روی جنازه مصلوب شده ای  فرصت ممکن به سمت قرب

 که دو روز از مرگش گذشته بود به امتام برسانند. 
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روبرو  اشتند. اما با صحنه کامال متفاوتیک صبح یکشنبه تنفرآمیز، غمگین و دلگیر دانتظار  آنها

 شدند. 

و برای همیشه  را بسیار شگفت زده کرد آنهادر حقیقت آن چه که هنگام رسیدن بر رس قرب دیدند 

 تاریخ جهان را تغییر داد. مرقس این طور می گوید. 

و روغن خریدند تا برای تدهین سالومه عطر و  یعقوبادرمریم مجدلیه، مریم مشت،وقتی روز شنبه گذ

به سمت  آنهاکه خورشید دمیده بود  وز اول هفته صبح خیلی زود به محضجسد استفاده کنند. ر 

قربستان حرکت کردند. خوب است یک نفر پیدا شود و سنگ بزرگ روی قرب را برای ما بردارد. وقتی 

نگ به آن بزرگی از روی قرب کامال برداشته شده است. چشم شان به روی قرب افتاد دیدند که آن س

نشسته است، در حالی  آنجارا دیدند که  د داخل قرب سمت راست آن مرد جوانوقتی نزدیک تر رفتن

شام به دنبال مسیح  نباشیدگفت "نگران  آنهاترسیدند. آن مرد به  آنهاکه لباس سفیدی بر تن دارد 

 . او دیگر اینجا نیست. به داخل قرب خوب نگاه کنید کامالمی گردید که مصلوب شده بود نارصی

خواهید یافت  آنجارفته است. او را  بگویید که مسیح به جلیل سر طخالی است. بروید به حواریون و پ

97که خودش گفته بود."هامنطور 

یده زنده ند آنجاخود مسیح را  آنهامتوجه حرف آن مرد بشوند. به هر صورت  آنهاکمی طول کشید تا 

بودند فقط از زبان این مرد سفید پوش که شاید فرشته ای بود شنیدند که مسیح زنده است. مریم 

 همراه زن به رس قرب باز گشتند و آنهامجدلیه به رسعت پیش حواریون رفت که ماجرا را بگوید، همه 

 آنهاپس دیدند که قرب خالی است و لباسهای مسیح مرتب بر لبه گودال قرب گذاشته شده است. س

 را گیج و متعجب کرده بود و از طرفی امیدی آنهابه خانه هایشان بازگشتند در حالی که این ماجرا 

 زنده شده بود.  آنهاهم در 

بود که رستاخیز و مسیح دوباره  طوالنی با مسیح بود، اولین نفر حواری که مدت مریم مجدلیه زن

 زنده شده را مشاهد کرد. 

۷-۱: ۱۶ مرقس79



94

ماند و بر روی قرب اشک می ریخت. او  نجارا ترک کردند مریم مجدلیه هاموقتی همه حواریون قرب 

در حالی که به سمت قرب خم شد تا بار دیگر به گودال درون قرب خالی نگاه کند با دیدن دو فرشته 

که بر لبه گودال قرب نشسته بودند وحشت کرد. آن دو گفتند "ای زن تو چرا گریه می کنی؟"  آنجادر 

مسیح مرا از اینجا برداشته اند و منی دانم که به کجا به خاک سپرده  آنهاگفت: " زن در جواب 

اند" قدری اینج
9

برداشته شدن سنگ قرب ، قرب خالی و گفته یل کنید با  همه این اتفاقات ئتام ا

فرشته  که مسیح زنده است و منرده است، نزدیکرتین حواریون به مسیح هم به این زودی باور منی 

زود باوری که  دیگر به هیچ وجه آن ساده های ساده لوح و آنهاکه مسیح زنده شده باشد.  کردند

نبودند؛ مریم مجدلیه در حالی که صدای گریه خود را بلندتر کرده بود روبه بودند ؛ دیگر  پیش از این

 سمت یکی از فرشتگان کرد و گفت که به نظر من شخصی جسد مسیح را از اینجا برده است. 

او اصال به  قیقا پشت رس مریم مجدلیه ظاهر شدآن طور که یوحنا نوشته، مسیح د ن لحظهدرای

فکرش هم نرسید که او ممکن است مسیح باشد فکرکرد  که باغبان آن جا است. مسیح از او پرسید 

چرا گریه می کنی؟ مریم مجدلیه در جواب گفت: " ای مرد باغبان اگر تو جسد را از اینجا برده ای 

جسد را از  غبان شاید به دلیلپیش خود فکر می کرد که با 99من بگو آن را کجا دفن کردی؟"به 

 نداد.  اینجا انتقال داده است مسیح پاسخ

حاال وقتش بود که مریم مجدلیه حقیقت را بداند. 

سپس مسیح نام او را به زبان آورد و گفت : "ای مریم" نامش را آن چنان از روی محبت و عشق و 

 و مریم ناگهان متوجه شد.  آن را این چنین به زبان می آورد انی گفت که همیشهمهرب

00(" به او گفت:" ربانی" )به معنی استاد ه سمت مسیح چرخید و به زبان آراماو ب او خودش بود،  

بعد از همه این اتفاقات، این هامن مسیح مصلوب بود که دوباره زنده شده بود! 

با جمع  ارها به دیدن حواریون آمد گاه آنان را در گروه کوچک و گاهح ببعد از این رخداد مسی

ه صدا برخی از آنان را جداگان حرف می زد و گاه آنهازیادتری از حواریون مالقات کرد. او در جمع 

۱۳: ۲۰ یوحنا 89
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خ داده بود، اشاره می کرد و او به عظمت و اهمیت همه آن چه رُ می زد و با او سخن می گفت.

کمک می کرد که باور کنند که او حاال دیگر زنده است و در جمع  آنان  هاآنو به  یح می دادتوض

رد تا شک غذا و ماهی می خو  آنهافکر کنند که او یک روح است با  آنهااست! گاهی که می ترسید 

به اتهام ایامن نداشنت به مسیح متهم و گناهکار شناخته شد مسیح  سر طشان برطرف شود. زمانی پ

از حواریون به نام توماس، آشکارا گفت که هرگز رستاخیز مسیح را باور منی  ییکاو را بخشید. حتی 

کند مگر آن که خودش با دست خود به پهلوی مسیح که بر اثر فرو رفنت نیزه مجروح شده بود ملس 

کند و جای زخم را ببیند. بعد از یک هفته زمانی که همه حواریون جمع بودند و درب هم بسته و 

حضور  آنجاد تا کسی آن را باز کند. همه کسانی که َز ح وارد شد. مسیح درب را نَ قفل بود مسی

داشتند دیدند که ناگهان مسیح وارد خانه شد بدون این که کسی درب را برایش باز کرده باشد، 

خم را مسیح بالفاصله به سمت توماس رفت و از او خواست که دست اش را به پهلوی او بگذارد و ز 

بیاور." توماس شگفت زده شد ناگهان او فهمید و با صدای  :"ناباور مباش بلکه ایامن و گفت ببیند

101بلند گفت "خدای من رسور من".

د ایستاده بود فقط کسی که از مرگ نجات یافته باشد مانن آنهاحاال باید بدانید که کسی که روبروی 

دان با ترفندی از مرگ نجات کسی که روی چوبه صلیب کامال منرده باشد و خود را با چنگ و دن

 داده باشد ، نبود. 

۲۸ -۲۷: ۲۰ یوحنا011
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د. نام داشت نبود که با معجزه دوباره زنده شده باش که ایلعاذر د فرزند آن زن بیوههمچنان او مانن

م برای مسیح آن گونه بود که گویی از دیوار مرگ عبور کرده و از سوی دیگر آن بیرون آمده باشد. زخ

ی نیازی به درمان و بهبودی نداشت. حاال این زخمها نشان و اثبات برا ها هنوز روی بدن او بود ولی

ای مرگ غلبه کرده بود. بر و حاال او بر  د که چگونه مرگ او را برای لحظاتی با خود برده بودمسیح بو 

سقوط به  به بلندپروازی، مرگ به حیات، ها،چیز تغییر کرده بود رسخوردگی  حواریون حاال همه

 خفت بار به پیروزی بزرگ مبدل شده بود.  و شکست رستگاری

مسیح زنده بود.
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رستاخیز مسیح

نقطه عطف، خشت آخر بنا

رستاخیز مسیح به شکل گسرتده ای مبحث جنجالی در طول قرون بوده است و مهمرتین سئوال هم 

شن است چون ادعا،  رو رخ داده بود؟ جنجالی بودن موضوع کامال واقعا چنین اتفاق آیااین بود که 

است. لحظه ای با خود فکر کنیم که اگر مسیح پس از مرگش بر روی صلیب دوباره  ادعای بزرگ

و ما بهرت است حاال به او گوش فرا دهیم  کار شگفت انگیزی صورت گرفته است زنده باشد، پس

 است، زندگی خدای است، شاهان شاه پرسخداست، کهاین هرچه تا حاال ادعا کرده است  چون بنابر 

است.  پیوسته حقیقت به همهاست،  مقدس تثلیث از شخص دومین است، ستمدیده خدمتگزار

 ن می یافت. و حاالیاادرصورت دیگر اگر او بعد از مرگ دوباره زنده منی شد دیگر هیچ و همه چیز پ

 ا خیال راحتدیگر این اتفاق این قدر اهمیت منی یافت و در طول تاریخ به ما اصال منی رسید و ما ب

ی ادعاکه به زندگی خود می پرداختیم و او هم مانند هزاران تن دیگر در قرون اول تاریخ یهودیان 

 ن داستان شان می شد و ساکت می ماند. یاابزرگی کرده بودند و مرده بودند. این پ
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ی مسیح د که چرا مسیحیان این همه به این موضوع اهمیت دادند؟ رستاخیز و احیایتوجه دار آیا

هامن نقطه عطف مسیحیت است که همه چیز به آن بر می گردد. این هامن سنگ زیر بنا است که 

همه چیز روی آن استوار گشته است، خشت آخری که هم ساختامن مسیحیت را تکمیل می سازد. 

 از یک آنهااین به معنی این است که وقتی مسیحیان ادعا می کنند که مسیح بعد از مرگ زنده شد، 

هم است  بله درست است که یک ادعای ،ا دینیرویداد تاریخی صحبت می کنند نه یک ادعای رصف

ولی اگر مسیح به عنوان یک واقعیت تاریخی دوباره زنده منی شد همه این ادعاها دیگر هیچ ارزشی 

نی و اصال مایل نبودند که یک داستان دی آنهانداشت. حتی مسیحیان اولیه هم این را متوجه بودند. 

مشکالت بهرت و خوبرت زندگی کنند و بر مذهبی را بسازند که مردم را کمک کند و تشویق کند تا 

به  آنهابلکه مسیحیان اولیه می خواستند که به دنیا اعالم کنند که  ،ناشی از زندگی غلبه کنند. نه

که اگر این واقعه می دانستند  آنهاو  ده بودست و زنده شباور داشتند که مسیح از قرب برخوا راستی

نقش بر آب می شد و کامال بی ارزش می بود.  آنهادر حقیقت اتفاق نیافتاده بود همه باورهای 

هامنطور که پولس در یکی از نامه هایش می گوید: " اگر مسیح دوباره زنده منی شد، آنگاه موعظه 

ایامنتان بی مثر می بود و های ما بیهوده بود و ایامن شام بی فایده، ... اگر مسیح زنده منی شد، 

ما به مسیح فقط به این دنیا ایامن داشته باشیم، ما بودید ... اگر شام هنوز در برابر خدا گناهکار 

10بیچاره ترین مردمان خواهیم بود." 2

به عبارت دیگر اگر مسیح دوباره زنده نشده باشد، باور مسیحیان فقط سلسله مسایلی از روی 

  احساسات خواهد بود و بس.

 هر انسان روی زمین با این استه باشدمسیح از مرگ دوباره زنده برخاگر  اما آن سوی سکه این ماجرا

و  و به منجی بودن بیاورد، به پادشاهی او اقرار کنداو گفته ایامن  آنچهدعوت روبرو می شود که به 

 خدا بودن او رس تسلیم فرود آورد و صد البته شام دوستان هم می شوید. 

۱۹-۱۴: ۱۵ قرنتیاناول 021



99

 ای خواننده ای چون شام این خیلی مهم است تا تصمیم بگیرید آنرا باور کنید یا نه که مسیحبله بر 

دوباره زنده شد یا نه. این تنها کافی نیست که گفته شود فعال باید از قضاوت دست کشید. حاال 

ر مسیح از قرب دوباره زنده برخاست و باو  ،هنگام آن است که کمی فکر کرد و تصمیم گرفت که بله

ه ت که" من فکر منی کنم چنین اتفاق رخ دادرا که مسیح گفته بود یا این که "نه" و گف آنچهکرد هر 

 او را رد می کنم." باشد و من ادعای

شاید خیلی ها بگویند که این منطقی است که در مورد زنده شدن مسیح نظری نداشته باشند و 

هامنطور که قبال گفتیم، زنده شدن مسیح ولی  دعای دینی صحه گذاشت یا رد کردمنی توان بر ا

رصفا یک ادعای مذهبی دینی نیست بلکه ادعای تاریخی است. مسیحیان ادعا دارند این اتفاق به 

است که  روم رسید. این از آن نوع ادعای داد که جولیوس سزار به فرمانروایهامن اندازه واقعی رخ 

 جه گرفت و قضاوت کرد. می توان درست یا غلط بودنش را تحقیق کرد و نتی

شام فکر می کنید که این اتفاق افتاده است یا نه؟ آیا

این پایه مهم اعتقادات ما مسیحیان است، ما ایامن داریم که آن اتفاق افتاده است. 

ما فکر منی کنیم که حواریون قادر بودند که مردم آن زمان را چشم بندی کنند. این کامال مغایر 

ک را گروه گروه و ت آنهامسیح بارها با مردم دیدار کرد با حواریون صحبت کرد و است با این حقیقت 

 تک مالقات منود. 

 این همه اتفاقات یک برداشت اشتباه بوده است. بهرتین چیزی که رهربان و ما باور نداریم که

فتد و بیا نهاانین شایعه دروغ بودن زنده شدن مسیح بر رس زبیهودی می خواستند همین بود که چ

هم جسد  سپس با یک جسد ساختگی آن را به مسیح نسبت دهند و بگویند مسیح زنده نیست و این

 ن بخشند. یاااو پ او است تا به همه ادعای

می خواست که از چوبه  اگر مسیح به هر نحو ،صورت دیگر مسئلهنکردند.اما در هرگز این کار را  آنهاو 

و پا شکسته و مصلوب ن است که شخص مجروح و دست صلیب خود را زنده بیرون کشد، چطور ممک

سوراخ از زخم نیزه قادر باشد که اطرافیان لجوج و پیروان شکاک خود را قانع کند که شده با پهلوی 

 منی رود.  ده است؟ نه ، مطمئنا چنین احتاملآم ه گی است و بر مرگ فایقاو خدای زند
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ه حواریون چنین طرح و نقشه ای را در رس به همین خاطر ما مسیحیان اصال فکر منی کنیم ک

اگر چنین می کردند چه چیزی برایشان به ارمغان  .ین داستان را از پیش خود برتاشندداشتند که ا

 می آورد؟ 

هدفشان بوده منی  آنچهساخته بودند چرا وقتی فهمیدند که به  آنهارا  و اینکه اگر چنین داستان

شان ن را گرفتار می کرد و رس از بدنشان جدا می ساخت و یا بازوانیان رومی آناارسیدند مثال فرمانرو 

ساختگی بوده ار نکردند که همه این ادعای شان را به تخته صلیب میخکوب می کردند چرا آنان اقر 

 و مسیح هرگز زنده نشده بود. 

 ود. چیز  نه به هیچ عنوان آن یک چشم بندی، یا یک برداشت اشتباه یا یک نقشه از سوی حواریون نب

اه ر را به شهیدان  ددَ َر دیگری اتفاق افتاده بود، چیزی که آن قدرت را داشت تا این مردان ترسو و مُ 

و حارض باشند مرگ و شکنجه را تحمل کنند فقط به این خاطر که به جهان  مسیح مبدل کند

 برسانند که " این مرد مصلوب مسیح بود و اکنون دوباره زنده شده است!" 

یت، قضاوت و منجی گریحق حاکم

ند اولین شنبه، مسیح چهل روز را به تعلیم حواریون گذراند و به آنان مشورت می داد تا بتوانبعد از 

 رسالت و پادشاهی اش را به متام جهان برسانند. بعد از آن او به آسامن رفت. بازهم این بار شاید

که  ی تخیلی نقل کرده اندنهاافسانه و داستفکر کنید که حواریون این ادعا را با زبان مذهبی پر از ا

قابل اثبات نیست و خالی از معنای ملموس باشد، اما نویسندگان کتاب مقدس هرگز به موضوع این 

 گونه نگاه نکردند. 

روج آسامنی مسیح را کامال به شیوه قابل تصور و واقعی ترسیم کرده اند:ماجرای عُ  آنها

می کردند او باال رفت و پشت ابرها از نظرها پنهان شد.  به او نگاه آنها" هامن طور که 

ستادند و رو به آسامن داشتند دو مرد با لباسهای سفید در مقابل شان ای آنهاهمچنان که 
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د؟ مسیح چرا اینجا ایستاده اید و به آسامن خیره مانده ای گفتند:" ای مردان جلیلی

10خواهد گشت."سوی شام از آسامن بر ، بهامنطور که به آسامن رفت 3

رو به آسامن را بر زمین میخکوب کرده بود، شگفت زده می  این آن اتفاق بود که حواریون با رسهای

نگریستند که چطور مسیح به آسامن عروج کرد و در پس ابرها ناپدید شد، این عروج یک عروج رصفا 

 روحانی نبود، یک عروج جسامنی بود. 

مفهوم این عمل بود. این فقط امنی مسیح به آسامن؛ معنا و وج جسخود این رویداد عر اما مهمرتاز 

ماجرای به آسانی غیب شدن مسیح از انظار مردم نبود. در واقع این خواست خداوند بود که به او 

مقام اعلی عطا کند و روی او رسمایه گزاری کند و به او متام اختیارات و حق قضاوت را بدهد و 

از ه مجازات که شایست ود باشد! اگر شام خود را گناهکاری موعهیجان انگیزترین آن این که منج

سوی خدا بدانید به خاطرنافرمانی به خدا، پس این واقعیت که مسیح بر تخت پادشاهی جهان 

نشسته است بی نهایت مرست بخش است. این به معنای آن است که این پادشاه بزرگ آن قاضی 

همچنان این قاضی شام را عاشقانه دوست هد کرد و که بر شام حکم صادر خوا نهایی خواهد بود

و با دستان خویش به شام رحمت و محبت عنایت   را دعوت می کند به سوی رستگاریدارد و شام

 خواهد کرد. 

۱۱-۹: ۱ اعامل031
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در کتاب مقدس این چنین آمده است : "هر کسی که نام مسیح را بخواند رستگار خواهد  توصیف آن

جهان است، کسی که  امنی که دوباره زنده شده و حاکممعنی اش این است که مسیح، ه 104شد."

حق دارد تا مردم را از گناهانشان پاک  ین را در دستان او قرار داده استو زم خد اختیار آسامن

 گرداند." 

؟حاال شام چه میکنید

 رحاال چه کا ا واقعیت داشته باشد و درست باشدبگذارید این سئوال را از شام بپرسم. اگر همه اینه

 او هامن است که ادعا می کرده استمی کنید؟ اگر مسیح براستی دوباره از مرگ برخاست و اگر 

 شام چه می کنید؟ 

دهید. خواسته او اصال مشکل انجام  بگذارید من بگویم که مسیح خودش از شام چه خواسته که

ها و بارها مسیح به است. بار چه است، زیرا مسیح به روشنی آن را گفته و ما می دانیم که آن  نیست

را پرهیز می داد، گفته بود که او  آنهارا تعلیم می داد، آنان را دوست داشت و از گناه  آنهاکه  مردم

و به  .خواسته بود که به او ایامن بیاورند آنهاچه کسی است و این که او نجات بخش آنان است، او از 

ایامن دس آمده است: " توبه کنید و به مسیح عبارت دیگر او را باور کنند. آن چنان که در کتاب مق

که تنها پرسش را تقدیم کرد تا هر کسی که به او  را دوست دارد" "خدای که کالم آورید." " به خدای

105گی جاودانه خواهد یافت."ه ایامن آورد نابود نخواهد شد و زند

 را از دست داده است. برایایامن معنایش همچون باور و  سفانه امروز برای بسیار از مردم کلامتمتا

، ربوط به مراسم سال نو، بابا نوئل، خرگوش ایسرتبسیار ی این کلامت واژه های دلخوش کننده که م

مانند باور و ایامن معنای جدی،  ل و اژدها است. قرنها قبل، کلامتی غو نهااجن و پری و داست

ی و باور قلبی و اعتامد بود که واقعی و محکمی داشتند. این کلامت نشان دهنده استقامت وفادار 

 به کسی اعطا می شد که ثابت کرده باشد لیاقت آن را دارد. 

۱۳: ۱۰رومیان  041
۱۶: ۳نا ؛ یوح۱۵: ۱مرقس 051
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مقصد مسیح فقط این نبود  .چیزهای بود صحبت می کرد منظورش همچووقتی مسیح از "ایامن"  

بلکه او می خواست که به او اعتامد کامل داشته باشند. او می خواست که  ،که بگوید او وجود دارد

او  آیابه ادعاهایش توجه کنید به اعاملش بنگرید و تصمیم بگیرید  و ام به حرفایش گوش فرا دهیدش

به او  گی تان را بر روی ایامنه ارزشش را دارد تا زند آیاشایسته اطمینان و اعتامد شام است یا نه؟ و 

بگذارید؟ 

مفهوم اش چیست؟ خوب متام  اما باز این به چه معناست؟ این که گفته شود به مسیح اعتامد کنیم

او همگی نزد خداوند گناهکاریم و بر  کتاب مقدس این را می گوید و به ما تعلیم می دهد که ما

به  گی مانه طیغان کرده ایم. ما نافرمانی کردیم قانونش را زیر پا نهادیم، والیت خدا را از روی زند

 ما شایسته آن مجازات ،ارتکاب گناهامنانگون به خاطر کنار زدیم وهزاران بار و به شیوه های گونا

و آن چیزی نیست جز حکم مرگ. ما سزاوار  رس ما سایه انداخته است می باشیمالهی که همیشه بر 

 کردارهایامن دستمزد آنم. مرگ ما سزاوار عذاب جاودانه ای رگ جسامنی هستیم، بله بدتر از آنم

 ایم.  آورده دست به که است

زی که حاال نیاز داریم این است که بی گناهی و منزه بودن خود را به جای بنابراین مهمرتین چی

که به گناهگار بودن به سوی خدا بفرستیم. ما نیاز داریم که از دست خدا حکمی را دریافت کنیم 

در گرو ایامن به مسیح است. اما این خرب خوش در کتاب  سود ما باشد نه بر علیه ما و این چیز

ما سی مسیح گفته شده است:" متام دلیل آمدن مسیح این بود که او به جای همه مقدس از زبان عی

 وتا طعم مرگ  ،او آمد هد که ما باید از ابتدا می کردیمدانجام  را گناهکاران قرار گیرد و آن عمل

پر مفهوم است. با  بسیار ار ما بود." ایامن به مسیح عملشکنجه عذاب الهی را بچشد که در انتظ

ن او، کتاب مقدس می گوید که ما با او یکی می شویم او که به عنوااعتامد و توکل بر  به مسیحایامن 

ا به مپادشاه و مناینده و جانشین ما است. بنابراین به یکباره متام اعامل ناپاک و نافرمانی و طغیان 

 حساب مسیح می افتد و او به این خاطر به جای ما می میرد. 

د به حساب ما می آید و بر طبق از خداونقص مسیح و پیروی و اطاعت او بی ن گیه زند و همزمان

 حکم پاک و منزه بودن را بر ما صادر می کند.  خدا ه گی کامل اوزند
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ر شوید، یک مبادله مهم حاال دیدید؟ وقتی با مسیح یکی می شوید و بر او توکل می کنید تا رستگا

گیرید و به و شام پاکی مسیح را می  می میردهان را بر دوش می گیرد و مسیح گنا رخ می دهد

وقتی ما با مسیح یکی می شویم و متام پاکی او  خاطر آن زنده می شوید اما قضیه بیش از این است

از آن ما و ه دست آورده است به ما می رسد چون او آن پاکی را با اعامل درست اش و اطاعت از خدا ب

اما  نبوده است، ما سزاوار آن نبودیم در حقیقت حق ماهیچ یک از آن نعمت های رستگاری  می شود

و ما هم از آن برخوردار می شویم چون در  به راستی حق مسلم مسیح بوده است همه آن نعمت ها

چون مسیح حکم نجات و  را با مسیح یکی و متحد می کنیم آستانه نومیدی، با ایامن به او خود

او  .م رستگاری و نجات دریافت می کنیممی یابیم و حکرستگاری می گیرد ما هم در کنار او نجات 

نعمت خواهد بود ما هم چون او در نعمت وارد خواهیم شد. او از تاریکی مرگ برخاست  بنابراین در 

آخرت و در  ه گی معنوی احیا می شویمچون ما خود را با او متحد گرداندیم اکنون در یک زند

طور جسامنی احیا می شویم. به این خاطر است که در همچنان که قول داده شده است دوباره به 

کتاب مقدس مسیح را "اولین میوه"
10

6 احیا شده می نامد. او چون مستحق است احیا می شود و  

چون با او یک جا می شویم ما نیز احیا می شویم. 

جای البته این بدان معنی نیست که مسیح به جای همه افراد جهان قرار می گیرد. نه او فقط به 

 او گفته آنچهو ایامن داشته باشند  ن او می شود که او را تصدیق کنندکسانی قرار می گیرد و جانشی

 د دارند. توکل به او دارند و بر او اعتام دکسانی که مومن به اوین است

قی هستیم که او ما را آفریده است به همین مخالفت خالدر برابر و  نهاانگاه کنید که ما همه انس

گی می تواند همه ما را ه ندارد تا ما را نجات بخشد. در حقیقت به ساد دا هیچ وقت رضورتخاطر خ

معدوم کند و به جهنم بفرستد و متام آسامن و زمین و فرشتگان او را به خاطر همه جاودانگی و 

خداوند بزرگ را عصیان  آنها" چون همواره شاید می گفتند اش ستایش کنند. و عدالت بی نقص 

 اند." منوده 

۲۰: ۱۵اول قرنتیان  061

۶
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مسیح را فرستاد تا ما را نجات بخشد، هامن کسانی که طغیان کردیم،  اما خداوند به خاطر رحمتش

. آورد را ستایش مناید و به آغوش رحمت الهی پناه ااو خواهد آمد تا به درگاه خدا به زانو بیافتد و خد

 متام و بایستد ما بجای ات میکند قبول عشقش متام باه ما به او ایامن آوریم، او نیز و هنگامی ک

که در انتظار ماست را خود تحمل  عذاب مرگ و را ما گناهان متام و ببخشد ما به را پاکش زندگی

 کند. 

در زندگی ما نداشته باشد. نه،  نیست که هیچ عکس العملاما ایامن آوردن به مسیح به این معنا 

او جانشین و مناینده شام است. به وقتی شام به او ایامن می آورید، شام تصدیق می کنید که 

 ه گی شامنست که او در زندمعنی آ  پادشاه خود می دانید و این بهعبارت دیگر بعد از این شام او را 

ا ر او شام را می خواند تا از گناه دور شوید و طغیان خدا را نکنید. آن دوری از گناه  حکمفرما است

وی رستگاری گناه اعالن جنگ می کنید و به س کتاب مقدس توبه می نامد. یعنی شام بر علیه

این  عین حال شام  به تنهایباشید. در تا آن که هر چه بیشرت هامنند مسیح  محکم گام بر می دارید

آن سومین کار را منی کنید. آن چنان که کتاب مقدس می گوید با ایامن به مسیح ، روح القدس، 

گی شام می شود، به شام نیرو میدهد ه وارد زند از تثلیث مقدس، در شام حلول می کند و شخصیت

 تا بدی  و گناه را از خود دور کنید و به رستگاری روی آورید. 

 این متام ماجرا است، این متام مفهوم ایامن آوردن به مسیح است. یعنی برای نجات به او توکل میو 

 د. بخشی دارید تا بدان وسیله خود را رهاییجویید زمانی که هیچ امیدی ن

یعنی شام وقتی که در برابر قضاوت عدل الهی قرار می گیرید هیچ امید دیگری به جز این که با 

 شده است راه گی تان که ثبته عامل و کردار بد زندحکم عذاب الهی روبرو شوید  ندارید با آنهمه ا

 دیگر ندارید. 
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از پیش عذاب مرگ را به جای  اما همچنین این به این معناست که شام ایامن دارید که مسیح پیش

و با این کارش حکم رستگاری و  اهکاران جان خود را فدا کرده استشام چشیده است و به جای گن

و و تنها امید شام هم هامن امید و توکل به مسیح می باشد ا را که شام نیاز دارید خریده است نجات

 قرار داد.  ی شام به عنوان جانشین شامکه خود را به جا

رفت  شد و به آسامن ها برای فرمانرواییین هامن چیزی است که مسیح وقتی از مرگ دوباره زنده ا

و پیش  دهیم. این یک دعوت عام است، بدون هیچ محدودیتانجام  خواست تا نهاااز همه ما انس

آغوش مسیح همیشه برای دعوت باز نخواهد بود، اما اکنون آغوشش  رشطی و بدون هیچ جریمه ای

 این دعوت را اجابت می کنید و به زانو افتاده و او آیاه است. تنها پرسش اکنون این است که گشود

را تصدیق می کنید و اعتامد می کنید که او به جای شام در روز جزا نزد خدا بایستد یا اینکه 

 خودتان مسئولیت کردارتان را به عهده گرفته و از خود در برابر خدا دفاع خواهید کرد. 

حداقل برای یک مدت کم.  خاب با شامستانت
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کالم آخر

شام می گویید او کیست؟ 

حداقل برای یک مدت کم

عوت همیشه باز ساخنت قافیه نبود. حقیقت این است که آغوش مسیح برای د این جمله فقط برای

ا می رسد. ن خواهد رسید و روز جزا فر یاارحمت به پایام  و شاید به زودی، نخواهد بود. روزی

و بر  و قول داد که روزی باز خواهد گشتهامنطور که روز مصلوب شدن مسیح نزدیک تر می شد ا

رستگاری و رحمت و عزت هر چند ایام  یک بار و برای همیشه قضاوت خواهد کرد. نهاامتام انس

 ه ایامن بهو اگر تا آن روز را .نتخاب برای شام به  امتام می رسدطوالنی باشد اما روزی اختیار ا

رای این انتخاب شام را از درگاه خداوند و آغوش مسیح ب ،تخاب نکردید و راه خود را رفتیدمسیح را ان

 همیشه دور خواهد ساخت. 

همین حاال.  .که مسیح کیست این قدر اهمیت داردبه همین دلیل پاسخ دادن به این سوال 

ه باشید که این سوال قابل چشم پوشی م با خواندن این کتاب فقط به این نتیجه رسیدامیدوار 

 نیست. 

حتی اگر همه چیز در مورد مسیح را فراموش کنید، این در خاطر تان خواهد ماند که او بزرگرتین 

از  ه آن ادعاها راادعا و حرف را حداقل در مورد ارتباط شام با خدا داشت. مطمئنا شام می توانید هم

 جز به ،اگر به اندازه کافی تالش کنید کنید پاک ذهنتان از نیدمیتوا را ادعای هر شام ،یادتان بربید

 و عذاب و آفرید را شام که نهام هستید خدا برابر در شامطغیانگر بگوید:" شخص که مورد این

 شامرا جرم و گیرم قرار شام جای به تا آیم می شام سوی به من بود. اما خواهد مرگ تان جزای

 بدهم."ت نجا اشامر  و بکشم

شاید شام اکنون آمادگی ایامن یافنت به  است که باید توجه شام را جلب کندمطمئنا چیزی  این

در ذهن تان باقی مانده  چنین است علت چیست؟ دیگر چه سوالمسیح را نداشته باشید. اگر این 
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ر د کرده است؟ وقتی به این سئواالت رسیدید به آسانی از آنان عبو دَ َر است؟ چه چیزی شام را هنوز مُ 

و در صدد یافنت پاسخ های تان باشید. این مسئله که مسیح کیست؟  نکنید آن را تعقیب کنید

اگر به این نتیجه رسیدید که "من به مسیح باور  ساسی است. به راحتی از آن نگذریدبسیار مهم و ا

که خود  است که آن چنان است و به ادعایندارم و به آن مسیح که کتاب مقدس توصیف کرده 

ح کرده است باور ندارم." خوب پس روشن بگویید حداقل به این ترتیب به یک نتیجه مشخص مسی

 رسیده اید. 

"من باید به آن  ه این حالت نیافتید که بگوییددر روز جزا ب اما دوستان من، این خواهش من است

التم می واب سوامن باید در آن زمان به ج دم، من باید آن را دنبال می کردمبیشرت فکر می کر 

 باالتر از این حرست در روز جزا نخواهد بود.  رسیدم!" هیچ حرست

 " بله واقعا من فکر می کنم مسیح پادشاه است، پرسصورت شاید آماده باشید تا بگوییددر غیر این 

در برابر خدایم، می دانم  ن می دانم که گناهکارم و عصیانگرم خداست و خدمتگزار ستم دیده است

 و می دانم که مسیح مرا نجات خواهد داد."  من برای خطاهایم استکه مرگ جزای 

که شام  ی شدن اصال مشکل نیست، هیچ مراسماگر این چنین است، باید بدانید که مسیح

شام  .که به زبان جاری کنید وجود نداردبخواهید به جای آورید وجود ندارد، هیچ کالم و اقراری 

 مسیح توکل کرده به او تکیه کنید و اعتامد کنید که او شام رافقط از گناهان روی بگردانید و به 

 نجات خواهد داد. 

 که انسان ها را نجات خواهد دادو سپس به جهان بگویید! مسیح این گونه است. او هامن است 

 درست مانند من. 

درست

مانند

شام!
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