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 مقّدمۀ مجموعه: بازگردانی انجیل

که به کلیسا و مسیحیان بخشیده شده استت. ایتن انجیل عیسی مسیح، بزرگرتین گنجینه ای است 

یک پیغام در میان پیغامهای بسیار نیست، بلکه پیغامی باالتر از متامی پیغامهاست. این قدرت ختدا 

به همین دلیل،  1برای نجات و بزرگرتین مکاشفۀ حکمت بیکران خدا به انسان و فرشتگان می باشد.

ا به انجیل داده است، با متامی قدرت سعی کرده کته آنترا پولس رسول در موعظۀ خود، جایگاه اّول ر 

  2به وضوح اعالم کند و حتی متامی افرادی را که مانع از حقیقت آن می شدند، لعنت کرده است.

هر یک از نسلهای مسیحی، ناظر پیغام انجیل می باشد و خدا با قتدرت روح القتدس، متا را فترا متی 

اگتر متی ختواهیم نتاظران امینتی  3ما سپرده شده، محافظت کنیم.خواند تا از این گنجینه ای که به 

باشیم، باید در مطالعۀ انجیل غرق شده و برای درک حقایق آن، نهایت سعی خود را بکنیم و ختود را 

بته ایتن ترتیتب، نجتات ختود و شتنوندگان آنترا ت تمین متی  4ملزم به حفاظت از محتویات آن کنتیم.

  5کنیم.

که این کتابها را بنویسم. من اشتیاق کمی برای کار سخِت نوشتنت دارم و  این نظارت باعث می شود

قطعاً با کمبود کتابهای مسیحی مواجه نیستیم، اما این مجموعۀ موعظات را به هامن دلیلی که آنهتا 

یتن ارا موعظه می کنم، به صورت کتبی درآورده ام: برای رهایی از زیِر بار آنها من هم مانند ارمیا، اگر 

غام را اعالم نکنم: "آنگاه در دمل همچون آتشی سوزان می گردد، محبوس در استخوانهایم و از نگاه پی

چنانکه پولس رسول اعالم 6داشنت اش در درونم خسته شده، توان خودداری بیشرت نخواهم داشت."

   7می کند: "وای بر من اگر بشارت ندهم!" 

متی باشتد،  euangélionبرگرفته از کلمتۀ یونتانی  لانجیچنانکه به طور متداول شناخته شده، کلمۀ 

که به درستی به عنوان "خرب خوش" ترجمه شده است. از یتک طتر ، هتر صتفحه از کتتاب مقتدس، 

ای نجتاتی کته بتر  -انجیل را در برمی گیرد، اما از طر  دیگر، انجیل به پیغام خاصی اشتاره متی کنتد

 صعود عیسی مسیح پرس خدا انجام شده است.  مردم سقوط کرده، از طریق حیات، مرگ، رستاخیز و

برای خشنودی پدر، پرس ابدی که با پدر برابتر استت و نشتاندهندۀ  ات واقعتی اوستت، بته خواستت 

 -خود، جالل آسامن را ترک کرد، توسط روح القدس در رِحِم یک باکره قترار گرفتت و بته عنتوان ختدا

بر روی زمین بتا اطاعتت کامتل از رشیعتت ختدا  به عنوان انسان،  8انسان متولد شد: عیسای نارصی.

وقتی زمان به کامل رسید، انسانها او را طرد و مصلوب کردنتد. او بتر روی صتلیب، گنتاه  9زندگی کرد.
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ترد. در روز ستوم ختدا او را از  10انسان را حمل کترد، خشتم ختدا را متحمتل شتد و بته جتاِی انستان م 

ی این مطلب بود که پدر، مرگ پرسش را به عنوان قربانی مردگان برخیزانید. این رستاخیز، اعالم اله

گناه پذیرفته است. عیسی، جریمۀ نااطاعتی انستان را پرداختت، عتدالت را بجتا آورد و خشتم ختدا را 

چهل روز بعد از رستاخیز، پرس خدا به آسامن صعود کرد، به دستت راستت پتدر نشستت،   11فرونشاند.

رمت و فرمانروایی همه چیز آنجا در ح ور خدا، منایندۀ قوم خود شده و از  12به او داده شد. جالل، ح 

  13جانب آنها نزد خدا شفاعت می کند.

خدا همۀ افرادی را که وضعیت گناه آلود و درماندۀ خود را تشخیص داده و به ح ور مسیح می روند، 

عیسی مسیح متی این انجیل خدا و پرسش  14کامالً بخشیده، عادل شمرده و با خود آشتی می دهد.

 باشد.

یکی از بزرگرتین جنایاتی که توسط نسل مسیحی حارض انجام شده، نادیده گرفنِت انجیل می باشد 

و متامی امراض دیگر از آن نشأت می گیرد. دنیای گمشده، نسبت به انجیتل ستخت نشتده، بلکته از 

اساستیرتین حقتایق آن آن آگاهی ندارد، چون بسیاری از افترادی کته انجیتل را اعتالم متی کننتد، از 

ستاد ، تبتاهی فعتدالت ختدا،  -آگاهی ندارند. رضوری ترین موضوعاتی که در مرکز انجیتل قترار دارد

اساسی انسان، کفاره با خون، ماهیِت ایامن آوردِن حقیقی،  پایه های اطمینتان و اعتتامد بتر استاس 

پیغتام انجیتل را بته چنتد ر سکوی موعظۀ بسیاری از افتراد ح تور نتدارد. کلیستاها، د -کتاب مقدس

بیانیۀ اصولی تقلیل داده و تعلیم می دهند که ایامن آوردن، رصفاً یتک تصتمیم انستانی متی باشتد و 

 اطمینان از نجات را بر هر کسی که دعای گناهکار را می خواند، اعالم می کنند. 

د، ا که ایتامن نیتاورده انتتقلیل پیغام انجیل، نتایج بسیاری به همراه داشته است. اوالً، قلِب افرادی ر 

سخت تر می سازد. تعداد کمی از "ایامنداران" عرِص متدرن در مشتارکت کلیستا رشکتت متی کننتد و 

آنانی که رشکت می کردند، غالباً کنار کشیده یا در زندگی خود نشانۀ اعتیتاد بته مستاشل شتهوانی را 

ده و در نیمکتهتای کلیستا متی نشتینند، دارند. ناگفته مناند که میلیونها نفر از خیابانهای ما عبور کر 

درحالیکه با انجیل حقیقی عیسی مسیح تغییتر نکترده انتد، ولتی بتا اینحتال از نجتات ختود مطمت  

هستند، چون یکبار در زندگیشان، در یک برنامۀ بشارتی دست ختود را بلنتد کترده یتا یتک دعتایی را 

کنتد کته غالبتاً چنتین اشخاصتی را از  تکرار کرده اند. این اطمینان کا ب، متانع بزرگتی ایجتاد متی

 شنیدن انجیل حقیقی بازمی دارد. 
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دوماً، چنین انجیلی، کلیستا را از بتدن روحتانی ایامنتداراِن تولتد تتازه یافتته بته جمعتی از انستانهای 

بتا 15جسامنی تبدیل می کند که ادعای خداشناسی می کنند،اما با اعاملشان، او را انکار می کننتد.

قیقی، انسانها بدون رسگرمی انجیل، برنامه های خاص، یا وعدۀ منافع فراتر از آنچته موعظۀ انجیل ح

که در انجیل اعالم شده، به کلیسا می آیند. افرادی که به کلیسا می آیند، به این دلیل می آینتد کته 

چون مشتاِق مسیح و تشنۀ حقیقتت کتتاب مقتدس، پرستتب قلبتی و فرصتتهایی بترای ختدمت متی 

کلیسا، انجیل تقلیل یافته را اعالم می کند، با انسانهای جسامنی پ ر می شود که عالقۀ باشند. وقتی 

ستپس 16کمی به مساشل خدا دارند و نگهداری چنین افرادی، باِر ستنگینی بترای کلیستا متی باشتد.

کلیسا، احکام اصولی انجیل را در حّد اخالقیات مناستب کتاهب داده و عبتادت حقیقتی مستیح بته 

طراحی شده برای برآوردِن نیازهای احساسی اع ایب تبدیل می شود. کلیستا بته جتای  برنامه های

و اینکه مسیح محور باشد، بر اساس برنامه پیب می رود و با دقّت حقیقت را از فیلرت عبور داده یا از ن

بستتته بنتتدی متتی کنتتد تتتا اک یتتِت جستتامنی را آزرده نکنتتد. کلیستتا حقتتایق عظتتیم کتتتاب مقتتدس و 

رتدکس)درست( را کنار گذاشته و عمل گرایی )بته عبتارت دیگتر، هتر آنچته کتاِر کلیستا را مسیحیت ا  

 پیب برده و رشد می  دهد( به قانون روز تبدیل می شود. 

سوماً، چنین انجیلی، بشارت و مأموریت ها را به چیزی بیب از الزام برشتی تقلیتل متی دهتد کته بتر 

لعۀ دقیق آخرین مسیر رویتدادها در فرهنتگ متی باشتد. اساس تدابیر تبلیغاتی هوشمند بر پایۀ مطا

بعد از سالها مشاهدۀ ضعِف انجیل غیرکتاب مقدسی، به نظر می رسد که بسیاری از افتراد کلیستای 

انجیلی متقاعد شده اند که انجیل کارایی ندارد و انسان به نوعی موجود بسیار پیچیده ای شده و بتا 

نجات نیافته و تبدیل منتی شتود. اکنتون تأکیتد زیتادی بتر درِک چنین پیغام ساده و رسوا کننده ای 

فرهنگ سقوط کرده و هوسهای زودگذر آن وجتود دارد، تتا بتر درک و اعتالم تنهتا پیغتامی کته قتدرت 

نجات آنرا دارد. در نتیجه، انجیل دامئاً به شکل تازه ای اراشه می شود تا برای فرهنگ معارص مناسب 

که انجیل حقیقی همیشه برای هتر فرهنگتی مناستب استت، چتون کتالم  باشد. ما فراموش کرده ایم

 ابدی خدا برای همۀ افراد است. 

چهارماً، چنین انجیلی باعث رسوایی نام خدا می شود. با اعالم انجیل تقلیل یافته، شخص جسامنی 

ا، و غیرایامندار به مشارکت کلیسایی می آید و بواسطۀ جهالت کامل ان تباط کتتاب مقدستی کلیست

اجازه می یابد که بدون اصالح یا رسزنب در کلیسا مباند. این خلوص و آبروی کلیسا را لکه دار کرده 
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رمت می کند.  در نهایتت، ختدا جتالل منتی یابتدس کلیستا 17و نام خدا را در میان غیرایامنداران بی ح 

ن کتم یتا هتی  تهذیب منی شودس ع و کلیسای که ایامن نیاورده، نجات منی یابدس و کلیستا شتاهدی

 شاهدی برای دنیای غیرایامندار ندارد.

آیا این باعث منی شود که ما به عنوان خادمین یا افراد دست گتذاری شتده، کنتار آنهتا ایستتاده و بتا 

 18مشاهدۀ انجیل کم جالل که جایگزیِن "انجیل پ رجالل خدای مبارکامن" می شتود، کتاری نکنتیم.

ه داریم که تنها انجیل حقیقی را بازگردانده و آنرا بتا شتجاعت و ما به عنوان ناظران این حقیقت وظیف

 وضوح به همه اعالم کنیم. خوب است که به کالم چارلز هادون اسپرِجن با دقّت توجه کنیم:

 در این روزها، احساس می کنم که باید مکّرراً به رساغ حقایق اولیۀ انجیل بروم. شاید در زمان صلح و

طق جالب حقیقت که در دور دستها قترار دارد بته گشتت و گتذار بپتردازیمس امتا آرامب بتوانیم در منا

اکنون باید در خانه مبانیم و با دفاع از قواعد اولیۀ ایامن از قلتب و خانتۀ کلیستا محافظتت کنتیم. در 

این عرص، مردانی در کلیسا برخاسته اند که مساشل انحرافی را مطرح می کنند. شاید عدۀ زیادی متا 

فلسفه های خود و تفسیرهای جدید دچار مشکل کننتد، امتا اصتول را کته ادعتای تعلتیم آنهتا را را با 

یم دارند، انکار کرده و ایامنی را که ملزم به نگهداری آنند، تحلیل می برند. عده ای از ما، که می دانت

یستتیم، کتالم به چه ایامن داریم و مفاهیم پنهانی بترای کتالم ختود نتداریم، بایتد پابرجتا و استتوار با

  19حیات را نگاه داریم و به سادگی پایۀ حقایق انجیل عیسی مسیح را اعالم کنیم. 

اگرچتته مجموعتتۀ بتتازگردانی انجیتتل، یتتک عرضتتۀ اصتتول کامتتل از انجیتتل را اراشتته منتتی دهتتد، امتتا بتته 

رضوریرتین موارد اشاره می کند، مخصوصتاً متواردی کته بتیب از همته در مستیحیت معتارص نادیتده 

ه شده اند. امیدم این است که این کالِم راهنامیی برای کمک به شام باشد تا انجیتل را از نتو بتا گرفت

همۀ زیبایی، رسوایی و قدرت نجات دهنده اش دریابید. دعایم این است کته چنتین کشتف تتازه ای، 

 زندگیتان را تبدیل کند، به اعالمیه تان قّوت ببخشد و بزرگرتین جالل را به خدا بدهد. 

 

 برادر شام،

 پ ل دیوید وارِش 
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 بخش یک

 

 مقّدمۀ رسولی

و اما، ای برادران، اکنون می خواهم انجیلی را که به شام بشارت دادم به یادتان آورم، هتامن انجیتل 

 که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیلۀ آن نجات می یابید، به رشط آنکه کالمی را که به شام بشارت

ید، ارید. در غیر این صورت، بیهوده ایامن آورده اید. زیرا من آنچه را که به من رسدادم، استوار نگاه د

چون مهمرتین مطلب به شام سپردم: اینکه مسیح مطابق بتا کتتب مقتّدس در راه گناهتان متا مترد و 

 اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست. 

 

  4 – 1:  15اول قرنتیان  -
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 فصل یکم

 

 انجیلی برای شناخنت و شناسانیدن

 و اما، ای برادران، اکنون می خواهم انجیلی را که به شام بشارت دادم به یادتان آورم. 

 1:  15اول قرنتیان  -

یک نویسنده یا واعظ در مقایسه با پولس رسول که مقّدمه ای به کلیستای قترنتس متی دهتد، تحتت 

او در این چند  1اند مقدمۀ بهرتی برای انجیل عیسی مسیح تهیه کند.فشار بیشرتی خواهد بود تا بتو 

خط، حقایق کافی اراشه می دهد تا یک ع مر بر اساس آن زندگی کنیم، تا زمانیکته بته خانتۀ پ ترجالل 

برویم. فقط روح القدس می توانست به یک انسان توانایی ببخشد که مطالب بسیار زیاد و واضحی را 

 بیان کند. با چند کلمۀ مخترص

 

 شناخت انجیل

در این بخب کوچک از کتاب مقدس، حقیقتی را درمی یابیم که همۀ ما بایتد آنترا دریتابیم. انجیتل، 

ستیحیت استت و ایامنتدار بتا رصِ  زنتدگی مبلکه پیغتام  -رصفاً یک پیغام آشنایی با مسیحیت نیست

هد داشت. چیزهتای زیتادی خود برای شناخت جالل آن و شناسانیدن جالل آن، عملکرد بهرتی خوا

برای شناخت در این دنیا وجود دارد و حقایق بیشامری وجود دارد که باید در قلمرو مستیحیت متورد 

بررسی قرار گیردس با اینحال، انجیل پ رجالل خدای مبارک ما و پرسش عیسی مستیح، بتاالتر از همتۀ 

یس و چشمۀ پاک و تازه ای که هر این پیغاِم نجات ماست، وسیلۀ پیرشوی ما به سوی تقد 2اینهاست.

انگیزۀ پاک و حقیقی در زندگی مسیحی از آن نشأت می گیرد. ایامنداری که محتویات و خصوصیات 

آن را درک کرده، هرگز در غیرت کاستی نداشته و آنقدر فقیر نخواهد بود که از مختزن شکستته و بتی 

  3آبی که ساختۀ دست برش است، آب بکشد.

توضیح می دهد که این رسول، انجیل را در کلیسای قترنتس موعظته کترده بتود. 1 : 15اول قرنتیان 

 -بااینحال نیاز زیادی را برای ادامۀ تعلیم انجیل به آنها متی بینتد  4درحقیقت، او پدر ایامنی آنها بود!
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یتامن نه تنها برای یادآوری محتویات رضوری آن، بلکه برای افزایب دانب آنها دربارۀ انجیل. آنها بتا ا

آوردن، فقط سفر اکتشافی را آغاز کرده بودند که کّل زندگیشتان را در برگرفتته و تتا دوران بتی پایتان 

 ابّدیت ادامه می یافت، جالل خدا را که در انجیل عیسی مسیح آشکار شد، کشف می کردند. 

می کند که  برای ما به عنوان واعظ و افرادی که دیگران را به دور خود جمع می کنیم، حکمت اقت ا

انجیل را از نو، از نگاِه این رسول قدیمی ببینیم و به آن به عنوان چیزی کته ارزش یتک ع متر بررستی 

دقیق را دارد، احرتام بگذاریم. اگرچته شتاید ستالها بتا ایتامن زنتدگی کترده باشتیمس شتاید استتعداد 

ر رابطته بتا انجیتل حفتظ ادواردز و بینِب اِسِپرجن را داشته باشیمس شاید هر منت کتتاب مقتدس را د

کرده باشیمس و شاید هر نرشیه ای را از پدران کلیسای اولیه، اصالح طلبتان، فرقتۀ پتاک دینتان، و تتا 

محققان عرص حارض ه م کرده باشیم، می توانیم مطم  باشیم که هنوز به دامنۀ کوه این اِِورستتی 

 د، همین مطلب را به ما خواهند گفت!که آنرا انجیل می نامیم، نرسیده ایم. حتی بعد از ابد االبا

ما در دنیایی زندگی می کنیم که تقریباً امکانات نامحدودی به ما می دهد و فرصت هتای بیشتامری 

برای جلب توجه ما با هم به رقابت می پردازند. شاید همین مطلب دربارۀ مستیحیت و گسترتۀ وستیع 

د. تقریباً تعداد نامحدودی حقتایق کتتاب عناوین الهیاتی که یک شاگرد پیگیری می کند، مطرح شو 

مقدسی وجود دارد که شخص می تواند کّل زندگی اش را رصِ  بررسی آنها کند. بته هتر حتال، یتک 

عنوان که باالتر از همه قرار می گیرد و برای درک متام حقایق دیگر در کتاب مقدس، اساسی است: 

قدرت خدا به بهترتین شتکل در کلیستا و در  انجیل عیسی مسیح می باشد. از طریق این پیغام ویژه،

 زندگی ایامنداران ظاهر می شود.

درحال رسیدگی به وقایع تاریخ مسیحی، زنان و مردانی را می بینیم که شور و شوق غیرعتادی بترای 

خدا و ملکوتب داشتند. ما مشتاق هستیم که شبیه آنها شویم و متعجبیم کته آنهتا چگونته توانستتند 

ری را داشته باشند. بعد از مالحظۀ دقیِق زندگی، تعالیم و خدمت شان، متوجه متی چنین آتب پایدا

شویم که آنها تفاوتهای زیادی با هم داشتند، اما یک صتفت مشترتکی در میتان شتان وجتود داشتتس 

همۀ آنها نظری اجاملی به جالل انجیل داشتندس و زیبایی آن، شور و شوقشان را مشتعل کرده و آنهتا 

جلو سوق داد. زندگی و میراث شتان اابتت متی کترد کته شتور و شتوق ختالص و پایدارشتان، را رو به 

حاصل درِک فزاینده و عمیق از کاری است که خدا برای قتوم اش در شتخص و عمتِل عیستی مستیح 

 انجام داده است. هی  جایگزینی برای چنین شناختی وجود ندارد!  
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اشتاره متی شتد، کته برگرفتته از کلمتۀ التتین  evangelدر گذشته، غالباً به انجیل مسیحی به عنوان 

evangelium به معنای انجیل یا خرب ختوش بتود. بته همتین دلیتل، غالبتاً ایامنتداران را بته عنتوان ،

انجیلیها می شناختند. ما مسیحی هستیم، چون هویت، حیات و هد  خود را در مسیح متی یتابیم. 

ه و به عنوان حقیقت مرکزی عظیم از مکاشفۀ خدا بته ما انجیلی هستیم، چون به انجیل اعتقاد داشت

انسان، به آن احرتام می گذاریم. این یک مقّدمه نیست، بلکه کالم شناخته شده است، یا چیزی کته 

در مورد آن اندیشیده اندس رصفاً کالس آشنایی با مسیحیت نیستس بلکه کّل دورۀ درستی متی باشتد. 

رقابل درک که در پِی کشف آن هستیم و پیغامی کته بترای این داستان زندگی ماست، دولتمندی غی

اعالم آن زندگی می کنیم. به همین دلیل، وقتی انجیل عیسی مسیح، امید ماست، افتخار ماستت و 

 وسواس باشکوه ماست، ما مسیحی ترین و انجیلی ترین افراد هستیم. 

ا برنامته ریتزی متی کننتد، بتا ایتن امروزه، انجیلیها، کنفرانسهای بسیاری را مخصوصاً برای جوانان مت

هتتد  کتته شتتور و شتتوق ایامنتتداران را از طریتتق مشتتارکت، موستتیقی، ستتخهانان متتاهر، داستتتانهای 

احساسی و متایالت شدید احساسی به هیجان آورند. با اینحال هر هیجانی که ایجاد کنند، غالباً بته 

بهای کوچتک ایجتاد متی کنتد و در رسعت از بین می رود. در نهایت، این تجربیات، آتب کمی در قل

 عرض چند روز از بین می رود.

ما فراموش کرده ایم که شور و شوق خالص و پایدار، حاصِل شناخت شخص از حقیقتت متی باشتد و 

به طور خاص حاصِل حقیقت انجیل است. هر چه بیشرت زیبایی آنرا شناخته یا درک کنید، قتدرت آن 

رد. نگاهی اجاملی به انجیل، قلبی را که حقیقتاً رشد کرده، بته به میزان بیشرتی شام را دربر می گی

سوی پیروی هدایت می کند. نگاِه بیشرت، رسعت آن را افزایب می دهد، تا اینکه به رسعت به ستوی 

قلب مسیحی حقیقی منی توانتد در برابتر چنتین زیبتایی مقاومتت کنتد. ایتن نیتاز   5پاداش می دود.

شتور و شتوق  -است که ما از دست داده ایم و باید دوباره بدست آوریتمبزرِگ عرِص ماست! این چیزی 

 برای شناخت انجیل و شور و شوق یکسان برای شناسانیدن انجیل.

 

 شناسانیدِن انجیل

پولس رسول یکی از بزرگرتین ابزارهای انسانی ملکوت خدا در تاریخ برشت و داستتان نجتات بتود. در 

وجود داشت، او مسئوِل گسرتش انجیل در رسارس امپراطتوری روم  زمانیکه که تقریباً جفاهای زیادی 
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و منونۀ برجسته ای از مفهوم یک خادم مسیحی بتود. بتا اینحتال همتۀ ایتن کارهتا را بتا اعتالم ستادۀ 

رسواکننده ترین پیغامی انجام داد که تا به آن زمان به گوش انسانها رسیده بتود. پتولس، انستانی بتا 

، مخصوصاً با توجه به هوش و غیرت اش. با اینحال او خود به ما تعلیم داد کته استعداِد استثنایی بود

قدرت خدمت اش متکی به استعدادش نیست، بلکه متکی به اعالم وفادارانۀ انجیل می باشد. پولس 

در اولین نامه ای که به قرنتیان می نویسد، سلب مسئولیت متی کنتد: "زیترا مستیح مترا نفرستتاد تتا 

لکه تا بشارت رسانم، ولی نه با حکمت ستخنوری، مبتادا قتدرت صتلیب مستیح بتی ااتر تعمید دهم، ب

گردد... زیرا یهودیان خواستار آیت اند و یونانیان در پی حکمت، ولی ما مسیح مصتلوب را وعتظ متی 

کنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیریهودیان را جهالت، اما فراخواندگان را، چه یهودی و چه 

  6مسیح قدرت خدا و حکمت خداست." یونانی، 

پولس رسول بیب از هر چیز، یک واعظ بود. مانند ارمیا که پیب از او آمده بود، بته طتور غیرطبیعتی 

موعظه می کرد. انجیل مانند آتِب سوزانی، محبوس در استخوانهایب بود، که منی توانستت جلتوی 

 8پس سخن گفتم."  او به قرنتیان اعالم کرد: "ایامن آوردم، 7آنرا بگیرد.

اگر چنین ارزیابی واالیتی از انجیتل و موعظتۀ آن در قلتب  9همچنین "وای بر من اگر بشارت ندهم!" 

واعظ نباشد، منی توان آنرا وامنود کرد، ولی وقتی چنین چیزی در قلب واعظ باشتد، منتی تتوان آنترا 

 مخفی کرد.

را حمل کنند. عده ای از آنها جتّدی و خشتک  خدا هر نوع انسانی را فرامی خواند تا باِر پیغام انجیل

هستند، درحالیکه عده ای دیگر سبک بال و بّشاش هستند. ولی وقتی در مورد انجیل صتحبت متی 

کنند، تغییری در ظتاهر واعتظ ایجتاد متی شتود و بته نظتر متی رستد کته شتخِص کتامالً متفتاوتی در 

یده می شتود، حجتاب برداشتته شتده و مقابلامن ایستاده است. ابدیت در متام چهره اش به وضوح د

جالل انجیل با شور و شوقی عیان می درخشد. چنین انسانی زمان کمی برای داستتانهای عجیتب و 

غریب، پادزهرهای اخالقی، یا در میان گذاشنت افکار قلبی خود دارد. او برای موعظته کتردن آمتده و 

ِن ، آرام منی گیرد. اگر خادم ابتراهیم تتا زمتاباید موعظه کند! تا زمانیکه مردم دربارۀ خدا نشنیده اند

رساندِن پیغام به اربابب، منی توانست غذا بخورد، پس چقدر بیشرت واعظ انجیل ناآرام خواهتد بتود، 

  11تا اینکه گنجینۀ انجیلی را که به او سپرده شده، تحویل بدهد! 
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کنند، اما به نظر می رسد که در اگرچه عدۀ کمی با مطالبی که تا به اینجا بیان کردیم، مخالفت می 

د افتاده است. بسیاری از افتراد متی گوینتد کته  بسیاری از این مطالب، چنین موعظۀ پر حرارتی از م 

پیرشفت و فرهیختگی الزم برای تأایرگذاری بر این عرص م درن را نتدارد. انستان متدرن کته فروتنتی و 

ک واعظ پر شور و شتوقی را متی خواهتد کته بتا پذیرا بودن را بر دیدگاه های دیگر ترجیح می دهد، ی

جرأت و بدون عذرخواهی به خاطِر موانع ایجاد شده، حقیقت را بیتان کنتد. اکت  مباحثتات در متورد 

 است.  جهالتاین است که ما فقط باید روش موعظۀ خود را تغییر دهیم، چون از نظر دنیا 

ت ختود را در جامعتت انجیلتی از دستت چنین برخوردی با موعظه، اابت می کند که ما مسیر و جهت

داده ایم. این خداست که "جهالت موعظه" را مقّرر کترده تتا ابتزاری بترای بیتان پیغتام نجتات بختب 

به این معنا نیست کته موعظته بایتد احمقانته، غیرمنطقتی یتا عجیتب و غریتب  12انجیل به دنیا باشد.

ظات استت، نته نظترات کنتونی فرهنتگ باشد. به هر حال، کتاب مقدس، استانداردی برای متام موع

سقوط کرده و فاسدی که از نظر خود حکیم است و خارش گوشها و رسگرمی دل ختود را بتر شتنیدِن 

  13کالم خداوند ترجیح می دهد. 

پولس رسول به هر جایی که سفر می کترد، انجیتل را موعظته متی کترد و متا بتا پیتروی از الگتوی او، 

شاید انجیل توسط واسطه های بسیاری بیتان شتود، امتا هتی   چهعملکرد خوبی خواهیم داشت. اگر 

 واسطه ای به اندازۀ موعظه کردن، توسط خدا مقّرر نشده است. بنابراین، افرادی که دامئاً در پتِی راه

های جدیدی برای رساندِن انجیل به نسل جدیِد و جویندگان هستند، اگتر تحقیتق ختود را از کتتاب 

ب مقدس به پایان برسانند، عملکرد بهرتخواهند داشت. افرادی که هزاران مقدس آغاز کرده و در کتا

پرسشنامه می فرستند و از غیر ایامنداران می پرسند که بیب از همه، مشتاق چه چیزهای در جلسۀ 

پرستشی هستند، باید بدانند که ده هزار نظریۀ ناشناختۀ انسان نفسانی، اقتدار یتک  رّۀ کوچتک از 

باید بدانیم که تفاوتهای عظیمی میاِن کالم مقّرر شدۀ ختدا در کتتاب مقتدس و  14ارد.کالم خدا را ند

 خواسته های فرهنگ نفسانی ما در زمان حال وجود دارد. 

نباید تعجب کنیم که انسان نفسانی در درون و بیروِن کلیسا، خواهان منایب، موسیقی و رستانه، بته 

می باشد. تا زمانیکه خدا قلب انسان را تبدیل نکند،  جاِی موعظۀ انجیل و رشح و بیان کتاب مقدس

آن انسان به هامن طریق دربارۀ انجیل صحبت می کند که دیوهای َجَدریان دربتارۀ خداونتد عیستی 

انسان نفستانی بتدون کتاِر تبتدیِل روح القتدس،  15مسیح صحبت کردند: " تو را با ما چه کار است؟" 
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شته یا از آن قدردانی کند، ولی با اینحال، ایتن معجتزه در قلتب منی تواند عالقۀ حقیقی به انجیل دا

انسان، از طریق موعظۀ انجیلی انجام می شود که در ابتتدا آنترا ختوار شتمرد. بنتابراین، بایتد هتامن 

 پیغامی را به انسان نفسانی موعظه کنیم که خواهاِن شنیدِن آن نیست، و روح باید عمل کند! 

ن، دیگر منی توانند زیبایی انجیل را ببینند، هامنطور که یک خوک منتی در غیر اینصورت، گناهکارا

تواند زیبایی مروارید را دریابد، یا یک سگ که منی تواند به گوشت تقدیس شده احترتام بگتذارد، یتا 

واعظتان بتا اراشتۀ مطتالبی کته خواستتۀ قلبتی  16یک نابینا که منی تواند از اار رامرباند قدردانی کند.

انی سقوط کرده می باشد، خدمتی به آنها منی کنند، بلکه با گذاشنت غتذای حقیقتی در انسان نفس

مقابلشان، به آنها خدمت می کنند، با کار معجزه آسای روح القدس، متوجه می شوند کته ایتن بترای 

 17چیست و بعد می چشند و می بینند که خداوند نیکوست.

انجیل، باید به یک مشتکل نهتایی اشتاره کنتیم.  پیب از جمع بندِی این بحث مخترص دربارۀ موعظۀ

عده ای می گویند که فرهنگ کنتونی متا منتی توانتد موعظته ای را کته در زمتاِن بیتداریهای بتزرگ و 

ترد وایتفیلتد، چتارلز  جنبشهای گذشتته بستیار مت ار بتوده، تحمتل کنتد. موعظتۀ یوناتتان ادواردز، ج 

کنایه قرار گرفته و توسط انسان مدرن مورد استتهزا اِسپرِجن و واعظان همفکر، مورد متسخر، طعنه و 

ا ر قرار می گیرد. ولی آنها این مسأله را در نظر منی گیرند که در زمان آنها نیز انستانها، ایتن واعظتان 

مسخره کرده و به آنها طعنه می زدنتد! موعظتۀ انجیتل حقیقتی همیشته بترای هتر فرهنگتی حامقتت 

توهین و "مناسب" سازی موعظه، قدرت انجیل را نابود می کند.  خواهد بود. تالش برای از بین بردنِ 

نستان بتر تهتذیب، ااینکته امیتد  -همچنین هد  خدا از موعظه برای نجات انسان را از بین متی بترد

  18فصاحت یا حکمت دنیایی نخواهد بود، بلکه بر قدرت خدا. 

ست. داستان های اخالقی، َمثَلهای ما در فرهنگی زندگی می کنیم که گناه مانند زنجیر آن را بسته ا

ظریف، و درسهای زندگی از دِل یک واعظ محبوب یا مّربی زندگی روحانی مطرح می شود کته دارای 

قدرت حقیقی برعلیه این تاریکی منی باشد. ما به واعظان انجیل عیسی مسیح نیتاز داریتم، افترادی 

نگی فریاد می زنند: " بنتابراین خداونتد که کتاب مقدس را شناخته و با فیض خدا، در مقابل هر فره

 می فرماید!"
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 فصل دوم

 

 انجیلی که باید دریافت شود

 هامن انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید. 

 1:  15اول قرنتیان  -

چون انجیل پیغامی از جانب خدا برای انسان است، ما تصور می کنیم که بایتد عکتس العملتی را در 

پاسخ باشد. ما از این منت درمی یابیم که کلیسای قرنتس نیز با شتنیدِن  انسان ایجاد کند و خواهان

 انجیل، آنرا با رفتاری که در خوِر ارزش عظیم اش بود، دریافت کرده و آنرا پایته ای بترای ایستتادن در

ح ور خدا ساخت. اگر ما می خواهیم که در جایگاه درستی در نزد خدا بایستیم، باید همین کتار را 

 هیم.انجام د
 

 دریافت انجیل  

برای اینکه انسان نجات یابد، باید با فیض خدا، انجیل را دریافت کند. اما این به چه معناست؟ هی  

در زبان انگلیسی یتا زبتان یونتانی کتتاب مقتدس وجتود  دریافت شده"چیز فوق العاده ای در کلمۀ "

تترین کلتامت در  یکتی از کامتل -می شتودندارد، اما با درنظر گرفنِت زمینۀ انجیل، نسبتاً فوق العاده 

 کتاب مقدس می شود.

اوالً، وقتی دو چیز مخالِف هم هستند یا کامالً برعلیه یکدیگر متی باشتند، بترای دریافتت یکتی بایتد 

دیگری را رد کنید. چون هی  وابستگی یا دوستتی میتان انجیتل و دنیتا وجتود نتدارد، بترای دریافتت 

ن نشان می دهد که عمل دریافت انجیل تا چه انتدازه کامتل و اساستی انجیل باید دنیا را رد کرد. ای

است. برای دریافت و پیروی از دعوت انجیل باید متام چیزهای را که با چشم دیده می شتود و قابتل 

باید خودمختاری و حّق حکومتت و کنترتل  1ملس است را در مقابِل آنچه که نادیدنی است، رد کنید.

د را به اسارت مسیح درآورید که دو هزار سال پیب به عنوان دشمن ایالت و شخصی را رد کنید تا خو 

رد. باید اک یت مردم و دیدگاه شان را رد کنید تا به اقلّیت مورِد رسزنب و ظاهراً بتی اهمیتتی  کافر م 

 که کلیسا نامیده می شود، بپیوندید. باید با اعتقاد به اینکه این نبِی سوراخ شده، پرس ختدا و نجتات
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دهندۀ دنیاست، هر چیزی را در این زندگی به مخاطره بیندازید. دریافت انجیل، رصفاً دعایی نیست 

که در آن از عیسی بخواهید که وارد قلبتان شود، بلکه باید دنیا را رها کترده و پ تری ادعتای مستیح را 

 دریافت کنید.

ر عیسی مسیح به عنوان تنهتا راِه دوماً، انسانی که انجیل را دریافت می کند، منحرصاً به شخص و کا

دریافت جایگاه درست در مقابل خدا ایامن متی آورد. ایتن یتک َمثَتل رایتج استت کته اعتقتاد محتض 

داشنت به یک چیز، خطرناک است، یا بهرت است بگوییم که عملی احمقانه است. جامعۀ ما، کسی را 

ناگون رسمایه گذاری نکرده، یا اگر همۀ که نقشۀ پشتیبان یا راه گریزی ندارد، یا اگر در قسمتهای گو 

تخم مرغ های خود را در یک سبد گذاشته، یا اگر پ ل های پشت رسش را خراب کترده، بتی احتیتاط 

می داند. با اینحال انسانی که عیسی مسیح را دریافت می کند، باید این کار را انجتام دهتد. ایتامن 

به این معناست که امید به هر چیز دیگری مسیحی، یک ایامِن محض است. دریافت حقیقی مسیح، 

را رها کرده و فقط به مسیح امید داشته باشید. به همین دلیل، پولس رسول اعالم می کنتد کته اگتر 

اگتر او نجتات دهنتده  2مسیح یک فریب باشد، یک مسیحی باید بیب از همه مورد ترّحم قترار گیترد.

دیگتری نتدارد. او بتا ایتامن اعتالم کترده:  نیست، پس مسیحی گمشده است، چون نقشه یا اطمینان

"خداوندم، من به تو ایامن دارم. اگر تو منی توانی یا منی خواهی مرا نجات دهی، پس من به جهتنم 

 خواهم رفت. من چیز دیگری برای خود تدارک نخواهم دید!"

کتته دریافتتت خالصتتانۀ انجیتتل، نتته تنهتتا شتتامل ختتوار شتتمردن و روگردانتتدن از گنتتاه متتی باشتتد، بل

خوارشمردن و روگرداندن از هر اعتامدی به غیر از اعتامد به مسیح می باشتد، مخصوصتاً اعتتامد بته 

خود. به همین دلیل، شتخص کته حقیقتتاً ایتامن آورده، حتتی کتوچکرتین نظریته ای کته متی گویتد 

نتد. جایگاه درست او در مقابل خدا، درنتیجۀ ف یلت یا لیاقت خودش می باشد، حاِل او را بهم می ز 

اگرچه زندگی جدیدش در مسیح، اعتامل ختوبی را بته همتراه دارد، امتا همتۀ امیتد اش را بته اعتامل 

 خوب، به عنوان وسیلۀ نجات، دور انداخته و منحرصاً به شخص و عمِل کامل مسیح اعتامد می کند. 

از یا سوماً، دریافت انجیل به این معناست که شخص زندگی خود را به سوی خداوند عیسی مسیح، ب

منایان کند. غالباً بشارت عرص مدرن، به انسان تعلیم می دهد که باید عیسی را خداوند زندگی خود 

بسازند. اما بهرت بود که به آنها می گفتیم که عیسی خداوند زندگی شان است، چه عمتالً بتا محبتت، 

تتاب مقتدس اعتالم متی زانوهای خود را در مقابل او خم کنند یا با تّنفر به سوی او م شتت بکوبنتد. ک
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او پادشاه ختود را  3کند که خدا، این عیسی را که ما مصلوب کردیم، هم خداوند و هم مسیح ساخت.

خدا از انسانها  4بر کوه مقّدس خود قرار داد و کسانی را که از او رسکشی می کنند، مسخره می کند.

د(، بلکه از آنها می خواهد کته در منی خواهد که عیسی را خداوند بسازند )انگار چنین قدرتی را دارن

تسلیم کامل به خداوندی که او ساخته، زندگی کنند. بنابراین، انسانی که می خواهد مزایای انجیتل 

را دریافت کند، باید اول تصمیم بگیرد که آیا متی خواهتد خودمختتاری و فرمتانروایی ختود را تستلیِم 

 خداوند انجیل کند یا خیر. 

نجیل باید بسیار مراقب باشیم که اصطالحات این معاملته را بته وضتوح توضتیح ما به عنوان واعظان ا

داده و آنها را دست کم نگرفته یا از صحبت در موردشتان ختودداری نکنتیم، تتا آنهتا واقعتاً غیتر قابتل 

شناسایی نشوند. ما باید بدانیم که تا زمانیکه به جویندگان، توضیح نتداده ایتم کته دریافتت مستیح، 

ن و درعین حال خطرناک ترین کاری است که می توانند انجام دهند، با آنها صادق نبوده معقول تری

ایم. به هر حال، همچون اصالن در داستاِن شیر، جادوگر و ک مد )نارنی(، نوشتۀ سی. اس. لتوشیس، 

او یک شیر اهلی نیست و قطعاً امن نیست. او حّق دارد تا از کسانی که به خداوندی او اعترتا  متی 

کنند، هر درخواستی بکند. همین عیسی که گرانباران را نزد خود می خواند، ممکن استت کته همته 

و اچیز آنها را بخواهد، حتی آنها را بفرستد تا جان خود را در این دنیای تاریک و سقوط کترده، در راِه 

فی شتنیده افرادی که خطر خواندگی انجیل را درک منی کنند، آن را به شکل ضعی 5از دست بدهند.

اند. اما افرادی که می شنوند و بواسطۀ فیض، با وجود خطرات، به آن پاسخ می دهند، کار معقوالنته 

ای می کنند. چه چیزی معقوالنه تر از پیروی خالق قادر مطلق و نگهدارندۀ جهان می باشتد، کستی 

های خود بته آنهتا  که قوم اش را با محبت ابدی محبت کرده، با خون خود نجات داده و به همۀ وعده

با اینحال حتی اگر او اینگونه عمل منی کرد و همۀ این نیکویی ها در او نبتود،  6کامالً  متعهد است؟ 

هنوز هم پیروی از او، معقوالنه ترین کار بود، چون چه کستی متی توانتد بتا ارادۀ او مقابلته کنتد؟ بته 

می کند کته " بتدنهای ختود را همچتون همین دلیل و دالیل بی شامر دیگر، این رسول از ما استدعا 

  8قربانی زنده و مقّدس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنیم" و آنرا پرستب روحانی یا "معقول" ما می خواند. 

چهارماً، دریافت انجیل به معنای دریافِت دیدگاه کامالً متفاوت از این واقعیت می باشتد کته مستیح، 

انهتا بته نجتات و زنتدگی مستیحی بته عنتوان مستیح مرکز همه چیز است. به همین دلیل، الهیتات د

محوری اشاره می کنند. او مرکز جهان، منبع، هد ، مقصد و انگیزۀ دارایی و کارهای متا متی شتود. 
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وقتی انسان انجیل را دریافت می کند، کّل زندگی خود را در زمینۀ متفتاوت زنتدگی متی کنتد و ایتن 

ونی در زمان ایامن آوردِن حقیقی، چشتمگیر نباشتد، زمینه، مسیح است. اگرچه شاید نشانه های بیر 

اما تأایرات تدریجی آن ماندگار خواهد بود. مانند سنگریزه ای که به وسط دریاچه پرتتاب متی شتود، 

تأایر امّواد انجیل نیز نهایتاً به متاِم محیط پیرامون زندگی ایامندار رسیده و هر ساحلی را ملس متی 

به عنوان چیزی برای افزودن به زندگی قبلی دریافت منتی کنتد، بلکته  کند. ایامن حقیقی، انجیل را

انجیل را با آن معاوضه می کند. دریافت یکتی بته معنتای از دستت دادن دیگتری استت. ایتن تعلتیم 

آشکاِر عیسی می باشد: " زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد دادس امتا 

  9خود را از دست بدهد، آن را بازخواهد یافت." هر که به خاطر من جان 

نهایتاً، دریافت انجیل به معنای این است که مسیح را به عنوان منبع و اعانتت زنتدگی ختود بدانیتد. 

مسیح را منی توان به عنوان بخشی از زندگی خود دریافت کرد یتا بته عنتوان چیتزی عتالوه بتر متتام 

دارد. او یک چیز فرعی نیست که زندگی ما را بپوشاند چیزهای خوِب دیگری که شخص بدون مسیح 

  10و آنرا بهرت سازد. برای دریافت انجیل او به زندگی ما تبدیل می شود. 

 مساشلی کفرآمیزتر از این نیز وجود دارد که یک واعظ، زندگی فوق العاده ای را که غیر ایامندار بترای

رار می دهد و سپس می گوید که یتک چیتز کتم خود ساخته و متام موفقیت هایب را مورد ستایب ق

دارد: او به عیسی نیاز دارد تا همه چیز را تکمیل کند. این طرز نگترش پتولس رستول نبتود، کستیکه 

متا هرگتز  11حتی باشکوه ترین چیزها را در زندگی گذشتۀ خود در مقایسه با مسیح ف له می شتمرد.

روی کیِک یک زندگی فوق العاده ای که داشته انتد،  نباید مسیح را به غیرایامنداران، به عنوان خامۀ

نشان بدهیم. غیر ایامندار باید ببیند که هی  حیاتی ندارد و متام موفقیتت هتای کته قبتل از مستیح 

 داشته، نشانۀ بیهودگی خودش می باشد: ساخته شده از شن و به زودی از بین می رود.

کته تتا بتدن پرست انستان را نخوریتد و ختون او را  عیسی تعلیم داد: " آمین، آمین، به شام متی گتویم،

مفهوم این "کالم سنگین" این است کته مستیح بایتد منبتع تغذیتۀ  12ننوشید، در خود حیات ندارید."

  13زندگی ما شود، نه رصفاً یک چاشنی یا مکّمل. 

بتان عیسی برای ایامندار، هامن مّن است که از آستامن متی آیتد، صتخره ای کته آب حیتات را در بیا

ایامنداری که حقیقتاً مسیح  14جاری می کند، و تاک که در آن می ماند و از آن حیات و مثر می یابد.
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را خورده و نوشیده، خود را رصِ  چیزی منی کند کته نتان نیستت و ستیر منتی کنتد و در طلتِب نتان 

  15خواهد بود که از آسامن می آید، تا بتواند از آن بخورد و منیرد.

نجیل باید این باشد که نه تنها انسان باید توبه کند، بلکه بایتد دریافتت کنتد. واعتظ نته فریاد واعظ ا

تنها باید علوفۀ این دنیای حارض را که رضایت بخب نیست، منایان کرده و رد کند، بلکه باید انسانها 

د بته همتۀ را به سوی تنها مغازه ای که غذای حقیقی دارد، راهنامیی کند. او باید نصیحت را که داوو 

بعتالوه، بایتد بته همتۀ انستانها  16انسانها کرد، بیان کند: "بچشتید و ببینیتد کته خداونتد نیکوستت". 

هشدار دهد که نشانۀ شخص که حقیقتاً و به درستی مسیح را چشتیده، ایتن استت کته بته چشتیدن 

 ادامه می دهد، در مسیح سیراب می شود و منی تواند فکر جدایی از مسیح را تحمل کند.
 

 ایستادن بر روی انجیل

ما از این منت، نه تنها می آموزیم که بایتد انجیتل را دریافتت کنتیم، بلکته بایتد بتر روی آن بایستتیم! 

پولس می نویسد: "من انجیل را به شام اعالم می کنم که آنرا موعظه کردم، انجیتل کته آنترا دریافتت 

یقت مشخص و مناسب را بیتان متی کنتد. کردید و بر روی آن می ایستید." این اعالمیۀ ساده، دو حق

اولین مورد مربوط به جایگاهی است که ایامندار به خاطر انجیل در نزد ختدا دارد، متورد دوم مربتوط 

به الزام و بیانیۀ ایامندار در رابطه با انجیتل استت. هتر دو حقیقتت، مفتاهیم گسترتده ای در زنتدگی 

باشد که ایامن مسیحی باید به آن تکیه کند: او می ایامندار دارند. مورد اول، سنگ بنای بزرگی می 

مسیح و انجیل بایستد. مورد دوم، منایندۀ قدرمتند در شتکل بخشتیدن بته  بر رویتواند در نزد خدا  

 انجیل ایستاده و لغزش نخواهد خورد. روی برزندگی مسیحی می باشد: او 

دار حّق دارد که در انجیل نتزد یک حقیقت اساسی دربارۀ مسیحیت کتاب مقدس این است که ایامن

فقط در مسیح. مزامیر داوود ما را با بزرگرتین مشکل انسان مواجته متی کنتد: "کیستت  -خدا بایستد

که به کوه خداوند برآید؟ و کیست که در مکتان مقتدس او بایستتد؟ آن کته پتاک دستت و صتا  دل 

هر انسانی با تفکتر 17روغ نخورد." باشد، که جان خود را به سوی آنچه باطل است، برنیفرازد و قسم د

در مورد کمرتین احتامالت دربارۀ وجود یک خدای شخصی و اخالقتی بایتد بتا ست ال داوود بته لترزه 

درآید. مگر اینکه احمق باشد یا وجدان اش بیب از حّد خاموش شتده باشتد، وگرنته بایتد بدانتد کته 

کتتاب مقتدس بته متا متی گویتد: "دل از  18رد.رشایط الزم برای ایستادن در نزد داوِر متام زمین را ندا

  19همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیامرس کیست که آن را بشناسد؟" 
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 20اگر انسان افکار خود را در نظر بگیرد، متوجه می شود که افکتار رشارت آمیتز در رسش متی باشتد.

 21ت و تلختی متی باشتد.اگر با دقّت به حر  هایب گوش دهد، متوجه می شود که پ ر از فریب، لعنت

اگر به دستان خود خیره شود، می بیند که با آاتار خطاهتای بتی شتامر لّکته دار شتده استت. اگتر در 

نیازمندی خود، به دنبال کِتامِن رشمساری خود با عادالنه ترین اعاملب باشد، متوجه متی شتود کته 

به لباس پاره و کثیف یک جذامی ملبّس شده است.
قلیاب می شتوید و از صتابون اگرچه خود را با  22

به هر ستو کته متی رود، ختود را متتهم، محکتوم و  23زیاد استفاده می کند، اما لکۀ گناهب می ماند.

 ناامید می یابد.

در لحظۀ درماندگی مطلق و تسلیِم کامل، این گناهکار تهذیب و بازسازی شتده بته مستیح نگتاه متی 

از عدالت شخصی، ایتامن متی آورد و فقتط بتا فتیض از  کند و امید اش را در او می یابد. با روگردانی

از آن لحظه به بعد، او دو نشانۀ یک مستیحی را بتر ختود دارد:  24طریق ایامن عادل شمرده می شود.

او وارد جمتع بتزرگ  25خوشی خود را در مستیح عیستی متی یابتد و بته جستم هتی  اعتتامدی نتدارد.

او ختود  26ین ایامن برای آنها عدالت محسوب می شود.مقّدسینی شده که به خدا ایامن آورده اند و ا

را به مسیح سپرده و با قّوتی که به خاطر ترس از اتفاق می باشد که در صورت رها شدن برایب اتفاق 

می افتد، به او می چسبد. او فقط بر روی مسیح می ایستد و از او دور منی شود. او معتقد است کته 

کترده و فقتط بواستطۀ ف تیلت و لیاقتت مستیح، در مکتان مقتدس او می تواند از کوه خداوند صعود 

بایستد. با نقل قولی از شاعر قدیمی: "امید او بر چیتزی کمترت از ختون و عتدالت عیستی نیستت. او 

جرأت منی کند که به شیرین ترین چارچوب ها اعتامد کند، بلکه کامالً به نام عیسی تکیه می کنتد. 

، متام زمین هتای دیگتر، شتنهای روان هستتندس متتام زمتین هتای بر مسیح، صخرۀ محکم می ایستد

  27دیگر شنهای روان هستند." 

ایامن مسیحی وعدۀ جایگاه درست در نزد خدا و فقط از طریق مسیح را می دهد. با این حقیقت، ما 

باید مصّمم باشیم که به انجیل بچستبیم و بتر روی آن بایستتیم. ختوب استت توجته کنیتد کته کلمتۀ  

می باشد، اصطالح متداولی که به عنوان نشانه ای از عمتل  hístemiبرگرفته از فعل یونانی  تادنایس

جسامنی ایستادن به کار می رفت. به هر حال، در عهد جدیتد، غالبتاً بته عنتوان نشتانه ای از التزام، 

مباحثۀ  مصّمم بودن، پایداری، استواری، لغزش ناپذیری و جنبب ناپذیری به کار می رفت. پولس در

خود دربارۀ جنگ روحانی از این اصطالح سه مرتبه استفاده می کند تتا ایامنتداران را نصتیحت کنتد 
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ما از یک فعل مربوطه، درک می کنیم که ایامندارن باید  28که " در برابر حیله های ابلیس بایستند." 

  92در خداوند، در ایامن، در فیض خدا و در سنت های رسولی "محکم بایستند". 

عالوه بر همۀ اینها، ایامندار باید در انجیل محکم ایستتاده و از آن جتدا نشتود. اگتر ایتن ستنِگ پایته 

برداشته شود، کّل بنا سقوط می کند. به همین دلیل، پولس رسول یکی از قویرتین توبیخ های خود 

ه واستطۀ فتیض را با کلیسای غالطیه مطرح کرد: "در شگفتم که شام بدین زودی از آن کته شتام را بت

مسیح فراخوانده است رویگردان شده، به سوی انجیل دیگر می روید. البته انجیل دیگر وجود ندارد، 

اما کسانی هستند که شام را مشوش می سازند و برآنند که انجیل مسیح را تحریف کننتد. امتا حتتی 

موعظته کنتد، ملعتون بتاد! اگر ما با فرشته ای از آسامن، انجیل غیر از آنچه ما به شام بشارت دادیتم 

چنانکه پیشرت گفتیم، اکنون باز می گویم: اگر کسی انجیل غیتر از آنچته پذیرفتیتد بته شتام موعظته 

  30کند، ملعون باد!" 

 هر کلمه و تعلیم کتاب مقدس مهم استس به هرحال، بع ی از تعالیم سنگینرت از بقیه می باشند. 

اشناسی یا آخرت شناسی نیست، بلکه کامالً وابسته بته نجات ابدی ما وابسته به مساشل ظریِف کلیس

شاید در طول این سفر زمینی، متفّکرترین و بالغ ترین فرد مستیحی، نظتر ختود را در  31انجیل است.

 32رابطه با قواعد کوچک ایامن تغییر دهدس اما نباید از رضوریات انجیل جدا شود و جدا نخواهد شد.

 قیقتاً انجیل را دریافت کرده، بر روی آن می ایستد و با این ایستادن،زن، مرد، جوان یا بچه ای که ح

 اابت می کند که حقیقتاً آنرا دریافت کرده است. 

ما در دنیایی زندگی می کنیم که دشمِن انجیِل عیسی مسیح است و آنرا بی ارزش می کند. بعتالوه، 

، مخالِف انجیل است و اگتر متی این دنیا تحت قدرت رشیر است، کسی که بیب از هر تعلیم دیگری

در حقیقت، رشیر با خوشحالی، کتاب مقدس را در دستان  33توانست آنرا از این جهان محو می کرد.

را  هر انسانی قرار داده و از آنها می خواهد که از هر فرمان آن اطاعت کنند، اگر که ما متقابالً انجیل

 مسیحی بیهوده است.  به او بدهیم. اما بدون انجیل، کّل سیستم ایامن

ما به عنوان ایامندار نباید فقط انجیل را دریافت کنیم، بلکه بایتد بتر روی آن محکتم بایستتیم. نبایتد 

وقتی افرادی که خواهاِن نجتات  34نقشه های رشیر را نادیده بگیریم تا او از ناآگاهی ما استفاده کند.

مستیح را بدزدنتد، نبایتد بته آنهتا اجتازه  دهندگی می باشند، در طلب این هستند که ایتامن متان بته

بدهیم که ما را از او دور کنند! وقتی رشیعت گراها در طلب این هستند که چیزی به ایتامن متان بتر 
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مسیح بیفزایند، نباید تسلیم آنها شویم. وقتی انبیایی که خود را به عنوان نبی منصوب کرده انتد، در 

بندی کنند تا آنرا برای فرهنگ ما مناسب یا جتّذاب ستازند، طلب این هستند که انجیل را از نو بسته 

نباید از آنها پیروی کنیم. وقتی متهم کنندگان به گناِه ما اشاره کرده و امید جالل متا را مستخره متی 

کنند، باید به انجیل اشاره کرده و بر روی آن بایستیم. وقتی اتهامات او مبالغه آمیز شده و تقتوای متا 

داش می داند، باید او را با این تعهد رد کنیم: "اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم را سزاواِر پا

جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که به واسطۀ آن، دنیا برای متن بتر صتلیب شتد و متن بترای 

  35دنیا." 
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 فصل سوم

 

 انجیلی که با آن نجات یافتیم

آنکه کالمی را که به شام بشارت دادم، استتوار نگتاه داریتد. در به وسیلۀ آن نجات می یابید، به رشط 

 . غیر این صورت، بیهوده ایامن آورده اید

  2:  15اول قرنتیان  -

هر تعلیمی در ایامن مسیحی باید متعادل باشد. هر زمانیکته بتیب از حتّد بتر اهمیتت یتک حقیقتت 

یق دیگتر متتام متی شتود، در خطتر تأکید می کنیم، طوریکه به بهای نادیده گترفنت یتا نتابودی حقتا

ارتکاب اشتباه بزرگی هستیم. به هرحال، غیرممکن است که بتیب از حتّد بتر اهمیتت انجیتل تأکیتد 

کنیم. ما منی توانیم در مورد انجیل، افراط کنیم. این حقیقت در این امر دیده می شتود کته انجیتل 

ۀ آن، انسان نجات می یابد. درنتیجه، بزرگرتین مکاشفۀ خدا به انسان و تنها پیغامی است که بواسط

تنها پیغامی است که باید محکم به آن بچسبیم. اگرچه حتی کاستنِت کتوچکرتین مطلتب از حقیقتت 

کتاب مقدس، خطرناک است، اما بدون به خطر انداخنِت رسنوشت ابدی خود، مطالب بسیاری را بته 

انجیل به این معناست که در مورد همه طور اشتباه درک می کنیم. به هرحال، اشتباه کردن در مورد 

چیز اشتباه کنید! عدم اهّمیِت بیب از حّد به انجیل، به این معناست که آنرا کتامالً بته اشتتباه درک 

 کنید!

 

 انجیلی که نجات می بخشد

، از فعل زمان حال ترجمه شده که توصیف یک " فرایند در زمتان نجات یافته ایددر این منت، عبارِت 

شاید بتوان آنرا به این شکل ترجمه کرد: "چیزی که بوستیلۀ  1واقعیت در آینده" می باشد. حال و یک

 -آن نجات یافته اید". نباید فراموش کنیم که کتاب مقدس، نجات را در سه زمتان توصتیف متی کنتد

 گذشته، حال و آینده. نادیده گرفنت هر یک از این زمانها یا وجوِه نجات، باعث می شتود کته دیتدگاه
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نادرست یا ناسامل از نجات کلّی داشته باشیم. در گذشته، خدا ایامندار را از محکومیتت گنتاه نجتات 

 داد. 

این در لحظۀ ایامن آوردن اتفاق افتاد، وقتی مسیحی به شهادت خدا دربارۀ انجیل ایامن آورد و برای 

آن اشتاره متی  کتاب مقدس به طور متتداول بته عنتوان عتادل شتمردگی بته 2او عدالت محسوب شد.

  3کند.

در زمان حال، ایامندار از قدرت گناه نجات یافته است. این یک فرایند تدریجی استت کته در رسارس 

عهدجدید به عنوان تقدیس تدریجی شناخته شده است. ایامندار، ساختۀ دست خداستت و ختدا در 

ختدا از طریتق کتالم و  4او کار می کند تا او بخواهد و تالش کند که برای خشنودی ختدا عمتل کنتد.

روح القدس، آزمایشات و سختیها، برکت و ان باط، ایامندار را تبتدیل کترده و کتّل زنتدگی اش را بته 

  5شباهت عیسی مسیح درمی آورد.

ه بتدر آینده، ایامندار کامالً و تا ابد از قدرت و ح ور گناه نجات می یابد. این مرحلتۀ نهتایی معمتوالً 

شده و به اندازۀ مراحل دیگر قطعی می باشد، چون کسی که کار نیکو را  عنوان جالل یافنت شناخته

زیرا پولس رسول در چیتزی کته بته عنتوان زنجیترۀ طالیتی نجتات  6آغاز کرد، آنرا تکمیل خواهد کرد. 

شناخته شده، اعالم می کند: "می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارنتد و بتر طبتق ارادۀ او 

ند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است. زیترا آنتان را کته از پتیب شتناخت، فراخوانده شده ا

ایشان را همچنین از پیب معین فرمود تا به شکل پرسش درآیند، تا او فرزند ارشتد از بترادران بستیار 

باشد. و آنان را که از پیب معین فرمود، همچنین فراخواندس و آنتان را کته فراخوانتد، همچنتین پارستا 

  7مردس و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جالل بخشید." ش

ما در زمانی زندگی می کنیم که مساشل مّوقتی و سطحی در میان قوم خدا از اهمیت بیب از حتّدی 

برخوردار شده است. ما این خوشیهای مّوقت را می خواهیم، انگار کته واقعتاً ارزش چنتین تتّوجهی را 

حقیقت بچسبیم: بزرگرتین وعدۀ انجیل، نجات است. متام وعده هتای دارند. به هرحال، باید به یک 

دیگر و متام مزایای دیگر در مقایسه با این یک چیز محو می شوند: انجیل، قدرت ختدا بترای نجتات 

  8است، و هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات می یابد.

ایتن هتدِ  متتام  9یامندار می باشتد.بر طبق کالِم پطرس رسول، نجات، غایت ایامن یا هد  ایامِن ا

کارهای مسیح برای قوم اش می باشد و باید اشتیاق عظیم ایامندار و هدفی باشد که برای آن سخت 
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تالش کند. خدا هی  هدیه ای بزرگرت از این منی تواند بدهد و ایامندار، امید یا انگیتزه ای بتزرگرت از 

 د داشته باشد.نجات نهایی بواسطۀ انجیل عیسی مسیح منی توان

وقتی متوجه می شویم که پیب از مسیح چه بودیم و در آن رشایط، الیق چه چیتزی بتودیم، عظمتت 

انجیل برای ما بیشرت می شود. ما در  ات و عمل خود، گناهکتار و کتامالً فاستد و تبتاه شتده بتودیم. 

الیتق چیتزی کمترت از  10بدون هی  عذر و بهانه ای در برابر عدالت خدا، مجرم و قانون شتکن بتودیم.

مرگ و محکومیت ابدی نبودیم، اما اکنون خون پرس ختدا متا را نجتات متی دهتد. وقتتی گناهکتاران 

از طریتق او، متا کته دور بتودیم،  11درمانده و دشمنان خدا بودیم، مسیح بترای بتی دینتان جتان داد.

سب دولتمندی فتیض در او، از طریق خون او و بخشب گناهان خود، بر ح 12اکنون نزدیک شده ایم.

از گناه خود نجات یافته، با خدا آشتی کردیم، و به عنوان پرسان، وارد مشارکت بتا  13او رهایی یافتیم.

او شدیم! دیگر چه می خواهیم یا چه نیاز دیگری داریم؟ آیا عطیتۀ نجتات از طریتق ختون پرست ختدا 

ایتن کتافی نیستت تتا بته متا انگیتزه  برای پ ری قلب ما و لربیز شدِن آن تا ابداالباد کتافی نیستت؟ آیتا

رد زندگی کنیم؟ ما چه نیازی به وعده های دیگتر داریتم؟ آیتا بتا غیترت زیتاد  ببخشد که برای او که م 

برای او زندگی خواهیم کرد، به خاطر اینکه او نه تنها وعدۀ نجات، بلکته وعتدۀ شتفا، زنتدگی راحتت، 

ر مقایسه با عطیۀ نجات و شناخت خدا چیستت؟ از اروت و احرتام را نیز به ما می دهد؟ این چیزها د

افرادی که می خواهند ما را با وعدۀ چیزهای به غیر از عیستی مستیح، بترای عبتادت متقاعتد کننتد، 

دوری کنید. اگر عزیزتان از شام گرفته شتده و جستم تتان در حتال نتابودی در میتان زبالته هاستت و 

گرفته، باید همچنان رسسپردگی الزم برای محبت،  نامتان از جانب دوست و دشمن مورد توهین قرار

ستایب و خدمت به او را در این یک چیز بیابید: او خونب را برای جان شام داد. این مستأله، شتور و 

 شوق مقّدس، مذهب خالص و پاک را تقویت می کند. 

سیح بکشاند؟ پس چرا به نظر می رسد که وعدۀ نجات ابدی دیگر قدرتی ندارد تا انسان را به سوی م

چرا انسان مدرن بیشرت عالقمند است تا بداند که انجیل چگونته متی توانتد در زنتدگی کنتونی بته او 

کمک کند؟ اوالً، به این دلیل که واعظان، دیگر دربارۀ قطعیت داوری و خطرات جهتنم موعظته منتی 

هنتد، انستان متی کنند. وقتی واعظان این چیزها را از دیدگاه کتاب مقدس و به وضوح تعلتیم متی د

بیند که بزرگرتین نیازش نجات از محکومیت ابدی است و "عملی ترین" نیازش در این عرص حتارض، 

بی اهمیت می شتود. دومتاً، بایتد بتدانیم کته اکت  انستانها در خیابتان و نیمکتت کلیستا، انستانهای 
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دوستت دارد. آنهتا  نفسانی هستند و انسانی که  هن نفسانی دارد، این دنیا را بیب از دنیای بعتدی

اکتت  آنهتتا بتته رسعتتت در کنفتترانس عتتزّت نفتتس و  14عالقتتۀ کمتتی بتته مستتاشل ختتدا و ابتتدیت دارنتتد.

خودشناسی رشکت می کنند اما به موعظه ای دربارۀ تقّدس گوش منی کنند، تقّدسی کته بتدون آن 

د تتا بهترتین بسیاری از افراد زمین و دریاها را پشتت رس متی گذارنت15هی  کس خداوند را منی بیند.

زندگی را در زمان حال داشته باشند، اما به آن طر  خیابان منی روند تا در مجموعته جلستاِت ارزش 

 فناناپذیر مسیح یا رنجهای صلیب رشکت کنند! 

اگرچه درست است که انجیل می تواند جایگاه و رشایط شخص را در زندگی بهبود بخشد و غالباً این 

ان ناظران انجیل باید از وسوسۀ جتذِب شتنوندگان و جامعتت، بتا وعتده یتا کار را می کند، اما به عنو 

تکیه گاهی غیر از عیسی مسیح و حیات ابدی، دوری کنیم. اگرچه این فراتتر از یتک کتار اساستی و 

کامل در این عرص مدرِن بشارت خواهد بود، اما خوب است که به جمعیت بگوییم: عیسی دو چیتز را 

روح  16جات ابدی که به آن امید داشته باشید و صلیب که بر روی آن مبیرید.به شام وعده می دهد: ن

  17و عروس می گویند: "بیا".

 

 محکم چسبیدن به انجیل

 18مقّدسین، یکی از ارزشمندترین حقایق برای ایامنداری است که آنرا درک می کنتد. تعلیم بردباری

ار نیکو را در متا آغتاز کترده، آن را بته امتتام بزرگرتین تسلّی و تشویق این است که بدانید کسی که ک

به هرحتال، ایتن تعلتیم شتدیداً منحتر  شتده، ابتزار اصتلی اطمینتان کتا ب بترای 19خواهد رسانید.

شامری شده، افرادی که هنوز ایامن نیاورده و در گناه خود باقی مانده انتد. ایتن "کتالم  اشخاص بی

 سنگینی" است، اما حقیقت دارد. 

به آن کالم بچسبید." کلمتۀ  اگرای باب، پولس رسول می نویسد: "شام نجات یافته اید، در منِت ابتد

، یک عبارت رشطی را معرفی می کند که نباید آنرا نادیده بگیریم و منی توانیم آنرا حتذ  کنتیم. اگر

بته آن نچستبید، نجتات منتی  اگتربه انجیل بچسبید، نجات می یابید، اما  اگرمنطق آن واضح است: 

بید. این انکاِر اصل بردباری نیست، بلکه توضیِح آن است. هی  یک از افرادی که حقیقتاً به نجتات یا

ایامن دارند، دچار نابودی ابدی نخواهند شد. فیض و قدرت خدایی که آنها را نجات داده، آنهتا را تتا 

است که به کتار ختدا  روز آخر حفظ خواهد کرد. به هر حال، نشانۀ اینکه حقیقتاً ایامن آورده اند، این



 

 

 
24 

ادامه داده و از او رویگتردان منتی شتوند. اگرچته آنهتا هنتوز بتا جستم در کشتمکب هستتند و دچتار 

شتان، پیرشتفت قطعتی و قابتل تتوجهی را در  شکستهای بسیاری می شوند، اما دوران کامل زنتدگی

نهتا فتیض منتی بخشتد، ایامن و دینداری آنها آشکار خواهد کرد. بردباری آنها، نجاتشان نداده یا بته آ 

بلکه نشان می دهد که آنها مورد فیض قرار گرفته و افرادی هستند که حقیقتاً با ایتامن نجتات یافتته 

اند. به طور ساده، اابات یا اعتبار ایامِن خالص این است که کسی که ایامن به مسیح را اعرتا  متی 

س رشد می کنتد. اگتر شتخص ایتامن اش، در تقدّ  کند، در آن ایامن بردباری کرده و در طول زندگی

خود را به مسیح اعرتا  کند ولی پشت کرده یا هی  پیرشفتی در دینداری نداشته باشد، به این معنا 

نیست که نجاتب را از دست داده است. بلکه نشتان متی دهتد کته او هرگتز بته طتور حقیقتی ایتامن 

 نیاورده بود.

اب مقدس وجود دارد. عیسی تعلیم متی دهتد کته این حقیقت در متام تعالیم مربوط به نجات در کت

در َمثَتل دهقتان توضتیح داد کته  20کسی که در ایامن اش تا به آخر تحمل کند، نجات خواهد یافت.

اگرچه به نظر می رسد که عدۀ زیادی انجیل ملکوت را پذیرفته اند، امتا اکت  آنهتا بته ختاطر عتذاب، 

یوحنای رسول، بته افترادی اشتاره متی  21شت می کنند.جفا، نگرانیهای این دنیا و فریبندگی اروت پ

س کند که کلیسای افسس را ترک کردند، او می نویسد: " آنها از میان ما بیرون رفتند، اما از ما نبودنتد

  22چه اگر از ما بودند، با ما می ماندند. ولی رفنت شان نشان داد که هی  یک از ایشان از ما نبودند."

ا از هم این آیات، انکار امنیت ایامندار در مسیح نیست. فرزند خدا که واقعاً احیتباید توجه کنیم که ب

شده، به خاطر امانتداری و قدرت کسی که کار نیکو را در او آغاز کرده، تا بته آختر در ایتامن اش متی 

 به هرحال، این هشدارها عملکرد مهمی در ایامن مسیحی دارند و نباید نادیده گرفته شتوند. 23ماند.

آنها به ما کمک متی کننتد تتا تفتاوت میتان ایتامن حقیقتی و کتا ب را تشتخیص دهتیم و بته عنتوان 

هشداری برای ایامندار می باشد تا متام تالش خود را بکند تا خواندگی و برگزیتدگی ختود را تثبیتت 

  24کند.

د، و نتتایج این هشدارها به طور خاص با علِم بر جایگاه کنونی انجیلی ها در غرب، مناستب متی باشت

بزرگ و زیادی برای بسیاری از افرادی داشته که ایامنشان را به مسیح اعرتا  می کنند. بستیاری از 

افراد معتقدند کته نجتات یافتته و کتامالً مستیحی هستتند، چتون یکبتار دعتایی خوانتده و از عیستی 
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. هرگتز از دنیتا ختارد خواسته اند که وارد قلبشان شود. به هر حال، آنها به ایامن شان ادامته ندادنتد

 نشدند، یا اگر خارد شدند، رسیعاً به آن بازگشتند. 

آنها هی  واقعیت عملی از ترس خداوند ندارند. هی  بوی از فیض الهی در زندگی شان نیست. هتی  

نشانۀ بیرونی از تبدیل درونی شان وجود ندارد. حتی در آنها نشانی از ان باط الهتی کته ختدا بترای 

با اینحال به خاطر تصمیمی کته در گذشتته گرفتته  25در نظر گرفته، دیده منی شود. همۀ فرزندانب

اند و معتقدند که دعایشان خالص بوده، از نجاتشان مطم  هستند. مهم نیست که چنین اعتقادی 

 تا چه اندازه مردم پسند است، اما در کتاب مقدس هی  جایگاهی ندارد. 

خاصی اتفاق می افتد، وقتی انسان از طریق ایامن به عیستی درست است که ایامن آوردن در لحظۀ 

به هرحال، تأیید کتتاب مقتدس دربتارۀ انتقتال شتخص از  26مسیح از مرگ به حیات منتقل می شود.

 مرگ به حیات، رصفاً بر پایۀ آزمودِن لحظۀ ایامن آوردن نیست، بلکه بر پایۀ آزمودن زندگی ختود از آن

ان نفسانیت شدید، پولس رسول از قرنتیان نخواست کته تجربتۀ ایتامن لحظه به بعد می باشد. در می

آوردن خود را در گذشته ارزیابی کنند، بلکه آنهتا را نصتیحت کترد کته زنتدگی ختود را در زمتان حتال 

  27بیازمایند.

ما با پیروی از رهربی پولس در مشاورۀ ایامنداران فرضی عملکترد بهترتی ختواهیم داشتت. آنهتا بایتد 

ل نجات بخب خالصانۀ خدا در گذشته، ادامۀ این که نشانۀ عم -و ما باید به آنها تعلیم دهیم -بدانند

بته کالمتی کته بته متا موعظته شتد،  اگترکار در زمان حال و تا روز آخر می باشد. ما نجات یافته ایتم، 

هتی   بچسبیم. اگر چنین موردی را در نظر نگرفته ایم، باید اطمینان کمی از نجتات ختود داشتته یتا

اطمینانی نداشته باشیم. اگر این حقیقت سادۀ کتاب مقدس به درستتی، بتا التزام و شتفقت موعظته 

شود، اطمینان کا ِب جمعیت بی شامری را در نیمکت کلیسا از بین برده و نتیجۀ آن نجات بستیاری 

 از افراد خواهد بود.

ا را نابود می کند و باشتد این یکی از بزرگرتین مشکالت عرص حارض و مرضی است که شهادت کلیس

که خدا مردانی را برخیزاند که این اطمینان کا ب را درک کنند. ما چه زمانی متوجه خواهیم شد که 

یکی از بزرگرتین زمینهای بشارتی در غرب، نیمکتهای کلیساهای خودمان در صبح روزهای یکشتنبه 

انجیتل، نادیتده گترفنِت ایتامن می باشند؟ ما چه زمانی متوجه خواهیم شتد کته برختورد ستطحی بتا 

 حقیقی، و عدم اجرای شفقت عملِی تأدیب کلیسایی، باعث این نابودی بزرگ و ک شنده می شود؟
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 فصل چهارم

 

 انجیلی که در درجۀ اول اهمیت قرار می گیرد

 زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمرتین مطلب به شام سپردم.

 3:  15اول قرنتیان  -

قیقتی مهمرت از انجیل عیسی مسیح نیست. کتاب مقدس پ ر از پیغامهای بستیار متی هی  کالم یا ح

باشد، کوچکرتین آنها، ارزشمندتر از متامی اروت دنیا و مهمرت از بزرگرتین افکاری است که تابحتال 

به  هن انسان رسیده است. اگر یک  رّه از کتاب مقدس، ارزشمندتر از طالست، چگونه متی تتوانیم 

حتی در خوِد کتاب مقدس، پیغام انجیل با هی  چیزی 1اهمیت انجیل را اندازه گیری کنیم؟ ارزش یا

برابری منی کند. داستان خلقت، اگرچه باشکوه است، در برابر پیغام صتلیب زانتو متی زنتد. رشیعتت 

موسی و کالم انبیا، توجه را از خود به سوی پیغام نجتات و رهتایی جلتب متی کننتد. حتتی بازگشتت 

، اگرچه شگفت انگیز است، اما در سایۀ انجیل قرار می گیترد. اغتراق آمیتز نیستت کته بگتوییم اانوی

انجیل عیسی مسیح، تنهتا پیغتام بتزرگ و رضوری استت، قلعتۀ دفتاعی ایتامن مستیحی و پایتۀ امیتد 

  2ایامندار است.

بته قتوِل امثتال، چیزی مهمرت، مفیدتر و رضوریرت از این برای پیرشفت جالل و ملکوت خدا وجود نتدارد! 

ز حقیقتاً می توانیم در مورد انجیل بگوییم: " زیرا تجارِت آن از تجارت نقره سودآورتر است و محصتول آن ا

  3طال نیکوتر. از یاقوت گرانبهاتر است، و هی  یک از نفایس تو با آن برابری نتواند کرد." 

ه باشد. ایتن یتک تکلیتف غیترممکن به این ترتیب، درک کامل انجیل باید با وسواس باشکوه ما همرا

ولتمندی ختدا و خوشتی حقیقتی ایامنتداران را متی دچون در آن،  -است اما ارزش هر تالشی را دارد

یابیم. ارزش این را دارد که خود را از هر تالش و لذت کوچکی محروم کنیم تا عمق فیض ختدا را کته 

شتامل تصتویر زیبتایی از چنتین شتور و  9 – 1:  28در این یک پیغام آشکار شده، درک کنیم. ایتوب 

 شوقی می باشد: 

براستی که نقتره را معتدنی استت و طتال را مکتانی کته در آن قتال گذاشتته متی شتود. آهتن از زمتین 

استخراد می گردد، و مس از دل سنِگ گداخته بیرون می آید. آدمی تاریکی را روشن می کنتد، و تتا 
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ی در تتاریکی و ظلمتت غلتیظ. دور از نقتاط مستکونی، دورترین حد آن را می کاود، در پی تکه ستنگ

زمین را نَقب می زند، در مکانهایی که پای کمرت کسی به آنجا می رسدس به دور از آدمیان، آویتزان بته 

این سو و آن سو تاب می خورَد. زمین، که از آن نان بیرون می آید، در اعامقب گویی به آتب واژگون 

کبود است و خاکب آغشته بته طتال، "هتی  پرنتدۀ شتکاری راه آن را می شود. سنگهایب مهِد یاقوت 

منی داند، و چشم شاهین آن را ندیده است. هی  جانور مغروری بر آن پا ننهاده و هی  شتیری بتر آن 

 گذر نکرده است." آدمی بر سنگ خارا دست می بَرَد و کوه ها را از اساس واژگون می سازد. 

رادی بودند که می خواستند از حّد و مرز ختود فراتتر برونتد، از زنتدگی حتی در دنیای قدیِم ایوب، اف

سطحی گذشته، در صخره های محکم، در روشنایی و تاریکی عمیق بکاوند، زندگی و جان خود را به 

خطر اندازند و در بررسی خود هی  سنگی را باقی نگذارند که به دنبال یافنِت گنجینه های این دنیتا 

اشند. چقدر بیشترت متا کته بواستطۀ روح القتدس روشتن شتده و کتالم نیکتوی ختدا و زیر و رو نکرده ب

قدرتهای زمان آینده را چشیده ایم، باید چیزهای را که از جالل کمترتی برخوردارنتد، رهتا کترده و در 

پس چترا در میتان قتوم ختدا، شتور و شتوق حقیقتی  4پِی جالل خدا در انجیل عیسی مسیح باشیم؟ 

 کم است؟  برای انجیل بسیار

 

 انجیل آبَکی

اوالً، باید بدانیم که انجیل که "یکبار برای همیشه به مقّدستین داده شتده" در نستلهای اخیتر دچتار 

وقتتی کتتاب مقتدس را در نظتر متی گیتریم، رسیعتاً متوجتۀ  5تغییرات و کاستیهای بسیار شده است.

شتویم. حتتی وقتتی موعظتۀ تفاوت عظیم در محتوا و کیفیت انجیل رسولی و نسخۀ معارص خود متی 

انجیل اصالحگرایان، پاک دینتان )پیتورینت هتا(، ادواردز، وایتفیلتد، اِستِپرِجن و حتتی افتراد معتارص 

وانیم، به رسعت درمی یابیم که امروزه ما به ندرت کیفیت انجیتل خجونز را می  -همچون مارتین لوید

قانون روحتانی و یتک "مستیر رومتی" کتاهب زیبایی را داریم که آنها رشح داده اند و آنرا در حّد چند 

ما آنرا یک بیانیۀ مذهبی ساده و قابل درک ساختیم که بخب زیادی از زیبتایی اولیتۀ آنترا  6داده اند.

 حذ  کرده و جالل کمی برای تحسین یا رسمایه گذاری بیشرت باقی گذاشته است.

رد و دو  باره برخاست تا ما بواسطۀ ایتامن درست است که خدا نقشه ای دارد و ما گناهکاریم، مسیح م 

نجات یابیم، اما نگهداری این بیانیه ها به معنای ایتن نیستت کته انجیتل را متی دانتیم یتا درک متی 
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کنیم. ما نباید چنین سنگهای ارزشمندی را بدون زیر و رو کردن رهتا کنتیم! حیوانتات کتوچکرت متی 

کتاب مقدس را بررسی کرده و معنای این چیزهتا  توانند یاد بگیرند که تقلید و تکرار کنند، اما ما باید

را دریابیم. مانند معدن چیان، باید از محدوده ها فراتر رفته، خود را از خوشیهای مّوقت محروم کترده 

و با ساعتها مطالعه و دعا کاوش کنیم تا پاداش شناخت انجیتل را بدستت آوریتم. در غیتر اینصتورت، 

ما باید چشامن خود را به صخره  7قلب مان سخت خواهد بود.همیشه به خاطر جهالت که در ماست، 

باید انجیل قدیمی را دوباره کشف کنیم، تا دوباره آنرا باز پس  8ای بدوزیم که از آن تراشیده شده ایم.

بگیریم و با شور و شوقی همچون افرادی که خدای خود را شناخته و کار خدا را درک می کنند، آنترا 

  9موعظه کنیم! 
 

 ته بینی نسبت به انجیلکو 

دومین دلیلی که امروزه قوم خدا، شور و شوقی برای انجیل ندارند، این است که بسیاری از افراد آنرا 

، یا قدم های کوچک ایامنی منی بینند که به رسعت بر آن مسلّط 101چیزی بیب از یک مسیحیت 

ز حقیقت منی رود. انجیتل "موضتوع شده و به دنبال مساشل عمیقرت نیستند. با اینحال چیزی فراتر ا

عمیق" مسیحیت است! آخرت شناسی و کتاب مکاشفه در بازگشت اانوی آشکار خواهد شد، امتا متا 

هرگز منی توانیم جالل خدا را در انجیل عیستی مستیح بته طتور کامتل درک کترده یتا بتر آن مستلّط 

را رهتا کترده و بته رساغ مستاشل شویم. هر که فکر می کند که انجیل را به خوبی می شناسد و باید آنت

آن کته گتامن  بزرگرت برود، با گوش سپردن به توصیۀ پولس رسول، عملکرد بهترتی خواهتد داشتت: "

اگر ما این قدرت را داشتتیم کته بتزرگرتین  10می کند چیزی می داند، هنوز چنانکه باید منی داند." 

ادت می دادند که در طول سفر زمینی ختود الهیات دانها و واعظان تاریخ را فرابخوانیم، همۀ آنها شه

در انجیل، همچون نوزاد بودند. آنها به مرد حکیم در امثال می پیوستند که اعتالم کترد: "بتی گتامن 

متتن نتتادان تتتریِن آدمیتتان و عتتاری از فهتتم برشتتی، حکمتتت نیاموختتته ام و نتته از شتتناخت آن قتتدوس 

  11برخوردارم." 

فراتر از دوران زنتدگیامن بتوده و تتا هتزار ستال در ابتدیت ادامته  ما باید بدانیم که سفرمان در انجیل

خواهد یافت. با هر حقیقت تازه ای که کشف می شود، جالل انجیل ما را بیشرت جتذب متی کنتد تتا 

زمانیکه متام فکر ما را در برگرفته و بر ارادۀ ما حاکم شود. شاید ندانید که آیتا چیتزی ارزش پیگیتری 

بزرگ باشتد کته توجته شتام را جلتب کنتد. دلرستد نشتوید! انجیتل بتیب از آن  دارد، چیزی که آنقدر
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چیزهای است که تابحال به شام گفته شده و شامل جالل است که پایان منی پذیرد. در حقیقت، ما 

متام ابدیت را رصِ  کشِف متامی جالل خواهیم کرد که در ایتن پیغتام استت و بعتد از ابتداالباد نیتز 

خواهد داشت که همچنان نتامرشی استت. انجیتل همیشته آن چیتزی استت کته  جالل غیرفانی وجود

به یاد داشته باشید: شام همیشه بایتد 12فرشتگان و نجات یافتگان، مشتاِق نظر کردن به آن هستند!

نیست، بلکه مستیحیت از التف تتا  101در انجیل و شناخت خود از انجیل رشد کنید. این مسیحیت 

ط نشده اید و بر آن مسلّط نخواهیتد شتد، بلکته انجیتل بتر شتام مستلّط ی است. شام بر انجیل مسلّ 

 خواهد شد! 
 

 کمبود دستورالعمل در انجیل

ترده  سومین دلیل برای عدم شور و شوق برای انجیل در میان قوم خدا، از یک پیب فرض اشتتباه و م 

می کنند، بنابراین  نشأت می گیرد: ما فکر می کنیم که قوم خدا، حتی خادمان خدا، انجیل را درک

آنها را در انجیل هدایت منی کنیم و در نتیجه چنتین دستتورالعملی را در اولویتت قترار منتی دهتیم. 

وقتی یک ایامندار جدید به جلو می آید تا اعرتا  عمومی خود را اعالم کند، او چند مرتبته از انجیتل 

د دقیقه به او مشتورت متی دهتد، از دستورالعمل های را دریافت کرده است؟ غالباً، یک نفر برای چن

برگه های انجیل قدم به قدم استفاده می کند و سپس به کالس شاگردسازی فرستتاده متی شتود تتا 

یاد بگیرد که چگونه یک زندگی مسیحی داشته باشد. تا چه انتدازه از ستکوی موعظته، دستتورالعمل 

بر روی نیمکت های کلیسا می نشیند، های را دربارۀ انجیل می شنود؟ احتامالً او کّل زندگی اش را 

بدون اینکه موعظه ای از رشح صحیح و آشکاِر کاِر جلجتا و قرب خالی بشنود. اگر احستاس کنتد کته 

برای خدمت فراخوانده شده، در چند تا کالس دانشکدۀ مذهبی رشکت می کند که کامالً برگرفتته از 

بستیاری از م سستات متذهبی را بررستی محتویات و کاربرد انجیل باشد؟ شخص باید متوارد درستی 

کند، تا بتواند کالسی را پیدا کند که به طور خاص برای چنین هدفی باشد. پیب از سلطنت یوشیا، 

آیا چنین چیزی در بتین  13پادشاه دیندار، رشیعت خدا برای سالهای زیادی در معبد از بین رفته بود.

 در میان انجیلیها از میان رفته است؟ "خربخوش" evangelما نیز اتفاق افتاده است؟ آیا 
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 نادیده گرفنت انجیل در موعظه

دلیل چهارم و نهایی برای عدم شور و شوق برای انجیل در نیمکتت هتای کلیستا، عتدم شتور و شتوق 

برای انجیل از سکوی موعظه است. خادم مسیح، بیب از هر چیزی خادم انجیل مستیح استت. ایتن 

اگرچه متا ابزارهتای زمینتی، ضتعیف و شتکننده هستتیم، امتا  14اِر ماست.بزرگرتین نظارت، امتیاز و ب

خدا ما را جتدا کترده  15ارزشمندترین گنجینه ای را که زمین و آسامن تابحال شناخته، با خود داریم.

تا در ح ورش زندگی کنیم. او از ما می خواهد که بیشترتین زمتان ختود را رصِ  بررستی رازهتای او 

 طریق موعظۀ کالم به دیگران آشکار کنیم. با اینحتال بستیاری از واعظتان، امتروزه از کرده و آنها را از

فراخواندگی اولیۀ خود برای شناخت خدا و شناسانیدن او منحر  شده اند. مطالعه، بی مثر استت و 

اتاق دعا، بسته شده است. خادم، دیگر مرد خدا نیستت بلکته مترد متردم استت. پیغتام واعتظ دیگتر: 

می فرماید!" نیست، بلکته پیغتامی حاصتل از پرسشتنامه هتا و دانتِب فرضتی او از نیازهتای "خداوند 

احساسی جامعت می باشد. او منتی توانتد بته همتراه ایلیتای نبتی بگویتد: "بته حیتات یهتوه ختدای 

لشکرها که به ح ورش ایستاده ام" و دیگر به عنوان کسی که از جانب خدا فرستاده شده، نزد متردم 

  16منی ایستد.

ما که در نام مسیح خدمت می کنیم، فراخوانده نشده ایم که مربّیان زندگی روحانی، تسهیل کننتده 

ستتیم! فقتط بته ختاطر اینکته دنیتا چنتین عنتوانی را متا واعظتان ه -یا سخهانان برانگیزاننده باشیم

نبایتد مسخره می کند و شیادان بی شامری هستند کته دالیتل ختوبی بترای انجتام ایتن کتار دارنتد، 

مسئولیت و نقشی را که مسیح به ما داده، خوار بشامریم. ما واعظان هستیم و بیب از همه، واعظان 

انجیل هستیم. نباید به هدفی کمرت از این قانع شویم، رصفاً بته ختاطر اینکته متورد تأییتد دنیتا قترار 

ای هد  دینداری تأدیب و بگیریم. نباید از جایگاه مطالعه و دعای خود دور شویم، اما باید خود را بر 

باید سخت تالش کنیم که مقبول خدا باشیم، همچتون ختدمتکاری کته او را ستببی  17من بط کنیم.

باید با احتیاط عمتل کنتیمس در 18برای رشمساری نیست و کالم حقیقت را به درستی به کار می بندد.

عطیۀ روحانی را در بتین ختود  نباید 19آنها غرق شویم، تا پیرشفت مان برای همه قابل مشاهده باشد.

  20نادیده بگیریم، بلکه خود را تسلیم خواندن کتاب مقدس در مألعام کرده، نصیحت و تعلیم دهیم.
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بیایید ما هم مانند رسوالن دوران قدیم باشیم، افرادی که با وجود نیازهتای قابتل قبتول بستیاری کته 

دادن بته متردم، از ختدمِت کتالم ختدا غافتل داشتند، اعالم کردند: "شایسته نیست که ما بترای غتذا 

مانند معدن چیان قدیم در زمان ایوب،  21مانیم... و ما خود را وقف دعا و خدمت کالم خواهیم کرد." 

باید فراتر از محدوده های خود عمل کنیم، حتی خود را از زندگی ستطحی محتروم کنیتد، در صتخره 

تا گنجهای نامحدود انجیل عیسی مسیح را کشتف های محکم بکاویم، در روشنایی و تاریکی غلیظ، 

کرده و آنها را در مقابل قوم خدا قرار دهیم. این بزرگرتین و تنها وسیلۀ آتب افروخنت بر سکوی وعظ 

 و نیمکت های کلیسا
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 فصل پنجم

 

 انجیلی که منتقل و تحویل داده شد

ه شام سپردم: اینکه مستیح مطتابق بتا کتتب زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمرتین مطلب ب

مقّدس در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگتان 

 برخاست. 

  4 – 3:  15اول قرنتیان  -

ه کدر منت باال، دو حقیقت مهم را دربارۀ انجیل می آموزیم. اوالً، انجیل حاصِل اخرتاع انسان نبود، بل

بنابراین به عنوان پیغامی که از الهام خداست، 1حاصِل انسان های که تحت تأایر روح القدس بودند.

دوماً، این پیغامی بود که یکبار و برای همیشه بته مقّدستین داده  2اقتدار کامل کتاب مقدس را دارد.

  3.شد و هر نسلی از مسیحیان مسئول انتقاِل بدون تغییِر آن به نسل بعدی می باشد

 

 انجیِل منتقل شده

وقتی پولس رسول می نویسد که انجیل را "دریافت کرد"، یک مکاشفۀ خاص را ادعا می کند. او این 

پیغام را ابداع نکرد و از دیگران غرض نگرفت. بلکه از طریق مکاشفۀ ماوراء الطبیعۀ عیسی مستیح بته 

یات توصتیف متی کنتد: " ای بترادران، پولس این تجربه را با جزش 12 – 11:  1او رسید. در غالطیان 

می خواهم بدانید انجیل که من بدان بشتارت دادم، انجیتل برشتی نیستت، زیترا متن آن را از انستان 

 نیافتم و کسی نیز آن را به من نیاموختس بلکه آن را از طریق مکاشفۀ عیسی مسیح دریافت کردم."

این است که انجیل اش یک ماهیت الهی  هد  پولس از اراشۀ این تجربۀ منحرص به فرد، نشان دادن

دارد. او این مطلب را منی نوشت تتا ختود را برافراشتته یتا بگویتد کته انجیتل اش بته نتوع متفتاوت از 

انجیلی است که به رسوالن دیگر یا به کّل کلیسا داده شده است. در حقیقت، بعداً او در هامن نامته 

رده که اعتبار زیادی در کلیسای اورشلیم داشتتند و نشان می دهد که انجیل اش را تسلیِم افرادی ک

پولس می خواهد که همتۀ اینهتا نشتاندهندۀ  4آنها او را اصالح نکرده یا سهمی در ادراک او نداشتند.

این باشد که فقط یک انجیل حقیقی وجود دارد. ایتن انجیتل در قلتب ختدا متولتد شتده و از طریتق 
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الم ابدی و غیرقابل تغییر می باشد کته از زمتان و فرهنتگ رسوالن به کلیسا منتقل شده است. این ک

فراتر می رود. تهذیب یا تعدیل منی شود تا باِب طبعِ فرهنگها یا دورانهای مختلف شود، بلکه باید به 

 عنوان حقیقت مطلق و غیر قابل تغییر، بیشرتین توجه را به آن داشت. 

جیل شده ایتم، بایتد یتاد بگیتریم کته بتا احتیتاط به همین دلیل، ما که دریافت کنندگان و ناظران ان

بسیار و حتی ترس با آن برخورد کنیم. یهودا، بترادر نتاتنی خداونتد، از متا استتدعا کترده کته بتا ایتن 

انجیِل ایامن که یکبار و برای همیشه به مقّدسین منتقل شده، صادقانه رفتار کنیم و پولس رسول به 

او حتی فراتر رفتته  5نجی که به ما سپرده شده، محافظت کنیم.ما نصیحت کرده که از آن به عنوان گ

و هر انسان یا فرشتۀ آسامنی که محتویات آنرا به هر دلیلی تغییر دهد، لعنت می کند: "اما حتی اگر 

ما یا فرشته ای از آسامن، انجیلی غیر از آنچه متا بته شتام بشتارت دادیتم موعظته کنتد، ملعتون بتاد! 

اکنون باز می گویم: اگر کسی انجیل غیتر از آنچته پذیرفتیتد بته شتام موعظته چنانکه پیشرت گفتیم، 

  6کند، ملعون باد!"

مستئولیت متا بته  7هر نسل از مسیحیان باید بداند که یک انجیل ابدی بته آنهتا منتقتل شتده استت.

هتر عنوان ناظران، این است که این انجیل را بدون اینکه چیتزی بته آن بیفتزاییم، بکتاهیم، یتا بتدون 

 گونه اصالحی، نگهداری کنیم. 

تغییِر انجیل به هر طریقی، به این معناست کته ختود را ملعتون کترده و یتک انجیتل تبتاه شتده را بته 

نسلهای بعدی منتقل کنیم. به همین دلیل، پولس رستول بته تیموتتاشوس جتوان هشتدار داد کته بتا 

ت او وعده داد که با انجام این کار، نجا حقایقی که به او سپرده شده، با احتیاط رفتار کند و پولس به

  8خود و شنوندگاِن آنرا ت مین می کند.

ما که انجیل را دریافت کرده ایم، یک الزام ترسناکی داریم که بایتد آنترا بته طتور کامتل و بتا خلتوص 

رسوالن منتقل کنیم. این الزام نه تنها نسبت به خدا، بلکه نسبت به نسل خودمان و نسل بعدی متی 

شد. پولس رسول به کلیسای روم اعالم کرد: "من خود را چته بته یونانیتان و چته بته بَربَرهتا، چته بته با

به همین ترتیب، ما نیز به همۀ انسان های که در زمان  9حکیامن و چه به جاهالن مدیون می دانم." 

ر قتدر کته حال زندگی می کنند و به نسلهای بی شامری از انسان های که خواهند آمد، مدیونیم. هت

نسبت به انجیل امین باشیم، به هتامن قتدر، نتور او در تتاریکی و منبتع برکتت بترای نستلهای آینتده 

خواهیم بود. درغیر اینصورت، دشمنان صلیب مستیح، ستنگهای لغتزش در ملکتوت ختدا و مجترم بته 
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استت، ایتن  به عنوان خادمان انجیل به ما اعتامد شتده 10نابودی ایامن بسیاری از افراد خواهیم بود.

اعتامد به هامن اندازه که فوق العاده می باشد، به هامن اندازه نیز ناخوشایند است. کیست که برای 

  11چنین کاری کفایت داشته باشد؟ کیست که برای چنین کاری صالحیت داشته باشد؟

ون آگاهی از جّدیت مسئولیت مان، باعث می شود که با سختکوشی خود را مقبول خدا سازیم، همچ

 12خدمتکاری که او را سببی برای رشمساری نیست و کالم حقیقت را بته درستتی بته کتار متی بنتدد.

اجازه بدهید که از ِعزرای کاتب تقلید کنیم، کسیکه: " دل خویب را به تفحص در رشیعت خداونتد و 

ونتۀ کتاهن اجازه بدهیتد کته از من 13اجرای آن و آموزش فرایض و فرمانهایب در ارساشیل سپرده بود." 

دینداری که خدا توسط مالکی نبی او را محرتم شمرد، پیروی کنیم: " او نیز مرا حرمت می داشتت و 

هیبت نام من بر دل او بود. تعلیم صحیح در دها انب بود و بی عدالتی بر زبانب یافت منی شد. در 

را لبهای کاهن می باید آرامب و انصا  با من سلوک می کرد، و بسیاری را از گناه بازمی گردانید. زی

  41معرفت را پاس دارد، تا تعلیم را از دهان اش بجویند، زیرا که او پیام آور خداوند لشکرها است." 

رم موعظتۀ  وقتی همۀ گمشدگان این دنیا به سوی جهنم می شتابند، چیزی بدتر از سکوت نیست: ج 

یل، بایتد انجیتل معتارص انجیلیهتا را انجیل متفاوت از آنچه به مقّدسین داده شده است. به همین دل

ممنوع کنیم، چون یک انجیل آبکی، مطابق فرهنگ تنظیم و مخترص شده که به انستانها اجتازه متی 

دهد که صورِت ظاهِر دینداری را داشته، منکر قدرت آن باشتند، متّدعی خداشناستی باشتند، امتا بتا 

 15خطاب کنند، اما ارادۀ پدر را بجا نیاورنتد.کردارشان او را انکار کنند و عیسی را "خداوند، خداوند" 

وای بر ما اگر انجیل را موعظه نکنیم، اما حتی بزرگرتین وای زمانی بر ماست که آنرا به طور نادرستت 

  16موعظه کنیم! 

 

 انجیلی که به درستی تحویل داده شده

وقتی دو نتوع از هتر  17رشیعت عهدعتیق شامل ممنوعیات بسیاری در رابطه با هر گونه ترکیبات بود.

چیز با هم ترکیب می شوند، تفاوت میان آنها تیره و تتار متی شتود و هتر دوی آنهتا از بتین متی رونتد. 

چنین چیزی را می توان در مورد انجیل نیز گفت. انجیتل در مستیحیت و کتتاب مقتدس، همته چیتز 

ستامنی، ازدواد اگرچته شتفای ج 18است، اما همه چیز در مسیحیت یا کتاب مقدس، انجیل نیستت.

 خوب و مراقبت مبوقع خدا، بر پایۀ انجیل است و از انجیل نشأت می گیرد، اما انجیل نیست. 
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بسیار خطرناک است که یک خادم فکر کند که هر آنچه موعظه می کند، انجیل عیسی مسیح است، 

قتدس یا همۀ مساشِل خدمت اش، خدمت انجیل می باشد. انجیل یک پیغام خیلی خاص در کتاب م

است و این منت آنرا به طور مخترص و واضح تعریف می کند: "زیرا من آنچه را که به من رستید، چتون 

مهمرتین مطلب به شام سپردم: اینکه مسیح مطابق بتا کتتب مقتّدس در راه گناهتان متا مترد، اینکته 

  19دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سّوم از مردگان برخاست." 

ولس می آمتوزیم کته انجیتل عیستی مستیح بته دو ستتون بتزرگ تکیته متی کنتد: مترگ و از کلامت پ

رستاخیز عیسی. اشاره به دفن شدن او به دو دلیل اهمیت دارد. اول اینکه کتاب مقدس، مترگ او را 

دوم اینکه مترگ او را معتترب ستاخته یتا اابتت متی کنتد و  20نبّوت کرد و این نبّوت باید انجام می شد.

رد و چتون مترگب واقعتی زمینه را  برای رستاخیز و صعود اش آماده می کند. او دفن شد چون واقعاً م 

 بود، پس رستاخیز اش نیز واقعی بود.

درحاِل پیرشوی در کالم اش، این حقایق بزرگ انجیل را مورد توجه قرار ختواهیم داد، امتا االن فقتط 

ق را اعالم کنتیم، بلکته بایتد آنهتا را توضتیح یک هد  داریم: نشان دادِن اینکه نه تنها باید این حقای

بدهیم. در هنگام موعظه یا بیان انجیل به هر شکلی، اگر از خود بپرسیم که تا چته انتدازه محتویتات 

رضوری آنرا منتقل کرده ایم، در اینصورت عملکترد بهترتی ختواهیم داشتت. بستیاری از افتراد در دل 

رد، دفن شد و خود می توانند سه حقیقت انجیل را که در م نت ما بیان شده، نقل قول کنند: مسیح م 

دوباره برخاست. به هر حال، چند نفر مفهوم این چیزهتا را درک متی کننتد؟ و چترا آنهتا بته نتدرت از 

سکوی موعظه توضیح داده می شوند؟ آیا ما نسبت به انجیل کوته بین شده ایتم کته فکتر متی کنتیم 

ا دیدگاه سطحی نسبت به انجیتل داریتم کته معتقتدیم نیتاز بته ارزِش توضیحات جزشی را ندارد؟ یا آی

هی  توضیحی ندارد؟ شاید فقط تصور می کنیم که همۀ افتراد، انجیتل را درک متی کننتد و نیتاز بته 

 توضیح ندارد. 
 

 محور -اجزای موعظۀ انجیل

تکترار  قدرت کالم در معنای آن است. فقط کافی نیست که نظرات یا پیشنهادات خاصی را از انجیتل

کنیم، بلکه باید سخت بکوشیم تا آنها را توضیح بدهیم. به همین دلیل، مبرّش باید کاتب نیز باشتد و 

واعظ باید معلم نیز باشد. اعالمیۀ دلیرانۀ متا از مترگ و رستتاخیز مستیح بایتد شتامِل توضتیح کتتاب 
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، دلیلی بترای ایتن نیتاز مقدسی، متفّکرانه و واضح از مفهوم دقیق این مساشل باشد! چهار کاربرد زیر

 است. 

اوالً، موعظۀ انجیل نیازمند این است که دلیرانه به انسانها اعالم کنتیم کته مستیح بترای گناهانشتان 

رد. اگرچه هی  شّکی در این نیست که روح القدس می تواند از این پنج کلمه برای نجتات بتدترین  م 

مقدس نیست که فکر کنیم باید ایتن حقیقتت  انسانها استفاده کند، اما هی  پایه و اساسی در کتاب

انسانها منی توانند درک صحیحی از مرگ مسیح داشته باشند، مگر  21مهم را بدون توضیح بگذاریم.

اینکه گناه خود را درک کنند. بنابراین، باید سعی کنیم که نه تنها ماهیت گناه و گناهکتار بودنشتان 

ا و واکنب او نسبت به هر نوع گنتاه و بزرگتی آن، بته آنهتا را نشان دهیم، بلکه باید دربارۀ عدالت خد

تعلیم بدهیم. باید این کار را با ایجاد تعادل میاِن ر ک گویی و رحم و شفقت انجتام دهتیم، هامنطتور 

که یک دکرت خوب خواهاِن توضیح دادِن ماهیت غم انگیتز بتیامری متریض اش متی باشتد تتا او بتی 

ین زمینه یا "شخم زدن قلب انستان"، یتک رضورت مطلتق در موعظتۀ ا 22درنگ به دنبال درمان باشد.

انجیل حقیقی می باشد. باید به یاد داشته باشیم که فقط بعد از اعالمیۀ بزرگ خداوند دربارۀ صفات 

دقیقاً بعتد از اینکته ختدا رشایتط  23اش بود که موسی "بی درنگ روی بر زمین نهاده، پرستب کرد." 

پولس آشکار کرد، گناه او افشا شد، عدالت شخصی اش از بین رفت و ایتامن  عادالنۀ رشیعت را برای

  24آورد.

دوماً، موعظۀ انجیل نیازمند این است که به انسانها بگوییم که مسیح بر اساس آیتات کتتاب مقتدس 

رد. اگرچه این یکی از قدرمتندترین اعالمیه های کتاب مقتدس متی باشتد، امتا درحالیکته موعظتۀ  م 

درستی حقیقت اش را آشکار کرده و مفاهیم اش را می شناساند، تأایرش بر قلب انسان بته  انجیل به

 طور تصاعدی افزایب می یابد.

بنابراین، باید نهایت سعی خود را بکنیم تا ماهیت دقیق و مفاهیم مرگ مسیح را به انستانها توضتیح 

رددهیم. مسیح نه تنها به خاطر گناه ما، بلکه به خاطر شخصیت خدا  و منتی توانتد  او عادل است -م 

ترد، بلکته در  25رشارت را بدون اجرای عدالت اش برعلیه آن، تربشه کند یتا ببخشتد. مستیح نته تنهتا م 

 26جایگاه قوم خود ایستاد، گناهشان را حمل کرد، خشم خدا را متحمتل شتد و ختون اش را ریختت.

اکنتون ختدا عتادل و عتادل کننتدۀ بواسطۀ رنج او، عدالت الهی اجرا شد و خشتم ختدا فرونشستت و 

  27افرادی است که به او ایامن می آورند.
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تقریباً هر عمل الهیاتی کالسیک دربارۀ صلیب مسیح، این حقایق را از طریق تعالیم همچون کفتاره، 

جزای نیابتی، نسبت دادن، فرونشاندن خشم و غ ب، کفاره، تصدیق کرده و توضیح می دهتد. ایتن 

ر رضوری یا غیر قابل دسرتس نیستند، بلکه حقایق رضوری انجیل می باشند. آنها تعالیم افراطی، غی

می توانند موعظه شوند و باید به همۀ انسانها، ایامنداران و غیرایامنداران موعظه شتوند. افترادی کته 

بحث کرده و می گویند که این مطالب بیب از حّد برای افراد معمولی عمیق است، از کالم پاپ های 

م استفاده می کنند که کتاب مقدسها را سوزاندند، چون می گفتنتد کته قتوم ختدا بستیار نتادان قدی

 است و منی تواند آن را بخواند!

ردگتان  سوماً، موعظۀ انجیتل نیازمنتد ایتن استت کته بته انستانها بگتوییم کته مستیح در روز ستوم از م 

ست و یکم تأایر بگذارد، بایتد اهمیتت برخاست. به هر حال، برای اینکه این  اعالمیه بر انسان قرن بی

و تأایرات رستاخیز را توضیح دهیم. باید به انسانها اعالم کنتیم کته رستتاخیز، دفتاع عمتومی ختدا از 

پرس الهی بودِن عیسی بود و نشانۀ اینکه او کار رهایی بخب مسیح را بته نیابتت از قتوم اش پذیرفتته 

ینه را برای صتعود مستیح آمتاده کترد، و نشتانۀ ایتن باید توضیح دهیم که چگونه رستاخیز زم 28است!

بایتد بگتوییم کته ختدا 29است که خدا این عیسی را که ما مصلوب کردیم، خداونتد و مستیح ستاخت.

عیسی را برافراشت و نامی باالتر از هر نام به او بخشید، تا در نام عیسی هتر زانتویی ختم شتود و هتر 

ید به انسانها هشدار دهیم که رستاخیز مسیح، نه تنها اابتت با 30زبانی اقرار کند که او خداوند است.

می کند که دنیا نجات دهنده ای دارد، بلکه این جهان پادشاه دارد که تا زمانیکه متام قوم اش جمع 

او بازگشتته و بتا عتدالت بتر دنیتا  31شده و دشمنان اش زیر پایب قرار گیرند، ستلطنت خواهتد کترد.

باید  -اه مانند همفقیر و پادش -این، متام انسانها، رص  نظر از جایگاهشانبنابر  32داوری خواهد کرد.

ه بپرس را تصدیق کرده و احرتام بگذارند، مبادا او به خشم آید و آنها در راه هالک شوند. زیرا خشم او 

  33دمی افروخته می شود، خوشا به حال همۀ آنانی که به او پناه می برند! 

نیازمند آن است که از مردم استدعا کنتیم کته نتزد مستیح بیاینتد. بته هرحتال، نهایتاً، موعظۀ انجیل 

استدعای ما باید به اندازۀ پیغام مان بر اساس کتاب مقدس باشد. نباید فرامین بزرگ توبته و ایتامن 

را به چیزی در حّد تکرار دعای گناهکار کاهب دهتیم. شتنوندگان متا بایتد توبته را بته عنتوان تغییتر 

ند که نه تنها عقل و منطق، بلکه اراده و احساسات را نیز تحت پوشب قرار می دهد. آنهتا  هنی بدان

باید ماهیت ایامن نجات بخب را به عنوان "ضامن چیزهای که بدان امید داریم و برهان آنچته هنتوز 
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منی بینیم" درک کنند، کامالً مطم  باشند که آنچه را خدا در عیستی مستیح وعتده داده، قتادر بته 

بعالوه، باید شنوندگان خود را در رابطه با نشانه های ایامن آگاه کنیم. بایتد بته  34انجامب می باشد.

رده است. باید بته  35آنها هشدار دهیم که توبۀ واقعی، مثرۀ توبه را به همراه دارد و ایامن بدون عمل م 

در ایتامن هستتند و بایتد بیشترت  آنها توصیه کنیم که خود را بیازمایند و َمَحک بزنند تا ببینند کته آیتا

 36بکوشند تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنند.

نه تنها باید انجیل کتاب مقدس را به مردم اعالم کنیم، بلکه باید دعوت کتاب مقدس و دستورالعمل 

قتط بتا صحیح را نیز اراشه دهیم. نباید آنها را با چسبیدن بته دعتای گناهکتار، بته ابتدیت بفرستتیم، ف

 کلامت ضعیف اطمینان بخب که در گوششان زمزمه می کند!

توضیح مخترصی که در باال مطرح شد، رصفاً  رّه ای از انجیل کاوش ناپذیر عیسی مستیح استت کته 

ما مسئول اعالم آن به ملتها هستیم. باید به هر موجودی بگوییم که مستیح چته کتار کترده، امتا بایتد 

 ه آنها بگوییم که باید در پاسخ چه کار کنند. اعالمیه ها و کلامت تشتکیلمفاهیم آنرا توضیح داده و ب

دهندۀ آن مهم هستند، اما فقط تا حّدی که به طور صحیح تعریف شده و به کار روند. در مورد انجیل 

 نیز به همین شکل می باشد.

عنتوان یتک این تکلیف بزرگ مبرّش مسیحی است که هم به عنوان یک منتادی اعتالم کنتد و هتم بته 

کتاب مقدس پ ر از چنین منونه های است. فیلیپ س، خواجته رسای حبشتی را  37کاتب توضیح بدهد.

پریسکیال و آکیال، آپولس را به   38با توضیحات خود دربارۀ نبّوتهای اشعیا به سوی مسیح هدایت کرد.

یان تسالونیکیه در سته پولس رسول با یهود 39خانۀ خود برده و طریق خدا را دقیق تر به وی آموختند.

سبّت مالقات کرده و از کتب مقدس با ایشان صحبت متی کترد: "توضتیح داده، برهتان متی آورد کته 

  40رضوری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد." 

نهایتاً، بزرگرتین ترشیح کننده، خداوند ما عیسی مسیح است که با جسم پوشیدن ختود، ختدا را بته 

انجیل را بته شتاگردان رسگتردان ختود در جتادۀ عمتوآس توضتیح داد: "ستپس از  انسان آشکار کرد و

موسی و همۀ انبیا آغاز کرد و آنچه را که در متامی کتب مقتّدس دربتارۀ او گفتته شتده بتود، برایشتان 

  41توضیح داد." 

 



 

 

 
39 

 

 

 

 

 بخش دوم

 

 قدرت خدا برای نجات

 

ای نجات هر کتس کته ایتامن آَورَد، نخستت زیرا از انجیل رسافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست بر 

 یهود و سپس یونانی. 

 

  16:  1رومیان  -
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 فصل ششم

 

 انجیل

 زیرا از انجیل رسافکنده نیستم.

 16:  1رومیان  -

پیب از اینکه به شجاعت پتولس در موعظتۀ انجیتل بپتردازیم، بایتد مطتالبی را دربتارۀ انجیتل کته او 

حیحی برای برقراری ارتباط می باشد تا بتوانیم اصطالحات مقّدم بر موعظه کرد بدانیم. این قاعدۀ ص

هر مناظره یا بحث صحیح را تعریف کنیم. این کار، زمین بازی را پاک کرده و بته افترادی کته در ایتن 

ماجرا سهمی دارند، می گوید که دیگران در کجا قترار گرفتته یتا منظورشتان از ایتن حرفهتا چیستت. 

طالحات الهیاتی را به طور گسرتده ای تعریف می کننتد، بته طوریکته دیگتر فکتر امروزه انجیلیها، اص

منی کنیم که همۀ ما دربارۀ یک چیز صحبت می کنیم، درحالیکه از کلتامت یکستانی استتفاده متی 

 کنیم. این به طور خاص در مورد انجیل حقیقت دارد.

برای چیز یا شخص معین می  theِف اولین چیزی که در منت ما ارزش توجه کردن را دارد، حرِ  تعری

" انجیل نداشت که برایب عجیب و غریب باشد. انجیتل او، یتک انجیتل پولستی aباشد. پولس یک "

اگرچه شخصیت این رسوالن در روش اراشۀ  1نبود که برخال  انجیل پطرسی یا انجیل یوحنایی باشد.

آنهتا چیتزی دربتارۀ زبتان اخیتر متا در  آنها منایان می شود، اما انجیل که اعالم کردند، یکسان است.

دنیای امروز منی دانستند که دربارۀ شکلها، نسخه ها و طعم های گونتاگونی از انجیتل صتحبت متی 

  2کند، انگار که می توان بیب از یک انجیل داشت.

دوماً، پولس یک انجیل نداشت که برای فرهنگ خاص، عجیب و غریب باشد. او یک نوع انجیل را به 

ان موعظه نکرد و انجیل دیگر را برای غیریهودیان. اگرچته از تفاوتهتای فرهنگتی آگتاه بتود و از یهودی

تأایرات منحرص به فرد هر فرهنگ استفاده کرد، اما انجیلب تغییر نکرد تا مناسِب آن فرهنگ شود یتا 

بتود کته کمرت به آن فرهنگ توهین کند. در حقیقت، اهانت انجیل به یهتود و غیریهتود، تنهتا چیتزی 

زندگی اش را در معرض خطر دامئی قرار می داد. بدون شّک پولس رسول منی تواند اشتغال طاقتت 
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فرسای انجیلیهای معارص را برای درک دقیِق یتک فرهنتگ ختاص و تعتدیل پیغتام و َستبک اش درک 

قتط یتک کند. پولس متوجه شد که نهایتاً متام انسانها از هر فرهنگی از یک بیامری رنج می برند و ف

 پیغام قدرت نجات آنها را دارد.

نهایتاً، پولس انجیلی نداشت که برای یک دوره از تاریخ جهان عجیب و غریب باشتد. قطعتاً در طتول 

هر دهه از زندگی پتولس، تغییترات مهمتی در امپراطتوری روم ایجتاد متی شتد، بتا اینحتال او هتامن 

ت رسولی خود در چند دهۀ گذشته موعظته انجیلی را در زمان مرگ اش موعظه کرد که در آغاز خدم

کرده بود. بدون شّک، او از الزام مسیحی معارص متعجب می شد، کته در هتر دهته، نستل تتازه ای از 

 افراد را می آورد که خواهاِن اراشه یا تعدیل تازه ای از انجیل می باشند. 

 

 تشابه میان تعلیامت عیسی و پولس

یم که یک زنجیرۀ ناگسستنی میان کار عیسی و پیغتام او بته از کتاب مقدس به وضوح متوجه می شو

پیروانب و ایامن و موعظۀ پولس وجود دارد. این حقیقتت تحتت بررستی زیتاد متی باشتد. در انجیتل 

عیسی، خدا محبت است. او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و بتاران ختود را بتر پارستایان و 

امل، بزرگرتین عمل محبت آمیز خود را با فرستادن فرزند محبوب خود در زمان ک 3بدکاران می باراند.

  4نشان می دهد تا هر که به او ایامن آورد هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.

در انجیل پولس، خدا محبت است. او گواهی برای رحمت خود داشتس با فرستادن باران از آسامن و 

ان منوده، خوراک فراوان به شام ارزانی متی دارد و دلهایتتان را بخشیدن فصلهای پ ربار، بر شام احس

هنگامی که زمان به کامل رسید، محبت او با فرستادن پرستش اود گرفتت،  5از خرّمی لربیز می کند.

رد، درحالیکه هنوز گناهکاران ضعیف و دشمنان خدا بودیم.    6پرسی که برای انسان سقوط کرده م 

از  8درختان بدی هستند که میوۀ بد به بار می آورند. 7، رشیر و بردۀ گناه اند.در انجیل یوحنا، انسانها

زیترا از  9نور مکاشفۀ خدا متنفرند و به خاطر ترس از منایان شدِن اعامل بدشان به نزدش منی رونتد.

دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی عفتی، دزدی، شهادِت دروغ و تهمت رسچشمه می گیرد. حتی 

ن و ارجمنتتدترین اخالقگرایتتان، چیتتزی غیتتر از گورهتتای ستتفیدکاری شتتده نیستتتند کتته پ تتر از برتتتری

ردگان است.   10استخوانهای م 
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پولس همین ادعا را بر ضّد نسل سقوط کردۀ ما می کند: "زیرا همه گنتاه کترده انتد و از جتالل ختدا 

س جویای خدا نیست. پارسایی نیست، حتی یکی. هی  کس فهیم نیست، هی  ک 11کوتاه می آیند."

همه گمراه گشته اند و با هم باطل گردیده اند. نیکوکاری نیست، حتی یکی. ترس ختدا در چشتامن 

به همین دلیل، رشیعت فقط برای الزام انسانها به گناه شان می باشتد، امیتد آنهتا بته  12شان نیست.

وابستته بته رحمتهتای ختدا  عدالت شخصی را از بین می برد، و آنها هتی  بهانته ای نداشتته و کتامالً

  13هستند.

آن  14در انجیل عیسی، همۀ غیرایامنداران در ح تور ختدا محکتوم انتد و متورد خشتم ختدا هستتند.

جلیلی های که به دست پیالت س کشته شدند، و آن هجده نفتری کته بترد ستیلوآم بتر آنهتا افتتاد، بته 

سانها الیِق این رسنوشتت هستتند و فقتط خاطر این نبود که گناهکارتر از دیگران بودند، بلکه همۀ ان

رحمت الهی می تواند از آنها محافظت کند. همۀ انسانها مورد خشِم خدا و الیِق مرگ هستتند و اگتر 

در انجیل پولس، غ ب خدا از آسامن به ظهور متی رستد بتر 15توبه نکنند در زمان مقّرر خواهند مرد.

افترادی کته  16ت خود حقیقت را رسکوب می کنند.هر گونه بی دینی و رشارت انسان های که با رشار 

به سبب رسسختی و دِل ناتوبه کار، غ ب را نسبت به خود، برای روز غ ب می اندوزند، روزی که در 

  17آن داوری عادالنۀ خدا آشکار خواهد شد.

در انجیل عیسی، صلیب، رضوری و حّد اعالی کار نجات و رهایی است. مسیح باید متحّمل رنج متی 

بنابراین، عیسی به آگاه ستاخنت شتاگردان ختود از ایتن حقیقتت  18د و به جالل خود وارد می شد.ش

او در  91آغاز کرد که الزم است به اورشلیم برود و در آنجا آزار ببیند و کشته شود و در روز سّوم برخیتزد.

او بر  20منی باشد.جتسیامنی و جلجتا آشکار کرد که رنجهای اش به خاطر بدرفتاری انسانها یا رشیر 

رد.   21روی صلیب کاسۀ خشم خدا را رسکشید و به عنوان یک انسان مطرود م 

در انجیل پولس، این موضوع بزرگ در هر صفحه اتفاق می افتد. پولس آنچه را که دریافت کرده بتود 

، چون مهمرتین مطلب به انسانها سپرد: اینکه مسیح مطابق با کتتب مقتدس در راه گناهتان متا مترد

پولس با دالیل بسیار  22اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سّوم از مردگان برخاست.

و انکارناپذیر نشان داد که مسیح متحّمل شوندۀ گناه بود که تحِت خشم ختدا بته نیابتت از قتوم اش 

رد. ریهودیتان را او مسیح مصلوب را وعظ کرد که یهودیان را سنگ لغتزش استت و غی 23ملعون شد و م 
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صلیب برای پولس موضوع کوچکی نبود. بلکه همه چیز بود. او را اسیر کرده و دامئاً تحتت 24جهالت.

  25کنرتل خود درآورده بود.

او به افترادی کته از  26انجیل عیسی از انسانها می خواهد که از گناهان خود توبه کرده و ایامن آورند.

به بقیۀ افراد هشدار می دهد کته اگتر بتدون  27می دهد.این دعوت اطاعت کنند، وعدۀ حیات ابدی 

انجیل پولس نیتز همتین وعتده  28توبه و ایامن ادامه بدهند، مورِد خشم خدا بوده و هالک می شوند.

ا و ها و هشدارها را می دهد. این رسول، رسامً به یهودیان و یونانیان در مورِد نیاز به توبته در نتزد ختد

ی مسیح شهادت می دهد. او اعالم کرد که خدا به همۀ افتراد در همته جتا ایامن به خداوندمان عیس

فرمان داده که توبه کنند و به انسانها هشدار داده که فریتِب اعتامل پتو  و بیهتوده را نخورنتد، چتون 

  29غ ب خدا بر رسکشان نازل می شود.

بتوده استت. عیستی، در انجیل عیسی، همیشه شاگردِی خالص و پ ربهتا، بته همتراه ایتامن صتادقانه 

مکّرراً به جمعیت انبوهی که او را همراهی می کرد، رو کرده و می گفت: "هر که نزد من آید و از پتدر 

او حتتی  30و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود."

کنتد، بایتد ختود را انکتار کترده، صتلیب به شاگردان خود هشدار داد: " اگر کسی بخواهد مرا پیروی 

خویب برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهتد، آن را از دستت خواهتد 

  31دادس اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را بازخواهد یافت."

بته قّدوستیت، پتولس بته  انجیل پولس شامل ایتن فرمانهتای اساستی شتاگردان متی باشتد. بتا توجته

با توجه به عدالت، او بته ایامنتداران  32ایامنداران نصیحت می کند که از این دنیا خارد و جدا شوند.

ترده و نستبت بته ختدا بته عنتوان ابزارهتای عتدالت، زنتده  فرمان می دهد که خود را نسبت به گنتاه م 

اری کنند، علیرغم سختی هتا و جفاهتای با توجه به وفاداری، آنها تشویق می شوند که بردب33انگارند.

  34که قطعاً برعلیه همۀ افرادی می باشد که خواهان زندگی دیندارانه در عیسی مسیح هستند.

انجیل عیسی به انسانها تعلیم می دهد که رصفاً اعرتاِ  ایامن، نشانۀ کامتل نجتات نیستت. عیستی 

خطتاب متی کننتد، وارد ملکتوت آستامن  هشدار می دهد که همۀ افرادی که او را "خداوند، خداوند"

او مطم  بود که مثترۀ زنتدگی  35منی شوند، بلکه فقط افرادی که ارادۀ پدر آسامنی را بجا می آورند.

شخص نشانۀ نجات است و همۀ افرادی که مثترۀ نیکتو ندارنتد، ب ریتده شتده و در آتتب انداختته متی 

  36شوند.
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او به افرادی که ایامنشان به مسیح را اعرتا  می  انجیل پولس شامل هامن هشدارهای جّدی است.

او بته  73کنند، توصیه می کند که خود را بیازمایند و َمَحک بزنند تا ببینند که آیا حقیقتاً ایامن دارنتد.

افرادی که صورِت ظاهر دینداری را دارند، اما منکر قدرت آن هستند و اعرتا  به شتناخت ختدا متی 

  38را انکار می کنند، هشدار داد. کنند اما با اعاملشان او

نهایتاً، انجیل عیسی پ ر از هشدارهای دربارۀ داوری آینده و ترستهای جهتنم متی باشتد. در حقیقتت، 

عیسی بیشرت از انبیا و رسوالن دیگتر، دربتارۀ ایتن موضتوع ترستناک صتحبت متی کنتد. طبتِق کتالم 

ا می شوند، چنانکه گوستفندان از ب زهتا عیسی، روز داوری عظیم می آید، روزی که در آن انسانها جد

جدا می شوند و جمعیت عظیمی خواهند شنید: "ای ملعونان، از من دور شوید و بته آتتب جتاودانی 

این موضوع برای عیسی بسیار مهتم بتود کته  39روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است." 

د می دانست: "دوستان، به شام می گویم از این هشدار بعدی را حتی به افرادی داد که دوستان خو 

کسانی که جسم را می ک شند و بیب از این نتوانند کرد، مرتسید. به شام نشان می دهم از کته بایتد 

ترسید: از آن که پس از کشنت جسم، قدرت دارد به دوزخ اندازد. آری، به شام می گویم، از اوست که 

  40باید ترسید."

داوری و جهنم با مسیح موافق است. او می نویستد کته رشیتران غ تب را  انجیل پولس رسول دربارۀ

 41نسبت به خود، برای روز غ ب می اندوزند، روزی که در آن داوری عادالنۀ خدا آشکار خواهد شتد.

او به ایامنداران و غیرایامنداران هشدار می دهد که نباید فریِب حرفهای پتو  افترادی را بخورنتد کته 

و خشم الهی آینده را انکار می کنند. خدا را استهزا منی توان کرد. انسان هتر آنچته واقعیت مجازات 

پولس نیز همچون عیسی، در هشدارهای خود رصیح و پوزش ناپتذیر  42بکارد، هامن را خواهد ِدَروید.

است: " این زمانی واقع خواهد شد که خداوند عیسی همراه بتا فرشتتگان نیرومنتد ختویب بتا آتشتی 

از آسامن ظهور کند. او خدانشناسان و نافرماناِن به انجیل خداوند ما عیستی را کیفتر خواهتد فروزان 

  43داد. جزای ایشان هالکت جاودانی از ح ورخداوند وازجالِل قدرت اوخواهد بود." 
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از این متنی که مورد توجه قرار دادیم، به خوبی مشخص است که بین انجیل عیستی مستیح و آنچته 

اش تعریف می کند، هی  تّ اد یتا انحرافتی وجتود نتدارد. بته  موعظه کرده و در رساالت پولس رسول

همین ترتیب، موسی و انبیا، نویسندگان چهار انجیل و افراد دیگری که در عهدجدید سهم داشتتند، 

فقتط  44کامالً با مسیح موافق اند: "ایامنی که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شتده استت." 

نجیل وجود دارد که باالتر از هر ویراستار و سانسور کننده ای است، و نباید تغییر کنتد، تعتدیل یک ا

شود، یا از نو تنظیم شود. هر تالشی برای انجام ایتن کتار، رص  نظتر از دلیتل یتا انگیتزۀ آن، انجیتل 

احمقانته و بایتد بته ختاطر انجیتل، هتر اعتقتاد  45متفاوت را به وجود می آورد که دیگر انجیل نیستت.

خطرناکی را برای بهبود بخشیدن به انجیل کنار بگذاریم و با ابر بزرگ شاهدان در طول تاریخ کلیسا 

 بایستیم، افرادی که مسیح مصلوب و قیام کرده را مطابق کتاب مقدس موعظه کردند. 
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 فصل هفتم

 

 انجیل رسوا کننده

 زیرا از انجیل رسافکنده نیستم.

 16:  1رومیان  -

حال که درک کلّی از انجیل پولس رسول داریم، می توانیم بدانیم که چرا چنین اهانت و دشمنی در 

میان شنوندگان او ایجاد شده است. اگرچه انجیتل، قتدرت خداستت بترای نجتات همتۀ افترادی کته 

 ایامن می آورند، اما برای دنیای سقوط کرده یک پیغام رسواکننده و غیرقابل باور می باشد.

 

 کامالً انحصاری

جسم پولس، هر دلیلی را برای رسافکندگی از انجیل که موعظه می کرد داشت، چون کامالً برخال  

متام چیزهای بود که در میان هم عرصانب مقّدس و حقیقی بود. انجیل برای یهودیان، بدترین نتوع 

رد، مسیحا بود. برای  کفرگویی بود، چون ادعا می کرد که آن نارصی که ملعون شد و بر روی صلیب م 

یونانیان، بدترین نوِع پوچی بود، چون ادعا می کرد که ایتن مستیحای یهتودی، ختدا در جستم بتود. 

بنابراین پولس می دانست که هر وقت دهانب را برای صحبت دربارۀ انجیل باز کند، کتامالً رد شتده 

و در قلتب و فکتر شتنوندگانب کتار و مورد استهزا قرار می گیرد، مگر اینکه روح القدس مداخله کرده 

کند. در زمان ما، انجیل اولیه، از اهانت کمرتی برخوردار نیست، چتون هنتوز بترخال  هتر اصتول یتا 

  1"مکتبی" در فرهنگ معارص می باشد: اعتقاد به نسبیت، ک ت گرایی و انسانگرایی.

بتر پایتۀ ایتن قطعیتت  یک سیستتم اعتقتادی کته -ما در عرصی از اعتقاد به نسبیت زندگی می کنیم

کامل می باشد که هی  قطعیتی وجود ندارد. ما ریاکارانه انسانها را برای جستجوی حقیقت تحسین 

می کنیم، اما هر که آنقدر رسکب باشد که فکر کند آنرا یافته، در مألعام اعدام می کنیم. ما در عرص 

شخص است. انسان طبیعی، یتک تاریِک تحمیل کردن به خود زندگی می کنیم و دلیل آن واضح و م

مخلوق سقوط کرده است، از نظتر اخالقتی فاستد و بتا خودمختتاری منحتر  شتده استت )از جملته، 

حاکمیت شخصی(. او از خدا متنفر است چون خدا عادل است و از رشیعت خدا متنفر استت، چتون 
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منایتان متی کنتد و  رشارت او را سانسور و محدود می کند. او از حقیقت متنفر است چون هویت او را

اندک وجدانی را که برایب باقیامنده به چالب می کشاند. بنابراین، انسان ستقوط کترده بته دنبتال 

این است که تا حّد ممکن به حقیقت تجاوز کند، مخصوصاً حقیقت مربوط به خدا. او تتا حتّد ممکتن 

ود نتدارد، یتا اگتر حقیقت را رسکوب می کند، حتی تا جاییکه وامنود می کنتد کته چنتین چیتزی وجت

وجود دارد، منی تواند شناخته شود یا جایی در زندگی ما داشته باشتد. مشتکل، هرگتز پنهتان شتدِن 

خدا نیست، بلکه پنهان شدِن انسان است. مشکل، عقتل و منطتق نیستت، بلکته اراده استت. ماننتد 

متدرن نیتز حقیقتت انسانی که رسش را در شن فرو می کند تا از حملۀ کرگدن در امان باشد، انسان 

خدای عادل و رشوط اخالقی را انکار می کند، به این امید کته وجتدانب را ستاکت کنتد و آن داوری 

اجتناب ناپذیر را از  هنب دور کند. انجیل مسیحی بترای انستان و فرهنتگ اش رستواکننده استت، 

اِب تحمیل کردن بته چون کاری را می کند که او بیب از حّد خواهان اجتناب از آن است: او را از خو 

ختتود بیتتدار کتترده و بتته ستتوی واقعیتتت ستتقوط و رسکشتتی ستتوق متتی دهتتد و از او متتی خواهتتد کتته 

 خودمختاری را رد کرده و بواسطۀ توبه و ایامن به عیسی مسیح، تسلیِم خدا شود. 

ک سیستم اعتقادی کته بتا اعتالم حقیقتت داشتنِت همته ی -ما در عرِص ک ت گرایی زندگی می کنیم

خصوصاً در رابطه با مذهب، به حقیقت پایان می دهد. شاید درک آن برای مسیحیان امتروزی چیز، م

دشوار باشد، اما مسیحیان قرون اول ایامن، واقعاً به عنوان بی خدا شناخته شده و مورد جفا قرار می 

د و بازار گرفتند. فرهنگ اطرا  شان در خداشناسی غوطه ور بود. تصاویر خدایان، دنیا را پ ر کرده بو 

انسانها نه تنها خدایان یکدیگر را تحمل می کردند، بلکته آنهتا را معاوضته و تقستیم  2مذهب گرم بود.

می کردند. کّل دنیای مذهبی به خوبی پیب می رفت تا اینکه مسیحیان ظاهر شده و اعالم کردند:" 

  3آنها خدایان ساختۀ دست برشنیستند." 

ر کترده و نخواستتند کته در برابتر ختدایان دروغتین زانتو بزننتد و فقتط آنها قیرص و تجلیل از او را انکا

ا باقی دنیا با دهان باز به آنهتا نگتاه کترده و آنهتا ر  4عیسی را به عنوان خداوند همه چیز اعالم کردند.

 رسکب دانسته و با خشونت برعلیه تعصب شدید مسیحیان برای تحمل کردن واکنب نشان دادند. 

در دنیای ما فراوان است. برخال  هر منطقی، می شنویم که همۀ دیدگاه ها در امروزه همین صحنه 

رابطه با مذهب و اخالقیات صحیح است، مهم نیست که تا چه اندازه متفتاوت و مت تاد متی باشتند. 

طاقت فرساترین جنبۀ همۀ این مساشل این استت کته بتا تالشتهای خستتگی ناپتذیر رستانه و دنیتای 
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به رسعت به دیدگاه اک یت افراد تبدیل شده است. به هر حال، ک ت گرایی آکادمیک، این موضوع 

به این مسأله اشاره نکرده یا بیامری آنرا درمان منی کند. بلکه فقط بیامر را بیهوش می کند تا دیگتر 

احساس یا فکر نکند. انجیل رسواکننده است چون انسان را از ختواب بیتدار متی کنتد و اجتازه منتی 

"تتا بته کتی  -چنین موقعیت غیرمنطقی تکیه کند. او را وادار می کند تتا بته نتیجته برستد دهد که به

  5میان دو فرقه می لنگید؟ اگر یهوه خداست، او را پیروی کنید، و اگر بعل خداست، از پی او بروید." 

گتر، انجیل حقیقی اساساً انحصاری می باشد. عیسی یک راه نیستس او راه است، و متام راه هتای دی

به هی  عنوان، راه نیستند. اگر مسیحیت فقط یک قدم کوچک به ستوی تحّمتل فرقته هتای مختلتف 

)نکره( عوض کند، رستوایی بته پایتان   a)معرفه( را با حر  تعریف theکلیسایی بردارد و حر  تعریف 

می رسد، دنیا و مسیحیت با هتم دوستت متی شتوند. بته هتر حتال، هتر وقتت چنتین اتفتاقی بیفتتد، 

 حیت دیگر مسیحیت منی شود، مسیح انکار شده و دنیا بدون نجات دهنده خواهد بود. مسی

ن دهۀ اخیر، انسان جنگیده تتا ختدا را در طول چندی -ما در دوره ای از انسانگرایی زندگی می کنیم

از وجدان و فرهنگ خود بزداید. هر مذبح مرشی را برای تنها خدای حقیقی از بین برده و با غیرِت یک 

متعصب مذهبی، بناهای یادبودی برای خود برافراشتته استت. کتاری کترده کته ختود، مرکتز ارزش و 

غایِت همه چیز باشد. او ارزش  اتی خود را ستایب کرده و خواهاِن احرتام بته عتزّت نفستب بتوده و 

رضایت شخصی یا خودشناسی را به عنوان بهرتین چیز می دانتد. وجتدان نگتران ختود را بته عنتوان 

یامندۀ یک مذهب قدیمی احساس گناه توجیه کرده و با رسزنِب جامعته، یتا حتداقل آن بختب از باق

جامعه که هنوز به روشنفکری او دست نیافتته، ختود را از هتر مستئولیتی بترای هترد و مترد اخالقتی 

اطرافب تربشه می کند. هر پیشنهادی دربارۀ اینکه شاید وجدانب در شهادت به ضتّد او درستت متی 

یا شاید او مسئول امراض گوناگون و نامحدود این دنیا می باشد، غیرقابل تفکر است. به همین گوید 

دلیل، انجیل برای انسان سقوط کترده یتک رستوایی استت، چتون فریبهتای او را نستبت بته ختودش 

منایان کرده و او را نسبت به جایگاه سقوط کرده و احساس گناهب ملزم متی کنتد. ایتن اولتین کتار 

انجیل است و به همین دلیل دنیا از موعظۀ انجیل حقیقی متنفر است. این جشن انستان را رضوری 

خراب می کند، بر رژۀ او باران می باراند، ایامن ساختگی او را منایان می کند و نشان متی دهتد کته 

 امپراطورهی  لباسی بر تن ندارد. 
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"حامقت" برای همۀ انستانها کتاب مقدس تصدیق می کند که انجیل عیسی مسیح "سنگ لغزش" و 

به هر حال، تالش برای برداشنت رسوایی از این پیغام، بته ایتن  6در متام دورانها و فرهنگها می باشد.

متا بایتد بتدانیم کته انجیتل فقتط  7معناست که صلیب مسیح و قدرت نجات بخب آن را باطل کنتیم.

نجیتل، ختدا مقتّدر کترد تتا حکمتت لکه باید رسواکننده باشد! بواستطۀ جهالتت اب -رسواکننده نیست

حکیامن را نابود کند، و فهِم فهیامن را باطل سازد، و غرور همۀ انسان را فروتن کند تا جاییکته هتی  

  9چنانکه مکتوب است: "هر که فخر می کند، به خداوند فخر کند."  8برشی در ح ور او فخر نکند.

نگ آن زمان بود، بلکه با آنهتا اعتالم جنتگ متی انجیل پولس نه تنها در تّ اد با مذهب، فلسفه و فره

کرد. آتب بس یتا پتیامِن بتا دنیتا را نپتذیرفت و بته چیتزی کمترت از تستلیم کامتِل فرهنتگ در مقابتل 

خداوندی عیسی مسیح قانع نشد. خوب است که ما از منونۀ پولس پیروی کنیم. باید مراقتب باشتیم 

شات زمانه یا متایالت انستان نفستانی منتع کنتیم. متا که هر وسوسه ای را برای تطابِق انجیل با گرای

حق نداریم که حملۀ آن را ضعیف کرده یا الزامات اساسی آنرا به صورت متمّدن درآوریم تتا آنترا بترای 

 دنیای سقوط کرده یا اع ای نفسانی کلیسا،  خوشایندتر سازیم. 

ذب جویندگان دارند، ستنگ لغتزش کلیساهای ما با تغییر شکل دادِن انجیل، تدابیر فراوانی برای ج

را برداشتتته و از برّنتتدگی شمشتتیر متتی کاهنتتد تتتا بتترای انستتان نفستتانی قابتتل قبتتولرت باشتتد. متتا بایتتد 

جویندگان را جذب کنیم، اما باید بدانیم: فقط یک جوینده وجود دارد و آن هتم خداونتد استت. اگتر 

نرا با خدا تطبیق دهیم. اگر تتالش متی تالش می کنیم که کلیسا و پیغام خود را تطبیق دهیم، باید آ 

کنیم تا کلیسا یا خدمتی بنا کنیم، باید آنرا بر شور و شوق برای جتالل دادن ختدا و عتدم تتوهین بته 

عظمت و بزرگی او بنا کنیم. نباید نگران نظر دنیا در متورد ختود باشتیم. متا نبایتد بته دنبتال افتختار 

 آسامنی باشد.  دنیایی باشیم، بلکه خواستۀ ما باید افتخار
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 یک انجیل باور نکردنی

هامنطور که گفتیم، جسم پولس، دالیل بسیاری برای رشمنده شدن از انجیل کته موعظته متی کترد، 

داشت، چون برخال  همۀ حقایق و مقّدسات در میان همعرصانب بود. اما هنوز دلیل دیگتری بترای 

نکردنی است، یک کالم ظاهراً م حک بترای رشم جسامنی وجود داشت: انجیل یک پیغام کامالً باور 

 حکیامن دنیا. 

ما به عنوان مسیحی، گاهی اوقات متوجه منی شویم که چقدر متحیر کننده است که کسی حقیقتتاً 

پیغام ما را باور می کند. به نوعی، بعید بودِن گسرتش انجیل در رسارس امپراطوری روم، دلیلی بترای 

چه چیزی می توانست باعث شود که یک غیتر یهتودی کته کتامالً از طبیعت ماوراء الطبیعۀ آن است. 

آیات عهدعتیق ناآگاه است و در فلسفۀ یونانی یا خرافات کفرآمیز ریشته انداختته، بته چنتین پیغتامی 

 دربارۀ مردی به نام عیسی ایامن آورد؟ 

  روم بته او در رشایط مشکوک، در یک خانوادۀ فقیر در یکی از پَست ترین مناطق امپراطتوری

دنیا آمد، ولی با اینحال انجیل ادعا می کند که او پرس ابدی خدا بود، توسط روح القدس در 

 رحم یک باکرۀ یهودی قرار گرفت.

  شغِل او نجاری بود و یک معلم مذهبی سیّار که هی  تعلیم رسمی نداشت، ولی انجیتل ادعتا

 رومی باستانی بود. می کند که حکمت او فراتر از حکمت هر فیلسو  یونانی و حکمت

  ،او فقیر بود و جایی برای رس نهادن نداشت، ولی انجیل ادعا می کند که به مدت سته ستال

هزاران نفر را با کالمب تغذیه کرد، هر رفتار بیامرگونته را در میتان انستانها شتفا داد و حتتی 

ردگان را برخیزانید.  م 

 مصلوب شد، ولی انجیل ادعا می کند  او بیرون از اورشلیم به عنوان یک کافر و دشمن ایالت

که مرگب یک واقعۀ اساسی در کّل تاریخ برشیت متی باشتد و تنهتا وستیلۀ نجتات از گنتاه و 

 آشتی با خدا.

  او در یک قرب اجاره ای قترار گرفتت، ولتی انجیتل ادعتا متی کنتد کته در روز ستوم از مردگتان

وز بعد، به آسامن صعود کرد و برخاست و خود را بر بسیاری از پیروانب ظاهر ساخت. چهل ر 

 بر دست راست خدا نشست.
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  بنابراین، انجیل ادعا می کند که یک نّجار فقیر یهودی که به عنوان دیوانته و کتافر از جانتب

قومب طرد شده و توسط ایالت مصلوب شد، اکنون نجتات دهنتدۀ دنیاستت، شتاه شتاهان و 

 نوهای قیرص، خم خواهد شد.رب االرباب است. با نام او، هر زانویی از جمله زا

چه کسی می توانست چنین پیغامی را بدون قدرت خدا باور کند؟ هی  توضیح دیگری وجود نتدارد. 

ه بدون کاِر مقّدر شدۀ خدا، انجیل هرگز منی توانست به خارد از اورشلیم راه یابد، تا چه رسد به اینک

ی دنیا برسد. اگتر ایتن پیغتام وابستته بته توانتایبه جایی فراتر از امپراطوری روم رفته و به هر ملتی در 

های سازمانی، علم بیان، یا قدرتهای دفاعی واعظان اش بتود، در بتدو تّولتد از بتین متی رفتت. متتام 

)خیابتان دیتوار( بته  Wall Streetتدابیر مسیونری دنیا و متام نقشه های هوشمندانۀ بازاریابی که از 

باعث پیرشفت این پیغامی شود که سنگ لغتزش احمقانته متی عاریه گرفته شده، هرگز منی توانست 

 باشد. 

این حقیقت، به افرادی که تالش می کنند تا ایامن به چیزی را که بتاور کترده ایتم، گسترتش دهنتد، 

دلگرمی و هشدار می دهد. اوالً، این یک دلگرمی است که بدانید اعالمیۀ ستاده و وفادارانتۀ انجیتل، 

دنیا ت مین می کند. دوماً، این یک هشتدار استت بترای متا کته تستلیِم ایتن پیرشفت پیوستۀ آنرا در 

دروغ نشویم که می توانیم انجیل را با استعداد، قدرت بیان یا تدابیر هوشتمندانۀ ختود پتیب بتربیم. 

چنین چیزهای هی  قدرتی ندارند که ایتامن آوردن انستانها را کته امتری "غیترممکن" استت، ممکتن 

اعتالم  -ا امید خود را به تنها وسیلۀ کتاب مقدستی بترای پیرشتفت انجیتل بستپاریمما باید ب 10سازند.

شجاعانه و واضح پیغامی که از آن رسافکنده نیستیم، زیرا "قدرت خداست برای نجتات هتر کتس کته 

  11ایامن آَورَد."
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ستانۀ ناامیتد ما در دوران ناباوری و شّک زندگی می کنیم. فترهنگامن ایتامن متا را بته عنتوان یتک اف

کننده مسخره می کند، ما را به عنوان متعصبین کوته فکر یا قربانیهای سبک مغز حیلۀ مذهبی متی 

بیند. چنین حمله ای غالباً ما را در حالت دفاعی قرار می دهد، و سعی می کنیم که متقابالً بجنگیم 

نتتیم. اگرچتته بع تتی از و جایگتتاه ختتود و ارتبتتاط ختتود را بتتا مدافعتتۀ استتتداللی از مستتیحیت، اابتتت ک

شکلهای این ان باط نسبتاً مفید و رضوری است، اما بایتد بتدانیم کته قتدرت هنتوز در اعتالم انجیتل 

است. ما منی توانیم کسی را قانع کنیم که ایامن بیاورد، هامنطور که منی توانیم کسی را از مردگان 

کار ماوراء الطبیعۀ خدا ایامن می برخیزانیم. چنین چیزهای کار روح خداست. انسانها فقط از طریق 

کمت انسانی یا مهارت فکری، بلکه از طریق موعظتۀ حنه از طریق  -آورند، و او وعده داده که کار کند

  12مسیح مصلوب و قیام کرده از مردگان! 

ما باید این حقیقت را بدانیم که انجیِل ما یک پیغام باور نکردنی است. بدون کار پ ترفیض و قدرمتنتد 

ح خدا، نباید انتظار داشته باشیم که کسی به حرفهای ما گوش کند، تا چه برسد بته اینکته ایتامن رو 

بیاورد. چقدر متام موعظات ما بدون قدرت خدا، ناامید کننتده استت! چقتدر واعتظ بته ختدا وابستته 

متل است! متام بشارتهای ما چیزی بیب از پیغام احمقانه نیست، مگر اینکه خدا در قلتب انستانها ع

کند. به هر حال، او وعده داده که این کار را انجام دهد، اگر ما در موعظۀ این پیغام که قدرت نجات 

 را به همراه دارد، امین باشیم: انجیل!
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 فصل هشتم

 

 انجیِل قدرمتند

 چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایامن آَورَد.

 16:  1رومیان  -

جات خود از گناه و محکومیت آن، موضوع اابتی در رسارس کتاب مقتدس ناتوانی کامل انسان برای ن

می باشد. ایوب اعالم کرد: "حتی اگر خویشنت را به بر  بشویم، و دستتان ختویب بته قلیتاب طتاهر 

مزمورنویس می نالد  1سازم، مرا در منجالب فرو خواهی برد، و حتی جامه ام از من بیزار خواهد بود." 

ِب رویب می باشد، و پولس رستول بتا نومیتدی فریتاد برمتی آورد: "آه کته چته که گناهب همیشه پی

  2شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیکِر مرگ رهایی بخشد؟"

درماندگی کامل و ناتوانی انسان برای نجات خود، یکی از بدترین حقایق کتتاب مقتدس متی باشتد. 

سان و بزرگ کردِن قدرت انجیتل بترای نجتات متی اما در خدمِت هد  بسیار واالی فروتن ساخنت ان

باشد. پولس در نامۀ خود به کلیسای روم اعالم کرد که به خاطر اهمیتت انستان یتا نتاتوانی کامتل او 

انسانی که بته حتال ختود رهتا شتده، منتی توانتد  3برای نجات خود، مسیح برای بی دینان جان داد.

خود رهتا نکترده، بلکته وستیلۀ نجتات از طریتق انجیتل نجات بیابد. به هرحال، خدا انسان را به حال 

او قادر بته  4پرسش فراهم کرده است! آنچه برای انسان غیرممکن است، توسط خدا ممکن می باشد.

  5نجات دادن است و می تواند تا ابد نجات ببخشد.

 

 قدرت خدا در انجیل

لشکر ستاره ها را بته  6خلق کرد.کتاب مقدس پ ر از نشانه های قدرت خداست. او دنیا را با یک کلمه 

شامره بیرون می آورد و آنها را جملگی به نام می خوانَد. به سبب ک ت قّوت و عظمت قتدرتب هتی  

کوههتا زیتِر او گداختته  8او آبها را با باِد بینی خود از هم جدا متی ستازد. 7یک از آنها گم نخواهد شد.

در برابر آتب و مانند آبی که در رساشتیبی ریختته  می شود، و درّه ها شکافته می گردد، همچون موم

ساکنان زمین جملگی هی  شمرده می شتوند و او  10او با نهنگ چون گنجشک بازی می کند. 9شود.
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بر طبق ارادۀ خویب عمل می کند، در میان لشکر آسامن و ساکنان زمین، کسی را یارای آن نیستت 

قدرت خداونتد متا ایتن چنتین استت، ولتی بتا  11رده ای؟" که دست او را بازدارد یا او را بگوید: "چه ک

اینحال هی  یک از این نشانه های قدرت الهی با قدرتی کته از طریتق انجیتل عیستی مستیح آشتکار 

 شد، قابل مقایسه منی باشد.

ترجمته  dúnamisخدا معرفی می کند. این کلمه از کلمۀ یونانی  قدرتدر منت ما، پولس، انجیل را  

رچه خوِد این کلمه استثناشی نیست، اما در زمینۀ کتاب مقدس مفهوم غیرعتادی دارد. شده است. اگ

در اینجا، بدون شّک، پولس با استفاده از مراجع بی شامری در عهدعتیق به قدرت خدا که در نجات 

قومب ظاهر شده، اشاره می کند. خدا ارساشیل را با قدرت عظیم و دستان نیرومند از رسزمتین مرصت 

او فرعون را برخیزانید تا قدرتب را بته او نشتان دهتد و نتامب را در رسارس زمتین اعتالم  12کرد.خارد 

نهایتاً، بارهتا بته ارساشیتل  14او قوم اش را به خاطر نام خود نجات داد، تا قدرتب را بشناساند. 13کند.

   15او انجام شد.یادآوری کرد که نجات شان ارتباط با قدرت خودشان نداشت، بلکه همه چیز با قدرت 

دیده می شتود. در  16در دو جای دیگر به غیر از آیۀ  dúnamisاینجا در اولین باب از رومیان، کلمۀ 

آغاز این باب، به قدرتی اشاره می کند که عیسی را از مردگان برخیزانید و پرست بتودن او را بته اابتات 

اشاره می کند که در خلقتت و نگهتداری در ادامۀ این منت، به قدرت به عنوان ویژگی خدا  16رسانید.

هر دو مورد، بزرگرتین نشانه های قدرت مطلق خدا در کتتاب مقتدس متی  17جهان ظاهر شده است.

باشند. به هر حال، انجیل در جایگاه برابری با آنها قرار متی گیترد، چتون ایتن قتدرت خداستت بترای 

یت گناه می باشد، بلکه شتامل رستتاخیز نجات انسان، نجاتی که نه تنها شامل رهایی آنها از محکوم

 روحانی شان به عنوان خلقت تازه و محافظت یا تقدیس پیوستۀ آنها می باشد. 

با توجه به قدرت انجیل، خوب است که از خودمان دو س ال بپرسیم. اولتین ست ال ایتن استت: " آیتا 

نجتات، کتار کتوچکی  قدرت عظیم را که برای نجات انسان گناهکار الزم است، تصدیق متی کنتیم؟"

این به سبب جایگاه سقوط کتردۀ  18نیستس این برای همۀ افراد به غیر از خدا، امری غیرممکن است.

انسان و فساد اخالقی می باشد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تصویر خدا در انسان به طور جّدی 

دلیتل، انستان بتا ختدا متی  به همین 19از بین رفته و فساد اخالقی متام وجودش را آلوده کرده است.

کتتاب  20جنگد و هر کاری که در توان دارد، انجام می دهد تا حقیقت او را توقیتف یتا ختاموش کنتد.

س و او نتزد ختدا نخواهتد آمتدنزد خدا بیاید، چون نزد خدا  منی تواندمقدس تعلیم می دهد که انسان 
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تعلتیم داد: " و  20 – 19:  3 نخواهد آمد، چون قلبب رشیر است. عیستی ایتن حقیقتت را در یوحنتا

محکومیت در این است که نور به جهان آمد، اما مردمان تاریکی را بیب از نور دوستت داشتتند، چترا 

که اعاملشان بد است. زیرا هر آن که بدی را به جا می آَورَد از نور نفرت دارد و نزد نور منی آید، مبادا 

 کارهایب آشکار شده، رسوا گردد." 

رشارِت اطرا  قلب انسان از دیوار اریحا محکمرت است و از مواد سخت تتری ستاخته شتده دیوارهای 

است. اگر انسانها نتوانستند دیوارهای آن شهر بزرگ را با قدرت خود فرو ریزند، پس منتی تواننتد بتر 

 رشارت قلب خود نیز غالب شوند. این کار باید با قدرت خدا انجام شود. به همتین دلیتل، غالبتاً متی

شنویم که قدرت خدا که در نجات یک شخص ظاهر متی شتود، بتیب از قتدرت استت کته در خلقتت 

آفرید. به هرحال، وقتی خدا یک نفر را نجات می  ex nihiloجهان ظاهر شد. خدا دنیا را از نیستی، 

دهد، کار بسیار سخت تری را انجام می دهتد. خلتِق چیزهتای ختوب از نیستتی، راحتت تتر از خلتق 

 یزهای خوب در انسان سقوط کرده و فاسد می باشد. دوبارۀ چ

شاید تکرار این مطلب بیهوده باشد، که تا زمانیکه جایگاه سقوط کرده و فساد اخالقی انسان را درک 

نکرده ایم، حقیقتاً از قدرت انجیل در نجات انسان قدردانی نخواهیم کرد. هر چه بیشرت عمق رشارت 

از قدرت انجیل داشته و از آن قتدردانی ختواهیم کترد. همچنتین  انسان را درک کنیم، درک بیشرتی

متوجه می شویم که تدابیر َسبک شناسی و بازاریابی و تدابیر و وستایل منایشتی در اکت  بشتارتهای 

زمان حال، بیهوده و بی فایده است. اگتر قترار استت کته انستان نجتات یابتد، بواستطۀ قتدرت متاوراء 

 یل ظاهر شده، نجات می یابد! الطبیعۀ خدا که در موعظۀ انج

س ال دومی که باید از خود بپرسیم، این استت: " آیتا تصتدیق متی کنتیم کته قتدرت نجتات بته طتور 

منحرص به فردی در انجیل یافت می شود؟" انجیل عیسی مسیح قدرت خدا برای نجات است. فقتط 

ر . برای اینکه بتر انستانها تتأایمرکز آن یا بخشی از موارد مورد نیاز منی باشد، بلکه همه چیِز آن است

عظیمی داشته باشد، فقط باید اعالم شود. نیاز به تجدید چاپ ندارد تا آنرا مناسب سازد، یا تعتدیلی 

 ایجاد کند تا قابل درک شود، یا دفاعیه ای که آنرا معترب ستازد. اگتر متا بایستتیم و آنترا اعتالم کنتیم،

خود را از متام سالحهای دنیوی خالی کترده و فقتط  انجیل خودش کار را انجام می دهد. واعظی که

با اعالم انجیل، شفاعت و محبت فداکارانه می جنگد، در مقایسه با متام نقشه های متخصصین فتّن 

 لشکرکشی و مبّدعین، کارهای بیشرتی برای دنیا انجام خواهد داد. 
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د، مطالعتتات دربتتارۀ اگرچتته کتتتاب مقتتدس و تتتاریخ کلیستتا، هتتر دو ایتتن حقیقتتت را تأییتتد متتی کننتت

انجیلیهای معارص نشان می دهد که انجیلیهتا دیگتر بته ایتن نظتر دلیرانته اعتقتادی ندارنتد. ایتن در 

رسودهای قدیمی، خوب به نظر می رسد، اما اعتقاد واقعی به آن و بکارگیری آن ساده لوحانه به نظتر 

ه بته کلیستاهای بتیب از حتّد می رسد. بنابراین، بسیاری از "کلیساهای منونۀ" امتروزی بیشترت شتبی

بزرگ هستند تا کشتی صهیون )برگرفته از رسودی قدیم(. آنها نه تنهتا یتک انجیتل تحلیتل یافتته یتا 

اصالح شده را اراشه می دهند، بلکه جّذابیتهای زیادی ایجاد می کنند که یافنِت انجیل کتاب مقدس 

در یتک پیغتام ستاده نیستت، بلکته در را اگر غیرممکن نسازد، بسیار دشوار می ستازد. قتدرت، دیگتر 

رهربی دلیرانه، تدابیر پیرشفته، حساسیت فرهنگی و توانایی تغییر کلیسا به چیزهای متی باشتد کته 

 فرهنگ دیکته می کند. 

درحالیکه دنیای ما به طور فزاینده ای غیرمذهبی و ضّد مسیحی می شود، انجیلیها، بی هد  به هر 

تد روز فرهنتگ را متورد مطالعته سو دویده و به دنبال درمان هس تند. ما با دقّت هوستهای زودگتذر و م 

قرار داده و تغییرات الزم را در انجیل ایجاد می کنیم تا آنرا متناسب بسازیم. وقتتی فترهنگامن دیگتر 

دارایی های ما را منی خواهد، آنچه را که می خواهند، بته آنهتا متی دهتیم. وقتتی الگتوی خاصتی از 

افراد نفسانی را به سوی خود جذب می کند، ما کتابی دربارۀ چگونگی انجام این خدمت، عده ای از 

کار می نویسیم، کتابی که تدابیری به دیگران می دهد تا از آن پیروی کننتد. بته هتر حتال، در همتۀ 

این مساشل منی توانیم ببینیم که انجیل را متناسب منی سازیم. بلکه فقط یتک فرهنتگ بتی ختدا را 

نیم، تا آنرا در میان حصارهای خود نگاه داریم. در نهایت، انجیل از بین رفته، خدا جالل تغذیه می ک

 منی یابد و فرهنگ به جهنم می رود.

کلیسا به افرادی نیاز دارد که به غیر از انجیل و خدایی که وعده داده که در این میان عمل می کند، 

جمعیت مخالف می ایستند. چقدر زره شاشول هی  کمک یا وسیلۀ دفاعی دیگری نداشته و در مقابل 

برای داوود سنگین بود، و چقدر داوود با پوشتیدِن آن، مستخره بته نظتر متی رستید؟ ستنگینی آن، از 

چابکی و قّوت او می کاستت. بته هرحتال، او تصتمیم گرفتت کته آنترا درآورد و بتا چیتزی بتیب از نتام 

اید زره و سالح شاشول را رد کنیم و با چیزی بتیب خداوند با غولها مواجه نشود. به همین ترتیب، ما ب

از سنگهای هموار انجیل به جنگ نرویم. باید این تصتمیم قطعتی را بگیتریم کته تتدارکات، تتدابیر و 

تکنیکهای هوشمندانۀ بشارت عرص مدرن را درآوریم، و با کتاب مقدسهای باز و پیغام واضح و ستازش 



 

 

 
57 

دگان، با غولهای دوقلوی ناباوری و شّک گرایی برخورد کنتیم. ناپذیر مسیح مصلوب و قیام کرده از مر 

سپس قدرت خدا را در ایامن خالصانۀ بزرگرتین گناهکاران خواهیم دید. آیا کتاری هستت کته بترای 

  21خداوند دشوار باشد؟

حال که تباهی انسان و غیرممکن بودِن نجتاتب بتا وستایلی مربتوط بته مستاشل جستامنی را در متی 

وانیم از شادی و رسور پولس در قدرت انجیل قدردانی کنیم. به همین دلیل، او توانستت یابیم، می ت

او  22به آریوپاگوس برود و اعالم کند که یک یهودی مصلوب، خدای جهان و نجات دهنتدۀ دنیاستت! 

نیازی به مباحثۀ متقاعدکننده یا فصاحت بیان نداشت. او می دانست که اگر با شجاعت و وضوح بته 

این هامن اعتامدی است کته ویلیتام کتری و  23این پیغام ادامه دهد، انسانها ایامن می آورند. موعظۀ

مسیونرهای بی شامر دیگری را در طول ستالهای طتوالنی خشکستالِی قبتل از حصتاد، تقویتت کترد. 

 انجیل، قدرت خدا برای نجات است. اگر انجیل موعظه شود، انسانها ایامن می آورند! 

 

 ت بخشیک انجیل نجا

همتین امتر در متورد انجیتل نیتز 24در کتاب مقدس می خوانیم که نجات، غایت یا هدِ  ایامن است.

حقیقت دارد. در ارزیابی پولس، بزرگرتین عطیۀ انجیتل بته انستان، نجتاِت جتانب متی باشتد. ختدا 

  25پرسش را به این جهان فرستاد تا جهان از طریق او نجات یابد.

رجاللرتین موضوع کلیسا و موضوع بهترتین رسودهتا بتوده استت. مقّدستین در طِی دورانها، نجات، پ

قدیمی، نه تنها نجات را یکی از  مزایای انجیل می دیدند که باید مورد توجه قترار متی گرفتت، بلکته 

آنرا یکی از بزرگرتین مزایایی می دانستند که وقتی دریافت می شد، آنقدر زندگی ایامندار را دربرمی 

چیز دیگری منی خواست. نجات از خود و گناه، رهایی از داوری و خشم، آشتی با خدا و گرفت که او 

 شناخت مسیح، کافی بود!

متأسفانه، در دهه های اخیتر، ظتاهراً، نجتات ارزش ختود را از دستت داده استت. از نظتر بستیاری از 

بته یتا مقّدستین را بته افراد، وعدۀ نجات، دیگر انگیزۀ قوی ایجاد منی کند تا گناهکتار را بته ستوی تو

سوی عبادت واقعی سوق دهد، پس ما باید وعده های دیگری را بته آن بیفتزاییم تتا دعتوت انجیتل را 

جّذاب سازیم. سالمت و اروت، هد  و قدرت، و نهایِت استفاده از زندگی کنونی، جذابیتهای واقعتی 

عظه وعده داده و مردم مسیحیت معارص می باشند. در حقیقت، هامن چیزهایی که اکنون سکوی مو 
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در نیمکت های کلیسا بیب از همته بته دنبتالب هستتند، غالبتاً، هتامن چیزهتای استت کته عیستی 

بر اساس کالم عیسی، انسان باید متام دنیا را  26هشدار داد که در شاگردی حقیقی از بین می روند.

ت با چنین بهتای انتدکی، برای نجات از دست بدهد، ولی با اینحال در ارزیابی او، بدست آوردن نجا

  27یک معامله بود.

با علِم بر ارزش واالیی که کتاب مقدس به نجات متی بخشتد، چترا دیگتر وعتدۀ نجتات، جتان انستان 

مدرن را به لرزه در منی آورد؟ چرا باید وعده های زمینتی دیگتر بته انجیتل افتزوده شتود تتا آنترا بترای 

ه انستان رشایتط استفناک ختود را درک منتی کنتد. انسان معارص جذاب سازد؟ اوالً، بته ختاطر اینکت

چنانکه شخص ارومتند، هی  دلیلی منی بیند که به خاطر دریافت یک نان ناچیز شادی کنتد، مگتر 

اینکه تغییر رویدادها او را فقیر سازندس پس گناهکتار هتی  خوشتی در نجتات منتی یابتد، مگتر اینکته 

دومتاً، 28بخت، بیچاره، فقیر، نابینا و عریان ببیند.طبیعت نفرت انگیز گناهب آشکار شود و خود را بد

به این دلیل که انستان خطتر بزرگتی را کته در آن قترار دارد، درک منتی کنتد.هر چقتدر کته انستان، 

وحشِت چیزی را که از آن نجات یافته درک کند، به هامن اندازه نیتز بترای نجتات احترتام قاشتل متی 

م خدا باعث می شود که انسان به شتکلی صتحیح تتر از شود. دیدگاه واضحرت نسبت به جهنم و خش

نجاتی که از طریق انجیل اراشه شده، قدردانی کند. سوماً، به خاطر اینکه انسان بهتای زیتادی را کته 

برای ت مین نجاتب پرداخت شده، درک منی کند. زیرا فدیۀ جان انسان گرانبهاست، و هی  بهایی 

پرداخت این بها بود، و با خون ارزشمند پرس خود، آنرا به طتور  فقط خدا قادر به 29کافی نخواهد بود.

گناهکارانی که از ارزش مسیح آگاهی ندارنتد، امیتد کمتی بترای قتدردانی شتان از  30کامل پرداخت.

کاری که مسیح در انجیل برایشان انجام داده، وجود دارد. چهارماً، به خاطر اینکه انستانهای تبتدیل 

کل هستند. انسان نابینا، زیبایی غروب آفتاب را منی بیند، انسان ناشتنوا نشده، همیشه به همین ش

با زیباترین قطعات موسیقی به وجد منی آید و جانوران وحشی، ارزش هه را منی داننتد. بته همتین 

ترتیب، انسان نفسانِی تبدیل نشده، ایامن نیاورده، از نظر روحانی نابیناستت، نستبت بته کتالم ختدا 

ر اسارت قلب وحشی است که می خواهد شهوت حیوانی خود را تغذیه کند، نه اینکته ناشنواست و د

به همین دلیل، عیسی اعالم کرد کته تتا زمانیکته انستان تولتد  31بچشد و ببیند که خداوند نیکوست.

 32تازه نیافته، حتی منی تواند ملکوت آسامن را "ببیند"، چه برسد به اینکه برای آن ارزش قاشل شتود.

افترادی کته بته دالیتل  -مین دلیل انسان نفسانی فهرست اسامی کلیساهای ما را پ ر کرده استتبه ه

وعتده هتای عملتی تتر و امتروزی تتری کته بته  33مختلفی غیر از مسیح و اشتیاق به عدالت می آینتد.
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انجیل افزوده شده، انجیل را برای آنها جذاب می ستازد، و تتا زمانیکته خواستتۀ ختود را دریافتت متی 

ند، در کلیسا می مانند. این عمل، جسمشان را به شکل مذهبی تغذیه می کند، امتا جانشتان در کن

رده باقی می ماند.  خدا و امیِد نجات حقیقی، به صورت م 

 

 تعریف نجات

پولس رسول می نویسد که انجیل قدرت خداست برای نجتات. بته انتدازۀ کتافی، ستاده بته نظتر متی 

 چیست؟ نجاتت خود را تعریف کنیم. منظور پولس از رسد، اما باید دوباره اصطالحا

نظرات مخالف فراوانی دربارۀ این موضوع وجود دارد، و درست نیست که تصتّور کنتیم کته همته نظتر 

یکسانی داریم. نجاتی که توسط انجیل اراشه شده، به چند صورت می باشد، امتا متا بته سته موضتوع 

ه، از قدرت گناه و نهایتاً از ح ور گناه. ایتن موضتوعات اولیۀ آن می پردازیم: نجات از محکومیت گنا

آینده. کسی که به انجیتل ایتامن  وگذشته، حال  -را می توان به ترتیِب زمانی یا جسامنی تنظیم کرد

دارد، از محکومیت گناه نجات یافته، از قدرت گناه نجات یافته و نهایتاً از ح ور گناه نجتات خواهتد 

 یافت. 

شخِص مسیحی از محکومیت گناه نجات یافته است. کتاب مقدس تعلیم می دهتد در زمان گذشته، 

ایتن  34که همۀ انسانها در آدم محکومند و به خاطر اعامل گناه آلودشان شایستۀ محکومیت هستتند.

محکومیت در نهایت در برابر تخت داوری خدا می باشد، جاییکه گناهکار منایان شده، ارزیتابی متی 

با اینحال برای مستیحی، ایتن صتحنه نستبتاً متفتاوت استت. از  35ستاده می شود.شود و به جهنم فر 

لحظه ای که شخص مسیحی توبه کرده و به انجیل ایامن آورده، تا ابد جایگاهب در نتزد ختدا تغییتر 

چنانکته کتتاب  37او با ایامن عادل شمرده شده و با خدا در صتلح و آرامتب متی باشتد. 36کرده است.

کند: "پس اکنون برای آنان که در مسیح عیستی هستتند، دیگتر هتی  محکتومیتی مقدس اعالم می 

  38نیست."

در زمان حال، مسیحی از قدرت گناه نجات یافته است. خدایی که کار نیکو را در او آغاز کرده، وعده 

کتاب مقدس، در 39داده که آنرا تا به روز آخر به کامل برساند و او را از متام ناپاکیها و ب تها پاک سازد.

هر مسیحی بدون استثناء،  40خدا، خدایی است که نه تنها عادل می کند، بلکه تقدیس نیز می کند.

او با قدرت و به طور م ار در زندگی همۀ ایامنداران حقیقی کتار متی کنتد،  41ساختۀ دست خداست.
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بسیار خشنود می سازد، ارادۀ آنها را هدایت کرده و به آنها قدرت می بخشد تا مطابق آنچه که خدا را 

این عمل تقدیس، عنرصی رضوری برای نجات استت و هتر مستیحی حقیقتی وارد ایتن  42عمل کنند.

فرایند گریزناپذیر شده که از جانب خدا طراحی و هدایت شده و قدرت یافته استت. ایتن پایتدارترین 

حال تقدیس شده حقیقت انجیل است که بزرگرتین نشانۀ عادل شمرده شدن این است که در زمان 

ایم. ما این اطمینان را داریم که خدا ما را از محکومیت گناه نجات داده، چون در زمان حال متا را از 

قدرت آن نجات می دهد. به خاطر ضعفهای انسانی مان، این فرایند یک چالب واقعتی متی باشتد و 

یم و یک قدم بته عقتب. بته شاید پیرشفت ما در قدوسیت به این ترتیب باشد که سه قدم به جلو بردار

هرحال، در زندگی هتر مستیحی، پیرشتفت مشخصتی وجتود خواهتد داشتت. فقتط انجیتل ضتعیف و 

منحتتر  شتتده، امکتتان نجتتات بتتدون تقتتدیس را اعتتالم متتی کنتتد. چنانکتته کتتتاب مقتتدس اعتتالم متتی 

 کند:"سخت بکوشید... مقّدس باشید، زیرا بدون قّدوسیت هی  کس خداوند را نخواهتد دیتد" و"اگتر

 43 أدیب نشده اید، درحالی که همه از آن سهمی داشته اند، پس حرامزاده اید، نه فرزندان حقیقی."ت

در زمان آینده، مسیحی یک روز از ح ور گناه و تأایر ویرانگر آن نجات خواهد یافت. برای ایتن کتار، 

دنب رهتایی دو چیز الزم است. اول، مسیحی باید تغییر کند، جسم فاسدش کنار گذاشتته شتود و بت

این در یک چشم بهم زدن اتفاق خواهد افتاد، آنگاه که شیپور آختر نواختته شتود، وقتتی ایتن  44یابد.

دوماً، یتک آستامن جدیتد و زمتین  45بدن در فسادناپذیری برخیزد و این بدن فانی به بقا آراسته شود.

نالد، رهایی خواهد یافت و وِد خلقت نیز از لعنت و فسادی که از درد آن می خ -جدید باید آماده شود

  46در آزادی پرجالل فرزندان خدا سهیم خواهد شد.

اگرچه در آینده، این مرحلۀ نهایی نجات به اندازۀ دو مرحلۀ دیگر قطعی است، کتاب مقتدس آنترا بته 

این شتکل بیتان متی کنتد: " و آنتان را کته از پتیب معتین فرمتود، همچنتین فراخوانتدس و آنتان را کته 

  47مچنین پارسا شمردس و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جالل بخشید." فراخواند، ه

قدرت بینهایت خدا در انجیل ظاهر شد. چیزی کمرت از انجیل منی تواند انستان را بته ستوی توبته و 

ایامن سوق دهد. چیزی کمرت از انجیل منی تواند انسان را از گناهکار به مقّدس تبدیل کند. چیزی 

  48منی تواند پرسان بسیاری را به سوی خانه و به جالل برساند!  کمرت از انجیل
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 فصل نهم

 

 انجیلی برای همۀ افرادی که ایامن دارند

 برای نجات هر کس که ایامن آَورَد، نخست یهود و سپس یونانی.

  16:  1رومیان  -

اتفتاق  دعوت انجیل، جهانی است. کار نجات بختب مستیح در یتک گوشتۀ دور افتتاده از کترۀ زمتین

خترب متترگ و رستتتاخیزش بته رسعتتت در رسارس دنیتتای  1نیفتتاد، بلکتته در مرکتتز دنیتای متتذهبی بتتود.

بعالوه، مسیح فقط برای نجات یک گروه خاص نیامتد، بلکته ختونب را  2شناخته شده گسرتش یافت.

د کته نبّوتهتای عهتدعتیق اعتالم کتر  3ریخت تا مردم را از هر قبیله ، زبان ، قتوم و ملّتتی نجتات دهتد.

مسیحا، ملتها را به عنوان میراث دریافت خواهد کترد و مأموریتت بتزرگ ایتن وعتده را بته تحقتق متی 

مسیح به کلیسایب فرمان داد که به متام دنیا رفته و انجیل را به همۀ خلقت موعظته کننتد.  4رساند.

ان در مستیح نشتان افرادی که ایامن آورده و از طریق تعمید، ایامنشان را در مألعام با اعتالم هویتشت

  5دهند، نجات خواهند یافت، اما افرادی که ایامن نیاورند، محکوم خواهند شد.
 

 نجات برای همۀ افرادی که ایامن دارند

آیات عهدعتیق و عهدجدید، شهادت قابل ادراکی اراشه می دهند که انسان منافع انجیتل را فقتط بتا 

 ایامن دریافت می کند. عقیدۀ حبقوق، 

این کلامت، کلید نجتات  6رای متام مذاهب است: "پارسا به ایامن خود زیست خواهد کرد."پایه ای ب

و جرقه ای برای بیداری مذهبی حقیقی است. بدون این کلامت، دِر نجات قفل است. تنها رمتز ورود 

به جالل خدا این است: "من ایامن دارم". پولس این حقیقت را با عبارتی بیان می کند که به ختاطر 

یهودگی اش برجسته می باشد: "می دانیم که انسان نه با اعامل رشیعت، بلکه با ایتامن بته عیستی ب

مسیح پارسا شمرده می شود. پس ما خود نیز به مسیح عیسی ایتامن آوردیتم تتا بتا ایتامن بته مستیح 

رده پارسا شمرده شویم و نه با اعامل رشیعت، زیرا هی  برشی از راه انجام اعتامل رشیعتت پارستا شتم

  7منی شود." 
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نجات، به دو دلیل اساسی بتر استاس اعتامل نیستت. اوالً، انستان منتی توانتد در متورد هتی  یتک از 

اعاملب سخن بگوید. در زندگی انسان چیزی وجود ندارد که شایستۀ نجات باشتد، بلکته همته چیتز 

ت، حتتی محکومیت خدای قدوس را برمی انگیزد. شهادت کتاب مقدس این است که پارستایی نیست

در حقیقت بهرتین اعامل انسان و بزرگرتین اعامل برشدوستانۀ او  8یکی. نیکوکار نیست، حتی یکی.

این حقایق غرور انسان را از بین می برد، اما باید  9در مقابل خدا، چیزی بیب از پارچۀ کثیف نیست.

کرده و هر تفکری برای بر وجدانب فشار بیاورد تا هر امیدی به ارتقاء شخصی در نزد خدا را خاموش 

دریافِت لطِف خدا از طریق زوِر بازوی خود را از بین بربد. انسان فقط بعد از تشخیص بیچارگی ختود 

با ایامن به نزد خدا می آید و با نویسندۀ رسود قدیمی فریاد برمی آورد: "در دست من چیتزی نیستت 

  10که به نزد تو آورم، فقط به صلیب تو می چسبم." 

نجات به خاطر اعامل نیست، چون ایتن چیزهتا منتی توانستت ختدا را جتالل دهتدس بلکته او را دوماً، 

بدهکاری می ساخت که باید پاداِش ف یلِت مخلوقتات ختود را متی پرداختت. نجتات توستط اعتامل 

چیزی بیب از برشیت ملبّس به مذهب نیست. این انسان اسطوره ای است که با قدرت ارادۀ خود از 

د تا بر متام عجایب غالب شده و پاداش بگیرد. از طر  دیگر ایامن، متذهب حقیقتی خاک برمی خیز 

 است.

انسانی است که "گم شده و توسِط سقوط از بین رفته"، به خودش اعتتامدی نتدارد و بته وعتده هتای 

در منتایب حامستی نجتات از طریتق ایتامن، ختدا  11وفادارانۀ خدای نجات دهنده اعتامد می کند. 

ا ، و تنها او را به فراوانی ستایب می کنیم. چنانکه نوشته شده: "نه ما را، خداوندا، نه متقهرمان است

  12را، بلکه نام خود را جالل ده." و "هر که فخر می کند، به خداوند فخر کند."

به این ترتیب، نجات فقط از طریق ایامن است، ما باید مفهوم ایامن را درک کنیم. به هرحال، دیوها 

امن دارند و حتی می لرزند، و در این لرزش، تقوای آنها بیشرت از کسانیستت کته ادعتای ایتامن نیز ای

مطابق کتاب مقدس، ایامن کامالً یقین دارد که خدا وعده داده و متی توانتد  13نجات بخب را دارند.

مید باطلی به در رابطه با انجیل، به این معناست که گناهکار توبه کار از هر ا 14به وعدۀ خود وفا کند.

جسم روگردانیده و خود را فقط به مسیح سپرده است. به این ترتیب، کامالً مطمت  استت کته مترگ 

مسیح، کفارۀ گناهب بوده و او را با خدا آشتی داده است. این مفهوم ایامن است، اما چگونه بتدانیم 

عتبتار متی یابتد؟ که چنین ایامنی داریم؟ نشانه های ایامن نجات بخِب حقیقتی چیستت؟ چگونته ا
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خوشبختانه، کتاب مقدس در این رابطه ما را به حال خود رها نکرده است. یعقوب رسول با سادگی و 

وضوح خاصی به س االت ما پاسخ می دهد: "حال کسی ممکن است بگویتد: "تتو ایتامن داری و متن 

اعتاممل بته تتو ختواهم  هم اعامل دارم!" اما تو ایامنت را بدون اعامل به متن بتنام و متن ایامنتم را بتا

این تفسیر کامالً اشتباهی است که بگتوییم، یعقتوب نجتات از طریتق اعتامل را تترویج متی  15منود."

دهد. او منی گوید که اعامل باعث نجات می شود، بلکه نجات حقیقی، اعاملی را به همراه دارد. بته 

 ۀ ایامن است.عبارت دیگر، عمل یا مثرۀ زندگی شخص، نشاندهندۀ نجات حقیقی بواسط

این تعلیم فقط منحرص به یعقوب نیست. یحیی تعمیتد دهنتده انستانها را ترغیتب متی کترد: "مثتری 

شایستۀ توبه بیاورید." عیسی هشدار داد: " آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت... نه هر کته مترا 

رادۀ پدر مرا که در آسامن "رسورم، رسورم" خطاب کند به پادشاهی آسامن راه یابد، بلکه تنها آن که ا

پولس به کسانی که ایامنشان را به مستیح اعترتا  متی کردنتد، فرمتان داد کته 16است، به جا آَورَد." 

ورد متبعتالوه، او در  17زندگی خود را "بیازمایند" و "َمَحک بزنند" تا نشانه یا برهان ایامنشان را بیابنتد.

متی کردنتد، امتا بتا اعاملشتان او را انکتار متی  انسان های هشدار داد که اعترتا  بته شتناخت ختدا

نهایتاً، پطرس، خوانندگانب را نصیحت کرد که هر چه بیشرت بکوشند تا بتا آزمتودن زنتدگی  18کردند.

خود برای دیدِن نشانۀ رشد در ف یلت مسیحی یا شخصیت مسیح گونه، "فراخوانتدگی و برگزیتدگی 

ون دیگر، حقیقتاً به این نتیجه می رسیم که نجات برای از این متون و مت 19خویب را تثبیت منایند". 

همۀ افرادی است که ایامن دارند. به هر حال، زندگی انستان، اعتبتار اعترتا  ایامنتب را اابتت متی 

 کند.

پیب از اینکه به این بحث مخترص در رابطته بتا انجیتل مستیح و نجتات، فقتط بواستطۀ ایتامن پایتان 

مهم اشاره کنیم. کتاب مقدس نه تنها تعلتیم متی دهتد کته انجیتل دهیم، باید به یک موضوع بسیار 

همۀ افرادی است که  برعلیههمۀ افرادی است که ایامن دارند، بلکه هشدار می دهد که انجیل  برای

ایامن ندارند.عیسی به این شکل توضیح می دهد: "هر که به او ایامن دارد محکوم منی شود، اما هر 

م اینک محکوم شده است، زیرا به نام پرس یگانۀ خدا ایتامن نیتاورده استت... که به او ایامن ندارد، ه

آن که به پرس ایامن دارد، حیات جاویدان داردس اما آن که از پرس اطاعت منی کند، حیات را نخواهتد 

چقدر مهم است که کّل تصتویر را ببینیتد! انجیتل یتک 20دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می ماند." 

رو می باشد، بخشب و حیات در یک طر  و محکومیت و مرگ در طر  دیگر آن است. ایتن  سّکۀ دو
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"نجات برای همه" نیستس بلکه فقط "برای افرادی که ایامن می آورند". برای بقیۀ افراد، انجیل حکم 

مرگ را دارد، یادآوری دامئی از محکومیت در نتزد ختدا و متورِد خشتم ختدا بتودن. بته همتین دلیتل، 

بی ایامن از انجیتل متنفتر استت و بتا هرچته در تتوان دارد، ستعی متی کنتد کته از حقتایق آن  دنیای

   21جلوگیری کرده یا آنرا رسکوب کند.

به همین دلیل، غیر ایامندار از پیام آوران انجیل بیزار است و در پتِی ختاموش کتردِن آنهاستت. پیتام 

آنهتا "آشتفته ستازان ارساشیتل  22ی باشتند.آوران انجیل مانند خاری در چشامن و تیغی در پهلویب م

اگرچته ممکتن استت بترای ایامنتداران  23هستند" و افرادی که "همۀ دنیا را به آشتوب متی کشتانند."

  24رایحۀ خوش حیات باشند، اما برای دیگران بوی مرگ را به همراه دارند.

 

 انجیلی برای همه

یم و دیگتران. اولتین گتتروه، اوالد ابتتراه -ددر تتاریخ عهتدعتیق، دو گتروه متفتتاوت دنیتا را متی ستاختن

ارساشیلیان بودند، افرادی که به عنوان پرسان پذیرفته شتدند، عهتدها، رشیعتت، معبتد و وعتده هتا را 

گروه بعدی غیریهودیان بودند، افرادی که بطالت  هن، سختدلی و دوری از حیتات 25دریافت کردند.

نتد، بته جتز انستانیّت، تقریبتاً هتی  چیتز مشترتکی آنهتا دو قطتب مختالف بود26خدا را تجربه کردنتد.

نداشتند. به هرحال، بعدازظهِر یک روِز جمعۀ ترسناک، درحالیکه نجات دهندۀ هر دو گتروه رسش را 

خم کترد و زنتدگی اش را تستلیم کترد، همته چیتز تغییتر کترد. توستط او تعتداد زیتادی از یهودیتان و 

چنانکته مکتتوب استت: "او آمتد و 27ا آشتتی کردنتد.غیریهودیان در اتحاد با هم جمتع شتده و بتا ختد

  82بشارت صلح را به شام که دور بودید )غیر یهودیان( و به آنان که نزدیک بودند )یهودیان( رسانید." 

با مرگ مسیح، دِر نجات برای همۀ انسانها باز شد. اینکه خدا به هی  وجه مجبور نبتود کته نجتات را 

ق العادۀ فیض را برجسته می سازد. اگر او به بدبختی انستان پشتت برای کسی فراهم کند، اابات فو 

کرده و اجازه می داد که همۀ پرسان آدم به جهنم بروند، کتارش عادالنته متی بتود و آبترویب لکته دار 

منی شد. اگر او فقط نجات دهنده ای برای ارساشیل می فرستاد و غیر یهودیان را رها می کترد تتا بته 

دامه دهند، هی  اتهامی برعلیه تخت او وجود نداشت. فرشتگان از چیزی واالتر تبعید تحمیلی خود ا

او متی  29از انسانها ساخته شده بودند، اما خدا از آنها چشم پوشید و آنها را در حال نابودی رها کترد.

 توانست همین کار را با ما نیز بکند! او برای فرستادن نجات دهنده به دنیا مقروض نبود! 
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فعت بحث دربارۀ این موضوع بد و م طرب کننده را مورد س ال قرار دهید. با اینحال فقط با شاید من

علِم بر چنین حقایقی می توانیم از فیض کته در انجیتل بته متا داده شتده قتدردانی کنتیم. متا نستل 

ا سقوط کرده و گناهکاریم. تصمیم خود را گرفته، استقالل خود را اعالم کرده و نقشۀ نتابودی ختود ر 

کشیده ایم. هی  ف یلت در ما نبود که خدا به دنبتال متان بیایتد و هتی  ارزشتی نداشتتیم کته ختدا 

نجات مان دهد. اگر او اجازه می داد که بدون کوچکرتین مداخله به سوی جهنم بترویم، جاللتب از 

بترای  بین منی رفت و خلقت چیزی را از دست منی داد. با اینحال او با بهای ستنگینی، دِر نجتات را

  30ون ارزشمند تنها پرسش!خ -هر قبیله، زبان، قوم و ملّتی باز کرد

اگرچه انجیل برای همۀ انسانهاست، اما بایتد توجته کنتیم کته اول بترای یهتود و بعتد بترای غیریهتود 

است. این یکی از نشانه های سلطنت مطلق خداست که در کّل تتاریخ کتتاب مقتدس جریتان دارد. 

ا بر اساس شخصیت و گزینب خود بتا انستان رفتتار متی کنتد، نته بتر استاس نشاندهندۀ این که خد

خدا ارساشیل را انتخاب کرد و آنترا در جایگتاه اول قترار داد، برتتر از متتام  31لیاقِت دریافت کنندگان.

 ه به خاطر لیاقت که در آنها یافت، بلکه برای خشنودی و محبت شاهانۀ خود: ن -ملّتهای روی زمین

رای یهوه خدای تان قومی مقدسید. او از میتان متتام قومهتای روی زمتین شتام را برگزیتده زیرا شام ب

است تا قومی که گنج اوست باشید. خداونتد از ایتن رو دل در شتام نبستت و شتام را برنگزیتد کته از 

 رادیگر قومها کثیرتر بودید، زیرا شام از همۀ قومها کم شامرتر بودیدس بلکه از آن رو کته خداونتد شتام 

  32دوست می داشت. 

تنها توضیِح محبت خاص خدا نسبت بته ارساشیتل، بایتد فقتط بته ختدا تکیته کنتد: او آنهتا را دوستت 

لیاقت، باعث برانگیخنت محبت اش نشد. او چیزی در یهودیتان  33داشت، چون آنها را دوست داشت.

سول با این پرسب آنرا اابت نیافت که در غیریهودیان نیافته باشد. یکی بهرت از دیگری نبود. پولس ر 

می کند: " آیا وضع ما بهرت از دیگران است؟ به هتی  روی! زیترا پیشترت ادعتا وارد آوردیتم کته یهتود و 

خدا خواست که نجات خود را بر ارساشیل ظاهر ستازد، بته هتامن 34یونانی هر دو زیر سلطۀ گناه اند."

چون از نظِر او خوشتایند بتود. او متا را  -ه استدلیلی که اکنون دِر نجات را برای غیریهودیان باز کرد

نه به خاطر اینکه انسان الیق یا سزاوار است، بلکته علیترغم  -دوست داشت، چون ما را دوست داشت

عدم وجوِد این دو مورد، ما را دوست داشت. او می توانست ما را به حال خود رها کند. متی توانستت 

متی توانستت ممنوعیتت را  35نته عمتل ناپتاک تستلیم کنتد.ما را به شهوات قلب خود و انجتام هتر گو 
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با اینحال، برای خشنودی خود و برای نشان دادن رحمت  36گسرتش دهد: " نزد غیریهودیان مروید."

عظیم اش، دعوت انجیل به دورترین نقتاط زمتین گسترتش متی یابتد. کتتاب مقتدس شتهادت هتای 

"مردمی که در تاریکی به رس می بردنتد، نتوری  فراوانی دربارۀ این حقیقت عظیم و پرجالل می دهد:

"ایتن استت ختادم  37عظیم دیدند، و بر آنان که در دیار سایۀ مرگ ساکن بودند، روشنایی درخشید."

من که او را برگزیده ام... او عدالت را به قومها اعالم خواهتد داشتت... نتام او مایتۀ امیتد بترای همتۀ 

و بتاز  39رای ملتها ساختم، تا نجات را به کرانهتای زمتین برستانی.""تو را نوری ب  38قومها خواهد بود."

  40می گوید: "ای قومها با قوم او شادمان باشید!" 

دعوت جهانی انجیل، بخب بزرگی از زیبایی آن است.خدا عالقمند بود که قومی از بتین یهودیتان و 

نانی و یهود، مختون یا نامختون، و ی -غیریهودیان تشکیل دهد، دِر بزرگ ایامن را برای هر که بخواهد

اکنتون از طریتق انجیتل، امیتد غیریهودیتان بتیب از آن متادر  14باز کند. -بَربَر یا َسکایی، غالم یا آزاد

بتا ایتامن،  42فینیقیه ای می باشد که التامس می کرد که از خرده های نتان میتز ارساشیلیتان بختورد.

 وفرومایه ترین افراد، می تواند رِس میز خداوند بنشیند  بزرگرتین گناهکار از میان عقب مانده ترین و

 به عنوان یک پرس غذا بخورد.

خدا انجیل را به رایگان به یهود و غیریهود می دهد، و این حقیقتی دیگر را به یتاد متی آورد کته بایتد 

ی پیب از پایان این مطلب توضیح داده شود: انجیلی که یهودیان را نجتات متی دهتد، هتامن انجیلت

است که غیریهودیان را نجات می دهد. اگرچه ما باید از تفاوِت میان فرهنگها آگاه باشیم، امتا نبایتد 

اجازه بدهیم که فرهنگ، انجیل ما را شکل داده یا بگوید که چگونته آنترا اعتالم کنتیم. بایتد همیشته 

چگونه آنترا  نقطۀ اصلی ما کتاب مقدس باشد. فقط کتاب مقدس به ما می گوید که انجیل چیست و

به انسان تعلیم دهیم. در نتیجه، باید مفرّس )کسی که کتاب مقدس را تفسیر می کند( و الهیدان در 

میان ما، پیغام ما را تنظیم کند، نه انسان شناس، جامعه شناس، مأموریت شناس، یا متخّصِص رشتد 

 کلیسا. 

بته تعتدیل پیغتام انجیتل بترای  سالهای اخیر، متایل فزاینده ای نسبت به حساسیت فرهنگتی و نیتاز

رشایط خاص فرهنگی را نشان می دهد. ظاهراً اک  انجیلی ها متقاعد شده انتد کته انجیتل ختام یتا 

اولیه، کاربردی ندارد و انسان به نوعی، موجوِد بستیار پیچیتده یتا بستیار ستاده ای شتده و بتا چنتین 
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ی بتر درک فرهنتگ و تقویتت آن متی پیغامی نجات منی یابد و تبدیل منی شود. اکنون تأکید بیشرت 

 شود تا درک و اعالم تنها پیغامی که قدرت نجات آنرا دارد.

ما باید دوباره جایگاهامن را در کتاب مقدس بدست آوریم تا این التزام کته فقتط انجیتل قتدرت ختدا 

 برای نجات است، در ما متولد شود. درست است که این پیغامی رسوا کننده و غیرقابتل درک استت،

اما این نیز حقیقت دارد که این تنها پیغامی است که از طریق آن، ختدا وعتدۀ نجتاِت انستان ستقوط 

کرده را داده است. اصالح یا تغییر انجیل با این امید که تأایر بیشرتی بتر فرهنگهتای ختاص داشتته 

ا بتدون تنهتا باشد، به این معناست که حقیقت انجیل را منحر  کنیم، قدرت آنرا نابود کنیم و دنیتا ر 

 پیغامی که قدرت نجات اش را دارد، رها کنیم!
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 بخش سوم

 

 قلعۀ ایامن مسیحی

 زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه می آیند. اما به فیض او و به واسطۀ آن بهای رهتایی کته

ۀ گناهتان عرضته در مسیح عیسی است، بته رایگتان پارستا شتمرده متی شتوند. ختدا او را چتون کفتار 

داشت، کفاره ای که توسط خون او و از راه ایامن حاصل می شود. او این را برای نشان دادن عدالت 

خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویب، از گناهانی که پیشرت صورت گرفته بتود، چشتم پوشتیده 

دل باشد و کسی را نیتز کته بود. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حارض اابت کند، و تا خود عا

به عیسی ایامن دارد، پارسا بشامرد. پس دیگر چه جای فخر است؟ از میان برداشته شتده استت! بتر 

 چه پایه ای؟ بر پایۀ رشیعِت اعامل؟ نه، بلکه بر پایۀ قانون ایامن.

 

  27 – 23:  3رومیان  -
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 فصل دهم

 

 اهمیت دادن به گناه

 زیرا همه گناه کرده اند.

  23:  3رومیان  -

رد. بنابراین، بدون درمان کتاب مقدس بترای  مرکز انجیل، مرگ مسیح است و مسیح به خاطر گناه م 

گناه، اعالمیۀ انجیل وجود نخواهد داشت. این مسأله شامل رشِح طبیعت زشِت گناه و منایان کتردِن 

بع ی از جمع های انجیلتی انسانها به عنوان افراد گناهکار می باشد. اگرچه موضوع گناه، حتی در 

ها متداول نیست، اما توجه صادقانه به کتاب مقدس، در رابطه با فرهنگ معارص، نشان می دهد کته 

 هنوز الزم است که به گناه اهمیت بدهیم. 

باید به وضوح در مورد گناه صحبت کنیم، چون در نسلی زندگی می کنیم که در گناه متولتد شتده و 

ما انسان های هستیم که رشارت برایامن همچون آِب خوردن استت، و رشایتط  1با گناه رشد می کند.

سقوط کردۀ خود را تشخیص منی دهیم، همچون ماهی که در آب زندگی می کند و متوجتۀ رطوبتت 

به همین دلیل، باید سخت تالش کنیم تا از نو، دیدگاه کتاب مقتدس را نستبت  2بدن اش منی شود.

بتودن انستان را کشتف کنتیم. درک متا از ختدا و انجیتل، وابستته بته ایتن به گناه داشته و گناه آلتود 

 موضوع است.

ما به عنوان ناظران انجیل عیسی مسیح، با سبک شمردن گناه، به حاشیه کشاندن مسأله، یا به طور 

کلّی اجتناب از آن، خدمتی به انسانها منی کنیم. انستانها فقتط یتک مشتکل دارنتد: آنهتا بته ختاطر 

انکار این مطلب، انکار یکی از اساستی تترین تعتالیم مستیحیت  3ورِد خشم خدا هستند.گناهشان، م

می باشد. این بی محبتی نیست که به انسانها بگتوییم کته گناهکارنتد، امتا عتدم بیتان ایتن مطلتب، 

بدترین شکل فساد است! درواقع، اگر دربارۀ گناهشان و داوری آیندۀ خدا هشدار ندهیم، خدا اعالم 

موعظۀ انجیل، بدون توجه به مشکِل گنتاه، ماننتد ایتن  4که خونشان بر گردن ما خواهد بود.می کند 

است که جراحات قوم را اندک شفایی داده و بگویید: "ستالمتی استت، ستالمتی استت"، حتال آنکته 

  5سالمتی نیست.
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پتولس کتاب رومیان نزدیکرتین کتاب به الهیات اصولی در کتتاب مقتدس متی باشتد. در ایتن نامته، 

رسول الهیات خود را در مقابل کلیسای روم قرار می دهد. او متی خواستت کته آنهتا را بترای مالقتاِت 

ید باید توجه کن 6بعدی خود آماده کند و امیدوار بود که آنها در سفر بشارتی به اسپانیا به او بپیوندند.

سی یا تعالیم مربوط به گنتاه که سه باب اول این نامه، غیر از یک مقّدمۀ مخترص، مربوط به گناه شنا

این رسول، در سه باب، با متامی عقل و منطق خود و با الهام روح القدس تالش می کنتد کته  7است.

 به هد  بزرگی برسد: گناهکار بودِن انسان را اابت کند و کّل دنیا را محکوم کند!

نتداده، بلکته ختدمِت مسیحیان معموالً ارصار می ورزند که خدا ختدمت محکومیتت و مترگ را بته متا 

این درست است، اما به این معنا نیست که نباید در مورد گناه صحبت کنیم  8عدالت، آشتی و حیات.

 یا نباید از کتاب مقدس استفاده کنیم تا توسط روح القدس، انسانها را به گناهشان ملزم کنیم.

ح، چیتزی غیتر از درست است که دیگر هی  محکومیتی "در مسیح عیستی" نیستت، امتا بتدون مستی

 9محکومیت نیست.

کتاب مقدس به ما می گوید که رشیعت به عنوان وسیلۀ نجات داده نشد، بلکه بته عنتوان وستیله ای 

برای منایان کتردِن رشارت گنتاه )بته عبتارت دیگتر، گنتاه بواستطۀ فرمانهتا، بستیار گنتاه آلتود شتد( و 

اگرچه امتروزه بته  10شگاه خدا محکوم است.(گناهکار بودِن انسان )به عبارت دیگر، متامی دنیا در پی

ندرت از رشیعت برای چنین هدفی استفاده می کنیم، هتی  شتاهدی در عهدجدیتد وجتود نتدارد تتا 

نشان دهد که این خدمت رشیعت نباید بخب رضوری اعالم انجیل باشد. واعظان قدیمی آنترا شتیار 

ا را آنها این نیاز را دیدند کته بایتد انستانه11ند.کردِن زمین، برداشنِت سنگها و کنار زدِن پرده ها نامید

در مقابل آینۀ رشیعت خدا نگاه دارند تا بیچارگی خود را دیده و برای دریافت رحمتت فریتاد برآورنتد. 

ا متا را البته نباید این کار را با روح غرور یا تکرّب انجام داد و نباید با خشونت با مردم برخورد کرد. ختد

خلق باشیم یا دیگران را برنجانیم، اگرچه شاید حقیقتی که با نهایت فروتنی موعظه فرانخوانده که بد 

 می کنیم، عدۀ زیادی را برنجاند.

هدِ  خدمت پولس رسول، محکومیت نبود، بلکه واقعاً برای انساِن محکتوم تتالش متی کترد، بتا ایتن 

ستوی مستیح بازگردنتد. در امید که شّدت فساد اخالقی خود را تصدیق کترده و بتا توبته و ایتامن بته 

کتاب رومیان، پولس، اول فساد اخالقی کّل دنیا را اابت می کند، دشمنی دنیا نسبت به خدا و عدم 

سپس به یهودیان متی پتردازد و اابتت متی کنتد کته  12تسلیم شدن در برابر حقیقتی که می شناسد.
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ا بته انتدازۀ غیریهودیتان در اگرچه به طور بینظیری بواسطۀ عطیۀ مکاشفۀ خاص برکت یافته انتد، امت

نهایتاً، با اراشۀ چند اتهام مستقیم و توهین آمیز برعلیه انسانی که در کتتاب  13پیشگاه خدا محکومند.

هتد  او چیستت؟ او در مباحثتۀ پایتانی  14مقدس یافت می شود، مباحثۀ خود را به پایان می رساند.

  15ام در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود."خود به ما می گوید: "هر دهانی بسته شود و دنیا به مت

" پولس نیز مانند ارمیا که پیب از او بود، برای این فراخوانده شده بود که نته تنهتا "بنتا کنتد و بکتارد

به گفتۀ ختودش، "استتداللها و هتر ادعتای  16بلکه " ریشه کن کرده و فرو ریزد، نابود کرده و براندازد"

پتولس بتا ختدمت روح القتدس و  17اخت خدا قد علم کند ویران می کند."تکرّب آمیز را که در برابر شن

بواسطۀ آیات کتاب مقدس سخت تالش کرد تا به امیِد اخالقگرایان کافر، یهودیان مذهبی و هر کس 

دیگری در این میان پایان بخشد. او نوشت و موعظه کرد تا دهان انسانها را ببندد تتا دیگتر هرگتز بته 

ا تتیا بهانه ای برای گناه نداشته باشند. امید آنها را به هر چیز دیگری از بین بترد عدالت خود نبالند 

 به سوی مسیح بیایند. 

آیا پولس رسول رصفاً یک مرد عصبانی و تلخ بود که تربی در دست داشت تتا برشتیت را نتابود کنتد؟ 

فتداِی غیریهودیتان خیر! او آنقدر برّشیت را دوست داشت که زندگی اش را همچون قربانی ریختنتی 

کرد، و حتی آرزو داشت که ختودش بته ختاطر بترادران یهتودی اش ملعتون شتود و از مستیح محتروم 

پولس به هامن دلیلی که یک پزشک بترای تشتخیص بتیامری متریض اش تتالش متی کنتد،  18گردد.

میتز برعلیه گناه موعظه کرد و می خواست که حتی بدترین خربها را اعالم کنتد. ایتن عمتِل محبتت آ 

برای نجاِت شنونده است. هر پاسخ دیگری توسط یک دکرت یا واعظ، بتی محبتتی و غیراخالقتی متی 

 بود.

شاید مناسب باشد که اکنون از خود بپرسیم که آیا موعظۀ انجیل ما چنین هتدفی را دارد. آیتا آنقتدر 

ا حقیقتت مواجته محبت داریم که حقیقت را تعلیم دهیم، گناه را منایان کنیم و شنوندگان ختود را بت

کنیم؟ آیا ما رحم و شفقت کتاب مقدس را داریم تا حقیقت را به انسانها بگوییم، با این امید که قلب 

شان تحت فشار گناه شان شکسته و فقط به مسیح نگاه کنند؟ آیا می خواهیم که خطِر سوء تفاهم و 

 بدنامی را بپذیریم تا حقیقت اعالم شود و انسانها نجات یابند؟

نظر می رسد که اعتقاد فزاینده ای، حتی در میان انجیلی هتا وجتود داردس طوریکته انستان غربتی به 

معارص، شکستگی ها و بارهای روانی زیادی را به خاطر احساس گناهب حمل می کند که ما جرأت 
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تترد و نتتابودش متتی کنتتیم. چنتتین  منتتی کنتتیم فشتتار بیشتترتی بتتر او وارد کنتتیم، چتتون در اینصتتورت خ 

متوجه منی شود که تفاوت زیادی بیِن شکستگی روانی و توبتۀ کتتاب مقتدس وجتود دارد، دیدگاهی 

توبه ای که به سوی حیات هدایت می کند. انسان متدرن بته شخصتیت ضتعیف تبتدیل شتده، چتون 

خودبین است و برعلیه خدا رسکشی می کند. او تحت فشار گناه می باشد، چون گناهکتار استت. او 

د تا گناهب را منایان کرده و او را به توبه بکشاند. فقط در این زمان، شکستتگی به کالم خدا نیاز دار 

 کتاب مقدس ایجاد می شود که به سوی حیات هدایت می کند.

برخورد خدا با قوم ارساشیل، منونۀ فوق العاده ای از این حقیقت متی باشتد. ختدا از طریتق اشتعیای 

از مرضوب شوید؟ چترا بتیب از ایتن ِعصتیان ورزیتد؟ نبی، رشایط ارساشیل را توصیف می کند: "چرا ب

متامی رَس بتیامر استت و متتامی دل متریض. از کتف پتا تتا فترق رس، در آن هتی  تندرستتی نیستتس 

رسارس، جراحت، کوفتگی و زخم تازه است، که نه بخیه شده، نه بستته گشتته، و نته بته روغتن مترهم 

نسان، شکسته شده و ضعیف بود، با اینحال خدا قوم ارساشیل، فوق از تصور ا 19گذاشته شده است." 

با اشاره به رسکشی آنها و دعوت شان به سوی توبه، برای خیّریت آنها به این مسئله رسیدگی کترد. او 

از کلامت سنگین زیادی برعلیه آنها استفاده کترد، امتا هتر یتک از اینهتا بترای منایتان کتردِن گنتاه و 

بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناهندس وای بر نسل رشیتران و بازگرداندن آنها رضوری بود. "وای 

فرزندان فاسد! خداوند را ترک گفته اند، بر قدوس ارساشیل اهانت روا داشته اند، و به او پشتت کترده 

همچنین "خداوند می گوید: "بیایید تا در برابر یکدیگر ح جت بیاوریم: اگر چه گناهتان شتام 20اند!" 

شد، همچون بر  سفید خواهد شدس و اگر چه همچون قرمز، رسخ باشتد، ماننتد پشتم چون ارغوان با

  21خواهد شد. اگر راغب باشید و گوش فرادهید، از نیکویِی زمین خواهید خورد."

همیشه شناسایی یک بیامری و توصیِف جّدیت آن، اولین قدم برای یافنت درمان است. انسانی که از 

ِی درماِن دارویی نخواهد بتود و انستان از خانتۀ در حتال ستوخنت فترار رسطان خود آگاه نیست، در پ

منی کند، تا زمانیکه بداند که آتب گرفته است. به این ترتیب، انسان به دنبتال نجتات نخواهتد بتود، 

مگر اینکه بداند که کامالً گمشده و از مسیح فرار نخواهد کرد، مگر اینکته بدانتد کته وستیلۀ دیگتری 

ز ندارد. باید دربارۀ گناه با انسانها صحبت کرد تا بتوانند آنترا تصتدیق کننتدس بایتد ا برای نجات وجود

خطر گناه آگاه شوند تا از آن فرار کنندس باید متقاعد شوند که نجات فقط در مسیح یافتت متی شتود، 

 تا بتوانند همۀ امیدشان را به عدالت خود کنار گذاشته و به سوی او بدوند.
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پیشین، بسیار توهین آمیز است که بسیاری از افتراد در جامعتت انجیلتی، حتتی بته  با علِم بر حقایق

گناه اهمیت منی دهند. حتی به نظر می رسد که آگاهانه تالش می کنند که از چنین موعظتاتی بته 

عنوان موعظات منفی و ویرانگر اجتناب کنند، اگرچه این یکی از خدمت های اولیۀ روح القدس متی 

آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه، عدالت و داوری تقصیر کتار استت.  باشد: "چون او

ید به لحاظ گناه، زیرا به من ایامن منی آورند. به لحاظ عدالت، زیرا نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواه

  22دید. و به لحاظ داوری، زیرا رشیس این جهان محکوم شده است." 

یح، خدا روح القدس را به جهان فرستتاد تتا انستان را نستبت بته گنتاه، طبِق کالم خداوند عیسی مس

ۀ عدالت و داوری ملزم کند. زیر نور گذاشنِت گناه و وادار کردِن گناهکار به توبه، یکی از خدمات اولیت

اوست. آیا ما به عنوان خادمان انجیل نباید چنین هد  را داشته باشیم؟ آیا موعظۀ ما نبایتد همتین 

عکس کند؟ آیا می توانیم با قدرت روح القدس موعظه کنتیم، درحالیکته منتی ختواهیم در عمل را من

این خدمت رضوری با روح القدس همکاری کنیم؟ اگرچه روح القتدس بته ابزارهتای انستانی وابستته 

نیست، اما خدا مقّدر کرده که انسانها از طریق موعظه، نسبت به گناه ملزم شده، توبه کنند و ایتامن 

با اینحال روح القدس چگونه می توانتد از موعظتۀ متا استتفاده کنتد،  23بخب را دریافت کنند.نجات 

 اگر ما نخواهیم که گناه را افشا کنیم یا انسانها را به توبه دعوت کنیم؟ کتاب مقدس به ما تعلیم متی

ملتزم  دهد که شمشیِر روح، کالم خداست، اما اگر خادمان خدا فقتط بتا اکتراه از ایتن شمشتیر بترای

 24کردِن انسانها به گناه استفاده کنند، آیا این کار خدمت و شخِص روح القدس را خاموش منی سازد؟ 

ها ما نباید برتسیم که از الگوی روح در برخورد با گناهان پیروی کنیم. اگر او می گوید که الزام انستان

، اعظانی که راه "بهرتی" یافتته انتدبه گناه رضوری است، باید در این کار به او بپیوندیم. کلیساها و و 

هی  پایه و اساسی برای امیِد خود ندارند که روح خدا در میان آنهتا کتار کترده و انستانها را بته ستوی 

 مسیح هدایت خواهد کرد.
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پیب از پایاِن این فصل، باید یک نکتۀ نهایی را بیان کنیم. بتزرگرتین دلیتل بترای اهمیتت دادن بته 

کار انجیل را برمی افترازد. شتام منتی توانیتد زیبتایی ستتاره هتا را در وستط روز در گناه این است که 

آسامن ببینید، چون نتور خورشتید، آنهتا را تحتت الشتعاع قترار متی دهتد. بته هرحتال، بعتد از غتروب 

خورشید و وقتی آسامن مانند قیر سیاه می شود، می توانید ستاره ها را با متتام شتکوه شتان ببینیتد. 

انجیل عیسی مسیح نیز به همین شکل است. ما زیبتایی حقیقتی آنترا فقتط در مقابتِل پتردۀ در مورد 

 منایب گناه خود می ببینیم. هر چه انسان تیره تر باشد، انجیل با روشنایی بیشرتی می درخشد.

به نظر می رسد که انسان هرگز متوجۀ زیبایی مسیح منی شود یا متوجۀ ارزش او منی شود، مگر 

 ر طیِ عت زشت گناه خود را دیده و خود را کامالً بیچاره بداند، و اینکه هی  لیاقت ندارد. داینکه طبی

دورانهای مختلف، شهادتهای زیادی از مسیحیانی داریم که هرگز یکبار هم به مسیح احرتام 

 عد ازنگذاشتند، تا اینکه یک روز روح القدس آمد و آنها را نسبت به گناه، عدالت و داوری ملزم کرد. ب

اینکه تاریکی شدید گناه شان آنها را در بر گرفت، مسیح مانند ستارۀ صبح ظاهر شد و برای آنها 

  25ارزشمند شد.

حیرت انگیز است که وقتی ایامنداران حقیقی عیسی مسیح، موعظه ای را در مورد تباهی انسان می 

از مسیح پ ر می شوند. به ختاطر  شنوند، با خوشی از کلیسا خارد شده و با غیرت تازه ای برای پیروی

این نیست که آنها گناه را ستبک متی شتامرند یتا بته نتوعی از جایگتاه گنتاه آلتود ستابق ختود راضتی 

هستند. بلکه حقیقت، آنها را با خوشی وصف ناپذیری پ ر می کند، چون در تتاریکی بیشترت چیزهتای 

دیتِد بتزرگرتی نستبت بته ختدا داشتته  بیشرتی را از مسیح دیده اند! ما اجازه منی دهیم که انستانها

 باشند، چون کاری منی کنیم که آنها دیِد کمرتی نسبت به خود داشته باشند.
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 فصل یازدهم

 

 اهمیت دادن به خدا

 زیرا همه گناه کرده اند. 

  23:  3رومیان  -

 .به تو، آری تنها به تو، گناه ورزیده ام

  4:  51مزامیر  -

علیه انسان، در فرهنگی که به گناه می خندد و آنرا به عنوان ف تیلت متی در متون باال، رأی الهی بر 

پذیرد مفهوم کمی دارد. فرهنگ ما بدی را نیکی و نیکی را بدی می خواندس ما ظلمت را به جای نتور 

برای جلوگیری از این جریان، بایتد بته طریتق موعظته کنتیم کته  1و نور را به جای ظلمت می نشانیم!

به انسانها نشان بدهد. بهرتین روش برای رسیدن به این هد  این است که نه تنها  سنگینی گناه را

دیدگاه کتاب مقدس را در مورد انسان تعلیم دهیم، بلکه دیدگاه کتتاب مقتدس را در متورد ختدا نیتز 

تعلیم دهیم. انسانها برای درک طبیعت فاسد گناهی که مرتکب می شوند، باید دیدگاه واالی کتتاب 

در رابطه با کسی کته برعلیته او مرتکتب گنتاه متی شتوند، درک کننتد. اگتر شتجاع تترین و  مقدس را

سختدل ترین کافر،  رّه ای از هویت خدا را درک می کرد، بالفاصتله تحتت فشتار ستنگینی گنتاهب 

 نابود می شد. 

یا حتی  اگر گناه در منت معارص ما مطرح می شود، این گناه برعلیه انسان است، گناه برعلیه جامعه،

گناه برعلیه طبیعت، اما به ندرت فرهنگ ما گناه را برعلیه خدا می داند. برعکس کتاب مقدس، همۀ 

ت گناهان را نهایتاً و از همه مهمرت، گناه برعلیه خدا می داند. داوود پادشاه به اعتامد قوم اش خیانت

بته  توبیخ ناتان نبتی نهایتتاً او راکرد، زنا کرد و حتی قتل مرد بیگناهی را ترتیب داد، با اینحال وقتی 

ه را توبه کشانید، با اعرتا  در ح ور خدا فریاد برآورد: "به تو، آری تنها به تتو، گنتاه ورزیتده ام و آنچت

  2که در نظرات بد است به عمل آورده ام."
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حتتی ما از این منت به دو حقیقت مهم پی می بریم. اوالً، اگرچه گناه برعلیه مخلوقات دیگتر استت و 

برعلیه خوِد خلقت، متامی گناهان اول از همه و بیب از همته برعلیته خداستت. دومتاً، گنتاه زشتت و 

فجیع است، نه رصفاً به خاطر اینکه باعث بدبختی دیگران یا به طور کلّی باعث بدبختی خلقتت متی 

ت کته الیتِق شود، بلکه اساساً و مخصوصاً به خاطر اینکه توهینی برعلیه خدای رسمدی و پ رجالل اس

کامل ترین محبت، عبادت و اطاعت از جانب خلقت اش متی باشتد. بنتابراین، انستان هرچته بیشترت 

جالل و برتری خدایی را درک کند که برعلیه او گناه ورزیده، بیشرت طبیعت رشارت آمیتز گنتاه اش را 

رشیعتت  درک خواهد کرد. شناخت حقیقی خدا باعث می شود که انسان حتی کوچکرتین تخلّتف از

 خدا را به عنوان جنایتی توصیف ناپذیر بداند، با اینحال نادیده گرفنِت خدا باعث می شود که گناه را

 به عنوان موضوع کوچکی بدانند که عواقب کمی به همراه دارد. 

اگر شخص می خواهد که دیدگاه درستی نسبت به واقعیت داشته باشد، شناخت حقیقت خدا بترای 

ر رضوری و اساسی می باشد. یک دیدگاه نادرست نسبت به خدا نهایتتاً منجتر ایامن مسیحی یک ام

به ایجاد دیدگاه نادرست نسبت به همۀ مستاشل دیگتر متی شتود. ایتن بته طتور ختاص در متورد گنتاه 

، قوم ارساشیل را مسخره می کند که اساسیرتین حقایق شخصتیت او 50حقیقت دارد. خدا در مزمور 

بتی احستاس و  -ند. آنهتا بته ایتن بتاور رستیده بودنتد کته ختدا ماننتد آنهاستترا فراموش یا رد کرده ا

دیدگاه نادرست آنها نسبت به خدا، آنها را به سوی دیتدگاه نادرستت  3تأایرناپذیر در برابر بی عدالتی.

نسبت به گناه سوق داد. آنها هر محدودیت اخالقی را کنار گذاشتته و بتدون تترس یتا رشم، از مستیر 

شدند. رسکشی آنها باعث نابودی شان شتد. بته ختاطر عتدم معرفتت و شتناخت هتالک خود منحر  

 4شدند. 

به همین دلیل ارمیای نبی اعالم کرد که شناخت حقیقی خدا ارزشمندتر از هر شایستتگی، ف تیلت 

یا برکتی می باشد: "خداوند چنین می فرماید: حکیم به حکمت خویب فخر نکند و مرد نیرومنتد بته 

نَنازد و دولتمند به دولت خویب نبالد. بلکه هر که فخر می کنتد، بته ایتن فختر کنتد کته نیروی خود 

فهم دارد و مرا می شناسد و می داند که من یهوه هستم که محبت، انصا  و عدالت را در جهتان بته 

  5جا می آورم. زیرا از این چیزها لذت می برم، این است فرمودۀ خداوند." 

وییم که نادیده گرفنِت صفات خدا در خیابان ها و نیمکت های کلیسا به وفتور اغراق نکرده ایم اگر بگ

یافت می شود. شاید انسانها دربارۀ موضوعات خاص، نظرات نسبتاً کتاب مقدسی دربارۀ خدا داشته 
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باشند، اما اک یت افراد، کامالً نسبت به گناه و موِضتع ختدا نستبت بته آن فریتب ختورده انتد. شتاید 

زهای عالی در مورد محبت، شفقت و رحمتت ختدا بگوینتد، امتا بته طتور مشتکوک دربتارۀ انسانها چی

قّدوسیت، عدالت و سلطنت او سکوت می کنند. به همین دلیل بسیاری از افراد نسبت به خدا، کوته 

 بین و نسبت به ماهیت حقیقی گناه شان نابینا هستند.

خت حقیقتی ختدا منایتان کنتیم. بایتد نظریتۀ ما باید در موعظۀ انجیل، بدی گناه را با گسرتش شتنا

کامل کتاب مقدس را دربارۀ متام صفات خدا اعالم کنیم، مخصوصاً صفاتی که کمترت متردم پستند و 

 کمرت باِب طبعِ انسان نفسانی می باشد: برتّریت خدا، سلطنت مطلق، قدوسیت، عدالت و محبّت.

 

 برتری خدا

زندگی متی کنتیم درک کنتیم، دورانتی کته انستان ختود را  ما باید دوران عجیب و غریبی را که در آن

مقیاس همه چیز ساخته است. انسانگرای دنیوی به پایین نگاه کترده و ختود را بتاالتر از هتر چیتز در 

ین مقیاس تکامل می بیند. او به باال نگاه کرده و چیزی منی یابد. بنابراین،غفلتاً او پادشاه است، تعی

ۀ قانون و رسپرست این سیّاره. چون کسی را باالتر از خود ندارد تتا ختود کنندۀ رسنوشت خود، سازند

نی را با او مقایسه کند، با این فریب زندگی می کندس ناغافل از اینکه در بهرتین حالت، نََفس او در بی

اش است و پو  است، روزهای عمرش همچون علف است و به وزش بادی از میان متی رود، همچتون 

  6کوتاه زمانی ظاهر می شود و بعد ناپدید می گردد. ب خاری است که

حتّس 7انسانگرای مذهبی بهرت از همتای دنیوی خود نیست، هرچنتد کته جامتۀ انجیلتی متی پوشتد.

شدیدش نسبت به ارزش شخصی خود، به همراِه تأایرات روانشناسی زمان حال، دربارۀ خودشناستی 

ردِن مستاشل بایتد بگتویم کته هتامن واعظتانی کته و رضایت از خود ویرانگر بوده است. بترای بتدتر کت

فراخوانده شده اند تا چنین خطتایی را در کلیستا منایتان کننتد، اکنتون مشتغول تترویج آن هستتند. 

اگرچه بسیاری از تعلیامت در مورد خدا درست استت، امتا جتالل او تتابعِ نیازهتای احساستی انستان 

، بته جتای اینکته بترعکس باشتد. بعتالوه، اکنتون شده، به طوریکه اکنون خدا برای انسان وجود دارد

اهدا  خدا و خشنودی ابدی کامالً وابسته و آمیخته با خیّریت انستان متی باشتد، بته طوریکته ختدا 

منی تواند بدون ما راضی یا کامل باشد. اگرچه شاید این بیانیه هتا اغتراق آمیتز بته نظتر برستند، امتا 
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ت انجیلی به دنیا اعالم می کند، نشان می دهد که اینها توجه صادقانه به چیزهای که حقیقتاً جامع

 اغراق نیست. 

متایل به انسانگرایی در مسیحیت معارص، تأایر ویرانگری بتر انجیلتی داشتته کته بته دنیتا اعتالم متی 

کنیم. کوته بینی ما نسبت به خدا، در موعظۀ ما ظاهر شده و باعث متی شتود کته شتنوندگان متا بته 

نسبت به خودشان ادامه دهند، و مانع از این می شود که از خداونتد برتستند،  بلندنظری بدعت آمیز

 مشتاق او باشند یا خیّریت نهایی و رضایت خود را در جالل دادِن او بیابند. ما آنقدر در طترز تفکتر و

اعالمیۀ خود سقوط کرده ایم که پاسخ به اولین و بزرگرتین س ال در درست ترین و قابل احرتام ترین 

رسشنامۀ مذهبی برای اک  انجیلی ها ناشناخته است: " کار اصلی و نهایی انسان چیست؟ جتالل پ

   8دادِن خدا و لذت بردن از او به طور کامل و تا ابد."

با وجود متام رسوصداها و رسدرگمی ها، چه کار باید کرد؟ دوره ای که باید ستپری کنتیم، بته هتامن 

ازه دشوار نیز می باشد. ما باید متعهد شویم که صتفات ختدا را بته اندازه که ساده است، به هامن اند

دون ویترایب و بتدون اینکته از بتخام، کامتل،  -هامن شکل که در کتاب مقدس می باشد اعالم کنیم

 فیلرتِ فلسفه های انسانگرایی دوران ما بگذرد.

را در کتتاب مقتدس آشتکار خدا نیاز ندارد که ما از او دفاع کنیم. اگر او را به هامن شتکلی کته ختود 

متا بایتد در بتیِن انستان هتای ختودبین ایستتاده،  9کرده اعالم کنیم، او از خودش دفاع خواهتد کترد!

اعتقادات شان را به چالب بکشانیم و با اعالم حقیقت، چشامن شان را به سوی بتاال هتدایت کنتیم. 

نادیتدنی، "بتر متتام زمتین متعتال باید به آنها بگوییم که خداونتد تنهتا خداستت، ابتدی، فناناپتذیر و 

باید به آنها هشدار بدهیم که ملت ها همچون قطره ای در َدلَوند و همچون غبتاری بتر کفتۀ  10است".

باید آنها را به این نتیجه برسانیم که عظمت، قدرت و جالل و شوکت از آِن اوست، هر آنچه در 11ترازو.

بایتد بته  13یتز از او و بته واستطۀ او و بترای اوستت.زیرا همه چ 12آسامن و زمین است متعلق به اوست.

وضوح و رصاحت اعالم کنیم که این خدایی است که برعلیه او گناه کرده ایم و چون او خیلتی عظتیم 

 است، گناه ما بسیار بد است. 
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 سلطنت مطلق خدا

د. ایتن بدون شّک، انسان نفسانی، سلطنت مطلق خدا را به عنوان نامطبوع ترین صفت خدا می بین

موضتتوع بتته طتتور ختتاص در دنیتتای متتدرن غربتتی حقیقتتت دارد، جاییکتته فردگرایتتی، خودمختتتاری و 

دموکراسی، موضوعات مقدس، حقوق اصلی و حقتایق بتدیهی متی باشتند. اگرچته اینهتا موضتوعات 

باشکوه هستند که باید فرمانروایی انسان بر انسان را تعریتف کترده و محتدود ستازند، امتا بایتد دامئتاً 

اقب باشیم که با گستاخی، خدا را در فرمانروایی اش محدود نکنتیم. کتتاب مقتدس بتدون پتوزش مر 

اعالم می کند که خداوند تخت خویب را در آسامن استوار ستاخته و پادشتاهی اش بتر همته مستلط 

هی  محدودیتی در سلطنت او نیست و هی  مخلتوق یتا فعتالیتی فراتتر از قلمترو ستلطنت او 14است.

وجود زنده، هر مخلوق و متام وقایع تاریخ متعلّق به اوست. او هر آنچه را کته بخواهتد در نیست. هر م

بنا به قصد و رأی خود همۀ کارها را انجتام متی دهتد و هتی  کتس  15متام خلقت به انجام می رساند.

 18موجِد سعادت و آفرینندۀ مصیبت است.17او می ک شد و زنده می کند. 16منی تواند تغییراش دهد.

نقشته هتای خداونتد  19کسی را یارای آن نیست که دست او را بازدارد، یا او را بگوید: "چه کرده ای؟"

هی  حکمتی، هتی  بصتیرتی و هتی  مشتورتی 20جاودانه پابرجاست و تدبیرهای دلب در همۀ نسلها.

نتدر سلطنت او سلطنتی است جاودانی، و پادشاهی اش، نسل ا 21نیست که علیه خداوند به کار آید.

او هرگز تغییر نخواهد کرد و هی  کس جای او را نخواهد گرفت. او همیشه خداوندی خواهد  22نسلس

 بود که در نزدش می ایستیم. 

انسان باید بداند که وقتی گناه می کند، برعلیه خدای کوچک یا ریاستت یتک منطقتۀ کوچتک گنتاه 

ا خدای متعال و حاکم یکتا و شاه شاهان نکرده، بلکه برعلیه شاِه شاهان، خداوند آسامن و زمین، تنه

آنها باید هر گناهی را مانند اعالم جنگ برعلیه تنها کسی ببینند کته  23و رِب ارباب گناه کرده است! 

جهان را با یک کلمه خلق کرده و آزادانه و بدون زحمت بر آن سلطنت می کند. او به ستاره ها فرمان 

در جای خود قرار گرفتند. او به سیّارات فرمتان داد کته متدار  داد که مراقب آسامن شب باشند و آنها

شتته خود را بیابند و آنها از فرمان او پیروی کردند. به درّه هتا فرمتان داد کته فروریزنتد و کوههتا برافرا

شوند و آنها با ترس اطاعت کردند. او در شن، خطّی کشید و به دریتای شتجاع گفتت کته از آن فراتتر 

 احرتام تعظیم کرد. نرود و دریا با 
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اما با وجود اطاعت تغییرناپذیِر بزرگرتین قدرتهای خلقت انسان همچنان م شت کوچکب را به ستوی 

خدا دراز کرده است. این کار او آنقدر رقّت انگیز است که مانند کِرمی است که رسش را به دنیایی از 

انسانی است که بته سیستتم محتافِظ سنگ خارا می کوبد و به اندازه ای خود ویرانگر است که مانند 

 زندگی متصل شده و سعی می کند که سیم آن را از برق بکشد. 

ما به عنوان واعظان انجیل باید به سلطنت مطلق خدا اهمیت بتدهیم و بته انستانها اابتت کنتیم کته 

گناه شان یک جنایت بیرحامنه است که دیوانگی و طبیعت خود ویرانگر قلب ستقوط کترده را نشتان 

ی دهد. به هر حال، اگر نخواهیم که پ ری خدا را شناسانیده و این حقایق سنگین را بته شتنوندگان م

خود بگوییم، در اینصورت در حّق شان بی عدالتی کرده و آنها را محکوم به زنتدگی در جهالتت و ب تت 

 نها ترِس او راپرستی کرده ایم. کتاب مقدس به ما می گوید که خدا خود را به ارساشیل آشکار کرد تا آ 

در نتیجه ما باید نظریۀ کامل مکاشفۀ خدا را موعظه کنیم تا متام ملّتها تترس  24در دل داشته باشند.

او را داشته و نجات یابند. هر قدر که او را بشناسند، هامن قدر ماهیت رشیر گناه شان را درک کترده 

 اهند بود. و احتامالً در انجیل عیسی مسیح به دنبال درمانی برای آن خو 

 

 قدّوسیت خدا 

هر دو عهد در کتاب مقدس، خدا را به عنوان قّدوس، قّدوس، قّدوس توصیف می کنند. ایتن فرمتول 

شناخته می شود و قویرتین شتکِل صتفت عتالی در زبتان عتربی  trisagionسه بخب غالباً به عنوان 

ازه برمنتتی افرازنتتد. نویستتندگان کتتتاب مقتتدس، هیچیتتک از صتتفات ختتدا را تتتا ایتتن انتتد26متی باشتتد.

قّدوسیت او رصفاً یک صفت در میان صفات بسیار نیست، بلکه زمینه ای است که در آن متام صفات 

الهی دیگر باید تعریف و درک شود. بنابراین بیب از همه انسان باید بدانتد کته ختدا قتّدوس استت! 

، نجتات و متتام واقعیتت ادراک آنها از این صفت، تعیتین کننتدۀ ادراکشتان از ختدا، خودشتان، گنتاه

نادیتده گترفنِت  27خواهد بود. حکیِم امثال به ما تعلیم می دهد که شناخت آن قّدوس، بصیرت است.

این صفت بسیار مهم، همچون نادیده گرفنِت خدا و پذیرِش تفسیر غلِط متام صفات و کارهای الهتی 

ی دیدگاه کج یا منحر  نسبت دیگر است. نه فقط این، بلکه عدم شناخت آن قّدوس انسان را به سو 

به خودش سوق می دهد. بنابراین، اگتر انستانها متی خواهنتد طبیعتت ترستناک گنتاه شتان را درک 

 کنند، باید اول طبیعت قّدوس خدا را درک کنند! 
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می باشد که بته معنتای جتدا شتده، عالمتگتذاری شتده،  qadoshبرگرفته از لغت عربی  قّدوسکلمۀ 

اره گیری از مصار  معمولی می باشد. این کلمته در متورد ختدا، دو حقیقتت کنار گذاشته شده یا کن

او بته عنتوان ختالق، برتتر از  28مهم را نشان می دهد. اوالً، قّدوسیت خدا به برتری او اشاره می کنتد.

متام مخلوقات است و کامالً مجزا از متام چیزهای که ساخته و نگاه می دارد. ایتن متتایز یتا جتدایی 

و متام چیزهای دیگر، رصفاً از نظر کّمیت نیستت )متثالً: ختدا بتزرگرت استت( بلکته از نظتر  میان خدا

کیفیت است)مثالً : خدا یک موجود کامالً متفاوت است(. رصفنظر از شکوه شخصی، متام موجودات 

دیگر بر روی زمین و در آسامن، رصفاً مخلوق هستند. فقط خدا، خداست، جدا، برتر و دست نیافتنی 

باشکوه ترین فرشته ای که در ح ور خدا می ایستد، بیب از کوچکرتین کرمتی کته بتر روی  29ت.اس

او غیتر قابتل مقایسته 30زمین می خزد، به شباهت خدا نیست. هی  کتس مثتل ختدا قتدوس نیستت.

 است!

متفتتاوت بتتودِن ختتدا باعتتث متتی شتتود کتته انستتانها حیتتران شتتده و از او برتستتند. حیتترت انگیزتتترین و 

ترین موجودات آسامن و زمین، مخلوقاتی ماننِد ما هستند. اگرچه ما در برابر آنها کوچتک وحشتناک 

هستیم، قدرت شان از ما بیشرت است و با حکمت و زیبایی خود ما را رشمنده می کنند، اما همچنتان 

ه فقتط ن -مخلوق هستند و تفاوت شان رصفاً در کّمیت شان است. اما خدا قّدوس، بینظیر و جداست

زرگرت، بلکه کامالً و متاماً متفاوت است. به همین دلیل، موسی و قتوم ارساشیتل رساییدنتد: "کیستت ب

   31چون تو ای خداوند، در میان خدایان؟ کیست مانند تو، زورآور در قدوسیت؟" 

دوماً، قدّوسیت خدا به برتر بودن او بر فساد اخالقی خلقت اش اشاره متی کنتد. او از متتام چیزهتای 

 33او نور است و هی  تاریکی در او نیست.32میز و گناه آلود جداست. او بی عیب و خالص است! کفرآ 

او با هی  بدی وسوسه منی  34او پدر نورهاست که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی.

متۀ ه 36چشتامن او پتاکرت از آن استت کته بتر رشارت بنگتردس35شود و کسی را نیز وسوسه منتی کنتد.

چیِز نفرت انگیزی که باعث تنفتر و انزجتار متی شتود. هتر کته بتی  -گناهان برای او نفرت انگیز است

بته  37عدالتی کند، در ح ور تخت او نفرت انگیتز استت، و روی او برعلیته متتامی گناهکتاران استت.

دا همین دلیل، مقّدس ترین و رسسپرده ترین انسانهای کتاب مقدس که توانستتند از نزدیتک بته خت

رده افتاده و فریاد برآوردند: "وای بر من کته هتالک شتده ام! زیترا کته  نگاه کنند، در ح ور او مانند م 
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مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ستاکنم و چشتامنم پادشتاه و خداونتد لشتکرها را 

  38دیده است."

د بدانند که گمشده انتد. بته هتر یک روند منطقی در نجات انسانها وجود دارد. آنها پیب از نجات بای

 حال، پیب از اینکه بتوانند تصدیق کنند که حقیقتاً گمشده اند، باید بدانند که گناهکارند. و نهایتتاً 

باید بدانند که خدا قّدوس است، پیب از اینکه کامالً ماهیتت دردنتاک گنتاه شتان را درک کننتد! بتا 

 وقیقت گناِه انسانها، هی  خیّریتتی بترای آنهتا نتدارد، علِم بر این حقایق، باید بدانیم که عدم بیان ح

وقتی آنها را به سوی شناخت آن قّدوس هدایت منی کنیم، هتی  لطتف بته آنهتا نکترده ایتم. خداونتد 

عیسی مسیح مصّمم بود که انجیل و ملکوت فقط تا حّدی پیرشفت کند که انسانها یاد بگیرند که نام 

بنتابراین، موعظتۀ انجیتل بتا  39وان قتّدوس بته او احترتام بگذارنتد.خدا را "گرامتی" بدارنتد، یتا بته عنت

 امانتداری انجام منی شود، مگر اینکه به قّدوسیت خدا اهمیت داده شود.

 

 عدالت خدا

متی باشتد.  dikaíosترجمه شده و اصطالح یونتانی مترتادِ  آن  tsaddik، از کلمۀ عربی عادلکلمۀ 

ری اخالقی خدا اشاره متی کننتد. بتر استاس کتتاب مقتدس، هر دو اصطالح به درستی، صّحت یا برت

عدالت خدا رصفاً چیزی نیست که او تصمیم می گیرد که باشد یا انجام دهد، بلکه یتک امتر رضوری 

او  40برای طبیعت او می باشد. او خدای عادل استس عدالت او تا ابداالباد است و او تغییر منی کنتد.

همیشه طوری عمل می کند که بتا هویتت اش 41ش منی سازد.خدای امین است که عدالت را مخدو 

  42سازگار باشد. بنابراین، متام اعاملب کامل است و راه هایب جملگی انصا  است.

رفتار عادالنۀ خدا با خلقت اش، به طور خاص، صتفت عتادل او را نشتان متی دهتد. کتالم اش بته متا 

او بدون تغییِر فکر ناگهانی، جانبتداری  اطمینان می بخشد که عدل و انصا ، اساس تخت اوست، و

زیرا خداوند عادل استت، اعتامل عادالنته را دوستت  43یا بی عدالتی بر همه چیز فرمانروایی می کند.

بنابراین، او منی تواند از نظر اخالقتی بیطتر  باشتد یتا  44می داردس و از همۀ بدکاران نفرت می کند.

گان بی تفاوت باشد، بلکه آنها را با عدالِت سازش ناپتذیر نسبت به شخصیت و اعامل انسانها یا فرشت

و برابری آمیزش ناپذیر داوری خواهد کرد. چنانکه مزمورنویس اعالم می کنتد: "امتا خداونتد جاودانته 
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جلوس فرمودهس او تخت خویب را برای داوری استوار داشته است. او خود بتر جهتان بته عتدل حکتم 

  45داوری می کند."می راندس و بر قومها به انصا  

بر اساس چنین حقایقی، ما این ضامنت را داریم که در روزی که خدا اعتامل همتۀ انستانها را داوری 

می کند، حتی افراد محکوم نیز رسشان را در برابر او خم کرده و اعالم می کنند که خدا عادل است! 

شتنت را بته عتدالت قتدوس چون خداونِد لشکرها به انصا  متعال خواهد بود، و ختدای قتدوس خوی

هی  کس منی تواند او را متهم به انجام اعامل خطا کند، چون او خدای عتادل استت 46خواهد منود.

  47که در اعامل، احکام و ق اوت اش، هی  کاستی نیست.

این خرِب عدالت یا انصا  خدا، هم خوب است و هم بتد. ایتن یتک خترب ختوب استت، چتون متا متی 

 قدرمتند و حاکم، عادل و منصف باشد. چیزی وحشتناکرت از این نیست کته خواهیم که خدای کامالً

یک موجود، هم قادر مطلق باشد و هم بد. یک خدای غیراخالقی بتا قتدرت بستیار زیتاد، باعتث متی 

شود که هیتلرهای این دنیا همچون مجرمتان کتوچکی باشتند کته مجترم بته گنتاه انتد. اگتر ختدایی 

 باشد!هست، ما می خواهیم که عادل 

از طر  دیگر، یک خدای عادل، مشکالت بزرگتی بترای انستان ایجتاد متی کنتد. در حقیقتت، شتاید 

 بگوییم که بزرگرتین مشکل انسان، عدالت خداست. منطق ساده، ما را به این نتیجه می رساند:

 خالق و حاکم جهان هستی، هم عادل و هم نیکوست. اولین بیانیه:

نیکو، با متام چیزهای ناعادل یا بد مخالفتت کترده و آنهتا را داوری  یک خدای عادل و دومین بیانیه:

 خواهد کرد.

 همۀ انسانها بد و مجرم به بی عدالتی هستند.  سومین بیانیه:

 بنابراین، خدا با متام انسانها مخالفت کرده و آنها را داوری خواهد کرد. نتیجه:

ای ناعتادالن خترب ترستناکی استت. عدالت خدا، خترب خوشتی بترای مخلوقتات عتادل استت، امتا بتر 

نویسندۀ امثال این حقیقت را تأیید می کند: "اجترای عتدالت، پارستایان را شتادمان متی ستازد، امتا 

  48ظاملان را به وحشت می افکند."

اگر ما عادل بودیم، هامنطور که خدا عادل است، در اینصورت خرب داوری قطعی باعث متی شتد کته 

 49ا عادل نیستتیم، در حقیقیتت هتی  کتس عتادل نیستت، حتتی یکتی.جشن بگیریم. به هر حال، م
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بنابراین، انتظاِر داوری عادالنۀ خدا باید ترس عظیمی در همۀ انسانها ایجاد کند و باعث شود که بته 

دنبال یک وکیل باشند. این حقیقت که خرب داوری آینده، در اک  انسانها تأایری منی گتذارد، متا را 

ج می رساند. اوالً، وجدان شان خشکیده و معتقد اند کته همتۀ اینهتا یتک استطوره به یکی از این نتای

است. دوماً، خود را عادلرت از آنکه هستند، می دانند. سوماً، عتدالت ختدا را کمترت از آنچته کته واقعتاً 

هست، می شناسند. چهارماً، از چنین موضوعاتی آگتاهی ندارنتد، چتون ستکوی موعظتۀ انجیتل، بته 

 وح برای آنها موعظه می کند.ندرت با وض

در بسیاری از فرهنگهای رسارس دنیا، عدالت غالباً به عنوان زنی با یک ترازو در دستانب نشتان داده 

شده که حجابی چشامنب را می پوشاند. این تصویر می خواهد نشتان دهتد کته عتدالت نستبت بته 

ده، چیتز باشتکوهی نیستت: متا جانبداری و رشوه، کور است، اما این تصویر بترای انستان ستقوط کتر 

نسبت به عدالت، انصا  و برابری کور هستتیم. متا انستان هتای بتا تترازوی نتامیزان و وزنتۀ نادرستت 

 15پَِر کاه را در چشم برادر خود می بینیم، اما از چوبی که در چشم خود داریم، ناآگتاهیم. 50هستیم.

ی که قتوم ختود را غتارت کترده و طمتعِ برعلیه حاکامن سیاسی فاسد شکایت می کنیم، برعلیه افراد

کنرتل نشدۀ غولهای مشارکتی اعرتاض می کنیم، اما منی بینیم که شباهت های قابل توجهی بتین 

آنها و ما وجود دارد. تنها تفاوِت موجود، در شّدت آن است. ما نیز نان دزدی می خوریم، دهتان ختود 

یم. ما منی دانتیم کته وقتتی داوری الهتی را را پاک کرده و می گوییم که هی  خطایی مرتکب نشده ا

برعلیه بزرگرتین گناهکاران این دنیا متی طلبتیم، داوری را بتر ختود متی آوریتم. متا نستبت بته اتهتام 

  52جهانی کتاب مقدس برعلیه همۀ انسانها بی توجهیم: "هی  کس پارسا نیست، حتی یکی."

ه و بتی عتدالتی انستانها را افشتا کنتیم. بایتد به عنوان واعظان انجیل، باید عدالت خدا را اعالم کترد

جّدیت عدالت خدا را نشان داده و اابت کنتیم کته کتوچکرتین انحترا  از استتاندارد کامتل او، از متا 

سلب صالحیت کرده و ما را محکوم می کند. انسانها بایتد بداننتد کته فقتط عمتل ناعادالنته از طتر  

کوم شوند و دنیا را وارِد هترد و مرجتی کترد کته ظتاهراً اولین والدین ما باعث شد که همۀ انسانها مح

فقط در اینصورت آنها متوجه می شوند که اعامل ناعادالنتۀ بتی شامرشتان،  53غیرقابل اسرتداد است.

باعث می شود که بر پایۀ ف یلت و لیاقت خود، صالحیت روابتط مستاعد را بتا ختدا نداشتته باشتند. 

که انسانها باید چه کار کنند تتا در ح تور ختدا ستاکن شتوند،  وقتی دنیای بی ایامن از ما می پرسد

پاسخ ما باید جّدی و برّنده باشد. اگر انسان به دنبال رابطه با خداست، پس خدا فقط یک چیز از او 
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می خواهد: اینکه او در هر لحظه از زندگی روزانه اش، یک زندگی کتامالً اخالقتِی بتی عیتب و نقتص 

ندگان ما غیرممکن بودِن چنین چیزی را پذیرفتند، سپس آنهتا را بته ستوی وقتی شنو  54داشته باشد.

 مسیح هدایت می کنیم.
 

 محّبِت خدا

هی  چیز به اندازۀ موعظۀ واضح و پیوستۀ محبتت ختدا، رشارت و گنتاه انستان را منایتان منتی کنتد. 

به او مقایسه  وقتی واعظ این صفت متعاِل اعلی علیین را با بی عالقگی و دشمنی مخلوقاتب نسبت

  55می کند، رشارت انسان را منایان ساخته و نشان می دهد که گناه بسیار پلید است.

واعظ انجیل باید انسانها را با محبت خدا اشباع کنتد. انستانها بایتد بداننتد کته بته ختاطر لیاقتت یتا 

، ختود را ف یلت خودشان نیست، بلکه محبت خدا باعث می شود که او برای خیریت یا نفع دیگتران

آنها بایتد بداننتد کته محبتت ختدا بتیب از یتک رفتتار،  56آزادانه و با از خودگذشتگی فدای آنها کند.

است، بخشی از وجود یا ماهیت اوستت. ختدا نته تنهتا محبتت  صفتاحساس یا عمل است. این یک 

ر حبت حقیقی استت، و هتماو جوهِر وجودی  58او خدای محبت است. 57.استبلکه محبت  -می کند

محبت حقیقی از او که منبع نهایی محبت است، جاری می شود. انستانها بایتد بداننتد کته شتامرش 

ستارگان آسامن یا  رات شن روی زمین، راحت تتر از ستنجب محبتت یتا توصتیف محبتت خداستت. 

 بلندا، عمق و پهنای آن فراتر از ادراک بزرگرتین و داناترین مخلوقات است. 

ا نسبت به انستان هتای گناهکتار را بتا توصتیف خیرختواهی ختدا نشتان واعظ انجیل باید محبت خد

ای خیریت دیگتران، برکتت دادن بته آنهتا و افتزایب ستعادت شتان. شتهادت کتتاب متایل او بر  -دهد

مقدس این است که او خالق بامحبت است که خواهاِن برکتت و نفتعِ فرشتتگان، انستانها و حیوانتات 

ال  نظریه های است که او را به عنوان خدای هوس باز یا کینه جو او کامالً برخ59پَست تر می باشد.

نشان می دهند که خواهتاِن ستقوط و بتدبختی خلقتت اش متی باشتد. او بترای همگتان نیکوستت و 

او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و باران خود را  60رحمت اش بر متام کارهای دست اوست.

هر بخشتب نیکتو و هتر  62او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است.61اراند.بر پارسایان و بدکاران می ب

  63عطای کامل از جانب اوست.
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واعظ انجیل باید با تعریف و رشح رحمت و فیض خدا، محبت او را نستبت بته انستان هتای گناهکتار 

شتفقت او نشان دهد. انسان ها باید بدانند که رحمت خدا نشاندهندۀ ِمهر و محبت او، قلب رشو  و 

نسبت به بیچاره ترین و بدبخت ترین مخلوقات اش می باشد. کتاب مقدس او را خداوند رحمت متی 

  64خواند و او را " پ ر از" رحمت و در رحامنیت "دولتمند" توصیف می کند.

انسان ها باید فیض خدا را نشانه ای از خواستۀ او بدانند که منی خواهد با انسانها مطابق لیاقتت یتا 

زش شان رفتار کند، بلکه با مهربانی و سخاومتندی ختود بتا آنهتا رفتتار متی کنتد. او ختدای فتیض ار 

او مشتاق است که نسبت به انسانها فیّاض باشد و منتظر است تتا بتا رحتم و شتفقت بتا آنهتا  65است.

 او با فیض، انسان های را که قادر به نجات خود نیستتند، نجتات متی دهتد تتا در عرصت 66رفتار کند.

  67آینده، فیض غنی و بی مانند خود را به واسطۀ مهربانی خود نسبت به آنها نشان دهد.

واعظ انجیل باید برتری محبت خدا را با اهمیت دادن به صرب یا بردباری او نشان دهد. انستانها بایتد 

او  بدانند که خدا همیشه خواهاِن "بردباری" و "تحّمل" ضعفها و خطاهای مخلوقتات اش متی باشتد.

خشم خود را مهار کرده و متام غ ب خود را برمنی انگیزد، چون به یاد می آورد که ایشتان برشت انتد، 

او دیرخشم است و منی خواهد کسی هالک شود بلکته متی  68بادی که می وزد و دیگر بازمنی گردد.

حقیقتت  او می خواهد که همتۀ انستانها نجتات یافتته و بته شتناخت 69خواهد همگان به توبه گرایند.

از م ردن شخص رشیر خشنود منی شود، بلکه ترجیح می دهد که آنها از راه های خود  70دست یابند.

  71بازگشته و زنده مبانند.

نهایتاً و مهمرت از همه اینکه واعظ انجیل باید دامئاً تالش کنتد تتا بتا اعتالم عطیتۀ پ تر فتیض پتدر کته 

ق از فهتم و درک ماستت و بته طریتق هتای بتی پرسش بود، محبت ختدا را برافترازد. محبتت ختدا فتو 

شامری به متامی خلقت نشان داده شده است. با اینحال، کتاب مقدس بته متا تعلتیم متی دهتد کته 

ختدا پرست  -یکی از راه های که خدا محبت اش را نشان داده، بتاالتر از متتامی راه هتای دیگتر استت

ی دهد که خدا محبت است و محبتب یگانه اش را برای نجات قوم اش داد. کتاب مقدس شهادت م

را با فرستادن پرس یگانه اش برای ما نشان داد تا او مبیرد و انسانها بتوانند از طریق او زندگی کننتد. 

رفتار و اعامل ما، قادر به تعریف یا سنجب این محبتت نیستتس محبتت حقیقتی، محبتت ختدا بترای 

حال آنکه به ندرت ممکتن استت 72ما نشان داد.ماست که آنرا با فرستادِن پرسش برای کفارۀ گناهان 

کسی به خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد، هر چند ممکن است کسی را این شهامت باشد کته 



 

 

 
87 

جان خود را برای انسانی نیک بدهد. اما خدا محبت خود را به ما این گونته اابتت کترد کته وقتتی متا 

رد. ا پرداخت این بهای سنگیِن نجات، شّدت محبت خدا و ب 73هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما م 

 شّدت رشارت گناه ما نشان داده شد.

اینها فقط تعدادی از حقایقی می باشند که باید به انسانها عرضه کنیم تا آنها دیدگاه کتتاب مقتدس 

. را دربارۀ خدا داشته باشند و ماهیت حقیقی گناهی را که برعلیه خدا مرتکب شده انتد، درک کننتد

در نهایت و از ابتتدا، همتۀ گناهتان بتد هستتند، چتون برعلیته ختدایی کته نیکوستت و الیتق متتامی 

محبت،عبادت و اطاعت است، انجام می شود. هرچته بیشترت در موعظتۀ ختود بته ایتن ختدا اهمیتت 

 بدهیم، انسانهای بیشرتی، شّدت گناه و نیاز شدیدشان را به نجات خواهند دید.
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 فصل دوازدهم

 

اهکار اندهمه گن  

 زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه آمده اند.

  23:  3رومیان  -

به غیر از دیدگاه کتاب مقدس دربارۀ خدا، بزرگرتین نیاز انسان، دیدگاه کتاب مقدس دربارۀ خودش 

می باشد. در اینجا تّ اد زیادی بین افکار دنیوی و حقیقت کتاب مقدس می بینیم. دیتدگاه معتارص 

 -ن است که انسان اساساً نیکوست و بزرگرتین مشکل اش از تأایرات بیرونی ناسامل ریشه می گیردای

بع ی از آنها، عوامل اجتامعی، سیاسی، اقتصادی و تحصیلی می باشند. در مقابل، کتتاب مقتدس 

تعلیم می دهد کته انستان یتک موجتود ستقوط کترده استت و فستاد اخالقتی قلتب اش، منبتع متتام 

 یب می باشد. ناخوشی ها

در موعظۀ انجیل عیسی مسیح باید سعی کنیم که دیدگاه کتتاب مقتدس را دربتارۀ گنتاه و گناهکتار 

اعالم کنیم. توضیح کتاب مقدس با قدرت روح القدس، تنها راه برای انجام چنین کتاری استت. ایتن 

اشتت دانته رضوری کار دشواری است و غالباً اشتباه درک می شود، اما به اندازۀ شخم زدن قبتل از ک

است. تکلیف ما این است که دربارۀ تنها موضوعی صحبت کنیم که اک  انستانها تترجیح متی دهنتد 

که آنرا فراموش کنند. کار ما یک کار غیرعادیستت، چتون میتزاِن التزام، شکستتگی و توبته ای کته در 

دشتواری استت،  قلب شنوندگان خود ایجاد می کنیم، مقیاِس ما برای موفقیت می باشتد. ایتن روش

 اما تنها راه نجات می باشد.

، از رایج ترین کلمۀ یونتانی بترای گنتاه ترجمته شتده استت، گناه کرده اند، عبارِت 23:  3در رومیان 

hamartáno  که به معنای به هد  نزدن، خطا کردن یا منحر  شدن از مسیر می باشد. رایتج تترین

ن معنتی را دارد. نویستندۀ داوران نیتزهمین نظتر را می باشد، که همی chataکلمۀ عربی برای گناه، 

 ستنِگ فالخ تن مویی را بی آنکه خطا کنند بتادارد که به ما می گوید که بنی ِبنیامین می توانستند " 

آن کته متی شتتابد، راه بته خطتا متی آن شخص حکیم در امثال نیز به ما هشدار می دهد "  1." بزنند



 

 

 
89 

تاب مقدس، نشانۀ مورد نظر انسان و مسیر حرکتت اش بایتد ارادۀ از دیدگاه ک 2رود) گناه می کند(."

خدا باشد. هر فکر، کالم یا عملتی کته کتامالً بتا ایتن استتاندارد مطابقتت نتدارد، گنتاه استت. حتتی 

کوچکرتین انحرا ، ما را مجرم می کند. به همین دلیل، پرسب نامتۀ متذهبی بتزرگ ِوستمینیسترت، 

(. باید توجه کنیتد Q.24ز به مطابقت با رشیعت خدا" تعریف می کند. )گناه را به عنوان "هر گونه نیا

که کتاب مقدس هرگز "به هد  نزدن" را به عنوان خطای معصومانه یا خطای صتادقانه نشتان منتی 

دهد. بلکه همیشه نااطاعتی خودرسانه می باشد که حاصِل فساد اخالقی انسان و دشمنی نسبت به 

 خداست. 

گناه، بدون استثناء به هر انسانی تعلق گرفته استت، " زیترا همته گنتاه کترده انتد". در منت ما، اتهام 

همین عقیده در رسارس کتاب مقدس منعکس متی شتود. در عهتدعتیق متی ختوانیم: "زیترا انستانی 

ستلیامن پادشتاه، آن پادشتاه  3نیست که گناه نکند" و "هتی  زنتده ای در پیشتگاه تتو پارستا نیستت."

پشت روکِب نازک اخالقیات انسانی نگریسته و اعالم کرد: "براستی که بر زمتین،  حکیم و محزون، از

نهایتتاً، اشتعیای نبتی، کتّل برشتیت را جستتجو  4پارسایی نیست که نیکویی کند و هرگز گناه نورزد."

کرده و فریاد برآورد: "همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بتودیم، و هتر یتک از متا بته راه ختود رفتته 

  5 بود."

نویسندگان عهدعتیق، سختگیرانه انسان را محکوم می کردند، اما نباید فکتر کنتیم کته نویستندگان 

، پتولس رستول مجموعته 3عهدجدید عقیدۀ متفاوتی داشتند یا کمرت رسزنب می کردند. در رومیان 

انستان  ای از نقل قولهای عهدعتیق را در کنار هم قرار می دهد تا جهانی بودِن گنتاه و عمتِق رشارت

 را نشان دهد. 

این یکی از طوالنی ترین و رصیح ترین اتهامات برشیت در کّل کتاب مقتدس متی باشتد:" پتس چته 

باید گفت؟ آیا وضع ما بهرت از دیگران است؟ به هتی  روی! زیترا پیشترت ادعتا وارد آوردیتم کته یهتود و 

یستت، حتتی یکتی. هتی  کتس یونانی، هر دو زیر سلطۀ گناه اند. چنانکه مکتوب است: " پارستایی ن

فهیم نیست، هی  کس جویتای ختدا نیستت. همته گمتراه گشتته انتد، و بتا هتم باطتل گردیتده انتد. 

  6نیکوکاری نیست، حتی یکی." 

در کتاب مقدس می بینیم که گناه یک پدیدۀ نادر یا غیرعادی نیست که محتدود بته تعتداد کمتی از 

ی از نسل آدم به طغیانی که او آغتاز کترد، پیوستته انسانها باشد، بلکه یک امر جهانی است. هر ع و 
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است. افرادی که چنین حقیقتی را انکار می کنند، باید شهادت کتاب مقدس را دربارۀ تتاریخ برشت و 

افکار، کالم و اعامل گناه آلود خود انکار کنند. یوحنای رسول فراتر رفته و به ما می گوید که افترادی 

می کنند، خدا را دروغگو خوانده و اابت می کنند که هی  رابطه ای بتا  که واقعیت گناه شان را انکار

او ندارند: "اگر بگوییم بَری از گناهیم، ختود را فریتب داده ایتم و راستتی در متا نیستت...اگر بگتوییم 

  7گناه نکرده ایم، او را دروغگو جلوه می دهیم و کالم او در ما جایی ندارد." 

شان می دهد که گناه، بزرگرتین بیامری انسان است، با اینحال منی اندک نگاهی به کتاب مقدس ن

توان آنرا انکار کرد، با این تصّور که گناه مسألۀ کوچکی در فرهنگ معارص ما و در اصطالح مسیحیت 

می باشد که حاصل کرده است. به همین دلیتل، بایتد بیشترت دقّتت کنتیم تتا از الگتوی نویستندگان 

افرادی که سخت تالش کردند تا گنتاه را منایتان کننتد و آنترا کتامالً پلیتد  کتاب مقدس پیروی کنیم،

نشان دهند. ما نباید به طور کلّی گناه را یک چیز بی رضر بدانیم که باعث متی شتود کته جانهتا بتی 

 واختالل و بی ایامن مبانند، بلکه باید زبان دقیقی را به کار بریم تا ویژگی حقیقی آنرا تعریتف کترده 

ظواهر آنرا منایان سازیم. هد  ما این است که در قلب و  هن شنوندگامنان، تصویر ترستناکی متام 

از بسازیم تا با چیزی غیر از خون برّه از بین نرود. برای رسیدن به این هتد ، بایتد بع تی از ویژگتی 

 های متداول و تکراری گناه را مورد بررسی قرار دهیم.
 

 گناه، نافرمانی است 

د برآور و دریغ مدارس آواز خود را همچون کرنا بلنتد کترده، بته قتوم متن عصیانشتان را اعتالم "فریاد بلن

  8کن." 

در این منت خدا به سخهان خود اشتعیا فرمتان متی دهتد کته بتا وضتوح و غیترت، عصتیان قتومب را 

شیل می منایان سازد. خدا این نبی را هدایت می کند تا دربارۀ گناهی که به زودی باعث نابودی ارسا

شود فریاد بزند، صدایب را مانند کرنا بلند کند، اعالم کند، منترش کنتد و توضتیح بدهتد. همچنتین 

خدا، این فرمان را با یک هشدار الهی به این نبی همراه می ستازد: چشتم پوشتی نکتن. او نبایتد بته 

بایتد تترِس از  خاطر احساس کا ب از رحم و شفقت، از موعظۀ خود برعلیه گناه کناره گیری کنتد. او

زخمی کردن را کنار بگذارد. ارساشیل باید بتا شمشتیر روح بریتده شتود. یتک عمتل جراحتی عمیتق و 

دردناک الزم بود تا نجات یابند. این توبیخ و نصیحت برای مبرّش معارص می باشد که غالباً این عنرص 

 رضوری را در موعظۀ حقیقی انجیل نادیده می گیرد.
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ترجمه شده، که به معنای گذر کردن، چشم پوشتی  abar، از کلمۀ عربی یرسپیچدرعهدعتیق کلمۀ 

ترجمته  parabaínoکردن یا نادیده انگاشنت می باشد. در عهدجدید ایتن اصتطالح از کلمتۀ یونتانی 

شده که به معنای از کنار چیزی گذشنت، چشم پوشی کردن یا پا فراتر نهادن می باشد. گناه کتردن 

ا رسپیچی از رشیعت خدا، با بی توجهی به شخِص خدا و اقتدارش متی باشتد. یعنی پا فراتر نهادن ی

یعنی تجاوز از محدودۀ فرمانهای او یا نادیده گرفنِت محدودیت های که رشیعت اش بر ما تحمیل می 

کند. یعنی از حصارها گذشنت و تجاوز به مکان های که متعلق به ما نیست، مانند گوسفندان گمتراه 

برخال  اقیانوسهای بزرگ که از صدای خدا اطاعت می کنند و  9به راه خود می رود.شده که هر یک 

در محدوده ای که خدا تعیین کرده می مانند، انسانها دامئاً خواهان شکسنت و تجاوز از حتریم هتای 

 هستند که خدا برای آنها تعیین کرده است.

تکترّبِ قلتب انستان را آشتکار متی کنتد. ایتن  موعظۀ گناه به عنوان نافرمانی، مزایای زیادی دارد.اوالً،

موجود کوچک کیست که شجاعانه می دود و از محدوده ای که خدا برایب تعیتین کترده، فراتتر متی 

 رود؟ او مایۀ رسوایی و بی آبرویی مخلوقات دیگر است! 

ده ز به دنیا آمدوماً، حامقت ما را آشکار می کند. زیرا ما دیرو  10گاو و االغ، درک و فهم بیشرتی دارند.

بتا اینحتال متی ختواهیم 11ایم و هی  منی دانیم و روزهای عمرمان بتر زمتین ستایه ای بتیب نیستت.

برعلیه رأی خدای ابدی که دانشب هی  حّد و مرزی ندارد و حکمتب بینظیر است، رسکشی کنتیم. 

شتمرده و از او ا آن قتّدوس را ختوار مت -سوماً، دلیل واقعتی متتام بیامریهتای متان را بته متا متی گویتد

به خاطر نافرمانی خود، رَسمان بیامر و قلب مان ضعیف است. از کِف پا تا نتوِک 12رویگردان شده ایم.

رس، هی  چیز خوبی در ما نیست. رسارس جراحت ، کوفتگی و زخم تازه است، کته خودمتان بتر ختود 

  13تحمیل کرده ایم.

 

 گناه، رسکش و نافرمان است

متا در فرهنگتی  14غیبگویی است و گردنِکشی همچون رشارِت بت پرستتی." "زیرا مترد همچون گناه 

زندگی می کنیم که برای راحتی خود گناه را از نو تعریتف و تنظتیم متی کنتد. اگرچته اکت  افتراد تتا 

حدودی شکست اخالقی را در زندگی خود می پذیرند اما خود را بتد منتی داننتد یتا گناهشتان را بته 

ایتن استت کته نشتان متی  23:  15د منی دانند. بزرگرتین مّزیت اول ستموشیل اندازۀ گناه دیگران ب
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دهد که هی  گنتاه کتوچکی وجتود نتدارد. از نظتر ختدا، کتوچکرتین رسکشتی، بته انتدازۀ رشکتت در 

آیینهای شیطانی بد است و حتی کوچکرتین نافرمانی برابر با بتزرگرتین رشارت یتا پرستتب ختدایان 

اعامل گناه آلود، عواقب زیانبارتری به همراه دارد اما در مرکز هر گنتاه، کا ب است. اگرچه بع ی از 

رسکشی و نافرمانی یکسانی وجود دارد. بچه ای که عمداً بشقابب را روی زمین می اندازد و فترش را 

خراب می کند و بچه ای که رصفاً منی خواهد اسباب بازیهایب را جمع کند هتر دو بته طتور یکستان 

والدین شان رسکشی می کنند. اگرچه شّدت عواقب عمل گناه آلودشان متفاوت استت  برعلیه اقتدار

 اما آن رسکشی که باعث چنین عملی شده یکسان است. 

بته یتک  رسکتبگناه را از نظِر رسکشی و نافرمانی توصتیف متی کنتد. کلمتۀ  23:  15اول  سموشیل 

ترجمه شده که بته  patsarاز کلمۀ عربی  نافرمانیشورش، طغیان، قیام یا مترّد اشاره می کند. کلمۀ 

تل دادن" متی باشتد. نشتاندهندۀ شتخص استت کته  طور تحت اللفظی به معنتای "فشتار آوردن یتا ه 

رسکب، زورگو، گستاخ، جسور و متکرّب است. این تعاریف به ما کمک می کننتد تتا ماهیتت ترستناک 

خداستت. او بترخال  ملکتوت آستامن نااطاعتی انسان را ببینیم. گناهکار، یک ختاشِن یتاغی برعلیته 

ایستاده و خواهان پیرشفت ملکوت خود می باشد. او کار پدرش، رشیر را انجام می دهتد، کستی کته 

گناهکتار، جتانوِر گستتاخ و  15به تخت خدا حمله می کند و در معبد خودش، او را به قتل می رستاند.

 ه خواهان تحمیِل خود بر او می باشد.رسکشی است که نه تنها ارادۀ سازنده اش را رد می کند، بلک

با علِم بر چیزهای که کتاب مقدس دربارۀ برتّریت، سلطنت مطلق و قدرت خدا به ما تعلیم می دهد، 

گناه ما باید به عنوان بزرگرتین تکرّب و دیوانگی در نظر گرفته شتود. آیتا انستانی کته همچتون ب ختار و 

آیا تّکه های سفال شکسته با تکرّب دستان استاد  16د؟ هی  است، باید برعلیه خدای ابدی طغیان کن

را رد می کند؟ با اینحال انسان سلطنت مطلق خدا را انکار کرده و خواهان خودمختاری استت. آنهتا 

ت نه تنها اراده اش را رد می کنند، بلکه می خواهند او را تسلیِم ارادۀ خود کنند. انسان مدرن به ندر 

یند و به سختی گناِه خود را رسکشی و نافرمانی می دانتد. بنتابراین، تتالِش خود را به این شکل می ب

واعظ انجیل به او کمک می کند تا چیزی را ببیند که شاید پذیرِش آن برایب دشوار است، ولی برای 

 نجات اش رضوری است. 
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 گناه، مخالفت با شیعت است

دس گناه به واقتع مخالفتت بتا رشیعتت "هر کس در گناه زندگی می کند برخال  رشیعت عمل می کن

شّکی نیست که این منت سنگینی هر نوع گناهی را اابت می کند. هر عمل گنتاه آلتودی،  17است." 

از بزرگرتین عمل تا کوچکرتین عمل بر اساس ارزیابی انسان، مخالف رشیعت است و ارتکاب بته هتر 

 گناهی، انجام عملی برخال  رشیعت است. 

ترجمه شده که به طور تحت اللفظی بته معنتای "بتی  anomiaاز کلمۀ یونانی  تبرخال  رشیعکلمۀ 

رشیعت" یا "بدوِن رشیعت" می باشد. برای مخالفت برعلیه رشیعت باید به گونه ای زندگی کنید کته 

انگار خدا از نظر اخالقی خنثی یا بی تفاوت است، یا به گونه ای زندگی کنیتد کته انگتار ختدا هرگتز 

به انسان آشکار نکرده است. هر دو نظریته، مستتقیامً بترخال  کتتاب مقتدس استت. بتر  اراده اش را

اساس کتاب مقدس، خدا یک موجود عادل است. او رشیعت یا اراده اش را به همۀ انسانها، از طریق 

رشیعتی که بر قلبها نوشته شده، و به بع ی از انسانها از طریق مکاشفۀ بیشرت کتاب مقدس، آشکار 

در هر یک از این موارد، کتاب مقدس شهادت می دهد که همۀ انسانها به اندازۀ کافی  18ست.کرده ا

آنچته را کته میکتاه نبتی بته  19از ارادۀ خدا آگاهند تا همه در روز داوری هی  عتذری نداشتته باشتند.

ت آگاه یهودیان گفت، می توان با شّدت مختلف به هر انسانی گفت: " ای مرد، او تو را از آنچه نیکوس

ساخته استس و خداوند از تو چه می طلبد، جز آنکه انصا  را به جای آری و محبت را دوست بتداری 

  20و با فروتنی در ح ور خدایت سلوک کنی." 

 وباید بدانید که انسان می تواند آشکارا رشیعت خدا را به مبارزه بلطبد، یا فقط توجهی به آن نداشته 

 وو به این ترتیب برخال  رشیعت عمل کند. در هر یک از این موارد، او خدا آگاهانه آنرا نادیده بگیرد 

اقتدارش را تحقیر می کند. همچنین باید بدانیم که شتّدت رسکشتی شتخص بستتگی بته بزرگتی یتا 

کوچکی رشیعتی ندارد که شکسته می شود. همۀ گناهان، عمل برخال  رشیعت متی باشتند، " زیترا 

ه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجترم بته شکستنت متتام رشیعتت استت." اگر کسی متام رشیعت را نگا

بعالوه، اشاره به ضّد مسیح به عنوان " فرزند هالکت"، طبیعت منفور مخالفتت بتا رشیعتت را نشتان 21

می دهد، و عیسی به افرادی که با رشیعت مخالفت می کنند، فرمان می دهد که در روز داوری از او 

  23ی مخالفت با رشیعت است، از جهنم آمده و الیِق هر محکومیتی است.هر گناه 22دور شوند.
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به عنوان واعظان انجیل، خدا از ما می خواهد که چنین مختالفتی را برعلیته رشیعتت آشتکار کنتیم و 

مانع از پیرشفت آن در میان انسانها شویم. ما فقط از طریق اعالم رأی کامل خدا می توانیم این کتار 

. نویسندۀ امثال به ما هشدار می دهد: "آنجا که رویا نباشد، مردم افسار گسیخته متی را انجام دهیم

وقتی هی  رویا یا مکاشفه ای از ارادۀ ختدا 24شوندس اما مبارک است آن که رشیعت را نگاه می دارد." 

ه وجود ندارد، انسانها و جامعه شان با رس به طر  بی بند و بتارِی مخالفتت بتا رشیعتت متی دونتد. بت

هرحال، وقتی خدا انسانها را با رشیعت خود مواجه می کنتد و روح القتدس، آنهتا را ملتزم کترده و بته 

سوی شناخت نجات بخب عیسی مسیح هدایت می کنتد، متانع از مخالفتت بتا رشیعتت متی شتود. 

موعظۀ انجیل، عملی مطبوع برای انسانهای نیست که قلب ضعیفی دارند. خدا ما را فرامی خواند تا 

وسط این جزر و مد، و مخالِف این جریان بایستیم و گناه را به عنوان مخالفت با رشیعت و انسانها  در

را به عنوان قانون شکن نشان داده و آنها را به سوی مسیح، تنها واسطه میتان ختدا و انستان هتدایت 

  25کنیم.
 

 گناه، دشمنی است

چرا که از رشیعت خدا فرمان منی برد و منتی  "زیرا طرِز فکر انساِن نفسانی با خدا دشمنی می ورزد،

یکی از ناراحت کننده ترین حقایق گناه انسان این است کته گنتاه بیتان کننتده یتا 26تواند هم بربد."

ظاهر کنندۀ دشمنی، خصومت و حتی تنفتر انستان نستبت بته ختدا متی باشتد. متا بترای درک ایتن 

عنوان یک موجود وابسته، این گونه برعلیه ختدای حقیقت باید اول دلیل آنرا دریابیم. چرا انسان، به 

بینهایت نیکو مخالفت می کند؟ بر اساس کتاب مقدس، به خاطر این است که انسان سقوط کترده، 

موجودی است که از نظر اخالقتی فاستد و عاشتِق بتی عتدالتی بتوده و خواستتاِر خودمختتاری استت 

  27نظرش درست است، انجام دهد. )جایگاه آزاد بودن و هدایِت خود( تا آنچه را که در

درنتیجه، او از خدا نیز متنفر است، خدایی که عادل است، و از رشیعت ختدا متنفتر استت، رشیعتتی 

 منتی توانتدبنتابراین، چنانکته متنت متا تعلتیم متی دهتد، انستان  28که نشاندهندۀ این عدالت است.

 نخواهد کتردو این کار را  خواهد کردناطاعت کند یا خود را مطیع رشیعت خدا کند، چون این کار را 

است. مشکل، ارادۀ آزاد نیست، بلکه ارادۀ بیامر است. انسان سقوط کترده آنقتدر  متنفرچون از خدا 

از خدا متنفر است که تسلیِم او منی شود، حتی اگر ایتن مستأله او را بته ستوی نتابودی ابتدی ستوق 

 دهد.
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ایتن  29بداریتد، احکتام مترا نگتاه خواهیتد داشتت." خداوند عیسی مسیح تعلیم داد: "اگر مرا دوست 

 نشانۀ دیگری است که رابطۀ مستقیمی بیِن رفتار ما نسبت به خدا و رابطه مان با ارادۀ او وجود دارد.

اطاعت خالصانه از ارادۀ خدا، محبت خالصانه نسبت بته او را آشتکار متی کنتد. گنتاه، ختالِ  ایتن را 

ین حالت پَست و غیتر موجته نستبت بته ختدا، در مرکتز هتر ت. ایک بیزاری یا خصوم -نشان می دهد

گناهی قرار می گیرد. بنابراین، همۀ گناهان، چه از نظر جامعه بزرگ باشند یا کوچتک، بینهایتت بتد 

است، چون از قلبی رسچشمه می گیرد کته بتا ختدایی در جنتگ استت کته بینهایتت ستزاواِر متتامی 

 محبت، شکرگزاری و ستایب است. 

نجیل باید این حقایق را بر انسانها تحمیل کند. گناه فقط نشتانۀ بتیامری درونتی بتدتری متی واعظ ا

ه عاشِق بدی است و با سلطنت مطلق خدای عادل دشمنی متی کنتد. اصتالح قلب فاسدی ک -باشد

قوانین و مذاهب، در هر م سسۀ اجتامعی منی تواند انستان را از درون تغییتر دهتد یتا دشتمنی را از 

دارد. انسان بدون عمِل خالص انجیل، موعظتۀ وفادارانته بته همتراِه قتدرت تغییردهنتدۀ روح قلبب بر 

 القدس، درمانده است. 

 

 گناه، خیانت است

همۀ گناهان بته هتر  30"اما ایشان همچون آدم از عهد تجاوز کردند و در آنجا به من خیانت ورزیدند."

که bagad و  maalعربی ترجمه شده است:  از دو اصطالح خاشنانهشکلی، نوعی خیانت است. کلمۀ 

ایتن  ِوبسترت لغتنامتۀهر دو به معنای "خاشنانه، فریبکارانه یا بدون وفاداری عمتل کتردن" متی باشتد. 

اصطالح را به عنوان بی حرمتی به بیعت، خیانت به اعتامد، یا پیامن شکنی تعریف می کند. هوشتع 

خیانتت " برعلیته خداونتد توصتیف متی کنتد و در رسارس اولین گناه پدرمان، آدم را به عنتوان " 7:  6

متا گنتاه را در رسکشتی، تترِک ختدای  31کتاب مقدس، خیانت، عنرص مشترتِک متتام گناهتان استت.

  32حقیقی به خاطِر ب تها و در هر نوع ارتداد یا روگردانی از خدا می بینیم.

ر نظر می گیریم، خیانِت گناه را با وقتی ماهیت و اعامل خدا را برعلیه انسانی که خیانت می کند، د

وضوح بیشرتی می بینیم. او خدای امین است، که امانتداریب تا به آستامنها متی رستد و در متتامی 

او تا به ابد  34او با وفاداری کامل متامی نقشه ها و اعاملب را انجام می دهد. 33نسلها ادامه می یابد.

قبت می کند و محبتب تا هزاران نسل ادامه می یابد و از عهدش مرا 35امین است و تغییر منی کند.
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بنتابراین، وقتتی انستان برعلیته ختدا 36هی  یک از حرفها یا وعده هایب با شکست مواجه منی شود.

گناه می کند، به کسی که سزاوار باالترین بیعت، وفاداری، تعهتد و ختدمت متی باشتد، خیانتت متی 

و جتزای آن مترگ  -بتدترین شتکِل پتیامن شتکنی -تکند. به همین دلیل،گنتاه بتدترین خیانتت است

هر گناهی که انسان مرتکب می شود، خویشاوندی یا برادری او را با یهتودا اابتت متی کنتد،  37است.

ما به عنوان واعظان انجیل باید این کالم سنگیِن خیانت  38رهرب کسانی که عیسی را دستگیر کردند.

خدایی که برای خدمت اش فراخوانده شده ایم، انجیلی کته انسان را اعالم کنیم، درغیر اینصورت به 

برای موعظۀ آن فراخوانده شده ایم و انسانی که شتدیداً نیتاز بته شتنیدن حقیقتت دارد، خیانتت متی 

 کنیم.

 

 گناه، مکروه است

"زیترا یهتوه  39"شب چیز است که خداوند از آنها بیزار است، بلکه هفت چیز، که از آنها کراهت دارد."

از میتان متتام  40تان از آنان که چنین می کنند، یعنی دست به تقلب متی زننتد، کراهتت دارد."خدای

، مناستبرتین کلمته متی کراهتتکلامتی که برای توصیف ماهیت رشارت آمیز گناه به کار رفته، کلمۀ 

متی باشتد. در هتر دو  bdélugmaو کلمۀ یونتانی  tow`ebahباشد. این کلمه برگرفته از کلمۀ عربی 

بان، این یکی از قدرمتندترین کلامت موجود برای مشخص کردن چیزی استت کته پلیتد، زننتده یتا ز 

، کراهت را به عنوان چیزی تعریف می کند کته ستزاواِر بیتزاری یتا لغتنامۀ ِوبسرتمنزجر کننده است. 

ه نفرت است، چیزی که نفرت انگیز، منقلب کننده است یا باعث می شود که شدیداً منزجر شتوید. بت

بیان ساده تر، هر نوع گناه در نزد خداوند، مکروه است و باعث می شتود کته شتدیداً منزجتر، بیتزار و 

متنفر شود. اینها کلامت سنگینی است، اما نباید چیزی کمرت از این را از یک خدای قدوس و عتادل 

انصتافی را انتظار داشته باشیم، خدایی که چشامنب پاکرت از آن استت کته بتر رشارت بنگترد، و بتی 

  41نظاره گر منی تواند شد.

و گنتاه کتردن، 42بر اساس کتاب مقدس، هر که ناعادالنه رفتار می کنتد، خداونتد از او کراهتت دارد،

در حقیقت، رشیران خدا را بسیار ناخشنود متی ستازند، طوریکته ختدا حتتی از  43عملی مکروه است.

ه ما می گوید که گناه نته تنهتا نتزد ختدا مکتروه نویسندۀ امثال ب 44آیینهای مذهبی آنها کراهت دارد.

همچنین به ما هشدار می دهد کته افترادی کته  45است، بلکه خشم عادالنه یا تنفر او را برمی انگیزد.

کتاب مکاشفه با یک هشدار  46خود را با نااطاعتی مکروه ساخته اند، قطعاً بدون تنبیه نخواهند ماند.
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آنانی که مرتکب اعامل کراهت آمیز می شوند، تا ابد تنبیه شده و از خامته می دهد که افراد مکروه و 

  47ح ور مطلوب خدا منقطع می شوند.

یتا آما که این چیزها را دربارۀ گناه می دانیم و باور داریم، چگونه می توانیم آنرا بته دیگتران نگتوییم؟ 

 انستانها دریتغ کنتیم؟ آیتا اشتتباه باید چنین اطالعاتی را به عنوان رفتار م دبانه و آداِب معتارشت، از

است که هامن کالمی را به کار بربیم که خدا برای نشان دادِن گناهان کستانی بته کتار بترده کته در 

ردند؟ گناه، مکروه است و باعث نابودی زندگیهای بیشامری متی  جهالت از بین رفته و بدون مسیح م 

و اشتیاق به دریافت احرتام از جانتب انستانها شود. ما به عنوان واعظان انجیل باید محافظت از خود 

را کنار بگذاریم. باید شجاعانه و با محبت، کلامت خشنی را بکار بربیم که بته بهترتین شتکل پلیتدی 

 گناه را نشان می دهند، تا انسانها مانند بال، از آن رویگردان شده و به سوی نجات در مسیح بدوند.
 

 نتیجه گیری و هشدار

ایان این فصل، شاید خواننده فکر کند: " این تعلیم سخت است، چه کستی متی توانتد با رسیدن به پ

حقیقِت گناه، ناراحت کننده است و زباِن بکار رفتته، خشتن استت. بتا اینحتال بایتد 48آن را بپذیرد؟" 

بدانیم که تعلیم رصیح گناه، بخب رضوری انجیل عیسی مسیح می باشد. انستانها بایتد بداننتد کته 

یم چیست و آنها چه کار کرده اند. اگرچه چنین حقایقی رسوا کننده و حتی دردنتاک استت، این تعال

 اما بر اساس کتاب مقدس است و رضوری می باشد.

در فرهنتگ معتارص ختود استتفاده متی کنتیم. نته بته ختاطر اینکته کلمتۀ  گنتاهما بته نتدرت از کلمتۀ 

است. ما در بیِن افرادی زندگی متی کنتیم مناسبرتی جایگزین آن شده، بلکه این عقیده از بین رفته 

که منی خواهند یا منی توانند اصول اخالقتی را تشتخیص دهنتد یتا در متورد چیتزی ق تاوت کننتد. 

گناه، دیگر بسیار گناه آلود نیستت و انستانها دیگتر کتامالً فاستد نیستتند. حتتی  کتِر اشتتباه بتودِن 

یرقابتل تصتور استت، و تعلتیم گناهکتار بتودِن چیزی، غیرقابل تحمل است، اعالِم گناه بودِن چیزی غ

رم و جنایت است.  انسانها، ج 
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با اینحال، فرهنگ ما باید بداند که خدای قّدوس، عادل و تغییرناپذیر، یک روز آنهتا را داوری خواهتد 

کرد. چیزی که در گذشته گناه بود، امروز هم گناه است و چیزی کته باعتث نتابودی ابتدی افتراد بتی 

 د، همچنان تعداد بی شامر دیگری را در خود فروخواهد برد. شامری می ش

ما به عنوان واعظان انجیل باید این حقایق را به انسانها بفهامنیم. اگرچه ممکن استت انستانها زبتان 

اره ما را رسوا کننده بدانند و انگیزۀ ما را مورد س ال قرار دهند، اما نبایتد از بکتارگیری زبتان ختدا کنت

باید مساشل را به هامن شکل که هستند بیان کنیم تا انسانها مساشل را به هامن شتکل گیری کنیم و 

 که هستند، ببینند. 
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 فصل سیزدهم

 

 گناهکاران قارص می باشند

 زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه آمدن .

  23:  3رومیان  -

است که به معنای به هد  نرسیدن یا به پایان  husteréo، برگرفته از کلمۀ یونانی کوتاه آمدنعبارِت 

نرسیدن می باشد. بر اساس منت باال، هد  یا پایانی که انسان به آن نرستیده، جتالل خداستت. در 

طول تاریخ کلیسا، نظرات بسیاری دربارۀ معنای دقیق این عبتارت وجتود داشتته استتس بته هرحتال، 

است: کوتاه آمدن انسان از جالل خدا، به معنای این است که رایجرتین و مورد تأییدترین تفسیر این 

او موفق نشده تا آنطور که بایتد، ختدا را جتالل دهتد، و امتیتاز منحرصت بته فترد ختود بترای حمتل یتا 

 انعکاس جالل خدا را از دست داده است. 
 

 جالل دادِن خدا

دی خود آفریده است. ما کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا انسان را برای جالل، ستایب و خشنو 

 نََفس می گیریم تا با ستایب و متجید به او بازگردانیم. قلب ما با یک ریتمی می تپد تتا بتوانتد بترای

 او بتپد و کامالً راضی شود.  هن ما پیچیدگیهای زیادی دارد تا بتواند افکاری عالی دربارۀ او داشتته

انیم بته او ختدمت کنتیم و ارادۀ او را انجتام و متحیر شود. قّوت جسامنی ما باعتث متی شتود کته بتتو 

ختود را در  bonum summumمتا  1دهیم. به طور خالصه، ما از جانب خداییم، بواسطۀ او و برای او.

محبت کردن به او با متامی قلب، جان، فکر و قّوت می یابیم و همۀ اینها را برای جالل او انجتام متی 

  2دهیم.

ه. هر رضایتی که از جانب ختدا نباشتد، یتک ب تت کامالً شیفت -ا شودانسان باید مبهوت و مسحوِر خد

است، و حتی کوچکرتین عمل خوردن و نوشیدن باید برای جالل خدا باشد، درغیتر اینصتورت نبایتد 

  3اصالً انجام شود.
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پرسشنامۀ کوتاه ِوستمینسرت به درستی اعالم می کند: "غایِت عمل انسان، جالل دادِن ختدا و لتذت 

( این وظیفه و امتیازی برای انسان است کته بتیب از هتر چیتز بته Q.1از او تا ابداالباد است." )بردن 

خدا احرتام بگذارد، کامالً در او راضی باشد و با احرتام، شکرگزاری، اطاعتت و پرستتب در نتزد ختدا 

اینکته بته  زندگی کند. این جایگاه اولیۀ انسان پیب از سقوط بود و هرگز منی تواند کامل شود، مگر

 جایگاه اولیه و هدفی که برای آن خلق شده بود، بازگردد.

این شهادت واضحی از کتاب مقدس استت کته ختدا انستان را بترای جتالل ختود آفریتد، امتا انستان 

خودرسانه در رسیدن به این هد  قصور ورزید. نامتۀ پتولس بته کلیستای روم بته بهترتین شتکل ایتن 

: "زیرا هر چنتد ختدا را شتناختند، امتا او را چتون ختدا حرمتت واقعیت وحشتناک را توضیح می دهد

نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشۀ خود به بطالت گرفتار آمدنتد و دلهتای بتی فهتِم ایشتان را 

تاریکی فراگرفت. اگر چه ادعای حکمت می کردند، اما احمق گردیدند و جالل خدای غیرفانی را بتا 

مطتابِق ایتن متنت،  4و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند." های شبیه انسان فانی  متثال

همۀ انسانها به اندازۀ کافی ختدای حقیقتی را متی شناستند و در روز داوری هتی  عتذری در برابتر او 

ندارند. اما انسان آن حقیقتی را که می شناسد، رسکوب کترده و برعلیته هتدفی کته بترای آن آفریتده 

د. با رویگرداندن از حقیقت، در تاریکی و بطالت فرو متی رسکشی می کن -خداجالل و احرتام  -شده

رود. به جای توبه، برعلیه حقیقتی که می شناستد، جنگیتده و بیشترت و بیشترت در تتاریکی اخالقتی، 

 خفت و پوچی فرو می رود. 

ت کته گناهی که در زندگی همۀ انسانها دیده می شتود، بتر ضتّد جتالِل ختدا و نشتاندهندۀ ایتن است

  5انسان چقدر گسیخته و جابجا شده است.

او خود را از هدفی که برای آن آفریده شده بود، جدا کرده و از تنها هدفی که بته ختاطر آن بته وجتود 

آمده، منتقطع کرده است. جالل خدای فسادناپذیر را کنار گذاشته و خود را مورِد پرستب قترار داده 

را تحت کنرتل درآورده است. آیا تعجبی دارد که چرا در تاریکی به ارادۀ خدا را رد کرده و خود  6است.

دنبال معنا و مفهوم است، اما چیزی منی یابد، و متتاِم تتالش او بترای یتافنت معنتا و مقصتود، بستیار 

 م حک است؟ 

باید توجه داشته باشید که عدم موفقیت انستان در جتالل دادِن ختدا، نته تنهتا باعتث متی شتود کته 

معنا شود، بلکه متامی این گناهتان را بته وجتود متی آورد. فهرستت طتوالنی عیاشتی و  وجودشان بی
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فسادی که در اشارۀ آشکار پولس به رومیان عنوان شده، رصفاً نتیجۀ بزرگرتین گناهی می باشتد کته 

این جعبۀ پانتدورای کتتاب مقتدس  7عدم پذیرش خدا و احرتام به او. -باالتر از همۀ این گناهان است

و کتّل دنیتا را بتا هترد و مترد و  )فرایندی که اگر آغاز شود، مشتکالت زیتادی ایجتاد متی کنتد(است 

  8نابودی پ ر می سازد.

این بحث مخترص از جالل ختدا، مخصوصتاً زمتانی اهمیتت دارد کته بته استطورۀ شتخص بتی ختداِی 

ه به خدا ایامن "نیکو" اشاره می کنیم. مردم غالباً سعی می کنند که با اشاره به شخص بی خدایی ک

ندارد، خدا را ستایب منی کند، امتا از نظتر اخالقتی ختوب استت و خیّریتت انستانهای دیگتر را متی 

خواهد، ادعای مسیحیت را باطل کنند. بحث دربارۀ این است که ناعادالنه است که چنتین شخصتی 

ت از اعتقتاد بته را مورد داوری قرار دهیم و فقط به خاطر اینکه منی تواند شتواهد کتافی بترای حامیت

 وجود خدا را ببیند، محکومب کنیم. 

این بحث، اگرچه مردم پسند است، اما قادر به پایتداری در برابتر آزمتون کتتاب مقتدس نیستت. اوالً، 

کتاب مقدس می گوید که واقعاً هی  بی خدایی وجود ندارد. همۀ انستانها شتناختی از تنهتا ختدای 

ان شناخت بر آنان آشکار استس چون خدا از طریق چیزهای که حقیقی دارند، زیرا آنچه از خدا می تو 

  9خلق شده است، آن را بر ایشان آشکار ساخته است، تا آنها هی  عذری نداشته باشند.

دوماً، کتاب مقدس می گوید که مشکل افراد بی خدا، مشکل عقالنی نیستت، بلکته اخالقتی استت. 

د خدایی نیست، و او با دالیل منطقی و عقالنی ایتن طبق کالِم مزمورنویس، ابله در دل خود می گوی

اش را  حر  را منی زند، بلکه به خاطر فساد خود و اشتیاق به انجام اعامل بد. او ختدا یتا اخالقیتات

تهذیب عقالنی شخص بی خدا باعتث منتی شتود کته بته  10منی خواهد، پس هر دو را انکار می کند.

عدالتی او باعث می شتود کته حقیقتت را رسکتوب  اری و بیخدا ایامن نداشته باشد، بلکه عدم دیند

  11کند.

سوماً، کتاب مقدس برعلیه امکاِن وجود شخص بی خدایی کته اخالقیتات ختوبی دارد، صتحبت متی 

بالیدن انسان به اخالقیات اش، او 12کند، چون بدون فیض خدا: "هی  پارسایی نیست، حتی یکی." 

نتد. شتنوندگان یتا ترشتیح کننتدگان اخالقیتات نیستتند کته را به یک شخص اخالقگرا تبدیل منی ک

  31حقیقتاً عادل اند، بلکه افرادی که واقعاً به چیزهای که از آنها طرفداری می کنند، عمل می کنند.
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چهارماً، این بحث که می گویتد ناعادالنته استت کته شتخص بتی ختدای اخالقگترا را محکتوم کنتیم، 

د. در جهتانی کته انستان در مرکتز آن استت، محور می باشت -نساننشاندهندۀ انسانگرایی و دیدگاِه ا

انسان در برابر انسان مسئول استس اما در جهانی که خدا در مرکز آن استت، انستان اساستاً در برابتر 

خدا مسئول است و سپس در برابر انسان مسئول می باشد. حتی اگر خودستایی شخص بی ختدا از 

ست باشد، او در رابطۀ اولیه و مسئولیت اش نستبت بته ختدایی عدالتب نسبت به انسانهای دیگر در 

این گنتاه برعلیته ختدا، بینهایتت 14که به او حیات و نََفس و همه چیز بخشیده، شکست خورده است.

 بزرگرت از اعامل غیراخالقی است که می توانست برعلیه انسانهای دیگر مرتکب شود.

ت، گناهکار استت، نته فقتط بته ختاطر جتالل نتدادِن نهایتاً، شخص بی خدایی که ظاهراً اخالقگراس

خدا، بلکه به خاطر دزدیدِن جالل خدا. همۀ انسانها از نظر اخالقتی فاستد و اساستاً تبتاه شتده انتد. 

تنها چیزی که انسانهای رشیر را مهار متی کنتد و باعتث متی شتود کته ظتاهراً نیکتویی کننتد، فتیض 

ت و انسانها به حال ختود رهتا متی شتدند تتا تحتت عمومی خداست. اگر خدا این فیض را برمی داش

حاکمیت فساد قلب شان باشند، نسل برش به رسعت خود را از بین می ب ردس واقعاً زمتین بته جهنمتی 

انیکه وجود داشت. فیض الهتی جامعته را در کنتار هتم نگتاه متی حداقل تا زم -واقعی تبدیل می شد

کار نجات را انجام دهد. انسانگرایی شخص بی خدا یتا دارد تا خدا با وجوِد فساد و ناامیدی برشیت، 

اخالقیات پیرشفته مانع از این منی شود که انسان قاتل زنجیره ای شود و بته او توانتایی ببخشتد کته 

کارهای ظاهراً خوب انجام دهد، بلکه این فیض خداست که همه چیز را مطابق رأی ارادۀ خود انجام 

رم شخص بی خدا  15می دهد. این است که با یکدندگی، خدایی را انکار می کند که متانع از پس، ج 

رشارت اش شده و با فی ب باعث می شود که او کارهای نیکو انجام دهد. پس شخص بی خدا ادعا 

می کند که این کارها، کارهای خودش می باشد و جالل را دریافت می کنتد کته بایتد بته ختدا داده 

  16پست. محکومیت او عادالنه است. شود. او بدترین دزد است، یک شیّاد

 

 حمِل جالل خدا

ما ع مِق این اصتطالح را  17خدا انسان را خلق کرده تا چیزی از تصویر پرجالل او را با خود حمل کند.

درک منی کنیم، اما می دانیم که با حکم الهی، خدا انستان را بته چیتزی بتیب از گِتل تبتدیل کترده 

دۀ جالل. انسان امتیاز وصف ناپذیر و غیر قابل بیانی را دریافتت دریافت کننده و منعکس کنن -است

کرده که می تواند در مشارکت با خدا زندگی کند و "از جالل به جالل" تبدیل شود، درحالیکته ختدا 
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به هرحتال، انستان همتۀ اینهتا را در آن روزی از دستت داد کته آدم  18را با "چهرۀ بی نقاب" می نگرد.

دا دانست و خودمختاری یک موجود فتانی را بتر خداونتدی ختدای کتامالً حکتیم و خود را باالتر از خ

نیکخواه ترجیح داد. در عوض، آدم عاری و تهی از جالل شد که قبالً به فراوانتی بته او تعلتق داشتت. 

 19بر پیشانی انسان نوشته شتد، چتون جتالل خداونتد رفتت. ایخابودگناه، تصویر خدا را از بین برد و 

آدم کامالً برخال  چیزی شد که برای آن خلق شتده بتود، یتک آینتۀ معیتوب و شکستته کته  بنابراین،

قلبب از درون پو  و خالی شد و در پوششی به سختی سنگ خارا قترار گرفتت.  20فایده ای نداشت.

انسانیت بیرونی او، تصویری از رشایط درونیب شد. او به یک موجود از شتکل افتتاده و جابجتا شتده 

 ب را از دست داده، تبدیل شد و تنها دلیِل حیاتب را تحریف کرد.که جایگاه

این میراای است که آدم برای دخرتان و پرسان خود بجا گذاشت. اگرچته هتزاران ستال گذشتته، امتا 

انسان نتوانسته دارایی خانوادگی را دوباره بدست آورد. همۀ انسانها به شتباهت کستی آفریتده شتده 

اکنتون حیتاِت برشتیت تحتِت تستلط  21ی آن آفریده شده بتود، ستقوط کترد.اند که از شباهتی که برا

لعنت است، اما تصویر خدا به اندازه ای در او باقیامنده که منی تواند به کسی یا چیزی غیتر از آنکته 

او می تواند لبتاس شتهرت و خوشتبختی ایتن دنیتا را بپوشتد، ولتی  22از او فرار می کند، راضی شود.

د. می تواند خود را در عزّت نفس غرق کند و با گروههای حامیتی احاطه کند تتا همچنان عریان باش

ا و افکار و اعاملب را تأیید کنند، اما منی تواند از اتهامات بیرحامنۀ وجدانب فرار کند. می تواند دنی

ا بته هزاران چیز دیگر را بدست آورد، اما فقر واقعی اش از درون او را می فرساید. ختدا قلتب انستان ر 

گونه ای ساخته که محل سکونت خودش باشد و با چیزی غیر از خدا پ ر نشود. چنانکه آگوستین می 

نویسد: " تو کاری می کنی که خشنودی ما در ستایب تو باشدس چون تو ما را برای ختودت بته وجتود 

  23آوردی، و قلب ما ناآرام است تا زمانیکه در تو آرامی یابد." 

بسیار بد است، اما این رسنگونی ساخِت انسان، یتک ستمِت روشتنی نیتز دارد.  اگرچه واقعیت انسان

این برای کلیسا فرصت فوق العاده ای فتراهم متی کنتد تتا انجیتل را موعظته کنتد، امتا اگتر کلیستا و 

پیغامب واقعاً مسیحی باشند. اوالً باید از دامهای این عرص حارض و تالشهای بیهودۀ آن بترای یتافنِت 

رای خدا آزاد شویم. برای اینکه بتوانیم شاهدی برای این دنیای پو  باشیم، خدا بایتد متا جانشینی ب

 را پ ر کند و با انجام اراده اش سیراب کند.  
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این نشان برعلیه ماست که اگرچه مسیحیان غرب، ارومتندترین و محافظت شده ترین افراد در طول 

باشند. کتابخانه هتای مستیحی متا شتاهدی برعلیته  تاریخ کلیسا هستند، اما خالیرتین افراد نیز می

ماست. چند جلد کتاب نوشته شده تا خأل ما را شفا دهد، بی هدفی ما را اصالح کند و عزّت نفس ما 

را تقویت کند؟ با اینحال ما با هامن دالیلی کته عیستی هرگتز ختالی نبتود، ختالی هستتیم. او غالبتاً 

ی دید و طرد می شد، امتا هرگتز ختالی نبتود. دلیلتی کته خسته و گرسنه بود و درک منی شد، جفا م

عیسی برای پ ری خود بیان کرد، توضیحی برای خأل ماست: "عیسی به آنان گفت: من خوراکی برای 

خوردن دارم که شام از آن چیزی منی دانید... خوراک من این است که ارادۀ فرستندۀ خود را به جتا 

مسیحی غربی خالی است، چون پ ر از دنیاست، در ختودش غترق  42آورم و کار او را به کامل رسانم." 

شده و ارادۀ خودش را بجا می آورد. برای اینکه از این خأل به سوی پ ری حقیقی بترود، بایتد بته طتور 

 جّدی از خود به سوی خدا و از ارادۀ خود به سوی ارادۀ خدا جابجا شود. 

دس باشد، نه اینکه به طور متناسب عمل کند. قترار دوماً، کلیسا باید در پِی عمل بر اساس کتاب مق

نیستت کتته بتتا مطالعتتۀ روشتتهای فرهنتتگ ختتود و تطبیتتق دادِن ختتود بتتا آن، ااتتری در فتترهنگامن بجتتا 

 بگذاریم. بلکه فقط زمانی می توانیم ااری بجا بگذاریم و نور باشیم، که راه های خدا را مطالعه کترده

 یِر فرهنگ، نسبت به آن امین باشیم. تناسب ما با دنیتا بته ختاطرو با وجوِد روِد خروشان و درحاِل تغی

 این نیست که شبیه دنیا هستیم. بلکه زمانی با دنیا تناسب خواهیم داشت که آنرا کامالً رد کرده و به

 قطب مخالف آن تبدیل شویم! 

متا بتا هتامن تاریکی زمان حال فرصت بزرگی برای کلیسا ایجاد می کند تا منک زمین باشد، اما اگر 

ناخالصی های ترکیب شویم که باید آنها را افشا کنیم، دیگر به هتی  دردی منتی ختوریم، جتز اینکته 

ما فرصت بزرگی داریم  25دور انداخته شده و زیر پاِی افرادی باید بر آنها تأایر بگذاریم، پایامل شویم.

کنتیم، چیتزی بتیب از انعکتاس تا شهری باشیم که بر روی تپه بنا شده، اما اگر نوری که روشن متی 

مسیحی شدۀ نظرات و خواسته های فرهنگ مان نباشد، فایده ای نداریم، هامنطور که فرهنگ متان 

متا بایتد ختأل عرصت کنتونی را بتا حقتایق ستختگیرانه و  26در حال حارض به بیفایدگی ما اعتقتاد دارد.

ی شده و فقتط تستلیِم ارادۀ او سازش ناپذیر انجیل کتاب مقدس مواجه کنیم. باید فقط در خدا راض

شویم و فقط شبیه او شویم. سپس فرزندان بی عیب و بیگناه خدا خواهیم بود. در میان نسلی کج رو 
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و منحر ، بی عیب ختواهیم بتود. بتا نگتاه داشتنِت کتالم حیتات تتا روز مستیح، در میتان تتاریکی آن 

  27همچون نور جهان خواهیم ایستاد.

اً شجاعت زیادی دارد. ما باید مشتاقانه بایستیم و به انسانها بگوییم که اساساین نوع زندگی، نیاز به 

و اصوالً در جستجو برای یافنت معنا، عزت نفس و خودشناسی در اشتباه اند. باید نقاِب امیتد کتا ب 

انسانگرایی و ماده گرایی را برداریم، و هر نوع به اصطالح مسیحیت را آشکار کنیم که در پتِی شتفای 

سانها به وسیلۀ هدایت شان به سوی نسخۀ تعمید یافتۀ هامن مساشل متی باشتد. متا بایتد بتا متتام ان

تالشها برای دریافت بیشرتین چیزها از عیسی، یافنت هدفی در هد ، یا دستیابی به بهرتین زندگی 

 یم. متا بایتددر زمان حال، بجنگیم. ما نباید دیدگاه دنیا را پذیرفته و آنرا تغییر داده و مستیحی بستاز

خطی را بر روی شن ترسیم کنیم و بر تعالیم اصولی مسیح و انجیلب استوار بایستیم. بایتد حقیقتت 

را موعظه کرده و الگویی از حقیقتی باشیم که موعظه می کنیم. باید همه چیز را در قیتاس بتا ارزِش 

امریم تتا مستیح را بته برتِر شناخت خداوندمان عیسی مسیح، زیان بدانیم، و همتۀ اینهتا را ف تله شت

  28دست آوریم و در او یافت شویم.
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 فصل چهاردهم

 

 از همه نظر گناهکار

 زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا کوتاه آمدن.

  23:  3رومیان  -

در این فصل با یک حقیقت مهم مواجه می شویم: انسانها گنتاه متی کننتد، چتون بتا فستاد اخالقتی 

یکتی از مهمترتین اصتطالحاتی کته الهیتدانها استتفاده متی کننتد تتا عمتق فستاد 1متولد می شوند.

 deمتی باشتد. ایتن کلمته از پیشتوند "depravityرشارت"اخالقی ارای انسان را توصیف کنند، کلمۀ 

، به معنتای پتی  ختورده و کتج متی pravusمشتق می شود که شّدت را بیان می کند، و کلمۀ التین 

اه شده بنامیم، به این معناست که جایگاه یا شکل اولیۀ آن کامالً منحر  شتده باشد. اگر چیزی را تب

است. اگر بگوییم که نسل برش تباه شده، به این معناست که از جایگاه اولیۀ عتدالت ستقوط کترده و 

همۀ انسانها طبیعتاً به عنوان گناهکارانی که از نظر اخالقی فاسد هستتند، متولتد متی شتوند. بترای 

سرتدگی این فساد اخالقی، الهیدانان غالباً از اصطالحات گوناگونی استفاده می کننتد تتا توصیف گ

متی  ناتوانی اخالقیو  رشارت کامل، مرگ روحانیاین حقیقت را بیان کنند. رایج ترین اصطالحات: 

 باشد.

 

 شارت کامل

جایگتاه ستقوط سالها پیب توسط الهیدان اصتالحگرا و دیگتران، بترای توصتیف  رشارت کاملعبارت 

کردۀ انسان بکار می رفت. اگر چه این زبان، زمانی مناسب است کته بته طتور صتحیح تعریتف شتود، 

بیاِن ایتن مطلتب کته هتر انستانی  2می تواند صحیح تر باشد. رشارت اساسیو  رشارت فراگیرعبارات 

د کامالً یا متاماً بتکامالً تباه شده، به این معنا نیست که انسان بی نهایت بد است یا متامی اعاملب 

جستم، فکتر و  -است. بلکه به این معناست که رشارت یا فساد اخالقی، بر کّل وجودش تأایر گذاشته

اراده اش. در مطالب زیر به این می پردازیم که معنای رشارت کامتل چته چیتزی استت و چته چیتزی 

 نیست.
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ستقوط اش، کتامالً از بتین رفتته  اوالً، رشارت کامل به این معنا نیست که تصتویر ختدا در انستان، بتا

است. در چند منت مختلف، کتاب مقدس هنوز به انستان بته عنتوان کستی اشتاره متی کنتد کته "بته 

رشارت کامل به ایتن معناستت کته تصتویر ختدا در انستان بته طتور  3شباهت خدا" آفریده شده است.

جستم،  -ه کترده استتجّدی از شکل افتاده یا بد شکل شده و فستاد اخالقتی، کتّل وجتودش را آلتود

  4استدالل،احساسات و اراده.

دوماً، رشارت کامل به این معنا نیست که انسان هی  شناختی از شخص یتا ارادۀ ختدا نتدارد. کتتاب 

مقدس به ما تعلیم می دهد که همۀ انسانها آنقدر دربارۀ ختدای حقیقتی و اراده اش شتناخت دارنتد 

بته ایتن معنتا کته بتدون کتار ختاص فتیض، همتۀ  5دارند.که در روز داوری هی  عذری در پیشگاه او ن

انسانها حقیقت خدا را به ختاطر بیهتودگی عقایتد ختود رد متی کننتد. آنهتا نستبت بته حقیقتت ختدا 

انستانها  6دشمنی کرده و در پِی رسکوبی آن می باشند تا وجدان باقی مانده شان را م طرب نستازد.

لیته آن د و آنقدر از اراده اش آگاه اند که آنرا رد کترده و برعآنقدر خدا را می شناسند که از او متنفّر ان

 می جنگند.

سوماً،رشارت کامل به این معنا نیست که انسان هی  وجدانی ندارد یا کامالً نسبت بته نیکتی و بتدی 

بی حّس است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که همۀ انسانها دارای وجدان هستند که اگر نخشکیده 

  7ه سوی ستایب شخصیت و اعامل باف یلت سوق می دهد.باشد، آنها را ب

به این معناست که انسانها با متام دل، مطیعِ هدایت وجدان شان نیستند. عدالت انستان بته ختاطر 

این نیست که می داند چه چیزی خوب است یا بدی را رد می کند، بلکه به خاطر این است کته کتار 

  8خوبی را که می داند، انجام می دهد.

چهارماً، رشارت کامل به این معنا نیستت کته انستان منتی توانتد باف تیلت باشتد. بع تی از انستانها 

عاشِق خانوادۀ خود هستند، زندگی شان را برای نجات دیگران قربانی می کنند، وظایف مدنی ختود 

ی را تکمیل می کنند و اعامل خوبی به نام مذهب انجام می دهند. به این معناست که چنین ف یلت

با انگیزۀ محبت خالص نسبت به خدا یا متایل حقیقتی بترای اطاعتت از فرمانهتای ختدا منتی باشتد. 

کتاب مقدس شهادت می دهتد کته هتی  انستانی ختدا را آنطتور کته شایستته استت یتا طبتق فرمتاِن 

همتۀ 9رشیعت، محبت منی کند، و هی  انسانی خدا را با متام فکر، کالم و اعاملب جالل منی دهد.

باعتث  -نه عشِق به ختدا -ا خود را به خدا ترجیح می دهند، و عشِق به خود یا عشِق به دیگرانانسانه
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می شتود کته اعتامل برشدوستتانه، قهرمانانته، وظتایف متدنی و نیکتی هتای متذهبی ظتاهری انجتام 

  10دهند.

متی پنجامً، رشارت کامل به این معنا نیست که همۀ انسانها تا حّد ممکتن بترخال  اخالقیتات عمتل 

کنند، همۀ انسانها به طور یکسان غیراخالقی هستند یا همۀ انستانها در همته نتوع بتدی افتراط متی 

کنند. همۀ انسانها، متخلّف، زناکار یا قاتل نیستند. بته ایتن معناستت کته همتۀ انستانها بتا متتایالت 

و رشم آورتترین طبیعی زیاد یا گرایب به بدی متولد شده اند و می توانند توصیف ناپذیرترین جنایات 

انحرافات را مرتکب شوند. به طور کلّی، همۀ برشتیت گترایب بته فستاد اخالقتی زیتادی دارد، و ایتن 

تباهی اخالقی بطور نامعلومی می توانست رسیعرت از این پیب بترود، اگتر فتیض عمتومی ختدا متانع 

  12ا بهبودی یابد.انسان با عمل اش منی تواند خود را از چرخۀ رو به پایین آزاد کند ی11منی شد.

نهایتاً، رشارت کامل به این معنا نیست که انسانها قوۀ فکتری یتا  هنتی الزم بترای اطاعتت از ختدا را 

ندارند. انسان یک قربانی نیست که مشتاِق اطاعت باشد، بلکه به خاطر عواملی که ختارد از کنترتل 

حّق انتخاب داده استت. بنتابراین اش می باشد، منی تواند اطاعت کند. خدا به انسان عقل، اراده و 

انسان در مقابل خدا به عنوان یک منایندۀ اخالقی مسئول است. رشارت کامل به ایتن معناستت کته 

، و بته ختاطر دشتمنی ختود نخواهد کتردخود را تسلیم خدا کند چون او این کار را  تواند منیانسان 

  13.نخواهد کردنسبت به خدا، این کار را 

 

 مرگ روحانی

مترگ رت مهم دیگری که الهیتدانان بترای توصتیف عمتق فستاد اخالقتی انستان بکتار متی برنتد، عبا

است. در باغ عدن، خدا به آدم هشدار داد که حقیقتاً روزی که از درخت ممنوعه بخورد، می  روحانی

اگرچه آدم تا سالها بعد، از نظر جسامنی من رد، اما این حّس واقعتی وجتود داشتت کته هتامن  14میرد.

ترد.ل بتا ایتن  15حظه که خودرأیی را بر تسلیم ترجیح داد و برعلیته ختدا گنتاه کترد، از نظتر روحتانی م 

انتخاب مهم، آدم از خدا جدا شد، و مرگ را وارد بخشی از وجودش کرد که بته او توانتایی شتناخت و 

بود، اما  مشارکت با خالق اش را می داد. به طور خالصه، او جسد روحانی شد. از نظر جسامنی زنده

رده. او نسبت به هر نوع محتّرک رشیرانته، از جانتب انستان و دیوهتا، عکتس العمتل  از نظر روحانی م 

 نشان می داد، اما نسبت به شخص و ارادۀ خدا هی  عکس العملی نشان منی داد. 
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کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که عواقب شدید نااطاعتی آدم فقط محدود به او نبود، بلکته همتۀ 

رده متولد می شوند. این معنای بیانیۀ اساسی پولس به افسسیان ا ع ای نسل آدم، از نظر روحانی م 

می باشد: "و اما شام به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، و زمتانی در آنهتا گتام متی زدیتد، 

ه هم اکنتون در آنگاه که از روشهای این دنیا  از رشیس قدرت هوا پیروی می کردید، از هامن روحی ک

رسکشان عمل می کند. ما نیز جملگی زمانی در میتان ایشتان متی زیستتیم، و از هتوای نفتس ختود 

پیروی می کردیم و خواسته ها و افکار آن را به جا می آوردیمس ما نیز همچون دیگران، بنا بته طبیعتت 

  16خود محکوم به غ ب خدا بودیم." 

رده وارد ایتن دنیتا متی از این منت متوجه می شویم که همۀ انسا نها از نظر روحانی به عنوان جنین م 

شوند، بدون حیات روحانی حقیقی و نسبت به شخص و ارادۀ خدا عکس العمل نشتان منتی دهنتد. 

ترده انتد و ختدا نیتز  آنها " از حیات خدا جدا شده اند" و طوری زندگی می کنند که انگار برای خدا م 

رده است. دلیل، مزمورنویس به ما می گوید که انسان ستقوط کترده بته دنبتاِل  به همین 17برای آنها م 

انسان ستقوط کترده، واقعیتت ختدا یتا نیتاز بته  18خدا نیست و در متام افکارش جایی برای او نیست.

زندگی مطابق فرمانهای او را به حساب منی آورد. او عمالً به عنوان یک شخص بی ختدا زنتدگی متی 

یا نوعی الوهیت را تصدیق کند، اما هی  تأایر عملی یا واقعی بر زندگی  کند. اگرچه شاید وجود خدا

رده است، حتی درحالیکه زندگی کرده و به زندگی اش می بالتد. او نستبت بته ختدا  19اش ندارد. او م 

ترده و ریشته کتن شتده استت. او یتک  20سنگدل است و مانند درخت پاییزی بدون میوه می باشتدس م 

رده می جسد زنده است که عدا لت اش مانند پارچۀ کثیف است و اک  اعامِل مذهبی اش، اعاملی م 

  21باشد.

 

 ناتوانی اخالقی

استت. ایتن عبتارت بته  نتاتوانی اخالقتیعبارت دیگری که ارتباط نزدیکی با اصل مرگ روحانی دارد، 

دهتد کته طور عادی برای توصیف شّدت فساد اخالقی انسان بکار رفته و این اصل به متا تعلتیم متی 

 انسان سقوط کرده منی تواند به خدا محبت کند، از او اطاعت کند یا او را خشنود کند.

شاید یک نفر با شنیدِن چنین اصلی بپرسد: " انسان چگونه می توانتد در برابتر ختدا مستئول باشتد، 

ایی اگر قادر به اجرای فرمان او نیست؟" پاسخ آن بسیار مهم استت. اگتر انستان بته ختاطر عتدم توانت
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 هنی یا نوعی مشکِل جسامنی منی توانست به خدا محبت کند یتا از او اطاعتت کنتد، در اینصتورت 

او یتک قربتانی متی بتود. بته هرحتال، مشتکل انستان ایتن  -منصفانه نبود که خدا او را مسئول بداند

ن منی انسا 22نیست. ناتوانی او، ناتوانی اخالقی است و از دشمنی او نسبت به خدا نشأت می گیرد.

منی تواند از خدا اطاعت کنتد، چتون او را ختوار 23تواند خدا را محبت کند، چون از خدا متنفر است.

می شامرد. منی تواند خدا را خشنود کند، چون جالل و خشتنودی ختدا هتد  ارزشتمندی بترای او 

 . فستاد ومنتی خواهتد، چتون منتی توانتدانسان یک قربانی نیستت، بلکته متتهم استت. او  24نیست.

خصومت او نسبت به خدا آنقدر زیاد است که ترجیح می دهد متحّمل تنبیه ابدی شود تا ختدا را بته 

 عنوان خدا تصدیق کرده و تسلیِم سلطنت مطلق او شود. 

به همین دلیل، ناتوانی اخالقی را می توان خصومت مشتاقانه نامید. رابطۀ میان یوسف و بترادرانب 

ان می دهد: "اما چون بردران یوسف می دیدند پدرشان او را بیب به بهرتین شکل این حقیقت را نش

از همۀ برادرانب دوست می دارد، از یوسف نفرت داشتند و منی توانستتند بتا او بته ستالمتی ستخن 

این منت می گوید که برادران یوسف منی توانستتند دوستتانه بتا او صتحبت کننتد. نته بته 25گویند." 

ی توانستند صحبت کنند، بلکه به خاطر اینکه نفرت شتان نستبت بته خاطر اینکه از نظر جسامنی من

یوسف آنقدر زیاد بود که منی خواستند با او رفتاری دوستانه داشته باشند. به همین ترتیب، دشمنی 

انسان سقوط کرده نسبت بته ختدا آنقتدر زیتاد استت کته منتی توانتد ختدا را محبتت کنتد یتا تستلیِم 

 فرمانهایب شود.

ه یک زندانی سیاسی، به خاطر خیانت بته پادشتاه و کشتور، بته طتور عادالنته در زنتدان تصور کنید ک

حبس شده است. یک روز پادشاه عادل و رحیم به مالقات ایتن ستلول آمتده و درب را بتاز متی کنتد. 

سپس قول می دهد که این زندانی را کتامالً بخشتیده و فقتط بته یتک رشط  آزاد اش کنتدس اینکته از 

ت کشیده و به پادشاه احرتام بگذارد و تسلیِم قوانین پادشاه شتود. ایتن زنتدانی بتا رسکشی خود دس

شنیدِن کالم پادشاه به طر  درب دویده و آن را محکم می بندد و دوباره ختود را در زنتدان ترستناک 

 حبس می کند. 

لول سپس، با خشم به طر  پادشاه آب دهان انداخته و می گوید: "من ترجیح متی دهتم در ایتن ست

بپوسم تا اینکه در برابر تو تعظیم کنم!" این مشکِل قلب تبدیل نشده است. دشمنی انستان بتا ختدا 
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آنقدر زیاد است که ترجیح می دهد در جهنم از بین بترود تتا اینکته احترتام، جتالل و اطتاعتی را کته 

 سزاوار خداست به او بدهد! 

ت اش متی باشتد. اگتر انستان طبیعتت این حقیقت کتاب مقدس است که ارادۀ انسان تسلیِم طبیعت

اخالقی پاکی داشته باشد، اراده اش متایل به اعامل اخالقی پاک خواهد داشت: او خدای قّدوس و 

عادل را محبت کرده، احرتام گذاشته و از فرمانهایب اطاعت خواهد کرد. به هر حال، انسان ستقوط 

ایتل بته اعتامل اخالقتی فاستد دارد. کرده دارای طبیعت اخالقی فاسد می باشتد، پتس اراده اش مت

بنابراین، از خدای قّدوس و عادل متنفر است، از حقیقت او رویگردان می شود و برعلیته فرمانهتایب 

 رسکشی می کند.

 در این رابطۀ جدایی ناپذیر بیِن طبیعت و ارادۀ انسان سقوط کرده، ما پاسِخ س ال را که مکرراً متورد

یا انسان دارای ارادۀ آزاد استت؟" پاستخ کتتاب مقتدس ایتن استت کته بحث قرار گرفته، می یابیم: "آ

انسان آزاد است تا هر چه را دوست دارد انتخاب کند، اما به خاطر اینکه تباه شتده، از انتختاب بتدی 

خشنود می شود. به عبارت دیگر، انسان سقوط کرده، ارادۀ آزاد دارد، امتا ارادۀ نیکتویی نتدارد. ارادۀ 

یعت تباه شده اش می باشد، بنابراین همیشه آزادانه مخالفت با شتخص و ارادۀ ختدا او در اسارت طب

را انتخاب می کند. توبیخ شدید عیستی از فریستیان بته وضتوح ایتن را آشتکار متی کنتد: "ای افعتی 

  26زادگان، شام که بدسیرت هستید، چگونه می توانید سخن نیکو بگویید؟ "

انی اخالقی، مارتین لوتر را برانگیخت تا پیامن معترو  ختود را حقیقت کتاب مقدس در رابطه با ناتو 

. این عنوان نشان می دهد که انسان منی تواند از هویت اش فرار کند. طبیعت اسارت ارادهبنویسد، 

او بد است، و مشتاقانه و آزادانه اعامل بدی را مرتکب می شود. انسان سقوط کرده، میتوۀ بتد بته بتار 

اراده اش تحتت تتأایر یتا در استارِت طبیعتت فاستد اش متی  27خت بتد" استت.می آورد چون یک "در 

 باشد. در صفحات آینده، به چند مورد از عواقب شوم این حقیقت می پردازیم.
 

 انسان سقوط کرده منی تواند خدا را بشناسد

بواسطۀ مشیت الهی پ رفیض خدا، نسل برش به موفقیت های فکری عظیمی در بخب هتای همچتون 

، تکنولوژی و پزشکی دست یافت. به هر حال، دانب انستان ستقوط کترده دربتارۀ ختدا، چیتزی علوم

این جهالت به خاطر یک ختدای مخفتی 28بیب از یک ماز پ رپی  و خم کفر آمیز و تفّکر باطل نیست.
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نیست، بلکه به خاطر یک انسان مخفی است. خدا به وضوح از طریق خلقت، اعتامل مقتدرانتۀ ختود 

بته  29ریخ، کتاب مقدس و نهایتاً پرست جستم پوشتیده اش، ختود را بته انستان آشتکار کترد.در طول تا

هرحال، انسان با بسنت چشم و گوش خود، نسبت به این مکاشفه واکنب نشان داده استت. او منتی 

او بتر ضتّد  30تواند حقیقت را بشناستد، چتون از حقیقتت متنفتر استت و خواهتاِن رسکتوبی آن استت.

این حقیقت خداست. این حقیقتت برعلیته او صتحبت متی کنتد، بنتابراین منتی  حقیقت است، چون

 تواند تحمّل اش کند. 

 

 انسان سقوط کرده منی تواند خدا را محبت کند

اک  انسانها، حتی انسانهای غیرمذهبی، تا حدودی ادعای محبت یا توجه نسبت به ختدا دارنتد. بته 

قوط کرده منتی توانتد ختدا را محبتت کنتد. در هر حال، کتاب مقدس شهادت می دهد که انسان س

حقیقت، کتاب مقدس تعلیم می دهد که پیب از ایامن آوردن، همۀ نسل آدم از خدا متنفر است و با 

این دشمنی به خاطر این است که موجودی که از نظر اخالقی فاستد استت، منتی  31خدا می جنگد.

 ده اش شود.تواند خدای قدوس و عادل را تحمل کرده یا تسلیم ارا

باید توجه کنیم که اک  افرادی که ادعا می کنند کته محبتت ختالص نستبت بته ختدا دارنتد، دربتارۀ 

صفات و اعامل خدا که کتاب مقدس توصیف می کند، چیزهای کمی می داننتد. بنتابراین، ختدایی 

را بته  که آنها محبت می کنند، چیزی بیب از وهم و خیالی از تصورات خودشان نیست. آنها ختدایی

 شباهت خود آفریده و عاشِق چیزی هستند که خود ساخته اند. 

چنانکه خدا از طریق مزمورنویس اعالم می کند: "پس پنداشتی که من نیز چون توام. اما حال تتو را 

  32توبیخ خواهم کرد." 

متی اگر اک  انسانها، حتی آنهای که خود را مذهبی می دانند، کتتاب مقتدس را متورد بررستی قترار 

دادند، قطعاً خدایی را می یافتند که بسیار متفاوت از خدایی استت کته آنهتا ادعتای محبتت بته او را 

دارند. اگر واقعاً به تعلیم کتاب مقدس دربارۀ صفات الهی همچون قّدوسیت،عدالت، سلطنت مطلتق 

ی من اینطور و غ ب توجه می کردند، به احتامل زیاد با بیزاری پاسخ داده و اعالم می کردند: "خدا

نیست!" یا "من هرگز منی توانستم چنین ختدایی را دوستت داشتته باشتم!" بنتابراین، بته زودی متی 

بینیم که وقتی انسان سقوط کرده با خدای کتاب مقدس مالقات می کند، تنهتا عکتس العمتل اش، 
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ت عدم پذیرش و طرد کردن می باشد. دلیِل این عکس العمل مخالف چیستت؟ ایتن مربتوط بته هویت

انسان در عمق ماهیت اش می باشد. اگر انسان طبیعتاً، قدوس و عادل بود، به راحتی می توانستت 

خدای قدوس و عادل را محبت کند. به هر حال، انسان طبیعتاً تباه شده و بنابراین منی تواند خدا را 

 محبت کند.
 

 انسان سقوط کرده منی تواند جویای خدا باشد

می کنیم پ ر از افرادی است که ادعا می کنند جویای ختدا هستتند، ولتی  دنیایی که ما در آن زندگی

کتاب مقدس چنین خودستایی را بتا یتک اعالمیتۀ ستاده نتابود متی کنتد: "هتی  کتس جویتای ختدا 

غالباً می شنویم که نو ایامنان مسیحی شهادت خود را با این کالم آغاز می کننتد: "ستالها  33نیست".

انستان  34اب مقدس دوباره پاسخ می دهد: "هی  کس جویای خدا نیست."جویای خدا بودم"، اما کت

یک موجود سقوط کرده است. از خدا متنفر است، چون خدا قّدوس است و با حقیقت خدا مخالفتت 

بنابراین، نتزد ختدا منتی آیتد،  35می کند، چون این حقیقت، رشارت و رسکشی او را منایان می سازد.

ی کند تا از او اجتناب کرده و هتر  رّه از رشیعتت او را از وجتدانب پتاک اما با قدرت خود هر کاری م

کند. غالباً واعظان قدیمی، این حقیقت را با این اعالمیه خالصه می کردند: " انسان دیگر متایلی به 

عیستی موافتق  36جستجوی خدا ندارد هامنطور که یک م جرم متایل به جستجوی افرس قانون ندارد."

میت در این است که نور بته جهتان آمتد، اّمتا مردمتان تتاریکی را بتیب از نتور دوستت و محکو است: "

آورَد از نور نفرت دارد و نتزد نتور داشتند، چرا که اعامل شان بد است. زیرا هر آن که بدی را به جا می

  37" .آید، مبادا کارهایب آشکار شده، رسوا گرددمنی

 

 یا خدا را خشنود کندانسان سقوط کرده منی تواند اطاعت کند 

یک شاخص بزرگ و مشرتک وجود دارد که متام مذاهب دیگر به غیتر از مستیحیت را بته هتم متصتل 

می کند: اعتقاد به اینکه با اطاعت، لیاقت شخصی یتا توانتایی در خشتنود ستاخنت ختدا، متی تتوان 

 ختاّص فتیض جایگاه درستی در نزد خدا داشت. فقط مسیحیت اعالم می کند که انسان بدون عمتلِ 

چتون انستان حقیقتتاً ناپتاک استت، ایتن 38خدا منی تواند از خدا اطاعتت کترده یتا خشتنودش کنتد.

شایستگی را ندارد. حتی بهرتین اعامل اش چیزی جز پارچۀ کثیف در مقابل خدای قّدوس و عتادل 

ز و یکتی ا -این یکی از حقایق کتاب مقدس است کته بتیب از همته متا را فتروتن متی کنتد 39نیست.
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حقایقی که بیب از همه مورد نفرت و مخالفت نسل آدم بوده است. با اینحال، این بختب رضوری در 

انجیل می باشد و باید بر انسان تحمیل شود تا زمانیکه سنگینی حقیقت آنرا تحّمل کند. او به خاطِر 

 ات یابد.ناامیدی و درماندگی، گمشده است. اگر می خواهد نجات بیابد، باید فقط توسط خدا نج

 

 انسان سقوط کرده منی تواند خود را نجات دهد

قرن بیستم با خوش بینی زیاد به توانایی انسان در تبدیل شدن به موجودی بزرگرت و باشکوه تر آغتاز 

شد. قرار بود که عرص اصالحات باشد، اما به گیجی یأس و رسگردانتی ختتم شتد. کتتاب مقتدس بته 

رده و از نظر اخالقی فاسد متّولتد متی شتود. تتالش وضوح تعلیم می دهد که انسان از ن ظر روحانی م 

  40برای اصالح خود، بیهوده است و به شکست بیشرت ختم می شود.

آری، محکوم خواهم بودس پس تقالِی بیهوده چرا؟حتتی اگتر خویشتنت را بته بتر  ایوب فریاد برآورد: "

ختواهی بترد، و  ، مترا در َمتنجالب فتروکننده طاهر سازمضدعفونی  بشویم و دستان خویب به قلیاب

را بته  حتتی اگتر ختود" خدا از طریق ارمیای نبی اعالم کترد: 41".ام از من بیزار خواهد بودحتی جامه

و دوبتاره، "آیتا  42".قلیاب بشویی و صابوِن فراوان به کار بَری، لکۀ گناهت همچنان در برابر من استت

پلنگ خالهای خود را؟ به همین گونه، آیا شام کته بته بتدی  َحبَشی پوست خود را تغییر تواند داد؟ یا

انسان فقط یک امید دارد، اما پیب از اینکه بتوانتد آنترا  43کردن خو کرده اید، کار نیک توانید کرد؟" 

ببیند، باید به شّدت ناتوانی خود ملزم شده و به پایان خط برستد. ایتن یکتی از رضوریترتین کارهتای 

 موعظۀ انجیل است.
 

 نسان سقوط کرده، بردۀ شیطان استا

به خاطر رسکشی خود  44در ابتدا، آدم آزاد بود که از خدا اطاعت کند و بر متام زمین فرمانروایی کند.

برعلیه خدا، او و نسل اش در تباهی و بردگی سقوط کردند. از زمان ستقوط، هتر انستانی در استارِت 

اگرچه افتراد کمتی ختود را پیترو شتیطان متی طبیعت فاسد خود و بردگی شیطان متولد شده است. 

دانند، اما کتاب مقدس شهادت می دهد که همۀ انسانها "مطابق رشیس قدرت هوا" )رشیتر( زنتدگی 

 45می کنند و او از طریق متام افرادی که در نااطاعتی خدا زندگی می کنند، با قدرت عمل می کند.

تستلط قتدرت رشیتر استت و همتۀ انستانها  بعالوه، کتاب مقدس شهادت می دهد که کّل دنیا تحتت

  46تحت سلطۀ او متولد می شوند و او همۀ انسانها را در اسارت نگاه داشته  تا ارادۀ او را انجام دهند.
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برای توصیف رابطۀ انسان با رشیر مناسب استت، امتا بایتد بتدانیم  بردگیاگرچه استفاده از اصطالِح 

یتر نیستت. انستان فرمتانروایی ختدا را رد کترده و "تستلیِم" که انسان برخال  ارادۀ ختود، قربتانی رش

فرمتتانروایی شتتیطان شتتده استتت. استتیر و استتیرکننده، هتتر دو موجتتودات ستتقوط کتترده ای هستتتند و 

آنها در فساد اخالقی ختود و دشتمنی نستبت بته ختدا، ماننتد  47وابستگی زیادی بین آنها وجود دارد.

رت انگیز است، اما حقیقت دارد: پیب از ایامن آوردن، این یکدیگر هستند. اگرچه برای اک  افراد نف

شباهت اخالقی بین انستان ستقوط کترده و شتیطان وجتود دارد، همتۀ انستانها بته درستتی فرزنتدان 

  48شیطان خوانده می شوند.
 

 آیا ما تا این حّد بد هستیم؟

انستان را در مرکتز ما در عرصی زندگی می کنیم که بطور مصّمم خوش بین امتا فریبنتده استت، کته 

جهان قرار داده و او را مقیاس همه چیز می داند. برخال  شهادت تاریخ ناکام، وجدان آستیب دیتده 

و تعلیم کتاب مقدس، انسان ادعای زیادی برای ف یلت و شایستگی دارد و بته آینتده ای روشتن تتر 

د بته شتامر متی آمتد و نیکتو می بالد. او با تغییر قوانین اخالقی و مسیحی کردِن چیزهای که قتبالً بت

بته ختاطر ایتن وهتم و خیتال  49خواندِن آنها، فستاد فتراوان و انحطتاط پیوستتۀ ختود را متی پوشتاند.

قدرمتند، تعجب ندارد که ما به اتهام کتاب مقدس با این س ال پاسخ می دهیم: آیا ما تا ایتن انتدازه 

 هستیم!" بد هستیم؟ پاسخ کتاب مقدس: "بله! ما واقعاً تا این حّد بد

کتاب مقدس به وضوح شهادت می دهد که خدا در زمتان نتوح، طوفتان عظیمتی بتر کتّل دنیتا فترود 

دلیل این داوری الهی، بی خدایی و فساد زیاد انسان بود. کتاب مقدس این توضیح را بته متا  50آورد.

ل او پیوستته های د و خداوند دید که رشارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیِت اندیشهمی دهد: "

خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود، متأستف شتد و در دل ختود و  برای بدی است و بسس

اندیشه های که در این منت به طور برجسته منایان می شود، فقط رشارت انستان  51" .غمگین گشت

ایتن یکتی از های دل او پیوستته بترای بتدی استت". "هتر نیتِت اندیشته -نیست، بلکه شّدت آن است

قدرمتندترین بیانیه های کتاب مقدس دربارۀ چیزی است که آنترا رشارت کامتل، اساستی یتا فراگیتِر 

انسان می دانیم. در ابتدا، شاید این اتهام، افراطی به نظر برسد و فقط برای افراد ناشناختۀ کمی در 

ا بعتد از بررستی دقیتق تتر، تاریخ کارایی داشته باشد، افرادی که وجدانشان کامالً خشکیده بتود. امت

 مشخص می شود که این برای هر یک از ما و همۀ ما بکار می رود.
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تصور کنید اگر دستگاهی داشتیم که می توانست هر فکری را که به  هن مان می رستید بته تصتویر 

بکشد و بعد متام این تصاویر را به فیلمی تبدیل کند که همه ببینند. تصور کنید کته همتۀ ختانواده، 

دوستان و همساالن ما این فیلم را می دیدند. آیا هر کاری که در توان داشتیم انجام منتی دادیتم تتا 

ن مانع از این شویم که این فیلم را ببینند؟ اگر این فیلم را می دیدند، آیا برایامن دشتوار یتا غیترممک

شجاعت با آنها روبرو می نبود که دوباره به چشامن شان نگاه کنیم؟ به هر حال، اگر به هر دلیلی، با 

شدیم و ادعا می کردیم که از چیزی رشم نداریم، آیا این نشان منی داد که به آنها دروغ گفته و فریب 

شان می دهیم یا وجدان مان خشکیده است؟ حقیقت این است که حتی بهرتین افراد در میتان متا، 

ستان خود مطرح کنند! همۀ اینها نشان افکار رشیرانه ای دارند که هرگز منی توانند با نزدیکرتین دو 

می دهد که چیزی در ما وجود دارد که درست نیست. ما متایل طبیعی به بتدی داریتم و متامیتل بته 

هر چیزی هستیم که وجدامنان با آن مخالفت کرده و ما را رسزنب می کند. این وضعیت ناخوشتایند 

رسارس تاریخ اندیشه بوده است. پتولس رستول برای فیلسوفان روشنفکر، اخالقگرایان و الهیدانان در 

کنم، زیترا نته آنچته را کته دانم چته متیمن منتیاین مشکل انسان را با این تأسف خالصه می کند: "

  52دهم".جام میخواهم، بلکه آنچه را که از آن بیزارم، انمی

بته عبتارت  53ت.باید بدانیم رشارتی را که توصیف کردیم، محتدود بته دورۀ پتیب از طوفتان نتوح نیست

دیگر، طوفان متایل انسان به بدی را از بین نتربد و نتوح هتم قتادر نبتود کته میتراث بهترت از آدم بجتا 

فرونشسنت طوفان و فرمان خدا به نوح که کشتی را تترک کنتد، ختدا رشارت  بگذارد. بالفاصله بعد از

ا ای از شخصیت تغییرناپذیر او ت دامئی را که در قلب انسانها باقی مانده بود، آشکار کرد و این نشانه

به مشام خداوند رسید و خداونتد در دل ختود گفتت: "دیگتر هرگتز  و رایحۀ خوشایندپایان دنیا بود: "

زمین را به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند کته نیتت دل انستان از جتوانی بتد استت. و دیگتر 

  45" .هرگز همۀ جانداران را هالک نخواهم کرد، چنانکه کردم

پیب از طوفان، خدا اعالم کرد که همۀ نیّتهای اندیشۀ دل انسان همیشه بد است.
بعد از طوفان،   55

کمی تغییر کرد. نیّت قلب انسان، نه تنها بد است، بلکه منشأ این بدی نیز منایان شد. ایتن بتدی از 

 زمان تولد در قلب انسان می باشد.

اب مقتدس ایتن راز را بترای متا توضتیح منتی دهتد، امتا اگرچه کت 56این میراث او از جانب آدم است.

حقیقت آنرا تأیید می کند. نطفۀ انسان در گناه بسته شتده و در گنتاه زاده شتدهس او از رَِحتم منحتر  
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بته همتین دلیتل، نیتازی نیستت کته بته بچته هتا یتاد بتدهیم کته  57شده و از زمان تولد گمراه استت.

ین و دیگران باید سخت تالش کنند تا به آنها یاد بدهنتد کته از خودخواه یا فریبکار باشند. بلکه، والد

خودخواهی جلوگیری کرده، حقیقت را بگویند و به فکر آسایب دیگران باشند. هر که امیتدوار استت 

که یک روز بچه ها بر دنیا حکومت کنند، هرگز خوی وحشتی و بتی رحامنته را در بچته هتای کوچتک 

ران باشند، یا وقتی بچه ای به اسباب بازی بچه ای دیگر طمع متی ندیده که می خواهند برتر از دیگ

 ورزد. هرکسی که خال  این را بگوید، تاریخ و اخبار روزانه برضّد او خواهد بود!

کتاب مقدس تعلیم می دهد که انسان بدی می کند، چون بدی در درونب ساکن است. این رشارِت 

حرفها و اعامل اش تأایر می گذارد. نالۀ اشتعیای نبتی بته ساکن در او، رسایت کرده و بر متام افکار، 

شکل قدرمتندی این حقیقت را نشان می دهد: "همۀ ما همچون شتخص نجتس شتده ایتم و اعتامل 

ترده ایتم، و گناهتان متا  نیک ما جملگی همچون پارچه ای کثیتف استت! همگتی متا ماننتد بترگ پژم 

پارچته در رابطه با منظور اشتعیا از بیتان کلتامت  نظرات بسیاری58همچون باد، ما را با خود می برد."

وجود دارد. به هر حال، اک  افراد فکر می کنند که او به پارچته ای اشتاره متی کنتد کته از  ای کثیف

رده، خونریزی یا جذام، ناپاک شده است. ما بته سته متورد آختر متی  نظر آداب و ترشیفات، با متاس م 

 پردازیم.

وان یکی از ترسناک ترین بیامریها بودس در نتیجه، جذام تصویر قدرمتند و در طول تاریخ، جذام به عن

واضحی از گناه را نشان می دهد. جذام، بدن را تخریب متی کنتد تتا اینکته چیتزی بتیب از فستاد و 

تعّفن باقی منی ماند. این برای کسیکه دچار این بیامری می شود و به هامن اندازه برای افرادی کته 

باشند، غیرقابل تحمل است. بتا علتِم بتر ایتن مطالتب، تصتور کنیتد کته کلتوپ ختوش باید شاهد آن 

بینهای محلی تصمیم بگیرند که یک جذامی بیچاره را وارد کلوپ کرده و او را قابل عرضه بستازند. بتا 

دقت او را شسته و با گرانرتین عطرها معطر کننتد. نهایتتاً، بتا لبتاس ستفید پتاکی از ابریشتم ظریتف 

و او را در معرض دیِد متام دنیا قرار دهند. اگرچه ممکن است تالش شان منفعت زودگذری  بپوشانند

برای شخص جذامی داشته باشد و باعث تحسین خودشان شود، اما طولی منی کشد که این روکب 

می افتد. فساد بدن انسان به رسعت از میان پارچه منایان شده و بوی تعفن به زودی بر متتام رایحته 

لب می شود. در چند لحظه، انسان، لباس و همۀ چیزهای که او ملس می کند، فاستد و مبتتال ها غا

 به جذام می شود.
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همین موضوع را می توان در مورد انسان گفت. او رص  نظر از مذهب یتا اصتالحات اخالقتی کته بتر 

ای توصیف  خود تحمیل می کند، از درون به هامن شکل باقی می ماند. عیسی او را به عنوان کاسه

می کنتد کته از بیترون پتاک استت امتا از درون پتر از نجاستت استتس قترب ستفید شتده ای کته پ تر از 

رده است. مانند یک جذامی که فسادش خونریزی کرده و از میان پارچه ظتاهر شتده 59استخوانهای م 

ز میتان همتۀ و آنرا به اندازۀ خوِد شخص زننده و رشم آور می سازد، فساد قلب انسان یا طبیعتت اش ا

افکار، کالم و اعامل اش ظاهر شده و آنرا ناپاک می سازد. به همین دلیل، انسان تغییر نیافتته منتی 

تواند به وسیلۀ اعامل یا شایستگی ختود در نتزد ختدا بایستتد. بهترتین اعتامل اش همچتون لباستی 

 کثیف و نفرت انگیز در نزد خدا می باشد!

بشارت، اساسی است. اگر انسان اساساً خوب استت یتا اگتر درک طبیعت انسان برای درک انجیل و 

 اار یا  رّه ای خوبی در او وجود دارد، پس واعظ قدرت دارد که او را ملزم کند و انستانها قتدرت دارنتد

که پاسخ بدهند. به هرحال، اگر انسان اساساً تباه شده، پس فقتط قتدرت متاوراء الطبیعتۀ ختدا متی 

  06کند، به توبه بکشاند و ایامن عطا کند که به سوی نجات هدایت می کند. تواند قلبها و فکرها را باز

خدا ما را به عنوان مسیحیان و خادمان انجیل فرا می خواند تا نته تنهتا عظمتت و دولتمنتدی فتیض 

خدا را اعالم کنیم، بلکه وضعیت حقیقی قلب انسان را با نور کالم خدا و قتدرت روح القتدس منایتان 

ساخنت فساد اخالقی انسان باعث می شود که هی  فخری به جستم نداشتته باشتیم و  کنیم. منایان

فساد اخالقی انسان، زمینه ای برای شب تاریک متی باشتد کته در  61فخرمان به عیسی مسیح باشد.

 آن ستاره های درخشان فیض و رحمت خدا می درخشند.
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 فصل پانزدهم

 

 خشم عادالنه

 ی که هر روزه ) به خاطر رشیران( به خشم می آید. خدا داور عادل است، خدای

  11:  7مزامیر  -

 خودستایان در برابر دیدگانت نتوانند ایستادس تو از همۀ بدکاران نفرت می کنی.

 5:  5مزامیر  -

اک  جامعت انجیلی، آیات باال را فراموش کرده انتد، بته حتّدی کته دیگتر حتتی بحتث برانگیتز منتی 

اعظان خشم عادالنۀ خدا برعلیه گناهکار را به گناهکاران اعالم متی کننتد؟ باشند. چند وقت یکبار و 

چند وقت یکبار واعظ به موضوعاتی همچون خشم الهی یا نفرت مقّدس اشاره می کند؟ آیا به ختاطر 

این است که دیگر کتاب مقدس را مطالعه منی کنیم؟ یا به این نتیجه رسیده ایم که اکنون بخشهای 

هام خدا نیست یا منسوخ شده است؟ آیا می تواند به خاطر این باشد که زیِر ستایۀ خاص بر اساس ال

عملکرد صحیح سیاسی و هوی و هتوس فرهنتگ قترار گرفتته ایتم؟ یتا متقاعتد شتده ایتم کته موعظتۀ 

 حقیقت راه برای رشد کلیسا نیست؟

قعیتت در کتتاب رصفنظر از اینکه باب طبعِ عرص حارِض ما باشد یتا خیتر، خشتم عادالنتۀ ختدا یتک وا

مقدس و بخب رضوری متام اعالمیته هتای حقیقتی انجیتل متی باشتد. بنتابراین، بایتد ایتن تعلتیم و 

حقایق مربوط به آنرا درک کنیم. باید بدانیم که بعد از درک ایتن مطالتب، بایتد آنهتا را اعتالم کنتیم. 

یم، بلکه بایتد حقتایقی پایان مطالعۀ ما این نیست که رصفاً یک الهیات متعادل برای خود داشته باش

را که کشف کرده ایم، برای منفعت قوم خدا اعالم کنیم. خطر کمی در یادگیری وجود دارد، اما غالباً 

خطر زیادی در اعالم آموخته هایامن وجود دارد. حقایق که می دانیم، آستیب کمتی بته متا رستانده و 

 ای خود محدود کنیم.سود کمی برای کلیسا خواهد داشت، اگر آنها را به کتابخانه ه
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 آیا ما یک خدای عادل می خواهیم؟

اولین س ال که باید از انسانهای دیگر و خودمان بپرسیم این است: " آیا واقعاً یک خدای عتادل متی 

خواهیم؟" شاید این یک س ال غیرعادی به نظر برسد و حتی غیررضوری، اما در واقع، مطالب زیادی 

 مشکل ما در مقابل خدا آشکار می کند. را دربارۀ وضعیت انسانی ما و

از یک طر ، ما یک خدای عادل می خواهیم. حتی تصّور زندگی در دنیایی که تحتِت تستلّط مطلتق 

یک موجود ناعادل و قادر مطلق می باشد، ترسناک است. هیتلرهای این دنیا فقط برای یتک لحظته 

نها را کنار می زند. با اینحال به نظر می در تئاتر تاریخ ظاهر می شوند و رشارت خودشان، به رسعت آ 

رسد که ااِر ویرانی آنها به فراتر از نسل خودشان می رسد. پس زندگی تحت فرمانروایی ناعادالنۀ یک 

خدای فاسد و ابدی به چه شکلی می بود؟ حتی چنین فکری، مثل یک کابوس استت. بتی عتدالتی 

او را ترستناک متی ستاخت. حتتی اگتر اکت   او، او را متناقض و حتی هوسباز متی ستاخت. قتدرتب،

اوقات نسبت به ما خوبی می کرد، هی  قطعیتی وجود نداشت که این نیکویی ادامه یابتد. متا ماننتد 

هلتتک  قایقرانتانی متی بتودیم کته در دریتای آرام قتایقرانی متتی کنتیم و بتا پتیب بینتی یتک طوفتان م 

ی ایامن وجود منی داشت. هتی  امیتدی احتاملی، آشفته می شویم. هی  زمینۀ قطعی و منطقی برا

به آینده برای اصالح خطاهای دنیای کنونی که زیِر سنگینی بیعتدالتی بتدون تأدیتب و فستاد بتدون 

چالب می لنگد، وجود منی داشت. برای همین، اگر قرار بود که رأی گیری کنتیم، انستانهای عاقتل 

ختدایی کته کتامالً قابتل  1در او نیستت".به خدای کامالً عادلی رأی می دادند که "هی  بی عتدالتی 

اعتامد است، با عدالت دنیتا را داوری خواهتد کترد و داوری را بتا عتدالت کامتل و منصتفانه بتر همتۀ 

  2انسانها اجرا خواهد کرد.

یک خدای عادل، خدای مهربانی است که اکت  انستانها خواهتاِن او بتوده و حتتی او را متی طلبنتد. 

ون مداخلتته یتتا داوری الهتی در دنیتتای متتا اجتترا متتی شتتود، انستتانهای وقتتی بتتی عتتدالتی زیتتادی بتتد

فراموشکار مانند جانور وحشی می شوند و خواهتاِن عتدالت آستامنی هستتند، امتا انستان متفکتر در 

سکوت، درحالیکه رسش را با دستانب پوشانیده، در گوشه ای می نشیند. او می داند کته بتین یتک 

ت. با انگشت اشارۀ وجدان خود متوجه می شود که اگتر ختدا بته صخره و مکانی دشوار گیر کرده اس

انسانها عدالتی را بدهتد کته خواهتانب هستتند، در اینصتورت، همتۀ انستانها، از جملته افترادی کته 

بیشرتین تقاضا را دارند محکوم خواهند شد. چنانکته مکتتوب استت: "هتی  پارستایی نیستت، حتتی 
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گران در جایگاه داوری هستند، باید بدانند کته دادخواستتی افرادی که خواهاِن قرارگیری دی3یکی." 

برای داوری خود در آن جایگاه اراشه می دهند. اگرچه همۀ انستانها مرتکتب قستاوت یکستانی نشتده 

اند، اما همه گناه کرده اند، و همه محکوم بته مترگ و جتدایی ابتدی از یتک ختدای قتدوس و عتادل 

گرتین گناهکاران جدا کند، نسبت به فستاد و رشارت اعتامل هستند. هر که می خواهد خود را از بزر 

 خود نابیناست. 

این وضعیت دشوار، این س ال را ایجاد می کند: " آیا ما واقعاً یتک ختدای عتادل متی ختواهیم؟" آیتا 

ستپس  و -و اعتامل افکتار، کتالم -واقعاً می خواهیم که او همۀ جنبه هتای زنتدگیامن را بررستی کنتد

برای ماست به ما بدهد؟ فقط انسان یا فرهنتگ کته وجتدانب خشتکیده، خواهتاِن هامن حکم را که 

ایستادن در برابر این بررسی و دریافت نتیجۀ حاصتل از تختت داوری یتک ختدای کتامالً عتادل متی 

 باشد. 

این حقیقت که خدا یک خدای عادل استت، ماننتد شمشتیر دو دم استت. باعتث تستلّی ماستت کته 

قادر مطلق بر دنیا فرمانروایی منی کند. به هرحال، برای افرادی که هنتوز  بدانیم یک موجود فاسد و

وجدانی دارند که مطابق آن تفکر می کنند، این حقیقت کامالً ترسناک است. اگر ختدا واقعتاً عتادل 

است و همۀ اعامل عادالنه را با محبت کامل دوست می دارد و از متام اعامل ناعادالنه با تنفر کامتل 

 کند، پس واکنب او نسبت به رشارت ما چه خواهد بود؟  نفرت می

 

 آیا خدا خشمگین است؟

برای واعظان و مبرشان معارص غیرعادی نیست که به شنوندگان خود این اطمینان را بدهند که خدا 

نه تنها خدای خشمگینی نیست، بلکه این بیانیه در بهرتین حالت، باعث گمراهی شده و در بدترین 

این موضوع منی توانتد تستلّی واقعتی بته انستانها بدهتد. بتر استاس کتتاب  4میز است.حالت بدعت آ 

مقدس، خدا یک خدای خشمگین است و این برای ما خوب استت. کتتاب مقتدس اعتالم متی کنتد: 

"یهوه خدایی است غیور و انتقام گیرنده، خداوند انتقتام گیرنتده و صتاحب غ تب استت. خداونتد از 

اند، و خشتم را از بترای دشتمنانب نگتاه متی دارد." "ختدا داور عتادل خصامن خویب انتقام می ست

است، خدایی که هر روزه به خشم می آید."براستی کته تتو َمهیتب هستتی! آنگتاه کته خشتم گیتری، 

  5کیست که در ح ورت تواند ایستاد؟" 
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 وقتی قّدوسیت، عدالت و محبت ختدا بتا رشارت، بیعتدالتی و بتی محبتتی انستان مواجته متی شتود،

نتیجۀ اجتناب ناپذیِر آن، خشم یا غ تب الهتی استت، خشتم شتدیدی کته مزمورنتویس فریتاد برمتی 

آورد:"کیست که از قدرت خشم تو آگاه باشد؟ زیترا خشتم تتو بته عظمتت تترس استت کته بایتد از تتو 

ترجمه شده، برگرفته از سه کلمۀ عربی است. اولین کلمته  خشمکلمه ای که در عهدعتیق 6داشت." 

qetsep ه اشاره به خشم، غ ب وعصبانیت دارد. دومین کلمه کhema  ،که نشاندهندۀ خشم، غ ب

است که به طور تحت اللفظتی ترجمته شتده  aphبیزاری،غیظ، گرما و حتی ّسم است. سومین کلمه 

است "سوراخ بینی" یا " بینی". این نشاندهندۀ خشم خدا به هتامن شتکلی استت کته شتعلۀ ستوزان 

ندۀ خشم یک حیوان خشمگین است. این نشانه ها اصتالً پتاک و مهتذب شتده سوراخ بینی، نشانده

 نیستند اما قدرمتندند. 

است، که به خشتم  orgeاز دو کلمۀ یونانی ترجمه شده است. اولین کلمه  خشمدر عهدجدید، کلمۀ 

است که نشاندهندۀ خشتم، غ تب، تعصتب شتدید و  thumosیا غ ب اشاره می کند. دومین کلمه 

. در طیف وسیعرت کتاب مقدس، خشم الهی به ناخشنودی مقتّدس و خشتم عادالنتۀ ختدا غیظ است

 اشاره می کند که نسبت به گناهکار و گناهب می باشد.

با توجه به خشم خدا، باید بدانیم که این یک احساس غیرقابل کنترتل، غیرمنطقتی یتا خودخواهانته 

می باشتد. همچنتین ایتن یتک عنرصت  نیست، بلکه خشم خدا در نتیجۀ قدوسیت، عدالت و محبتب

. خدا قتّدوس استترضوری در سلطنتب می باشد. خدا به خاطر هویتب باید با گناه مخالفت کند. 

و با غیترت  خدا محبت استبنابراین، بدی خدا را دفع می کند و خدا با رشیران مشارکت منی کند. 

عتدالت، در تنفتر شتدید  هر آنچه را که نیکوست محبت می کند. چنتین محبتت شتدیدی نستبت بته

نسبت به متام بدیها ظاهر می شود. بنابراین، محبت خدا، خشم خدا را بی اار منتی کنتدس بلکته آنترا 

. بنابراین باید رشارت را داوری و محکوم کنتد. اگتر انستان خدا عادل استتأیید یا ت مین می کند. 

لق خدا را به چتالب کشتانده، مورد خشم خداست، به خاطر این است که با اختیار خود سلطنت مط

 به ارادۀ قّدوس او بی حرمتی کرده و خود را در معرض داوری قرار می دهد.

خدا در قّدوسیت، عدالت و محبت خود از گناه متنفر است و با خشم ترسناک و غالباً شدیدی برعلیه 

واننتد خشتم او را آن می ایستد. زمین در برابر خشم او می لرزد و صخره ها می شکنند. ملتها منتی ت
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قتویرتین انستانها و فرشتتگان نیتز در  7تحمل کنند و هی  کس منی تواند در برابر غ تب او بایستتد.

  8نزدش آب می شوند، مانند پیکر موم کوچک که در مقابل آتب سوزان آب می شود.

که می گویتد امروزه، بسیاری از افراد تعلیم خشم الهی یا هر تعلیم مشابهی را رد می کنند، تعالیمی 

یک خدای مهربان و رحیم متی توانتد خشتمگین باشتد یتا چنتین خشتمی را در داوری و محکومیتت 

گناهکار نشان دهد. آنها می گویند که چنین نظرات چیزی بیب از نتیجه گیری نادرستت انستانهای 

بایتد اولیه نیست که خدا را دشمن، انتقام گیرنده و حتی بی رحم می دیدند. ما بته عنتوان مستیحی 

هر تعلیمی را که خدا را به عنوان خدای بی رحم نشان می دهد یا شفقت اش را نادیده می گیترد رد 

کنیم. به هرحال، نباید تعلیم آشکار کتاب مقدس دربارۀ تعالیم خشم الهی و تنبیه را فراموش کنتیم. 

شتود حتداقل مراجع کافی در رابطه با خشم و غ ب خدا، در کتاب مقدس وجود دارد که باعث متی 

 این موضوع به اندازۀ محبت، مهربانی و شفقت او مهم و برجسته باشد. 

خدا رحیم و فیاض است، دیرخشم و آکنده از محبت، امتا گناهکتار ناتوبته کتار را تنبیته متی کنتد تتا 

در عظمتتت جاللتتب، 9عتتدالت را در میتتان مخلوقتتاتب اجتترا کنتتد و از نتتام قدوستتب حامیتتت کنتتد.

کتترده و آتتتب خشتتم ختتویب را فرومتتی ریتتزد تتتا آنتتان را چتتون خاشتتاک مخالفتتانب را رسنگتتون 

حتی در عهدجدید، به عنوان آتب فروبرنده و خدایی که "خشمب را فرومی ریزد" توصیف 10بسوزاند.

ا شده، تا جاییکه رشیرترین اشخاص فریاد برمی آورند که کوهها و صخره ها بر آنها فرود آیند تتا آنهتا ر 

پولس رسول استدعا می کند که فریب نخورند بلکته  به همین دلیل،11ن کنند. از خشم برّۀ خدا پنها

  12با علِم بر این حقیقت زندگی کنند که غ ب خدا بر رسکشان نازل می شود.

این بیانیۀ تکراری، که خدا یک ختدای خشتمگین نیستت، یتک بیانیتۀ نادرستت استت و منتی توانتد 

وان در خدایی تسلّی یافتت کته نستبت بته بتدی خنثتی انسان را به درستی تسلّی دهد! چگونه می ت

است و هی  خشمی برعلیه آن نشان منی دهد؟ خدا چگونه می تواند نیکو، بامحبت یا حتی اخالقی 

باشد، اگر به خاطر برده فروشی، آشویتز، یا قتل میلیونها نوزاد متولد نشده به ناِم آسودگی و راحتتی، 

ین قساوتی می شنویم، خشم یا غ ب اخالقی طاقت فرستایی از آتب خشم نسوزد؟ وقتی دربارۀ چن

را احساس می کنیم. بعالوه، هر انسانی را که تحت تأایر چنین فجایع غیراخالقتی قترار منتی گیترد، 

همچون هامن هیوالهایی می دانیم که مرتکب این اعامل شده اند. پس وقتتی متی گتوییم کته ختدا 
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م می کنیم؟ آیا می توانیم خشم را خود نسبت بته بتی یک خدای خشمگین نیست، چه چیزی را اعال 

 عدالتی تصدیق کنیم، درحالیکه چنین حّقی را به خدا منی دهیم؟

برخال  تفکر شاعرانۀ واعظانی که می خواهند خدا را باِب طبع این دنیتای نفستانی بستازند، کتتاب 

ای خشم است. او هرگز مقدس به ما تعلیم می دهد که خدای بینهایت قّدوس، عادل و بامحبت، خد

نسبت به بدی بی تفاوت نیستس با آتب خاموشی ناپذیر برعلیه آن می سوزد. خشم عادالنۀ او متوجۀ 

 گناهان ب یشامری می شود که هر لحظه برعلیه او انجام می شود. 

"هان، نام یهوه از دور می آید، با خشتم آتشتین و دودی غلتیظ. لبتانب پتر از غ تب استت و زبتانب 

"گناهکتاران در صتهیون ترستانند، و لترزه بتر تتن منافقتان افتتاده استت:  13است فترو برنتده." آتشی 

"کیست از ما که بتواند در آتِب سوزاننده منزل گزیند؟ و کیست از ما که بتواند در آتشتگاه جتاودانی 

"هان، توفاِن خداوند برخاسته است! خشم او چتون گردبتادی ستهمگین پتیب متی  14ساکن شود؟" 

  15، تا بر رس رشیران فرود آید." رود

ما نباید فریب این تفکر را بخوریم که آتتب ختاموش ناپتذیر و فروبرنتدۀ ختدا، فقتط بترای فجیعترتین 

جنایات مشتعل می شود یا فقط برای پست ترین افراد در میان ما می باشد. از نظتر ختدا، دو مقولتۀ 

گین متی کنتد و مقولتۀ دیگتر چنتین واکتنب را جداگانه برای گناه وجود ندارد: یک مقوله او را خشم

ایجاد منی کند. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که همۀ گناهان برخال  رشیعت استت، هتر نتوع 

رسکشی مانند جادوگری است، و هر عمل رسکشی مانند رشیرانه ترین عمل غیراخالقی و ب ت پرستی 

  17و مزِد هر گناه مرگ است.برای هر گناه، خشم خدا بر رسکشان نازل می شود 16است.

گناِه اولین والدین ما و خشم که در خدا ایجاد کرد به وضوح طبیعت رشیرانۀ هر نوع یتا هتر مقولته از 

گناه را نشان می دهد. ظاهراً ختوردِن میتوۀ ممنوعته در مقایسته بتا قستاوتهای تتاریخ برشت و مستاشل 

خشم خدا را برانگیخت و محکومیتت  رسفصل اخبار شب، بی رضر استس بااینحال این یک رسکشی،

دنیا را به همراه داشت. حداقل از این مطلب می آمتوزیم کته همتۀ گناهتان در نتزد ختدای قتّدوس و 

عادل، رشارت آمیز است و همۀ افرادی که مرتکب چنین گناهی می شوند، مورِد خشم خدا قترار متی 

  18گیرند.
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 آیا خدا نفرت دارد؟

 ن نفرت نسبت به انسانها بوده است؟ اک  افراد هرگز موعظه ای دربارۀ ایتنآیا خدا نفرت دارد؟ آیا ای

موضوع نشنیده یا حتی به چنین موضوعی فکر نکرده اند. این س ال به تنهایی کافیست تا مخالفتت 

ایجاد کرده و افراد نسبتاً مذهبی را به جنگ وادارد. حتی احتامل چنین چیزی برخال  اک  مطالب 

ن انجیلی امروز تعلیم می دهند. به هر حال، در کتاب مقدس، نفترت ختدا بته انتدازۀ است که واعظا

محبتب واقعی می باشد. بر اساس کتاب مقدس، چیزهای وجود دارد که خدای مقّدس و بتا محبتت 

ان از آنها متنفر است، نفرت دارد، بیزار است و حتی اکراه دارد. بعالوه، این نفرت غالباً نسبت به انست

 کرده می باشد.سقوط 

بسیاری از مخالفتها با تعلیم دربارۀ نفرت خدا، بر پایۀ این پیب فرض غلط می باشد که ختدا محبتت 

است و بنابراین منی تواند نفرت داشته باشد. با وجتود اینکته محبتت ختدا، واقعیتتی متافوق از درک 

گتوییم کته ختدا محبتت ماست، اما باید بدانید که محبت خدا تنها دلیل نفترتب متی باشتد. نبایتد ب

 بایتدنفرت داشته باشد، بلکه بایتد بگتوییم، ختدا محبتت استت و درنتیجته  منی توانداست، درنتیجه 

نفرت داشته باشد. اگر یک نفر واقعاً زندگی را دوست دارد، تقّدس آنرا تصدیق کرده و همۀ بچه هتا را 

از ستقط جنتین متنفتر باشتد.  به عنوان هدیه ای از جانب ختدا گرامتی متی دارد، در اینصتورت بایتد

غیرممکن است که به شّدت و خالصانه عاشِق بچه ها باشید ولی نسبت به چیزی که آنهتا را در رَِحتم 

نابود می کند بی تفاوت باشید. به همین ترتیب، اگتر ختدا شتدیداً همتۀ چیزهتای ختوب و درستت را 

 نفرت داشته باشد.دوست دارد، پس باید با همین شّدت از متام چیزهای منحر  و بد 

کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که خدا نه تنها از گناه نفرت دارد بلکه این نفرت را متوجۀ افترادی 

می سازد که آنرا انجام می دهند. بته همتۀ متا ایتن عبتارت معترو  را تعلتیم داده انتد: "ختدا عاشتِق 

م ی است که به وضوح خالِ  این را اعال گناهکار است و از گناه متنفر است"، اما این تعلیم، انکاِر آیات

می کنند. مزمورنتویس، بتا الهتام از روح القتدس نوشتت کته ختدا نته تنهتا از گنتاه نفترت دارد، بلکته 

  19همچنین از "همۀ بدکاران" نفرت دارد.

باید بدانیم که غیرممکن است که گناه را از گناهکار جدا کنیم. خدا گنتاه را تنبیته منتی کنتد، بلکته 

ا که مرتکب گناه شده، تنبیه می کند. گناه، محکوم به جهنم منی شود بلکه انسان کته گنتاه کسی ر 

کرده است. به همتین دلیتل، مزمورنتویس اعتالم متی کنتد: "خودستتایان در برابتر دیتدگانت نتواننتد 
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همچنتین "خداونتد در معبتد مقتدس ختویب استتس 20ایستادس تو از همۀ بدکاران نفترت متی کنتی."

خت خود در آسامن است. چشامن او می نگرد، ِپلکهای او بنی آدم را می آزماید. خداوند خداوند بر ت

پارسا و رشیر را متی آزمایتدس جتان او بیتزار استت از آن کته خشتونت را دوستت متی دارد. بتر رشیتران 

اوند اخگرهای افروخته خواهد بارانیدس سهم پیالۀ آنها گوگرِد گداخته و باِد سوزان خواهد بود. زیرا خد

  21عادل است، او اعامل پارسایانه را دوست می داردس صالحان روی او را نظاره خواهند کرد." 

باید بدانید که متون باال به تنهایی در کتاب مقدس قرار نگرفته اند، بلکته بتا عبتارات دیگتری همتراه 

. در کتتاب شده اند که این موارد را برای چنین واکنشی از جانتب ختدای قتّدوس تقویتت متی کننتد

از  الویان، خداوند به قوم ارساشیل هشدار داد که نباید از آداب و رسوم ملتهایی پیروی کنند که آنها را

پیب رویشان می راند، و سپس می افزاید: "زیرا آنان همۀ این کارهتا را کردنتد و از ایتن رو از ایشتان 

می دهد کته کنعانیتان بته ایتن دلیتل دوباره در کتاب تثنیه، او به قوم اش هشدار  22کراهت داشتم."

بیرون رانده شدند که "خداوند از آنها کراهت داشت" و هر که در این اعامل ناعادالنه رشکت کند، به 

در کتتاب مزامیتر، ختدا وضتعیت ختود را نستبت بته 23همین شکل نزد خداوند "مکتروه" خواهتد بتود.

زمین وعتده شتوند، او متی گویتد: "چهتل ارساشیلیان بی ایامن توصیف می کند که نخواستند وارد رس 

نهایتاً، در کتاب تیتوس، پتولس افترادی را کته اعترتا  ایتامن پتو  یتا  24سال از آن نسل بیزار بودم" 

سطحی به خدا دارند به عنوان افرادی "نفرت انگیز" در نزد خدا توصیف می کنتد و یوحنتا در جزیتره 

  25ف می کند که "نفرت انگیز" هستند.پطموس، دریاچۀ آتب را جایگاه ابدی افرادی توصی
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 توضیحِ نفرت الهی

وقتی کتاب مقدس می گوید که خدا از گناهکاران نفرت دارد، این چته مفهتومی دارد؟ اوالً، لغتنامتۀ 

ِوبسرِت، نفرت را به عنوان یک احساس دشمنی شدید نسبت به کسی، دشمنی فعال نسبت به کسی 

ی، تعریف می کند: نفرت داشنت، بیزار بودن، تنفر داشنت یتا اکتراه داشتنت. یا مخالفت شدید با کس

اگرچه اینها کلامت سنگینی هستند، کتاب مقتدس اکت  ایتن کلتامت، شتاید نته همتۀ آنهتا را بترای 

توصیف رابطۀ خدا با گناه و گناهکار به کار می برد. دوماً، باید بتدانیم کته نفترت ختدا در هامهنگتی 

یگترش متی باشتد. بترخال  انستان، نفترت ختدا، مقتّدس و عتادل استت و حاصتِل کامل با صتفات د

انکتار یوحنتا  5:  5محبتب می باشد. سوماً، باید بدانیم که نفرت خدا، انکار محبتب نیست. مزامیر 

نیست. اگرچه خشم خدا بر گناهکار قرار می گیرد، اگرچه او هر روزه از  45 – 44:  5یا متی  16:  3

ن می شود و اگرچه از همۀ کسانی کته گنتاه متی کننتد، نفترت داردس محبتت اش از رشیران خشمگی

چنان ماهیتی برخوردار است که می تواند افرادی را که مورِد نفرتب می باشند، محبت کنتد و بترای 

چهارماً، اگرچه خدا نسبت بته افترادی کته متورد نفترت اش هستتند، بردبتار 26نجات شان اقدام کند.

می دهد، اما زمانی فرا می رسد که این هدیه خود را دریغ می کند و دیگر آشتتی  است و نجات شان

 امکانپذیر نخواهد بود. 
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 فصل شانزدهم

 جنگ مقّدس

اما ایشان ِعصیان ورزیدند، و روح قدوس او را محتزون ستاختند. پتس روی گردانیتده دشتمن ایشتان 

  شد، و خود با ایشان جنگ کرد.

  10: 63اشعیا  -

وه خدایی است غیور و انتقام گیرنتده، خداونتد انتقتام گیرنتده و صتاحب غ تب استت. خداونتد از یه

 خصامن خویب انتقام می ستاند، و خشم را از برای دشمنان اش نگاه می دارد.

  2:  1ناحوم  -

با توجه به خشم عادالنۀ خدا که در خشم و غ ب او ظتاهر شتد، اکنتون توجته ختود را بته موضتوعی 

در بین ختدا و گناهکتار ناتوبته کتار. ایتن الزامتی بترای  دشمنی موجود -آن جلب می کنیممربوط به 

واعظ انجیل است که دربارۀ جنتگ مقتّدس ختدا برعلیته دشتمنان اش هشتدار دهتد، از گناهکتاران 

استدعا کند که تا دیر نشده، با خدا آشتی کنند. وعدۀ خدا برای عفو و بخشب رسکشان، یک وعتدۀ 

نباید آنرا یک امر مسلّم بدانید. روزی می رسد که برگ زیتون گرفتته شتده و آرامشتی  واقعی است اما

وجود نخواهد داشت. در آن زمان، چیزی که بترای گناهکتار متی مانتد: " انتظتار هولنتاک مجتازات و 

آتشی َمهیب است که دشمنان ختدا را فترو خواهتد بلعیتد... آری، افتتادن بته دستتهای ختدای زنتده 

  1است." چیزی هولناک
 

 چه کسانی با هم در جنگ اند؟

این اعالمیۀ معرو  که "خدا عاشِق گناهکتار استت و از گنتاه متنفتر استت"، غالبتاً بته همتراه عبتارت 

معرو  مشابهی می باشد: "انسان با خدا در جنگ است، اما خدا هرگز با انستان در جنتگ نیستت." 

اهمیتت زیتادی داده شتده، امتا کمترت دربتارۀ درنتیجه، به دشمنی و جنگ بی وقفۀ گناهکار با ختدا 

 جنگ بی وقفۀ خدا با گناهکار صحبت می شود.

رص  نظر از این گترایب اخیتر در افکتار انجیلیهتا، بایتد بدانیتد کته دشتمنی بتین ختدا و گناهکتار، 

بلکه دو طرفه است. وقتی انسان با خدا اعالم جنگ می کند، خدا، دشمن آنها شتده  -یکطرفه نیست
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اگرچه این یک حقیقت مشّوش کننده استت، امتا کتتاب مقتدس بته وضتوح 2ه آنها می جنگد.و برعلی

تعلیم می دهد که خدا گناهکار ناتوبه کار را دشمن خود دانسته و برعلیه او اعالم جنگ کرده استت. 

تنها امید گناهکار ایتن استت کته تتا دیتر نشتده، ختود را خلتع ستالح کنتد و پترچم ستفید تستلیم را 

  3برافرازد.

کتاب ناحوم به ما می گوید: "خداوند از خصامن خویب انتقام می ستاند و خشم را از برای دشمنان 

اولین تعلیم این منت این است کته ختدا، رشیتران را دشتمن ختود متی دانتد. او  4اش نگاه می دارد."

متی کنتد.  متأسف نیست که انسان او را دشمن خود ساخته، بلکه جایگاه خود را برعلیه انسان اعالم

خدا محدودۀ جنگ را تعیین کرده و نیروهای خود را جمع آوری می کنتد. دومتین حقیقتتی کته بایتد 

بیاموزید، این است که خدا در خّط حمله است. او رصفاً در مقابل حمالت انسان رشیر منتی ایستتد، 

رنویس هشدار بلکه خود فریاد جنگ رسداده و با متام خشم برای رشکت در آن می دود. چنانکه مزمو 

متتی دهتتد، ختتدا شمشتتیرش را بتترای جنتتگ تیتتز کتترده، کتتامن ختتود را کشتتیده و آمتتاده کتترده استتت. 

سالحهای مرگبار مهیا کرده، تیرهای خود را آتشین ساخته است. اگر رشیتران توبته نکننتد، قطعتاً بتا 

  5خشم او نابود خواهند شد.

ر باستتانی از عهتدعتیق یتا دیتدگاه اولیته ما باید بدانیم و بپذیریم که حقیقِت "جنگ مقدس"، یک اا

دربارۀ خدا نیست که با مکاشفۀ تدریجی عهدجدید باطل شده باشد. بلکه ایتن یتک حقیقتت کتتاب 

 مقدسی و پایدار است که در متام کتاب مقدس یافت می شود.

در کتاب رومیان، پولس رسول می نویسد: "هنگامی که دشمن بودیم، بواسطۀ مرگ پرستش بتا ختدا 

اگرچه این منت دربارۀ دشمنی دوطرفه میتان ختدا و انستان صتحبت متی کنتد،  6تی داده شدیم" آش

تأکید بیشرت بر دشمنی گناهکار با خدا نیست، بلکه بر مخالفت خدا با گناهکار. با علِم بر اینکه ایتن 

دهنتد: مفهوم برای اک  انجیلیهای معارص ناآشناست، این محققین، تأییدهای بیشرتی را اراشته متی 

چارلز هاد می گوید: "فقتط یتک مخالفتت رشیرانته میتان گناهکتار بتا ختدا وجتود نتدارد، بلکته یتک 

لوشیس ِبرکو  می گوید: "نه اینکه انسانها بتا  7مخالفت مقّدس میان خدا با گناهکار نیز وجود دارد."

یمونتد توضتیح و روبترت ال. رِ  8خدا دشمنی دارند، بلکه آنها مورِد ناخشنودی مقتّدس ختدا هستتند."

"کلمۀ "دشمنان" به احتامل زیاد باید به صورت مجهول درنظر گرفته شود )"مورد نفرت خدا"( به جتای  داد:
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اینکه به صورت معلوم باشد)"تنفر از خدا"(. به عبارت دیگر، کلمۀ "دشمنان"، نفرت نامقتّدس متا نستبت بته 

  9نسبت به ما را نشان می دهد."  خدا را به طور برجسته نشان منی دهد، بلکه نفرت مقّدس خدا

بر اساس این منت، انسان گناه کرده و به خدا هجوم برده است. برای اینکه مصالحه برقرار شود، باید 

حملۀ انسان برداشته شود، عدالت خدا برقرار شود و خشم خدا برعلیه انستان فتروکب کنتد. متا متی 

د، بلکته اکت  انستانها بته دانیم که مرگ مسیح همۀ انستانها را بته طتور مطلتوب بت ه ح تور ختدا نترب 

مخالفت نفرت انگیز خود با شخص و ارادۀ ختدا ادامته دادنتد. بته هتر حتال، مترگ مستیح، خواستتۀ 

عادالنۀ خدای قّدوس را برآورده کرد تا او به طور مطلوب کتاری بترای دشتمنانب انجتام دهتد و بترگ 

 دراز کند. افرادی که توبه کرده و به مسیح ایامنزیتوِن صلح و آرامب را از طریق انجیل به طر  آنها 

می آورند، نجات خواهند یافت، اما هر که ایامن نیاورد، غ ب را نسبت به خود، برای روز غ تب متی 

  10اندوزد، روزی که در آن داوری عادالنۀ خدا آشکار خواهد شد.

ا داد، هامن کسی استت کته هرگز نباید فراموش کنیم که هامن مسیح که زندگی خود را در راه ملته

خادم رنجدیده ای که در راه جلجتا گام 11بر آنها می تازد و با عصای آهنین بر آنها حکمرانی می کند.

نجتات 12برداشت، یک روز َچرخ شِت رشاِب خشم و غ ِب خدای قادر مطلق را لگتدمال خواهتد کترد.

آغشته به خون دشمنانب بتاز متی دهنده ای که خونب را در راه دشمنانب ریخت، مجدداً با ردایی 

برّه ای که خشم خدا را بر صلیب متحمل شد، هامن کسی است که خشم خدا را بر افترادی  13گردد.

خواهد ریخت که برعلیه او گرد آمده اند، چنان خشمی که آنها فریاد برمتی آورنتد کته کوههتا بتر آنهتا 

صلح که سال لطف خداوند را اعالم کترد، یتک شاهزادۀ  14فرود آیند و آنها را از ح ور او پنهان کنند.

او هامن کستی استت کته داوری کترده، متی جنگتد و ارتتب  15روز، روز انتقام او را اعالم خواهد کرد.

به همین دلیل، مزمورنویس بته ملتهتا توصتیه متی  16آسامنی را برعلیه دشمنان خدا رهربی می کند.

آیتد و در راه هتالک شتوند، زیترا خشتم او بته دمتی کند که با پرس بیعت کنند، تتا مبتادا او بته خشتم 

  17افروخته می شود.

ما به عنوان واعظان انجیل باید محبت خدا به انستانها و اشتتیاق او بترای نجتات را اعتالم کنتیم، امتا 

نباید هشتدارهای واضتح و تکتراری کتتاب مقتدس را کنتار بگتذاریم. انستانها بایتد آمتادۀ مالقتات بتا 

یتتد "بتتا دشتتمن ختتود بتته رسعتتت صتتلح کننتتد" درحالیکتته هنتتوز بتتا او در راه با18خدایشتتان باشتتند.
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چون اگر توبه نکنند، او شمشیرش را تیز کرده و کامن خشم خود را از پیب کشتیده و آمتاده 19اسند.

  20کرده است.

واعظ باید به افرادی که ایامن دارند، وعدۀ بخشب کامل و قطعیت صلح را اعالم کند. بته هتر حتال، 

ور امین باید به افرادی که از انجیل اطاعت منی کنند، بگوید که خشم خدا هنوز بتر آنهتا بتاقی پیام آ 

  21است.

چه خواندگِی فوق العاده و وحشتناکی به خادم انجیل سپرده شده استت. او بترای عتده ای از افتراد، 

ت داشتته رایحۀ حیات است، اما برای عده ای دیگر، بوی مرگ. کیست که بترای چنتین کتاری کفایت

  22باشد؟ 

 

 آیا انتقام برای خدا بد نیست؟

انتقام خدا، رابطۀ نزدیکی با خشتمب دارد. مزمورنتویس او را "ختدایی کته انتقتام از آِن اوستت" متی 

خواند، و ناحوم نبی، او را خداونِد انتقام گیرنده و صاحب غ تب معرفتی متی کنتد کته " از خصتامن 

رسود موسی، انتقتام ختدا را  23رای دشمنانب نگاه می دارد." خویب انتقام می ستاند و خشم را از ب

متجید می کند. این یکی از ترسناک ترین تصاویر کّل کتاب مقدس دربتارۀ ختدا متی باشتد: "حتال 

ببینید که من خود اویم! خدایی دیگر جز من نیست. می میرانم و زنده می کنمس مجروح می ستازم و 

ه ای نیست. دست ختویب بته آستامن برمتی افترازم و بته زنتده شفا می بخشمس و از دست من رهانند

بودنم تا ابد سوگند می خورم. اگر شمشیر براق خویب را تیز سازم و داوری را به دست خود گیرم، از 

دشمنان خویب انتقام خواهم کشید، و آنان را که از من بیزارند مکافات خواهم داد. تیرهتای ختود را 

مسِت خون کشتگان و اسیرانس و شمشیر من گوشت خواهد خوردس رسمسِت خون خواهم ساخت، رس 

  24 گوشت رس رهربان دشمن را."

ما چگونه می توانیم چنین متنی را بخوانیم و نلرزیم؟ چگونته متی تتوانیم بته چنتین حقیقتتی ایتامن 

دگار داشته و آنرا اعالم نکنیم؟ عاموس نبی اعالم کرد: " شیر غریده است، کیست که نهراسد؟ خداون

پولس رسول نوشت: "ما نیز ایتامن داریتم و ستخن 25 یهوه سخن گفته است، کیست که نبّوت نکند؟"

به این ترتیب، اگر ایامن داریم که کتاب مقدس مصون از خطاست و ختدا تغییرناپتذیر  26می گوییم."

ری بتی است، چگونه می توانیم چنین چیزهای را اعالم نکنیم؟ آیا هشدار ناحوم چیزی بتیب از شتع
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معنا و بدون کاربرد عملی می باشتد؟ آیتا یتک داستتان بتدون تفستیر حقیقتی متی باشتد؟ آیتا بترای 

فرهنگی نوشته شده بود که پ ر انرژی تر از ما بودنتد و ایتن بتیب از حتّد بترای جتان شتکنندۀ انستان 

رای مدرن قدرمتند است؟ اگر در زمان ناحوم، این یتک کتالم حقیقتی دربتارۀ ختدا و کتالم رضوری بت

و یتک عنرصت رضوری در اعالمیتۀ  -انسان بود، پس امروز هم به همین شکل است. این حقیقت است

 انجیل!

بر اساس کتاب مقدس، باید به انسانها هشتدار داد کته ختدا یتک ختدای انتقتام گیرنتده استت. امتا 

انستان چگونه چنین حقیقتی را با متون دیگر کتاب مقدس که بته وضتوح انتقتام را بته عنتوان فستاِد 

چگونه یک ختدای مقتّدس و بامحبتت متی توانتد یتک ختدای 27رشیر اعالم می کند، مرتبط سازیم؟ 

انتقام گیرنده نیز باشد؟ اوالً، باید بدانیم که انتقام الهی یک موضوع اابت در کتاب مقدس می باشد 

رده قام انسان سقوط کتو بنابراین غیر قابل انکار است. دوماً، باید بدانیم که انتقام خدا متفاوت از انت

استس غیرت او برای قّدوسیت، عدالت و انصا ، باعث برانگیخنت انتقامب متی شتود. ختدا رحتیم و 

فیاض است، دیرخشم و آکنده از محبت و وفا، اما عادل نیز می باشد. او برای حامیتت از نتام ختود و 

ِم بتر ماهیتت ناخوشتایند گنتاه با عل28برقراری عدالت در میان مخلوقاتب، گناهکار را تنبیه می کند.

 انسان، خدا حّق دارد که انتقام بگیرد. خدا سه مرتبه در کتاب ارمیا می پرسد: " آیا نبایتد بترای ایتن

در جتای دیگتری در رشیعتت و  29کارها مجازات شان کنم؟ آیا نباید از چنین قتومی انتقتام بگیترم؟" 

کند که خدا تأخیر نخواهد کرد بلکه هر که را که انبیا، پاسخ این س ال را می یابیم: موسی تأیید می 

از او نفرت کند، سزا خواهد داد. اشعیا اعالم متی کنتد کته ختدا از خصتامِن ختویب راحتتی خواهتد 

   30یافت، و از دشمنان خویب انتقام خواهد ستانید."

 یک خدای مهربتان امروزه، عدۀ زیادی از افراد، تعلیِم انتقام الهی یا هر تعلیم دیگری را که می گوید

و رحیم می تواند انتقام گیرنده باشد، رد می کنند. حتی خادمانی که این تعلتیم را بته عنتوان تعلتیم 

آشکار کتاب مقدس می پذیرند، به ندرت آنرا از سکوی موعظه اعالم می کنند. در نتیجه، دنیای بتی 

او نسبت به اعامل گنتاه  ایامن، به همراه مسیحیان خالص، از شخصیت حقیقی خدا و واکنب کامل

 آلود انسانها آگاهی ندارد. 

کتاب مقدس به ما هشدار می دهد که خشم خدا بر پرسان انسان می آید و توصیه می کند که برای 

انسان گناهکار باید این حقایق را با ترس و لرز در نظر بگیرد، امتا   31مالقات با خدایامن آماده شویم.
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ق را بشناسانند. این مسئولیت ماست که با شیپور، دربارۀ قطعیتت خشتم اول، واعظان باید این حقای

اگتر ایتن قستمِت ناخوشتایند ختدمت ختود را انجتام نتدهیم،  32که می آید به انسانها هشدار بدهیم.

مسئول بوده و خوِن شنوندگامنان از دست متا طلبیتده خواهتد شتد. چنانکته ختدا بته حزقیتال نبتی 

رد! ولی تو سخن نگویی و  هشدار داد: " اگر من به مرد رشیر بگویم: ای مرد رشیر، به یقین خواهی م 

ترد امتا  به آن مرد رشیر هشدار ندهی تا از راه خود بازگردد، آنگاه آن مرد رشیر در گناه خود خواهتد م 

   33من خون او را از دست تو خواهم طلبید." 

وقتی انسان به این فکر می کند کته تتا چته با علِم بر متونی که در رابطه با انتقام خدا مطرح کردیم، 

اندازه موعظۀ ما عجیب و نامتعادل شده، فقط باید اشک بریزد! موعظه هتای متان، متا را فریتب متی 

دهند و نشان می دهند که تا چه انتدازه از بع تی از حقتایق طرفتداری کترده و برعلیته بقیتۀ حقتایق 

ل ختدا را اعتالم کنتیم و نبایتد از آن کنتاره گیتری تعّصب داریم! ما فراخوانده شتده ایتم تتا ارادۀ کامت

به ما این اقتدار داده نشده که با آگاهی خود از نیازهای انسان مدرن، انتخاب کنیم که چته  34کنیم!

چیزی را باید موعظه کنیم یا نکنیم. افرادی که امتیاز هدایت دیگران را دارند، بایتد از ختود بپرستند 

اعالم می کنند که انسان بیب از همه باید آنها را درک کنتد، امتا مایتل که چند وقت یکبار مطالب را 

به شنیدِن آن نیست. داوری خدا: باید بدانیم که کمبود چنین موعظه ای، ناسازگاری سکوی موعظۀ 

ما و علّت جهالت افراد در رابطه با اساسی ترین حقایق شخصیت ختدا و برختوردش بتا انستانها را در 

 ما نشان می دهد.  نیمکت های کلیسای

ما در دوران عدم تعادل عظیم الهیاتی زندگی متی کنتیم. مطالتب زیتادی دربتارۀ محبتت ختدا بیتان 

شدهس این کار درستی استس اما تقریباً چیتزی دربتارۀ خشتم او مطترح نشتده استت. اگتر واعتظ، کتّل 

د، بته احتتامل موعظۀ خود را به محبت خدا اختصاص دهد، ولی حتی یک بار به خشم او اشاره نکنت

زیاد، خدا را به حساب نیاورده است. به هرحال، اگر او فقط بختب از یتک موعظته را بته خشتم ختدا 

اختصاص دهد، به احتامل زیاد به خاطر عدم تعادل، روح بد رفتاری و بی محبتی مورد رسزنب قترار 

که متردم بته تعلتیم می گیرد. این عرصی است که ما در آن زندگی می کنیم. "زیرا زمانی خواهد آمد 

صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خویب، معلاّمن بسیار گِرد خود خواهند آورد تتا آنچته 

را که گوشهای شان طالب شنیدن آن است، از آنان بشنوندس و از گوش فرا دادن به حقیقت رویگردان 

  35شده، به سوی افسانه ها منحر  خواهند گشت." 
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 فصل هفدهم

 

بهاترین هدیهگران  

اما به فیض او و به واسطۀ آن بهای رهایی که در مسیح عیستی استت، بته رایگتان پارستا شتمرده متی 

 شوند.

  24:  3رومیان  -

در چند فصل آخر، به وضعیت اخالقی انسان ستقوط کترده، رسکشتی جهتانی انستان برعلیته ختدا و 

حکوم اند. به هرحال، از متنی کته عواقب وخیم داوری الهی پرداختیم: همۀ انسانها در ح ور خدا م

پیب روی ماست، درمی یابیم که در جایگاه شخص مسیحی در نزد خدا تغییری اساسی ایجاد شتده 

و دیگر گناهکار محسوب منی شود، بلکه بواسطۀ ایامن به خداوند عیسی مسیح عتادل شتده ا -است

 است.

 

 عادل شمردگی

اعتامل او کامتل و راه هتایب جملگتی  1دل است.از کتاب مقدس درمی یابیم که خدا، یک خدای عا

چون او عادل است، منتی توانتد  2انصا  است. او خدای امین است و عدالت را مخدوش منی سازد.

چشتامن او  3از نظر اخالقی بی تفاوت یا خنثی باشد. او عاشتق عتدالت استت و از بتدی نفترت دارد.

خداوند جاودانه جلوس  4نظاره گر منی تواند شد.پاکرت از آن است که بر رشارت بنگردس بی انصافی را 

او  5فرمودهس تخت خویب را برای داوری استوار داشته است. او خود بر جهان به عدل حکم می رانتد.

خدایی است که هر روزه خشمگین می شود. اگر انسان توبه نکند، شمشیرش را تیز کترده و کامنتب 

  6را برای داوری آماده می کند.

مقدس در رابطه با عدالت خدا و رشارت انستان، مشتکل الهیتاتی و اخالقتی عظیمتی  شهادت کتاب

ایجاد می کند: چگونه انسان گناهکار می تواند در برابر عدالت خدا بایستد؟ چگونه خدای عادل بتا 

انسان رشیر مشارکت می کند؟ مزمورنویس این مشکل را به این شکل توصیف می کند: "کیست کته 

برآید؟ و کیست که در مکان مقدس او بایستد؟ آن که پاکدست و صا  دل باشد، کته به کوه خداوند 
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جان خود را به سوی آنچه باطل است، برنیفترازد و قستم دروغ نختورد. او برکتت را از خداونتد خواهتد 

  7یافت و عدالت را از خدای نجات خویب." 

رد. هر فکر، کالم و عمل، از لحظتۀ ایستادن در پیشگاه خدا نیاز به کامل اخالقی بی عیب و نقص دا

تولتتد تتتا لحظتتۀ متترگ بایتتد کتتامالً بتتا ماهیتتت و ارادۀ ختتدا مطابقتتت داشتتته باشتتد. کمتترتین عیتتب یتتا 

کوچکرتین انحرا  از این استاندارد، بالفاصله باعث سلب صالحیت می شتود. فقتط بایتد بته گنتاه و 

ختگیری وجود دارد. بته همتین دلیتل، سقوط آدم نگاه کنیم تا بدانیم که در عدالت خدا، جّدیت و س

تا نجات یابم؟" باید نیتاز بته اطاعتت کامتل را در  کنم کاروقتی شخص اخالقگرا می پرسد: "باید چه 

مقابل او قرار دهیم. اگر با فیض خدا، متقاعد و درمانتده شتد، ستپس او را بته ستوی مستیح هتدایت 

 کنیم.

را بدست آورد، بینوا ترین و ناامید ترین موجتود  انسانی که می خواهد جایگاه درست در پیشگاه خدا

است. از زمان سقوط آدم، هی  انسانی هرگز نتوانسته خواهِب عادالنۀ خدا را برآورده کند. دستان ما 

از رَِحتم منحتر  گشتته ایتم و از بطتِن متادر، گمتراه و دروغگتو متی  8ناپاک و قلبامن ناخالص استت.

 تادن در ح ور خدا نداریم. کامالً خود را بی صالحیت کرده ایم. هی  قّوت یا حّقی برای ایس9باشیم.

اگر قرار است که کاری برای پ تر کتردن ایتن شتکا  انجتام شتود، ختدا بایتد آنترا انجتام دهتد. عتادل 

  10شمردگی هدیه ای است که با فیض خدا عطا می شود.

اعالم کتردن کستی بته عنتوان است، یعنی اابت کردن یا  dikaióoبرگرفته از فعل یونانی  عادلکلمۀ 

عادل یا چنانکه باید باشد. در زمینۀ کتاب مقدس و تعلیم نجات، کلمۀ عادل، یک اعالمیۀ قانونی یتا 

انسانی که به خدا ایامن دارد، عادل شمرده می شود، یعنی عدالت به حساب او  11مرشوع می باشد.

ر نظتر گرفتته شتده استت، و ختدا گذاشته می شود. او در ح ور ختدا عتادل اعتالم شتده یتا عتادل د

اینگونه با او برخورد می کند. پولس رسول در نامه اش به کلیسای روم می نویستد: " زیترا کتتاب چته 

  12می گوید؟ ابراهیم به خدا ایامن آورد و این برای او پارسایی شمرده شد."

انسان بته ختدا ایتامن به این معنا نیست که  لحظه ای که  عادلباید توجه داشته باشید که اصطالح 

می شود. اگر اینطور بود شخص ایامندار به موجود کامالً عادل تبدیل می شتد کته دیگتر  عادلآورد، 

گناه منی کرد یا حتی قادر به انجام آن منی بود. این اصطالح به این معنا نیست کته ایامنتدار تحتت 

ی داشته و مطتابِق اعتامل ختود فیض خاص است که به او این توانایی را می دهد تا زندگی عادل تر 



 

 

 
136 

جایگاه درستی در پیشگاه خدا داشته باشد. اگر اینطور بود، پتس نجتات دیگتر بواستطۀ ایتامن منتی 

کتاب مقتدس و مفیتدترین اعرتافتات و خادمتان در طتول تتاریخ  13بود، و فیض دیگر فیض منی بود.

ه تختت خداستت. انستان کلیسا شهادت می دهند که عادل شمردگی، یک جایگاه قانونی در پیشگا

که به شهادت خدا دربارۀ پرسش ایتامن دارد، از متتام گناهتانب بخشتیده شتده و در پیشتگاه تختت 

( به ایتن شتکل بیتان متی کنتد: " 11.1اعرتا  ِوستمینیسرت ) 14داوری خدا، عادل اعالم شده است.

: نته بتا القتای عتدالت در افرادی را که خدا به طور م ار فرامی خواند، به رایگان نیز عادل می شامرد

آنها، بلکه با بخشیدن گناهان شان و با پذیرش آنها به عنوان شخص عادل، نه به خاطر چیزی کته در 

آنها ایجاد شده یا توسط آنها انجام شده، بلکه فقط به خاطر مسیح... با نسبت دادِن اطاعت و رضات 

 مسیح به آنها."

 

 مزایای عادل شمردگی

برکت فوق العاده و چندگانه استت کته بتا ایتامن بته شتخص و کتار عیستی  پس، عادل شمردگی یک

مسیح دریافت می شود. در رابطه با  مسیحیانی که عادل شمرده شده اند می توانیم چنین بگتوییم. 

اوالً، همۀ گناهان گذشته، حال و آینده بخشیده شده و هرگز در ح ور خدا به حساب نخواهتد آمتد. 

مطلب از داوود نقل قول می کند: "خوشا بته حتال آنتان کته خطایتای شتان  پولس رسول با بیان این

آمرزیده شد و گناهان شان پوشانیده گردید. خوشا به حال آن  کته خداونتد گنتاه وی را بته حستابب 

  15نگذارد." 

برای افرادی که فکر می کنند که خدا تفاوت زیادی با آنها ندارد این حقیقت فقط قدردانی ضعیف و 

بترای افترادی کته ختود را برتتر متی داننتد و تعلتیم ترستناک و  16برتر بودن را برمی انگیزاند. احساس

قدیمِی رشارت کامل را درک نکرده یا باور ندارنتد، ایتن حقیقتت خوشتایند استت، امتا متحیتر کننتده 

نیست. به هرحال، برای انسان که رشارت قلب و رشِم اعاملب را در ح ور خدای قّدوس دیتده، ایتن 

حقیقت بسیار فوق العاده است. متحیتر کننتده، متعجتب کننتده، مهتیج، متاشتایی، شتگفت انگیتز، 

غیرعادی، تکان دهنده، حیرت انگیز، نسبتاً باورنکردنی و کامالً شگر  می باشد. زنگها را به صدا در 

ز بته تعلتیِم می آورد، اشک شوق را جاری می کند و فریاد جالل را برمی افرازد! دوباره این مسأله، نیا

 مساشل بد را نشان می دهد که وقتی نور ظاهر می شود کامالً دوست داشتنی باشد. 
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دوماً، نسبت دادِن عدالت مسیح به مسیحیان به این معناست که مسیحی در ح ور خدا عادل شده 

یک اصطالح بسیار مهم در الهیات متی باشتد کته برگرفتته از کلمتۀ یونتانی  دادن نسبتاست. کلمۀ 

logízoma  .است، که به معنای حساب کردن یا اعتبار بخشیدن می باشد 

در رابطه با ایامندار، به این معناست که عدالت مسیح به حساب او گذاشته شتده یتا اعتبتار آن بته او 

ادل است نه با ف تیلت یتا شایستتگی ختود، بلکته از عطا شده است. بنابراین، ایامندار در نزد خدا ع

طریق زندگی کامل و مرگ کفاره ای خداوند عیسی مسیح. پولس رسول متی نویستد: "از اوستت کته 

شام در مسیح عیسی هستید، که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قدّوسیت 

  17و رهایی ما." 

خدمتب بر روی زمین، در اطاعت کامل در نزد ختدا زنتدگی  خداوند عیسی مسیح در طول زندگی و

نویستندۀ عربانیتان بته متا متی  18کرد. پولس رسول شهادت می دهد که مسیح " گنتاه را نشتناخت".

ایتن یکتی از حیترت  19گوید که او در همه چیز مانند ما وسوسه شد، ولی با اینحال بتدون گنتاه بتود.

ستی در کتتاب مقتدس متی باشتد. بهترتین راه بترای درک انگیزترین حقایق در رابطته بتا شتخص عی

عظمت آن از طریق مقایسه کردن می باشد: هرگز لحظه ای در زندگی ما نبتوده کته خداونتد ختدای 

خود را طوریکه شایستۀ اوست محبت کنیم. به هرحال، هرگز لحظه ای در زندگی عیسی نبوده که او 

دوبتاره، هرگتز لحظته  20قّوت خود محبت نکرده باشتد.خداوند خدای خود را با متام دل، جان، فکر و 

ای در زندگی ما نبوده که کارهتای ختود را بترای جتالل ختدا انجتام داده باشتیم، بتدون یتک انگیتزۀ 

منحر . به هر حال، یک لحظه در زندگی عیسی نبود که او خدا را به شکل کامل و بی عیب با متتام 

هادت پدر دربارۀ او هرگز متزلزل نشد: "این است پرس وجودش جالل نداده باشد. به همین دلیل، ش

  21محبوبم که از او خشنودم." 

موضوع فوق العاده در عادل شمردگی این است کته زنتدگی کامتل عیستی بته ایامنتدار نستبت داده 

به حساب او گذاشته شده استت. بعتالوه، ایتن بتر استاس ارادۀ پتدر و پرست متی باشتد. مستیح  -شده

رایگان، به فراوانی و با خوشی فتراوان عطتا متی کنتد. پاتریتارک یوستف کته نتوعی  عدالت خود را به

مسیح بود، ردای باشکوه رنگارنگی داشت که با برادرانب قسمت منی کرد. به هتر حتال، مستیح کته 

بزرگرت از یوسف بود، با خشنودی، برادران خود را با ردای چندگانۀ عدالت وصتف ناپتذیر ملتبّس متی 

دای زیبایی است که به بیچاره ترین فقیران، جالل می بخشد و یک زرهتی استت کته کند. این یک ر 
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اکنون با ملبّس شدن در مسیح، خدا بته هتر یتک از  22می تواند برعلیه تیرهای آتشین رشیر بایستید.

 ایامنداران نگاه کرده و بدون تردید می گوید: " این است پرس محبوبم که از او خشنودم."

شدن در ح ور تخت خدا، اکنون با ایامندار به عنوان یک شخص عتادل برختورد متی  سوماً، با عادل

 23شود. کتاب مقدس اعالم می کند که مسیح در راه ما گناه شد تتا متا در وی پارستایِی ختدا شتویم.

خدا رفتار سختگیرانه ای با او داشت، انگار کته او 24خدا بر روی صلیب، تقصیر همۀ ما را بر وی نهاد.

به گناهانی بود که بر خود گرفته بود. او به خاطر تقصتیرات متا، از طتر  ختدا واگذاشتته شتد،  م جرم

او لعنتت الهتی را بتر ختود گرفتت و  25کوبیده شد، رنجور شد، لِه شد و برای سالمتی متا تأدیتب شتد.

ا که متا خشم خدا را که ما با گناه خود برانگیختیم، متحّمل شد و به این ترتیب، با رنج خود، قرضی ر 

در نتیجته، اکنتون ایامنتدار، عتادل شتده و مزایتای 26منی توانستیم بپردازیم، به طور کامل پرداختت.

ه عنوان پرسان رفتار می کند! این یتک خدا با ما ب -بیکران و بی شامر این عدالت را دریافت می کند

ند. ما بهره برداران حقیقت فوق العاده است که طرِز نگرش ایامندار را نسبت به خودش تبدیل می ک

  27مبادلۀ عظیمی هستیم: "پارسایی برای بدکاران".

چهارماً و نهایتاً، یک مسیحی بواسطۀ ایامن به عمل کفارۀ مسیح، با خدا در صلح متی باشتد. پتولس 

رسول می نویسد: "پس چون از راه ایامن پارسا شمرده شده ایم، به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح 

  28رخورداریم." از صلح با خدا ب

با علِم بر دشمنی سابق، این یک برکت غیر قابل تصّور است. از طریق عطیۀ عادل شمردگی، شخص 

بته ختاطر عتادل شتدن بتا مترگ کفتارّه ای  29مسیحی دیگر فرزند خشم نیست، بلکه پرست خداستت.

ول را ایتن حقیقتت پ ترجالل استت کته پتولس رست 30مسیح، بواسطۀ او از خشم خدا نجات می یتابیم.

واداشت تا مسیحیان را به این شکل توصیف کند: " زیرا آنان خود از استقبال گترم شتام از متا ستخن 

می گویند و از اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقتی را 

، یعنی عیسی، که خدمت کنید و در انتظار آمدن پرس او از آسامن باشید، که از مردگان برخیزانیدش

  31ما را از غ ب آینده رهایی می بخشد." 
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 فیض

احتامالً موضوع فوق العاده در عادل شمردگی این است که بواسطۀ فتیض ختدا یتا لطفتی استت کته 

سزاوارش نیستیم. کّل کتاب مقدس با این حقیقت موافق است: ایامندار "به رایگان با فیض او پارسا 

  32شمرده می شود".

است، کته بته صتورت تحتت اللفظتی بته معنتای : "بته  doreánبرگرفته از قید یونانی  به رایگانکلمۀ 

رایگان، بدون صالحیت، یا بی علت" می باشد. این هامن کلمه ای است که خداونتد عیستی مستیح 

به کار برد تا به شاگردانب نشان دهد که دشمنی دنیا بتا او کتامالً غیرمنصتفانه استت: " ایتن گونته، 

  33م که در تورات خودشان آمده است به حقیقت می پیوندد که: بی سبب از من نفرت داشتند." کال 

او هرگز کتاری نکترد 35حتی دشمنانب نتوانستند عادالنه برعلیه او حکم کنند. 34مسیح بی گناه بود.

 در نزد ختود که کسی از او متنفر شود. به این ترتیب، ما هرگز علت یا دلیل به خدا نداده ایم که ما را

عادل شامرد. کوچکرتین بررسی زندگی پیب از ایاممنان اابت می کند که عادل شتمردگی بواستطۀ 

نبود که ختدا  به خاطر ماشایستگی مان غیرممکن بود یا نجات ما با چیزی غیر از فیض ممکن نبود. 

رد، بلکه  ث نشتد کته ختدا بود. ارزش  اتی یا صالحیت شخصیامن باع رص  نظر از ماما را عادل شم 

 ما را نجات دهد. بلکه فیض و فقط فیض بود! 

این تعلیم عادل شمردگی بواستطۀ فتیض از طریتق ایتامن، مستیحیت را از متتام متذاهب دیگتر دنیتا 

یهودیتت،  –متامیز می کند. یک مصاحبه بین یک گزارشگر دنیوی و منایندۀ سه مذهب بتزرگ دنیتا 

ارشگر به رساغ یهودی ارتدوکسی می رود و می پرسد: " اگتر اسالم و مسیحیت را تصور کنید. اول، گز 

 در همین ساعت مبیری، به کجا می روی، و چه دلیلی برای این امید خود داری؟"

یهودی پاسخ می داد: "من به آسامن می روم. من عاشِق تورات یا رشیعت خدا هستم و از آن اطاعت 

 مل از من دفاع می کنند."می کنم. من در طریق عادالن رفتار کرده ام. اعام

سپس، گزارشگر با همین س ال به رساغ مسلامن می رود: " اگر در این ساعت مبیتری، بته کجتا متی 

 روی و چه دلیل برای این امید خود داری؟" 
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مسلامن پاسخ می دهد: "من به آسامن می روم. من عاشِق قرآن هستتم. از تعتالیم بتزرگرتین پیتامرب 

یارت مقدّسات رفتم، در دعا امین بودم و به فقرا صتدقه دادم. متن یتک انستان الله پیروی کردم. به ز

 عادمل."

نهایتاً، این گزارشگر با همین س ال به رساغ مسیحی می رود: " اگر در ایتن ستاعت مبیتری، بته کجتا 

 می روی و چه دلیل برای این امید خود داری؟" 

، بتا نگتاهی رسشتار از شتادی و پشتیامنی مسیحی پاسخ می دهد: "من به آسامن می روم." امتا بعتد

اعالم می کند: "مادرم مرا در گناه آبسنت شد و در گناه رشد کردم. من متام قوانین خدا را شکستم و 

 الیِق بزرگرتین محکومیت هستم." 

در این لحظه، گزارشگر او را متوقف کرده و می گوید: "من دلیِل امیدی را که در توستت، درک منتی 

ارتدوکس و مسلامن رسسپرده را درک می کنم. آنهتا بته آستامن متی رونتد و بتا ف تیلِت  کنم. یهودی

شایستگی و اعامل خود در ح ور خدا می ایستند، اما شام ادعا می کنید که عاری از این چیزهتای 

 رضوری هستید. پس چگونه می توانید در ح ور خدا عادل شوید؟ پایۀ امیِد شام چیست؟ " 

و پاسخ می دهد: "امید من برای ورود به ح ور خدا بر پایۀ ف یلت و شایستتگی مسیحی لبخند زده 

 یک شخص دیگر است، عیسی مسیح خداوندم."

این شهادت شخصی هر مسیحی است که از زمان رسوالن تابحال بر روی زمتین زنتدگی کترده و ایتن 

همه چیتز را در قیتاس  تنها شهادت مسیحی تا پایان دنیا خواهد بود. پولس رسول می نویسد: "بلکه

با ارزش برتِر شناخت خداوندم مسیح عیسی، زیان می دانم، که به خاطر او همه چیز را از کتف داده 

ام. آری، اینها همه را ف له می شامرم تا مسیح را بته دستت آورم و در او یافتت شتوم، نته بتا پارستایی 

ن بته مستیح بته دستت متی آیتد، آن خویشنت که از رشیعت است، بلکه با آن پارسایی کته از راه ایتام

  36پارسایی که از خداست و بر پایۀ ایامن." 

کشیب و غزلرسای معرو ، آگوستوس ت پالدی، این بیانیۀ محکتم و استتواِر پتولس رستول را در رسود 

 معرو  خود "صخرۀ دورانها" منعکس می کند:
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 اعامل دست من

 منی تواند احکام رشیعت تو را بجا آورد.

 ت من آرامی نیابدساگر غیر 

 اگر اشکهایم تا ابد جاری شودس

 اینها منی توانند گناه مرا کفارّه کنندس

 تو باید نجات بدهی و فقط تو.

 

 با دستهای خالی می آیمس

 فقط به صلیب تو می چسبم.

 ع ریان به ح ور تو می آیم تا ملبّس شومس

 درمانده به تو می نگرم تا فیض یابمس

 واز می کنمسملّوث به سوی چشمه پر 

 مرا بشوی، ای نجات دهنده، وگرنه می میرم.

 

افرادی که بر پایۀ ف یلت و شایستگی خود به جایگاه درستشان در نزد خدا می بالند، منی دانند که 

خدا کیست یا خودشان کیستند. اندک نگاهی به عدالت خدا یا فساد اخالقی انسان، هتر امیتدی را 

می برد. ورود بته ح تور ختدا، خواهتاِن کتامل اخالقتی مطلتق متی  برای بدست آوردِن نجات از بین

یتک  37باشد. قّدوسیت او چنان است که منی تواند بر رشارت بنگرد یا بی انصافی را نظاره گتر شتود.

گناه آدم باعث تبعید او شد و دنیا را تحت پوشب محکومیت و مرگ قرار داد. پس ما که بیب از حتّد 

توانیم با امید به داشنِت جایگاه درست در نزد خدا حارض شویم؟ هر یک از  گناه کرده ایم، چگونه می

ما آنقدر گناه کرده ایم که هزاران دنیا را به نابودی می کشاند. اگر قرار استت کته نجتات یتابیم، ایتن 

کار توسط خدا انجام می شود. اگر قرار است که دلیل برای نجات ما وجود داشته باشتد، ایتن دلیتل 

جانب خدا باشد. اگر قرار است کاری انجام شود، این کتار بایتد توستط کتار پ تر فتیض ختدای  باید از

 نجات دهنده انجام شود.



 

 

 
142 

 رهایی ) بازخرید(

، یکتی از آن کلتامت رهاییبع ی از کلامت باید آهسته، با احرتام و با لبهای لرزان بیان شوند. کلمۀ 

که به آن نوع رهایی اشاره می کند کته از طریتق  ترجمه شده apolútrosisاست. این از کلمۀ یونانی 

پرداخت بها یا کّفاره امکان پذیر شده است. این کلمه در ادبیات کهن، غالباً برای رهتایی بردگتان یتا 

 اسیران جنگی به کار می رفت. 

در عهدجدید، به آزادی انسانها از محکومیت و بردگی گناه، بواسطۀ خون قربانی عیسی مسیح اشاره 

 کند.می 

مردم غالباً می پرسند: "این کفارّه به چه کسی پرداخت شتد؟" و "متا از چته چیتزی رهتایی یتافتیم؟" 

اگرچه بسیاری از نظرات هوشمندانه و درعین حال نادرستی مطرح شده، اما عهدجدید به وضوح می 

داوری و گوید: گناه ما عدالت خدا را خدشته دار کترده و خشتمب را برافروختته استت. متا در "بنتد" 

عتدالت ختدا بایتد از طریتق مترگ 38محکومیت بودیم، بدون کوچکرتین راهی برای آزادستازی ختود.

شخص خاطی اجرا می شد، چون "مزد گناه مرگ است" و "هتر جتان کته گنتاه کنتد، هتامن خواهتد 

رد."   " اما خدایی که در رحامنیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما"، مداخله کترد 39م 

  40و پرس یگانۀ خود را فرستاد تا به جای ما مبیرد و قرض ما را بپردازد.

این خیلی باشکوه می شد اگر ما ارشا  زادگانی در ملکوت خدا بودیم، اشخاص که استیر خطاهتای 

. متا خود نبودیمس اما اینطور نبود. اگرچه ما قربانی نبودیم، بلکه م جرم بودیم، امتا او متا را رهتایی داد

 بودیم. با رس به سوی رسکشی برعلیه خدای خود پیب می رفتیم. محکومیتت و استارمتان، در م قرص

 عدالت و خشم او، حاصِل کار خودمان بود. گناه ما موانعی ایجاد کرد و ترب جالد را به حرکت درآورد.

متی واقعیت شوم گناهامن، حقیقت رهایی مان را چشمگیرتر می سازد. اگر او برای خادمانی رشیف 

رد. چنانکه پولس رستول  رد، این عمِل غیرقابل درِک فیض می بود، اما او برای چیزی کمرت از این م  م 

می نویسد: "حال آنکه به ندرت ممکن است کسی به خاطر انستانی پارستا از جتان ختود بگتذرد، هتر 

محبت  چند ممکن است کسی را این شهامت باشد که جان خود را برای انسانی نیک بدهد. اما خدا

رد."    41خود را به ما این گونه اابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما م 
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عادل شمردگی ایامندار، هدیه ای است که با رهایی بواسطۀ شتخص و عمتِل عیستی م ستیح امکتان 

داختت شتده پذیر شد. اگرچه به رایگان به ایامندار عطا شده، امتا منتی تتوانیم بهتای الزم و بهتای پر 

توسط عیسی را درک کنیم. در حقیقت، شاید مقّدسین آستامن، اشتتغال اولیتۀ ختود را یتافنِت ارزش 

این قربانی بدانند. هی  شناختی باشکوه تر یا ارزشمندتر از شناخت عمتِل رهتایی بختب مستیح بته 

بتاطلی کته از نیابت از قوم خود منی باشد. پطرس رسول می نویسد: " زیرا می دانید از شیوۀ زندگی 

پدران تان به ارث برده بودید، بازخرید شده اید، نه به چیزهای فانی چتون ستیم و زر، بلکته بته ختون 

  42گرانبهای مسیح، آن برۀ بی عیب و بی نقص." 

حتی کوچکرتین شناخت از بهایی که برای رهایی ما پرداخت شتد، بایتد باعتث شتود کته گناهکتار و 

د پاسخ دهند. افرادی که اکنتون ایتامن ندارنتد، بایتد از بتی ایامنتی قدیس با ایامن، عبادت و متجی

خود توبه کرده و به سوی مسیح بدوند، چه راه گریزی خواهند داشتت اگتر چنتین نجتات عظیمتی را 

ما که ایامن داریم دیگر نباید برای خود زنتدگی کنتیم، بلکته بترای ختدایی کته بته  43نادیده بگیرند؟ 

رد. چنان که پولس رسول توجیه می کند: "زیرا محبت مسیح بر متا حکمفرماستت، چتون نیابت از ما م 

یقین داریم که یک تن به خاطر همه مرد، پس همه مردند. و به خاطر همه مترد تتا زنتدگان دیگتر نته 

رد و برخاست."   44برای خود، بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطرشان م 

یی ایامندار پرداخت، باید باعث شود که شخص با قتدردانی توجه واقعی به بهایی که مسیح برای رها

زانو زده و فریاد برآورد: "پس چگونه می توانم زندگی کنم؟" ما به عنوان مسیحی، فقط به خاطر نیکو 

یا حکیامنه بودن یا سعادمتندی خود، کاری را انجام منی دهتیم. بلکته بته ختاطر مستیح انجتام متی 

ان ما ریخت. این انگیتزۀ بتزرِگ زنتدگی مستیحی استت و بته همتین دهیم، چون او خونب را برای ج

 45دلیل می خواهیم در طول سفر زمینی خود با احرتام زندگی کنیم.

 

 فقط در مسیح

برای پولس رسول بسیار دشوار بود که بدون  کر اینکه همه چیز فقط در مسیح است، دربتارۀ عتادل 

یتا  در مستیح"افسسیان، یتازده مرتبته از عبتارِت "  شمردگی یا رهایی صحبت کند. در سیزده آیۀ اول

چیزی مشابه به آن استفاده می کند تا اابت کند که همۀ چیزهای را که ایامندار در نزد ختدا دارد، از 

 مسیح است.  کر این حقیقت، به صورت افراطی یا بیب از حّد نیست.
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 اریم، اما بهرت بتود کته بگتوییم، او تنهتاما غالباً می گوییم که عیسی تنها چیزی است که به آن نیاز د

این شتهادت کتتاب مقتدس استت کته همته  46چیزی است که داریم. بدون او، جایی در خدا نداریم!

 47چیز در او، بواسطۀ او و برای او آفریده شد، و این مطلتب را متی تتوان در متورد نجتات ختود گفتت.

مسیح، بواسطۀ او و برای اوست. هر انسانی بر رهایی ما از اسارت و جایگاهامن در نزد خدا، فقط در 

روی این سیارّه، یا در آدم است و محکوم، یا در مسیح استت و عتادل. شتاید یتک بچته در یتک خانتۀ 

خداشناس باشد و شاید یک شخص در یک کلیسای کتاب مقدسی باشد، امتا تتا زمانیکته در مستیح 

فقتط مستیح، راه، راستتی و حیتات  48باشتد. نباشد، هی  امیدی نداشته و در این دنیا بدون خدا می

در هی  کس جز او نجات نیست، زیترا زیتر  49است و هی  انسانی جز از طریق او به نزد پدر منی آید.

  50آسامن نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.

ۀ ستقوط " بترای این حقیقت، مسیح را برای ایامنداران ارزشمند می سازد، اما "سنگ لغتزش و صتخر 

برای متا کته ایتامن داریتم، مستیح ارزش زیتادی دارد و ستزاوار برتترین رسستپردگی  51دنیا می باشد.

ماست. ما به رسعت ادعای لیاقت شخصی را انکار کرده و با شادی به مسیح اشاره کرده و اعالم متی 

بایتد  52یستی مستیح." کنیم: "اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان ع

اندک اعتقادی به اینکه با اعامل خود عادل شمرده شده یا چیزی به کتار مستیح افتزوده ایتم، باعتث 

الل بیزاریامن شود. ما با مزمورنویس اعالم می کنیم: "نه ما را، خداوندا، نه ما را! بلکه نام ختود را جت

  53ده، به خاطرمحبت و وفاداریت!" 

واهند ایتامن بیاورنتد، عیستی مستیح منونته ای از تکترّب و عتدم بردبتاری متی برای افرادی که منی خ

باشد. او چطور جرأت می کند که در مقابل دنیا ایستاده و ادعا کند که تنهتا نجتات دهنتدۀ ماستت، 

مخصوصاً در میان بسیاری از کاندیداهای خالصی که برای دریافت این مقام به رقابت متی پردازنتد؟ 

ینکته اعتقاد به ا -می کند برعلیه تنها موضوع محِض باقیامنده در فرهنگ بایستد کلیسا چطور جرأت

هی  کس اشتباه منی کند، به جز کسی که ادعا می کند که حّق با اوست؟ مستیحی بتا چته جرأتتی 

معققد است که راه او، تنها راه است؟ برای دنیای پ ست مدرن، چنین ادعایی بیب از یتک تظتاهرات 

 ت و تعصب نیست. بیرحامنۀ حامق
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به همین دلیل، مسیحیت همیشه برای دنیا، رسوایی بوده است. مسیحیان اولیتۀ امپراطتوری روم بته 

عنوان بی خدا متهم شده و مورد جفا قرار گرفتند، چون آنها وجود متام خدایان دیگر را انکار کترده و 

اعتالم متی کنتد کته او تنهتا  فقط با مسیح بیعت کردند. مسیحی مدرن نیز وقتی بر مسیح ایستاده و

امید دنیاست، از همین سّنت رسواکننده پیتروی متی کنتد. بته هتر حتال، اگتر پیغتام مستیحی، ایتن 

 ویژگی را از دست بدهد، دیگر مسیحی نیست و قدرتی برای نجات ندارد.
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 فصل هجدهم

 

 وضعیت دشوار الهی

اره ای کته توستط ختون او و از راه ایتامن حاصتل متی خدا او را چون کّفارۀ گناهان عرضه داشت، کفّ 

 شود.

 25:  3رومیان  -

قلعۀ نظتامی ایتن شتهر استت. ایتن  25قلعۀ ایامن مسیحی است، پس آیۀ  27 – 23:  3اگر رومیان 

منت، صلیب عیسی مسیح را به شکل بینظیری توضیح می دهد. در اینجا متی تتوانیم پشتت پترده را 

ابیم. در اینجا می توانیم طبیعت رنجهتای مستیح را بشناستیم. در اینجتا ببینیم و دلیل صلیب را دری

درمی یابیم که با مرگ او، چه کاری باید انجام می شد و انجام شد. این نقطتۀ اتصتالی استت کته در 

بسیاری از بخشهای موعظۀ انجیل در دنیای مدرن از یاد رفته و به همین دلیل تعداد کمی، حتی در 

 توانند صلیب را درک کنند. میان قوم خدا، می

یکتی از مهمترتین  25:  3بسیاری از الهیدانان و واعظان در طول دورانها موافقت کردند که رومیتان 

آیات کتاب مقدس می باشد. این عقیدۀ واال، از حقیقتی رسچشمه می گیرد که قلتِب انجیتل استت: 

رد. کّل ایامن مسیحی بر پایۀ این حق یقت است، ولی با وجوِد اینکه همه چیز مسیح به عنوان کّفاره م 

است، در میان انجیلیهای معارص ناشناخته است. چند نفر از انجیلیها تا بحال کلمۀ کّفاره را شتنیده 

اند؟  از میان افرادی که آنرا شنیده اند، چه تعدادی معنا یا اهمیتت آنترا درک متی کننتد؟ ایتن عتدم 

کند که چه شناخت کمی از انجیل داریتم. موعظته هتای  آگاهی، اتهاِم عرص ما می باشد و اابت می

بیشامر از انجیل موعظه شده و هر ساله هزاران نرشیۀ انجیلی و کتاب نوشته می شود، ولی این منت 

رضوری به ندرت در میان آنها یافت می شودس اگر یافت شود، تعجبی ندارد که قدرت خیلی کمتی در 

 اراشۀ معارص انجیل وجود دارد.
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 منایش عمومییک 

به ما می گوید که خدا پرسش را به عنوان کّفاره "عرضه داشت" یتا "در مألعتام نشتان  25:  3رومیان 

استت، کته بته معنتای عرضته داشتنت  protíthemaiبرگرفته از کلمۀ یونتانی  نشان دادن،داد". کلمۀ 

ش را بته صتورت برای منایان ساخنت در مألعام می باشتد. ختدا بتر روی صتلیب جلجتتا، جتّداً "پرست 

در آن لحظۀ معین در تاریخ، خدا او را بتر روی صتلیب در تقتاطع مرکتز متذهبی  1اعالمیه نصب کرد".

  2جهان برافراشت تا همه او را ببینند.

اگرچه این رصیحاً در کتاب مقدس مطرح نشتده، امتا اشتتباه نیستت کته فترض کنتیم کته ختدا متی 

ح می توانست بته طتور محرمانته تتری مبیترد. اینکته او در توانست گناه را در یک ک مد بگذارد یا مسی

مألعام در مقابل دنیا نشان داده شد، اابت می کند که خدا می خواست رنج و مرگ او ابزار یا وسیله 

ای برای مکاشفه باشد. خدا می خواست از طریق صلیب بته انستانها و فرشتتگان، حقتایق خاصتی را 

شتهادت پایتدار کلیستا ایتن استت کته  3یگری آشتکار منتی شتد.دربارۀ خود آشکار کند که به شکل د

صلیب عیسی مسیح بزرگرتین مکاشتفۀ ختدا و مکاشتفۀ واقعیتت متی باشتد. صتلیب، کلمتۀ بتزرگ و 

نهایی خدا به انسان است که همه چیزهای الزم را توضیح داده و به س االت دیرینۀ ما دربارۀ هد  و 

 کار خدا در بین انسانها پاسخ می دهد.

ر محدودۀ این فصل منی گنجد که مروری بر متام مطالبی داشته باشیم کته صتلیب مستیح آشتکار د

می کند. به قوِل یوحنای رسول، اگر همۀ چیزهای که از طریق صلیب آشکار شد، با جزشیات گتزارش 

بنابراین باید ختود را محتدود بته ایتن   4می شد، حتی متام دنیا گنجایب آن نوشته ها را منی داشت.

منت کنیم و با دقّت از رهربی پولس پیروی کنیم. او با رهربی مستقیم و لغتزش ناپتذیر روح القتدس، 

متام جواهرات ارزشمند بیشامری را که از طریق صلیب آشکار شد، منتقل کرده و ما را به سوی یکتی 

شتان از بزرگرتین حقایق انجیل هدایت می کند: خدا در مألعتام پرستش را بته منتایب گذاشتت تتا ن

  5دهد که او یک خدای عادل است.

شاید در ابتدا این حقیقت برای افرادی که کتاب مقتدس را مطالعته کترده انتد، برجستته یتا متعجتب 

کننده به نظر نرسد. کتاب مقدس از اول تا آخر شهادت می دهد که ختدا یتک ختدای عتادل استت، 

ا خدا باید در مألعتام بته انستانها و پس چر  6متام اعاملب کامل است و متام راه هایب عادالنه است.

فرشتگان نشان دهد که عادل است؟ او چه کار کرده کته باعتث شتده بته عتدالتب شتّک کننتد تتا او 
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مجبور شود که طریق های خود را توضیح داده یا از خود دفاع کند؟ پولس رسول می گویتد الزم بتود 

التب را نشان دهد: "زیرا در تحمل الهی که خدا یکبار و برای همیشه از عدالت خود دفاع کرده و عد

به عبتارت دیگتر ختدا دیتد کته 7خویب، از گناهانی که پیشرت صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود". 

باید عدالت خود را به انستانها و فرشتتگان اابتت کنتد، چتون در طتول تتاریخ برشت ختدا از داوری بتر 

عطتا کترد. اگرچته ایتن خترب خوشتی بترای  گناهکاران اجتناب کرده و بخشب را به انستانهای رشیتر

انسان گناهکار است، اما بزرگرتین مشکل اخالقی و الهیتاتی را در کتتاب مقتدس نشتان متی دهتد: 

خدا چگونه می تواند عادل باشد، درحالیکته همزمتان از داوری ختود اجتنتاب کترده و بخشتب را بته 

د عتادل باشتد و بتا اینحتال افتراد افرادی عطا می کند که باید محکوم شوند؟ ختدا چگونته متی توانت

 غیردیندار را عادل بشامرد؟
 

 وضعیت دشوار الهی

را بته عنتوان " انتختاب راه هتای چتاره ای کته بته طتور  وضتعیت دشتوارلغتنامۀ ِوست مینیسرت کلمۀ 

یکسان باعث بتی رضتایتی متی شتود" یتا " مشتکلی کته ظتاهراً یتک راه حتّل رضتایت بختب نتدارد." 

ار، تقریباً در هر صفحه از کتاب مقدس در مقابل ما قرار گرفته استت: چگونته بزرگرتین وضعیت دشو 

 یک خدای عادل، رشیر را می بخشد؟

در فصل قبلی سعی کردیم اابت کنیم که خدا حتی رشیرترین اشخاص را که به او ایامن می آورند به 

ین و محبتوبرتین رایگان عادل می شامرد. این حقیقت بزرگرتین خوشتی کلیستا و موضتوع پترجاللرت

رسودهایب می باشد. ما با داوود شادی می کنیم: "خوشا به حال آن کته ِعصتیانب آمرزیتده شتد، و 

ی تواند عادل باشد و انستان رشیتر خدا چگونه م -ولی مشکل پابرجاست 8گناهب پوشانیده گردید".

تواند نسبت به گناه بتی آیا خدای عادل می 9را ببخشد؟ آیا داور متام زمین نباید عادالنه عمل کند؟ 

 تفاوت باشد یا آن را جارو کرده و زیر فرش بگذارد، انگار هرگز اتفاق نیفتاده است؟ آیا خدای قّدوس،

 رشیران را به مشارکت با خود می آورد و همچنان قّدوس می ماند؟

گی در کتاب امثال، کتاب مقدس، َمثَلی را مطرح می کند که ظاهراً امکان بخشتب یتا عتادل شتمرد 

خدا برای انسان گناهکار را نفی می کند. اینطتور متی گویتد: " تربشتۀ مجرمتان و محکتوم کتردن بتی 

بر اساس این منت، هر که رشیران را عادل شامرد، خداوند 10گناهان! خداوند از هر دو کراهت دارد."

ه، استتت کتته بتته چیتتزی مکتترو  tow`ebahبرگرفتتته از کلمتتۀ عتتربی  کراهتتتاز او کراهتتت دارد. کلمتتۀ 
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مشمئزکننده یا نفرت انگیز اشاره می کند. این یکی از قدرمتندترین کلامت در کتاب مقتدس عتربی 

است! این حقیقت را مطرح می کند که خدا از هر شخص مخصوصاً هر صاحب اقتتدار یتا داوری کته 

یغتام گناهکار را عادل شمرده یا تربشه کند، نفرت داشته و بیزار است. با اینحال ایتن موضتوع اصتل پ

انجیل است! در طول تاریخ، خدا این کار را انجام داده استت. او انستانهای رشیتر را عتادل شتمرده، 

 اعامل خالِ  رشیعت آنها را بخشیده و گناهانشان را پوشانیده است.

پس چگونه می تواند عادل باشد؟ این تصویر کمک می کند تا این مشکل را به وضوح توضیح دهیم: 

یک روز عرص به خانه بازگشته و ببیند کته کتّل ختانواده اش بته قتتل رستیده و  تصور کنید که شخص

روی زمیِن اتاق پذیرایی افتاده و قاتل هنوز باالی رِس آنها بتا دستتهای ختونی ایستتاده استت. تصتور 

کنید که این شخص، قاتل را گرفته و با متامی شواهدی که برعلیه اوست به طر  اولیای امتور بترود. 

د که در روز صدوِر حکم این قاتل، قاضی این اعالمیه را بخواند: " من یتک قاضتی مهربتان تصور کنی

زاد هستم، پ ر از رحم و شفقت. بنابراین تو را در برابر دیوان عدالت، "بی گناه" و از هر جزای قتانونی آ 

 اعالم می کنم."

ت برقترار شتده استت؟ واکنب قربانی به چنین حکمی چه خواهد بود؟ آیا او موافتق استت کته عتدال

هرگز! او از عدالت قاضی نسبت به این شخص رشیر بیزار شده و خواهان برکنتاری رسیتع او خواهتد 

بود. نامه ای به منایندۀ کنگره می نویسد، رسفصل در روزنامه قرار می دهد و به هر کته گتوش کنتد، 

از م جرمانی است که آنها می گوید که یک قاضی بر روی نیمکت نشسته که خود، فاسدتر و مکروه تر 

 آزاد می کند!

احتامالً همۀ ما با این ارزیابی او موافقیمس به هرحال مشکل وجتود دارد. اگتر متا چنتین عتدالت را از 

قاضی های زمینی خود می خواهیم، آیا باید انتظار کمرتی از قاضی متتام زمتین داشتته باشتیم؟ بته 

  11و قادر مطلق عدالت را مخدوش منی سازد." گفتۀ اِلیهو: "براستی که خدا بدی منی کند، 
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 ببخشید و فراموش کنید؟

با اینحال شاید یک نفر بپرسد: "چرا خدا بستادگی گنتاه شتخص را منتی بخشتد و متتام منتی کنتد؟ 

کتاب مقدس به ما فرمان می دهد که آزادانه ببخشیم، پتس چترا انجتام ایتن کتار بترای ختدا اشتتباه 

 رای این س ال وجود دارد.است؟" پاسخی سه گانه ب

 اوالً خدا مانند ما نیست، بلکه ارزش او بینهایت بیشرت از متام خلقت اش می باشد. بنابراین نته تنهتا

درست است، بلکه الزم است که او خواهاِن جاللب بوده و از آن دفتاع کنتد. بتا توجته بته هّویتت اش 

رم خاشنانه محسوب می شود کته حتی کوچکرتین رسکشی، توهین بزرگی به شخِص او و بزرگرت ین ج 

 الیِق جّدیرتین توبیخ است. اگر اجازه بدهد که توهین به او، بدون تنبیه مباند، بیعدالتی دوگانته ای

را به همراه خواهد داشت. با انکار جالل که به طور عادالنه متعلق به اوست، نسبت به الوهیتت ختود 

کته خلقتت اش تنهتا دلیتل وجتودش)جالل ختدا( را  بیعدالتی کرده است. همچنین اگر اجازه بدهد

انکار کند، نسبت به خلقت اش مرتکب بیعدالتی شده و باعث می شود که آنها با رس به سوی پتوچی 

بروند.اگر پذیرش آن برای انسان مدرن بسیار دشوار است،فقط به خاطر این است که نسبت به ختدا 

 کوته بین است.

ناه انستان را بخشتیده و متتام کنتد، چتون تناق تی در شخصتیت او دوماً، خدا منی تواند بسادگی گ

وجود ندارد. او منی تواند بسادگی عدالت خود را انکار کند تتا محبتت اش را بتا اعطتای بخشتب بته 

رشیران ظاهر سازد. او باید عادل و مهربان باشد، و منی تواند به بهای از دست دادِن یکتی، دیگتری 

برّشانی که نیّت خوبی دارند، اشتباهاً بته گمشتدگان اعتالم کترده انتد کته را انجام دهد. بسیاری از م

خدا به جای اینکه با اشخاص گناهکار عادالنه برخورد کند، تصمیم گرفته که بامحبت باشتد. نتیجتۀ 

منطقی این است که محبت خدا، ناعادالنه است یا او قادر است که بته نتاِم محبتت بته عتدالت ختود 

نیه ای به جهالت انجیل و صفات خدا خیانت می کند. شتگفتی انجیتل در ایتن پشت کند. چنین بیا

نیست که خدا محبت را بر عدالت ترجیح داد، بلکه او می توانست عادل مباند، درحالیکه بخشب را 

 با محبت اعطا کرد.

راستتی  سوماً، خدا داور کّل زمین است. اوست که باید عدالت را اجرا کند، رشیتر را تنبیته کترده و از

حامیت کند. درست نیست که داور آسامنی رشیران را ببخشد، هامنطور کته داور زمینتی منتی توانتد 

م جرمی را که در مقابلب در دادگاه می ایستد، عفو کند. متا دامئتاً  شتکایت متی کنتیم کته سیستتم 
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یتد انتظتاِر عدالت ما فاسد است و ناراحت می شویم از اینکه م جرماِن محکتوم عفتو متی شتوند. آیتا با

عدالت کمرتی از خدا داشته باشیم، کمرت از چیزی کته از قاضتیهای ختود انتظتار داریتم؟ ایتن یتک 

حقیقت اساسی است که بدون اجرای عدالت، همۀ ملتها، قومهتا و فرهنگهتا بتا رس بته طتر  هترد و 

بخشتب را  مرد و نابودی می روند. اگر خدا عدالت خود را نادیده می گرفتس و بدون اجرای عدالت،

 اعطا می کردس و داوری نهایی را بر رشیر اجرا منی کردس خلقت بسادگی منی توانست آنرا تحّمل کند.

 

 کّفاره

با رشِح رضورت کامل عدالت خدا و داوری او بر رشیران، این س ال باقی می ماند: "خدا چگونته متی 

پاسخ آن در یکی از بزرگرتین کلتامت تواند عادل باشد و بااینحال افراد غیردیندار را عادل بشامرد؟" 

متی باشتد کته بته  propicioاز کلمتۀ التتین  . این کلمته برگرفتتهکّفاره -کتاب مقدس یافت می شود

ترجمه شتده کته بته چیتزی اشتاره  hilastérionمعنای "رحمت" است. در عهدجدید، از کلمۀ یونانی 

 می کند که کّفاره شده، فرونشانیده شده، آرام شده است. 

بکار رفته در کتاب عربانیان است که بته تختت  hilastérionنها مکان دیگری که در عهدجدید کلمۀت

کروبیان بر تخت رحمت سایه گسرت بودنتد و 12رحمت اشاره می کند که صندوق عهد را می پوشانید.

در کّفارۀ عهتدعتیق، ح تور ختدا در ابتری بتر بتاالی تختت رحمتت در 13این از طال ساخته شده بود.

دس االقداس ظاهر شتد و در آنجتا وعتده داد کته بتا قتومب مالقتات کترده و فرمانهتایب را بته آنهتا ق

 14بدهد.

مهمرت از همه اینکه یکبار در سال، در روز کّفاره، کاهن اعظم بر روی تخت رحمت و جلوی آن، ختون 

کترده و از همین تختت رحمتت، ختدا بخشتب را بتر قتومب اعتالم 15گاو نر را هفت مرتبه می پاشید.

مصالحۀ خود را از طریق خون قربانی اعالم می کرد. بته همتین دلیتل، پوشتب روی صتندوق، تختت 

 رحمت نامیده شد، چون در آنجا بود که گناه کّفاره شده و رحمت امکانپذیر می شد.

در منت ما، کلمۀ کّفاره به طتور ختاص بته قربتانی عیستی مستیح بتر روی صتلیب جلجتتا اشتاره متی 

می دهد که مرگ عیسی، گناه ما را برداشت، عدالت الهی خدا را بجتا آورد و خشتم او توضیح 16کند.

را فرونشاند. چون عیسی مسیح یکبار برای همیشه بهای گناهان قومب را پرداخت، ختدا متی توانتد 
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به طورعادالنه رحمت اش را شامِل حاِل افراد گناهکتار کنتد و بترای هتر کته بته پرستش ایتامن دارد، 

 17ادل کننده" باشد."عادل و ع

خدا عادل است و شتخص گناهکتار 18بر طبق کتاب مقدس، انسان گناه کرده و مزد گناه مرگ است.

در زمان کامل پرس خدا انستان شتد و 19بخشیده منی شود، مگر اینکه احکام رشیعت خدا اجرا شود.

بر طبتق ارادۀ پتدر،  در پایان زندگیب و  20در اطاعت کامل از رشیعت خدا بر روی زمین زندگی کرد.

او بر روی صتلیب، در جایگتاه قتوم گناهکتارش قترار گرفتت و 21به دست انسانهای رشیر مصلوب شد.

به عنوان حمل کنندۀ گناه، نزد ختدا متتهم شتد، ختدا او را تترک 22گناهانشان به او نسبت داده شد.

لت ختدا را اجترا کترد و مرگ او قرض گناه را پرداخت، عتدا 23کرد و زیِر سنگینی خشم خدا خ رد شد.

خشم او را فرونشاند. به این ترتیب، خدا مشکل بزرگ را حّل کرد. او به طور عادالنه گناهان قومب را 

 با مرگ تنها پرسش تنبیه کرد و بنابراین به رایگان همۀ افرادی را که به او امید دارنتد، عتادل شتمرد.

 خواهیم داد.  ما فصلهای بعدی را به بررسی این حقیقت بزرگ اختصاص
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 فصل نوزدهم

 

 نجات دهندۀ شایسته

 و کالم، انسان شد و در میان ما مسکن گزید.

 14:  1یوحنا  -

خدا او را چون کّفارۀ گناهان عرضه داشت، کّفاره ای کته توستط ختون او و از راه ایتامن حاصتل متی 

 شود. 

  25:  3رومیان  -

نوان کّفاره مان بپردازیم، خوب است کته بته رشایتط متورد پیب از آنکه به مطالعۀ عمیقرت مسیح به ع

نیاز برای چنین نقب توجه کنیم. به طور ساده، مرگ قربانی کامالً بی معناست، مگر اینکه کسی که 

زندگی خود را به عنوان کّفاره عطا می کند واقعاً صالحیت چنتین کتاری را داشتته باشتد. بته عبتارت 

شخصیت کسی دارد که آنرا انجام می دهد. اک  انجیلیها با تأکیتد دیگر، ارزش این عمل بستگی به 

زیاد بر کاری که مسیح انجام داد، در مورد صلیب مسیح صحبت می کنند و ایتن درستت استت، امتا 

غالباً تأکید کمی بر هویت او دارند. عیسی هم خدا بود و هم انستان، هتم بتی عیتب و نقتص )بتدون 

ان. اگر او همۀ این رشایط را نداشت، قربانی او بته نیابتت از متا هتی  گناه( و هم دارای ارزش بی پای

کاری انجام منی داد. با اینحال، می بینیم کته او همتۀ ایتن چیزهتا بتود و بیشترت از اینهتا. بنتابراین، 

عیسی به طور بینظیری واجد رشایط بود تا زندگی خود را به عنوان قربانی کّفاره عرضه کرده و نجات 

  1ا باشد.دهندۀ دنی

 

 احتیاط

هرگاه دربارۀ عیسی مسیح صحبت کرده یا می نویسیم، باید همیشه احتیاط کنتیم. متا منتی تتوانیم 

کامالً رمز تجّسم خدا و نقب دقیق طبیعت الهی و انسانی او را برای نجات و رهایی خود درک کنیم. 

او در جسم ظاهر شد، به  چنانکه پولس رسول می نویسد: "به یقین که راز دینداری بس عظیم است:
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واسطۀ روح تصدیق گردید، فرشتگان او را دیدند، بر قومها موعظه شد، جهانیان به او ایامن آوردند، و 

  2با جالل باال برده شد." 

در طول تاریخ کلیسا، بدعتهای بسیاری دربارۀ رابطۀ دقیق میان طبیعت الهی و انستانی در شتخص 

ی از این تعالیم غلط از جانب بدعتگتذاری متی باشتد کته متی عیسی مسیح وجود داشته است. بع 

خواست الوهیت مسیح یا انسانیت او را انکار کند. به هر حال، تعالیم نادرست دیگتری نیتز از جانتب 

مسیحیان خالص اراشه شده که بسادگی سعی داشتند که این مسأله را توضیح دهنتد و جتایی بترای 

باید با احتیاط صحبت کرده و بنویسیم. در ایتن متورد، بهترت استت  این راز باقی نگذاشتند. بنابراین،

کمرت صحبت کنیم تا اینکه بیب از حّد سخن بگوییم، بخب زیادی را به مقولۀ مرمتوز محتّول کنتیم، 

به جای اینکه سعی کنیم که همۀ رموز را با افزودن مطالبی به آیات کتاب مقتدس از میتان بترداریم. 

ار می دهد: "امور نهان از آِن یهوه خدای ماست، اما اموِر مکشو  تا ابتد از چنانکه موسی به ما هشد

  3آِن ما و فرزندان ماست، تا متام کلامت این رشیعت را به جای آوریم." 

 

 دو طبیعت و کار نجات

شهادت پایدار کتاب مقدس این است که خدا به تنهایی نجات دهنده است و این امتیاز ویتژۀ الهتی 

با هی  کس دیگری قسمت منی کند. خدا با صحبت از طریتق اشتعیای نبتی اعتالم کترد: پرجالل را 

حتتی در ایتن عرصت دنیتوی، هتی   4"من، آری من، یهوه هستم، و جز من نجتات دهنتده ای نیستت."

کمبودی در خدایان یا نجات دهندگان وجود ندارد. به هر حال، برخال  جریان این تنوع ختدایان و 

به شکل بینظیری اعالم می کند که نجات منحرص به یک خدای حقیقی متی  منجیان، کتاب مقدس

باشد که آسامن و زمین را آفرید. چنانکه یونس نبی از بطن یک ماهی بزرگ اعالم کرد: "نجتات از آِن 

  5خداوند است".

بنابراین، توصیف کار نجات یا اعطای عنواِن "نجات دهنتده" بته هتر کستی غیتر از ختدا کفتر بزرگتی 

 ت. اس

این حقیقت کتاب مقدس برای کسی که ادعاهای عهدجدید را دربارۀ شتخص و کتار عیستی مستیح 

مورد توجه قرار می دهد، مشکل ایجاد می کند. بتا علتِم بتر نجتات بته عنتوان کتار انحصتاری ختدا و 

مراجع بیشامر دربارۀ عیسی به عنوان نجات دهنده، این نتیجه گیریها حاصل می شوند: اگر عیستی 
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ت دهنده است، پس او اکیتداً خداستت. اگتر عیستی اکیتداً ختدا نیستت، پتس او نجتات دهنتده نجا

 نیست.

افرادی که الوهیت مسیح را انکار می کنند ولی ادعا می کنند که از مرگ او نفتع متی برنتد، تنتاقض 

زیادی ایجاد می کنند. او اگر خدا نباشد منتی توانتد نجتات دهتد. بته هرحتال، اگتر عیستی ختدای 

ی است، پس هی  تناق ی در اعالمیۀ اشعیای نبی نیست که می گوید، هی  نجات دهنده ای حقیق

غیر از یهوه نیست و پطرس نبی اعالم می کنتد کته نجتات در هتی  کتس غیتر از عیستی یافتت منتی 

همچنین، اشعیا به درستی می تواند همۀ کرانهای زمین را نصیحت کند که برای نجات، فقتط 6شود.

رند و پولس رسول می تواند فریاد بترآورد: " زیترا هتر کته نتام خداونتد را بخوانتد نجتات به خدا روی آو 

  7خواهد یافت." 

مسیح باید خدا باشد تا بتواند نجات دهنده جهان شود، ولی این نیز حقیقتت دارد کته عتدالت ختدا 

ترد بنتابراین، 8خواهاِن تنبیه گناه است، با هامن طبیعتی که این گناه انجام شده استت. کستی کته م 

باید انسان باشد. انسان، رشیعت خدا را شکست و انسان باید مبیرد. چنانکه خدا از طریتق حزقیتال 

رد." برای اینکه چنین جانی از حکم عتدالت  9نبی اعالم کرد: "هر جانی که گناه کند، هامن خواهد م 

ترد. ن ویستندۀ عربانیتان ایتن خدا رهایی یابد، باید جان دیگری با طبیعتت یکستان بته جتای او متی م 

حقیقت را با این بیانیه حامیت می کند که غیرممکن است که خون گاوها و بزها، گناهان برشتیت را 

فقط انستانی کته حقیقتتاً بتا نستل آدم یکتی بتود، متی 10که دارای مقام باالتری هستند، از بین بربد.

 توانست جایگاه گناهکار را گرفته و برای گناهانشان کّفاره کند.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که عیسی نارصی، آن مرد بود. نویسندۀ عربانیان بته متا متی گویتد کته 

چون او آمد تا نسل ابراهیم را "یاری دهد"، باید از هر حیتث هامننتد بترادران ختود متی شتد و چتون 

بته 11فرزندان در جسم و خون رشیک می شوند، او خود به همین شتکل در ایتن چیزهتا رشیتک شتد.

دلیل وقتی پولس رسول دربارۀ مسیح به عنوان تنها واسطه بین خدا و انسانها می نوشتت، بته همین 

بترای نجتات دهنتدۀ قتوم ختدا شتدن بایتد کلمته، 12او به عنوان "آن انسان" عیسی مسیح اشاره کرد.

 13جسم گردد و در میان ما ساکن شتود و "او کته همتذات بتا ختدا بتود"، بته شتباهت آدمیتان درآیتد.

" )"اینک آن انسان"(، دقیقاً یادآوری دیگری استت کته عیستی Ecce Homoۀ معرو  پیالت س"اعالمی

  14مسیح انسان بود! 
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 دو طبیعت و خشم خدا

زمین از غ ب او به لرزه 15بر اساس کتاب مقدس، قدرت خشم خدا و غ ب اش فوق از درک ماست.

لیل نیستت کته قدرمتنتدترین انستانها، بی د16درمی آید و قومها را در برابِر قهرش تاِب تحمل نیست.

 17یک روز فریاد برمی آورند که کوهها بر آنها فرود آیند تا آنها را از خشم او پنهان کنند.

حتی مزمورنویسها و انبیای که در ح ور خدا ساکن بودنتد، از قتدرت غ تب او وحشتتزده شتدند. بتا 

"کیستت کته  18رت توانتد ایستتاد؟" مشاهدۀ آن پرسیدند: "آنگاه که خشم گیری، کیست که در ح و 

درحالیکته هتی  پاستخی 19بتواند در برابر خشم او بایستد؟ و کیست که آتب غ ب او را تاب آَورَد؟ " 

  20برای این افکار ترسناک خود نیافتند، فقط به این نتیجه رسیدند: "براستی که تو َمهیب هستی."

باید به این نتیجه برستیم کته اگتر عیستی نتارصی با علِم بر چیزهای که دربارۀ خشم خدا می دانیم، 

رصفاً یک انسان یا مخلوق بود، هرگز منی توانست خشم خدا را برعلیه گناهان قومب تحّمل کند. به 

هرحال، او توانست آن را تا به انتها تحّمل کند و پیروز شتود، چتون او ختدا در جستم بتود و بتا قتدرت 

ۀ مذهبی بزرگ ِوستت مینیسترت تأییتد متی کند:"ست ال مطلق الهی خود تقویت می شد. پرسب نام

: چرا رضورت داشت که واسطه، خدا باشد؟ پاسخ: واسطه بایتد ختدا متی بتود تتا بتوانتد طبیعتت 38

 انسانی را تقویت کرده و آنرا از فرورفنت در فشار خشم زیاد خدا و قدرت مرگ حفظ کند." 

ح را تصتدیق کنتیم، ولتی بایتد بستیار مراقتب با علِم بر قدرت خشم خدا، باید حقیقت الوهیتت مستی

باشیم تا حقیقتی را که از رضورت یکسان برخوردار است، انکار یا نابود نکنیم: مسیح، خشتم ختدای 

قادر مطلق را به عنوان یک انسان متحّمل شد. باید به بیان ایتن مطلتب ادامته دهتیم کته در صتلیب 

باعتِث رنتج واقعتی او در مقیتاس بستیار زیتاد شتد. جلجتا، خشم واقعی بر انسان واقعی قرار گرفت و 

اگرچه الوهیت مسیح او را تقویت کرد، اما به هی  عنوان سپری در مقابل خشمی که بر او فرو ریخت 

دقیقاً هامن مقدار خشتم الهتی کته بترای اجترای  21منی باشد. او "در بدن خویب" متحّمل رنج شد.

الزم بود. به همین دلیل، او حقیقتاً یک "مرد درد آشنا  عدالت الهی و برقراری صلح بین خدا و قومب

  22و رنجدیده " بود.
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 دو طبیعت و ارزش قربانی

افراد شکاک غالباً می پرسند: "چگونه انسانی که چند ساعت بر روی صلیب متحمتل رنتج شتد، متی 

؟ چگونه زندگی یتک تواند بهای گناهان انسانهای بسیاری را بپردازد و آنها را از رنج ابدی نجات دهد

انسان می تواند عدالت را که باید برای همه اجرا می شد بجا آورد؟" یکی از زیباترین و ارزشمندترین 

تعالیم کتاب مقدس، پاسخ این س االت را تحت پوشب قرار می دهد: ارزش بینهایت زیتاد و اطاعتت 

 کامل پرس خدا. 

جتانی کته بترای قتومب تستلیم کترد، ارزش کسی که بر روی صلیب جلجتا میخکوب شد، خدا بود و 

بیکران داشت. کسی که بر روی آن دار آویزان شد متردی بتود کته اطاعتت کتاملب از رشیعتت ختدا، 

قربانیب را شایسته می ساخت و عدالت کامتل را فتراهم متی کترد تتا بته قتومب نستبت داده شتود. 

ن ختود بته عنتوان ختدا و اطاعتت بنابراین با اشاره به عیسی مسیح که توانست به خاطر ارزش بیکترا

کاملب به عنوان انسان، تقریباً انسانهای بیشامری را نجات دهد، به این س ال شتکاکان پاستخ متی 

 دهیم که چگونه یک نفر می تواند بهای بسیاری از افراد را بپردازد. 

یتت بود. ایتن "الوه در رابطه با الوهیت عیسی مسیح، باید دوباره تأیید کنیم که او اکیداً و کامالً خدا

اصتالحگرای بتزرِگ  23کامل"، جایگاه بزرگی به شخص او و ارزش بیکرانی به قربتانی او متی بخشتید.

ژنِوی، فرانسیس تورِتین، به شکل زیبایی این حقیقت را به تصویر می کشد: " اگرچه پول در دستتان 

ک پادشاه بستیار ارزشتمندتر پادشاه، ارزشمندتر از پول در دستان یک برده نیست، اما رس و حیات ی

دوم  -از حیات یک بردۀ پَست است )چنانکه زندگی داوود ارزشمندتر از نیمتی از ارتتب ارساشیتل بتود

(. به این ترتیب، مسیح به تنهتایی بایتد ارزشتی بتاالتر از همتۀ انستانها متی داشتت. 3:  18سموشیل 

متا بتود، بلعیتده و جتذب متی جایگاه یک شخص بتزرگ، متتام تنبیهتات بیشتامری را کته متعلتق بته 

 جان نیوتن می گوید:24کند.

اگر مسیحا یک انسان بیگناه و کامل بود و نه چیزی دیگر، باید کامالً از ارادۀ خدا اطاعت متی کترد، 

اما فقط برای خودش می توانست این کار را انجام دهد. بهرتین و متعتالرتین مخلتوق منتی توانتد از 

و به عنوان یک مخلتوق بایتد بتا متتام وجتود ختدا را ختدمت متی کترد و قانون خلقت خدا فراتر رود. ا

الزامات او همیشه در حّد توانب می بود. اما اطاعتی که برای دیگران قابل پتذیرش و موجتود باشتد، 
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برای هزاران و میلیونها نفر، برای همۀ افرادی که خواهاِن آنند، باید در ارتباط با یک طبیعت )الهتی( 

  25اً محدود نیست.باشد که رضورت

دوباره می پرسیم: "چگونه زندگی یک انسان می تواند عتدالت الهتی را بترای بستیاری از افتراد اجترا 

کند؟ زیرا او خدای حقیقی بود و زندگی او ارزشمندتر از زندگی همۀ انسانهای دیگر بود! یک لحظته 

ها، گرد و غبار، ستاره هتا، موشتها و وهها و تپه ک –تصور کنید که متام خلقت بر روی ترازو قرار گرفته 

انسانها، همۀ چیزهایی که وجود داشته یا وجود خواهند داشت. سپس تصور کنید که مسیح بر کفتۀ 

دیگر ترازو می ایستد. بالفاصله دو کّفه به نفع او پتایین متی رود، چتون ارزش بیکتران او ستنگینرت از 

 چیزهای دیگر است.

شته بی عیب می خواست مبیرد، مرگب برای گناه متا ستودمند منتی اگر یک انسان بیگناه یا یک فر 

بود. اگر هزاران هزار فرشتۀ بیشامر، زندگی بی عیب خود را بر روی آن دار تقدیم می کردند، قربتانی 

آنها قادر به پرداخت این بها منی بود. نجات ما نیاز به یک قربانی بستیار ارزشتمند داشتت و "ختدای 

بازخرید شده اید، نه بته چیزهتای فتانی 26ما عیسی مسیح" چنین ارزشی دارد.عظیم و نجات دهندۀ 

 27چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی عیب و بی نقص! 

با نشان دادِن رضورِت الوهیت مسیح در اعطای ارزِش بیکران بته شتخِص او و شایستتگی بیکتران بته 

که این حقیقتت رضوری را کته از ارزش یکستانی برختوردار استت قربانی او، باید دوباره مراقب باشیم 

نادیده نگیریم: مسیح انسان بود که اطاعت کامل اش از رشیعتت ختدا بته او ایتن توانتایی را داد کته 

اوالً، بایتد بتدانیم کته انستانی کته  28برای گناهان قومب مبیرد و عدالت کامل را به آنها نسبت دهد.

رد  بایتد ختود یتک انستان کامتل و بیگنتاه متی بتود. درغیتر اینصتورت زنتدگی برای گناهان دیگران م 

خودش از دست می رفت و زیِر محکومیت مرگ و تنبیه ابدی برای خطاهای خود متی بتود. بنتابراین 

اطاعت فعال مسیح )اطاعت کامل از رشیعت خدا( بتود کته اطاعتت منفعتل )تقتدیم کتردن ختود بته 

مقبول ساخت. به بیاِن ساده تر، یک گناهکتار منتی توانتد زنتدگی عنوان قربانی گناهان( را نزد خدا 

خود را برای گناهان دیگری بدهد، بلکه باید برای گناه خودش مبیرد. چون عیسی مسیح یک انسان 

  29بیگناه بود، می توانست خود را آزادانه برای گناهان قومب قربانی کند.

از برداشتنت گناهتان نیتاز داردس نجتات انستان بته  دوماً، باید بدانیم که نجات انسان به چیتزی بتیب

نسبت دادِن عدالت نیز نیاز دارد. بترای اینکته یتک نفتر بتا ختدا در صتلح باشتد، بته چیتزی بتیب از 
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بخشیده شدن یا تربشه شدن نیاز دارد باید در نزد خدا عادل باشد. داوود به وضوح این حقیقتت را بته 

پاسخ می دهد که کیست کته بته کتوه خداونتد برآیتد؟ و  تصویر می کشد، وقتی به این س ال قدیمی

کیست که در مکان مقدس او بایستد؟: " آن که پاک دست و صتا  دل باشتد، کته جتان ختود را بته 

  30سوی آنچه باطل است برنیفرازد و قسم دروغ نخورد."

متل یک رشط بزرگ برای ورود به ح ور خدا عدالت است، تطابق کامل با رشیعتت ختدا، اطاعتت کا

بدون انحرا  در قلب یا عمل. این حقیقت، مانع غیر قابل عبوری را برای انسان سقوط کترده ایجتاد 

می کند. کتاب مقدس به وضوح شهادت می دهد که هی  کس عادل نیست، همه گناه کترده انتد و 

به بیاِن ستاده تتر،  31سقوط اخالقی همیشگی ما، عدالت را از طریق رشیعت غیرممکن ساخته است.

ما کامالً موجودات ناعادلی هستیم که از نظر اخالقی شکست خورده و کامالً فاقد رشایتط الزم بترای 

  32ایستادن در ح ور خدا هستیم. ما در خود قّوت و امیدی نداریم.

خرب خوش انجیل این است که عیسی نارصی با عدالت کامل در پیشگاه خدا زندگی کرد. هتر فکتر، 

ادۀ خدا بتود، بتدون کمترتین انحرافتی، در هتر لحظته از زنتدگیب، خداونتد کالم وعمل او، مطابق ار 

هتر کتاری کته انجتام داد، حتتی  33خدای خود را با متام قلب، جان، فکتر و قتّوت ختود محبتت کترد.

بنتابراین پتدر  34کوچکرتین تکالیف، همچون خوردن و نوشیدن، همه را برای جالل ختدا انجتام داد.

  35او شهادت دهد: " این است پرس محبوبم که از او خشنودم." همیشه می توانست در مورد 

رد، بلکه برای آنهتا زنتدگی کتاملی داشتت.  آنچه باید بدانیم این است که مسیح نه تنها برای قومب م 

بته همتین  36این زندگی کامل به هر که ایامن آورد نسبت داده شده یا به حسابب گذاشته می شود.

پولس اینطور توضتیح متی دهتد: " 37ما "در وی پارسایی خدا هستیم."  دلیل، پولس رسول می گوید

اما اکنون جتدا از رشیعتت، آن پارستایی کته از خداستت بته ظهتور رستیده استت، چنانکته رشیعتت و 

پیامربان بر آن گواهی می دهند. این پارسایی که از خداست از راه ایامن بته عیستی مستیح استت و 

  38ن می آورند. در این باره هی  تفاوتی نیست." نصیب همۀ کسانی می شود که ایام

آدم اول بته  39این تعلیم محبوِب نسبت دادن به وضوح رابطۀ بتین آدم اول و آختر را نشتان متی دهتد.

عنوان رِس نسل خود بود. در باغ عدن، برای خود و نسلب زندگی کرد و سقوط کترد. بنتابراین پتولس 

سطۀ نافرمانی یک انسان بسیاری گناهکار شدند" و "به واسطۀ رسول به این نتیجه می رسد که "به وا

ردند".  به طور مشابه اما بزرگرت آدم دوم، عیسی مسیح، به عنوان رِس  40نافرمانی یک انسان بسیاری م 
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رد بلکه برای آنها زندگی کرد تا اطاعت کامل او به عنوان عطیۀ ایتامن  قومب بود و نه تنها برای آنها م 

ت داده شود. به همین دلیل پولس رسول اینطتور نتیجته گیتری متی کنتد کته بته واستطۀ به آنها نسب

  41اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید.

الزم بود که مسیح خدا باشد تا الوهیتب، به قربانی او به نیابت از قومب، ارزش بیکران ببخشتد. بته 

دگی کتاملی در اطاعتت داشتته باشتد، بته جتای این ترتیب، الزم بتود کته مستیح انستان باشتد تتا زنت

 گناهکاران مبیرد و سپس زندگی عادالنۀ او به همۀ کسانی که ایامن دارند نسبت داده شود.

 

 دو طبیعت و یک میانجی مناسب

لغتنامۀ ِوبسرت، میانجی را به عنوان کسی تعریف می کند که واجد رشایط است و می تواند میتان دو 

نها را آشتی دهد یا نزد یکدیگر توجیه کند. الزم بود که عیسی نارصی هم ختدا طر  مداخله کند تا آ 

و هم انسان باشد تا بتواند میانجی مناسبی بین خدا و انستان باشتد. انستانیت کامتل الزم بتود تتا او 

دست خود را برای نجات و تسلّی بر انسان بگذارد. الوهیت حقیقتی الزم بتود تتا او دستت ختود را بتر 

شته و با او مبادله کند چه موجودی می توانست یا می خواست چنین کاری را انجام دهتد و خدا گذا

زنده مباند؟ از کتاب مقدس درمی یابیم که بزرگرتین رَسافین نیز جرأت نداشتتند کته دستت ختود را 

دراز کرده و کسی را که آتب سوزاننده است و در نوری ساکن است که منی توان به آن نزدیتک شتد، 

رَسافین متام نیروی خود را رصِ  این می کردند که به ستادگی در ح تور ختدا بتا رِس  42کنند. ملس

این دلیل دیگری است که اگرچه میانجی متا بایتد انستان  43فرود آمده و چهرۀ پوشیده شده بایستند.

د از د تا بتوانتباشد، اما باید بزرگرت از فرشتگان یا بزرگرت از بزرگرتین مخلوقات باشد، او باید خدا باش

 جانب ما با خدا مبادله کند. 
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عیسی نارصی واجد هر دو رشط بود. او انسان مانند ماست که در جسم و ختون متا رشیتک شتد و از 

" زیترا کتاهن اعظتم متا چنتان نیستت کته نتوانتد بتا  44اینکه ما را برادران خود بخوانتد رشم نداشتت.

ز هر حیتث همچتون متا وسوسته شتده استت بتدون ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که ا

در عین حال او پرس خداست، مقّدس، بی گناه، پاک، جدا از گناهکاران و فراتتر  45اینکه گناه کند." 

 47او پس از پاک کردن گناهان ما، به دست راست مقام کربیا در عترش بترین بنشستت. 46از آسامنها.

  48ر آن قادر مطلق دست نهاده است.به نیابت از ما از آسامنها درگذشته است و ب

مطالبی را که این چند صفحه دربارۀ شخص مسیح توصتیف کترد، نشتاندهندۀ دامنتۀ کتوهی بستیار 

بتزرگ نیتتز منتی باشتتد. بتته هتر حتتال هتتد  از بیتان ایتتن مطالتب ایتتن استتت کته از خادمتتان و افتتراد 

طریتق انجیتل بشناستانند. دستگذاری شده استدعا کنیم که جالل شخص مسیح را دریافته و آنرا از 

باید همیشه این حقیقت را به یاد داشته و در قلب خود برای آن ارزش قاشل شویم کته رصفتاً بواستطۀ 

کاری که مسیح برای ما انجام داد نجات نیافته ایم، بلکه بواسطۀ آن کسی که او بود، هست و تتا ابتد 

 خواهد بود! 
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 فصل بیستم

 

 صلیب عیسی مسیح

ای عت نهم، عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: " ایلویی، ایلویی، لاَّم َسبَقتَنی؟" یعنی " ای خددر سا

 من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟" 

  34:  15مرقس  -

سپس به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانتو زده، چنتین دعتا کترد: " ای پتدر، اگتر ارادۀ 

کنس اما نه خواست من، بلکه ارادۀ تو انجتام شتود." آنگتاه فرشتته ای از  توست، این جام را از من دور

آسامن بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. پس چون در رنجی جانکاه بود، با جّدیتی بیشرت دعا کرد، و 

 عرقب همچون قطرات خون بر زمین می چکید. 

  44 – 41:  22لوقا  -

 سید". سپس رس خم کرد و روح خود را تسلیم منود.چون عیسی رشاب را چشید، گفت: "به انجام ر 

  30:  19یوحنا  -

مهمرتین فصل این کتاب در مقابل ما قرار دارد، یا به عقیدۀ اک  مسیحیان، مهمترتین فصتل تتاریخ 

برش. این موضوع را منی توان به بخشهای کوچکرتی تقسیم کرد، حتی بترای راحتتی خواننتده. ایتن 

 در این فصل سخت تالش کنیم، حقیقتاً ارزش این تالش را دارد! قلب انجیل است و اگر باید

یکی از بزرگرتین بیامریهای موعظۀ انجیل معارص این است که به ندرت صلیب مسیح را توضیح متی 

رد همۀ انسانها می میرند. کتافی نیستت کته بگتوییم او یتک مترگ  دهد. کافی نیست که بگوییم او م 

ین شکل می میرند. باید بدانیم که تا زمانیکته آشتفتگی موجتود باشکوهی داشت شهیدان هم به هم

در مرگ مسیح را از بین نربده و مفهتوم حقیقتی آن را بترای شتنوندگان ختود توضتیح نتدهیم، مترگ 

مسیح را به طور کامل با قدرت نجات بخب آن اعالم نکرده ایم: او با بر دوش کشیدِن گناهان قومب 

رد و جزای الهی را برای گنا هان آنها متحمل شد. او از جانب خدا واگذاشته شد و به جاِی ما تحتِت م 

 فشاِر خشم خدا کوبیده شد.
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 واگذاشته شدن از جانب خدا

یکی از ناراحت کننده ترین، حتی فراموش نشدنی ترین عبارات کتاب مقدس، در گتزارش مترقس از 

ریتاد زد:"ایلویی،ایلتویی،لاَّم پرسب بزرگ مسیحا بر روی صلیب رومی می باشد. او با صتدای بلنتد ف

  1َسبَقتَنی؟" یعنی"ای خدای من،ای خدای من،چرا مرا واگذاشتی؟"

با علِم بر چیزهای که از طبیعت بی عیب و نقص پرس خدا و مشارکت کاملب با پدر می دانیم، درِک 

کلتامت  کلامت مسیحا دشوار است ولی آنها معنای صلیب و دلیل مرگ او را آشکار می کننتد. اینکته

او به زبان عربی ابت شده، اهمیت زیاد آن را به ما نشان متی دهتد. نویستنده منتی خواستت کته متا 

 چیزی را به اشتباه درک کنیم!

در این کلامت، مسیح نه تنها نزد خدا فریاد می زند، بلکه به عنوان یتک معلتم کامتل، متاشتاچیان و 

مسیحایی در عهدعتیق هدایت می کنتد: مزمتور متام خوانندگان آینده را به سوی مهمرتین نبوتهای 

. اگرچه کّل این مزمور، مملو از نبوتهای دربارۀ صلیب، به همراه جزشیات متی باشتد، متا فقتط بته 22

 شب آیۀ اول می پردازیم: 

ای خدای من، ای خدای من،  چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و ستخنان فغتانم دوری؟ ای ختدای 

ی کشم و اجابت منتی کنتیس همتۀ شتب نیتز و مترا خاموشتی نیستت! امتا تتو من، همۀ روز فریاد برم

قدوسی، ای که بر رسودهای ستایشی ارساشیل جلوس فرموده ای. بر تو پدران ما توکل کردنتد. آری، 

بر تو توکل کردند و ایشان را رهایی بخشیدی. نزد تو فریاد برآوردنتد و خالصتی یافتنتدس بتر تتو توکتل 

 تند. اما من کِرمی بیب نیستم و انسان نِی! عار آدمیانم و تحقیر شدۀ قوم! کردند و رشمنده نگش

در زمان مسیح، کتاب مقدس عربی، مانند امروز با بابها و آیات شتامره گتذاری نشتده بتود. بنتابراین 

وقتی یک رابی می خواست شنوندگان خود را به مزمور یا بخشی از کتاب مقدس هدایت کند، اولین 

هتدایت متی  22را قراشت می کرد. در این فریاِد روی صلیب عیسی ما را به سوی مزمتور خِط آن منت 

 کند و چیزی را دربارۀ ویژگی و هد  رنجهایب برای ما آشکار می کند.

در اولین و دومین آیه، شکایت مسیحا را متی شتنویم: او ختود را از جانتب ختدا واگذاشتته شتده متی 

استفاده می کند که به معنای رها کردن، ترک کردن یا  egkataleípoدانست. مرقس از کلمۀ یونانی 

استفاده می کند که به معنتای تترک کتردن یتا  azabمزمورنویس از کلمۀ عربی  2ِول کردن می باشد.
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در هر دو مورد هد  آن مشخص است. مسیحا می داند که خدا او را واگذاشته 3واگذاشنت می باشد.

این واگذاشته شدن بته صتورت ستمبلیک یتا شتعرگونه نیستت. بلکته و صدای فریاد او را منی شنود. 

واقعی است! اگر تابحال کسی واگذاشته شدن از جانب خدا را احساس کرده باشد، آن پرس ختدا بتر 

 روی صلیب جلجتا بود!

در آیات چهارم و پنجِم این مزمور، غم و اندوه مسیحا با یادآوری عهد وفاداری خدا نستبت بته قتومب 

ی شود. او اعالم می کند: " بر تو پدران ما توکل کردند. آری، بر تتو توکتل کردنتد و ایشتان را بیشرت م

رهایی بخشیدی. نزد تو فریاد برآوردند و خالصتی یافتنتدس بتر تتو توکتل کردنتد و رشمنتده نگشتتند." 

ادل تّ ادی آشکار دیده می شود. هی  منونه ای در تاریخ قوم عهدی خدا وجود نداشته که انسان عت

نزد خدا فریاد برآورد و رهایی نیابد. به هر حال اکنون مسیحای بی گناه بر روی این دار آویتزان شتده 

و کامالً واگذاشته شده است. دلیل کناره گیری خدا چته بتود؟ چترا او از پرست یگانتۀ ختود رویگتردان 

 شد؟

اعالمیۀ لغزش ناپذیری  3عیسی پاسخ این س االت ناراحت کننده به شکایت خود را می دهد. در آیۀ 

ایتن مطلتب توصتیف ناپتذیر را متی  6را مطرح می کند که می گوید خدا قّدوس استت و بعتد در آیتۀ 

پذیرد: او به کِرمی تبدیل شده و دیگتر انستان نبتود. چترا مستیح چنتین زبتان پَستت و خفتت آوری را 

دۀ قوم" شتده بتود، ختود را بته نسبت به خود به کار برد؟ آیا او به خاطر اینکه "عار آدمیان و تحقیر ش

بته 4عنوان یک کِرم می دید یا دلیل بزرگرت و ناخوشایندتری برای این تحقیر شخصی وجود داشتت؟ 

هرحال، او فریاد نزد: "خدای من، خدای من، چرا مردم مرا واگذاشتند؟" بلکه سعی داشت بداند که 

تلخ می توان یافت: ختدا کتاری کترد  چرا خدا این کار را کرده است. پاسخ آن را فقط در یک حقیقت

  5که گناهان همۀ ما بر او قرار گرفت و مانند کِرم واگذاشته شد و به جاِی ما کوبیده شد.

 

 یک مار و یک بز رها شده

این استعارۀ بد از مسیحای در حاِل مرگ به عنوان کِرم در کتاب مقدس تنهتا نیستت. متوارد دیگتری 

ل عمیقرتی به عمِق صلیب برده و نشان می دهند که او باید چته رنتج نیز وجود دارند که ما را به شک

اگر ما بتا کلتامت مزمورنتویس بته لترزه درمتی  6را متحمل می شد تا رهایی قومب را به تحقق رساند.
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آییم، با خواندِن اینکه پرس خدا شبیه ماری شد که در بیابان برافراشته شد، و دو بزی کته گنتاه را بتر 

 یکی قربانی می شد و دیگری فرار می کرد، بیشرت متحیر می شویم. دوش می گرفتند 

استعارۀ اول در کتاب اعداد می باشد. چون خدا به خاطر رسکشی تقریباً همیشگی ارساشیتل برعلیته 

ردند. به  7خداوند و رِد تدارکات پ رفی ب، "مارهای آتشین" را به میان مردم فرستاد و بسیاری از آنها م 

جۀ توبۀ مردم و شفاعت موسی، خدا دوباره راهی برای نجاتشان مهیا کرد. او به موسی هرحال در نتی

فرمان داد که "ماری آتشین بساز و آن را بر تیرکی قرار ده." سپس خدا وعده داد: "هر مار گزیتده ای 

 که بر آن بنگرد زنده خواهد ماند." 

داد به شباهت هامن چیزی ستاخته شتده در ابتدا چنین دلیل مغایر به نظر می رسد: "آنچه شفا می 

به هرحال تصویر قدرمتندی از صلیب نشتان متی دهتد. ارساشیلیهتا از ستّم  8بود که زخمی می کرد."

ردند. انسانها از سّم گناه خود می میرند. ختدا بته موستی فرمتان داد کته ستبب  مارهای آتشین می م 

 مرگ را برافراشته و بر روی تیرکی قرار دهد. 

مرگ ما را بر پرس خود قرار داد، درحالیکه او بر روی صلیب افراشتته شتد، او "بته شتباهت  خدا سبِب 

اه ارساشیلیهایی که به خدا ایامن آورده و به متار برنجتی نگت 9انسان گناهکار" آمد و در راِه ما گناه شد.

امن به او نگتاه می کردند زنده می ماندند. انسانی که به شهادت خدا دربارۀ پرسش ایامن آورد و با ای

چنانکه مکتوب است: "ای همۀ کرانهای زمین بته متن روی آوریتد و نجتات 10کند نجات خواهد یافت.

  11یابید! زیرا که من خدا هستم و جز من خدای نیست." 

کتاب کهانت الویان، استعارۀ دوم را در بردارد. چون غیرممکن بود که فقط یک قربانی به طور کامتل 

یحا را نشان داده یا مشخص کند، خدا از قتوم، قربتانی خواستت کته شتامِل دو بتز مرگ کّفاره ای مس

بز اول به عنوان قربانی گناه در نزد خداوند بود و خونب بر روی تخت رحمتت و جلتوی 12قربانی بود.

ایتن نشتاندهندۀ مستیح 13آن پاشیده می شد، تخت رحمتی که پشت پترده در قتدس االقتداس بتود.

بر روی صلیب ریخت تا برای گناهان قومب کّفاره کند. این یک تصویر فتوق  است، کسیکه خونب را

العاده از مرگ مسیح به عنوان کّفاره می باشد او خونب را ریخت تا عدالت خدا را اجرا کند، خشم او 

را فرونشاند و صلح را برقرار کند. کاهن اعظم، نشاندهندۀ بز دوم در نزد خداوند است و به عنتوان بتز 

کاهن اعظم باید "دو دست خود را بر رس بز زنده بنهد و بر آن به متام تقصتیرات 14شده می باشد.رها 

او ایتن همته را بتر رس  15بنی ارساشیل و همۀ نافرمانیهایشان، یعنی به متام گناهان آنها اعرتا  کند."
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شتان را بتر ختود بته بز بگذارد و بز را به دست شخصی آماده به بیابان روانه سازد. بز همۀ تقصیرات ای

جایی دور افتاده خواهد برد. در آنجا به تنهایی پرسه زده، از جانب خدا واگذاشته شده و از قوم ختدا 

جدا می شود. این بز رها شده نشاندهندۀ مسیح است که "گناهان ما را در بدن خویب بر دار حمتل 

رد. صویری فتوق العتاده از مترگ مستیح بته این ت 16کرد" و "بیرون از اردوگاه" رنج کشید و به تنهایی م 

او گناهان ما را برداشت. مزمورنویس نوشت: "به اندازه ای که مرشق از مغرب دور  -عنوان کّفاره است

  17است به هامن اندازه نیز نافرمانیهای ما را از ما دور کرده است." 

 

 مسیحا گناه شد

ستّمی و یتک بتز، ستمبلهایی از مستیح چطور می توانیم بگوییم عجیب نیست که یک کِرم، یتک متار 

باشند؟ یکی دانسنِت پرس خدا با چنین چیزهای مشمئزکننده، کفر آمیز بود، اگر از آیتات عهتدعتیق 

رسچشمه منی گرفت و توسط نویسندگان عهدجدید تأیید منی شد، نویسندگانی که در نشتان دادِن 

 روح القدس، آنها به ما می گویند که مسیحاتصویر تاریک مرگ فداکارانۀ او فراتر رفته اند. با هدایت 

  18که گناه را نشناخت، "گناه شد" و کسی که محبوب پدر بود، نزد او "ملعون" شد.

رک کرده و همۀ ما این حقایق را قبالً شنیده ایم، اما آیا به اندازۀ کافی توجه کرده ایم تا واقعاً آنها را د

افتین بتر روی صتلیب اعتالم کترد: " قتدوس، قتدوس، شکسته شتویم؟ او را کته بتا گتروه موستیقی رَس 

سفر درِک معنای این عبارت تقریباً بسیار خطرنتاک بته نظتر متی  19قدوس"، در راِه ما گناه "ساخت".

رسد. ما در قدم اول گیر می کنیم. چه مفهوم دارد که کسی را که در او"الوهیت با همتۀ کاملتب بته 

ما نباید در تالش برای حفاظت از آبروی پرست  20ساخت؟ صورت جسامنی ساکن است" در راه ما گناه

خدا، این حقیقت را کنار بگذاریم، بلکه باید مراقب باشیم کته چیزهتای بتدی برعلیته شخصتیت بتی 

عیب و تغییرناپذیر او نگوییم. او چگونه گناه شد؟ ما از کتتاب مقتدس بته ایتن نتیجته متی رستیم کته 

 21"پارسایی خدا می شود"، در راه ما گناه شد.مسیح به هامن شکل که ایامندار در او 

پولس رسول در نامۀ دوم خود به کلیسای قرنتس می نویسد: "او کسی را که گناه را نشناخت، در راه 

  22ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایِی خدا شویم." 

کننتده در  نه به خاطر بع تی اعتامل پتاک –ایامندار در زندگی کنونی، "پارسایی)عدالت( خداست"

شخصیت او که از طریق آن کامالً به یک موجود عادل یا بی گنتاه تبتدیل متی شتود، بلکته در نتیجتۀ 
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نسبت دادن، که توسط آن از طریق کار مسیح به نیابت از او، در نزد خدا عادل به شامر می آیتد. بته 

ق آن، واقعاً فاسد یا این ترتیب، مسیح، گناه شد، نه به خاطر فساد اخالقی در شخصیت او که از طری

ناعادل می شد، بلکه درنتیجۀ نسبت دادن، نزد تخت داوری خدا به جاِی ما گناهکار محستوب شتد. 

مسیح بر روی صلیب گناهکتار نشتدس بلکته گناهتان متا بته او نستبت داده شتد و ختدا او را بته ختاطر 

کت در فستاد متا، گنتاه نشتد، تقصیرات ما گناهکار محسوب کرد و داوری ما را بر او قرار داد. او با رش 

بلکه با حمِل گناه ما. نباید فراموش کنیم که حتی درحالیکه او گناهان ما را حمل می کترد، بترۀ بتی 

  23عیب و بی نقص خدا بود و قربانی او نزد پدرش عطرآگین بود.

د. اگرچه ما باید بدانیم که این حقیقت، طبیعت هولناک مسیح را که به جاِی ما گناه شد، از بین ن رب 

این گناهی بود که به او نسبت داده شد، اما گناه واقعی بود و غم و اندوه وصتف ناپتذیری را در جتان 

او ایجاد کرد. او حقیقتاً به جای ما ایستاد، گناه متا را حمتل کترد، تقصتیرات متا را برداشتت و حتّدت 

 خشم خدا را که الیق گناه ما بود، تجربه کرد. 

 یت واقعی او و آنچه که به آن "تبدیل شد"، درد و رنج را که تجربه کرد، آشکار متیتّ اد بسیار بین هو

کند. بسیار ترسناک است که گناهکار با گناه خود مواجه شود و سنگینی گناهب را احستاس کنتد. 

اما اینکه "کسی که گناه را نشناخت"، آن کثیف کامالً ناآشنا را حمل کند و گناه تعداد بی شامری از 

هکاران را احساس کند، چیز دیگری است. این وحشت وصف ناپذیر بترای گناهکتار استت کته در گنا

ح ور تخت خدا گناهکار اعالم شود، اما اینکه با کسی که "بی رضر، پاک، جدا از گناهکتاران" بتود، 

د اینکه گناهکار توسط خدایی که با او ارتباطی ندار  24به این شکل برخورد شود، مسألۀ دیگری است.

و به او توجهی ندارد، محکوم شود، یک چیز است. اینکه پرس محبوب خدا متورد داوری قترار گرفتته و 

توسط پدر خود محکوم شود، توسط کسی که با او نتزدیکرتین رابطته را از ازل داشتته و نستبت بته او 

 محبت بینهایت زیاد و وصف ناپذیری دارد، مسألۀ دیگری است. 
 

 مسیح، ملعون شد

ِن مسیح، حقیقتی وحشتناک وغیرقابل درک است، ولی وقتی به این فکر می کنیم که کالم گناه شد

بدتر از این منی توان برعلیه او گفت، پولس رسول نوری را متی تابانتد و متا را بته عمقهتای فروتنتی و 

واگذاشته شدِن مسیح می برد.ما وارد عمیقرتین حفتره هتا متی شتویم تتا پرست ختدا را ببینتیم کته از 

 لیب آویزان شده و ننگین ترین لقب خود را حمل می کند: "ملعوِن خدا!"ص
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کتاب مقدس اعالم می کند که همۀ انسانها به خاطر بی حرمتی به احکام رشیعت الهی، زیتِر لعنتت 

خدا هستند. چنانکه پولس رسول به کلیسای غالطیه می نویسد: "ملعون باد هر که در بته جتا آوردن 

برگرفتته از کلمتۀ یونتانی  ملعتون بتادکلمتۀ 25رشیعت نوشته شتده اابتت منانتد." متام آنچه در کتاب 

katára  است، که نشاندهندۀ نفرت، لعن یا بدگویی است. در عهدجدید به عدم تأیید الهی یتا فستاد

اشاره می کند که به داوری و محکومیت می انجامد. لعنت الهی برضّد برکت الهی استس بنابراین، با 

خوشا به حالها به عنوان استاندارد خود، تا حدودی معنای مورد لعنت خدا قترار گترفنت را  استفاده از

 درک می کنیم.  

 خوشا به حالها ملکوت آسامن را دریافت می کنند. ملعونان از ورود به آن منع شده اند.

 یرند.خوشا به حالها دریافت کنندگاِن تسلّی الهی هستند. ملعونان مورد خشم الهی قرار می گ

 خوشا به حالها زمین را به ارث می برند. ملعونان از آن ریشه کن می شوند. 

 خوشا به حالها سیراب خواهند شد. ملعونان بدبخت و بیچاره هستند. 

 خوشا به حالها رحمت دریافت می کنند. ملعونان بدون دلسوزی محکوم می شوند.

 او محروم می شوند. خوشا به حالها خدا را خواهند دید. ملعونان از ح ور

  26خوشا به حالها دخرتان و پرسان خدا هستند. ملعونان بدون فیض طرد می شوند.

از دیدگاه آسامن، افرادی که رشیعت خدا را می شکنند، فاسد و الیِق متام نفرتها هستند. آنها افتراد 

نابودی ابدی ستپرده متی بدبختی هستند که به طور عادالنه مورد انتقام الهی قرار گرفته و به حّق به 

شوند. اغراق نیست که بگوییم آخرین چیزی که گناهکار ملعتون در هنگتام برداشتنت اولتین قتدم بته 

سوی جهنم باید بشنود و می شنود، این است که متام خلقت بتر پتا ایستتاده و ختدا را تحستین متی 

عت خدا را متی شتکنند، کنند که زمین را از آنها پاک ساخته است. چنین است فساد افرادی که رشی

 و چنین است اهانت مقدس به نامقدس. 

چنین زبانی، توهین بزرگ به دنیا و اک  جامعت انجیلی معارص می باشتد. بته هتر حتال، ایتن زبتان 

کتاب مقدس است و باید بیان شود. اگر به منظتوِر حفتظ نزاکتت منتی ختواهیم حرفهتای بتد کتتاب 

اینصورت خدا بته عنتوان قتّدوس متورد توجته قترار نگرفتته،  مقدس را توضیح داده و ترشیح کنیم، در

انسانها وضعیت ترسناک خود را درک نکرده و بهایی که توسط مسیح پرداخت شد، هرگز بته حستاب 
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نیامده یا مورد قدردانی قرار نخواهد گرفت. تا زمانیکه به انسانها نگوییم که معنای تحِت لعنت الهتی 

عنای مسیح "برای ما ملعون شد" را توضیح دهیم. ما هرگز بته طتور بودن چیست، هرگز منی توانیم م

کامل وحشت و زیبایی کاری را که او بر روی دار برای ما انجام داد را درک نخواهیم کرد! "مستیح بته 

جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت رشیعت بازخرید کردس )زیرا نوشته شتده کته هتر کته بته دار 

  27است.("  آویخته شود ملعون

بیتان شتد، حقیقتتی استت کته عیستی مستیح و انجتیلب را بترای  10:  3حقیقتی کته در غالطیتان 

یهودیان قرن اول، رسوا ساخت. همۀ آنها با این حقیقت ترسناک کتاب مقدس آشنا بودند،" آن که بر 

ارساشیل  پس مسیحا چگونه می توانست رهایی دهنده و پادشاه 28دار آویخته شود، ملعون خداست".

باشد و با چنین مرگ تحقیر کننده و متهم کننده ای مبیرد؟ قبوِل چنتین نظریته ای چیتزی بتیب از 

فر آمیز بود! با اینحال یهودیان نتوانستند آنرا به عنتوان " لعنتت مبادلته ای" کاین کامالً  -رسوایی بود

آنهتا را از آنچته کته ستزاوارش ببینند و مسیح باید به چیزی که آنها بودند، تبدیل متی شتد تتا بتوانتد 

او به کِرم تبدیل شد و نه انسان، بته متاِر برافراشتته در بیابتان، بتز رهتا شتده در  29بودند، رهایی دهد.

خارد از اردوگاه، حمل کنندۀ گناه و کسی که لعنت خدا بر او قرار گرفتت. او همتۀ اینهتا را بته جتای 

 قومب انجام داد!

ه دو اردوگاه جداگانه تقسیم کرد، یکتی از آنهتا را بتر بتاالی اشیل را ب، خدا ملت ارس 28 – 27در تثنیه 

کوه جرزیم قرار داد و دیگری را در باالی کوه عیبتال. افترادی کته در بتاالی کتوه جترزیم بودنتد بایتد 

برکاتی را اعالم می کردند که شامل متام افرادی می شتد کته بترای اطاعتت از خداونتد ختدای ختود 

افرادی که در باالی کوه عیبال بودنتد بایتد لعنتت هتای را اعتالم متی کردنتد کته  30تالش می کردند.

اگرچه برکات کوه جرزیم حّق مسیح بود، اما وقتتی  31شامل افرادی می شد که نااطاعتی می کردند.

بر روی صلیب جلجتا آویخته شده بود، پدرش از کوه عیبال برعلیه او غّرید. پدر از پشت درهای بستۀ 

ترد. آسامن،  تنها پرسش را با ترسهایی کوبید که باید بر کسانی قرار می گرفت کته او بته خاطرشتان م 

وقتی چشامن خود را به سوی آسامن برافراشتت تتا روی ختدا را ببینتد، پتدرش از او رویگتردان شتد. 

 وقتی فریاد برآورد: "خدای من، خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟" پدرش بته عنتوان داور او پاستخ داد:

را کته بترای قتومب  28مسیح لعنت های تثنیه  32"خداوند، خداوند خدای تو، تو را لعنت می کند." 

 بود، بر خود گرفت. 
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  33خداوند لعنت و پریشانی و درماندگی بر شام خواهد فرستاد، تا اینکه .... به زودی هالک شوید. 

اهد ساخت. بته هنگتام ظهتر همچتون خداوند شام را به دیوانگی و نابینایی و پریشانِی فکر دچار خو 

  34نابینایان کورانه راه خواهید رفت... و نجات دهنده ای نخواهد بود. 

  35خداوند از هالک ساخنت و نابود کردنتان شادمان خواهد شد.

  36در شهر، ملعون و در صحرا نیز ملعون خواهید بود.

  37ورود تان زیر لعنت خواهد بود و خرود تان نیز زیر لعنت.

  38آسامِن باالی رِس شام به برنج بدل خواهد شد و زمیِن زیر پایتان به آهن.

و در میان متام قومهایی که خداوند شام را به میتان آنهتا خواهتد بترد، مایتۀ وحشتت و درس عتربت و 

  39اسباِب متسخر خواهید بود.

ی خواهد گرفت، تتا اینکته همۀ این لعنتها بر شام نازل خواهد شد و شام را تعقیب کرده، از شام پیش

نابود شویدس از آن رو که صدای یهوه خدای خویب را نشنیدید تا فرمانها و فرایض را که بته شتام امتر 

  40فرمود نگاه دارید.

وقتی مسیح گناه ما را بر روی صلیب جلجتا حمل کرد، به عنتوان انستان کته ب تتی متی ستازد و آن را 

ان کسی که بر پدر یا مادر خود بی حرمتی می کند، کسی که او به عنو  41پنهان می کند ملعون شد.

مرز میان زمین خود و زمین همسایه را تغییر متی دهتد، یتا نابینتا را از راه منحتر  متی ستازد ملعتون 

به عنوان کسی 43به عنوان کسی که حّق غریب و یتیم و بیوه زن را پایامن می کند ملعون شد.42شد.

اسد و منحر  می باشد، همسایۀ خود را نهتانی متی ک شتد، یتا رشتوه متی که م جرم به هرگونه رفتار ف

به عنوان کسی که کلامت این رشیعت را تصتدیق منتی کنتد 44گیرد تا خون ناحق بریزد،  ملعون شد.

شخص حکیم در امثتال نوشتت: "همچتون گنجشتِک رسگتردان و  45تا آنها را به جای آورد ملعون شد.

به هرحال، لعنت بر این شتاخه قترار گرفتت، 46ا نیز بر کسی قرار نگیرد." پرستوی در پرواز، لعنِت نارو 

نه به خاطر عیبی در شخصیتب یا خطایی در اعاملب، بلکته چتون گناهتان قتومب را حمتل کترد و 

در آنجتا بتدون حجتاب، بتدون محتافظ و آستیب  47تقصیرات آنها را به پیشگاه تختت داوری ختدا بترد.

ای داوری الهتی ایستتاد. داوود فریتاد بترآورد: "خوشتا بته حتال آن کته پذیری در برابتر متتام واکنشته
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ِعصیانب آمرزیده شد و گناهب پوشانیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند خطتایی بته حستابب 

  48نگذارد و در روحب فریبی نباشد." 

منایان شتد. با اینحال، گناهی که بر روی صلیب به مسیح نسبت داده شد، نزد خدا و لشکر آسامنها 

 94او در برابر انسانها مانند یک اعالمیه نصب شد و در معرِض دید فرشتگان و ارواح رشیر قرار گرفتت.

گناهانی که بر خود گرفت، بخشیده نشده بود و گناهانی که حمل می کرد، پوشانیده نشده بود. اگر 

ح بستیار زیتاد ملعتون خوشا به حال انسانی است که گناهانب به حساب او گذاشته نشده، پس مسی

 50شده بود، چون گناهان همۀ ما بر او قرار گرفت.

به همین دلیل، با او به عنوان شخص رفتار شد که عهد را شکسته کسی که در تجدیتد عهتد موستی 

 در موآب در موردش اینطور گفته شد:

شتد، و همتۀ خداوند او را نخواهد آمرزید، بلکته آتتب خشتم و غیترت خداونتد بتر او شتعله ور خواهتد 

لعنتهای نوشته شده در این کتاب بر رس او خواهد آمد و خداوند نام او را از زیر آستامن محتو خواهتد 

کرد. و خداوند بنا بر همۀ لعنتهای عهدی که در این کتاب رشیعت نوشته شتده استت، او را از میتان 

  51همۀ قبایل ارساشیل برای گرفتار آمدن به بال جدا خواهد کرد.

ا، مسیحا برای مصیبت و فالکت انتخاب شد و هر لعنتی که در کتاب رشیعتت نوشتته شتده در جلجت

بود بر او قرار گرفت. در این  ّریت ابراهیم، متام طوایف زمین برکتت متی یابنتد، امتا فقتط بته ختاطر 

کتتاب اعتداد  52اینکه عیسی بیب از هر انسانی که تابحال بر روی زمتین زنتدگی کترده، لعنتت شتد.

یکی از زیباترین وعده های برکت می باشد که تا بحال توسط خدا به انسان عطا شتده استت. شامِل 

آنرا به عنوان برکت کهانت یا برکت هارون می شناسند: "خداوند تو را برکتت دهتد و محافظتت کنتدس 

رازد و خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرمایدس خداوند روی خود را بر تتو برافت

اگرچه این برکت زیبا و مملو از فیض است ولی ما را با یک مشکل الهیاتی و 53تو را سالمتی بخشد." 

اخالقی بزرگ مواجه می کند. چگونه یک خدای عادل می تواند بتدون خدشته دار کتردِن عتدالتب، 

ر فقط به خاطر چنین برکت به انسان گناهکار بدهد؟ دوباره، ما پاسخ را در صلیب می یابیم. گناهکا

هر برکت و متامی برکاِت خدا که تا بحال بته 54شخص مقدس و عادلی که ملعون شد برکت می یابد.

قومب داده شده و داده خواهد شد، فقط به خاطر این است که مسیح بتر روی دار همتۀ چیزهتای را 

برکت دهد"، فقط به  به ما می گویند: "خداوند تو را 55که برخالِ  این برکت کهانت بود دریافت کرد.
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خاطر اینکه به او گفته شد: "خداوند تو را لعنت کند و تو را به نابودی بسپاردس خداوند نتور ح تورش 

 را از تو بردارد و تو را محکوم کندس خداوند رویب را از تو برگرداند و تو را بدبخت کند." 

بتا شتادی ح تور ختدا شتادمان  مزمورنویس، خوشا به حالها را به عنوان افرادی توصیف می کند که

مسیح به خاطر  56گشته اند، کسانی که آواز شادمانی را می شناسند و در نور روی او گام برمی دارند.

ما از عدم ح ور پدرش محزون شد، صدای هولناک شیپور داوری را شتنید و در تتاریکِی چهترۀ اختم 

نتختاب رسنوشتت ستاز آدم، فستاد و کرده و غیرقابل تحمل خدا بتر دار آویختته شتد. بته ختاطر ایتن ا

بترای آزادی خلقتت، آدم آختر  57بطالت، کّل خلقت را درحالیکه زیِر لعنت می نالید اسیر ساخته بود.

گناهان قومب را بر خود گرفت و زیِر یوغ ترسناک نالید: "مسیح به جای ما لعن شد و این گونه متا را 

  58از لعنت رشیعت بازخرید کرد." 

ت این است که غالباً معنای حقیقی "فریاد مسیح از روی صلیب" با کلتامت رومانتیتک بزرگرتین اهان

کلیشه ای از بین رفته است. غیرعادی نیست که یک واعظ بگوید که پتدر از پرستش رویگتردان شتد، 

چون دیگر منی توانست شاهد رنج باشد که به دست انسانهای رشیر بر او تحمیل شده بود. چنانکته 

ین تفسیرهای کامالً این منت و کاری را که روی صلیب رخ داد تحریف می کنند. پدر به آموختیم، چن

خاطر عدم شهامتب برای اینکه شاهد رنجهای پرسش باشد روی برنگردانید، بلکه بته ختاطر اینکته " 

 او گناهتان59او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایِی خدا شویم." 

ما را بر وی قرار داد و روی گرداند، چون چشتامن او پتاکرت از آن استت کته بتر رشارت بنگترد و او بتی 

  60انصافی را نظاره گر منی تواند شد.

بی دلیل نیست که بسیاری از نرشیه های انجیل یک گودال بی انتهتا یتا جتدایی میتان یتک ختدای 

 س کامالً با چنین تصویری موافق است.قدوس و انسان گناهکار را ترسیم می کنند، کتاب مقد

چنانکه اشعیای نبی فریاد برمی آورد: "هان دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و نه گتوش او 

مطابق این منت و متون بیشامر دیگر، همۀ انسانها بایتد بتدوِن ح تور مطلتوب  61سنگین تا نشوند." 

ین دلیل، پرس خدا در جایگاه متا ایستتاد، گنتاه خدا و تحِت خشم الهی زندگی کرده و مبیرند. به هم

ما را بر خود گرفت و" از جانب خدا واگذاشته شد". برای اینکه این شکا  بسته شود و مشارکت احیا 

 62شود: " آیا منی بایست مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟"
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 مسیح متحّمل خشم خدا می شود

ا نجات دهد، واگذاشته شدِن ترسناکی را از جانب خدا متحمل شتد، جتام مسیح برای اینکه قومب ر 

رد. فقط در این صورت عدالت الهی  تلِخ خشم خدا را نوشید و به جای قوم خود با مرگ وحشتناکی م 

 اجرا شد، خشم خدا فرونشست و آشتی امکانپذیر شد. 

بتار ارادۀ ختود را تستلیم ارادۀ پتدر  مسیح در باغ سه بار دعا کرد که ایتن جتام از او دور شتود امتا هتر

ما باید از خود بپرسیم، چه چیزی در این جام بود که باعث شد با جّدیت دعا کنتد؟ چته چیتز  63کرد.

  64وحشتناکی داشت که باعث اندوه شد که عرق اش آمیخته به خون بود؟

استت کته در  غالباً می گویند که این جتام نشتاندهندۀ صتلیب بیرحامنتۀ رومتی و شتکنجۀ جستامنی

ز پیب، شالقی را می دید که از ن ه ریسامن گره دار ساخته شده بود و بر ااینکه مسیح  -انتظارش بود

پشتب فرود می آمد، تاد خاری را می دید که پیشانیب را سوراخ می کرد، و میخهای قدیمی که بتر 

زها دلیِل اندوه او بتود، دستان و پاهایب کوبیده می شد. به هر حال، افرادی که معتقدند که این چی

صلیب یا اتفاقی را که در آنجا افتاد، درک منی کنند. اگرچه این شکنجه ها بته دستت انستانها بتر او 

وارد شد اما همۀ اینها بخب از نقشۀ رهایی بخب خدا بود، چیز بسیار بتدتری باعتث شتد کته فریتاد 

 رهایی رس دهد.

ردند. گفتته متی شتود کته نترون آنهتا را در قرون اول کلیسای اولیه، هزاران مسیحی بر  روی صلیب م 

د. وارونه مصلوب کرد، آنها را با قیر پوشاند و به آتب کشاند تا برای خیابانهای شهر روم نور فراهم کنت

از آن زمان تا بحال، در طول دورانها، تعداد بیشامری از مسیحیان متحّمِل وصف ناپذیرترین شتکنجه 

شهادت متی دهنتد کته بستیاری از آنهتا بتا شتهامت عظیمتی بته قتتل ها شده اند و دوست و دشمن 

رسیدند. آیا ما باید باور کنیم که پیروان مستیحا چنتین مترگ جستامنی بتی رحامنته ای را بتا شتادی 

وصف ناپذیر استقبال کردند، درحالیکه ناخدای نجاتشان در یک باغ، از ترِس هامن شکنجه هتا دوال 

ها و خارها، صلیبها و نیزه ها ترسید یا این جام نشاندهندۀ تترس فراتتر آیا مسیِح خدا از شالق 65شد؟ 

 از بزرگرتین بیرحمیهای انسانی بود؟ 

برای درک شوم بودِن این جام باید به کتاب مقدس مراجعه کنتیم. دو عبتارت ختاص وجتود دارد کته 

در دست خداونتد پیالته ای یکی از مزامیر و دیگری از انبیا می باشد که باید به آن توجه کنیم: " زیرا 

است با رشابی پرجوش و آمیخته به چاشنیها! آن را فترو متی ریتزد و رشیتران زمتین جملگتی آن را تتا 
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و"یهوه خدای ارساشیتل بته متن چنتین فرمتود: پیالتۀ رشاِب خشتم را از  66آخرین قطره رسمی کشند." 

بنوشان. آنان خواهند نوشید و به  دست من بگیر و آن را به متام قومهایی که تو را نزدشان می فرستم

  67سبب شمشیری که میانشان می فرستم، گیج خواهند خورد و دیوانه خواهند شد."

درنتیجۀ رسکشی دامئی رشیران، عدالت خدا داوری را برعلیه آنها مقّرر کرد. او به درستی خشم خود 

و مجبورشان می کرد کته تفالتۀ  را بر ملّتها می ریخت. جاِم رشاب خشم خویب را بر دهان آنها ریخته

فقط فکر کردن به چنین رسنوشتی که در انتظار دنیاست ترسناک استت. امتا 68آنرا تا به آخر بنوشند.

ت خدا در پِی نجات مردم بود و حکمت خدا اما فیض رحم -قرار بود که این رسنوشِت همۀ افراد باشد

 69نقشۀ رهایی را حتی پیب از آغاز جهان فراهم کرده بود.

پرس خدا انسان می شد و در اطاعت کامل از رشیعت خدا بر زمین زندگی می کترد. او در همته چیتز 

برای جالل ختدا و منفعتت 70ما بدون گناه.ا -مانند ما می شد، از همه لحاظ مانند ما وسوسه می شد

ب قوم خود، زندگی عادالنۀ کامل می داشت. سپس در زمان مقرر، به دستت انستانهای رشیتر مصتلو 

می شد و بر روی آن صلیب گناه قوم خود را حمل می کرد و خشتم ختدا را برعلیته آنهتا متحّمتل متی 

 تا به آخترشد. پرس حقیقی آدم، که پرس حقیقی خدا نیز بود، جاِم تلخ خشم را از دست خدا گرفته و 

الهتی کته خشتم 71رسمی کشید. او تا به آخر آنرا می نوشید و عدالت خدا به طور کامل اجرا می شد.

 متعلق به ما بود، بر پرس فرود آمده و بواسطۀ او خاموش می شد.

یک سّد بزرگ را تصور کنید که تا لبه پرشده و در برابر ستنگینی پشتت آن متحّمتل فشتار متی شتود. 

یکدفعه دیوار حفاظتی شکسته و قدرت نابودکنندۀ عظیِم ستیل جتاری متی شتود. قطعتاً نتابودی بته 

رود که در نزدیکی درّه می باشد، ولی ناگهان زمین در مقابل آن باز شتده طر  روستای کوچکی می 

و همۀ آب جاری را در خود فرو می برد. به همین شکل داوری خدا به حّق متوجۀ همتۀ انستانها بتود. 

امکان نداشت که به بلندترین تپه یا عمیقرتین گودال فرار کرد. پررسعت ترین پاها نیز منی توانست 

کند، قویرتین شناگر منی توانست جریان شدید آنرا تحمل کند. این ستّد شتکا  برداشتته  از آن فرار

بود و هی  چیز منی توانست خرابی آن را تعمیر کند. اما وقتتی همتۀ امیتد انستانها از بتین رفتت، در 

 زمان مقرر پرس خدا خود را بین عدالت الهی و قومب میانجی کرد. خشم را که ما برافروخته بتودیم و

رد قطره ای از سیل قبلی باقی مناند. او بته نیابتت  تنبیهی را که ما سزاوارش بودیم نوشید. وقتی او م 

 از ما همۀ آنرا نوشید!
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دو سنگ آسیاب غول پیکر را تصور کنید، یکی بر روی دیگری می چرخد. تصتور کنیتد کته بتین ایتن 

ی شود. اول، این سنگها پوستۀ آنرا لته دو، یک دانۀ گندم قرار گرفته که زیر سنگینی عظیم آن خ رد م

می کنند، طوریکه قابل تشخیص نخواهد بود، و بعد بخشتهای درونتی آن بیترون ریختته و پتودر متی 

شود. هی  امیدی برای بازیابی یا بازسازی وجود ندارد. همه چیز از بین رفتته و قابتل تعمیتر نیستت. 

پرس خود را لِه کند و به غم وصف ناپذیری مبتال بنابراین به همین شکل، خداوند خشنود بود که تنها 

 بنابراین پرس خشنود بود که تسلیِم چنین رنج شود تا خدا جالل یابد و قومب رهایی یابند. 72کند.

نباید فکر کنیم که خدا از رنج پرس محبوب خود لذت می برد بلکه از طریق مرگ او، ارادۀ خدا انجام 

گذاشتنِت گنتاه، اجترای عتدالت الهتی و فرونشتاندن خشتم ختدا شد. هی  وسیلۀ دیگری قدرت کنار 

برعلیه ما را نداشت. اگر دانۀ الهی گندم در خاک منی افتاد و منی مرد، تنهتا متی مانتد، بتدون یتک 

این خوشی در رنج کشیدن نبود، بلکه در چیزهای بود کته ایتن رنتج انجتام متی  73قوم یا یک عروس.

ا یا فرشتگان ناشناخته بود آشکار می شد و یک قتوم وارد مشتارکت داد: خدا با جالل که برای انسانه

 بالمانع با خدای خود می شدند. 

نویسندۀ محبوِب فرقۀ پاک دینان، جان فالِول، مکاملۀ بین پتدر و پرست، در رابطته بتا انستان ستقوط 

ایی رنتج کرده و بهای عظیمی که برای رهایی ما الزم بود را نوشته استت. ایتن مکاملته بته شتکل زیبت

 صلیب و محبت پدر و پرس را که باعث پذیرِش آن شد به تصویر می کشد. ِفالِول می نویسد:

 -در اینجا شاید فرض کنید که پدر، زمانیکه به خاطر شام با مسیح معامله می کرد، بگوید

در پرسم، این هم جمعِ جانهای بدبخت و بیچاره ای که کتامالً ختود را ویتران کترده انتد و حتال  پدر:

برابر عدالت من قرار گرفته اند! باید عدالت در موردشتان اجترا شتود، درغیتر اینصتورت تتا ابتد نتابود 

 خواهند شد: برای این جانها چه کار کنیم؟

 و بنابراین مسیح بازمی گردد.

آه ای پدر من، محبت و دلسوزی من برای آنها بستیار زیتاد استت و بته جتای اینکته آنهتا تتا ابتد  پرس:

د من به عنوان ضامن، مسئولیت آنها را برعهده می گیرمس متام قبوض خود را بیاور تتا متن هالک شون

ببینم که قرِض آنها به تو چیستس خداوندا، همۀ آنهتا را بیتاور کته بعتد از ایتن هتی  ق تاوتی بتر آنهتا 
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نکته نباشدس تو آنرا از دستان من بستان. من ترجیح می دهم که خشم آنها را متحمل شوم به جتای ای

 آنها متحمل شوند: ای پدر، همۀ این قرضها را به حساب من بگذار.

، اما، پرسم، اگر تو مسئولیت آنرا برعهده گیری، تو باید ق اوت شوی و تا آخترین  رّه را بپتردازی پدر:

 انتظار نداشته باش که از شّدت آن کم کنمس اگر آنها را حفظ کنم، تو را حفظ نخواهم کرد. 

ی شدم، اجازه بده که اینطور بشودس همۀ آنها را به حساب من بگذار، من می توانم آنرا پدر، راض پرس:

به طور کامل انجام دهم: اگرچه این مرا بی آبرو می کند، اگرچه متام اروتم را از بتین متی بترد، همتۀ 

  74گنجهایم را خالی می کند، اما راضی هستم که این مسئولیت را برعهده بگیرم! 

مردم فکر می کنند و حتی موعظه می کنند که پدر از آسامن به پایین نگاه کرد، شتاهِد  گاهی اوقات

رنجهایی شد که به دست انسانها بر پرسش وارد می شد، و چنین رنجهایی را به عنوان پرداخت بهای 

 گناهان ما محسوب کرد. این بدترین کفر است. مسیح، نه رصفاً با تحمل رنج انسانها، بلکه با تحمتل

خشم خدا، عدالت الهی را اجرا کترد. بترای پرداختت بهتای گنتاه، چیتزی بتیب از صتلیبها، میخهتا، 

اطر کاری که انستانها بتر روی نه فقط به خ -تاجهای خار و نیزه ها الزم است. ایامندار نجات می یابد

خشتم ختود  صلیب با مسیح کردند، بلکه به خاطر کاری که خدا با او کرد: او مسیح را با نیروی کامل

 به ندرت موعظۀ انجیل ما این حقیقت را با وضوح کافی مطرح می کند. 75برعلیه ما لِه کرد.
 

 خدا مهیا خواهد کرد

در یکی از حامسی ترین روایتهای عهدعتیق، خدا به پاتریارک ابراهیم فرمتان متی دهتد کته پرستش 

پرستت را کته یگانته پرست نتد. "گفتت: اسحاق را به کوه موریا بربد و به عنوان قربانی در آنجا تقدیم ک

ز یعنی اسحاق را برگیر و به رسزمین موریا برو، و او را در آنجا بر یکتی ا توست و او را دوست می داری

  76کوه هایی که به تو خواهم گفت، چون قربانی متام سوز تقدیم کن." 

پیرمرد بود و در هر قدم از  ابراهیم چه باری را حمل کرد! ما حتی منی توانیم غمی را که در قلب این

سفرش او را شکنجه می داد، تصور کنیم. آیات کتاب مقدس با دقت به ما می گویند که به او فرمتان 

داده شد، "پرست را که یگانه پرس توست و او را دوست می داری" قربانی کن. به نظتر متی رستد کته 

جلتب کترده و بته فکتر وادارد، کته معنتای زبان خاِص بکار رفته، برای این است که توجه ما را به خود 
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بیشرتی در پِس این کلامت می باشد بیشرت از آنچه که در نگاه اول می بینیم. ایتن مترد و ایتن پرست 

 فقط منونه یا سایه ای از پدر بزرگرت و پرس بزرگرت و قربانی بزرگرت هستند!

را با دست خود بستت. نهایتتاً بتا  در روز سوم، این دو نفر به مکان مقّرر رسیدند و پدر، پرس محبوبب

تسلیم به انجام کاری که باید اجرا شود، دست خود را بر پیشانی پرسش گذاشت و "چاقو را گرفت تتا 

در هامن لحظه، رحمتت ختدا مداخلته کترد و دستت ایتن پیرمترد از حرکتت  77پرس خود را  بح کند".

 بازماند. 

ابتراهیم!... دستت بتر پرست دراز مکتن و کتاری بتا او  خدا از آسامن او را فراخواند و گفتت: "ابتراهیم!

نداشته باش! اکنون می دانم که از ختدا متی ترستی زیترا پرستت، آری یگانته پرستت را از متن دریتغ 

  78نداشتی." 

با شنیدن صدای خداوند، ابراهیم رس بلند کرد و قوچی را دیتد کته در بوتته ای گرفتتار شتده بتود. او 

سپس آن مکان را یهوه یایرا یتا "خداونتد فتراهم خواهتد 79ش قربانی کرد.قو  را گرفت و به جای پرس 

 80کرد" نامید. پس تا به امروز گفته می شود: "بر کوِه خداوند، فراهم خواهد شد." 

درحالیکه پرده های منایب در این لحظۀ حامسی تاریخ بسته می شد، نه فقتط ابتراهیم، بلکته همتۀ 

خوانده اند، با آسودگی نفس عمیق می کشند کته ایتن پرست نجتات افرادی که تابحال این گزارش را 

بلکته رصفتاً  -یافت. ما فکر می کنیم: "این داستان چه پایان زیبایی داشت"، اما این یک پایتان نبتود

 فاصلۀ بین دو پردۀ منایب بود!

صتحنه  دو هزار سال بعد، پرده دوباره باز شد. صحنۀ پشت آن تاریک و شوم است. پرس خدا در مرکتز

در کوه جلجتاست. اطاعت محبت آمیز، او را تسلیِم ارادۀ پدرش متی کنتد. او در آنجتا آویتزان شتده و 

متورد خیانتِت خلقتت اش قترار گرفتته و از جانتب ختدا  -گناه قومب را حمل متی کنتد. ملعتون شتده

سپس غرّش ترسناک خشم خدا این سکوت را می شتکند. پتدر چتاقو را متی  81واگذاشته شده است.

گیرد، دستب را عقب متی کشتد و "پرستش، تنهتا پرستش را کته دوستت دارد"  بتح متی کنتد، کتالم 

اشعیای نبی را به تحقق می رساند: "حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای متا بتود 

بته که حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مرضوب و از دست او مصدوم و مبتال پنداشتیم. حال آنکه 

سبب نافرمانیهای ما بدنب سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما لِه گشتس تأدیتب کته متا را ستالمتی 
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بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا می یابیم... اما خواست خداوند این بود که او را لِه کرده، بته 

 82دردها مبتال سازد."

بسته می شود، تا برای گناهکتارانی کته  این پردۀ منایب با پرس قربانی شده، یک مسیحای مصلوب،

الیق جهنم بودند باز شود. برخال  گزارش اسحاق، هی  قوچی نبود که به جای او مبیترد. او بترّه ای 

رد. او تدارک خدا برای رهایی قومب است. تحّقق چیزی که اسحاق و  83است که برای گناهان دنیا م 

کوه ترسناکی که جلجتا نامیده متی شتد، اکنتون دوبتاره آن قو ، فقط سایه ای از آن بودند. در او آن 

 یهوه یایرا یا "خداوند فراهم خواهد کرد" نامیده شد. پس تا به امروز گفته می شود: "بر کتوِه خداونتد

  84فراهم خواهد شد."

جلجتا، آن کوه استت و نجتات، آن چیتزی استت کته فتراهم شتد. ختدا یکبتار ابتراهیم را فراخوانتد: " 

براهیم!... اکنون می دانم که از خدا می ترستی، زیترا پرستت، آری یگانته پرستت را، از متن ابراهیم، ا

اکنون ما که ایامن داریم، با حالت مشابهی نزد ختدا فریتاد برمتی آوریتم: "ختدایا، 85دریغ نداشتی." 

خدای من، اکنون من می دانم که تو مرا دوست داری چون پرست، تنها پرست را که دوستت داری از 

  86ن دریغ نداشتی." م

رد، اما هنوز به پایان نرسیده است. یک صحنۀ دیگتر باقیستت... یتک رستتاخیز و یتک تتاد  مسیحا م 

 گزاری عظیم!
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 فصل بیست و یکم

 

 دفاعیۀ خدا

خدا او را چون کّفارۀ گناهان عرضه داشت، کّفاره ای کته توستط ختون او و از راه ایتامن حاصتل متی 

ای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویب، از گناهتانی کته شود. او این را بر 

پیشرت صورت گرفته بود چشم پوشیده بود. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حارض اابت کند و 

 تا خود عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایامن دارد پارسا بشامرد.

  26 – 25:  3رومیان  -

به ما می گوید که این ارادۀ خدا بود که پرسش را بر روی صلیب جلجتتا  در ابتدا 26 -25:  3رومیان 

عرضه کند، در مألعام نشان دهد یا به صورت اعالمیه منایب دهد. چنانکه گفتتیم، در لحظتۀ دقیتق 

طابق م1در تاریخ، خدا او را بر روی داری در تقاطع مرکز مذاهب جهان برافراشت تا همه او را ببینند.

منت ما، خدا این مکان بسیار عمومی را برای قربانی پرسش انتخاب کرد تا یکبار برای همیشه نشتان 

دهد که یک خدای عادل است و با نشان دادِن آن، از خود دفاع کند. اما ما باید بپرسیم، چرا چنتین 

ر تحمل الهتی ختویب، منت باال دلیل آن را در مقابل ما می گذارد؟ " زیرا د 2دفاعیه ای رضوری بود؟

  3از گناهانی که پیشرت صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود". 

طبق کالم پولس رسول، الزم بود که خدا از خود دفاع کند یا عدالتب را اابت کنتد، چتون در تحمتل 

الهی خویب، از گناهان قومب چشم پوشی کرد و عدالت یا تنبیهی را که برای آنها بود، اجترا نکترد. 

طول تاریخ برش فیض عطا کرده و بخشب را به تعداد زیادی از انسانهایی عطا کرد که آنها را از او در 

دنیا فراخوانده و به عنوان قوم خود اعالم کرده بود. به هر حال، با انجام این کتار، ختود را در معترِض 

را ببخشتد و  اتهامات بسیاری دربارۀ بی عدالتی قرار داد: چگونه یک ختدای عتادل متی توانتد رشیتر

چگونه یک خدای واقعاً قّدوس، آنها را به مشارکت با خود فرامی خواند؟ خدا عتادل استت، پتس چترا 

عدالت را اجرا نکرد؟ بر چه اساسی بخشب را بته تعتداد زیتادی از مقّدستین عهتدعتیق اعطتا کترد؟ 

تی بترای شهادت آشکار کتاب مقدس این است کته قربانیهتای گتاو نتر و بزهتای ختونین قتدیم، قتدر 

پس چگونه خدا می توانست آنها را ببخشد؟ آیا تحمتل گناهتان آنهتا، اابتت  4برداشنت گناه نداشتند.
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می کند که خدا عادل نیست؟ آیا نشان می دهد که او نسبت به بدی بسیار بتی تفتاوت استت و متی 

عدالت ختود تواند با تکان دادن رس یا بخشب ناگهانی، از گناه چشم پوشی کند؟ آیا خدای آسامن، 

آیتا داور  5را با بخشیدِن افرادی که باید به طور عادالنه محکوم می شدند به مخاطره انداختته استت؟ 

  6کّل زمین نباید عادالنه عمل کند؟ 

صلیب جلجتا پاسخ همۀ این س االت را فراهم می کند. در آنجا، خدا گناهان قومب را بر گردن تنهتا 

 وگذشتته، حتال  -خدا که منسوب به قوم خدا در همۀ دورانها بودپرس خود گذاشت. در آنجا، عدالت 

ی قرار گرفت. از اولین انسانی که در کّفارۀ عهدعتیق بخشتیده شتد تتا آخترین بر عیسی نارص  -آینده

انسانی که در اقصای دنیا بخشیده شد، همه بخشب خود را مدیون این حقیقت هستتند کته مستیح 

رد. انگار ا  ز طریق صلیب، خدا به متهمین خود اعالم می کند:برای گناهان آنها م 

آیا می پرسید که چطور توانستم شخص را حتی از میان رشیران دورۀ پیب از طوفان نوح فراخوانده و 

از آِن خود بدانم؟ شام توضیح می خواهید که چرا نوح را حفظ کردم، درحالیکه او نیز باید در طوفان 

رد؟ آیا از من حساب می خوا هید کته چترا ابتراهیم کتافر را از آن شتهر فاستِد اور دعتوت کتردم، می م 

عادل شمردم و دوست خود ساختم؟ متعجب هستید که چرا باقیامندۀ ملت ارساشیل را نجتات دادم و 

به عنوان گنج خاص پذیرفتم، اگرچه گناهانشان باید آنها را طرد می کرد؟ آیا سعی دارید بدانیتد کته 

 یاِد داوود را ببخشم و او را پرس خود بخوانم؟چگونه توانستم گناهان ز

اتهامات شام طوالنی مدت شده است. اکنون من در صلیب پرس محبتوبم پاستخ داده ام، کستی کته 

رد. در طول دورانهایی که تحمل می کردم، چشتامن  حتی پیب از بنیاد عامل برای گناهان قوم من م 

رنج می کشید. همۀ کارهای کته در گذشتته بترای آنهتا من بر آن داری بود که او بر روی آن برای آنها 

کرده ام، بر اساس کاری بود که پرسم اکنون برای آنها انجام داده است. بله، من به رایگان انستانهای 

رشیتتر زیتتادی را بخشتتیدم، اعتتامِل ختتالِ  رشیعتتت آنهتتا را بخشتتیدمس گناهانشتتان را پوشتتانیدم و 

طر اینکته مّصتمم بتودم تتا از طریتق عمتل کّفتاره ای پرست تقصیراتشان را به حستاب نیتاوردم، بته ختا

 محبوبم، عدالت را برعلیه آنها اجرا کنم!"

صلیب جلجتا هر دهانی را می بندد و نشان می دهد که هر اتهامی برعلیه خدا، کتا ب استت. او بتر 

بترای روی آن دار، گناهان قومب را با عدالت کامل محکوم کرد و با محبتی که قابل سنجب نیست، 

تقصیراتشان کّفاره کرد. بر روی آن متذبح چتوبی، "محبتت و وفتاداری بتا هتم مالقتات خواهنتد کتردس 
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خدا از خود دفاع کرده است. او اابت کرد کته عتادل و 7عدالت و سالمتی یکدیگر را خواهند بوسید." 

رابطته بتا صلیب، هر عدم قطعیتتی را در 8عادل کنندۀ افرادی است که به عیسی مسیح ایامن دارند.

عدالت او یا عدم تحمل گناه از بین می برد. صلیب اابت می کند که هر شّک نسبت به محبت او بی 

 اساس است و دیگر نباید در قلب قومب پذیرفته شود.
 

 خدا نفرت خود از گناه را ثابت کرده است

بت بته عبارات بیشامری در عهتدعتیق و جدیتد، نفترت ختدا نستبت بته گنتاه و واقعیتت خشتم او نست

رشیران را نشان می دهند. به هر حال، بزرگرتین منایب نفرت خدا و خشونت مقّدس برعلیه هر نوع 

بی عدالتی در صلیب پرس عزیزش یافت می شود. ختدا تتا چته انتدازه از گنتاه متنفتر استت و عکتس 

هان متا العمل اش نسبت به آن چه خواهد بود؟ نفرت او از گناه آنقدر زیاد است که وقتی پرسش گنا

 را بر خود گرفت، پرسش را لِه کرد و از او محافظت نکرد، بلکه با فیض او را تسلیم کرد. 

با وجوِد همۀ این رومانتیک گراییهای انجیلی در رابطه با صلیب مسیح، فراموش کرده ایم )اگتر از آن 

خهتایی کته پاهتا و آگاه باشیم( که جلجتا ترسناک بود! این ترس غیرقابل بیان و وصف ناپذیر بود. می

دستها را به میله و تیرک وصل می کردس تاد که از خارها بافته شده و پیشانی را سوراخ می کردس نیتزۀ 

این  -پهن و زمختی که در پهلو فرو می رفتس رفتار وحشیانۀ انسانهای رشیر و مشمئز کننده با بدن او

به شکل کاستۀ رس بتود و نتامب جلجتتا  چیزها حتی آغاز ترسی نبود که در آن تپه ای اتفاق افتاد که

بلکه آنها فقط پشت صحنۀ ترسهای بزرگرت بودند. این ارادۀ انسان نبود که خورشتید را پوشتانید 9بود.

این قدرت ارتب رومی نبود که زمتین را لرزانتد و صتخره هتا را ماننتد گِتل 10و روز را کامالً تاریک کرد.

که با متامی قدرت بر تنها پرس یگانه اش متمرکتز  این خشم خدای قادر مطلق بود 11خشک شکافت.

شد! سیل عظیِم زمان نوح در مقایسه با خشم الهی که بر مسیح ریختته شتد، ماننتد قطترۀ شتبنم بتر 

نوک علف می باشد، و آتب که از آسامن بر سدوم و عموره ریخت، مانند جرّقۀ بتی رضری متی باشتد 

د. روز صتلیب جلجتتا روز خشتم بتود، روز رنتج و که منتی توانستت خشتکرتین چوبهتا را مشتتعل ستاز 

در آن روز، آتتب فروگیرنتده و ستوزان آن قتادر 12پریشانی، روز نابودی و جدایی، روز تاریکی و ماللت.

خدا بر روی آن دار، با آتب خشمب بر او دمیتد، خشتمی کته 13مطلق از آسامن بر مسیح فرو ریخت.

ست در برابر آتب و آبی که در رساشتیبی ریختته متی کوهها زیر او گداخته می شود، همچون مومی ا
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به همین دلیل، مسیح فریاد برآورد: "همچون آب ریخته متی شتوم و استتخوانهایم جملگتی از 14شود.

  15هم گسیخته است. دل من چون موم در اندرونم گداخته شده است."

الکتت برگزیتده شتد و خداوند عیسی مسیح از بین جمعیت گسرتده ای از انسانها، برای مصتیبت و ف

هر لعنتی که در رشیعت نوشته شده بود بر او قرار گرفت. درحالیکه بتر روی صتلیب بتود، کتّل خشتم 

  16الهی برعلیه قوم خدا، فقط بر او متمرکز شد و کّل غ ب خدا برعلیه او افروخته شد.

ر بترا لِه کترد. بتا علتِم  خدا تا چه اندازه از گناه متنفر است؟ وقتی پرسش گناه ما را بر خود گرفت، او

این حقیقت وحشتناک، باید مراقب باشیم که به هشدارهای نویسندۀ عربانیان توجه کنیم: "پتس متا 

اگتر بعتد از دریافتت  17چه راه گریزی ختواهیم داشتت اگتر چنتین نجتات عظتیم را نادیتده بگیتریم؟"

گناهی بترای متا بتاقی منتی  شناخت حقیقی از انجیل به رد کردِن آن ادامه دهیم، دیگر هی  قربانی

ماند. اگر کّل آسامن و زمین را جستتجو کنتیم تتا زمانیکته هتر دو از بتین برونتد، هتی  درمتانی بترای 

گناهامن نخواهیم یافت، هی  واسطۀ دیگری برای پاکسازی نیست و هی  نام دیگری نیست که با آن 

خشتم استت کته متا را بته عنتوان  آنچه خواهیم یافت، انتظار وحشتناک داوری و آتتب 18نجات یابیم.

دشمنان دربرمی گیرد. کتاب مقدس هشدار می دهد که هرکه رشیعت موسی را کنار بگتذارد بتدون 

رحمت می میرد. پس تا چه اندازه تنبیه کسی که مسیح و قربانی او را نادیتده گرفتته شتدید خواهتد 

رم  بزرگ منی بینیم، امتا ختدا آن را بته بود؟ اگرچه ما بی تفاوتی و بی ایامنی خود را به عنوان یک ج 

شکل متفاوتی می بیند. در ارزیابی او، ما پرسش را زیر پای خود لگدمال کترده ایتمس ختونی را کته او 

ریخته، ناپاک شمرده ایمس به روح فیض که این چیزها را برای ما آشتکار کترده، تتوهین کترده ایتم. بته 

ن است" و "متن ستزا ختواهم داد". بته همتین دلیتل، همین دلیل او هشدار می دهد: "انتقام از آِن م

باید به انجیل بچسبیم و از همۀ انسانها استدعا کنیم که تا دیر نشده، توبه کننتد و بته ستوی مستیح 

  19بازگردند. چون " افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است." 

 

 خدا محبت خود را برای قومش ثابت کرده است

الت خدا شّک کند، فقط باید به صلیب نگاه کند. به این ترتیب، اگتر مستیحی بته اگر گناهکار به عد

در آنجا دشتمنی  20محبت خدا شّک کند، فقط باید به این دار نگاه کند. در آنجا نجات ما انجام شد.

در آنجا خدا محبتب را برای قومب به طریقی اابت کترد کته  21برداشته شد و صلح با خدا برقرار شد.
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به متام شّکها پایان بخشید! به همتین دلیتل، یوحنتای رستول متی نویستد: "محبتت ختدا ایتن  تا ابد

چنین در میان ما آشکار شد که خدا پرس یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به واسطۀ او حیتات داشتته 

باشیم. محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او متا را محبتت کترد و پرست ختود را 

 22فرستاد تا کّفارۀ گناهان ما باشد." 

از مطالب یوحنا درمی یابیم که بزرگرتین ظهتور محبتت ختدا بته قتومب ایتن استت کته او پرستش را 

این عمِل منحرص به فرد، ویژگی و عظمت محبت خدا را به شکل  23فرستاد تا کّفارۀ گناهان آنها شود.

ا به ما اابت کرد و باعث شد که همۀ گناهتان بینظیری آشکار می کند. پدر بر روی صلیب، محبتب ر 

بر روی صلیب، روح  24ما بر پرس محبوبب قرار گیرد و او را با خشم الهی که به ما تعلّق داشت لِه کرد.

القدس محبتب را به ما اابت کرد، به این ترتیب که هر آنچه برای اعتدام پرست الزم بتود، هامهنتگ و 

بتب را به ما اابت کرد، به این ترتیب که زنتدگی ختود را بترای بر روی صلیب، پرس مح25هدایت کرد.

ا متا در نتیجتۀ فقتر او دولتمنتد تت -هرچند دولتمند بود، به ختاطر متا فقیتر شتد26دوستانب فدا کرد.

او که همذات با خدا بود، خود را خالی کرد،  ات غالم را پذیرفت، خود را فروتن ساخت و تتا 27شویم.

هرچند گنتاه را نشتناخت، گناهتان متا را بتر ختود 28ی صلیب مطیع گردید.به مرگ، حتی مرگ بر رو 

  29یرا مکتوب است،"هر که به دار آویخته شود ملعون است." ز -گرفت و برای ما ملعون شد

بهای وحشتناکی که خدای بینهایت نیکو برای گناهان ما پرداختت، بایتد متا را بته نالته و چتاک زدِن 

 قلبهایامن وادارد. 

زکریای نبی پیشگویی کرد، ما بر او که نیزه زدنتد متی نگتریم و بترای او ماننتد کستی کته بته  چنانکه

جهت تنها فرزندش به سوگ می نشیند سوگواری می کنیم و همچون کسی که به جهت نخست زاده 

امتا ختدا متی توانتد تتاریکی صتلیب را بتردارد و زیبتاترین  30اش بگرید، برای او به تلخی می گترییم.

را ترسیم کند. او در جلجتا، محبتب را به انسان و فرشتگان به گونه ای آشکار می کند که بتر تصویر 

متام زیباییها و قدرت متام مکاشفات دیگر پیشی می گیرد. گناه ما و رنجهای وصف ناپذیر مسیح بته 

تترین نیابت از ما، به عنوان شب تاریکی می باشد که در آن ستارگان رحمت و فیض خدا به پترجالل 

 شکِل ممکن می درخشند.

اگر ارزش یک هدیه نشاندهندۀ محبت است، پس صلیب جلجتا اابت می کند که محبت ختدا بترای 

قومب قابل اندازه گیری نیست. کیست که تواند ارزش مسیح را اندازه گیری کند؟ شامرش ستارگان 
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 از متتام خلقتت استت. آسامن و دانه های شن دریتا آستانرت از ایتن متی بتود. ارزش او خیلتی بیشترت

کیست که تواند محبت پدر را برای پرسش اندازه گیری کند؟ اگرچه دنیا پرس را ختوار شتمرد و حتتی 

انستانها و  31قوم خودش به درستی به او احترتام نگذاشتتند، امتا او نتزد ختدا برگزیتده و گرانبهاستت.

بترای او قاشتل شتد، توصتیف کننتد.  فرشتگان منی توانند ارزشی را که پدر به او داد و احرتامی را که

او همیشته از عیستی بستیار لتذت متی  32پرس همیشه محبوب پدر بود، پدری کته از او خشتنود بتود.

 بنابراین، وقتی پدر، پرسش را داد همه چیز را به ما بخشید و چیزی را دریغ نداشت.  33ب رد.

خدا بتا دادِن پرستش بته عنتوان  وقتی درمی یابیم که اصالً شایستگی این محبت را نداشتیم، محبت

کّفارۀ گناهامنان از عظمت بیشرتی برخوردار می شود. این به خاطِر خصوصتیت و هتد  خداستت و 

رص  ، ما را دوست ندارد، بلکته به خاطر ماکامالً مستقل از ف یلت و شایستگی قومب می باشد. او 

نه آنکه متا ختدا را محبتت است،  ، دوستامن دارد. یوحنای رسول می نویسد: "محبت همیننظر از ما

  34، بلکه او ما را محبت کرد و پرس خود را فرستاد تا کّفارۀ گناهان ما باشد."کردیم

محبت خدا، در پاسخ به ما نیستس بلکه برخال  متام چیزهایی است که ما الیقتب هستتیم. او متا را 

آوریم یا خواهان چنین محبتی  دوست دارد، اگرچه ما هی  ف یلت یا شایستگی نداریم تا آنرا بدست

او ما را دوستت دارد، اگرچته  36او ما را دوست دارد، اگرچه در  هن و عمل، دشمِن او بودیم.35باشیم.

  37بی دلیل از او متنفر بودیم! 

این جنبه از محبت خداست که قلب پولس رسول را بیب از همه شیفتۀ خود کرده و بایتد قلتب متا را 

پولس خود را پیرشو گناهکاران و کافر می داند که با خشونت به کلیستا حملته  نیز شیفتۀ خود سازد.

بنابراین، تنها توضیحی که توانست برای مرگ مسیح به نیابت از خود پیدا کند، ایتن بتود  38می کرد.

که شایستۀ محبت خدا نبود. این محبت بود که منی توانستت ختود را از دستتب ختالص کنتد. ایتن 

ایتن  39می کرد، مجبور می کرد، برمی انگیخت و به هر شکل بتر او غالتب متی شتد. محبت او را ملزم

طبیعت محبت خدا که ما الیقب نبودیم، موضوع بزرگ در قلبب بود و با متام وجود سعی کرد تا آنرا 

به همۀ انسانها بشناساند. او می دانست که به هامن اندازه که از عدم لیاقت خود برای دریافت ایتن 

آگاه می شویم، به هامن اندازه این محبت را درک کرده و از آن قدردانی می کنیم. بته همتین محبت 

دلیل به کلیسای روم نوشت: " حال آنکه به ندرت ممکن است کسی به خاطر انستانی پارستا از جتان 

خود بگذرد، هر چند ممکن است کسی را ایتن شتهامت باشتد کته جتان ختود را بترای انستانی نیتک 
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خدا محبت خود را به ما این گونه اابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مستیح در راه  بدهد. اما

  40ما مرد." 

درحالیکه می آموزیم به شکل صحیحرتی محبت خدا را نسبت بته پرستش و بزرگتی گناهتان ختود را 

بایتد بستیار  برعلیه او اندازه گیری کنیم، می توانیم محبت پدر را نسبت به خود دریابیم. این محبتت

عظیم و غیرقابل سنجب باشد که او تنها پرسش را به ما داد، درحالیکه الیق چیتزی غیتر از خشتم او 

بتا  نبودیم. اگر پدر به ازای هر روز در ابّدیت، هزار دنیای کامل را به ما می داد، ارزش کّل این هتدایا

از محبت او را کته بتا دادِن پرستش هدیۀ منحرص به فرد پرسش قابل مقایسه نبود. اینها حتی  رّه ای 

به عنوان کّفاره برای گناهان ما ظاهر شد منعکس منی کردند! اگتر فکتر متی کنتیم کته ایتن مبالغته 

است یا کمی اغراق آمیز است، پس نسبت به جالل مسیح نابینا بوده و ارزش او را درک منتی کنتیم. 

 جان ِفالِول می گوید:

ّل صحنۀ تئاتر دنیا آنقدر بزرگ نیست کته جتالل مستیح بتر روی آن اما اجازه بدهید به شام بگویم، ک

منایب داده شود، یا نیمی از دولتمندی کاوش ناپتذیری را کته در او مخفتی شتده آشتکار کنتد. ایتن 

چیزها در آسامن بیشرت درک شده و وصف خواهند شد، با الوهیتی که مانند روز روشن است و در آن 

شوند وصف ستایشهای او را خواهند کرد، درحالیکه من با لکنت زبان  جامعتی که بالفاصله آگاه می

و خِط ناخوانا آنها را انجام می دهم و به آنها آستیب متی رستانم. افستوس! متن ستایشتهای او را متی 

نویسم، اما با روشنایی نور ماهس ستایِب من ناکامتل استت. بته درستتی کته هتی  زبتانی غیتر از زبتاِن 

زِن دربارۀ بازیل گفت( برای انجام این تکلیف الیتق نیستت. متن دربتارۀ مستیح خودش)چنانکه نازیان

چتته بگتتویم؟ جتتالل فتتوق العتتادۀ او همتتۀ ادراکهتتا را بتته ستتوی ختتود خیتتره متتی کنتتد، همتتۀ عبتتارات و 

اصطالحات را فرو می بلعد. وقتی از هر موجودی که چیزی دوستت داشتتنی و فتوق العتاده در ختود 

ض می گیریم، تا زمانیکه کّل خلقت را از زینتب عریتان کترده و مستیح را بتا دارد استعاره هایی را قر 

همۀ این جالل می پوشانیمس وقتی زبان خود را در وصف ستایشتهای او خستته متی کنتیم افستوس! 

 41حتی بعد از انجام همۀ این کارها هی  نکرده ایم.
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 فصل بیست و دوم

 

 رستاخیز عیسی مسیح

 دگان می جویید؟ او اینجا نیست، بلکه برخاسته است!چرا زنده را در میان مر 

 6 – 5: 24لوقا  -

 به سبب روحِ قّدوسیت، به مقام پرس قدرمتند خدا منصوب شد. 

 4:  1رومیان  -

او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شتمرده شتدِن متا، از مردگتان برخیزانیتده 

 شد.

  25: 4رومیان  -

ی منایب با اعدام پرس خدا بر روی صلیب رومی بسته شد. او گناهان قومب را ، پرده ها21در فصل 

اما این پایان کار نبود. ما به مستیحیان 1حمل کرد، خشم خدا را متحمل شد و روحب را تسلیم کرد.

اولیۀ قرون گذشته می پیوندیم و با شادی و اعتامد اعالم می کنتیم: " او برخاستته استت! او حقیقتتاً 

 است!"برخاسته 

رستاخیز تاریخی عیسی مسیح، یکتی از بتزرگرتین ستتونهای ایتامن مستیحی استت. شتخص بتدون 

ایامن به این حقیقت مسیحی نیست. بدون اعالم این حقیقت انجیل موعظه نشتده استت. بنتابراین، 

هر واعظ، الهیدان، کاتب یا به اصطالح نبی که به طور لرزش ناپذیر به رستتاخیز تتاریخی، جستامنی 

سی منی چسبد چیزی برای گفنت به کلیسا ندارد. ما نباید از آنها چیزی یاد بگیتریم، آنهتا را درک عی

 کنیم یا وارِد مشارکت خود کنیم. آنها مسیحی نیستند.

شاید یک عرص طالیی در مسیحیت وجود داشته که در آن نیازی بته اراشتۀ چنتین هشتدارهای جتّدی 

متأسفانه دیگر اینطور نیست. رستاخیز در خط مقتّدم جنتگ  دربارۀ رستاخیز مسیح وجود نداشته اما

انجیل قررا گرفته و بیشرتین حملۀ دشمن را دریافت می کنتد. رشیتر بته درستتی متی دانتد کته کتّل 

بنابراین، هد  اولیۀ او انکتار آن استت. اگتر 2مسیحیت بر روی این اصل برخاسته یا سقوط می کند.
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ه افرادی قانع می شود که بیشرت جویای جهانی بودن هستتند دشمن موفق به انجام این کار نشود ب

و رستاخیز را به عنوان یک امرغیررضوری متی داننتد، همچنتین دشتمن مایتل استت کته افترادی کته 

 حقیقتاً ایامن دارند، در اعالم انجیل رستاخیز را نادیده بگیرند.

ستاخیز نیز از این امر مستثنی تعالیم بزرگ مسیحیت همیشه از همه طر  مورد حمله قرار گرفته و ر 

نیست. به هر حال منحرص به فرد بتودن عرصت متا در ایتن استت کته اکنتون خطرنتاکرتین حمتالت از 

جانب افرادی می آید که ادعا متی کننتد کتامالً مستیحی و حتتی انجیلتی هستتند. آنهتا رستتاخیز را 

ند. اما خواهتان چنتین الزامتی از آشکارا انکار منی کنند، شاید حتی آنرا به شّدت برای خود تأیید کن

جانب دیگران نیستند و آنرا به عنوان تعلیم رضوری برای ورود به مسیحیت منی دانند. آنهتا بردبتاری 

کا ب را به جاِی حقیقت و شفقت تحریف شده نسبت به برشیت را به جاِی ترس ختدا و وفتاداری بته 

دهنده را به نشانۀ بیعت می بوسند، ولی بته او کتاب مقدس برگزیده اند. آنها نیز مانند یهودا، نجات 

  3خیانت می کنند.

را خراب می کند. به هرحال  مسیحیت خالص -وری دانسنِت آنیا حتی غیررض  -انکاِر رستاخیز مسیح

 شاید بع ی از ما که به این تعلیم ایامن داشته و خواهاِن اعالِم وفادارانۀ انجیل هستیم، کاری کنتیم

ه بد باشد: در موعظۀ خود جایگاه درستی به رستتاخیز نتدهیم. ایتن اصتل بتزرگ را که به هامن انداز 

نباید رصفاً به آخر موعظۀ طتوالنی ختود دربتارۀ صتلیب بیفزاییم،بلکته بایتد از امتیتاز برابتر بتا صتلیب 

برخوردار باشد. بررسی کامل موعظۀ رسوالن در کتاب اعامل نشتان متی دهتد کته رستتاخیز عیستی 

لیۀ انجیل آنها بود. این پیغامی نبود که یک بار در سال در روز یکشنبۀ عیتد قیتام از مسیح موضوع او 

 ک مد خارد شود. بلکه رسود پیروزی بی وقفۀ کلیسای اولیه بود!

باید در نظر داشته باشید که مناظرۀ مسیحیت و انجیل دربتارۀ تتاریخی بتودِن مترگ مستیح نیستت. 

ست مدرن که نسبت به سبک تاریخی بی توجته استت، انکتار فقط انسان بی عقل و مملو از هذیان پ  

می کند که مردی به نام عیسی نارصی در فلسطین زنتدگی متی کترد و در زمتان حکومتت پنطیتوس 

رد. مشاجره دربارۀ رستاخیز است. بنابراین رستاخیز به اندازۀ صلیب رستوا کننتده استت و  پیالطس م 

د. اگر ما تأکید بیشرتی بر اعالم رستتاخیز داشتته باشتیم، باید با کاملّیت و جّدیت یکسانی اعالم شو 

 انجیل کتاب مقدسی بیشرتی داشته و شاهد منایب بزرگرت قدرت انجیل خواهیم بود.

 



 

 

 
188 

 گزارش کتاب مقدس

پیب از اینکه به معنا و اهمیت دقیق رستاخیز مستیح بپتردازیم، بایتد حتداقل درک کلّتی از گتزارش 

 آشکار می کند داشته باشیم. تاریخی که کتاب مقدس برای ما

صبح زوِد روز سوم می باشد. زنها با ترس به طر  باغ می روند، جاییکه بدن مسیح دفن شده بود. نه 

به خاطر اینکه امید داشتتند بلکته از رِس دلستوزی. تنهتا اشتیاقشتان ایتن بتود کته بته بتدن عیستای 

محتدود بته مستاشلی بتود کته از نظتر  محبوب خود با یک تدفین صحیح احرتام بگذارند. حرفهای آنها

فنی از اهمیت کمرتی برخوردار بود: "چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقربه خواهتد غلتانیتد؟... 

 رستاخیز چیزی فراتر از تصورشان بود. 4آن سنگ بسیار بزرگ بود." 

ادی وصتف به هر حال دلسوزی به ترس تبدیل می شودس ترس به امید خاموشی ناپذیرس و امید بته شت

 ناپذیر، مملو از جالل. آنها سنگ جابجا شده را می بینند، یک دِر باز، یک قرب خالی و اعالمیۀ فرشته

دربارۀ خرب خوش: "چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! بته 

باید بته دستت گناهکتاران یاد آورید هنگامی که در جلیل بود به شام چه گفت. گفت که پرس انسان 

  5تسلیم شده، بر صلیب کشیده شود و در روز سّوم برخیزد." 

زنان "با ترس و خوشی عظیم" به رسعت از قرب دور شدند. آنهتا دویدنتد تتا ایتن کتالم را بته شتاگردان 

ستپس، 6برسانند، اما شهادتشان برای افرادی که باید آنرا باور می کردند بی استاس و بتی معنتا بتود.

طرس و یوحنا با امیتدواری برعلیته امیتد، بته طتر  قترب ختالی دویدنتد. بعتد از بتازجویی مخترصت و پ

پیچیده، با یک کالم قطعی به سوی دیگران بازگشتند: "زیرا هنوز کتب مقّدس را درک نکترده بودنتد 

  7که او باید از مردگان برخیزد." 

ن را تنها گذاشتند، اولین کسی که خداوند وقتی با رسعت آنجا را ترک می کردند، مریم مجدلیۀ گریا

قیام کرده را دید.عیسی به او مأموریت داد که دوباره با تأیید دیگری از رستاخیزش به سوی شاگردان 

عیسی باری دیگر بتر زنتانی کته از قترب بتاز متی گشتتند ظتاهر شتد و دفعتۀ ستوم بته 8بی ایامن برود.

نهایتتاً بته پطترس ظتاهر شتد و بعتد بته یتازده  9ر شتد.کِلئوپاس و شاگردی دیگر در راه ِعامشوس ظاه

او حتی بر برادر ناتنی بی ایامنب، یعقوب ظاهر می شود و چنان مالقات با او می کند که او را 10نفر.

نهایتتاً بته کستی کته 11تغییر داده و بخب از گروه رسوالن و ستونی در کلیستای اورشتلیم متی ستازد.

"، بتته ستتول س طرسوستتی در جتتادۀ دمشتتق ظتتاهر متتی "چتتون طفلتتی غیرطبیعتتی زاده شتتده بتتود
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لزومی ندارد که دربارۀ این مالقات یتا تتأایر آن بنویستم. هتامن متردی کته ختود را متعهتد بته 12شود.

به طتور خالصته، متا 13نابودی مسیحیت کرده بود، پرحرارت ترین منترش کننده و مدافع آن می شود.

پتیب از صتعود بتر تعتداد زیتادی از شتاهدان و  کالم قطعی کتتاب مقتدس را داریتم کته خداونتِد متا

  14اشخاص ظاهر می شود و "یک بار بر بیب از پانصد تن از برادران ظاهر شد". 

 

 رستاخیِز بینظیِر مسیح

اک  اوقات، انسانها از اصطالحاتی استفاده می کنند که منتی تواننتد آنهتا را تعریتف کترده یتا کتامالً 

ت، مخصوصاً برای مستیحیانی کته فراخوانتده شتده انتد تتا طبتق درک کنند. این بسیار خطرناک اس

ارادۀ خدا که در کالم مکشو  شده زندگی کنند. این به طور خاص در رابطه با کار مسیح و رستاخیز 

 حقیقت دارد. معنای واقعی آن چیست؟

هس : دوبتار  reمشتتق شتده استت ) resurgere، از فعتل التتین resurectionرستتاخیز کلمۀ انگلیسی 

surgere برخاستتنت(. کلمتتۀ عهدجدیتتد از استتِم یونتتانی :anástasis ( ترجمتته شتتده استتتana ،بتتاال :

: ایستادن(. بنابراین این کلمه بته طتور تحتت اللفظتی بته معنتای ایستتادن یتا دوبتاره stasis دوبارهس 

رده ای را توصتیف  متی کنتد برخاسنت می باشد. این کلمه در هر دو ادبیاِت قدیمی و مدرن موجود م 

که به حیات بازمی گردد. به هر حتال وقتتی ایتن اصتطالح در متورد مستیح بته کتار متی رود، معنتای 

 منحرص به فردی برای او دارد.

قطعاً باید بدانیم که رستاخیز مسیح رصفاً یک تجدید حیات تازه نبود. در عهدعتیق پرس آن بیتوه زن 

شتتع نبتتی و ایلیتتای نبتتی عمتتل کتترد زنتتده رَصِفَتته و پرستت شتتومَنی بتتا قتتدرت ختتدا کتته از طریتتق الی

عهدجدید تعلیم می دهد که ایلعازر از مردگان برخاست، همچنین دخرت یایروس، یک پرست 15شدند.

به هرحال اگرچته آنهتا حقیقتتاً از مردگتان زنتده شتدند، امتا همچنتان در  16جوان، تابیتا و اِفتیخوس.

ی قرنتیتان توضتیح متی داد، بتدنهای آنهتا معرض مرگ قرار می گرفتند. هامنطور که پولس به کلیسا

رمتی قرب قرار می گرفتند.  17هنوز فانی و فسادپذیر بود. ردند و در معرض بی ح   آنها دوباره می م 

ردگان برخاست و دیگر منی میرد بینظیر بود. چنانکه به یوحنتا  رستاخیز مسیح به خاطر اینکه او از م 

زنده اوست. مرده بودم، اما اینک ببین که زندۀ جاویتدم".  در جزیرۀ پطموس اعالم کرد: "و من آن که

پولس در نامۀ خود به کلیسای روم، این حقیقت را با وضوح فراوان بیان می کند: " زیرا متی دانتیم 18



 

 

 
190 

رد و مرگ دیگر بر او تسلط ندارد.  چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر هرگز نخواهد م 

رد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی متی او با مرگ خود یک بار  برای همیشه نسبت به گناه م 

  19کند."

حقیقت قدرمتند دیگری که بینظیر بودن رستاخیز مسیح را نشان می دهد این است که او با اقتتدار 

و قدرت خود برخیزانیده شد. اگرچه کتاب مقدس تعلیم می دهد که رستاخیز به طور یکستان، عمتِل 

وقتی از عیسی آیتی خواستند کته 20ح القدس بود، اما به خوِد مسیح نیز منسوب شده است.پدر و رو 

اقتدارش را برای پاکسازی معبد اابت کند او پاسخ داد: "این معبد را ویران کنید که متن سته روزه آن 

ار دارم او به فریسیان اعالم کرد: "من به میل خود آن را متی دهتم. اختیت21را باز بر پا خواهم داشت."

 22آن را بدهم و اختیار دارم آن را بازستانم." 

رستاخیز عیسی مسیح فقط مخصوص او بود. این رصفاً یک تجدیتد حیتات نبتود کته فقتط زنتدگی را 

طوالنی کند تا زمانیکه دوباره مبیرد. بلکه او بر مرگ، جهنم و قرب پیروز شد. او زنتدگی متی کنتد کته 

 دیگر منیرد!
 

 دفاعیۀ مسیحرستاخیز به عنوان 

 ما گزارش تاریخی رستاخیز مسیح را بررسی کرده و بینظیر بودِن آنرا مورد توجه قرار داده ایم. اکنتون

به اهمیت آن می پردازیم. اگرچه این موضتوع بستیار گسترتده استت و ارزش چنتدین جلتد کتتاب را 

 ح دفاع کترده و ایتامن متا رادارد، اما ما فقط به دو مفهوم بسیار مهم آن می پردازیم: رستاخیز از مسی

 تأیید کرد.

در فصلهای قبل آموختیم که مرگ مسیح، از خدا در برابتر هتر اتهتام بتی عتدالتی بترای تحّملتب در 

در ادامه درمی یابیم کته ختدا بتا برخیزانیتدن عیستی از  23گذشته و عادل شمردن رشیران دفاع کرد.

مألعام و به شکل قدرمتندی اعالم کرد که عیسی مردگان از او دفاع کرد. خدا از طریق رستاخیز، در 

پرس خدا و مستیحای موعتود ارساشیتل استت. قترب ختالی در آن زمتان و تتا بته امتروز نشتانه ای بترای 

دنیاست که پرس الهی بودِن عیسی را نشان می دهد. پولس رسول به کلیسای روم نوشت که عیستی 

ستتیت، بتته مقتتام پرستت قدرمتنتتد ختتدا منصتتوب " بتتا رستتتاخیز از میتتان مردگتتان و بتته ستتبب روِح قّدو 

استت کته بته معنتای تعیتین  horízoبرگرفتته از کلمتۀ یونتانی اعالم شد )منصوب شتد( کلمۀ 24شد."
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شدن، گامرده شدن، منصوب شدن، گ امشته شدن یا مشخص شدن می باشد. این کلمه منی گویتد 

رست ختدا منصتوب شتد بلکته او در که مسیح با رستاخیز، پرس خدا شد یا برای اولین بتار بته عنتوان پ

 مألعام و به شکل تکذیب ناپذیری بواسطۀ این رویداد معجزه آسا به عنوان پرس خدا مشخص شد. 

پدر از طریق خدمت کامل عیسی بواسطۀ معجزاتی که به نام پدرش انجام می داد، با صتدای کته در 

پطرس، یعقوب و یوحنتا، پرست  تعمیدش از آسامن به گوش رسید، و حتی با تبدیل هیأت او در ح ور

به هر حال هی  یک از اینها قابل مقایسه با اعالمیۀ عظیم و نهتایی 25الهی بودن عیسی را تأیید کرد.

ردگان برخیزانیتد. او از طریتق  پرس بودن او نیست که زمانی اتفاق افتاد که پدرمحبوِب عزیزش را از م 

بتا توجته بته کتاربرد و  26یروزمندانه" معرفتی کترد.قرب خالی، پرس خدا را به شکل "عظیم، برجسته و پ

 یوحنا َمک آرتتور متی نویستد: " ایتن کلمتۀ یونتانی کته کلمتۀ انگلیستی "افتق"  horízoمعنای کلمۀ 

horizon از آن مشتق می شود، به معنای "تشخیص دادن" است. هامنطور که افق، به عنتوان خطتی

ن و آستامن را از هتم جتدا متی کنتد، رستتاخیز است که حدود را به طور واضح تعیین متی کنتد، زمتی

عیسی مسیح به وضوح او را از بقیۀ برّشیت جدا می کند، مدرک غیرقابل انکاری را اراشه می دهد که 

  27او پرس خداست." 

رستاخیز مسیح به عنوان دلیل بزرگ یتا نشتانه ای از پرست و مستیحا بتودِن او، موضتوع ناآشتنایی در 

دیان غیر ایامندار از عیسی نشانه یا دلیل برای اابات اقتدارش در پاکسازی اناجیل نیست. وقتی یهو 

معبد خواستند، او به رستاخیزش در آینده اشاره کرد: "این معبد را ویران کنید که متن سته روزه آن را 

وقتتی علتامی دیتن و فریستیان دلیتل بیشترتی بترای مستیحا بتودنب  28باز بتر پتا ختواهم داشتت." 

وباره به قدرتب بر مرگ اشاره کرد: "زیرا هامن گونه کته یتونس سته روز و سته شتب در طلبیدند، او د

  29شکم ماهِی بزرگی بود، پرس انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود." 

رستاخیز عیسی، دلیل بزرگ و شکست ناپذیر از هویت و کار او به نیابت از قومب است. این دفاعیۀ 

عیستی را بته عنتوان کستی کته تحصتیالتی  بل دشمنانب می باشد. علامی دینبزرگ مسیح در مقا

نداشت نادیده گرفتندس فرمانروایان او را به عنوان یک نبی نامناسب جلیلی رد کردنتدس فریستیان او را 

به هرحال وقتی کسی را که مصلوبب 30به عنوان رشیک ِبعلِزبول و دوست گناهکاران مسخره کردند.

یز از میان مردگان، به سبب روِح قّدوسیت، به مقام پرس قدرمتند خدا منصوب شتد"، کردند"با رستاخ

رسبازانی که عیسی را در راه صلیب 31شان خامته یافت. های هایشان به جایی نرسید و بحث توهین
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وقتی فرشته سنگ را کنتار زد، از تترس لرزیتده و 32مسخره کرده و می گفتند: "درود بر پادشاه یهود!"

رسان کاهنتان،علامی دیتن و مشتایخ استتهزایب کترده و گفتنتد: "دیگتران را 33مردگان شدند. مانند

اما بتا دیتدِن سته هتزار نفتری کته در روز پنطیکاستت 34نجات داد اما خود را منی تواند نجات دهد." 

   35نجات یافتند حیران شدند.

ز اگر پادشاه ارساشیتل استت، اکنتون ا آنها در تاریکرتین ساعات او با زبانشان او را کوبیده و گفتند: "

اما وقتی ماهیگیرانی را دیدند که با رستاخیز خداوندشتان  36صلیب پایین بیاید تا به او ایامن آوریم."

قدرت یافتند، لرزیدند و به آنها اعالم کردند: "پس قوم ارساشیل، جملگی به یقین بدانند که خدا ایتن 

  37وند و مسیح ساخته است."عیسی را که شام بر صلیب کشیدید، خدا

 

 رستاخیز به عنوان تأیید ایامن ما

قرب خالی نه تنها دفاعیۀ عیسی مسیح در مقابل دنیا، بلکه تأیید ایامن مسیحی بتود. برخیزانیتدِن او 

از مردگان اابت می کرد که خدا قربانی کّفارۀ او را برای گناهان قومب پذیرفته استت. پتولس رستول 

لیسای روم توصیف کرد: " او به خاطر گناهان متا تستلیم مترگ گردیتد و بته جهتت این مطلب را به ک

کلید درک این منت در تکرار حر  اضافۀ یونانی 38پارسا شمرده شدِن ما، از مردگان برخیزانیده شد."

día  ،اینکته  بته ختاطرِ می باشد، که به درستی "به خاطِر" ترجمه شده است. مسیح تسلیِم مرگ شتد

نی اینکه مرگب را به عنوان قربا به خاطررا بر خود گرفت و خدا او را از مردگان برخیزانید، گناهان ما 

کّفاره برای گناهان ما پذیرفت. بنابراین رستاخیز مسیح، تأییدی بر این است که برای گناهان قومب 

ییم عیسی کّفاره شده و عادل شمردگی آنها ت مین شده است. توماس رِشیِه می نویسد: "اینکه بگو

به خاطر عادل شمردن ما برخیزانیده شد، مانند این استت کته بگتوییم رستتاخیز او تصتدیق و تأییتِد 

ضامنِت عادل شمردگی ماست. رستاخیز مستیح گتواهی متی داد کته کتار او بترای متا تکمیتل شتده 

  39است."

کّفتاره بتر روی صتلیب باید توجه کنید که مسیح قیام نکرد تا ما عادل شمرده شویم یا به خاطر اینکه 

تکمیل نشد. بر استاس کتالِم مستیح، عمتل نجتات بختب او بترای قتومب، در لحظتۀ مترگب "متتام 

همچنین در لحظه ای که مسیح قیام کرد، ما عادل شمرده نشدیم. کتتاب مقتدس بته وضتوح 40شد".

یتامن تعلیم می دهد که عادل شمردگی در لحظۀ ایامن آوردن، به شخص داده می شود ما بواستطۀ ا

این منت تعلتیم متی دهتد کته مستیح بته  41شخصی به شخص و عمِل مسیح عادل شمرده می شویم.
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خاطر این قیام کرد که حقیقتاً مسیحاست و مترگب توستط ختدا بته عنتوان پرداختت بهتای گناهتان 

 قومب پذیرفته شد. ما در رستاخیز، این ضامنت الهی را داریم که با ایامن به قربانی او، در نتزد ختدا

 عادل شمرده می شویم.

خدا عیسی نارصی را از مردگان برخیزانید، به خاطر اینکه او دقیقاً هامن کسی بود که ادعا می کترد 

رد، از پتدرش  و مرگب دقیقاً کاری را انجام داد که ادعا می کرد. وقتی مسیح بر روی صلیب جلجتا م 

رد بستیار عتادل استت. وقتتی پتدر، دفاع کرده و اابت کرد که خدایی که رشیتران را عتادل متی شتام

پرسش را از مردگان برخیزانید، از او دفاع کرد و نشان داد که او بدون شّک پرس خدا و نجات دهنتدۀ 

 دنیاست.

پیب از مصلوب شدِن مسیح، شاگردان امیدوار بودند که " او هامن باشد که می بایستت ارساشیتل را 

سید که مرگ، حر  آخر را زد، همۀ امیدشتان از بتین به هر حال وقتی به نظر می ر 42رهایی بخشد." 

رفت. چگونه عیسی نارصی می توانست تحققِّ وعده های خدا باشد، اگر در یک قرب عاریه دفن شده 

است؟ چگونه اسحاق می توانست  ّریت موعودی باشتد کته از طریتق او نستل ابتراهیم خوانتده متی 

رد؟ شدیم، اگر او بر روی مذبح به دست پدر خود می  آیا ابراهیم جرأت داشت باور کند کته ختدا  43م 

ترده  44او را از مردگان برمی خیزاند؟  چگونه متامی رویاهای یوسف به حقیقت می پیوست اگر مثتل م 

آیا خدا می توانست در عرض یک روز او را بیرون آورده و فرمانروای متتام  45در زندان مرصی می ماند؟

  46رسزمین مرص سازد؟

س با یک س ال به س االت ما پاستخ متی دهتد: " آیتا چیتزی هستت کته بترای متن دشتوار کتاب مقد

 47باشد؟" 

اسحاق رها شد و به پدرش بخشیده شد. یوسف از زندان آزاد شد و به دست راستت فرعتون نشستت. 

مسیح از مردگان برخاست و به دست راست خدا نشستت. او برخیزانیتده شتد، بته ختاطر اینکته پرست 

 ش مرگ او را به عنوان قربانی کّفارۀ گناهان ما پذیرفته است.خداست و پدر 
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 فصل بیست و سوم

 

 پایۀ ایامن در رستاخیز

 چرا باید برای شام ای حارضین باور نکردنی باشد که خدا مردگان را برخیزانَد؟

  8:  26اعامل  -

نند، چون کتّل دشمنان مسیحیت به درستی حمالت خود را بر رستاخیز تاریخی مسیح متمرکز می ک

متا کته ایتامن 1ایامن ما بر آن تکیه دارد. اگر مسیح قیام نکرد، پس ایامن ما کتامالً بتی ارزش استت.

رده اند، تا ابد هالک شده انتد. بعتالوه، 2آورده ایم، هنوز در گناهان خود هستیم و آنان که در مسیح م 

را شتهادت متی دهتیم کته او ما که رستاخیز را موعظه می کنیم، شاهدان دروغتین ختدا هستتیم، زیت

نهایتاً، اگر مستیح قیتام نکترده، زنتدگی متا بته 3مسیح را برخیزانید، درحالیکه این کار را نکرده است.

شکل رقّت انگیزی تلف شده است. ما بی دلیل، سختیها را تحمل متی کنتیم و متردم بته ختاطر یتک 

که پولس رسول متی نویستد: " اگتر نبی دروغین که هی  قدرتی برای نجات ندارد از ما متنفرند. چنان

  4تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم، حاِل ما از همۀ دیگر آدمیان رقّت انگیزتر است."

مطابق اعرتاِ  خودمان، رستاخیز برای ایامن مسیحی، همه چیز است. اگر مسیح قیام نکرد، مذهب 

هم را بپرستیم: "از کجتا متی دانتیم ما دروغین است. بنابراین، خوب است که از خودمان این س ال م

که او قیام کرده است؟"چرا ایامن داریم؟ در صفحات آینده، به دو وسیلۀ بستیار مهتم و متفتاوت متی 

پردازیم که واقعیت رستاخیز را تأیید کرده و می شناساند. اوالً، روح القتدس ایتن واقعیتت را بواستطۀ 

اقعه، تأیید و قانونی این  -و دوماً، شواهد تاریخیعمل روشن کننده و احیا کنندۀ خود آشکار می کند 

کنندۀ رستاخیز است. مورد اول کتامالً رضوری استت. متورد دوم تأییتد قطعتی بترای ایتامن مستیحی 

 فراهم می کند و وسیۀ م اری برای صحبت با دنیای بی ایامن است.
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 عمِل روح القدس

خیز معتترب کنتد، بته ایتن ترتیتب کته بته قترب کلیسای انجیلی غالباً سعی می کند ایامنب را با رستتا

خالی، ناتوانی دشمنان مسیح در نشان دادن بدن، تبدیل شاگردان و بستیاری از شتواهد تتاریخی و 

قانونی دیگر اشاره می کند. به هتر حتال اگرچته ایتن شتواهد نشتان متی دهنتد کته ایتامن مستیحی 

ایتامن مستیحی نیستتند. حقتایق بعتدی  غیرمنطقی یا برخال  تاریخ نیست، اما اینها پایه یا استاس

 دلیل آن را نشان می دهند.

آنها سعی نکردنتد کته رستتاخیز را  5اوالً، شاگردان از این نوع دفاعیه در موعظۀ خود استفاده نکردند.

جیل اعتامد آنها با تکیه بر بحثهای قدرمتند نبود، بلکه بر قدرت ان 6اابت کنند، بلکه آنرا اعالم کردند.

 ت! این در نامۀ پولس به قرنتیان دیده می شود: برای نجا

من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شام آمدم، با فصاحت و حکمت برشی نیامدم، آنگاه کته راز ختدا 

را به شام اعالم می کردم. زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شام چیزی ندانم جتز عیستی مستیح، آن 

و لرز بسیار نزد شام به رس بردم، پیام و وعظ من با کلتامت هم عیسای مصلوب. من با ضعف، با ترس 

گیرای حکیامنه بیان نشد، بلکه با برهاِن روح و قدرت، تا ایامن شام نته بتر حکمتت برشتی، بلکته بتر 

  7قدرت خدا مبتنی باشد.

ان، دوماً، اک  افرادی که در طول تاریخ کلیسا به مسیحیت ایامن آوردند، از جمله بزرگرتین روشنفکر 

 با مطالعۀ شواهد تاریخی و قانونی رستاخیز ایامن نیاوردند، بلکه با نشسنت در پاِی اعالمیۀ انجیل.

سوماً، اگر ایامن ما به رستاخیز بر اساس شواهد تاریخی و قانونی این واقعه متی باشتد، پتس چگونته 

از چنتین شتواهدی  می توانیم ایامن ایامنداران بی شامری را توضیح دهیم که بدون کمرتین آگاهی

ردند؟ چگونه مسیحی قبیله ای را توصیف کنیم که به نتدرت متی  زندگی کرده و به خاطر ایامنشان م 

خواند و منی تواند یک بحث تاریخی برای رستاخیز اراشه دهد؟ او بدترین جفاهتا و حتتی شتهادت را 

 کار منی کند. با علِم بتر ایتنتحمل می کند، ولی ایامنی را که منی تواند با منطق از آن دفاع کند، ان

حقایق، باید به این نتیجه برسیم که اگرچه شواهد تاریخی و قانونی رستاخیز مفیتد استت، امتا اینهتا 

 پایۀ ایامن ما به رستاخیز نیست.
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پس چه چیزی پایۀ ایامن ایامندار به رستاخیز است؟ او چگونه بدانتد کته مستیح قیتام کترده استت؟ 

اضح است. ما دانب و ایامن تزلزل ناپذیر خود به رستاخیز را متدیون کتار پاسخ آن در کتاب مقدس و 

احیا کننده و روشن کنندۀ روح القدس هستیم. در زمان تولد تازه، خدا به طتور متاوراء الطبیعته متا را 

متا متی دانتیم کته  8نسبت به واقعیت رستاخیز عیسی مسیح و اعتبار ایامن مسیحی ملتزم متی کنتد.

قیام کرده، چون روح القدس،  هنامن را نسبت به این حقیقتت کتتاب مقتدس کته مسیح از مردگان 

در نتیجه ایامن داریم، چون روح القدس قلبهای متا را احیتا 9شاهد مسیح می باشد، روشن می کند.

کرده، ایامن و محبت تازه به مسیح را در متا قترار داده، هتامن مستیحی را کته بترای متا آشتکار کترده 

این کار معجزه آسای روح القدس را به این شکل برای ما توصیف می کنتد: "زیترا است. پولس رسول 

هامن خدا که گفت:"نور از میان تاریکی بتابد،" نور خود را در دلهتای متا تابانیتد تتا شتناخت جتالل 

  10خدا در چهرۀ مسیح، ما را منّور سازد." 

عیسی مسیح را انکتار کننتد، چنانکته منتی افرادی که تولد تازه یافته اند، دیگر منی توانند رستاخیز 

توانند وجود خود را انکار کنند. با حکم مقتدر خدا و شهادت روح القدس، این واقعیت غیرقابل بحث 

چنانکه جفاکنندۀ ایامن مسیحی به رسعت متوجه شد: "بترای افترادی کته بتا 11برای آنها شده است.

 12مذهب عیسی عفونی شده اند، هی  درمانی نیست."

حقایقی که آموختیم، به عنوان هشدار و هدایت کننده عمل می کنند. اگرچه دفاعیه ها جایگاه خود 

نته از  -را دارند، اما ملکوت آسامن از طریق اعالم انجیل پیرشفت می کند. انستانها ایتامن متی آورنتد

یز عیستی طریق بحثهای فصیح یا منطقی ما، بلکه از طریق موعظۀ وفادارانۀ زندگی، مترگ و رستتاخ

مسیح. نباید فراموش کنیم که مأموریت ما یک مأموریت احمقانه است و تالشامن، وقت تلف کردن و 

بیهوده است، مگر اینکه روح خدا  هنها را روشن کند و قلبهای شنوندگان ما را احیا کند. بته همتین 

تکیته کنتیم کته  دلیل، نباید به عصای شکسته حکمت انسانی تکیه کنیم، بلکه باید به ایتن حقیقتت

  13انجیل به تنهایی، قدرت خداست برای نجات هر کس که ایامن آورد. 

 

 شواهد تاریخی یا قانونی

ایامن شخص به مسیح، وابسته به توانتایی او در قراشتت شتواهد تتاریخی یتا قتانونی رستتاخیز مستیح 

ا منطتق کالستیک، استتوار نیست. همچنین با توانایی ایامندار در دفاع از آن، با استفاده از دفاعیه ی
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به هرحال، باید بدانیم و اعالم کنیم که ایامن مسیحی بترخال  تتاریخ 14ایستاده یا سقوط منی کند.

یا برخالِ  بیشرتین و طبیعی ترین کاربرد علّتها نیست. مسیحیت حقیقی، تبدیل افستانه بته روایتت 

ایتامن مستیحی و رستتاخیز عیستی  مفید را برای ترویج اخالقیات خوب در دنیا بی فایده متی دانتد.

مسیح بر پایۀ وقایع حقیقی و تاریخی می باشند که بته فراوانتی توستط هتامن شتواهدی کته توستط 

 تاریخ نگاران دنیوی به کار رفته، اابات می شود. 

افرادی که ادعاهای مسیحیت را به عنوان امور غیرتاریخی یا اسطوره ای رد می کنند، به خاطر پیب 

منطق آنها خطرناک است: آنها از قبل 15صبی است که به شواهد اجازۀ دفاع منی دهند.فرضهای متع

تصمیم گرفته اند که رستاخیز را غیرممکن بدانندس بنابراین هر شتاهدی اشتتباه استت و هتر ادعتایی 

 دلیل تراشی یک احمق یا ابداع یک شیّاد می باشد. 

ای بیان این مطلب است که بدون فیض ختدا و دشمنی انسانهای گناهکار با انجیل، دلیل دیگری بر 

عمل احیا کنندۀ روح القدس، هی  انسانی منی تواند ادعاهای مسیح را بپذیرد. انسان ادعاهتایی را 

که می تواند نادیده بگیرد، نادیده خواهد گرفتس ادعاهایی را کته منتی توانتد نادیتده بگیترد تحریتف 

حریف کند، مقابلته خواهتد کترد. بته عبتارت دیگتر، انترژی خواهد کردس و با ادعاهایی که منی تواند ت

بیشرتی را رصِ  انکار حقیقت می کند تا اینکه بسادگی تستلیِم حقیقتت شتود. اگرچته کشتِف متتام 

بخشهای شواهد که رستاخیز مسیح را اابت می کند از توان ما خارد است، اما در صفحات بعدی بته 

ایامن ایامندار و هم برای تحقیقات جویندگان مفیتد خواهتد تعدادی از آنها می پردازیم که هم برای 

 بود.
 

 یک واقعۀ پیشگویی شده

مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، وقایع ناگهانی نبود که او را غافلگیر کترده باشتدس هتر یتک از آنهتا بته 

وضتتوح بتته عنتتوان تحّقتتق رضوری ارادۀ ختتدا پیشتتگویی شتتده بتتود. ایتتن در دستتتورالعمل عیستتی بتته 

شّکاک خود بعد از رستاخیز دیده می شود: "ای بی خردان که دل دیرفهم برای باور کتردن شاگردان 

  16گفته های انبیا دارید! آیا منی بایست مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟"

صدها سال پیب از آمدن عیسی، نبّوتهای مهم عهدعتیق به وضوح رستاخیز مسیحا را آشکار کردند. 

وود پیشگویی کرد که خدا مسیحا را در قرب تترک منتی کنتد و اجتازه منتی دهتد کته بتدنب فاستد دا
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اشعیای نبی به جلو نگاه کرد و دید که خدا پاداش عظیمی به مسیحا می دهد، بعد از اینکته 17شود.

مستیح ختودش، مترگ و رستتاخیزش را متدتها 18او تا به حّد مرگ متحّمل گناهان قتومب متی شتود.

صلوب شدنب پیشگویی کرد. وقتی یهودیان بی ایامن از او نشانه ای برای ااباِت اقتدارش پیب از م

در پاکسازی معبد خواستند، او اعالم کرد: "این معبد را ویتران کنیتد کته متن سته روزه آن را بتاز برپتا 

 وقتی علامی دین و فریسیان از او دالیل بیشرتی برای مسیحا بتودنب خواستتند،19خواهم داشت." 

وعدۀ رستاخیز خود در آینده را به همراه تتوبیخ مطترح کترد: "نستل رشارت پیشته و زناکتار آیتتی متی 

خواهند! اما آیتی بدیشان داده نخواهد شد، جز آیت یونس نبی. زیرا هامن گونه که یونس سته روز و 

  20."سه شب در شکم ماهِی بزرگی بود، پرس انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود

این نبّوتها اابت می کنند که شاگردان مسیح، رستاخیز را به عنوان تالش ناامیدانته بترای زنتده نگتاه 

داشنت رویای مسیحایی ابداع نکردند. مسیح به وضوح آنرا اعالم کرد و اغلب اوقات حتی دشتمنانب 

"روز تهیته" بتود،  "روز بعتد، کته پتس از 21از پیشگویی هایب می دانستند که او دوبتاره برمتی خیتزد.

رسان کاهنان و فَریسیان نزد پیالت س گرد آمده، گفتنتد: "رسورا! بته یتاد داریتم کته آن گمتراه کننتده 

 22وقتی زنده بود می گفت، " پس از سه روز برخواهم خواست." 

 

 قرب خالی

ز جانتب ه تنها از جانب شاگردانب، بلکته ان -با متام مراقبتی که از بدن عیسی بعد از مرگب می شد

دن یافت نشده، مدرک محکمی برای یک رستاخیز می باشد. برای نتابودی بقرب خالی و  -دشمنانب

تردۀ عیستای انستانی را اراشته دهنتد. رهتربان یهتودی کته  مسیحیت از روز اول کافی بتود کته بتدن م 

بودنتد و  خواهان مرگ او بودند و اولیای امور رومی که او را مصلوب کردند، از مکان دقیتق قترب آگتاه

فرصت زیادی داشتند که بدنب را از قرب خارد کنند. با یتک عمتل شتجاعانه متی توانستتند بته دنیتا 

اابت کنند که پیغام قیتام یتک فریتب بتود و شتاگردان بتا یتک افستانه باعتث گمراهتی شتده بودنتد. 

 مسیحیت در نطفه از بین می رفت. چرا این بدن هرگز اراشه نشد؟

سخ به این س ال ابداع کرده اند. همۀ آنها به طور یکسان پو  است. اولتین شکاکان، سه نظریه در پا

نظریه این است که عیسی بر روی صلیب رومی من ردس بلکه فقط بیهوش شد و اولیای امور بته اشتتباه 

رده اعالم کردند.  بعداً، وقتی در قرب رسد گذاشته شد، بهوش آمد و فرار کرد.23او را م 
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یتزۀ رومتی قلب او با ن -یه چنین نظریه ای را در ماهیِت مصلوب شدن می بینیمما بحث و گفتگو برعل

رده اعالم شد. حتی اگر بعد از ایتن تجربتۀ 24سوراخ شد و بعد از آزمایب کامل از جانب متخّصصین م 

سخت زنده می ماند، او در رشایطی قرار داشت که به سختی می توانست ستنگ ستنگینی را کته دِر 

سته بود تکان دهد. بعالوه، این احتامل وجود نتدارد کته چنتین شخصتیتی بتوانتد بته ورودی قرب را ب

 منطقۀ ناشناخته ای در فلسطین فرار کند و باقی ع مرش را به طور ناشناس زندگی کند.

نظریۀ دوم این است که شاگردان بدن او را دزدیدند و دوبتاره در یتک جتای ناشتناخته دفتن کردنتد. 

چنین نظریه ای از دو منبع رسچشمه می گیرد. اولتین متورد شتهرِت تنتدخویی بحث و گفتگو برعلیه 

نگهبانان رومی است، که شخصیت و کارایی آنها مورد تحسین بود. دوماً، گزارش عهدجدیتد از تترس 

شاگردان در زمان مرگ مسیح و بعد از آن می باشد. کتاب مقدس به ما می گوید که بالفاصله بعد از 

کاهنان و فریسیان از پیالت س خواستتند کته بتا گ امشتنِت نگهبانتان رومتِی تعلتیم مرگ مسیح، رشیس 

دیده، از قرب محافظت کنند تا مبادا شاگردان بدنب را بدزدند و این افستانه را بته متردم بگوینتد کته 

کامالً غیرمحتمل است که تعدادی از شاگردان ترسو بر همۀ نگهبانتان 25مسیح از قرب برخاسته است.

غالب شده و بدن عیسی را بدزدند. شاگردان قبالً عدم شجاعت خود را با ترک مسیح در زمتان رومی 

مصلوب شدن، نشان دادند و رهرب آنها، شمعون پطرس، حتی نتوانست در مقابل کنیزی بایستتد کته 

همچنین غیرمحتمل است که بر استاس اعتقتاد 26او را به عنوان یکی از پیروان مسیح شناسایی کرد.

در حقیقتت،  27کاهنان، کّل نگهبانان رومی در هنگتام اجترای وظیفته بته ختواب رفتته باشتند. رشیس

 ایامن بیشرتی برای باور کردن این نظریه الزم است تا پذیرفنِت رستاخیز! 

سومین نظریه این است که شاگردان بسادگی به قرب اشتباهی رفتند. این نیز با علِم بر ایتن حقیقتت 

او و  28ه یوسف راَمه ای، یکی از اع ای سنهدرین بود، شدیداً غیرمحتمتل استت.که این قرب متعلق ب

نیقودیموس، "از فریسیان...)و( فرمانروای یهودیان"، هامن مردانتی بودنتد کته بتدن عیستی را بترای 

بعالوه، کتاب مقدس به ما می گوید که زنتانی کته از جلیتل بته 29دفن آماده کرده و در قرب گذاشتند.

اگر شاگردان به قرب اشتباهی رفته بودنتد، قطعتاً 30ی رفتند از مکان دقیق قرب آگاه بودند.دنبال عیس

دوست و دشمن، با هدایت آنها بته ستوی قترب درستت، بتاز کتردِن کفتن و اشتاره بته باقیامنتدۀ جستد 

دوبتاره، ایتن نظریته در پتوچی بته بقیتۀ نظریته هتا متی  31عیسی، اشتباه شان را تصحیح می کردنتد.

 .پیوندد
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 شاهدان معترب

برای اینکه واقعه ای به عنوان یتک واقعتۀ تتاریخی یتا واقعتی تأییتد شتود، سته چیتز الزم استت: بایتد 

شتتاهدان عینتتی داشتتته باشتتد، بایتتد تعدادشتتان کتتافی باشتتد و آنهتتا بایتتد درستتتکار و قابتتل اعتتتامد 

یتط را مهم است که شهادت کتتاب مقتدس دربتارۀ رستتاخیز عیستی مستیح، همتۀ ایتن رشا32باشند.

 برآورده می کند.

اوالً، گزارش شاهدان عینی دربارۀ خدمت، رستتاخیز و صتعود مستیح، پایته ای بترای شتهادت کتتاب 

مقدس فراهم می کند. نویسندگان عهدجدید با پولس رسول ایتن مطلتب را اعتالم متی کننتد: "زیترا 

از پی افسانه هایی کته  آنگاه که ظهور پر قدرِت خداوندمان عیسی مسیح را به شام اعالم می کردیم،

نویستندگان 33زیرکانه ابتداع شتده باشتند نرفتته بتودیم، بلکته کربیتای او را بته چشتم دیتده بتودیم." 

عهدجدید به وضوح اهمیت شهادت دسِت اول شاهدان عینی را درک کردند. متیّاس بتا پیوستنت بته 

میتد یحیتی آغتاز شتد و تتا یازده نفر، باید شاهد عینی زندگی و خدمت مسیح باشد، خدمتی که با تع

  34رستاخیز و روزی که مسیح به آسامن صعود کرد، ادامه یافت.

لوقا در نوشنت انجیل خود سعی کرد بر این مسأله تأکید کند که گزارش متنظم از مطالتب اراشته متی 

یوحنتای رستول، 35دهد که توسط افرادی که "از آغاز شاهدان عینی بودند"، به او منتقل شده استت.

ن رسالۀ خود را با تأیید قدرمتند و فصیح بر رابطۀ شخصی با پرس خدا آغتاز متی کنتد، رابطته ای اولی

که همۀ رسوالن از امتیاز آن برختوردار بودنتد، رابطته ای کته پایته ای بترای تعلتیم و اعالمیتۀ آنهتا بته 

 دیگران بود: 

گریستتیم و بتا دستتهای ختود آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشامن خود دیده ایم، آنچته بتدان ن

ملس کردیم، یعنی کالم حیات آن را به شام اعالم می کنیم. حیات ظاهر شدس ما آن را دیده ایم و بتر 

آن شهادت می دهیم. ما حیات جاویدان را به شام اعالم می کنیم، که با پدر بود و بر ما ظتاهر شتد. 

ت م تا شام نیز با ما رفاقت داشتته باشتیدس رفاقتما آنچه را دیده و شنیده ایم به شام نیز اعالم می کنی

  36ما با پدر و با پرسش عیسی مسیح است. ما این را به شام می نویسیم تا شادی مان کامل گردد.

هر آزمایندۀ بی تعصبی باید ببیند که رسوالن نه تنها شناخت شخصی و دسِت اول از زندگی، مرگ و 

تأیید ماهیت چنین شناختی را نیتز درک کننتد. آنهتا متی  رستاخیز مسیح داشتند، بلکه باید اهمیت

خواستند دنیا بداند که با شایعات گمراه نشده اند، بلکه دستها، پاهتا و پهلتوی مستیح قیتام کترده را 
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نهایتتاً، او را در حالیکته مقابتل 38با او مشارکت داشته و توسط او هدایت شتده انتد.37ملس کرده اند.

  39می کرد، پرستب کردند.چشامن شان به آسامن صعود 

د دوماً، برای اینکه واقعه ای به عنوان یک واقعۀ واقعی و تاریخی تأیید شود، باید به تعداد کافی شاه

عینی داشته باشد. به بیاِن ساده تر، هتر چته تعتداد شتاهدان بیشترت باشتد، اعتبتار آن واقعته بیشترت 

دجدید به کلیسا یافت می شود که در آن است. این قاعده حتی در رشیعت عهدعتیق و در احکام عه

  40یک واقعه فقط با شهادت دو یا سه شاهد تأیید می شود.

رستاخیز مسیح این رشط را نیز برآورده می کند. کتاب مقتدس گتزارش متی دهتد کته صتدها شتاهد 

ر معترب با مسیح قیام کرده در رشایط و موقعیتهتای گونتاگون مالقتات کردنتد. در یکشتنبۀ قیتام، او بت

در هتامن  41مریم مجدلیه در باغ ظاهر شد و بعد به گروه کوچکی از زنانی که از قترب بتازمی گشتتند.

 24روز، به کلئوپاس و یکی دیگر از شاگردان پیوست، درحالیکه آنها با هم در راه ِعامشوس متی رفتنتد.

در 43انته ظتاهر شتد.پیب از پایان روز، بر پطرس نیز ظاهر شد و بعد بتر ده نفتر از شتاگردان در باالخ

بعتد از آن، بتر 44یکشنبۀ بعد، بر یازده نفر ظاهر شد و سخن معرو  خود با توماس شّکاک را داشتت.

در یتک زمتان  45بیب از پانصد شاهد در یک زمان ظاهر شد و بر برادر ناتنی خود یعقوب ظتاهر شتد.

در دریتتای جلیتتل  نامشتتخص، دوبتتاره بتتر پطتترس، یوحنتتا و پتتنج شتتاگرد دیگتتر ظتتاهر شتتد، وقتتتی آنهتتا

  47نهایتاً، در ح ور شاگردان خود در کوه زیتون به آسامن صعود کرد.46ماهیگیری می کردند.

با علِم بر شهادت کتاب مقدس، غیرممکن است که بر پایۀ چند اندیشۀ غلط که متی گویتد شتاهدان 

چارلز استپرجن عینی کافی نداشت، گزارش رستاخیز مسیح را بی اعتبار کرد. واعظ انگلیسی بزرگ، 

 به وضوح در مورد این حقیقت شهادت می دهد:

آیا متحیّر منی شوید که بسیاری از گزارشهای مهم تاریخی را که به راحتی باور کرده انتد،  اتتاً منتی 

توانست یک دهم از شاهدان رستتاخیز مستیح را داشتته باشتد؟ ام تای قراردادهتای معترو ، تولتد 

ابینه، پروژه های خیانتکتاران و اعتامل قتاتالن، بتر ملّتهتا تتأایر متی شاهزادگان، اظهار نظر وزیران ک

گذارند. همۀ اینها نقطۀ عطفی در تاریخ ایجاد کرده و هرگز به عنوان حقتایق متورد ست ال قترار منتی 

گیرند، درحالیکه تعداد کمی شاهد آن بودند...اگر این حقیقت انکار شود، کاِر متام شاهدان خامتته 

مداً آنچه را که داوود گفت، بی درنگ می گوییم: "همۀ انسانها دروغگتو هستتند"س و از می یابد و ما ع

آن روز به بعد، همۀ انسانها باید نسبت به همسایۀ خود بدبین شده و هرگز آنچه را که بته چشتِم ختود 
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ت ندیده اند، باور نکنندس قدم بعدی این خواهد بود که به حّواس خود نیز شتّک کنتدس و اینکته حامقت

  48انسانها تا چه اندازه پیب خواهد رفت، من جرأت پیب بینی آنرا ندارم.

یتد سوماً و نهایتاً، برای اینکه یک واقعه به عنوان واقعۀ تاریخی یا واقعی تأیید شود، شاهدان عینتی با

 درستی خود را نشان دهند. به عبارت دیگر، باید قابل اعتامد بودِن خود را اابت کنند. ایتن یتک امتر

پنهانی نیست که در طول تاریخ کلیسا، تعداد بی شامری از شتّکاکان تتالش کترده انتد تتا شتاهدان 

ر عهدجدید را بی اعتبار کنندس به هرحال، هرگز نتوانستند خلوص شان را از بین بربند یا آنها را از نظ

شتان را بتر اخالقی بی صالحیت اعتالم کننتد. ایتن امتر، شتکاکان را وادار متی کنتد تتا مترکتز حمالت

 احتامِل خودفریبی و هیسرتی)عدم کنرتل احساسات( جمعی قرار دهند.

مباحثاتی در این مورد وجود داشته که شاگردان و بستیاری از یهودیتان قترن اول، مستتعِد ایتامن بته 

رستاخیز بودند، بنابراین بسادگی آنچه را که می خواستند ببینند، دیدند. اوالً، ملت یهود تحت ستتم 

طوری روم در کشمکب بود. به همین دلیل، یهودیان زمان عیسی مشتاق آمدِن مسیحا بودنتد و امپرا

به راحتی متقاعد می شدند. بسیاری از یهودیان، قبالً از چندین مسیحای دروغین که در میان مردم 

برخاسته بتود، پیتروی کترده بودنتد و ایتن اابتت متی کنتد کته آنهتا آمتادگی اعتقتاد بته هتر چیتزی را 

دوماً، عیسی پیشگویی های زیادی در رابطه بتا رستتاخیز آینتدۀ ختود مطترح کترد. وقتتی  49شتند.دا

چنین نبّوتهایی را با محبت زیاد شاگردان به معلم محبوبشان ترکیتب کنیتد، چنتین نبوتهتایی ختاک 

 کاملی برای جوانه زدن خودفریبی و هیسرِتی جمعی می باشد. 

معرو  وجود دارند. اوالً، اک  افراد در ملتت یهتودی، عیستی  چندین حقیقت برعلیه این نظریه های

افتزودِن  50نارصی را به عنوان مسیحا رد کردند. خدمت زمینی و مرگ او سنگ لغزش بترای آنهتا بتود.

رستاخیز به پیغام رسوا کنندۀ صتلیب، ادعتای مستیحا بتودِن عیستی را بترای یهودیتان جتالبرت منتی 

حقیقتت را بته حستاب منتی آورد کته در طتِی چنتد دهته، بستیاری از ساخت. بعالوه، این نظریه ایتن 

ایامنداران، غیریهودیان بودند که مستّعِد ایامن آوردن به انجیل نبودند. چنانکه لتوشیس و دیامرِستت 

می نویسند: " این واقعه در ت تاد شتدید بتا چیتزی بتود کته آنهتا )یهودیتان( از نظتر الهیتاتی انتظتار 

کامل با چارچوب دیدگاه دنیای غیرروحانی آن زمان بود. ایتن بترای یهودیتان داشتند، و در مخالفت 

یک سنگ لغزش و برای یونانیان بی مفهوم بود، چون شتواهد نیتاز بته یتک انقتالب ک پرنیتک )ستتاره 

 51شناس لهستانی( در الهیات و کیهان شناسی خود داشتند." 
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خیز نبودنتد و قطعتاً همتین مطلتب را متی تتوان دوماً، یهودیان و غیریهودیان، مستعِد ایامن بته رستتا

دربارۀ شاگردان گفت. مریم مجدلیه، اولین کسی بود که عیسی را بعتد از رستتاخیز دیتد ولتی وقتتی 

اول از همه با قرب خالی مواجه شد، معتقد بود که یک نفتر بتدن خداونتد را دزدیتده و بته یتک مکتان 

رستتاخیز مستیح، شتاگردان بتاور نکردنتد. لوقتا  حتی بعتد از اعتالم گزارشتهای52ناشناس برده است.

گزارش می دهد که خرب رستاخیز مسیح برای آنها "هذیان به نظر می رسید" و مرقس می نویسد کته 

در اولین مواجهه با رستاخیز مسیح، فکر کردند کته او یتک باغبتان، روح و رصفتاً  53آنها "باور نکردند."

 54مسافری در راه ِعامشوس بود.

یرهای نادرست، رشم آور و ترجیحاً م تحک، فقتط بتا ظهتور بیشترت مستیح و توضتیح دقیتق این تفس

پیب از اینکه شّک توما برطر  شود، باید در دستهای مسیح  55رشیعت و انبیا توسط او، از بین رفت.

نشاِن میخها را می دید و انگشت ختود را بتر جتای میخهتا و دستت ختویب در ستوراخ پهلتویب متی 

همین دلیل، مسیح آنها را به خاطر بی ایامنی ، سختدلی و به عنوان بتی خردانتی کته به  56گذاشت!

این حقایق به ستختی اابتات متی 57دلی دیرفهم برای باور کردن گفته های انبیا داشتند، توبیخ کرد.

 کنند که شاگردان مستعِد ایامن به رستاخیز بودند! 

 به یک نفر محدود می شود. بسیار غیرمحتمتل استت سوماً و نهایتاً، یک فریب خاص یا تّوهم، معموالً

که فکر کنیم صدها نفری که ادعا کردند که شاهدان عینی بودند، همه دچار یک تّوهم شده باشتند. 

بعالوه، هیسرتی جمعی معموالً نیازمند یاری م سسات قدرمتند سیاسی یا مذهبی می باشتد کته بتر 

در مورد رستاخیز مسیح و انجیل، م سسات قدرمتنتِد آن تودۀ مردم تسلط داشته باشند. به هر حال، 

زمان برای مخالفت با این پیغام متحد شده و هر کاری که در توان داشتند، انجتام دادنتد تتا آنترا بتی 

اعتبار کنند. منترشکنندگان، اک اً مردانتی بتدون تحصتیالت و تعلتیامت بودنتد، بتدون هتی  قتدرت 

  58ویج هد  شان.سیاسی، مذهبی یا اقتصادی برای تر 
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 دروغِ بی انگیزه 

مباحثه ای که برای واقعیت تاریخی رستاخیز نادیده گرفته شده ولی بسیار متقاعد کننده می باشتد، 

مر رسوالن به انجیل است، رص  نظر از رنجهتا و زیانهتایی کته بتر آنهتا تحمیتل  رسسپردگی مادام الع 

ین داستان را ابداع کردند، پس باید انگیتزه ای بترای کرد. اگر مسیح قیام نکرد و شاگردان بسادگی ا

این فریب پیدا کنیم. آنها با بیان این دروغ امیدوار بودند کته بته چته چیتزی دستت یابنتد؟ ایتن یتک 

حقیقت تاریخی است که رسوالن و اک  شاگردان اولیه درحالیکه فقیر، بدنام، جفا دیده و مورد تنفتر 

مته هپولس رسول اعالم می کند: "تا همین َدم، ما به ت فالۀ دنیا و زبالتۀ  بودند، از دنیا رفتند. چنانکه

چیز بدل گشته ایم" و " اگر تنها در این زندگی به مسیح امیتدواریم، حتاِل متا از همتۀ دیگتر آدمیتان 

  59رقّت انگیزتر است." 

والً انستانها چنتین اگر این انسانها داستان رستاخیز را به دالیل معمولی ابداع کرده بودنتد، کته معمت

نتد کته بته هتد  پتس وقتتی دید -قدرت واروت، شهرت  -دروغهایی را خلق کرده و منترش می کنند،

مورد نظرشان منی رسند، باید این داستان را تکذیب یا انکار می کردند. به هر حال، تاریخ اابت متی 

یل یا رستاخیز مستیح، کته کند که اک  آنها تحِت جفای وحشتناک شهید شدند و ایامنشان را به انج

انجیل بر پایۀ آن می ایستد، انکار نکردند. تنها توضیح برای چنین رسسختی و پشتکار در مواجهه بتا 

سیحیاِن مو رسوالن و  -اریخییک واقعیت ت -چنین رنجها و مرگ، این است که رستاخیز حقیقت دارد

دند. چنانکته یوحنتای رستول نوشتت: دیگر، بسادگی آنچه را که حقیقتاً شاهدش بودند، بیان می کر 

نتگ ِمری ب ئیس متی نویستد: "چته 60"ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شام نیز اعالم می کنیم." جیمز م 

چیزی در ایامن به رستاخیز به حساِب شاگردان مستیح گذاشتته متی شتود؟ هتی  چیتز غیتر از ختوِد 

حستاب آوریتم، بتا بتزرگرتین معتامی تتاریخ  رستاخیز. اگر نتوانیم به این شکل ایامن شتاگردان را بته

مواجه شده ایم. اگر آنرا با یک رستاخیز واقعی و ظهور واقعی خداوند قیام کرده به حستاب آوریتم، در 

  61اینصورت مسیحیت قابل درک می باشد و یک امید قطعی به همه می دهد."

می باشد. انسانهای شیّادی کته  یک عامل مهم دیگر در این معادله، استفاده از زنان به عنوان شاهد

امیدوار اند دروغی را به نفع خود منترش کنند، هرگز چنین منی کنند. در زمان و فرهنگ عهدجدید، 

زنان به عنوان شاهدان قانونی در اقدامات قانونی در نظتر گرفتته منتی شتدند. بته هرحتال، در متتام 

متریم 62اخیز عیستی مستیح داشتتند.چهار انجیل، زنان نقب مهمی به عنتوان اولتین شتاهدان رستت



 

 

 
205 

مجدلیه، اولین کسی بود که خداوند را بعد از رستاخیز دید و اولین کسی که شتهادت رستتاخیز او را 

به دیگران داد. در حقیقت، او به عنوان قهرمتانی در نظتر گرفتته متی شتود کته بتاور کترد و بتا وجتود 

 63ناباوری رسوالن اطاعت کرد.

همراه مریم مجدلیه به سوی قرب رفتند، بعد از او خداوند را دیدند و اولتین زنانی که صبح یکشنبه به 

اگتر نویستندگان 64کسانی بودند که عیسی به آنها مأموریت داد که این خرب را به دیگران اعالم کنند.

عهدجدید سعی داشتند که فریب بدهند، از چنتین زنتانی بته عنتوان شتاهدان اولیته استتفاده منتی 

 ردان را انتخاب می کردند، شاهدانی که از نظر دیگران معتربتر بودند. کردندس بلکه م

 

 تبدیل شاگردان

یکی از بزرگرتین موانعی که شخص شکاک باید در انکار رستاخیز مستیح بتر آن غالتب شتود، تبتدیل 

آشکار شاگردان است. اگر رستاخیز یک واقعیت تاریخی نیست، یا بدتر اینکه، یک فریب است، پتس 

معجزه آسایی که در شخصیت و اعامل رسوالن و شاهدان عینتی دیگتر اتفتاق افتتاد، غیرقابتل تبدیل 

 توضیح است.

پیب از رستاخیز، شاگردان، خجالتی و ترسو بودنتد و از ختود محافظتت متی کردنتد. آنهتا در هنگتام 

 دستگیری عیسی، ترکب کرده، در طول محاکامت، انکارش کردنتد و بته ختاطر بتی ایامنتی، ختود را

زنانی که در میانشان بودند، شهامت اخالقتی  65مخفی کردند و تا سه روز بعد از مرگب ناامید بودند.

و امید بیشرتی نسبت به مردان نشان دادند، هامن مردانی که مسیح شخصاً بته آنهتا مأموریتت داده 

متردان در  بود که رسوالنب باشند. این زنان بودند که صبح یکشنبه به ستوی قترب رفتنتد، درحالیکته

یکته باالخانه ترسیده بودند. این زنان بودند که اول از همه باور کرده و رستاخیز را اعالم کردند، درحال

 مردان از روی شّک ساکت ماندند.

به هر حال، بعد از رستاخیز همین مردان و زنان، دالوران و مدافعان شکست ناپذیر ایتامن شتدند. از 

برعلیه دنیا ایستاده و با پیغام انجیل و رستاخیز عیسی مسیح ")آنرا(  کتاب اعامل درمی یابیم که آنها

وقتتتی قدرمتنتتدترین م سستتات متتذهبی و سیاستتی در میتتان یهودیتتان یتتا  66بتته آشتتوب کشتتیدند".

غیریهودیان به آنها فرمان دادند که "هرگز به نام عیسی چیتزی نگوینتد و تعلیمتی ندهنتد"، بتا تعهتد 

پطترس و یوحنتای 67پیغتام مستیح، اقتتدار آنهتا را بته مبتارزه طلبیدنتد. پایدار و بی امان به شتخص و
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رسول، آنرا در اعالمیۀ خود به سنهدرین نشان دادنتد: "شتام ختود داوری کنیتد، کتدام در نظتر ختدا 

درستتت استتت، اطاعتتت از شتتام یتتا اطاعتتت از ختتدا؟ زیتترا متتا منتتی تتتوانیم آنچتته دیتتده و شتتنیده ایتتم، 

  68بازنگوییم."

ان مسیح تهدید شده، شالق خورده، زندانی و شهید شدند، امتا او را انکتار نکترده یتا از اگرچه شاگرد

این زنان و متردان، در یتک نستل، بتا حقیقتت  69اعالم آنچه که "دیده و شنیده" بودند، باز نایستادند.

آنهتا هتی   70رستاخیز عیسی شهامت یافته و انجیل را به رسارس دنیای شتناخته شتده پختب کردنتد.

رت سیاسی، مذهبی یا اقتصادی نداشتند. هی  اعتبار تحصیلی نداشتند، ولی دنیا را آنقدر تغییر قد

دادند که هی  دستگاه سیاسی یا نظامی با آن برابری نتواند کرد. اگر مسیح قیام نکرده بتود، چگونته 

متد؟ چنین تبدیلی در زندگی آنها توصیف می شد، و چگونه موفقیت مأموریت شان بته حستاب متی آ 

آر. ای. توری می نویسد: "باید اتفاق شگرفی رخ داده باشد که چنین تحّول اخالقتی حیترت انگیتز و 

اساسی را ایجاد کرده است. چیزی کمرت از حقیقت رستتاخیز و دیتدِن خداونتِد قیتام کترده، قتادر بته 

  71توضیح آن نبود."

 

 ایامن آوردِن دشمنان

ستاخیزش، تنها مشکِل شتخِص شتکاک نیستت. او بایتد تبدیل اساسی پیروان عیسی مسیح بعد از ر 

ایامن آوردن مخالفین عیسی و جفاکنندگان به جنتبب پیترواِن او را توضتیح دهتد. بتدون رستتاخیز، 

در مخصوصتاً بترا -مسیحیت چگونه می توانست بر بع ی از مخالفین اولیه و بزرگ خود تأایر بگتذارد

 ناتنی عیسی و سول س طرسوسی بدنام؟

دس به وضوح می گوید کته یعقتوب و یهتودا در طتول حیتات و ختدمت عیستی بته او ایتامن کتاب مق

در واقتع، ختانوادۀ عیستی یکبتار از  72نداشتند و آشکارا با شخِص او و خدمتب مخالفت متی کردنتد.

نارصه به کفرناحوم رفتند تتا از او محافظتت کننتد، چتون فکتر کردنتد کته او "از ختود بتی ختود شتده 

 74حال، بعد از رستاخیز، هر دو برادر کامالً ایامن آورده و رهربان کلیسای اولیه شدند.به هر  73است".

ما می توانیم رسسپردگی آنها به مسیح و تسلیم شدن به خداوندی او را در مقدمۀ رساالتشان ببینیم، 

فین بی آنها از مخال 75جاییکه آنها خودشان را به عنوان خادِم خداوند عیسی مسیح معرفی می کنند.

ایامن به خادماِن دربند و امینی تبدیل شدند که مشتاقانه زندگی خود را تسلیم خداوندی او کردند. 
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چگونه چنین تبدیلی بدون پذیرش شهادت کتاب مقدس امکتان پتذیر بتود؟ آنهتا مستیح قیتام کترده 

  76رادیده بودند! 

 دربارۀ رستاخیز را ارزشمند می سازد،دشمن دیگِر کلیسای اولیه که ایامن آوردِن او، اعالمیۀ رسوالن 

سول س طرسوسی می باشد. در کتاب اعامل و به گتزارش ختوِد او، ستول س، بتزرگرتین و تنتدخوترین 

دشمن مسیحیت اولیه بود. او به خاطر جهالتت و بتی ایامنتی، عیستی نتارصی را چیتزی غیتر از یتک 

کتاب اعتامل در  77زندان و مرگ هستند.شیاد و کافر منی دید و فکر می کرد که همۀ پیروان او الیق 

بعتد از آن متی  78ابتدا او را به عنوان کسی معرفی می کند که کامالً با شهادت استیفان موافتق بتود.

بینیم که به رساغ کاهن اعظم می رود، "همچنان به دمیدِن تهدید و قتل بر شاگردان خداونتد ادامته 

ی را از اهتل طریقتت بیابتد، از زن و مترد، در بنتد می داد" و نامه های می خواست تتا "چنانکته کست

به هر حال، در راه دمشق، سول س کامالً تبدیل می شود. او متقاعد متی 79نهاده، به اورشلیم بیاورد." 

شود که عیسی، مسیحای ارساشیل است، به نام او تعمید می گیترد و بالفاصتله، عیستی را در کنیسته 

برادران یهودی او شگفت زده شده و متی گوینتد:  80پرس خداست".ها اعالم می کند و می گوید: " او 

" مگر این هامن نیست که در اورشلیم در میان آنانی که این نام را می خوانند آشوب به پا می کترد و 

  81به اینجا نیز آمده تا در بندشان نهد و نزد رسان کاهنان بَرَد؟"

که کسی که قبالً به این ایامن جفا می رساند، خرب به رسعت در رسارس کلیساهای یهودیه پخب شد 

بته هتر حتال،  82اکنون به هامن ایامنی بشارت می دهد که در گذشته به نابودی آن کمر بستته بتود.

سول س چنان دشمنی خشونت آمیزی با کلیسا داشتت کته هتی  ایامنتداری جترأت همراهتی بتا او را 

و را بته نتزد رستوالن بترد و آنهتا شتهادتب را تأییتد نداشت. همه از او می ترستیدند، تتا اینکته برنابتا ا

به این ترتیب، سول س طرسوسی، بزرگرتین دشمن ایتامن مستیحی، بته بتزرگرتین متدافع و  83کردند.

منترش کنندۀ آن تبدیل شد. ویلیام نِیل می نویسد: "چیزی که از نظر تاریخی منی توان مورد ست ال 

آن نارصی که اورشلیم را " با دمیتدن تهدیتد و قتتل" تترک  قرار داد، این است که جفا کنندۀ متعصِب 

کرد، درحالیکه از نظر روانی بسیار خسته و از نظر جستامنی نابینتا بتود، وارد دمشتق شتد و در حتال 

 84بهبودی خود به بهرتین پیرشو ایامنی تبدیل شد که قصد ریشه کن کردِن آنرا داشت."
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یتت تتاریخی ایتامن آوردن ستولس و تبتدیل اساستی به خاطر اینکه شتخص شتّکاک منتی توانتد واقع

زندگی او را انکار کند، پس باید توضیح مناسبی برای آن فتراهم کنتد. بعتد از دو هتزار ستال، کلیستا 

 هنوز منتظر است!
 

 جمعیت در طول تاریخ

در سال اول مسیحیت، معلم و فریسی مورد احرتام، گاماالشیل با حکمت عظیمی در رابطه با پیتروان 

 سی به سنهدرین اشاره کرد. این اشاره ارزِش این نقل قول طوالنی را دارد: عی

ای ارساشیلیان، مواظب باشید چه می خواهید با این اشخاص بکنید. چنتدی پتیب، متردی تِئتوداس 

نام برخاست که ادعا می کرد کسی است، و حدود چهارصد تن نیتز بته وی پیوستتند. ولتی او کشتته 

تار و مار شدند. پتس از او، یهتودای جلیلتی در زمتان رسشتامری قیتام کترد و  شد و پیروانب نیز همه

جمعی را به دنبال خود کشید. اما او نیز از میتان برداشتته شتد و پیتروانب پراکنتده شتدند. پتس در 

خصوص این مسئله نیز به شام توصیه می کنم که دست از این افراد بردارید و آنان را بته حتال ختود 

ا اگر قصد و عملشان از انسان باشد، بی گامن راه به جایی نخواهند برد. اما اگر از خد واگذارید. زیرا

  85باشد، منی توانید آنان را از میان بردارید، زیرا در آن صورت با خدا می جنگید! 

پیب از آمدِن عیسی مسیح، دو مسیحای دروغتین در ملتت ارساشیتل ظتاهر شتدند. هتر دو، پیروانتی 

بعد از مرگ آنها، پیروانشان به رسعت محو شتده و دیگتر چیتزی دربتارۀ جنتبب آنهتا  جمع کردند، اما

شنیده نشد. بنابراین، گاماالشیل این دلیتل را آورد کته اگتر عیستی نتارصی، فقتط یتک انستان بتود و 

رستاخیزش یک فریب، پس پیروان او دچار هامن رسنوشت خواهند شد. بته هتر حتال، گاماالشیتل بتا 

را آورد که اگر داستان رستاخیز حقیقی باشد، پس عیسی مسیحا بود، این جنتبب حکمت این دلیل 

ادامه خواهد یافت و کسانی که با آن مخالفت کنند، برعلیه خدا می جنگند. به نظر می رستد کته دو 

 هزار ساِل اخیر، حر  گاماالشیل را تأیید می کند.

ایامن مسیحی در رسارس تتاریخ و رسارس  یکی از بزرگرتین نشانه های رستاخیز عیسی مسیح، تداومِ 

ملّتها، قبیله ها و قومهای دنیا می باشد. تا بحال، میلیونها یا حتی میلیاردهتا نفتر شتهادت داده انتد 

که رابطۀ شخصی با عیسی مسیح داشته و ادعا می کنند کته او بته شتکل چشتمگیری زندگیشتان را 

خاص محدود بته چنتد گتروه فرعتی قتومی، سیاستی، تغییر داده است. باید بدانید که این گروه از اش
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اقتصادی یتا تحصتیلی منتی شتوند، بلکته شتامل اشخاصتی از هتر قبیلته، طبقتۀ اقتصتادی و ستطح 

تحصیلی می باشند. کلیسای اولیه شامل افرادی بود که هرگز تحت هی  رشایط دیگری با هم جمتع 

، َسکایی، غالم و آزاد، اما مسیح همه چیتز منی شدند. یونانیان و یهودیان، مختون و نامختون، بَربَرها

 شاید امروز نیز همین مطلب در مورد مسیحیت مطرح شود. 86و در همه بود.

همچنین باید بدانید که تعداد بی شامری از مردان، زنان و کودکانی که از مستیح پیتروی کردنتد، بتا 

اند که تعداد ایتن شتهیدان بته فداکاری عظیمی این کار را کردند. بع ی از آمارشناسان تخمین زده 

بیب از پنجاه میلیون ایامندار رسیده است. اما عده ای از افراد ادعا می کنند که تعدادشتان بیشترت 

است. همۀ اینها ما را به سوی یک س ال تسلیم ناپذیر سوق می دهد: چه استتداللی در پتِس چنتین 

 کلیستا را در میتان دشتمنانی کته بترای رسسپردگی و قربانی وجود دارد، و چه چیزی می تواند تداومِ 

نابودی آن سوگند خورده اند، توضیح دهد؟ این باعث می شود که شخص اعتامد کند که حقیقتتاً در 

 آن صبح یکشنبه که زنان شاهد غلطانیده شدن و کنار رفنت سنگ بودند، اتفاقی افتاد!
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 فصل بیست و چهارم

 

م قوم خودصعوِد مسیح به عنوان کاهن اعظ  

ای دروازه ها، رسهای خود را برافرازید! ای درهای قتدیمی، برافراشتته شتوید، تتا شتاه جتالل داختل 

شود! این شاه جالل کیست؟ خداونِد نیرومند و دالور، خداوند کته در جنتگ، دالور استت! ای دروازه 

داخل شود. این شتاه  ها، رسهای خود را برافرازیدس ای درهای قدیمی، برافراشته شوید، تا شاه جالل

 جالل کیست؟ خداونِد لشکرها، اوست شاه جالل! 

  10 – 7:  24مزامیر  -

پس چون کاهن اعظم واالمقام داریم که از آسامنها در گذشته است، یعنی عیسی پرست ختدا، بیاییتد 

دی اعرتا  خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدر 

 کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند.

  15 – 14:  4عربانیان  -

کتتتاب مقتتدس تأییتتد متتی کنتتد کتته چهتتل روز بعتتد از رستتتاخیز، مستتیح در ح تتور تعتتداد کثیتتری از 

او را از مقابتل شاگردانب به آسامن صعود کرد. در کتاب اعامل می خوانیم: "به باال برده شد و ابتری 

شتان متی داد از  انجیل لوقا شهادت می دهد: "و در هامن حال که برکت 1چشامن ایشان برگرفت." 

مرقس اعالم می کند:"به آسامن باال برده شد و به دست راست 2آنان جدا گشته، به آسامن برده شد."

هر شد، به واسطۀ در جسم ظا )خدا(پولس رسول به این شکل توصیف می کند: "او  3خدا بنشست."

روح تصدیق گردید، فرشتگان او را دیدند، بر قومها موعظته شتد، جهانیتان بته او ایتامن آوردنتد، و بتا 

  4جالل، باال برده شد." 

رستاخیز و صعود مسیح، پیرشو و اابات تاجگذاری و نشسنت بته دستت راستت ختدا بتود. بتر استاس 

به هامن جتالل کته پتیب از آغتاز جهتان نتزد او  کتاب مقدس، پدر، پرس را به همراه خود جالل داد،

به هرحال، جالل که دوباره بدست آورد، بزرگرت از جالل است که هنگام وارد شدن بته دنیتا،  5داشت.

چون اکنون، او بر دست راست پدر می نشیند، نه تنها به عنوان خدای کامل بلکه بته  6کنار گذاشت.

ان حاکم، بلکته بته عنتوان نجتات دهنتده و کتاهن اعظتم. او عنوان انسان جالل یافتهس نه تنها به عنو 
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خدای پرس است و آدم دومس پادشاه شیردل و برّۀ  بح شدهس داور کّل زمین و کتاهن اعظتم بتزرگ کته 

 خود را به عنوان کّفاره برای گناهان قومب تسلیم کرد.

 

 صعوِد مسیح

داوود، یتک  24پتردازیم. مزمتور  در آغاز بررسی موضوع باشکوِه صتعود، اول بته آیتات عهتدعتیق متی

مناجات گروهی است که ورود خداوند را به صهیون جشن می گیرد. کلیسا تا مدتها این مزمتور را بته 

عنوان جشن صعود مسیح به اورشلیم آسامنی و "به خیمه ای بتزرگرت و کتاملرت کته بته دستت انستان 

ستعت بکتارگیری ایتن مزمتور بترای اگرچه در ستالهای اخیتر، و  7ساخته نشده است"، تفسیر می کرد.

مسیح مورد بحث بوده، اما اصتالحگرایان، پتاک دینتان و عتده ای از بتزرگرتین الهیتدانان و مفرّستان 

 وتاریخ کلیسا، آنرا از نظر مسیح شناسی تفسیر کرده اند. ما در اینجا از راهنامی آنها استفاده کترده 

 راست خدا می بینیم.  در این مزمور، جالل مسیح را در حال صعود به دست

به س ال بسیار مهم اشاره می کند: کیست که به ح تور خداونتد وارد شتود؟  24شب آیۀ اوِل مزمور 

چنانکه خواهید دید، رشایط مورد نیاز، بستیار ستخت و انعطتا  ناپتذیر استت: "کیستت کته بته کتوه 

 خداوند برآید؟ و کیست که در مکان مقدس او بایستد؟ 

ا  دل باشد، که جان خود را به سوی آنچه باطل است، برنیفرازد و قستم دروغ آن که پاک دست و ص

بالفاصله با خواندِن این منت باید بدانیم که واجد رشایِط صعود به کوه خداوند یتا ایستتادن  8نخورد."

در مکان مقّدسب نیستیم. دستان ما ناپاک، قلبامن ناصا ، جامنان مملو از ب ت پرستی و لبهایامن 

ریب آلوده است. گناهامنان بین ما و خدایامن جتدایی افکنتده و دِر ورود بته آستامن را همچتون به ف

این حکم عادالنه برعلیه ماست: پارسایی نیست، حتتی 9اریحا، محکم بسته تا کسی رفت و آمد نکند.

ومیتت اگر به حال خود رها شویم، چیزی نداریم، غیر از اینکه دهامنان را بسته و منتظر محک 10یکی.

اگرچه خود را با بر  شسته و دستامنان را با قلیاب طاهر می سازیم، اما لکۀ گناهامن  11خود باشیم.

 ما منی توانیم داخل یا نزدیک شویم. 12همچنان در برابر خداست.

برّشیت از هر لحاظ، کامالً بی صالحیت است ولی یک نفر در میان ما وجتود دارد کته از آستامنها در 

او از نستل آدم استت،  13عیسی مسیِح عتادل. -عنوان مدافع قوم خود نزد خدا می ایستدگذشته و به 

بنابراین واقعاً از ریشۀ ماست. او در طول سفر زمینیب، از هر لحاظ مانند ما بود، جز اینکه بتی گنتاه 
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، فکتر و او با هر فکر، کالم و عملی، خدا را جالل داد و خداوند خدای خود را با متام دل، جان 14بود.

او در رشیعتت، بتی  16اطاعت بی وقفه، صفت مشخصتۀ کتّل زنتدگیب بتود. 15قّوت خود محبت منود.

عیب بود و در تابانیدن نوِر سفید قّدوسیت خدا که هر تاریکی را منایان می کند، بدون سایه یتا لّکته 

امتا در عیستی بود. کتاب مقدس اعالم می کند که خدا حتی فرشتگان خود را نیز خطاکار می داند، 

 -او قّدوس، بی گناه، پاک و جتدا از گناهکتاران بتود 17فقط قّدوسیت کامل و عدالت بیکران را یافت.

تنهتا کستی بتود کته 18تنها ع و در نسل آدم که بواسطۀ ف یلت شایستۀ خود نزد خدا پذیرفتته شتد.

  19خدا در موردش شهادت داد: "این است پرس محبوبم که از او خشنودم."

، این انسان بی عیب و نقص، عیسی نتارصی را متی بینتیم کته صتعود کترد و در 7:  24مزامیر  ما در

مقابل دروازه های آسامن ایستاده استت. در آنجتا صتدای ختود را برافراشتته و فریتاد برمتی آورد: "ای 

دروازه هتتا، رسهتتای ختتود را برافرازیتتد! ای درهتتای قتتدیمی، برافراشتتته شتتوید، تتتا شتتاه جتتالل داختتل 

چقدر بیشرت به عیسی مسیح احرتام می گذاشتیم، اگر فقط  رّه ای از اتفاقی را که در اینجا 20."شود

افتاد، درک می کردیم! او با ف یلت شایستۀ ختود در مقابتل دروازه هتای آستامن ایستتاده و بته آنهتا 

باالی دیوار فرمان داد که در مقابلب باز شوند. فرشتگان با شنیدن صدای او به طر  برد دویده و از 

آنها متی پرستند: " ایتن شتاه جتالل کیستت کته حتتی  21خیره شدند تا نظری اجاملی به او بیندازند.

دروازه های آسامن بایتد در برابتر او تستلیم شتوند؟ ایتن مترد کیستت کته بته نتام ختود متی آیتد و بته 

ختود را ختم شایستگی ف یلتب خواهان ورود می باشد؟" حتی بزرگرتین رَسافین در نزد او رسهتای 

کرده و خود را در ح ور خدا می پوشانند تا تصدیق کنند که از خود هی  عتدالتی ندارنتد، تتا نشتان 

آنهتا بته 22شان از خدا رسچشمه می گیرد و در نتیجتۀ فتیض او متی باشتد. دهند که ف یلت و جالل

تنهتا در آستامنها  شایستگی خود منی بالند و به نام خود هی  ادعایی ندارند. به هر حال، این مرد نه

ادعا می کند، بلکه در پیشگاه تخت خدا نیز ادعا می کند! پس این پادشاه جالل کیست؟ در پاستخ 

 به این س ال، مسیح برای بار دوم صدای خود را برافراشته و فریاد می زند: "خداوند نیرومنتد و دالور،

فرازیتتدس ای درهتتای قتتدیمی، خداونتتد کتته در جنتتگ، دالور استتت. ای دروازه هتتا، رسهتتای ختتود را برا

  23برافراشته شوید، تا شاه جالل داخل شود." 
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فرمان دوم، متام س االت دیگر را خاموش می کند. قدرت صدای او، هّویتب را آشکار می کند. کلمه 

بی درنتگ، قفلهتای قتدیمی متی 24بود که جسم پوشید، پرس انسان به جایگاه قبلی خود صعود کرد.

 لرزند و دروازه ها در برابر عیسی نارصی تسلیم می شوند:شکنند، الوارها می 

 

  25پرس خدا، 

  26پرس آدمس 

  27از روح القدس آبسنت شده،

لب داوودس   28از ص 

  29الوهیت کامل به صورت جسامنی.

  30شیِر قبیلۀ یهودا،

  31برّه ای که گناه از جهان برمی گیرد!

  32بدون رشم در مقابل تخت خدا،

 33ه ما را برادران بخواند.عار ندارد ک

  34داور زندگان و مردگان،

  35مدافع قوم خود.

 

فرشتگان، جالل آن لحظه را تا ابتد بتازگو خواهنتد کترد. پرِست ظفرمنتد بتازمی گتردد، درحالیکته ااتر 

زخمهایی را بر خود دارد که پیروزی او را اابت می کند. او سنِد قرضهایی را که بر ضّد قتومب نوشتته 

رشیتر را کته قتوم او را در بنتدگِی مجتازات مترگ  36، باطل ساخت و بر صلیب میخکوب کرد.شده بود

از عدالت خدا دفاع کترد، ختدایی  37نگاه داشته بود، خلع سالح کرده و در نظر همگان رسوا ساخت.

به همین دلیل، متام آسامن بر او که سوراخ شتد، نگریستته  38که انسانهای رشیر را عادل می شامرد.

با صدای بلند فریاد می زنند: " آن بترۀ  بتح شتده ستزاوار قتدرت، دولتت، حکمتت وتوانتایی استت، و 

  39سزاوارحرمت، جالل وستایب." 
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درحالیکه مسیح ظفرمندانه از دروازه های ابدی عبور می کند، پدر به او اشاره می کند کته بتر تختت 

در آنجا در جایگاه فراتر از هر ریاست و  جلوس کند و جایگاه شایستۀ خود را در کنار او دریافت کند.

قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عرص و چه در عرص آینده ممکن استت از آِن کستی 

بته ایتن  40شود، می نشیند تا همه پرس را حرمت گذارنتد، هتامن گونته کته پتدر را حرمتت متی نهنتد.

شد: "خداوند به خداوندگار من گفت: "بته دستت  ترتیب، نبّوت داوود در نهایت و به طور کامل انجام

   41راست من بنشین." 

عیسی نارصی، برادر ما، شاه جالل است. او یک خدای تازه به دوران رستیده یتا یتک موجتود ختوبی 

نیست که به تازگی ارتقاء یافته باشد. او پرس ازلی خداست، او که همذات با ختدا بتود، از برابتری بتا 

ره نجست، بلکته جتالل ختود را کنتار گذاشتت، جستم پوشتید و بته عنتوان کّفتارۀ خدا به نفع خود به

رد. در روز سوم از مردگان برخاست، و بعد خود را به طور زنتده و بتا دالیتل قتانع  42گناهان قوم خود م 

کنندۀ بسیاری ظاهر ساخت، او به آسامن صعود کرد و در جایگاه ختود در دستت راستت مقتام کربیتا 

جا به عنوان کاهن اعظم و پیرشِو قوم خود و به عنوان خداوند و داور همۀ مخلوقات بر در آن 43نشست.

 تخت نشست.
 

 مسیح به عنوان میانجی

وقتی عیسی مسیِح انسان به دست راست خدا صعود کرد، بترای همتۀ چیزهتا بتین ختدا و مخلوقتات 

جنبه، نشاندهندۀ برتری پرست میانجی شد. هد  پدر از اعطای این امور به او، چند منظوره بود و هر 

و محبت بی پایان پدر نسبت به او بود. نقب مسیح به عنوان میانجی، جلوه ای در زمان و خلقت بود 

که رابطۀ ازلی پدر و پرس را آشکار کرد. در ابتدا باید بدانیم که همیشه هد  و خشنودی پدر در این 

به همین دلیل، خشنودی خدا  44انجام نشود. بود که پرس در همه چیز برتر باشد و هی  چیز بدون او

همیشه در این بود که از طریق میانجیگری پرس به خلقت رسیدگی کند. او دنیتا را از طریتق پرستش 

خلق کرده و نگهداری می کند، خود را از طریق پرستش آشتکار متی کنتد و دنیتا را از طریتق پرستش 

 46ی خواهد کرد.یک روز از طریق پرسش دنیا را داور  45نجات می دهد.

دوماً، باید بدانیم که کار میانجیگری پرس بر روی جلجتا، همیشه در مرکز مکاشفۀ خدا برای خلقتب 

خواهد بود. مرکزیت و برتریّت آن، در طول عرصهای بی پایان ابتدیت از بتین نخواهتد رفتت، بلکته بتا 

 یل افزایب خواهد یافت. ادامۀ تعّهد بی پایان خلقِت نجات یافته به جستجوی جالل بیکران انج
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سوماً، باید همیشه این حقیقت را به یاد داشته و به آن ببتالیم کته هتر هدیتۀ نیکتو و کامتل از جانتب 

افترادی کته  47خدایی است که از طریق پرس و به خاطر پرس، خلقت را تا ابد تحت فی تب قترار داد.

یکتویی را کته تابحتال شتناخته انتد، خدا را پرستب می کنند و افرادی که او را لعنت می کنند، هر ن

جایگاه کلیستا در نتزد ختدا و عطایتایی کته بته فراوانتی بته کلیستا  48مدیون میانجیگری پرس هستند.

بارانی که بر رشیران می بتارد و آفتتابی کته رویشتان را گترم  49بخشیده شده، به خاطر پرس می باشد.

 می سازد از طریق او بخشیده شده است!

دانیم که جسم پوشیدن، جنبۀ تازه و حیرت انگیزی به کتار میتانجیگری پرست بخشتید. چهارماً، باید ب

عیسی مسیِح انسان، پرس ازلی خدا و پرس حقیقی آدم، اکنون جهان را پایدار نگاه داشتته، حکومتت 

کرده و میانجیگری می کند، همۀ اینها به خاطر جسم پوشیدن و جالل یافنِت نهایی او در جسم متی 

یج این حقایق، شگفت انگیتز استت. نقطتۀ اود هتد  ختدا بترای خلقتت، بواستطۀ عیستی باشد. نتا

 نارصی و از طریق او انجام شده است.
 

 مسیح، پیرشِو ما

گزارش خلقت در پیدایب به ما توضیح می دهتد کته ختدا انستان را بته شتباهت ختود آفریتد و قصتد 

اعطای این عنوان ویژه از جانتب ختدا  50د.داشت که او بر متام زمین به عنوان مناینده اش فرمان بران

 به مخلوق که رصفاً از گِل ساخته شده، مزمورنویس  را برانگیخت و او با تعجب اعالم کرد:

چون به آسامنهای تو بنگرم، که صنعت انگشتان توست، و به ماه و ستارگان که تو برقترار داشتته ای، 

ی آدم، که به او روی منتایی؟ او را انتدکی کمترت گویم: " انسان چیست که در اندیشه اش باشی، و بن

از فرشتتتگان ستتاختی و تتتاد جتتالل و اکتترام را بتتر رسش نهتتادی. بتتر کارهتتای دستتتت، او را چیرگتتی 

  51بخشیدی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی.

وای خدا همه چیز را زیر پاهای پدر ما، آدم نهاد. خدا او را تاد خلقت ساخت، رِس نسل خود و فرمتانر 

در نتیجته،  52کارهای دستب. به هر حال، او به رسعت فریِب مار را خورد و در رسکشی به او پیوست.

انسان جایگاه رفیع خود را از دست داد، متتام خلقتت را بته آشتفتگی، بطالتت و بردگتی فستاد مبتتال 

کته نتیجتۀ آن بعالوه، انسان باید ح ور خدا را ترک کرده و تحت داوری الهی قرار می گرفتت  53کرد.

  54مرگ بود.
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بهشت از نظِر انسان محو شد و بازگشت، کامالً غیرممکن بود. با اینحتال در راِز مشتیت الهتی ختدا، 

در زمان کامل، خدا پرسش را  55پیب از آغاز جهان، کار عظیمی طراحی شده بود که آشکار می شد! 

 بازخرید کند و آنها را به جتالل بتزرگرت فرستاد تا به نسل سقوط کردۀ آدم بپیوندد، قومی را برای خدا

این بحث و گفتگویی مهم در باب دوم کتاب عربانیتان متی  56از آنچه از دست داده بودند، بازگرداند!

 باشد: 

او)خدا( جهان آینده را که از آن سخن می گوییم، زیر فرمان فرشتگان قرار نداد. اما شخص در جایی 

ست که در اندیشه اش باشی، و بنی آدم، که به او روی منایی؟ شهادت داده، گفته است: "انسان چی

او را اندکی کمرت از فرشتگان ستاختی، و تتاد جتالل و اکترام را بتر رسش نهتادی و همته چیتز را زیتر 

پاهای او نهادی."خدا با قترار دادن همته چیتز زیتر فرمتان او، چیتزی بتاقی نگذاشتت کته مطیتع وی 

ی بینیم که همه چیز زیر فرمان او باشد. اما عیستی را متی بینتیم نباشد. اما در حال حارض، هنوز من

که اندک زمانی پایینرت از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاد جتالل و اکترام بتر رسش نهتاده شتده 

  57است، چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد.

ن عطا شتد، ختدا بترای خلقتت تتازه و جهتان آینتده نقشته ای مطابق حکمتی که به نویسندۀ عربانیا

این جهان تازه برای فرشتگان نخواهد بود، بلکه بترای افترادی کته از نستل ستقوط کتردۀ آدم  58دارد.

بازخرید شده اند. به همین دلیل، پرس جاودانی خدا، اندک زمتانی کمترت از فرشتتگان شتد تتا طعتِم 

نها را از جزای مرگ بازخرید کند و بته جایگتاه پ ترجالل کته ختدا مرگ را برای متام قوم خود بچشد، آ 

 برای آنها درنظر گرفته بود، بازگرداند.

در حال حارض، برای همه م سلّم است که این طرح باید به طتور کامتل اجترا شتود، چتون هنتوز منتی 

بینتیم کته از به هرحتال، عیستی را متی  59بینیم که همه چیز زیر فرمان قوم بازخرید شدۀ خدا باشد.

او  60مردگان برخاست، به دست راست مقام کربیتا صتعود کترد و بتا جتالل و حرمتت تاجگتذاری شتد.

او بیعانۀ امید حتارض و پیرشتو  61پیشاپیِب قوم خود به عنوان قهرماِن نجات ایشان به آنجا رفته است.

کنتد کته خلقتت  می باشد که بسیاری از پرسان را وارد جالل خواهد کترد! کتتاب مقتدس اعتالم متی

مشتاقانه خواهان آشتکار شتدِن پرستان خداستت و بترای آزادی آن از بردگتی فستاد بته آزادی جتالل 

فرزندان خدا ناله می کند. به خاطر یک انسان، عیسی، خلقت ناامید نشده و ما نیز ناامید نختواهیم 

 شد!
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 مسیح، کاهن اعظم ما

یک میانجی بود که بتواند در سطحی برابر با  در طول تاریخ، مشکل بزرگ انسان سقوط کرده نیاز به

خدا معامله کرده و همچنین به انستان در جایگتاه ستقوط کترده و بیچتاره اش رستیدگی کنتد. بترای 

کسب صالحیت میانجی بین خدا و انسان، الزم بود که هر دو ماهیت ایتن میتانجی، ماهیتت الهتی و 

پیوندد، بدون تغییر، ترکیتب یتا رسدرگمتی." انسانی، "به طور جدایی ناپذیری در یک شخص به هم ب

او به خاطر اینکه  63شخص که خدای کامل است و با خدا برابر است، می تواند با خدا معامله کند. 62

انسان حقیقی بود و در همه چیز وسوسه شد و بی گناه ماند، می توانست با ضعف انستان همتدردی 

ورد نیاز برای یک میانجی بود، و برای جالل ختدا و این خصوصیات م 64کند و برای آنها شفاعت کند.

تسلّی جانهای ما، همۀ اینها و حتی بیشرت از ایتن در شتخص عیستی نتارصی بترآورده شتد. او کتامالً 

  65خداست و به طور یکسان از متام صفات، جالل و ستایب های الهی برخوردار است.

وشیدن، از هر حیث مانند برادران خود شد و در او با جسم پ 66به همین ترتیب، او کامالً انسان است.

به همین دلیل، او کاهن اعظتم امتین و رحتیم استت کته متی  67همه چیز وسوسه شد ولی گناه نکرد.

 68تواند با آنانی که ناآگاهانه به راه خطا می روند به نرمی رفتار کند و با ضعفهای آنها همدردی کنتد.

او  69نها در گذشت تتا در ح تور تختت ختدا از متا دفتاع کنتد.او با ف یلت و شایستگی خود، از آسام

او بتا جستم  70بدون رشمساری در پیشگاه خدا می ایستد و عاری ندارد که ما را برادران خود بخوانتد.

جالل یافته، انسانی شد که "پیشاپیب ما" جالل یافت و انسانی که "برای ما" به ح تور تختت ختدا 

  71ۀ قوم خود بر روی تخت نشسته و تا ابد برای آنها شفاعت می کند.رفت. در آنجا به عنوان منایند

پاتریارک ایوب یک میانجی می خواست که صالحیت بتی نظیتری داشتته باشتد تتا بتوانتد بتر ختدا و 

کسی که ایوب خواهانب بود، اکنون به صورت پایتدار بتر دستت راستت ختدا  72انسان دست بگذارد.

 د متام اعصار، با قربانی خود، گناه را برداشت و به آستامن رفتت تتا درقرار گرفته است. او در نقطۀ او 

ما از طریق او، لنگری محکم و ایمن برای جتان ختود داریتم،  73ح ور خدا برای قوم خود ظاهر شود.

او قادر است که ما را "جاودانه" نجات بخشد، چون  74امیدی که به محراِب درون حجاب راه می یابد.

  75ت تا برای ما شفاعت کند.تا ابد زنده اس

اگرچه مسیح کّفارۀ ما را در جلجتا تکمیل کرده و رشوط الزم برای عادل شمردگی متا را فتراهم کترد، 

این یکی از زیباترین  76کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیح به شفاعت از قوم خود ادامه می دهد.
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ک منتی شتود. محقتق برجستتۀ کتتاب تعالیم در متام کتاب مقدس است، ولتی غالبتاً بته درستتی در 

مقدس، چارلز هاد نوشت: "کمرت متی تتوان دربتارۀ ماهیتت شتفاعت مستیح صتحبت کترد. در بیتان 

 و جان موری اینطور نوشت: 77افراطی مطالب کتاب مقدس و توضیح کامل آنها خطایی وجود دارد."

عمومی مسیحی نشتان گاهی اوقات، ویژگی شفاعت خداوند ما به شکل عجیب و اشتباهی در افکار 

بتدانیم کته تتا ابتد بتا دستتان بتاز در ح تور پتدر  Oranteداده شده است. نباید او را به عنوان یتک 

ایستاده، مانند تصاویری که در موزاییکهای رسدابها دیده می شودس و به شّدت گریستته و اشتک متی 

می کندس بلکه باید او را به  ریزد و در ح ور خدایی که مایل به انجام این کار نیست، برای ما شفاعت

خت نشسته بدانیم که خواستۀ خود را به  پدری متی گویتد کته همیشته بته تپادشاِه بر  -عنوان کاهن

درخواست هایب گوش داده و آنها را انجام متی دهتد. زنتدگی خداونتد متا در آستامن دعتای او متی 

، ته شده و م ار استس متتاس او بتا پتدرباشد. او که یکبار خود را قربانی کرد، این قربانی کامالً پذیرف

فوری و ناگسستنی استس خدمت کهانت او برای قومب بی پایان است، بنابراین نجات که برای آنهتا 

  78ت مین می کند قطعی است.

با علِم بر این هشدارها از جانب چنین محققین نامداری، باید از خود بپرسیم: "معنتای واقعتی اینکته 

در مطالب بعدی  79ت، کسی که همیشه برای ما شفاعت می کند، چیست؟" مسیح کاهن اعظم ماس

 به چهار حقیقت مربوطه می پردازیم.
 

 عیسی برای قوم خود کّفاره کرد

اوالً، شفاعت مسیح شامل این است که یکبار برای همیشه به عنوان قربانی گناهان ما و به نیابتت از 

یم که شفاعت دامئی مسیح برای تکمیل کاستی موجود ما، نزد خدا حارض می شود. ما نباید فکر کن

در کّفاره یا برای دریافت بخشب برای گناهان قومب می باشد. کتاب مقدس به وضوح می گوید که 

مسیح در نقطۀ اود متام اعصار ظاهر شتد تتا یکبتار بترای همیشته بتا قربتانی ختود، گنتاه را از میتان 

سندۀ عربانیان به این شکل آنرا بیان می کند: " هر کاهن، هر نوی80برداشته و تا ابد ما را رهایی دهد.

روز به خدمت می ایستد و هامن قربانیها را که هرگز منی توانند گناهان را از میان بردارند، بارها می 

گذراند. اما این کاهن، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، بته دستت راستت 

ام، در انتظتار استت کته دشتمنانب کرستی زیتر پتایب گردنتد، زیترا بتا یتک خدا بنشست. از آن هنگ

  81قربانی، تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است." 
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مرگ مسیح، یکبار و برای همیشه مشکل گناهان ایامنتدار را در گذشتته، حتال و آینتده برطتر  متی 

یا رس بر زمین نهاده و با التتامس  کند. به همین دلیل، نباید فکر کنیم که مسیح در نزد پدر ایستاده

برای گناهان پیوستۀ قوم خود بخشب می طلبد. نشسِت او در دست راست خدا، بته شتکل عظتیم و 

ایتن جایگتاه پایتداری استت کته نبایتد فرامتوش  82ابدی یادآوری می کند که کّفاره انجام شده است.

 شود.

 

 عیسی برای قوم خود دعا می کند

به عنوان شفیع، رصفاً به عنوان یک مناینتده نیستت، بلکته شتامل شتفاعت دوماً، نقب عیسی مسیح 

واقعی یا برافراشنِت دعا و استغااه از جانب قوم خود در نزد خدا می باشتد. بترای اابتات آن، بته طتور 

 خالصه به سه منت می پردازیم:

ترد، بلکته برخیزانیتده نیتز شتد و بته دستت راستت  کیست که محکوم شان کند؟ مسیح عیستی کته م 

 83خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند.

پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می آیند، جاودانه نجات بخشد، زیترا همیشته زنتده 

  84است تا برایشان شفاعت کند.

بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد، و غنیمت را با زورآوران تقستیم خواهتد کترد. 

زیرا جان خویب را به کام مرگ ریخت، و از خطاکتاران شتمرده شتدس او گناهتان بستیاری را بتر دوش 

  85کشید و برای خطاکاران شفاعت می کند. 

وقتی پولس رسول و نویسندۀ عربانیان به خدمت شفاعت مسیح اشاره می کنند، از یک کلمۀ یونانی 

 86، استتدعا یتا شتفاعت را نشتان متی دهتد.که به وضوح عمل دعا entugchánoاستفاده می کنند: 

استفاده می کند که  pagaاشعیا در نبّوت خود دربارۀ خدمت شفاعت مسیحا در آینده، از فعل عربی 

بنابراین، به منظور امانتداری نسبت بته معنتای  87به معنای استدعا کردن یا میانجی شدن می باشد.

ه برسیم که شفاعت مسیح شامل دادختواهی از قتوم اصلی و زمینۀ این اصطالحات، باید به این نتیج

 خود در نزد خدا می باشد.   

در خدمت شفاعت، قدرت و شکوه طبیعت دوگانۀ مسیح می درخشد. خدا بته عنتوان دانتای مطلتق، 

به عنوان انسان  88بدون واسطه، بدون تالش و کامل. -هر آزمایب، وسوسه و نیاز قوم خود را می داند
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او به  89سوسه شد، می تواند با قوم خود همدردی کند و در مشکالت یاریشان دهد.که در همه چیز و 

انسان قادر است به پیشگاه تخت خدا برود و برای قوم خود با آگاهی کامتل از نیازشتان،  -عنوان خدا

 همدردی کامل نسبت به آنها و درک کامل ارادۀ خدا، شفاعت کند.

مفّصتلرت ماهیتت شتفاعت آستامنی مستیح بترای قتومب اگرچه ممکن است که متا خواهتاِن توصتیف 

باشیم، اما باید با احتیاط زیاد به این مستئله بپتردازیم. کتتاب مقتدس در متورد ایتن موضتوع تقریبتاً 

ساکت است. به هر حال، شاید بتوانیم با توجه به ماهیت شفاعت مسیح در طتول ختدمت زمینتیب، 

 آگاهی کمی بدست آوریم. جان موری می نویسد: 

تعلیم و عمل عیسی بر روی زمین باید شاگردانب را تشویق کند که در او شفیع همیشه حتارض ختود 

را ببینند. او به شمعون پطرس در شام آخر گفت: "من برای تو دعا کردم تا ایامنت تلتف نشتودس پتس 

بته چته  (. اگر بپرسند که شفاعت آستامنی او32: 22چون بازگشتی، برادرانت را استوار بدار." )لوقا 

شکل می باشد، چه پاسخی بهرت از این که او هنوز برای قوم خود در دست راست خدا هتامن کتاری 

ابت شده، متعلق بته هتامن  17را می کند که در روی زمین برای پطرس کرد؟ و دعایی که در یوحنا 

ق شبی است که به او خیانت شد، و به درستی، دعای کتاهن اعظتم نامیتده شتد و یتک مطالعتۀ دقیت

دربارۀ آن کمک می کند تا به طور قابل مالحظه بدانیم که وصِف خداوند به عنوان شفیعِ افرادی کته 

  90توسط او نزد خدا می آیند، چه مفهومی دارد.

 

 عیسی از قوم خود در مقابل شیر دفاع می کند

د کته بتا او در سوماً، شفاعت مسیح شامل دفاع از ایامندار در برابر اتهامات رشیر و افترادی متی باشت

یک صف می ایستند. کتاب مقدس رشیر را به عنوان مّدعی برادران خطاب متی کنتد کته شتبانه روز 

ترجمته شتده  diábolosاز کلمۀ یونتانی  رشیردر حقیقت، نام 91در پیشگاه خدا بر آنان اتهام می زند.

شتد. در زنتدگی که نشاندهندۀ متهم کننده یتا شتخص استت کته مایتل بته اتهتام و افترتا زدن متی با

کنونی، رشیر دامئاً مسیحیان را بدنام و متهم می کند، اما مسیح در پیشتگاه تختت ختدا از ایامنتدار 

دفاع می کند. باید توجه داشته باشید که این دفاعیه بتا تکیته بتر بیگنتاهی، شایستتگی ایامنتدار یتا 

ما غالباً گناهکتاریم و رشیتر اعتبار اتهام رشیر نیست. اگر اینطور بود با شکست مواجه می شد، چون 

غالباً در اابات گناه ما درست می گویتد. امتا دفتاع متا برپایتۀ کتار کامتل و تغییرناپتذیر مستیح بترای 

 ایامندار می باشد. 
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رمهایی را که مرتکب شده ایم پرداخته و بنتابراین هتر اتهتام رشیتر را کته بته درستتی  او بهای کامل ج 

ن اعتامدی باعث شتد کته پتولس بنویستد: "کیستت کته محکتوم برعلیه ماست، باطل می سازد. چنی

شان کند؟ مسیح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای 

س ال این رسول، قطعاً بدیع می باشد. او می داند که تنها کسی کته حقیقتتاً  92ما شفاعت می کند."

ترد. حّق محکوم کردِن ما را دارد، هامن ک سی است که برای آزاد کردِن ایامنتدار از هتر محکتومیتی م 

اتهامات رشیر حریِف خون عیسی منی شود. حتی ضعیف ترین افراد در قوم خدا، به خاطر خون بترّه 

بعالوه، باید به این نکته اشاره کنیم کته مستیح نته تنهتا در  93بر بزرگرتین رشیران غالب خواهند شد.

 که در برابر حمالت رشیر برای قومب شفاعت می کند.برابر اتهامات رشیر، بل

عیسی در شِب پیب از مصلوب شدن، به پطرس گفتت کته شتیطان اجتازه خواستت تتا او را همچتون 

او ایتن کتار را بترای 94گندم َغربال کند، اما عیسی گفت بترای او دعتا کترد کته ایامنتب تلتف نشتود.

کلیسا انجام داده و تا پایان این عرص انجام خواهتد ایامنداران بیشامری در طول تاریخ دو هزار سالۀ 

 داد.
 

 عیسی، قوم خود را تسلّی می دهد

چهارماً و نهایتاً، شفاعت مسیح بزرگرتین تسلّی برای قومب می باشد. ایامنتدار از طریتق کّفتاره، بته 

وح القدس به طور تغییرناپذیری حق دارد که در نزد خدا بایستد. بعالوه، عمِل احیا کننده و سکونت ر 

او قدرت تازه ای بر گناه می بخشد. به هرحال، ایامندار به شکِل دردناکی از ضتعفهای بستیار زیتاد و 

شکستهای مکّررش آگاه است. اگر یک کاهن اعظم رحیم در آسامن نداشت که بتواند با مالیمتت بتا 

  95شد. جهالت و گمراهی او برخورد کند، این چیزها باعث افرسدگی و ناامیدی او می

باب چهارم و پنجم کتاب عربانیان به وضوح این حقیقت را نشان می دهد. در آنجا می آموزیم کته دو 

حقیقت قدرمتند در زندگی هر ایامندار وجود دارد. اولین حقیقت مربوط بته قتدرت کتالم ختدا بترای 

"زنده و م ار استت منایان ساخنت مخفی ترین افکار و اعامل در زندگی ایامندار می باشد. کالم خدا 

و ب رنده تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفس و روح، و مفاصل و مغِز استخوان را نیز جدا می 

کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است." 
دومین حقیقت مربوط به دانب مطلق خداستت. او از 96

ینب از نظر خدا پنهان نیست، بلکته "هی  چیز در متام آفر -هر فکر، کلمه و عمِل ایامندار آگاه است

  97همه چیز در برابر چشامن او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است." 
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این دو حقیقت: قدرت کالم خدا برای منایان کردِن گناه ما و دانب مطلق خدا که هی  انسانی قتادر 

ر دریتای عتدم قطعیتت و به مخفی شدن از آن منی باشد، برای فلتج کتردن ایامنتدار و انتداخنِت او د

شّک کافی است. به هر حال اینگونه منی شود، زیرا ایامندار در عیسی، کاهن اعظم رحتیم و امینتی 

را می یابد که می تواند با ضعفهای او همدردی کند، چون از هر حیتث وسوسته شتد، ولتی بتی گنتاه 

بلکته بتا اطمینتان بته ح تور به همین دلیل، شّک و ترس ایامندار را از مسیر خارد منی کند،  98بود.

 99تخت فیض می رویم تا رحمت یافته و فیض را دریافت کنیم کته در زمتان نیتاز یتاریامن متی دهتد.

رسود زیر، نوشتۀ َچریتی اِل. بَنکرافت می باشد که به شکل قدرمتندی این حقیقت پ رجالل را نشان 

 می دهد: 

 

 در نزد تخت خدا در اعلی

 رم.دادخواست کامل و محکمی دا

 کاهن اعظم بزرگ که نامب محبت است

 کسی که همیشه زنده است و برای من دادخواهی می کند.

 نام من بر کِف دستب ّحک شده،

 نام من در قلبب نوشته شده است.

 من می دانم که وقتی در آسامن می ایستد

 هی  زبانی منی تواند مرا از آنجا دور کند.

 

 مید شوموقتی شیطان مرا وسوسه می کند که ناا

 و گناه درونم را به من اعالم می کند،

 به باال نگاه می کنم و او را در آنجا می بینم

 کسی که به متام گناهان من پایان بخشید.
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رد  چون نجات دهندۀ بی گناه م 

 جان گناه آلود من آزاد شد.

 چون خدای عادل راضی شد

 به او نگاه کند و مرا ببخشد.

 

 اینک او، برۀ قیام کرده

 الت بی عیب و کامل من،عد

 من هستِم عظیم و تغییرناپذیر،

 شاه جالل و فیض،

رد.  کسی که در او نخواهم م 

 جان من با خون او خریداری شد،

 حیاتم با مسیح در اعلی مخفی شد،

 100با مسیح، نجات دهنده و خدایم! 
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 فصل بیست و پنجم

 

 صعود مسیح به عنوان رب االرباب

ا به غایت رسافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامهتا بتدو بخشتید، تتا بته نتام عیستی هتر پس خدا نیز او ر 

زانویی خم شود، در آسامن، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیستی مستیح خداونتد 

 است، برای جالل خدای پدر. 

 11 – 9:  2فیلیپیان  -

س فراتتتر از هتتر ریاستتت و قتتدرت و نیتترو و و در جایهتتای آستتامنی، بتته دستتت راستتت ختتود نشتتانید، بتت

حاکمیت، و هر نامی که چه در این عرص و چه در عرص آینده ممکن استت از آِن کستی شتود. و همته 

 چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا رَسِ همه چیز باشد. 

 22 – 20:  1افسسیان  -

است که کلیسا یک میتانجی دارد، بلکته جهتان یتک صعود عیسی مسیح، نه تنها ت مین کنندۀ این 

به صعود مسیح به عنوان شاه جالل اشتاره متی کنتد کته حتتی دروازه  24خداوند و داور دارد. مزمور 

چون او بر بتاالترین قلمروهتای خلقتت ستلطنت متی کنتد، متی 1های آسامن تحت تسلط او هستند.

نروایی متی کنتد و حتتی دروازه هتای هاویته نیتز توانیم فرض کنیم که بر قلمروهای پایین تر نیز فرمتا

  2تحت تسلط او هستند.

موضوع خداوندی مسیح در نبّوتهای عهدعتیق دربارۀ مسیحا و اعالمیته هتای رستوالن در عهدجدیتد 

متداول است. عیسی نه تنها نجات دهندۀ دنیاست، بلکته فرمتانروای مطلتق آن استت. بنتابراین اگتر 

او تأکید کنیم که مانع از فرمانروایی مطلقب شود، در ایتن صتورت منتی آنقدر بر نجات دهنده بودن 

توانیم نسبت به معرفی مسیح در عهدجدید یا انجیل او امین باشیم. واقعیت خداوندی مستیح بترای 

اعالمیۀ انجیل حقیقی، به اندازۀ انحصاری بودِن نجات دهندگی او رضوری است. این اتفتاق نیستت 

ست، اولین اعالمیۀ عمومی خود را دربارۀ انجیل با اعتالم خداونتدی عیستی که پطرس در روز پنطیکا

جمع بندی کرد: " زیرا داوود خود به آسامن صعود نکرد و با این همه گفت: "خداوند به خداونتد متن 

گفت: به دست راست من بنشین تا آن هنگتام کته دشتمنانت را کرستی زیتر پایتت ستازم." پتس قتوم 
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ن بدانند که خدا این عیسی را که شام بر صلیب کشیدید، خداونتد و مستیح ارساشیل، جملگی به یقی

  3ساخته است." 

صعود و تجلیل مسیح به عنوان خداوند را نباید به عنوان یک تعلیم کوچک در نظر گرفت که باید بته 

رد تا مانع از آزاِر فرهنگی شود که به  انتهای موعظۀ طوالنی صلیب افزوده شود و نباید آنرا کوچک شم 

سختی می تواند پادشاه قادر مطلق را در جهان بینی خود جای دهد. بلکه این موضوع باید جایگتاه 

خود را در میان رضوریرتین و مهمرتین تعالیم انجیل داشتته باشتد. تجلیتل مستیح بته دستت راستت 

، باید موضوع خدا، در کناِر رستاخیزش موضوع مهم در اعالمیۀ رسوالن و کلیسای اولیه بود. بنابراین

مهمی در انجیلی باشد که امروزه موعظه متی کنتیم. متا بایتد مستیح را بته عنتوان نجتات دهنتده ای 

باید مسیح را به عنوان 4موعظه کنیم که زحمتکشان و گرانباران را بی درنگ به سوی خود می خواند.

بتر آنهتا فرمتانروایی  خداوندی موعظه کنیم که به فرمانداران ملتها فرمان می دهد و با عصای آهنتین

اگرچه می توانیم چندین جلد کتاب با موضوع خداوندی مسیح بنویستیم، امتا ستعی متی  5می کند!

 کنیم به حقایقی بپردازیم که بیشرتین تأایر را بر درک ما و اعالمیۀ انجیل می گذارند.
 

 بنیاِن خداوندی مسیح

ایه یا بنیتاِن خداونتدی مستیح چیستت؟ از اولین س ال که باید مورد بررسی قرار دهیم، این است: "پ

جانب چه کسی یا از طریق چه کسی چنین چیزی برای او تعیتین شتد؟" بتر استاس کتتاب مقتدس، 

 بواسطۀ حکم الهی به او تعلّق دارد.  

پطرس در روز پنطیکاست اعالم کرد که خدا این عیستی را کته شتام بتر صتلیب کشتیدید، خداونتد و 

ت دیگر، هامن خدایی که بته او گفتت: "تتو جاودانته کتاهن هستتی، در به عبار  6مسیح ساخته است.

  7رتبۀ ِملکیِصِدق،" او را به عنوان خداوند و حاکم بر همه چیز منصوب کرد.

ستپرده مسیح در کلامت پایانی خود به شاگردانب اعالم کرد: " متام قدرت در آسامن و زمین به متن 

او بته عنتوان فرمتانروای مطلتق، لقبتی نبتود کته او بترای از اینجا درمی یابیم کته لقتب  8."شده است

 خودش تعیین کرده باشد، بلکه خدای پدر این عنوان را به او اعطا کرد.

داوود که با الهام از روح می نوشت، این حقیقت را نبّوت کترد: "خداونتد بته خداونتد متن گفتت: "بته 

عیستی در برختورد بتا 9ایتت ستازم."دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پ
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فریسیان و صدوقیان، از این منت نقل قول کرد تا نشان دهد که مسیحا بیب از یتک انستان استت و 

بتر استاس کتتاب مقتدس ختدا، داوود را بته 10فرمانروایی مطلق او فراتر از قلمرو زمینتی خواهتد بتود.

لتی داوود در روح بته پرِست مستیحایی عنوان مهمرتین و قدرمتندترین پادشاه ارساشیل تعیتین کترد، و 

آیندۀ خود به عنوان خداوند خود اشاره می کند، کسی که به دست راستت ختدا متی نشتیند. پتولس 

رسول تحقق این نبوت را در چندین رساله تأییتد متی کنتد. او بته کلیستای فیلیپتی نوشتت کته ختدا 

او بته کلیستای افستس 11خشتید." عیسی را به غایت رسافراز کترد و "نتامی برتتر از همتۀ نامهتا بتدو ب

توضیح داد که خدا عیسی را به دستت راستت ختود نشتانیده، فراتتر از هتر ریاستت ، قتدرت ، نیترو و 

  12حاکمیت.

باید بدانید که متون  کر شده، نشاندهندۀ اعطای اقتدار از جانب پدر به پرس، به عنوان یک رویتداد 

و اعرتا  به خداوندیب، رویدادی مربوط به آینده انجام شده می باشد. اگرچه دفاعیۀ جهانی مسیح 

است، ولی با اینحال واقعیتی در زمان حال است، قطعیت مطلِق چیزی کته همتۀ انستانها بایتد از آن 

آگاه شوند و قوم خدا به آن اعتامد کنند. عیسی مسیح به خاطر هویت خود و در نتیجۀ پاداش کاری 

مل بر متام قلمروهای خلقت را دریافتت کترده استت. یهودیتان که انجام داده، از جانب پدر اقتدار کا

اگر او فقط زانو می زد و شتیطان را پرستتب 13می خواستند عیسی را به اجبار پادشاه ارساشیل کنند.

به هر حال، مسیح بر متام این وسوسته هتا  14می کرد، شیطان متام ملکوت این دنیا را به او می داد.

ه خدمِت تنها کسی کرد که حقیقتاً متام قدرت را در دست دارد تا بتوانتد غالب شد و خود را متعهد ب

چنین اقتداری را اعطا کند. به همین دلیل، او توستط پتدر بته غایتت رسافتراز گردیتد. پتولس رستول 

 اینطور توضیح می دهد:

و چون در سیامی برشی یافت شد، خود را خوار ساخت و تا به مترگ، حتتی مترگ بتر صتلیب مطیتع 

ی ید. پس خدا نیز او را به غایت رسافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، تا به نتام عیستگرد

هر زانویی خم شود، در آسامن، بر زمتین و در زیتر زمتین، و هتر زبتانی اقترار کنتد کته عیستی مستیح 

  15خداوند است، برای جالل خدای پدر.
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 ُمَسلَّم بودِن خداوندی مسیح

خداوندی جهانی عیسی بر پایۀ حکم الهی می باشد، مفاهیم بسیاری دارد، اما یکی این حقیقت که 

بته شتکل  2از مهمرتین مفاهیم، تغییرناپذیر و مسلّم بودِن خداوندی او را ت تمین متی کنتد. مزمتور 

قدرمتندی این حقیقت را نشان می دهد، و یهودیان ، مسیحیان و هر دو آن را به عنتوان یتک مزمتور 

 فسیر کرده اند که سلطنت مسیحا را نشان می دهد:ارشافی ت

از چه سبب قومها می شورند و ملتها به عبث تدبیر می کنند؟ پادشاهان زمین بته صتف متی شتوند و 

فرمانروایان به مشورت می نشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح اوس که "بیایید بندهایشان بگسلیم 

در آستتامنها جلتتوس کتترده، متتی خنتتددس خداونتتدگار  و زنجیرهایشتتان از ختتود بیفکنتتیم." آن کتته

ریشخندشان می کند. آنگاه در خشم خویب بدیشان سخن خواهد گفت، و به غ ب خویب ایشتان 

  16را هراسان خواهد ساخت.خواهندگفت:"من پادشاه خودرا نصب کرده ام، بر کوه مقدسم َصهیون." 

کسی که در سلطنتب، اقتدار کامتل داشتته و ما در این مزمور دربارۀ پادشاهی داوودی می خوانیم، 

قلمرو قدرتب نامحدود خواهد بود. بعالوه، می بینیم که خدا پادشاه را بر تخت جهانی منصتوب متی 

کند. این تصمیم گیری، حّق ویژۀ خدا و مستّقل از خلقت است. نیاز بته تأییتد انستانها یتا فرشتتگان 

در حقیقت، اگر هر موجودی در آسامن، زمتین و هاویته ندارد و تداوم آن وابسته به کمک آنها نیست. 

با نیروی واحد جمع شوند تا برعلیه پادشاه خدا بجنگنتد، ماننتد ایتن خواهتد بتود کته ضتعیف تترین 

موجود در میانشان به تنهتایی بایستتد و تتأایری بتر آن نخواهتد داشتت. رسکشتی آنهتا بته انتدازه ای 

است که رسش را بر دنیایی از سنگ گرانیت می کوبتد! احمقانه و م حک است که مانند کِرم ریزی 

 کوچکرتین توجه به این مزمور ارشافی، این موضوع را به طور آشکار نشان می دهد!

در سه آیۀ اول این منت، شاهد دشمنی دنیا با مسیح و پیرشفت ملکوت خدا هستیم. ما از راز جنتگ 

خشونت و دشمنی برشیت برعلیته ارادۀ ختدا و 17م.دیرینه میان  ّریت زیان آوِر مار و  ّریت زن آگاهی

پادشاهب می باشد. انستانها، ستلطنت و ارادۀ عادالنتۀ مستیح را زنجیرهتای بترای رشارت ختود متی 

دانند. آنها می خواهند زنجیرهتا را پتاره کننتد و کنتار بگذارنتد، و تتا زمانیکته بترای انجتام رشارت آزاد 

ن دلیل، ملتهتا شتورش متی کننتد. ماننتد استبهای جنگتی نباشند، بدبخت و بیچاره هستند. به همی

خشمگین هستند که دیوانه وار برعلیه سلطنت انتصابی خدا می جنگند. حتی بزرگرتین رهربانشتان 

در این رسکشی رشکت می کنند. پادشاهان زمتین، محکتم ایستتاده و فرمانروایتان برعلیته خداونتد و 
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اینحال متام توطئه هتا، طترح ریزیهتا و بهترتین نقشته  مسح شدۀ او، با هم به مشورت می نشینند. با

هایشان، پو  و باطل است و بیشرتین تالش هایشتان بته جتایی منتی رستد. آنهتا ماننتد عنکبوتهتای 

کوچکی هستند که تار می بافند، با این امید که یک شیر غرّان را بته دام بیندازنتد. همتۀ دشتمنیها، 

نها فراموش کرده اند که هی  حکمتت، بصتیرت و مشتورتی مشورتها و جنگهایشان بی اهمیت است. آ 

آنها متوجه منی شوند که قطره ای در َدلَونتد، و همچتون غبتاری بتر  18برعلیه خداوند به کار منی آید.

کفۀ ترازو محسوب می شوند. با متامی قدرت و جالل شان، در برابر او هی  اند، و در نظتر او بطالتت 

آنها در تکرّب خود، مشورت حکیامنۀ داوود را رد کردند، کسی کته  19ایند.اند و از هی  هم کمرت می من

این هشدار را به متام ملتها و قومهای جهان داد: " متام اهتل زمتین از خداونتد برتستند، همتۀ متردم 

جهان او را حرمت بدارند. زیرا او گفت و شدس امر فرمود و بر پتا گردیتد. خداونتد نقشته هتای امتهتا را 

کندس او تدبیرهای قومها را عقیم می گرداند. اما نقشه های خداوند جاودانته پابرجاستت، و باطل می 

  20تدبیرهای دلب در همۀ نسلها."

خدا، عیسی نارصی را به عنوان پادشاه خود منصوب کرد و همۀ مخالفتهای افرادی که با او مخالفت 

داوود با الهام از روح القدس به می کنند، بی اهمیت و حتی م حک و مستّحِق متسخر الهی است. 

ما می گوید که آنکه در آسامنها نشسته بر مخالفان خود می خندد و استهزا می کند. توطئۀ دامئی و 

طرحهای افراطی آنها، او را رسگرم می کندس او بر خودستایی و تهدیدهایشتان ریشتخند متی زنتدس بتر 

نهتا را بته خودشتان بتازمی گردانتد. چتارلز بزرگرتین توهین هایشان می خندد و با یتک کلمته همتۀ آ 

اسپرجن اظهار می کند: "به مقام و بزرگتی ختاموِش آن قتادر مطلتق توجته کنیتد، و بته حقتارتی کته 

نصیِب شاهزادگان و قوم طغیانگرشان می کند. او خود را به زحمت منی انتدازد تتا برخیتزد و بتا آنهتا 

تتا چته انتدازه، تتالش هایشتان بتر ضتّد او، پتو ،  نها را تحقیر متی کنتد، او متی دانتد کتهآ او  -بجنگد

ژان کالون نیز می گوید: "بنابراین اجازه بدهید 21آنها می خندد."  پس به -غیرمنطقی و بیهوده است

که به خود این اطمینان را بدهیم که اگر خدا بالفاصله دست ختود را برعلیته افتراد خدانشتناس دراز 

 22زمان خندۀ اوست." منی کند، به خاطر این است که اکنون

فاصلۀ بین خدا و ملت رسکب آنقدر زیاد است که او نیازی ندارد که برخیزد یا حتتی ختود را بتر روی 

تخت سلطنتب جابجا کند. وقتی از رسگرمی جنگهای آنها خسته شد، با نشان دادن اندکی از خشم 

او حکتم تغییرناپتذیرش را در  خود با آنها صحبت می کند و آنها از ترس قادر به حرکت نخواهنتد بتود.
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رابطه با پرسش به آنها می گوید. مانند این استت کته بته آنهتا بگویتد: "بگتذار ملتهتا شتورش کننتد و 

فرمانروایان زمین برعلیه من بایستند. اما من، پادشاه خود را بر کوه مقّدسم بر تخت نشانیده ام. کتار 

 ه او می آید و اراده اش انجام می شود!"از کار گذشته و متام مخالفتها بیهوده است. پادشا

این سنگ به حکم الهی و بتدون کمتِک مشتورت یتا 23عیسی مسیح، سنگ است که دانیال نبی دید.

قدرت انسانی از کوه کنده شده بودس این سنگ، ستلطنت هتای زمینتی را کته بتا هتم بته رقابتت متی 

ن سنگ بته کتوه عظتیم تبتدیل شتد و متتام پردازند، از بین می برد و ااری از آنها باقی منی گذاردس ای

زمین را پ ر ساختس سلطنت این سنگ تا ابد باقی خواهد ماند و بته انستانهای دیگتر ستپرده نخواهتد 

شد. به همین دلیل، ملتها بسیار عصبانی شده اند. آنها قادر به کنرتل خشم شان نیستتند. ختدا بته 

د! امتا رفتتار و اعتامل شتان هتی  قتدرتی برعلیته چه جرأت پادشاه و قوانین خود را بر آنها تحمیل کر 

حکم خدا ندارد. این تخت سلطنت هرگز کنار نخواهد رفت، این جایگاه هرگز برای انتخابتات مجتدد 

باز نخواهد شد، هرگز تغییری ایجاد نخواهد شد و امکان شورش وجود ندارد. ختدای کتتاب مقتدس، 

لطنت تغییرناپتذیر و غیتر قابتل بحتث را بته خدایی است که به طور مطلق ستلطنت متی کنتد و او ست

 پرسش اعطا کرده است.

ما در عرص و فرهنگی زندگی می کنیم کته خودمختتاری انستان را برتتر از ستلطنت ختدا متی دانتد و 

آزادی بیاِن اشخاص را باالتر از رشیعت خدا. در حقیقت، خودمختاری انسان و آزادی بیان، گاوهتای 

اما به این آیات توجه کنید: "اما او یگانه استس کیست که  24ن هستند.مّقدس دوقلو برای انسان مدر 

"ساکنان زمین جملگی هی  شمرده می  25تغییرش دهد؟ او هر آنچه دلب بخواهد، انجام می دهد."

شوند، و او بر طبق ارادۀ خویب عمل می کند، در میان لشکر آسامن و ساکنان زمین. کسی را یاری 

این حقایق کتاب مقدس بسیاری از  26بازدارد، یا او را بگوید: "چه کرده ای؟" آن نیست که دست او را

افراد را خشمگین می کند. به هتر حتال، اینهتا بختب رضوری انجیتل متی باشتند و نبایتد بته ختاطر 

 مصلحت یا اشتیاق به بی رضر ساخنت انجیل، آنها را مخفی کرده یا کوچک بشامریم.

سنگ که معتامران رد  27یب کشیدید، خداوند و مسیح ساخته است.خدا این عیسی را که شام بر صل

مسیح اکنون با انتصاِب الهی، صاحب تخت سلطنت جهتان 28کردند، مهمرتین سنگ بنا شده است.

می باشد. انتصاِب او انتقاد پذیر یا قابل بحث نیست. او همیشه خداونتد و داور خواهتد بتود کته هتر 

ته باشد. نباید این حقیقت بزرگ از سکوی موعظۀ واعظ پنهان شتودس انسانی باید با او رس و کار داش
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بلکه باید به همه بدون کاستی اعالم شود. به هرحال، بایتد بته یتاد داشتته باشتیم کته متا از انستانها 

خواهب منی کنیم که عیسی را خداوند زندگی خود بستازند. بلکته، از آنهتا ختواهب متی کنتیم کته 

 29کرده، تصدیق کرده و تسلیم او شوند!خداوندی را که خدا منصوب 

 

 وسعِت خداوندی مسیح

َسلّم بودِن آن، اکنون توجته ختود را بته وستعت یتا اختیتارات  با توجه به پایه و اساس اقتدار مسیح و م 

قانونی اقتدار او جلب می کنیم. بر اساس کتاب مقدس، این اقتداری جهانی و مطلق است. عیستی 

شاگردانب اعالم کرد: "متام قدرت )اقتتدار( در آستامن و بتر زمتین بته متن در کلامت پایانی خود به 

نباید اجازه بدهیم که مخترص بودِن بیانیۀ او باعث شود که به اهمیتت آن شتّک  30سپرده شده است."

 exousiaاز استم یونتانی  اقتدارکنیم. این یکی از حیرت انگیزترین ادعاهای عیسی می باشد. کلمۀ 

شاندهندۀ اقتدار، حّق و قدرت می باشد. در زمینۀ صعود، به این معناست کته متتام ترجمه شده که ن

اقتدار در قلمرو قدرت یا خلقت، بدون محدودیت یا استثناء به مستیح ستپرده شتده استت. اشتاره بته 

آسامن و زمین، اابات بیشرتی بر این است که چیزی فراتر از حوزۀ اقتدار یا قدرت او نیست. نبّوتهای 

 عتیق و تعالیم رساالت عهدجدید، این موضوع را تأیید می کنند. از عهدعتیق:عهد

چون در رویاهای شب می نگریستم، دیدم که به ناگاه کسی مانند پرس انسان با ابرهای آستامن متی 

آمد. او نزد قدیم االیام رسید، و او را بته ح تور وی آوردنتد. حکومتت و جتالل و پادشتاهی بته او داده 

ام قومها ، ملتها و زبانها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودانه و بی زوال، و شد، تا مت

  31پادشاهی او زایل نخواهد شد.

در عهدجدید: " آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسامنی، به دستت راستت ختود 

هر نام که چه در این عرص و چه در عرصت نشانید، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و 

آینده ممکن است از آِن کسی شود. و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او بترای کلیستا 

  32رَسِ همه چیز باشد."

"پس خدا نیز او را به غایت رسافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشتید، تتا بته نتام عیستی هتر 

، در آسامن، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیستی مستیح خداونتد زانویی خم شود

 33است، برای جالل خدای پدر." 
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موسی گزارش می دهد که چگونه فرعون، یوسف را فراخواند تتا از ستیاهچال بیترون آورده شتود و در 

دوبتاره 35یتام حتارض شتد.پس مسیح از قرب بیترون آورده شتد و نتزد قتدیم اال 34پیشگاه او حارض شود.

موسی گزارش می دهد که فرعون به یوسف گفت: "بدون اجازۀ تو هی  کس در رسارس رسزمین مرص 

پس خدای پدر به مسیح متعال گفت: "بدون اجازۀ  36حق ندارد حتی دست یا پای خود را دراز کند."

د." دانیال از جایگاه ختود تو هی  کس در متام آسامن و زمین حق ندارد دست یا پای خود را دراز کن

در تاریخ، به آینده نگتاه کترد و وعتدۀ مستیح متعتال را دیتد کته نتزد قتدیم االیتام حتارض متی شتود و 

 حکومت، جالل و پادشاهی به او داده می شود تا همۀ قومها از هر زبانی او را خدمت کنند.

عنتوان حقیقتت انجتام شتده و از جایگاه پولس در تاریخ، او به عقب نگتاه کترد و تعتالی مستیح را بته 

واقعیت کنونی دید. او به ما اطمینان می دهد که مسیح اکنون به دست راست خدا نشسته، باالتر از 

هر ریاست ، قدرت ، نیرو و حاکمیت. مزمورنویس فقط گوشه ای از جالل مسیح را دیتد و نوشتت کته 

لک  او خواهد شد تا مطابق خواستۀ ختود ملتها به عنوان میراث به او بخشیده شده و کرانهای زمین م 

پولس رسول به دیِد ما وسعت بخشیده و نه تنها زمین و ساکنانب، بلکه کّل جهان 37با آنها رفتار کند.

را نیز به آن می افزاید. هر آنچته وجتود دارد، دیتدنی و نادیتدنی، تختهتا و فرمتانروایی هتا، ریاستتها و 

از محور جهان گرفته تتا دورتترین نقطتۀ گسترتش  38ده شدند.قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفری

آن، عیسی نارصی خداوند است! از کوچکرتین سلوِل بنیادیرتین حیات گرفته تا رَسافینی کته دارای 

قدرت و پیچیدگی غیرقابل تصّور اند، عیسی نارصی خداونتد استت. از قلتب رسستپرده تترین پیتروان 

عیسی نارصی خداوند است! از عرش آستامن تتا عمتِق هاویته،  خود گرفته تا م شِت بدترین دشمنب،

 عیسی نارصی خداوند است! منی توان دربارۀ سلطنت نامحدود و بالمانع او اغراق کرد!
 

 خداوندی مسیح و بیعت انسان

همۀ موجودات اخالقی، انسان و فرشتگان، دوست و دشمِن مسیح، یک رسنوشت نهتایی دارنتد: هتر 

با علِم بر این حقیقت و بتا  39زبان اقرار می کنند که عیسی مسیح خداوند است. زانویی خم شده و با

علِم بر طبیعت و وسعِت خداوندی مسیح، همۀ موجوداِت دارای عقل و منطق باید بداننتد کته پاستخ 

شخصی آنها به مسیح بسیار مهم است. چون خدا ایتن مستیح را خداونتد و داور جهتان ستاخته، هتر 

ی انسان یک موضوع فرعی است و در مقایسه با آن، یتک موضتوع جزشتی و نتاچیز موضوع دیگری برا

 می باشد. باید بزرگرتین نگرانی هر انسان، داشنِت جایگاه درست در نزد حاکم مطلق جهان باشد.



 

 

 
232 

تصمیم پوزش ناپذیر و اعالمیۀ کتاب مقدس این است که همتۀ انستانها، بتدون استتثنا، بترای بیعتت 

ایتن  40ضند و عواقب شومی در انتظاِر افرادی خواهد بود کته او را رد متی کننتد.کامل به مسیح مقرو 

نظریه برای انسان معارص بیب از یک رسوایی استس این ظاملانه، توهین آمیز،غیرقابل تحمل و حتی 

رم محسوب می شود. بنابراین، او بدون توجه به امکان اعتبار حکم مسیح به انسان، ناراحتت شتده  ج 

س االت را پرتاب می کند تا به هر خدایی که خواستار وفاداریب باشتد یتا او را موجتود کتامالً و رگبار 

خودمختاری نداند، اهانت کند. به هر حال، چنین بیهوده گویی، چیِز جدیدی نیستس چنین چیتزی 

در کتاب مقدس به عنوان واکنب عادی انسانهای رسکب به فرمانهتای ختدای قتادر مطلتق گتزارش 

 : شده است

  41" چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟" 

  42"یهوه کیست که باید از او فرمان بَرم؟"

  43" قادر مطلق کیست که عبادتب کنیم؟" 

با علِم بر عظمِت مسیح، پولس رسول مدتها پیب تنها پاسخی را که شایستۀ این مخالفتها می باشد، 

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا، 44خدا مجادله کنی؟"  نوشت: " اما ای انسان، تو کیستی که با

پس انسان کیست که مخالفت کند یا حتی توضیح  45عیسی نارصی را خداوند و مسیح ساخته است.

بخواهد؟ ما از ایوب می آموزیم که افرادی که خدا را مورد س ال قرار می دهند، مشورت را با کلتامت 

س آنها رداِی یک احمق را پوشیده و از خطرناکرتین مرزها عبتور بدوِن شناخت و معرفت مبهم می کنند

به هرحتال،  46می کنندس با عجله به جایی می روند که فرشتگان نیز می ترسند که در آن گام بردارند.

رص  نظر از گستاخی انسان، خدا خود را یک خدای رحیم و فیّاض نشان داده، دیرخشم و آکنده از 

ین، او بارها خود را در برابر چنین س االتی فروتن کرده و حتی رسکشرتین افراد بنابرا 47محبت و وفا. 

را هدایت کرده تا بدانند که چرا باید تحت هدایت او باشند و تسلیِم حکمب شوند. بترای احترتام بته 

 مسیح، در صفحات بعدی، چند دلیل را مطرح می کنیم. 
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 مسیح، خالق و نگهدارندۀ ما

 نها باید به پرس احرتام بگذارند، چتون او ختالق و نگدارنتدۀ آنهاستت. از مقّدمتۀ یوحنتااوالً، همۀ انسا

متوجه می شویم: "همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هی  چیز بدون او پدیتدار 

نویسندۀ عربانیان و پولس رستول تأییتد متی کننتد کته آنچته را کته پرست خلتق کترده، بته 48نگشت." 

هداری از آن نیز ادامه می دهد: "همه چیز را با کالم نیرومند خود نگاه می دارد،" و "همته چیتز در نگ

از این حقایق، به این نتیجه می رسیم که هر موجودی در آسامن و بر زمین، پیدایب  49او قوام دارد."

ه و نََفستب را و ادامۀ بقای خود را مدیون پرس خداست. عدم بیعت با کسی که به انستان حیتات داد

تقویت می کند، تکرّب بزرگی استس جنِگ انسان با کسی که کّل حیاتب وابسته به اوستت، دیتوانگی 

استس متسخِر کسی کته رص  نظتر از گناهتانب، او را برکتت متی دهتد، منونتۀ کتاملی از ناسپاستی 

 است. 

ر ختدا نیکوستت، چترا انسان سقوط کرده در تالش برای تربشۀ غفلتب از خدا، غالباً متی پرستد: " اگت

اجازه می دهد که چیزهای بد برای انسانهای خوب اتفاق بیفتد؟" به هرحال، ست ال صتحیحرت بایتد 

این باشد: "چرا خدا اجازه می دهد که چیزهای خوب برای افراد بد اتفاق بیفتد؟" یا حتی "اصالً چرا 

اسد هستیم که حقیقت ختدا چیزهای خوب اتفاق می افتد؟" ما نسل سقوط کرده و از نظر اخالقی ف

 را با بی عدالتی رسکوب کرده و فرمانروایی او را قاطعانه رد می کنیم. به همین دلیل، باید چیزی غیر

 از خشم و مرگ دریافت نکنیم. همۀ دنیا باید خشک شده و مبیرد.

ط بتا این حقیقت که نیکویی، زیبایی، خوشی، محبت یا هد  در قلمرو حیات انسانی وجود دارد، فق

علِم بر فیض و خیرخواهی پرس انسان نسبت به انسانهای رشیر توضیح داده می شود. در او زندگی و 

او آفتاب خود را بر بتدان  51او بخشندۀ حیات و نََفس و چیزهای دیگر است. 50حرکت و هستی داریم.

غتذا و  که از او متنّفرند با او قلب افرادی را 52و نیکان می تاباند، و باران خود را بر بدکاران می باراند.

 همۀ اینها اابت می کنند که ما بیعت کامل خود را به او بدهکاریم.53خوشی سیراب می کند.
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 مسیح، نجات دهندۀ ما

دوماً، همۀ انسانها باید به خاطر کار رهایی بخب پرست در جلجتتا، بته او احترتام بگذارنتد. اگرچته در 

ی برای نجات نیستیم، اما می توانیم بتی درنتگ اعتالم کنتیم کته اینجا قادر به درِک عمِق مشیت اله

عمل کّفارۀ مسیح برای کّل جهان منفعت داشته و حتی افرادی که کار نجات او را رد می کنند، فراتر 

 از آنچه که در کالم بگنجد، از آن بهره برده اند. خدا پرس خود را داد، و پرسش مشتاقانه جان ختود را

ناه شود تا افترادی کته بته او ایتامن متی آورنتد، هتالک نگردنتد بلکته حیتات جاویتدان داد تا کّفارۀ گ

 54یابند.

اگرچه برکات جلجتا، بیکران است، دو مّزیت آن برای بحث فعلی ما کاربرد فراوانی دارد. اولین مورد، 

 بخشب جهانی برای گناهان، مصالحه با خدا و امیِد حیات جاویدان استت. انجیتل، دعتوت جهتانی

برای همۀ انسانها در همه جا می باشد، انسانهایی که در قلبشان ایامن آورنتد و بتا زبانشتان اعترتا  

همچنین این وعدۀ جهانی را می دهد که هی  یک از افرادی 55کنند که عیسی مسیح خداوند است.

فی باشتد. این باید برای استوار ساخنِت بیعت همتۀ انستانها کتا 56که نزدش آیند، رانده نخواهند شد.

قلب ما به شکل فریبنده ای رشیر است، گناهان ما بسیار زیاد بتود و محکومیتت متان عادالنته. ولتی 

خداوندی که خود، حّق محکوم کردِن ما را داشت، مشتاقانه برای نجات ما، خود را تسلیِم مرگ کرد. 

مکن است کسی به این بسیار حیرت انگیز است! کتاب مقدس به ما یاد آوری می کند که به ندرت م

ختتاطر انستتانی پارستتا از جتتان ختتود بگتتذرد، امتتا وقتتتی متتا هنتتوز گناهکتتار بتتودیم، مستتیح در راه متتا 

رد. محبت مسیح نسبت به ما، باید قلبامن را بدستت آورده و باعتث شتود کته بتا او بته طتور کامتل 57م 

رد، پس ه متۀ انستانها دیگتر نبایتد بیعت کنیم. باید ما را به این نتیجه برساند که چون او برای همه م 

ترد و برخاستت، زنتدگی کننتد! در روز  58برای خود زندگی کنند، بلکه باید برای او که بته خاطرشتان م 

داوری، رشم بسیار بر چهرۀ افرادی می نشیند که با چنین خداوند پ رفیض بیعت نکردند! آنهتا تتا ابتد 

د کنیم؟ چطور توانستیم چنتین نجتات به فکر فرو می روند: "چطور توانستیم چنین محبت عظیم را ر 

 عظیمی را نادیده بگیریم؟"

دومین مّزیت جهانی جلجتا شامل برکات چندگانه است کته بته هتر گوشتۀ جهتان جتاری متی شتود: 

برکاِت جسامنی، مادی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگیس این فقط تعدادی از ایتن برکتات استت. همتۀ 

یح ادامه می دهند، از تأایرات انجیل بر خود و فرهنگشان انسانها، حتی افرادی که به رسکشی با مس
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بهره برده اند. اگرچه مسیح به خاطر اعامل مکروِه افرادی که به اشتباه خود را مسیحی خوانتده انتد، 

بسیار بدنام شده، اما انجیل حقیقی تنها نور درخشانی بوده که جهان را از تاریکی مطلق حفظ کرده 

اگرچته ممکتن استت  هتن دنیتوی  59ز فساد اخالقی کامل حفتظ کترده استت.و منکی بوده که آنرا ا

چنین ادعایی را مسخره کند، اما در روز داوری کامالً مورد حامیت قترار متی گیترد. در آن روز، تتاریخ 

واقعی آشکار شده و همه می بینند که هر چیز نیکویی که در قلمترو حیتات انستانی از آن بهتره بترده 

، وابسته به کار مسیح بر جلجتا، اعالمیۀ انجیل او و پیرشفت ملکوتب بتوده استت. اند، بطور پیچیده

این دفاعیه برای قوم خدا، خوشی عظیمی به همراه خواهتد داشتت، وقتتی ببیننتد کته خداوندشتان 

جالل را که شایستۀ اوست، دریافت می کند. به هرحتال، آن روز، روز رشمنتدگی زیتاد بترای افترادی 

ی  مزیتی در مسیح ندیدند ولی از مزایای مکاشفه، مترگ و مشتیت الهتی دامئتی او خواهد بود که ه

 بهره مند شدند.
 

 مسیح، پادشاه برگزیدۀ خدا

سوماً، همۀ انسانها باید به پرس احرتام گذاشته و با او بیعت کنند، چتون ختدا چنتین چیتزی را مقتّرر 

د، حتتی بته هتامن شتکلی کته بته پتدر کرده است. خدا تصمیم گرفته که همه به پرس احرتام بگذارنت

احرتام می گذارند. هر که به پرس احرتام نگذارد، به پتدر احترتام نگذاشتته و بته طتور مناستب داوری 

به طور خالصه، افرادی که از خداوند عیستی مستیح اطاعتت کترده و بته نتام او ایتامن  60خواهد شد.

نتظار کسانی است که او را رد می کنند. بته آورند، بهرۀ زیادی خواهند برد. اما عواقب وحشتناک در ا

همین دلیل داوود، این هشتدارهای جتّدی را بته ملتهتا متی دهتد: "پتس حتال خردمنتد باشتید، ای 

شاهان، و ادب شوید، ای فرمانداران جهان. خداوند را با ترس عبادت کنیتد و بتا لترز بته وجتد آییتد. 

شوید، زیرا خشتم او بته دمتی افروختته متی شتود. پرس را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هالک 

در این منت، سه عبارت را می بینیم که با هم متحد  61خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می برند."

شده و با صدایی واحد به همۀ انسانها اعالم می کنند که خدا برای پرسش، از دنیا چته متی خواهتد. 

ست که خداوند را با احرتام پرستب کنند. این عبارت می توانتد بته اوالً، این فرمان برای همۀ انسانها

این شکل نیز ترجمه شود،"خداوند را با ترس خدمت کنید". پرستب و ختدمت، دو ستوِی یتک ستّکه 

هستند: یکی بدون دیگری وجود ندارد. خدا از انسانها منی خواهد که تحمل کنند یا التتامس منتی 
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بلکه، فرمان می دهد که همۀ انسانها بیشرتین پرستتب و ختدمت کند که با پرسش همدردی کنند. 

 محرتمانۀ خود را تسلیم او کنند.

دوماً، این فرمان برای همۀ انسانهاست که با لرز در نزد پرس بته وجتد آینتد. آمیتزِش ایتن دو احستاس 

اس در کتتاب رای انسان معارص ناآشنا به نظر می رسد، اما غالباً، این دو احستب -جد و ترسو  -متّ اد

وجد، در نتیجۀ فیض و رحمت مسیح به افرادی است که تسلیم خداونتدی  62مقدس یافت می شوند.

او هستند. ترس، در نتیجۀ عظمت و قدرت اوست. قوم او وجد می کنند، چون او عار ندارد که آنهتا را 

بته او  63او می گذارنتد. برادران خود بخواند، ولی به خاطر برتر و اف ل بودن بر آنها، احرتام زیادی به

  64نامی اعطا شده که برتر از هر نام است.

سوماً، این فرمانی برای همۀ انسانهاست که پرس را جالل دهند. این عبتارت بته طتور تحتت اللفظتی 

ترجمه شده،" پرس را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هالک شوید." این کلامت برای شتنوندگان 

می رسندس به هرحتال، ایتن حقیقتت استت. دو رسنوشتت مفترط در مقابتل هتر  معارص، خشن به نظر

انسانی قرار گرفته: یکی سعادت بیکران و دیگری تترس بیکتران استت. عامتل تعیتین کننتدۀ ایتن دو 

مورد، پاسخ ما به عیسی نارصی می باشد. خدا او را به عنوان خداونتد جهتان منصتوب کترد و فرمتان 

قی، فرشتگان و انسانها، با خوشی، شکرگزاری و احرتام، تستلیِم ستلطنت داد که متام موجودات اخال 

ز آنها او شوند. خدا، نام مسیح را به عنوان فرصتی برای مرور و مناظره، در برابر انسانها قرار نداد. او ا

نخواست که ارزش او را بسنجند و انتخاب کنند. خدا ارزش مستیح را ستنجیده و نظترش را دربتارۀ او 

کرده استت. او بتر روی زمتین، در مألعتام، بتا برخیزانیتدنب از مردگتان، از او دفتاع کترد. او در  اعالم

آسامن، با نشانیدِن او به دست راست خود، احرتام خود را به مسیح نشان داد. حال، تنها کاِر خلقت 

 65یم کند.این است که از خدا اطاعت کند و متام ستایب، حرمت، جالل و قدرت را تا ابد به او تقد
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 هشدارهای مناسب

  66خدا این عیسی را که ملتها بر صلیب کشیدند، خداوند و مسیِح همه ساخته است.

این حکم غیرقابل فستخ  67سنگی را که دنیا رد کرد، مهمرتین سنگ برای متام کارهایب کرده است.

ت و انستانها بایتد است. به همین دلیل، عیسی نارصی همیشه سلطنت مطلق را برعهده خواهد داش

 با او رس و کار داشته باشند.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که عیسی کاهن اعظمی رحیم و امین است که برای همۀ آنانی که از او 

ولی بترای کستانی کته او را رد متی کننتد، ستنگ 68اطاعت می کنند، منشأ نجات ابدی گشته است.

ترد خواهتد شتد، و هتر کته هر که با ناایامنی بتر ر 69لغزش و صخرۀ سقوط است. وی مستیح بیفتتد، خ 

عیستی مستیح، نجتات 70مسیح با داوری بر روی او بیفتد، درهم خواهد شکست و پتودر خواهتد شتد.

دهنده است، اما خداوند نیز می باشد. هی  یک از این حقایق نباید بیب از دیگری برافراشته شوند، 

ندۀ عربانیان به شکل قدرمتندی این موضتوع را بلکه باید در تعادل کتاب مقدسی قرار بگیرند. نویس

نشان می دهد: " اما این کاهن)مسیح(، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، 

بتته دستتت راستتت ختتدا بنشستتت. از آن هنگتتام، در انتظتتار استتت کتته دشتتمنانب کرستتی زیتتر پتتایب 

  71گردند."

ان متی دهنتد کته ختود را قربتانی کترد تتا گنتاه این آیات، مسیح را بته عنتوان نجتات دهنتده ای نشت

دشمنانب را بردارد، ولی درعین حال خداوندی است که دشمنانب را مطیع خود می کنتد، افترادی 

را که به رسکشی خود ادامه می دهند، کرسی زیتر پتایب متی ستازد. هتر دو بیانیته بته طتور یکستان 

نستانها نبایتد بتا در نظتر گترفنِت بع تی از افراطی است، اما از حقیقت یکسان نیز برختوردار استت. ا

استعاره های مربوط به پرس و رد کردن بقیۀ استعاره ها، خود را فریب دهند. درست است که مستیح، 

برّه ای است کته گناهتان دنیتا را برمتی دارد، ولتی او بترّه ای استت کته در روز ظهتورش، بتزرگرتین و 

چون مسیح بته آنهتا دلستوزی منتی 72ن خواهند کرد.قدرمتندترین انسانهای روی زمین، خود را پنها

کند، برای طلب رحمت به صخره ها و کوهها التامس کرده و فریاد برمی آورند: "بر ما فترود آییتد و متا 

یوحنتای رستول ایتن مطالتب را گتزارش متی 73را از روی آن تخت نشین و از خشم بره فرو پوشتانید!" 

 کند: 
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و پیب رویم، هان اسبی است سفید، با سواری که امین و بر حق آنگاه دیدم که آسامن گشوده است 

می نامندش. او به عدل حکم می کند و می جنگد. چشامنب به آتِب مشتعل متی مانَتد و بتر رسش 

تاجهای بسیار است. و نامی دارد بر او نوشته که هی  کس منتی دانتد، جتز ختودش. ردایتی دارد بته 

ی شود "کالم خدا" است. سپاهیان آسامن از پی او می آمدند، خون آغشته و نامی که بدان خوانده م

سوار بر اسبان سفید، و در جامه های کتاِن نفیس و ستفید و پتاکیزه. و شمشتیری از دهتانب بیترون 

 می آید ب رّان، تا با آن بر قومها بتازد. "بر آنان با عصتای آهنتین حکتم خواهتد رانتد." َچرخ شتِت رشاِب 

مطلق را لگدمال خواهد کترد. و بتر ردا و ران او نتامی نوشتته شتده استت:  خشم و غ ِب خدای قادر

  74.شاه شاهان و رِب ارباب

خداوندی عیسی مسیح برای بع یها، امیدی مبارک و برای بع ی دیگر، کابوسی ترسناک است. به 

ا اعتالم هر حال، رص  نظر از پاسخ ما، این یک واقعیت تغییرناپذیر است. پاتریارک ایوب دربارۀ ختد

کرد: " او در اندیشه، حکیم است و در قدرت، تواناس کیستت کته در برابترش ایستتاده و کامیتاب شتده 

بی اغراق، این مطلب می تواند در مورد مسیح نیز بیتان شتود. او خداونتد استت و همیشته  75باشد؟"

عصتای چوپتان خداوند و داوری خواهد بود که هر انسانی نسبت به او پاسخگوست. ما می توانیم بتا 

به هر ترتیب، مسیح هدایت کترده و متا هتدایت ختواهیم شتد. بته  76هدایت شویم یا با عصای آهنین.

همین دلیل، عاقالنه است که از توصیۀ داوود پیروی کرده و پرس را تجلیل کنیم تا مبادا به خشم آیتد 

همتۀ آنتان کته بته او  و ما در راه هالک شویم. خشم او به دمی افروخته می شود، ولی خوشا به حتال

 77پناه می برند.
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 فصل بیست و ششم

 

 صعود مسیح به عنوان داور همگان

در گذشته، خدا از چنین جهالتی چشم می پوشید. اما اکنون به همۀ مردمان در هتر جتا حکتم متی 

 کند که توبه کنند. زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطۀ مردی که تعیین کرده استت، جهتان را

 عادالنه داوری خواهد کرد، و با برخیزانیدنب از مردگان، همه را از این امر مطم  ساخته است.

  31 – 30: 17اعامل  -

هنگامی که پرس انسان با شکوه و جالل خود به همراه همۀ فرشتگان بیایتد، بتر تختت پرشتکوه ختود 

انی کته گوستفندها را از خواهد نشست و همۀ قومها در برابر او حارض خواهند شتد و او همچتون شتب

 بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد.

 32 – 31:  25متی  -

یکی از بزرگرتین مفاهیم خداوندی عیسی مسیح این است کته او داور دنیتا خواهتد بتود. عیستی در 

ر کامتل بته او برخوردهای شدید با رهربان یهودی که قصد قتل او را داشتند، اعالم کرد که پدر اقتتدا

موعظه و مکتوبات رسوالن این ادعای اساسی را بارها و بارها تکترار 1داده تا بر متام زمین داوری کند.

می کنند: " اما خدا او را در روز ستوم برخیزانیتد و ظتاهر ستاخت، امتا نته بتر همگتان، بلکته تنهتا بتر 

یز او از مردگتان، بتا او ختوردیم و شاهدانی که خود از پیب برگزیده بود، یعنی بر ما که پس از رستاخ

نوشیدیم. او به ما فرمان داد تا این حقیقت را به قوم اعالم کنیم و شهادت دهیم کته ختدا او را مقترر 

  2فرموده تا داور زندگان و مردگان باشد."

موعظۀ پطرس، سه حقیقت بزرگ را آشکار می کند کته رشتوس مطالتب متورد بحتث متا دربتارۀ تعتالی 

یگاه داوری خواهد بود. اولتین حقیقتتی کته همتۀ انستانها بایتد ختود را بتا آن هامهنتگ مسیح به جا

سازند، این است که دنیا به کامل رسیده و روز داوری نهایی فرا می رسد. دومین حقیقتت ایتن استت 

که در آن روز، عیسی مسیح به عنوان خداوند و داور همگان خواهد بود. سومین و آخرین حقیقت که 
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توجه ماست، این است که خدا کلیسا را مأمور ساخته تا نه تنها مزایای انجیل را اعالم کنتد، خواهان 

 بلکه دربارۀ داوری بزرگ و قطعی دنیا به انسانها هشدار دهد!
 

 قطعیت و منصفانه بودِن داوری

ال، دیدگاه ماّده گرای حاکم بر جهان منی تواند هستی انسان را به عنوان چیزی بیب از بخت و اقبت

تاریخب را چیزی بیب از مجموعۀ اتفاقات و آینده اش را نامعلوم بدانتد کته هتی  کتامل هدفمنتدی 

ندارد. برعکس کتاب مقدس، هستی انسان را به عنوان عمتل هدفمنتد و خالقانتۀ ختدای اخالقتی و 

از قادر مطلق می داند که از طریق خلقت، مشیت الهی خود، کالم مکتوب و نهایتاً و بته طتور کامتل 

طریق جسم پوشیدِن پرسش، خود را بر انسانها آشکار کرد. بعالوه، کتاب مقدس تعلیم می دهتد کته 

خدا در داوری نهایی و وقتی همه چیز به کامل رسید، از همۀ انسانها حساب می خواهد. در آن روز، 

 د کرد.خدا همۀ انسانها را بر اساس پاسخشان به مکاشفه ای که دریافت کرده اند، داوری خواه

با علِم بر این حقایق، شخص مسیحی متوجه می شتود کته تتاریخ برشت اتفتاقی نیستت، یتا حتتی بته 

صورت گردشی نیست، بلکه به صورت خطّی متی باشتد. یتک آغتازی دارد و بتر استاس حکتم قطعتی 

خدای قادر مطلقی که آنرا به وجود آورده، پایانی خواهد داشت. به طتور ستاده، تتاریخ برشت در حتال 

ت است، حتی با عجله به سوی کامل نهتایی متی رود کته هتر انستانی داوری شتده و بتر استاس حرک

کاری که انجام داده یا انجام نداده، سزا خواهد یافت! پولس رسول می نویسد: "خدا به هر کتس بتر 

حسب اعاملب سزا خواهد داد. او به کسانی که با پایتداری در انجتام اعتامل نیکتو، در پتی جتالل و 

و بقایند، حیتات جاویتدان خواهتد بخشتیدس امتا بتر خودخواهتان و منکتراِن حقیقتت و رشارت حرمت 

  3پیشگان، خشم و غ ب خود را فرو خواهد ریخت."

برای اشخاص یا فرهنگی که ختود را مطتابق استتانداردهای ختود داوری متی کننتد، اعالمیتۀ پتولس 

سانها ایتن استت کته از نظتِر ختود عتادل دربارۀ داوری جهانی، امیدوارکننده است. خطای متداوِل ان

هستند. به هر حال، برای کسانی که هنوز متی تواننتد صتدای وجتدان را بشتنوند و مخصوصتاً بترای 

کسانی که کتاب مقدس را می شناستند، ایتن نگتران کننتده استت. چتون شتهادت کتتاب مقتدس و 

  نیکوکتاری نیستت و هتی  هتی4وجدان می گوید که همه گناه کرده و از جالل خدا کوتاه آمتده انتد.

بلکته آرزوهتای خودخواهانته، همتۀ  5کس در پِی جالل، حرمت و ابدیت نیست که از جانب خداست.

درنتیجه، همه  6عدالتی رسکوب کرده اند. انسانها را به حرکت واداشته و همۀ انسانها حقیقت را با بی
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مداخلته کترد و پرستش را بته همتین دلیتل، ختدا 7مورِد خشم و غ ب خدای قّدوس و عادل هستند.

فرستاد تا کّفارۀ گناهان انسان شتود. مترگ او، عتدالت ختدا را اجترا کترد و خشتم ختدا را فرونشتاند. 

اکنون هر که این را بشنود و به پرس ایامن آورد، نجات خواهد یافت. اما هر که پرس را رد کند، توستط 

   8او داوری خواهد شد.

اعث می شود که انصا  خدا مورد س ال قرار گیرد: خدا چگونه می غالباً این اعالمیۀ داوری جهانی ب

تواند افرادی را که هرگز موعظۀ انجیل را نشنیده یا دسرتسی بته کتتاب مقتدس نداشتته انتد، داوری 

کند؟ برای پاسخ به این س ال، اول باید به شهادت کتاب مقدس دربارۀ عدالت خدا بپتردازیم. شتاید 

این وقایع برداریم، اما شخصیت خدا را می شناسیم و می توانیم به هویتت او  نتوانیم پرده از راز همۀ

هتایب  تکیه کنیم. طبِق شتهادِت موستی، همتۀ اعتامل او عادالنته استت: "کارهتایب بته کتامل، راه

  9جملگی انصا ، او خدای امین و برکنار از بیدادس عادل است او و هم درستکار." 

قرار دهیم، انصاِ  خدا در داوری دنیاست که کتتاب مقتدس متی  حقیقت دیگری که باید مورد توجه

گوید که حتی منزوی ترین افراد در دور افتاده ترین نقاط دنیا، مکاشفۀ ختدا را تتا حتدودی دریافتت 

هر انسانی با آفریده شدن به شتباهت ختدا، یتک شتناخت 10کرده و در روز داوری هی  عذری ندارند.

ت غیرقابل انکار، این شتناخت را بیشترت تأییتد متی کننتد. اوالً، خلقتت سه واقعی11 اتی از خدا دارد.

دومتاً، 12اش شتهادت متی دهتد. خدا دربارۀ هستی، صتفات نادیتدنی، قتدرت ازلتی و طبیعتت الهتی

مشیت الهی، زمان مقّرر و مرز میاِن ملتها و اشخاص را تعیین کترده تتا او را جستتجو کترده و بیابنتد، 

سوماً، رشیعت خدا بر قلب هتر انستانی نوشتته شتده و بته عنتوان 13نیست. اگرچه او از هی  کس دور

راهنامی اخالقی عمل کرده و شهادتی بر این حقیقت است که خدا، خدای عادل است کته انستانها 

  14را بر اساس اعاملشان داوری خواهد کرد.

شهادت کتاب مقدس  حقیقت دیگری که باید در رابطه با انصا  خدا در داوری دنیا در نظر بگیریم،

است که می گوید انسانها پاسخ صحیحی به مکاشفۀ دریافت شده، نداده اند. به عبتارت دیگتر، آنهتا 

قربانی نیستند که باید مورد دلسوزی باشندس بلکه افراد رسکشی هستند که باید رسزنب شتوند. آنهتا 

، او را به عنتوان ختدا حرمتت اگرچه خدا را می شناختند 15حقیقت را با بی عدالتی رسکوب کرده اند.

آنها جالل و حقیقت خدا را با خودپرستی و پرستب مخلوقتات کتوچکرت  16نداشتند و سپاس نگفتند.

  17از خود معاوضه کردند.
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شناخت خدا یا اطاعت از احکامب برای آنها ارزشی نداشت و ختود را تستلیم هرگونته بتی عتدالتی و 

درستی بر همۀ انسانها در همته جتا داوری کنتد، چتون آنهتا خدا می تواند به 18فساد اخالقی کردند.

 واقعاً گناهکار اند. اگرچه به میزان متفاوت مکاشفه دریافت کرده اند، اما همه برعلیه مکاشفه ای کته

 دریافت کرده اند، رسکشی کرده اند.

هادت کتتاب حقیقت نهایی که باید در رابطه با انصا  خدا در داوری دنیا مورد توجته قترار گیترد، شت

مقدس است که همۀ انسانها بر اساس مکاشفه ای که دریافت کترده انتد، داوری خواهنتد شتد. ایتن 

یک قاعدۀ صحیح در کتاب مقدس است که هر که بته او بیشترت داده شتود، از او بیشترت نیتز مطالبته 

انتد بته همۀ کسانی که برعلیه مکاشفۀ دریافتی از طریق خلقت و وجتدان، گنتاه کترده 19خواهد شد.

خاطر نااطاعتی خود داوری خواهند شد. همۀ کسانی که برعلیه مکاشفۀ خدا از طریق کتاب مقدس 

بته هرحتال، متورد دوم بتا شتّدتی 20و انجیل گناه کرده اند، به خاطر گناهانشان داوری خواهند شتد.

، متی بیشرت از مورد اول داوری خواهد شد، چون حقیقت بیشرتی دریافت کترده استت. در هتر متورد

توانیم مطم  باشیم که در روز آخر، عدالت خدا در داوری، مورد دفاع قرار می گیرد. چنانکه مزامیتر 

شهادت می دهد: " اما خداوند جاودانه جلوس فرمودهس او تخت خویب را برای داوری استوار داشتته 

  21."است. او خود بر جهان به عدل حکم می راندس و بر قومها به انصا  داوری می کند

 

 خداونِد همگان، داوِر همگان است

دومین حقیقت بزرگ در موعظۀ پطرس این است که خدا عیستی مستیح را بته عنتوان داور زنتدگان و 

ردگان منصوب کرده است. این یک ادعای جداگانه در کتاب مقدس نیست، بلکه موضوع پیوسته  22م 

پولس رسول در موعظۀ ختود بته آتنیتان در اناجیل، کتاب اعامل، رساالت و آخرت شناسی می باشد. 

در تپۀ مریخ اعالم کرد: " زیرا )خدا( روزی را مقرر کرده که در آن بته واستطۀ متردی کته تعیتین کترده 

است، جهان را عادالنه داوری خواهد کرد، و با برخیزانیدن اش از مردگان، همه را از این امر مطم  

  23ساخته است." 

شهادت می دهند که هر انسانی، بدون استتثناء، بترای داوری نتزد  کتاب مقدس و کلیسای مسیحی

مسیح ایستاده و مسیح رسنوشت هر انسانی را تعیین خواهتد کترد. ایتن یتک حقیقتت کتامالً حیترت 

انگیز است که یک میانجی بین خدا و انسانها وجود دارد، آن انسانی که مستیح عیستی استت و یتک 

  24، آن انسانی که مسیح عیسی است.داور بین خدا و انسانها وجود دارد
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این هم دلیل دیگری برای جهانی بودِن سلطنت مسیح است. او یک خدای محلی با اقتتدار محتدود 

بر یک منطقۀ محصور شده نیست. او ع وی از یک شورای منتخب که بر جهان حکومت می کند یتا 

دهد. او تنها پادشتاه، خداونتد و یک دیوان محاکامت متحد نیست که در روز داوری کارهای را انجام 

فقط او به دست راست خدا 25داور همگان است. متام اقتدار در آسامن و زمین به او اعطا شده است.

نشانیده شده، فراتر از هر ریاست ، قدرت ، نیرو ، حاکمیت و هر نامی است که چه در این عرص و چه 

که عیسی نارصی است و در زمتان ستلطنت  آن انسان 26در عرص آینده ممکن است از آِن کسی شود.

پنطیوس پیالت س مصلوب شد، نه تنها تعیین کنندۀ رسنوشت هر انسانی می باشتد کته بتر روی ایتن 

 زمین زندگی کرده، بلکه فرشتگان و دیوها، تختها و فرمانروایی ها، ریاستها و قدرتها، هم در آستامن و

بعتالوه، او م سستان هتر متذهبی را در  27خواهد کرد.هم در زمین، دیدنی ها و نادیدنی ها را داوری 

 دنیا داوری خواهد کرد، افرادی که می خواستند او را از ریشه برکنند یا جاللب را از بین بربند. همۀ

 آنها با رشم و ترس بسیار در نزد او حارض خواهند شد.

او در بازگشتت اتانوی  28ند.این دنیا فقط یک رشیعتگذار و داور دارد که قادر است برهاند یا هالک ک

خود، آنچه را که اکنون در تاریکی نهان است، در روشنایی عیان خواهد کرد و نیّتهای دلهتا را آشتکار 

سپس به هر کس مطابق اعاملب پاداش خواهد داد و به هر کس مطابق اعاملتب  29خواهد ساخت.

لتب هشتداردهنده بته نظتر منتی برای کسانی که خود را عادل می دانند، ایتن مط 30سزا خواهد داد.

رسد. اما برای انسان حّساسی که از توصیۀ فیلسوفان قدیم پیروی کرده: "خود را بشتناس"س احتتامل 

بررسی دقیق هر فکر، کالم و عمل توسط یتک داور کتامالً عتادل و دانتای مطلتق، ترستناکرتین فکتِر 

ید در برابتر مستند داوری مستیح به همین دلیل، پولس رسول نوشت: " زیرا همۀ ما با 31ممکن است.

حارض شویم، تا هر کس بنا بر اعامل خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده استت، ستزا 

  32یابد. پس چون معنی ترس خداوند را می دانیم، می کوشیم مردمان را م جاب کنیم."

ه ایستتادن در نتزد ختدا نیستت، بعد از اابات این مطلب که انسان کامالً خود را نابود کرده و قادر بت 

آگاهی از این مطلب که کسی که همۀ انسانها را داوری خواهتد کترد، هتامن کستی استت کته بترای 

رد، تسلّی بزرگی است. اگر خداوند باید گناهتان متا را تعیتین کنتد، هتی  کتس  33گناهان قوم خود م 

باید تتا  34مسیح یافت می شود. منی تواند در داوری نزد او بایستد، اما بخشب هنوز در شخص و کارِ 

دیر نشده، به سوی او بازگردیم. باید اجازه بتدهیم کته واقعیتت گنتاه متان، تترس از داوری و اشتتیاق 
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مسیح برای نجات، ما را بی درنگ به سوی او سوق داده و باعث شود که محکم به او بچستبیم و او را 

امتا  35ومی نافرمان و گردنکب دراز می کند.رها نکنیم. اکنون مسیح هر روزه دست خود را به طر  ق

نباید از صرب او سوء استفاده کنیم. کتاب مقدس بته متا هشتدار متی دهتد کته خشتم پرست بته دمتی 

بنتابراین، تتا دیتر نشتده،  36افروخته می شود و افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک استت.

ی قانونی خود هستیم، با او دوست شویم تتا داوری بیایید مادامی که با شاک37بیایید به او پناه بربیم.

  38نشویم و به زندان ابدی افکنده نشویم. چون تا ِقران آخر را نپردازیم، آزاد نخواهیم شد!

 

 مأموریت کلیسا

سومین و آخرین حقیقتی که باید به آن توجه کنیم، این است که کلیسا مأموریتت یافتته کته نته تنهتا 

کند، بلکه دربارۀ داوری عظیم و قطعی دنیا به انسانها هشدار دهد. پطرس بته مزایای انجیل را اعالم 

ه غیریهودیان که در خانۀ ک رنلیوس بودند، اعالم کرد: " او)مسیح( به ما فرمان داد تا این حقیقت را بت

کلمتۀ  39قوم اعالم کنیم و شهادت دهیم که خدا او را مقرر فرموده تتا داور زنتدگان و مردگتان باشتد."

است که می توان اینطور ترجمه کرد: "حکم کرد" یتا  paraggéllo، برگرفته از کلمۀ یونانی فرمان داد

"مسئولیت داد". در اینجا حقیقتت بستیار مهتم را متی یتابیم: معرفتی مستیح بته عنتوان داور، عنرصت 

ِم رضوری در انجیل رسولی بود. خرب خوش که توسط کلیسای اولیه موعظه می شد، محتدود بته اعتال 

مسیح به عنوان نجات دهنده یا حتی به عنوان خداوند نبتود، بلکته شتامِل جایگتاه او بته عنتوان داور 

ردگان بود. آنها با شهامت غیرعادی، به گناهکاران و کاهنان اعظم، بردگتان  همۀ انسانها، زندگان و م 

نوشتت ابتدی شتان را و قیرص، مسیح را به عنوان تنها کسی اعالم کردند که آنهتا را داوری کترده و رس 

تعیین می کند. انتشار چنین ادعایی دربارۀ یک یهودی که در فلستطین مصتلوب شتد، توستط گتروه 

کوچکی از واعظان مورد انتقاد، باید عمل شجاعانه ای باشتد. تعجبتی نتدارد کته بع تی هتا مستخره 

  40کردند، بقیه متحیر شدند و عده ای دیگر از روی ترس آنها را دور کردند.

لس رسول در نامه اش به کلیسای روم توصیف می کند: "این در روزی به وقوع خواهد پیوست کته پو 

خدا بنا بر انجیل که من اعالم می کنم، رازهای نهان انسانها را به توسط عیستی مستیح بته محاکمته 

کته هامنند اعالمیۀ پطرس در باال، این یک بیانیۀ فوق العاده است. پولس بته متا متی گویتد 41کشد."

داوری جهانی برشیت از طریق آن انسان که مسیح عیستی استت، یتک امتر رضوری و اساستی بترای 

انجیلی است که او اعالم کرد. این کالم مهم برای واعظ معارص انجیل است که شاید وسوسه شود تتا 
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ند. از این حقیقت ناخوشایند انجیل اجتناب کرده و مانع از مشاجراتی شود که این کالم ایجاد می ک

همچنین با خادمانی صحبت می کند که معتقدند که خدا آنهتا را فراخوانتده تتا فقتط عنتارص مثبتت 

بر اساس تعتالیم پطترس و پتولس، اگتر  42انجیل را موعظه کنند و "کلامت سنگین" آنرا کنار بگذارند.

منتی تتوانیم داوری خدا از طریق مسیح را اعالم نکرده یا به ندرت در موعظتۀ ختود آنترا اعتالم کنتیم، 

واعظان امینی برای انجیل باشیم. اگر می خواهیم واعظان بزرگ انجیل در تاریخ کلیستا باشتیم، نته 

تنها باید مسیح را به عنوان نجات دهنده موعظه کنیم، بلکه باید او را به عنوان داور معرفی کرده و به 

  43ه کنند! همۀ انسانها هشدار دهیم که خود را برای مالقات با خدای خود آماد

این یک حقیقت بزرگ است که خدا، پرس را به دنیا نفرستاد تتا دنیتا را داوری کنتد، بلکته تتا دنیتا از 

به هر حال، او روزی را تعیین کرده که در آن دنیا را با عدالت، از طریق انسان  44طریق او نجات یابد.

، آنترا بته همتۀ انستانها اابتت کترده که معین کرده، داوری خواهد کرد و بتا برخیزانیتدن او از مردگتان

وقتی پرس برای بار دوم باز گردد، ردای داوری خود را پوشیده و برای رسنوشت همتۀ انستانها  45است.

استت تتا زنتدگان و مردگتان را  آمتادهتصمیم خواهد گرفت. پطرس به ما هشدار می دهد کته مستیح 

ه، آماده است که یکبار دیگر وارِد تاریخ برش یعقوب اعالم می کند که داور بر در ایستاد 46داوری کند.

عیسی، مکاشفۀ خود به یوحنا را با این هشدار بته پایتان رستاند: " اینتک بته زودی متی آیتم و 47شود.

بته ختاطر ایتن هشتدارها، بایتد  48پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب اعاملب جزا دهتم."

و داوری نهتایی را متورد توجته قترار داده و اعتالم همیشه قریب الوقوع بودِن بازگشتت اتانوی مستیح 

  49کنیم.

نظریۀ به کامل رسیدن تاریخ در زمان معین و داوری نهایِی موجودات اخالقتی توستط ختدای حتاکم 

مطلق برای انسان مدرن، یک اسطوره به نظر می رسد. به هرحتال، نبایتد از اعتالم آن امتنتاع کنتیم. 

. پطرس رسول با بدبینی های مشتابهی مواجته شتد، زمانیکته شکاکّیت عرص ما، چیز جدیدی نیست

نوشت: " قبل از هر چیز، بدانید که در ایام آخر استهزاکنندگانی ظهور خواهند کترد کته پیترو امیتال 

پلید خود خواهند بود و استهزاکنان خواهند گفت: "پس چه شد وعدۀ آمدن او؟ از زمتانی کته پتدران 

  50ن گونه است که از بدو آفرینب بود!"ما به خواب رفتند، همه چیز هام

انسان سقوط کرده، بدون عمل روح القدس، همیشه واکنب منفی نسبت به موعظتۀ انجیتل خواهتد 

رص  نظتر از 51داشت، مخصوصاً وقتی بحتث دربتارۀ "عتدالت، خویشتتنداری و داوری آینتده" باشتد.
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این حقیقت گرفتتار متی شتوند  تالش زیاد برای رهایی خود از دست خدای کتاب مقدس، همیشه با

که خدا وجود دارد، ارادۀ خود را به آنها آشکار کرده و آنها را مستئوِل اعتامل شتان متی دانتد. آنهتا بتا 

تالش برای رسکوبی این حقیقت، خود را خسته کرده و هر کاری می کنند تتا اتهامتات وجدانشتان را 

را به آنها یادآوری می کننتد کته آنهتا قصتِد  بعالوه، با واعظانی می جنگند که مطالبی 52ساکت کنند.

فراموش کردنشان را دارند یا ترسهایی ایجاد می کنند که آنها سعی در مدفون کردنشتان دارنتد. آنهتا 

هشدارهای او را دربارۀ داوری، به عنوان فریبهای شخص متعصب یا نقشته هتای یتک شتیّاد مستخره 

  53خواهند کرد.

ی کند که در زمان کامِل این عرص، همۀ انسانها در درۀ صدور حکتم به هرحال، این حقیقت تغییر من

در آنجا داوری شده و رسنوشت ابدی شان اعتالم خواهتد شتد. یوحنتای رستول در  54جمع می شوند.

 جزیرۀ پطموس، آن روز را دید و این چیزها را نبوت کرد: 

امن و زمتین از ح تور او متی آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم، و کسی را که بر آن نشستته بتود. آست

رد و چه بزرگ، که در برابتر تختت ایستتاده  گریختند و جایی برای آنها نبود. و مردگان را دیدم، چه خ 

بودند. و دفرتها گشوده شد. دفرتی دیگر نیز گشوده شد که دفترت حیتات استت. مردگتان بتر حستب 

وری شدند...و هر کته نتامب در دفترت اعاملشان، مطابق با آنچه که در آن دفرتها نوشته شده بود، دا

  55حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتب افکنده شد.

اعالمیۀ انجیل ما نه تنها باید نجات جهانی را عرضه کند، بلکه باید خداوندی جهانی عیستی مستیح 

یتد را نیز اعتالم کنتد. بعتالوه، نبایتد فقتط مزایتای ایتامن و اطاعتت از مستیح را اعتالم کنتیم، بلکته با

شیپورِعواقب ترسناک رد کردِن او از طریتق دشتمنی یتا رصفتاً نادیتده گترفنِت او را بته صتدا درآوریتم. 

درنتیجه باید این عقیده را که راه برای موعظۀ انجیل بدون رسوایی یتا رنجتب وجتود دارد، رد کنتیم. 

ا با مسیح هستیم. متا باید در دل خود بدانیم که در پِی صلح با دنیا نیستیم، بلکه خواهاِن بیعت دنی

تأیید دنیا را گدایی منی کنیم، بلکه با آن امتام حجتت متی کنتیم: "پتس حتال خردمنتد باشتید، ای 

شاهان، و ادب شوید، ای فرمانداران جهان. خداوند را با ترس عبادت کنیتد و بتا لترز بته وجتد آییتد. 

او بته دمتی افروختته متی شتود. پرس را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هالک شوید، زیرا خشتم 

  56خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می برند."
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اگر انجیل را اینطور موعظه کنیم، نشاِن جدایی در قومهای خود خواهیم بود. ما نیز همچتون پتولس 

رسول، رایحۀ خوش مسیح در میان نجات یافتگان و هالک شوندگان خواهیم بتودس بترای یکتی عطتر 

برای عده ای به عنوان قاصداِن خرب ختوش و پیغتام حیتات، متورد  57دیگری بوی مرگ.حیات و برای 

 احرتام خواهیم بود، اما برای عده ای دیگر یاوه گو، تفالۀ دنیا، زبالۀ همه چیز، آشوبگر، انستان هتای

  58که نباید زنده مبانند.

کنتد. بهرحتال، بتا شتناخت به همین دلیل، واعظ انجیل باید خود را برای مخالفت های بزرگ آماده 

قدرت پادشاهامن، دیگر نباید از قدرتهای متحد ملتها برتسیم. باید برای آنها دلستوزی و دادختواهی 

 کنیم که مصالحه ایجاد شود. چارلز اسپرجن می نویسد: 

هامنطور که عیسی، شاه شاهان و قاضی الق  ات است، انجیتل نیتز بتزرگرتین و حکتیم تترین معلتم 

ی آنقدر بزرگ است که به تذکرات آن پشت کند، خدا آنها را تحقیر خواهد کتردس و اگتر است. اگر کس

کسی آنقدر حکیم است که تعالیم آنرا خوار بشامرد، حکمت خیالی آنها حامقت شان را نشان خواهد 

داد. انجیل صدای بلندی در برابر فرمانروایان زمین دارد و افترادی کته آنترا موعظته متی کننتد، بایتد 

نند ناکس و ِملویل باشند، و جایگاه خود را بتا تتوبیخ هتای شتجاعانه و اظهتارات مردانته، حتتی در ما

ح ور ارشافزادگان تقویت کننتد. چاپلوستی روحتانی فقتط مناستِب افترادی استت کته در آشتپزخانۀ 

  59رشیر، شاگرد آشپز هستند.

امن آورنتد، زیترا " روزی را معتین خدا فرمان داده که همۀ انسانها در همه جا توبه کترده و بته پرست ایت

  60کرده که در آن به واسطۀ مردی که تعیین کرده است، جهان را عادالنه داوری خواهد کرد".

زیرا "تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یتک واستطه وجتود دارد، یعنتی آن انستان کته 

ر آستامن نتامی دیگتر بته آدمیتان در هی  کس دیگری نجات نیست، " زیرا زیت 61مسیح عیسی است."

رسنوشت ابدی نسل برش وابسته به شناخت صحیح انجیل استت،  62داده نشده تا بدان نجات یابند."

از جمله داوری بزرگی که از طریق تنها حاکم مطلق، خداوند عیسی مستیح بتر دنیتا متی آیتد. اینهتا 

وردارند. انجیل به مساشل ناچیز منی مساشل سنگین هستند و به اندازۀ جّدیت شان از فوّریت نیز برخ

پردازدس بلکه به مساشل که بیشترتین اهمیتت را در قلمترو حیتات انستانی دارد: حیتات ابتدی و مترگ 

ابدی. به همین دلیل، باید مسیر زندگی، خدمت و موعظۀ خود را از پولس رسول دریافتت کنتیم کته 

ت از آن به رس بتریم، ایتن را هتد  قترار نوشت: "پس خواه در بدن منزل داشته باشیم و خواه در غرب
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داده ایم که او را خشنود سازیم. زیرا همۀ ما باید در برابر مستند داوری مستیح حتارض شتویم، تتا هتر 

کس بنا بر اعامل خوب یا بدی که در ایام سکونت در بتدن ختود کترده استت، ستزا یابتد. پتس چتون 

م جاب کنیم. آنچه هستیم بر خدا آشکار است معنی ترس خداوند را می دانیم، می کوشیم مردمان را 

  53و امیدوارم بر وجدان شام نیز آشکار باشد."

ما باید یک هد  داشته باشیم که باالتر از هر شور و شوقی است: در همۀ جنبه هتای زنتدگی ختود، 

تنهتا خدا را خشنود کنیم. اگرچه همیشه بیشرتین انگیزۀ ما باید محبت به خدا باشد، اما نبایتد ایتن 

پولس رسول نه تنها تحت کنرتل خیرخواهی خدا در مسیح بتود، بلکته تحتت تتأایر  64انگیزۀ ما باشد.

این حقیقت جّدی نیز بود که یک روز او نزد تخت داوری مسیح حارض شده و برای همۀ اعاملب، چه 

یتد الم کنیم، بلکه بادر رابطه با دیگران، نباید فقط انجیل را به انسانها اع 65خوب یا بد، سزا می یابد.

هر وسیلۀ کتاب مقدس را که در دسرتس داریم، بکار بگیریم تتا انستانها را بترای مصتالحه بتا ختدا از 

در حقیقت به عنتوان ستفیران مستیح، چنانکته  66طریق مسیح و زندگی با ترس و لرز، متقاعد کنیم. 

مسیح از انسانها استدعا کنیم که  خدا توسط ما، انسانها را برای مصالحه فرامی خواند، باید از جانب

  67با خدا آشتی کنند.
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 فصل یکم

 انجیلی برای شناخنت و شناسانیدن

 4 – 1:  15اول قرنتیان  .1

 11:  1اول تیموتاشوس  .2

 3:  14س 13:  2ارمیا  .3

  15:  4اول قرنتیان  .4

  14 – 13:  3فیلیپیان  .5

  24 – 22، 17:  1اول قرنتیان  .6

  9:  20ارمیا  .7

  13:  4دوم قرنتیان  .8

  16:  9اول قرنتیان  .9

  33:  24پیدایب  .10

 3:  1س تیطوس 14:  1س دوم تیموتاشوس 20:  6س 11:  1، اول تیموتاشوس 4:  2، اول تسالونیکیان 7:  2ن غالطیا .11

 21:  1اول قرنتیان  .12

 3:  4س دوم تیموتاشوس 22:  1رومیان  .13

 18:  5متی  .14

 29:  8متی  .15

 6:  7متی  .16

 8:  34س مزامیر 2 – 1:  55اشعیا  .17

  30 – 27:  1اول قرنتیان  .18
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 فصل دوم

ی که باید دریافت شودانجیل  

 8:  1ساول پطرس 27،7،1:  11عربانیان  .1

 19:  15اول قرنتیان  .2

  36:  2اعامل  .3

 6 – 4:  2مزامیر  .4

 39، 16:  10س 28:  11متی  .5

 20:  28تی سم20:  1س دوم قرنتیان 13:  2س دوم تیموتاشوس 5: 13س عربانیان 9:  5س مکاشفه 3:  31س ارمیا 3:  1س عربانیان 71 – 15:  1کولسیان  .6

 35:  4س دانیال 12:  9س ایوب 6:  20س دوم تواریخ 19:  9رومیان  .7

  1: 12رومیان  .8

 25: 16متی  .9

 4:  3کولسیان  .10

 8 – 7:  3فیلیپیان  .11

 53: 6یوحنا  .12

 60:  6یوحنا  .13

  6 – 5 : 15س یوحنا  4:  10س اول قرنتیان 58، 51 -47، 41، 53 – 31:  6یوحنا  .14

  50:  6س یوحنا 2: 55اشعیا  .15

 8: 34مزامیر  .16

  4 – 3: 24مزامیر  .17

  1: 53س 1:  14مزامیر  .18

  9:  17ارمیا  .19

  14:  4ارمیا  .20

  14 – 13:  3رومیان  .21

  6:  64اشعیا  .22

 22:  2ارمیا  .23



 

 

 
252 

 9 – 8:  2افسسیان  .24

  3:  3فیلیپیان  .25

 6:  3س غالطیان 6:  15پیدایب  .26

 برگرفته از " صخرۀ محکم" نوشتۀ ادوارد م ت. .27

  14، 13، 11:  6افسسیان  .28

، اول 8:  3س اول تستالونیکیان 1:  4متی باشتد. فیلیپیتان  histemi، برگرفتته از esteka، زمان حال دیر می باشد، از زمان حتال کامتِل stekoفعل مربوطه  .29

 . 15:  2س دوم تسالونیکیان 12:  5س اول پطرس 13:  16قرنتیان 

  9 – 6:  1غالطیان  .30

 و آخرت شناسی به مطالعۀ تکمیل شدن یا چیزهای آخر اشاره می کند. کلیساشناسی به مطالعۀ کلیسا اشاره می کند، .31

  23 – 22:  1کولسیان  .32

 19:  5اول یوحنا  .33

 11:  2دوم قرنتیان  .34

  14:  6غالطیان  .35

 

 فصل سوم

 انجیلی که با آن نجات یافتیم

 . 682(، 2003ademic, Grand Rapids: baker Acدیوید، ای. گارلند، اول قرنتیان، تفسیر جزشی ِبیکر از عهدجدید )  .1

 22 – 20:  4رومیان  .2

 1:  5رومیان  .3

 13:  2، فیلیپیان 10:  2افسسیان  .4

 29:  8رومیان  .5

 6:  1فیلیپیان  .6

 30 – 28:  8رومیان  .7

 13:  10س 16:  1رومیان  .8

 9:  1اول پطرس  .9

 19 – 10:  3س رومیان 3 – 1:  2افسسیان  .10
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 10 – 6:  5رومیان  .11

 13:  2افسسیان  .12

 7:  1افسسیان  .13

 5:  8رومیان  .14

  14:  12عربانیان  .15

 شد، شنید. این دعوت از جانب نویسنده نیست، بلکه او این کلامت را سالها پیب درحال رشکت در یک مجموعه جلساتی که توسط لئونارد َرِونهیل برگزار  .16

 17: 22مکاشفه  .17

سط ر را توصیف می کند: " افرادی را که خدا در محبوب خود پذیرفته و تو جنبۀ مجازی قواعد، اولین اعرتافی که باپتیستها رسامً اعالم کردند، تعلیم پشتکا .18

 روح خود تقدیس کرده، هرگز کامالً از فیض لغزش نخواهند خورد، بلکه قطعاً تا به انتها خواهند ایستاد." 

  6:  1فیلیپیان  .19

  13:  24متی  .20

  22 – 21: 13متی  .21

  19:  2اول یوحنا  .22

  6:  1فیلیپیان  .23

  10 – 5 : 1دوم پطرس  .24

 8:  12عربانیان  .25

 24:  5یوحنا  .26

 5:  13دوم قرنتیان  .27
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 فصل چهارم

 انجیلی که در درجۀ اول اهمیت قرار می گیرد

  6:  28ایوب  .1

، شتهر مستتحکم به معنای " شهر" می باشد. انجیل نقطۀ باالی ایامن مسیحی استت polisبه معنای " باال" و  ekroقلعۀ دفاعی، برگرفته از کلامت یونانی  .2

 آن است. 

  15 – 14:  3امثال  .3

  5 – 4:  6عربانیان  .4

  3یهودا آیۀ  .5

 11:  1اول تیموتاشوس  .6

 18:  4افسسیان  .7

 1:  51اشعیا  .8

  32:  11دانیال  .9

 2:  8اول قرنتیان  .10

 3 – 2:  30امثال  .11

  12:  1اول پطرس  .12

  21 – 14:  34دوم تواریخ  .13

 16:  9، اول قرنتیان 12:  1اول پطرس  س12:  1س اول تیموتاشوس 1:  4اول قرنتیان  .14

  7:  4دوم قرنتیان  .15

  6:  1س یوحنا 15:  18اول پادشاهان  .16

  8 – 7:  4اول تیموتاشوس  .17

 15:  2دوم تیموتاشوس  .18

  14 – 13:  4اول تیموتاشوس  .19

  4، 2:  6اعامل  .20

  4، 2:  6اعامل  .21

 



 

 

 
255 

 فصل پنجم

 انجیلی که منتقل و تحویل داده شد

 21:  1دوم پطرس  .1

 16:  3م تیموتاشوس دو  .2

 3یهودا آیۀ  .3

 10 – 1:  2غالطیان  .4

 14:  1س دوم تیموتاشوس 3یهودا آیۀ  .5

 9 – 8:  1غالطیان  .6

  6:  14مکاشفه  .7

  16 – 15:  4اول تیموتاشوس  .8

  14:  1رومیان  .9

 19:  1س اول تیموتاشوس 41:  13س متی 18:  3فیلیپیان  .10

  16:  2دوم قرنتیان  .11

  16:  2دوم تیموتاشوس  .12

  10:  7 عزرا .13

 7 – 5:  2مالکی  .14

 21:  7س متی 16:  1س تیطس  5:  3دوم تیموتاشوس  .15

  16:  9اول قرنتیان  .16

 19:  19الویان  .17

 در مسیحیت و کتاب مقدس می باشد.  از این لحاظ که رضوریرتین حقیقت .18

  4 – 3:  15اول قرنتیان  .19

  60 – 57:  27س متی  9:  53اشعیا  .20

 15:  2س دوم تیموتاشوس 2 : 2س اول قرنتیان 16:  1رومیان  .21

 : " باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند، بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند." 25:  2دوم تیموتاشوس  .22

  8:  34خرود  .23
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  11 – 9:  7رومیان  .24

 26 – 23:  3س رومیان  7 – 6:  34س خرود  15:  17امثال  .25

 22:  9عربانیان  .26

 10،  6 – 4:  53یا اشع .27

 25:  4س  4:  1رومیان  .28

 36:  2اعامل  .29

  9 – 6:  2فیلیپیان  .30

  13 – 12:  10س عربانیان 35 – 34:  2س اعامل 44 – 41:  20لوقا  .31

  31:  17اعامل  .32

 12 – 10:  2مزامیر  .33

  21:  4س رومیان 1:  11عربانیان  .34

  26 – 14:  2س یعقوب  8:  3متی  .35

 10:  1پطرس  س دوم 5:  13دوم قرنتیان  .36

 "مبرش مسیحی" به طور سطحی به هر مسیحی اشاره می کند که انجیل را موعظه کرده یا با دیگران در میان می گذارد.  در این مباحثه: .37

 35 – 26:  8اعامل  .38

 26:  18اعامل  .39

 3:  17اعامل  .40

یرون کشیدن یا آشکار کردِن یک تعلیم یا حقیقت متی باشتد. لوقتا می باشد که به معنای ب exegeomai. کلمۀ " توضیح داد" از کلمۀ یونانی 18:  1یوحنا  .41

می باشد که به معنای آشکار کتردن معنتای چیتزی، توضتیح دادن، یتا رشح  diermeneuo: در اینجا، کلمۀ " توضیح داد" برگرفته از کلمۀ یونانی 27:  24

 دادن می باشد. 
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 فصل ششم

 انجیل

 ی که به ترتیب توسط پطرس و یوحنا موعظه شد، اشاره می کند.کلامت، پطرسی و یوحنایی به انجیل .1

ا حتتی بته غالباً نظرات متفاوت دربارۀ انجیل به عنوان انواع مختلفی از یک حقیقت دسته بندی می شود، یا از زوایای مختلف به یک حقیقت متی رستد، یت .2

که "انواع" مختلف، غالبتاً اناجیتل متفتاوتی هستتند. انجیتل اصتالح شتده، جنبه های مختلفی از یک حقیقت تأکید می کند. این مسأله متوجه منی شود 

ی انجیلتی در کامالً متفاوت از انجیل کاتولیک رومی می باشدس انجیل بر پایۀ ایامن، در تّ اد مستقیم با انجیل بر پایۀ عمل می باشتدس یتک انجیتل حقیقت

 تّ اد با انجیل کاریزماتیک افراطی می باشد.

  45:  5متی  .3

  16:  3س یوحنا 15:  1رقس م .4

 17:  14اعامل  .5

 10 – 6:  5س رومیان 4:  4غالطیان  .6

 34:  8س یوحنا 11:  7متی  .7

 17:  7متی  .8

 20:  3یوحنا  .9

 19:  15س 27:  23متی  .10

 23:  3رومیان  .11

  18 – 10:  3رومیان  .12

 19:  3رومیان  .13

 36، 18:  3یوحنا  .14

  5 – 1: 13لوقا  .15

  18:  1رومیان  .16

 5:  2رومیان  .17

 26:  24 لوقا .18

  21:  16متی  .19

 جتسیامنی باغی بود که عیسی شِب قبل از مصلوب شدن، در آن دعا کرد و دستگیر شد، و جلجتا مکان صلیب و مصلوب شدنب می باشد.  .20
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  46:  27س متی 42: 22لوقا  .21
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 24:  5یوحنا  .27

 36 – 18:  3س یوحنا 5 – 1:  13لوقا  .28

  6:  5س افسسیان 21:  20اعامل  .29

 26:  14لوقا  .30

 25 – 24:  16متی  .31

  18 – 14:  6دوم قرنتیان  .32

 14 – 11:  6رومیان  .33

 12:  3س دوم تیموتاشوس  22:  14اعامل  .34

  12:  7متی  .35

  20 – 19، 16:  7متی  .36

 17:  5دوم قرنتیان  .37

  16:  1س تیطس 5:  3دوم تیموتاشوس  .38

 41:  25متی  .39

 5 – 4:  12لوقا  .40

 5:  2رومیان  .41

 6:  5س افسسیان 7:  6غالطیان  .42

  9 – 7:  1دوم تسالونیکیان  .43

  3یهودا آیۀ  .44

  7 – 6:  1غالطیان  .45
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 فصل هفتم

 انجیل رسوا کننده

 انجیل قرن اول اشاره می کند که توسط عیسی و رسوالن موعظه شد. به  اولیهاصطالِح انجیل  .1

  27: 19اعامل  .2

  26:  19اعامل  .3

  9:  10رومیان  .4

  21:  18اول پادشاهان  .5

 23:  1اول قرنتیان  .6

 23، 17:  1اول قرنتیان  .7

 29، 20 -19:  1اول قرنتیان  .8

  31:  1اول قرنتیان  .9

 25 – 17:  1اول قرنتیان  .10

  16:  1رومیان  .11

  24 -22:  1ل قرنتیان او  .12

 

 فصل هشتم

 انجیِل قدرمتند

  31 – 30:  9ایوب  .1

  24:  7س رومیان  3:  51مزامیر  .2

 گرفته شده که به معنای ناتوان، ضعیف، عاجز، بدون قّوت، ناپایدار می باشد.  asthenes. کلمۀ ناتوان، یا درمانده، از کلمۀ یونانی 6:  5رومیان  .3

  27 – 24:  10مرقس  .4

: "این کیست که از اَدوم، از شهر ب رَصه می آید، و جامۀ رسخ فام بر تن دارد؟ این کیست که به فتّر و شتکوه ملتبس استت، و در عظمتت قتّوت 1:  63اشعیا  .5

که از طریتق  : " پس او قادر است آنان را25:  7خویب گام برمی دارد؟ " آن منم! من که به عدالت سخن می گویم، و در نجات دادن نیرومندم." عربانیان 

 وی نزد خدا می آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند."
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  3:  11س عربانیان 3:  1پیدایب  .6

  26: 40اشعیا  .7

 8:  15خرود  .8

  4:  1میکاه  .9

  5:  41ایوب  .10

  35:  4دانیال  .11

  15 – 14:  77س مزامیر  10:  1س نحمیا  36:  17س دوم پادشاهان 29:  9س تثنیه 11:  32خرود  .12

  16:  9خرود  .13

 8:  106مزامیر  .14

 17 – 16:  8تثنیه  .15

 4:  1رومیان  .16

  20: 1رومیان  .17

 26:  19متی  .18

:  4س افسستیان 4:  4س 15 – 14:  3س دوم قرنتیان 21:  1(، دلیل ) رومیان 13، 10:  8س 24: 7س 12، 6:  6فساد اخالقی در بدن نفو  می کند ) رومیان  .19

 (. 15 -14:  7س  17:  6(، و اراده ) رومیان 4 – 2:  3س دوم تیموتاشوس 24:  5س غالطیان 27 – 26:  1حساسات ) رومیان (، ا19 – 17

  10:  5س  30، 18:  1رومیان  .20

  14:  18پیدایب  .21

 22:  17اعامل  .22

 34:  17اعامل  .23

  9:  1اول پطرس  .24

 17:  3یوحنا  .25

  26 – 24:  16متی  .26

  37 – 36:  8مرقس  .27

  17:  3مکاشفه  .28

  8:  49مزامیر  .29

 19 – 18:  1اول پطرس  .30
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 8:  34مزامیر  .31

  3: 3یوحنا  .32

  6:  5متی  .33

 23:  3س 19 – 12: 5رومیان  .34

 15 – 11:  20مکاشفه  .35

 15:  1مرقس  .36

از نظتر . کلمۀ پارسا)عادل( شمرده شدن، یک اصطالح دادگاهی یا قانونی می باشد. عادل شمرده شتدن بته معنتای ایتن استت کته شتخص 1:  5رومیان  .37

 قانونی در ح ور خدا عدل است، نه با ف یلت یا لیاقت خود، بلکه با ف یلت و لیاقت عیسی مسیح و مرگ او بر روی صلیب. 

 1:  8رومیان  .38

  25: 36س حزقیال 6:  1فیلیپیان  .39

  23:  5اول تسالونیکیان  .40

 10:  2افسسیان  .41

  13:  2فیلیپیان  .42

 ۀ خدا در زندگی ایامندار برای تربیت آنها در قدوسیت اشاره می کند. . کلمۀ تأدیب به مداخل8، 14:  12عربانیان  .43

  23:  8س رومیان 50:  15اول قرنتیان  .44

  53 – 52:  15اول قرنتیان  .45

  22 – 21:  8س رومیان 3:  22مکاشفه  .46

 30:  8رومیان  .47

  10:  2عربانیان  .48
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 فصل نهم

 انجیلی برای همۀ افرادی که ایامن دارند

 62:  26اعامل  .1

 6 – 5:  1کولسیان  .2

 9:  5مکاشفه  .3

 8:  2مزامیر  .4

 20 – 18:  28س متی 15:  16مرقس  .5

 17:  1س رومیان 4:  2حبقوق  .6

 16:  2غالطیان  .7

 12 – 10:  3رومیان  .8

 6:  64اشعیا  .9

 .1775آگوستوس ام. توپالدی، "صخرۀ دورانها" ،  .10

 .1759جوز  هارت، " من برخاسته و نزد عیسی خواهم رفت"،  .11

 27:  3س رومیان 31:  1س اول قرنتیان  1: 151مزامیر  .12

 19:  2یعقوب  .13

 21:  4رومیان  .14

 18:  2یعقوب  .15

 21،  16:  7س 8:  3متی  .16

  5:  13دوم قرنتیان  .17

 16:  1تیطس  .18

  10 – 5:  1دوم پطرس  .19

  36، 18:  3یوحنا  .20

  18:  1رومیان  .21

 55:  33اعداد  .22

 6: 17س اعامل 17:  18اول پادشاهان  .23
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 16 – 51:  2دوم قرنتیان  .24

 5 – 4:  9رومیان  .25

  19 – 17:  4افسسیان  .26

 16 – 13:  2افسسیان  .27

 17:  2افسسیان  .28

 7:  2عربانیان  .29

  19 – 18:  1س اول پطرس 9:  5مکاشفه  .30

  16 – 15:  9رومیان  .31

 8 – 6:  7تثنیه  .32

 8:  7تثنیه  .33

 9:  3رومیان  .34

  19 – 17:  4س افسسیان 26،  24:  1س رومیان 16: 14اعامل  .35

 5:  10متی  .36

 16:  4متی  .37

  21،  18:  12متی  .38

 47:  13اعامل  .39

  10:  15رومیان  .40

  11:  3س کولسیان 27:  14س 14:  15اعامل  .41

  28:  7مرقس  .42
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 فصل دهم

 اهمیت دادن به گناه

 3: 58س 5:  51مزامیر  .1

 16: 15ایوب  .2

  36:  3یوحنا  .3

 8: 33حزقیال  .4

 14:  6ارمیا  .5

 24 -23:  15رومیان  .6

به معنتای "کلمته" یتا " ستخهانی" متی باشتد. گنتاه شناستی، بته طتور تحتت  logos، به معنای " گناه" و hamartiaاز کلامت یونانی  گناه شناسی برگرفته .7

 اللفظی به معنای سخهانی در مورد گناه است.

 می باشد. 18 – 17:  5و دوم قرنتیان  9 -7:  3این بیانیه بر پایۀ دوم قرنتیان  .8

  18:  5س 1:  8رومیان  .9

 19:  3س 13:  7یان روم .10

  12:  10س هوشع 3:  4ارمیا  .11

 32 – 18:  1رومیان  .12

 29 – 1:  2رومیان  .13

 18 – 1:  3رومیان  .14

  19:  3رومیان  .15

 10:  1ارمیا  .16

 5:  10دوم قرنتیان  .17

  3:  9س رومیان 17:  2فیلیپیان  .18

 6 – 5:  1اشعیا  .19

  4:  1اشعیا  .20

 19 – 18:  1اشعیا  .21

 11 – 8:  16یوحنا  .22
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  21:  1اول قرنتیان  .23

 17:  6افسسیان  .24

  16: 22س مکاشفه 19:  1دوم پطرس  .25

 

 فصل یازدهم

 اهمیت دادن به خدا

 20:  5اشعیا  .1

  4:  51مزامیر  .2

 21:  50مزامیر  .3

 6:  4هوشع  .4

  24 – 23:  9ارمیا  .5

  14:  4س یعقوب 15: 103س مزامیر 22:  2اشعیا  .6

 صیف ظاهر بیرونی می باشد که به واقعیت درونی خیانت می کند. و استعاره ای برای تو  جامه اشاره به لباس یا پیراهن دارد .7

 . .1Qپرسشنامۀ بزرگ ِوست مینیسرت،  .8

نیده نویسنده، این نظریه را از اسپرجان قرض گرفته، کسی که ادعای مشابهی دربارۀ کتاب مقدس دارد: " کتاب مقدس مانند یک شیر است. چه کسی ش .9

 را باز کنیدس خودش می تواند ازخود دفاع کند." که از شیر دفاع کنند؟ فقط بندهای آن

 17:  1س اول تیموتاشوس 15: 57س اشعیا 9: 97مزامیر  .10

  18 – 15:  40اشعیا  .11

 11:  29اول تواریخ  .12

  36:  11رومیان  .13

 19:  103مزامیر  .14

 6: 135س 3: 115مزامیر  .15

 13:  23س ایوب 11:  1افسسیان  .16

  6:  2اول سموشیل  .17

  7: 45اشعیا  .18

  35 – 34:  4دانیال  .19
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  11:  33مزامیر  .20

  30:  21امثال  .21

 35 – 34:  4دانیال  .22

  15:  6س اول تیموتاشوس 24:  17س اعامل 3:  95مزامیر  .23

 20:  20خرود  .24

 8:  4س مکاشفه  3:  6اشعیا  .25

 :Grand Rapidsدیتِد عهتدعتیق ) ، تفستیر بتین املللتی ج39 – 1: قتّدوس. جتان اِن. اوزوالتت، کتتاب اشتعیا: بابهتای agion: سهس trisاز کلمۀ یونانی،  .26

1986Eardmans,  ،)181. 

  10:  9امثال  .27

 باالتر رفنت،، یا قدم فراتر نهادن. : باال رفنت(، به معنای فراتر رفنت،scandere: باالیس transمی آید )  transcendereکلمۀ برتر، از فعل التین  .28

 16:  6س اول تیموتاشوس 35:  4تثنیه  .29

 2:  2اول سموشیل  .30

  11:  15ود خر  .31

ا آزاد از : توانایی(، به معنای ناتوان در گناه کردن یabilis: گناه کردنس peccare: بیس  imمی آید )  impeccabilisکلمۀ بی عیب و نقض از کلمۀ التین  .32

 خطا یا رسزنب.

 5:  1اول یوحنا  .33

 17:  1یعقوب  .34

 13:  1یعقوب  .35

  13:  1حبقوق  .36

 4:  5س مزامیر  16:  25تثنیه  .37

 5:  6ا اشعی .38

 9:  6متی  .39

  142: 119س 9:  7مزامیر  .40

 3:  8س ایوب 4:  32تثنیه  .41

  4:  32تثنیه  .42

  14:  89مزامیر  .43
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  5:  5س  7: 11مزامیر  .44

  8 – 7:  9مزامیر  .45

 16:  5اشعیا  .46

  23:  36ایوب  .47

 15:  21امثال  .48

 10:  3رومیان  .49

  1:  11امثال  .50

  4 – 3:  7متی  .51

  10:  3رومیان  .52

 19 – 12:  5رومیان  .53

  در پادوکا، کنتاکی هستم. Oak Groveن این تفکر را مدیوِن کشیب میشل دورهام از کلیسای باپتیست م .54

  13:  7رومیان  .55

 8 – 7:  7تثنیه  .56

 16، 8:  4اول یوحنا  .57

  11:  13دوم قرنتیان  .58

 10:  12س امثال 11:  4یوحنا  .59

 9:  145مزامیر  .60

  45:  5متی  .61

  35:  6لوقا  .62

  17:  1یعقوب  .63

  4:  2س افسسیان 3:  1س دوم قرنتیان  8:  145مزامیر  .64

 10:  5اول پطرس  .65

 18:  30اشعیا  .66

 8 – 7:  2افسسیان  .67

 39 – 38:  78مزامیر  .68

 9:  3س دوم پطرس  6:  34خرود  .69
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 4:  2اول تیموتاشوس  .70

 32، 23:  18حزقیال  .71

 10 – 8:  4اول یوحنا  .72

  8 – 6:  5رومیان  .73

 فصل دوازدهم

 همه گناهکار اند

 س تأکیدها افزوده شده است. 61:  20داوران  .1

 س تأکیدها افزوده شده است.2:  19امثال  .2

  2: 143س مزامیر 46:  8اول پادشاهان  .3

  20:  7جامعه  .4

 6:  53اشعیا  .5

  12 – 9:  3رومیان  .6

 10، 8:  1اول یوحنا  .7

  1:  58اشعیا  .8

 6:  53اشعیا  .9

 3:  1اشعیا  .10

 9:  8ایوب  .11

 4:  1اشعیا  .12

 6 – 5:  1اشعیا  .13

  23:  15 اول سموشیل .14

 44:  8یوحنا  .15

  14:  4یعقوب  .16

  4:  3اول یوحنا  .17

 71 – 15:  3س دوم تیموتاشوس 16 – 14:  2رومیان  .18

 20:  1رومیان  .19
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 8:  6میکاه  .20

 10:  2س یعقوب 4:  3اول یوحنا  .21

 23:  7س متی 3:  2دوم تسالونیکیان  .22

د، که شامل عبارت مشابهی دربارۀ زبان می باشد: "آتشی که جهنم آنرا افروختته مراجعه کنی 6:  3(. به یعقوب 44:  8همۀ گناهان از رشیر است. ) یوحنا  .23

 است." 

 18:  29امثال  .24

 5:  2اول تیموتاشوس  .25

 7:  8رومیان  .26

  12:  14س امثال 6: 17س داوران 16:  15س ایوب 6:  64س اشعیا 12:  3رومیان  .27

 30:  1رومیان  .28

  15:  14یوحنا  .29

 7:  6هوشع  .30

 24:  18حزقیال  .31

 57:  78س مزامیر 25:  5س اول تواریخ  8:  48یا اشع .32

 5: 100س 5:  36س مزایمر 9:  7تثنیه  .33

 24:  5س اول تسالونیکیان  1: 25س اشعیا 4:  33مزامیر  .34

 6:  3س مالکی 6:  146مزامیر  .35

 56:  8س اول پادشاهان 14:  23س یوشع 9:  7تثنیه  .36

 24:  18حزقیال  .37

 16:  1اعامل  .38

 16:  6امثال  .39

  16:  52تثنیه  .40

  13: 1حبقوق  .41

 16:  25تثنیه  .42

  52:  16حزقیال  .43

 8: 15امثال  .44
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 16:  6امثال  .45

  5:  16امثال  .46

 27:  21مکاشفه  .47

  60:  6یوحنا  .48

 فصل سیزدهم

 گناهکاران قارص می باشند

  36:  11رومیان  .1

2. Summum bonum  ِس اول 37:  22ختود را در ختدا متی یابتد. متتی  یک عبارت التین به معنای " نیکوترین" می باشد. انستان بتزرگرتین هتد  یتا پایتان

 . 31:  10قرنتیان 

  31:  10اول قرنتیان  .3

  23 – 21:  1رومیان  .4

 گناه، مت اد یا مخالِف جالل خداست. .5

  23:  1رومیان  .6

  23 – 21:  1رومیان  .7

 کسی که آنرا برخال  فرمانب باز کرد.  در اسطوره شناسی، جعبۀ پاندورا شامل متام بیامریهای انسانی است. زشوس آنرا به پاندورا داد، .8

 20 – 19:  1رومیان  .9

 nabalترجمه شده که نشاندهندۀ شخص احمق یا بی فهم است. باید توجته کنیتد کته  nabalاز کلمۀ عربی  احمق. کلمۀ 3 – 1:  53س 3 – 1:  14مزامیر  .10

ی کند، بلکه به شخصی که حکمتت را ختوار شتمرده و متی خواهتد یک اصطالح اخالقی می باشد و به شخصی جاهلی که خواهاِن حکمت است، اشاره من

 جاهل باشد. 

 18:  1رومیان  .11

  12 – 10:  3رومیان  .12

  22:  1س یعقوب 13:  2رومیان  .13

  25:  17اعامل  .14

 11:  1افسسیان  .15

 8:  3رومیان  .16
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  26:  1پیدایب  .17

 18:  3دوم قرنتیان  .18

  21:  4اول سموشیل  .19

 نسان سقوط کرده، بیفایدگی مطلق اوست: " همه با هم باطل گردیده اند." . یکی از خصوصیات ا12:  3رومیان  .20

 3:  5پیدایب  .21

 9:  3س یعقوب 24 -16:  3پیدایب  .22

 . 1.1(،  ,1950London: J.M.Dentآگوستین، اعرتافاِت قدیس آگوستین، اسقف هیپو )  .23

 34، 32:  4یوحنا  .24

 13:  5متی  .25

  16 – 14:  5متی  .26

 16 – 15:  2فیلیپیان  .27

  9 – 7:  3یپیان فیل .28

 فصل چهاردهم

 از همه نظر گناهکار

  21:  8س پیدایب  3:  58س 5:  51مزامیر  .1

به معنای پخب شدن در رسارس چیزی می باشدس پخب شدن در متامی قستمتها )لغتنامتۀ ِوبسترِت(. بنتابراین، رشارت، طبیعتتاً مربتوط بته  نفو  کردنفعل  .2

 جامنان نشأت می گیرد. ریشۀ هویت ماستس رشارت مستقیامً از ریشۀ

 9:  3س یعقوب 7:  11، اول قرنتیان 6:  9پیدایب  .3

( احساستتات ) 19 – 17:  4س افسستتیان 4: 4س 15 – 14:  3س دوم قرنتیتتان 21:  1( استتتدالل ) رومیتتان 13، 10:  8س 24:  7س 12، 6:  6جستتم )رومیتتان  .4

 (. 51 – 14:  7س 17:  6( و اراده ) رومیان 4 – 2:  3وم تیموتاشوس س د24:  5س غالطیان 17 – 26:  1رومیان 

 20:  1رومیان  .5

 18:  1س 23 -21:  1رومیان  .6

  2:  4س اول تیموتاشوس 15:  2رومیان  .7

  17:  4س یعقوب  23 – 17س 13: 2س 12 – 10:  3رومیان  .8

  21:  1س رومیان 31:  10س اول قرنتیان 37:  22س متی 5 – 4:  6تثنیه  .9



 

 

 
272 

 4 – 2:  3دوم تیموتاشوس  .10

 . 329ای.ای. هاد، خالصۀ الهیات ) ادینرِبگ: پرچم حقیقت(،  .11

 24 – 23:  7س رومیان 23:  13ارمیا  .12

 8 – 7:  8رومیان  .13

 17:  2پیدایب  .14

  5:  5پیدایب  .15

  3 – 1:  2افسسیان  .16

 18:  4افسسیان  .17

"  :ترجمۀ رشیف  ۀ اندیشۀ او این است که "خدایی نیست".ترجمۀ هزارۀ نو: " رشیر در غرور خویب می گوید: بازخواست نخواهد کردس هم  4:  10مزامیر  .18

 رشیران در غرور خود به خداوند توّجه ندارند، و در فکر ایشان، خدا جایی ندارد!" 

  1:  3س مکاشفه 6:  5اول تیموتاشوس  .19

 12س یهودا 19:  11حزقیال  .20

  14:  9،  1:  6س عربانیان 6:  64اشعیا  .21

 8 – 7:  8س 10:  5رومیان  .22

 30:  1یان روم .23

 21:  1رومیان  .24

  4:  37پیدایب  .25

 34:  12متی  .26

 18:  7متی  .27

  91 – 17:  4س افسسیان 23 -21:  1رومیان  .28

 18:  1نا س یوح16:  3س دوم تیموتاشوس 20 – 19:  1رومیان  .29

 15 – 14:  21س ایوب 18:  1رومیان  .30

  10:  5س 30:  1رومیان  .31

  21:  50مزامیر  .32

 11:  3رومیان  .33

 11:  3رومیان  .34
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 20 – 19:  3یوحنا  .35

 به وضوح این را نشان می دهد.  8:  3بیهودگی "پنهان شدن" آدم و حوا در پیدایب  .36

  20 – 19:  3یوحنا  .37

 5 – 4:  2س افسسیان 24 – 14:  7رومیان  .38

  6:  64اشعیا  .39

  31 – 29:  9ایوب  .40

  31 – 29:  9ایوب  .41

 22:  2ارمیا  .42

 23:  13ارمیا  .43

  28 – 27:  1پیدایب  .44

 2:  2 افسسیان .45

  26:  2س دوم تیموتاشوس 18:  26س اعامل 19:  5اول یوحنا  .46

 عیسی رشیر را "پدر" غیرایامنداران می خواند. 44:  8به خاطر این پیوستگی، در یوحنا  .47

  44:  8س یوحنا 8:  3اول یوحنا  .48

ان کته ظلمتت را در جتای نتور، و نتور را در جتای ظلمتت متی : " وای بر کسانی که بدی را نیکی و نیکی را بدی می خوانندس وای بتر آنت12 – 20:  5اشعیا  .49

 نشانندسوای بر آنان که تلخی را در جای شیرینی و شیرینی را در جتای تلختی متی نهنتدس وای بتر کستانی کته در چشتم ختود حکیمنتد و در نظتر ختویب،

 خردمند!"

 9 – 7پیدایب  .50

  6 – 5:  6پیدایب  .51

 15:  7رومیان  .52

 فان نوح.دوره ای در تاریخ پیب از طو  .53

  21:  8پیدایب  .54

  6 – 5:  6پیدایب  .55

  12:  5س رومیان 3:  5پیدایب  .56

 3:  58س 5:  51مزامیر  .57

  6:  64اشعیا  .58
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  28 – 25:  23متی  .59

  3:  12س رومیان 8:  2س افسسیان 25:  2س دوم تیموتاشوس 45:  24س لوقا  14:  16اعامل  .60

  3:  3فیلیپیان  .61

 فصل پانزدهم

 خشم عادالنه

 7:  19خ دوم تواری .1

 8:  9س مزامیر 9:  7تثنیه  .2

 10:  3رومیان  .3

نستبتاً  بسیاری از واعظان، نادانسته، به موعظۀ جاناتان ادواردز "گناهکاران در دستان خدای خشمگین"، عنوان دیگتری داده اند:"اشخاصتی کته عملکترد .4

 بدی دارند، در دستان خدای نسبتاً ناخشنود."

  7 : 76س 11:  7س مزامیر 2:  1ناحوم  .5

  11:  90مزامیر  .6

 6:  1س ناحوم 10:  10ارمیا  .7

 در کیرکزوایِل میسوری هستم. Lake Road Chapelمن این تفکر را مدیون کشیب چارلز لِیرِت از  .8

  7 – 6:  34خرود  .9

  7:  15خرود  .10

 16:  6س مکاشفه 5:  3س رومیان 29:  12عربانیان  .11

  6:  5افسسیان  .12

 27:  30اشعیا  .13

 14:  33اشعیا  .14

 23:  30ا ارمی .15

 23:  15س اول سموشیل  4:  3اول یوحنا  .16

 23:  6س رومیان 6:  5افسسیان  .17

  6:  3س کولسیان  6:  5س 3:  2افسسیان  .18

 یمد: " تو از همۀ بدکاران نفرت می کنی." هزارۀ نو . " از همۀ رشیران نفرت داری" مژده.  " از همۀ بطالت کنندگان نفرت می کنی". ترجمۀ ق5:  5مزامیر  .19
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  5:  5زامیر م .20

 7 – 4:  11مزامیر  .21

  23:  20الویان  .22

  16:  25س  12:  18تثنیه  .23

 10:  95مزامیر  .24

  8:  21س مکاشفه 16:  1تیطس  .25

 5:  5س 11:  7س مزامیر 36:  3یوحنا  .26

  21:  10رومیان  .27

 فصل شانزدهم

 جنگ مقّدس

  31، 27:  10عربانیان  .1

  10: 63اشعیا  .2

 ه توجه مرا به این نظریه جلب کرد.کشیب چارلز لِیرت اولین کسی بود ک .3

 2:  1ناحوم  .4

 13 – 12:  7مزامیر  .5

 10:  5رومیان  .6

 .138(، 1989چارلز هاد، تفسیر رسالۀ رومیان ) لندن: پرچم حقیقت،  .7

 .374(، 1993لوشیس ِبرکو ، الهیات اصولی ) ادینربگ: پرچم حقیقت،  .8

 .646(،  ,1998Nashville, Thomas Nelson) روبرت اِل. ِریموند، الهیات اصولی جدید برای ایامن مسیحی .9

 5:  2رومیان  .10

  15:  19مکاشفه  .11

 15:  19مکاشفه  .12

 13:  19مکاشفه  .13

  17 – 16:  6مکاشفه  .14

 19:  4س لوقا 2:  61س 6:  9اشعیا  .15
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  14، 11: 19مکاشفه  .16

 12: 2مزامیر  .17

 12:  4عاموس  .18

  25:  5متی  .19

  13 – 12:  7مزامیر  .20

 36:  3یوحنا  .21

 16:  2دوم قرنتیان  .22

  2:  1س ناحوم  1:  94مزامیر  .23

 42 – 39:  32تثنیه  .24

 8:  3عاموس  .25

  13:  4دوم قرنتیان  .26

 33 – 30، 25:  25س اول سموشیل 18:  19الویان  .27

 6:  34خرود  .28

  9:  9س 29، 9:  5ارمیا  .29

  24:  1س اشعیا  10:  7تثنیه  .30

 12:  4عاموس  .31

 6:  5افسسیان  .32

 8: 33حزقیال  .33

  27:  20اعامل  .34

  4 – 3:  4وتاشوس دوم تیم .35
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 فصل هفدهم

 گرانبهاترین هدیه

 9:  7مزامیر  .1

 3:  8س ایوب  4:  32تثنیه  .2

 5:  5س  7:  11مزامیر  .3

 13:  1حبقوق  .4

 7:  9مزامیر  .5

  12 – 11:  7مزامیر  .6

 5 – 3:  24مزامیر  .7

 9:  17ارمیا  .8

  19 – 18:  15س متی 3:  58مزامیر  .9

  24:  3رومیان  .10

اه می باشد، در بازار یا محل برگزاری جلسات به کار می رود. این اصطالِح قانونی نشاندهندۀ چیزی است که به دادگت forensicلمۀ التین ، برگرفته از کقانونی .11

 یا مساشل مرشوع مربوط می شود، از جمله داروی قانونی، که برای حقایق دارویی در موارد مرشوع به کار می رود.

 23:  2یعقوب س  6:  3س غالطیان 3:  4رومیان  .12

 6:  11رومیان  .13

 11:  5اول یوحنا  .14

 8 – 7:  4رومیان  .15

  21:  50مزامیر  .16

 30:  1اول قرنتیان  .17

 21:  5دوم قرنتیان  .18

 15:  4عربانیان  .19

 27:  10س لوقا 30:  12مرقس  .20

 17:  1س دوم پطرس  22:  3س لوقا  7:  9س 11:  1س مرقس 5:  17س 17:  3متی  .21

 16:  6افسسیان  .22
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  21:  5دوم قرنتیان  .23

 6:  53اشعیا  .24

  5:  53س اشعیا  34:  15س مرقس  46:  27س متی  1:  22مزامیر  .25

  30:  19یوحنا  .26

  18:  3اول پطرس  .27

  1:  5رومیان  .28

 5:  4س غالطیان  3:  2افسسیان  .29

 9:  5رومیان  .30

 10 – 9:  1اول تسالونیکیان  .31

 24:  3رومیان  .32

 25:  15یوحنا  .33

 21: 5س دوم قرنتیان 15:  4عربانیان  .34

  46:  8یوحنا  .35

 9 – 8:  3فیلیپیان  .36

  13:  1حبقوق  .37

 32:  11رومیان  .38

 4:  18س حزقیال 23:  6رومیان  .39

 4:  2افسسیان  .40

  8 – 7:  5رومیان  .41

 19 – 18:  1اول پطرس  .42

 3:  2عربانیان  .43

  15 – 14:  5دوم قرنتیان  .44

 18 - 17: 1اول پطرس  .45

  12:  5اول یوحنا  .46

می باشد کته متی توانتد بته ایتن شتکل ترجمته  en autoبه واسطۀ او آفریده شد". عبارت بواسطۀ او برگرفته از عبارت یونانی : " زیرا همه چیز 16:  1کولسیان  .47

او" متی باشتد و تعیتین کرد: " در او" . اگر معنای آن "بواسطۀ او" باشد، نشاندهندۀ این است که پرس خدا، مناینده یا ابزار خلقت بود. معنی احتاملی آن، "در 
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اوست و در  ندۀ این است که پرس، حوزه ای بود که در آن خلقت شکل گرفت. همه چیز در آسامن و بر زمین به او مربوط استس همه چیز مستقیامً مربوط بهکن

 ارتباط با او می ماند.

 12:  2افسسیان  .48

 6:  14یوحنا  .49

  12:  4اعامل  .50

 8 – 7:  2اول پطرس  .51

  14:  6غالطیان  .52

 1:  115مزامیر  .53

دهمفصل هج  

 وضعیت دشوار الهی

 ه شود.یک اعالمیه، پوسرت، نشانه، یا آگهی است. به صورت اعالمیه نصب کردن چیزی به این معناست که آنرا در معرض دیِد عموم قرار دهید تا دید .1

 4:4غالطیان  .2

  12: 1س اول پطرس 10:  3افسسیان  .3

  25:21یوحنا  .4

 ".برای اابت کردن" یا " برای نشان دادنمی باشد، به طور تحت اللفظی: "  deixineís én، برگرفته از عبارت یونانی نشان دادنکلمۀ  .5

  4: 32تثنیه  .6

 25: 3رومیان  .7

 7:  4س رومیان  1:  32مزامیر  .8

 25:  18پیدایب  .9

  15:  17امثال  .10

  12: 34ایوب  .11

 ه گسرت بودند. اکنتون زمتان مناستبی بترای رشِح جزشیتات نیستت."{ سای hilasterion: " بر باالی صندوق، کروبیاِن جالل بر جایگاه کّفاره } 5: 9عربانیان  .12

 است. باید توجه داشته باشید که همین کلمۀ یونانی نیز با اشاره به تخت رحمت در سپتواجنت ) ترجمۀ یونانی از کتاب مقدس عربی( به کار رفته 

 18 – 17:  25خرود  .13

 22:  25س خرود  2:  16الویان  .14
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 15 – 14:  16الویان  .15

 ( گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان متامی جهان نیز."hilasmos: " او خود کّفارۀ )2:  2ل یوحنا او  .16

 26:  3رومیان  .17

  23:  6س 23:  3رومیان  .18

  15:  17امثال  .19

  4:  4غالطیان  .20

  23: 2اعامل  .21

 21:  5دوم قرنتیان  .22

  10:  53س اشعیا  46:  27س متی 13:  3غالطیان  .23

زدهمفصل نو   

 نجات دهندۀ شایسته

  14:  4س اول یوحنا 42:  4یوحنا  .1

 16:  3اول تیموتاشوس  .2

  29:  29تثنیه  .3

 نگاهی بیندازید 4:  13س همچنین به هوشع 11:  43اشعیا  .4

 9:  2یونس  .5

 12:  4اعامل  .6

  13:  10س رومیان 22: 45اشعیا  .7

  2  :303(، .P&R, Philipsburg, N.J :1994فرانسیس تورِتین، م سسات الهیات استنطاقی )  .8

 4:  18حزقیال  .9

 4:  10عربانیان  .10

 17 – 14:  2عربانیان  .11

  5:  2اول تیموتاشوس  .12

 8 – 6:  2س فیلیپیان 14، 1:  1یوحنا  .13

 5:  19یوحنا  .14
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  11:  90مزامیر  .15

 10:  10ارمیا  .16

 16:  6مکاشفه  .17

 7:  76مزامیر  .18

 6:  1ناحوم  .19

  7: 76مزامیر  .20

 24:  2اول پطرس  .21

 س تأکیدها افزوده شده است. 3:  53اشعیا  .22

توانستت دابنی می نویسد: " اگر به خاطر طبیعت الهی و انعکاسی از مقام بسیار بزرگ شخِص او نبود، رنج تحّمل لعنت گناه بته متدت  چنتد ستال، منتی  .23

  201(، 1985پرچم حقیقت،  کافی باشد تا خشم خدا را برای گناهان جهان فرو نشاند." رابرت لوشیس دابنی، الهیات اصولی ) اِدینربگ :

  437:  2تورِتین، الهیات استنطاقی،  .24

 60:  4(، 1985جان نیوتن، اعامل جان نیوتن) ادینربگ: پرچم حقیقت،  .25

 13:  2تیتوس  .26

 28:  20س اعامل  19 – 18:  1اول پطرس  .27

ر، به این معناست کته عتدالت مستیح ) اطاعتت کامتل او( بته به معنای به حساب آوردن یا اعتبار بخشیدن می باشد. در رابطه با ایامندا نسبت دادنکلمۀ  .28

 داند. حساب یا اعتبار او گذاشته می شود. به عبارت دیگر، عدالت مسیح به حساب ایامندار گذاشته می شود. بنابراین، خدا ایامندار را عادل می 

 15:  4عربانیان  .29

  4:  24مزامیر  .30

 16:  2س غالطیان 23 – 20، 10:  3رومیان  .31

 12:  2س افسسیان 6:  5یان روم .32

 30:  12مرقس  .33

 31:  10اول قرنتیان  .34

 5:  17س 17:  3متی  .35

 1:  5س 24 -22:  4رومیان  .36

 21:  5دوم قرنتیان  .37

  22 – 21:  3رومیان  .38
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 مراجعه کنید.  45:  15و اول قرنتیان  14:  5کتاب مقدس آدم و مسیح را به عنوان آدم اول و آخر نشان می دهد. به رومیان  .39

 19 – 15:  5ومیان ر  .40

  19:  5رومیان  .41

 16:  6س اول تیموتاشوس  29:  12عربانیان  .42

 3 – 2:  6اشعیا  .43

 14،  11:  2عربانیان  .44

 15:  4عربانیان  .45

  26:  7عربانیان  .46

  3:  1عربانیان  .47

  14:  4عربانیان  .48

 فصل بیستم

 صلیب عیسی مسیح

 34:  15مرقس  .1

 34:  15مرقس  .2

 1:  22مزامیر  .3

 6:  22مزامیر  .4

  6 – 5:  53شعیا ا .5

 26: 24لوقا  .6

  9 – 5:  21اعداد  .7

  1  :665(  ,1991Peabody, Mass: Hendricksonمتیو ِههی، تفسیر متیو ِههی از کّل کتاب مقدس )  .8

 21:  5س دوم قرنتیان  3:  8رومیان  .9

 11 – 10:  5اول یوحنا  .10

 22:  45اشعیا  .11

 10 – 5:  16الویان  .12

  20،  15،  9:  16الویان  .13
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 10:  16ان الوی .14

  21:  16الویان  .15

  12 – 11:  13س عربانیان  24:  2اول پطرس  .16

  12:  103مزامیر  .17

 13:  3س غالطیان 21:  5دوم قرنیتان  .18

  3 – 2:  6اشعیا  .19

  9:  2کولسیان  .20

 هستم. 21:  5من این تفکر را مدیون جان کالوین و تفسیر او از دوم قرنتیان  .21

 21:  5دوم قرنتیان  .22

  2:  5س افسسیان 91:  1اول پطرس  .23

 26:  7عربانیان  .24

  26:  27س تثنیه 10:  3غالطیان  .25

  12 – 3:  5تفسیر متی  .26

 13:  3غالطیان  .27

 23:  21تثنیه  .28

 .  Word Biblical Commentary  (1990Waco, Tex.: Word Books,  ، )122 – 123از  41ریچارد ان. النِگِنِکر، غالطیان، جلد  .29

 1:  28تثنیه  .30

 15:  28تثنیه  .31

 در کنفرانِس با هم برای انجیل، موعظه کرد.  2008هستم که در سال  13:  3من این تفکر را مدیون آر. سی. اِسپرول و موعظۀ او دربارۀ غالطیان  .32

 20:  28تثنیه  .33

 29 – 28:  28تثنیه  .34

 63:  28تثنیه  .35

  16:  28تثنیه  .36

  19:  28تثنیه  .37

 23:  28تثنیه  .38

 37:  28تثنیه  .39



 

 

 
284 

 45:  28تثنیه  .40

  15:  27ه تثنی .41

 18 – 16:  27تثنیه  .42

 19:  27تثنیه  .43

 25 – 20:  27تثنیه  .44

 26:  27تثنیه  .45

 2:  26امثال  .46

 1:  11اشعیا  .47

  2 – 1:  32مزامیر  .48

 : "در مألعام عرضه داشت". 25:  3رومیان  .49

 6:  53اشعیا  .50

  21 – 20:  29تثنیه  .51

 3:  12پیدایب  .52

 26 – 24:  6اعداد  .53

  14:  3اعامل  .54

در کنفرانس باهم برای انجیل،  0082هستم که در سال  13:  3. من این افکار را مدیون آر. سی. اِسپرول و موعظۀ او دربارۀ غالطیان 72 – 22:  6اعداد  .55

 موعظه کرد.

 15:  89س  6:  21مزامیر  .56

 22 – 20:  8رومیان  .57

  13:  3غالطیان  .58

 21:  5دوم قرنتیان  .59

 13:  1س حبقوق  6: 53اشعیا  .60

  1:  59اشعیا  .61

  26:  24 لوقا .62

 44 – 41: 22لوقا  .63

  44:  22لوقا  .64
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  10:  2عربانیان  .65

  8:  75مزامیر  .66

 16 – 15:  25ارمیا  .67

 ت فاله، باقیامنده یا رسوبی است که در ته تنگ رشاب باقی می ماند. .68

 8:  17س  8:  13س مکاشفه 20:  1س اول پطرس 4:  1س افسسیان 34:  25متی  .69

  15:  4س  17:  2عربانیان  .70

  30:  91یوحنا  .71

 10:  53اشعیا  .72

  24:  12یوحنا  .73

 .61:  1(، 1968جان ِفالِول، پایۀ زندگی: منایشی از مسیح در جالل اساسی و میانجیگرانه اش، در کارهای جان فالِول ) لندن: پرچم حقیقت،  .74

  10:  53اشعیا  .75

 س تأکیدها افزوده شده است2: 22پیدایب  .76

  10:  22پیدایب  .77

 12 – 11:  22پیدایب  .78

 13:  22ایب پید .79

 14:  22پیدایب  .80

 46:  27س متی 14:  3س اعامل 11:  1یوحنا  .81

 10، 5 – 4:  53اشعیا  .82

  29:  1یوحنا  .83

 14:  22پیدایب  .84

 12 – 11:  22پیدایب  .85

  32:  8س رومیان 12:  22پیدایب  .86
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 فصل بیست و یکم

 دفاعیۀ خدا

 4:  4پیدایب  .1

 ابر هر چیزی تعریف می کندس عادل شمردگی برعلیه انکار یا رسزنب، یا برعلیه اعرتاضات یا اتهامات.لغتنامۀ ِوبسرِت، دفاعیه را به عنوان دفاع در بر  .2

 25:  3رومیان  .3

 4:  10عربانیان  .4

 15:  17امثال  .5

  25: 18پیدایب  .6

 10:  85مزامیر  .7

 26:  3رومیان  .8

از اورشلیم که عیسی در آنجا مصلوب شد. به خاطر این چنین نامی  ترجمه شده است. نام مکانی است بیرون کاسۀ رساز منشأ اَرامی است و به  جلجتانام  .9

 را داده بودند که شکل کاسۀ رس بود.

 45 – 44:  23لوقا  .10

  51:  27متی  .11

 15:  1صفنیا  .12

 14:  33اشعیا  .13

 4:  1س ناحوم 4:  1س میکاه 22 – 18:  22حزقیال  .14

  14:  22مزامیر  .15

 21 – 20:  29تثنیه  .16

 3:  2عربانیان  .17

  12:  4اعامل  .18

 می باشد. 31 – 26:  10این پاراگرا  برگرفته از عربانیان  .19

 30:  19یوحنا  .20

  1:  5رومیان  .21

  10 – 9:  4اول یوحنا  .22
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 ، که به عنوان تسکین دادن یا کّفاره کردن مشخص می شودس وسیلۀ تسکین دادن یا یک کّفاره. hilasmosترجمه شده از اسِم یونانی  .23

  10 – 4:  53اشعیا  .24

( تتا مصتلوب شتدن او بته دستت 20:  1س متتی 35:  1س همۀ کارهای الزم برای نجات ما را هامهنتگ کترد، از دوران لقتاح مستیح گرفتته ) لوقتا روح القد .25

 (.23:  2انسانهای خدا نشناس) اعامل 

  13:  15یوحنا  .26

  9:  8دوم قرنتیان  .27

  8 – 6:  2فیلیپیان  .28

 23 : 21س تثنیه 21:  5س دوم قرنتیان 13:  3غالطیان  .29

 10: 12زکریا  .30

 4:  2اول پطرس  .31

  22:  3س لوقا 7:  9س 11:  1س مرقس 5:  17س 17:  3متی  .32

  30:  8امثال  .33

 س تأکیدها افزوده شده است.10:  4اول یوحنا  .34

  6:  64اشعیا  .35

  21:  1س کولسیان 7:  8رومیان  .36

  25:  15س یوحنا 30:  1رومیان  .37

  15 – 13:  1س اول تیموتاشوس  9: 15اول قرنتیان  .38

  15 – 14:  5دوم قرنتیان  .39

 8 – 7:  5رومیان  .40

 xviii:  1ِفالِول، چشمۀ حیات باز شد،  .41
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 فصل بیست و دوم

 رستاخیز عیسی مسیح

 46:  23لوقا  .1

 14:  15اول قرنتیان  .2

  50 - 49:  26متی  .3

 4 – 2: 16مرقس  .4

 8 – 5:  24لوقا  .5

  11:  24لوقا  .6

  9:  20یوحنا  .7

 18 – 11:  20یوحنا  .8

 32 – 13:  24س لوقا 10 – 9:  28 متی .9

  43 -34: 24لوقا  .10

  13:  15س 14:  1س اعامل  7:  15اول قرنتیان  .11

 19 – 3:  9س اعامل 8:  15اول قرنتیان  .12

 10: 15س اول قرنتیان 2 – 1:  9اعامل  .13

 6:  15اول قرنتیان  .14

  37 – 18:  4س دوم پادشاهان 24 – 17: 17اول پادشاهان  .15

 12 – 7:  20س 43 – 36:  9س اعامل 15 – 14:  7س لوقا 24 – 41:  5س مرقس 43 ،25 – 23:  11یوحنا  .16

 53:  15اول قرنتیان  .17

 18:  1مکاشفه  .18

  10 – 9:  6رومیان  .19

 11:  8س 4:  1س رومیان 1:  1س غالطیان 4:  6رومیان  .20

 19:  2یوحنا  .21

  18:  10یوحنا  .22
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 26 – 25:  3رومیان  .23

 4:  1رومیان  .24

 5: 17س 17:  3تی س م38 – 37:  10یوحنا  .25

 . 3  :4(، Peabody, Mass: Hendricksonماروین ریچاردسون وینِسنت، مطالعۀ کلامت در عهدجدید )  .26

 .1691(،  ,1997Nashville: Word Biblesمطالعۀ کتاب مقدس، نوشتۀ َمک آرتور: نسخۀ کینگ جیمز جدید )  .27

 19:  2یوحنا  .28

  40:  12متی  .29

  34:  7س لوقا 19: 11متی  س22:  3س مرقس 52، 15:  7یوحنا  .30

 4:  1رومیان  .31

 29:  27متی  .32

 4:  28متی  .33

 42:  27متی  .34

 41:  2اعامل  .35

 42:  27متی  .36

  36:  2اعامل  .37

 25:  4رومیان  .38

 .244(،  ,1998Grand Rapids: Baker Booksتوماس آر. رِشیِه، رومیان: تفسیر مفّصل ِبیِکر از عهدجدید ) .39

  30:  19یوحنا  .40

  1:  5رومیان  .41

  21:  24ا لوق .42

 7:  9س رومیان 12:  21پیدایب  .43

 19:  11عربانیان  .44

 10 – 5:  37پیدایب  .45

 41:  41پیدایب  .46

  27:  32ارمیا  .47
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 فصل بیست و سوم

 پایۀ ایامن در رستاخیز

 17، 14:  15اول قرنتیان  .1

 18 – 17:  15اول قرنتیان  .2

 15:  15اول قرنتیان  .3

  19:  15اول قرنتیان  .4

مسیحی می باشد که بحثهای منطقی را به کار می برند تا از ایتامن دفتاع کترده و خطاهتای موجتود در بحثهتای افترادی را نشتان  دفاعیه ها، تأدیب ایامن .5

 دهند که با آن مخالفت می کنند.

 21:  24س 18: 17س 33، 2:  4اعامل  .6

 د.یمراجعه کن 24 – 18:  1و اول قرنتیان  16:  1. همچنین به رومیان 5 – 1:  2اول قرنتیان  .7

 3:  3یوحنا  .8

 10 – 6:  5س اول یوحنا 39:  5یوحنا  .9

 6:  4دوم قرنتیان  .10

 : " در آن وقت عیسی اظهار داشت: "ای پدر، مالک آسامن و زمین، تو را می ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمنتدان پنهتان داشتته و25: 11متی  .11

 بر کودکان آشکار کرده ای."

 رسبازان جامهیر شوروی باشد که می خواستند مسیحیان را از ایامنشان به مسیح زنده منحر  کننداین بیان شد تا شهادتی از  .12

 16:  1س رومیان 6:  36اشعیا  .13

 من این بصیرت را مدیون کشیب چارلز لِیرِت هستم. .14

می کنند، به خاطِر"انتقادهای بستیار مشتکوک و روبرت ِریموند می نویسد که افرادی که ادعاهای مسیحیت را به عنوان امور غیر تاریخی یا اسطوره ای رد  .15

 (.581پایه های فلسفی که از نظر روانشناسی و مذهبی با آنها راحت تر هستند" این کار را می کنند ) یک الهیات اصولی جدید از ایامن مسیحی، 

 26 – 25:  24لوقا  .16

 11 – 8: 16مزامیر  .17

 12:  53اشعیا  .18

 19:  2یوحنا  .19

  40 – 39:  12متی  .20
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 21:  16 متی .21

  63 – 62:  27متی  .22

 این غالباً به دالیل مشخصی به عنوان "نظریۀ غب کردن" در نظر گرفته می شود. .23

 34 – 31:  19یوحنا  .24

 64:  27متی  .25

 62 – 55: 22س لوقا  56:  26س متی  27: 14مرقس  .26

 15 – 11:  28متی  .27

 42 – 38:  19س یوحنا 65 – 50:  23س لوقا 47 – 42:  51س مرقس 61 – 57: 27متی  .28

  42 – 38:  19س یوحنا  53 – 50:  23س لوقا 1:  3یوحنا  .29

 55:  23س لوقا 47:  15س مرقس 61:  27متی  .30

 .566ریموند، یک الهیات اصولی جدید،  .31

 246(،  1961Grand Rapids: EerdmansTِههی تیِسن، مقدمۀ درسهایی از الهیات اصولی )  .32

 16:  1دوم پطرس  .33

 26 – 21:  1اعامل  .34

 4 – 1:  1 لوقا .35

 4 – 1:  1اول یوحنا  .36

 27:  20س یوحنا 39:  24لوقا  .37

  14 – 12:  21س یوحنا 49 – 41، 32 – 13:  24لوقا  .38

  11 – 9:  1اعامل  .39

 16:  18س متی 15:  19س 6:  17تثنیه  .40

 10 – 9:  28س متی 19 – 11:  20س یوحنا 11 – 9: 16مرقس  .41

  23 – 13: 24س لوقا 13 – 12:  16مرقس  .42

 25 – 19:  20س یوحنا 43 – 34:  42لوقا  .43

 5:  15س اول قرنتیان 31 – 26:  20س یوحنا 14:  16مرقس  .44

  7 – 6: 15اول قرنتیان  .45

  23 – 1:  21یوحنا  .46
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 8 – 3:  1س اعامل 49 – 44: 24لوقا  .47

 19 -218:  8اسپرجن، سکوی موعظۀ خیمۀ پایتخت شهر،  .48

 37 – 36:  5اعامل  .49

  23:  1اول قرنتیان  .50

کستی  ( اولتین1543 -1473. نیکوالس ک پرنیتک )2  :466(،  ,1990Grand Rapids: Baker Academicرِست و گ رد ن لوشیس، الهیات کامل )بروس ِدما .51

لگویی از سیستم نجومی که در آن خورشید به جای زمین، مرکِز سیارات شد. نظریۀ او یتک حرکتت ا -بود که کیهان شناسی با مرکزیت خورشید را اراشه داد

اساستی  اسی در موقعیت کنونی بود و تحولی در تاریخ علم مدرن ایجاد کرد که امروزه به عنوان انقالب کپرنیک شناخته می شتود. بنتابراین هتر نظریتۀاس

 یکسانی را به عنوان " انقالب کپرنیک" معرفی می کنند.

  15، 13، 2:  20یوحنا  .52

 11:  16س مرقس 11 – 9: 24لوقا  .53

 37،  31 – 13:  42س لوقا 15:  20یوحنا  .54

 46 – 44، 25:  24لوقا  .55

 29 – 24:  20یوحنا  .56

  26 – 25:  24س  14:  16لوقا  .57

 13:  4اعامل  .58

 19:  15س 13:  4اول قرنتیان  .59

  3:  1اول یوحنا  .60

نتگ ِمری ب ئیس، پایه های ایامن مسیحی: یک الهیات قابل درک و خوانا )  .61  .1986s, Downers Grove, III: InterVarsity Pres ، )358جیمز م 

  18 – 1:  20س یوحنا 12 – 1:  24س لوقا 8 – 1:  16س مرقس 01 – 1:  28متی  .62

 81 – 11:  20س یوحنا 11 – 9: 16مرقس  .63

 9 – 8:  28متی  .64

  17:  24س لوقا  19:  20س یوحنا 14:  16 س مرقس75 – 69، 56:  26متی  .65

 6:  17اعامل  .66

 18: 4اعامل  .67

  20 – 19:  4اعامل  .68

 3، 1:  1ا اول یوحن .69
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  6 – 5:  1کولسیان  .70

 . 92(، Old Tappan, N.J: Fleming H. Revell, n.d.آر. ای. توری، کتاب مقدس و مسیحب )  .71

 4 – 3:  7یوحنا  .72

 21:  3مرقس  .73

س 41:  1س اعتامل 1ودا آیتۀ س و یهتودا: یهت1:  1س یعقوب  9:  2س 19:  1س غالطیان  7:  15س  5:  9س اول قرنتیان 13:  15س 17:  12س 14:  1یعقوب: اعامل  .74

 5:  9اول قرنتیان 

 1:  1س یهودا  1:  1یعقوب  .75

 7:  15اول قرنتیان  .76

 16:  5س دوم قرنتیان 13:  1اول تیموتاشوس  .77

  1:  8س 58:  7اعامل  .78

  2 – 1:  9اعامل  .79

  20 – 18:  9اعامل  .80

 21:  9اعامل  .81

 23 – 22:  1غالطیان  .82

 27 – 26:  9اعامل  .83

 .128(،  ,1973London: Oliphantsرسوالن) ویلیام نِیل، اعامل  .84

 39 -35:  5اعامل  .85

  11:  3کولسیان  .86

 فصل بیست و چهارم

 صعوِد مسیح به عنوان کاهن اعظم قوم خود

 9:  1اعامل  .1

 51:  24لوقا  .2

 19: 16مرقس  .3

 16:  3اول تیموتاشوس  .4

 5:  17یوحنا  .5
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 8 – 6:  2فیلیپیان  .6

 24، 11:  9عربانیان  .7

  4 – 3:  24مزامیر  .8

  1:  6س یوشع 2:  59اشعیا  .9

 10:  3رومیان  .10

 19:  3رومیان  .11

 22:  2س ارمیا 31 – 30:  9ایوب  .12

 1:  2س اول یوحنا 14:  4عربانیان  .13

  15:  4عربانیان  .14

  27:  10س لوقا  30: 12س مرقس 37:  22س متی 31:  10اول قرنتیان  .15

 29:  8یوحنا  .16

 18:  4ایوب  .17

  26:  7عربانیان  .18

  22:  3س لوقا 7:  9س 11:  1س مرقس 5:  17س 17:  3متی  .19

 7:  24مزامیر  .20

 .1  :377(،  ,1950Grand Rapids: Zondervanدر گنجینۀ داوود می باشد ) 24این تفکر برگرفته از نظرات چارلز اسپرجن دربارۀ مزمور  .21

 2 – 1:  6اشعیا  .22

  9 – 8: 24مزامیر  .23

 62: 6س 14، 1:  1یوحنا  .24

 34:  1یوحنا  .25

 45:  15س اول قرنتیان 83 – 23:  3لوقا  .26

 20:  1متی  .27

 3:  1رومیان  .28

 9:  2کولسیان  .29

 5:  5مکاشفه  .30

 29:  1یوحنا  .31
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 24:  9عربانیان  .32

 11:  2عربانیان  .33

 1:  4س دوم تیموتاشوس 42:  10اعامل  .34

 . شعر توسط نویسنده ترکیب بندی شده است.1:  2اول یوحنا  .35

 14:  2کولسیان  .36

 15 – 14:  2س عربانیان 15:  2کولسیان  .37

 26 – 25:  3رومیان  .38

 12:  5مکاشفه  .39

  23:  5س یوحنا 21:  1افسسیان  .40

  1: 110مزامیر  .41

 2 – 1:  2س اول یوحنا 25:  3س رومیان 9 – 6:  2فیلیپیان  .42

 3:  1س عربانیان 3:  1اعامل  .43

 3:  1س یوحنا 18:  1کولسیان  .44

 12:  4س اعامل 3 – 1:  61س اشعیا 41: 12س 17:  3س 81، 14، 1:  1س یوحنا 3:  1س عربانیان 16:  1س کولسیان 3:  1یوحنا  .45

 16:  2س رومیان 31:  17س 42:  10س اعامل 22:  5یوحنا  .46

  17:  1یعقوب  .47

  4 – 3:  1یوحنا  .48

 8 – 7:  1افسسیان  .49

  26:  1پیدایب  .50

 6 – 3:   8مزامیر  .51

 7 – 1:  3پیدایب  .52

 22 – 20:  8س رومیان 19 – 14:  3پیدایب  .53

 23:  6س رومیان 17 – 16:  2س 24:  3پیدایب  .54

 10 – 9: 46س اشعیا 20:  1اول پطرس  .55

 4:  4غالطیان  .56

 9 – 5:  2عربانیان  .57
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  5:  2عربانیان  .58

 8:  2عربانیان  .59

 3:  1س  9:  2عربانیان  .60

 . "قهرمان نجات ایشان"س " نویسندۀ نجات ایشان"س "بنیان گذاِر نجات ایشان". 10:  2عربانیان  .61

 . 2.  8ندن، فصل اعرتا  باپتیست ل 1689 .62

 6:  2س فیلیپیان 9:  2کولسیان  .63

 15:  4عربانیان  .64

 6:  2س فیلیپیان 14، 1:  1یوحنا  .65

 5:  2اول تیموتاشوس  .66

 21:  5س دوم قرنتیان 51:  4س 18 – 14:  2س عربانیان 14، 1:  1یوحنا  .67

 4 – 1:  5س 15:  4س 17:  2عربانیان  .68

  12 – 11:  9س 15 – 14:  4عربانیان  .69

 11:  2یان عربان .70

 25:  7عربانیان  .71

 35 – 28:  9ایوب  .72

 26 – 24:  9عربانیان  .73

  19:  6عربانیان  .74

  25:  7عربانیان  .75

 25:  4س رومیان 30:  19یوحنا  .76

 2  :593 ( ,.1871New York: Scribner, Armstrong, and Co-1872چارلز هاد، الهیات اصولی )  .77

. متنی که در نقل قول بزرگرت بود برگفته از ا . بی. سوشِت، مسیح صعود کرده، می باشتد ) 155دجدید، جان موری، رسالۀ رومیان، تفسیر بین املللی عه .78

 . 95(، 1912لندن، 

 25:  7عربانیان  .79

 نگاهی بیندازید(.  18:  3س اول پطرس 10:  10س 27:  7. ) همچنین به عربانیان 82 – 26، 12:  9عربانیان  .80

 14 – 11:  10عربانیان  .81

 ، غالباً توسط الهیدانان بکار می رود تا مشخص کند که مسیح در دست راست خدا " نشانیده شده است". نشستکلمۀ  .82
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 34:  8رومیان  .83

  25:  7عربانیان  .84

 12:  53اشعیا  .85

 . 82-627(، ,1994Grand Rapids: Zondervan. به واین ای. گراِدم، الهیات اصولی نگاهی بیندازید ) 25:  7س عربانیان 34:  8رومیان  .86

 12:  53اشعیا  .87

 .40(،  ,2009Hannibal, Miss.: Granted Ministries Pressپ ل دیوید وارِش، تنها خدای حقیقی )  .88

  18 – 16:  2س 15:  4عربانیان  .89

 .55-154موری، رسالۀ رومیان،  .90

  10:  12مکاشفه  .91

  34:  8رومیان  .92

 11:  12مکاشفه  .93

 32 – 31: 22لوقا  .94

  2 – 1:  5عربانیان  .95

 12:  4 عربانیان .96

 13:  4عربانیان  .97

 15 – 14:  4س 18، 16:  2عربانیان  .98

  16:  4عربانیان  .99

 . 1863َچریتی اِل. بَنکرافت، " در ح ور تخت خدا در اعلی"،  .100
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 فصل بیست و پنجم

 صعود مسیح به عنوان رب االرباب

 7:  24مزامیر  .1

 18:  1س مکاشفه 18:  16متی  .2

 36 – 34:  2اعامل  .3

  28: 11متی  .4

  12 – 9:  2امیر مز  .5

 36:  2اعامل  .6

  21، 17:  7س 6:  5س عربانیان 4: 110مزامیر  .7

 ، تأکیدها افزوده شده است.18:  28متی  .8

 1: 110س مزامیر 35 – 34:  2س اعامل 44:  22متی  .9

 45 -43: 22متی  .10

 9:  2فیلیپیان  .11

 22- 20:  1افسسیان  .12

 15:  6یوحنا  .13

  9 – 8:  4متی  .14

 11 – 8:  2فیلیپیان  .15

  6 – 1:  2میر مزا .16

 15:  3پیدایب  .17

 30: 21امثال  .18

 17 – 15:  40اشعیا  .19

  11 – 8:  33مزامیر  .20

 .11:  1اسپرجن، گنجینۀ داوود،  .21

 .4  :14(،  ,1996Grand Rapids: Bakerاز تفسیرهای کالون )  4ژان کالون، تفسیر کتاب مزامیر، جلد  .22

  45 – 44، 35 – 34:  2دانیال  .23
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مذهب هندو می باشد که در آن گلۀ گاو، مقدس و حتی خداست. بیان اینکه یک نظر، سنّت، یا آداب و رسوم، یک گاو مقتّدس  اشاره به گاو مقّدسعبارت  .24

 الباً به شکلی غیرمنطقی.غ -است، به این معناست که شّک یا انتقادی در آن نیست

  13:  23ایوب  .25

 35:  4دانیال  .26

 36:  2اعامل  .27

 7:  2س اول پطرس 11:  4س اعامل  17:  20س لوقا  10:  12رقس س م 42:  21س متی 22:  118مزامیر  .28

 36:  2اعامل  .29

 ، تأکیدها افزوده شده است.18:  28متی  .30

  14 – 13:  7دانیال  .31

 22 – 20:  1افسسیان  .32

 11 – 9:  2فیلیپیان  .33

 14:  41پیدایب  .34

 13:  7دانیال  .35

 44:  41پیدایب  .36

 ریقهای اوست، و چه نجوای آرامی از او می شنویم! اما رعتِد َجترَبوِت او را کیستت کته درک توانَتد کترد؟": "براستی که اینها تنها حواشی ط 14:  26ایوب  .37

 .9 – 8:  2همچنین، مزامیر 

 16:  1کولسیان  .38

  11 – 9:  2فیلیپیان  .39

 12 – 10:  2مزامیر  .40

 35، 27:  7س اعامل 14:  2خرود  .41

 2:  5خرود  .42

 15:  21ایوب  .43

 20:  9رومیان  .44

 36:  2اعامل  .45

 2:  38ایوب  .46

  2:  4س یونس 13:  2س یوشیل  8:  145س  8:  103س 15:  86س مزامیر  17:  9س نحمیا 6:  34خرود  .47
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 3:  1یوحنا  .48

 17:  1س کولسیان 3:  1عربانیان  .49

  28:  17اعامل  .50

 25:  17اعامل  .51

 45:  5متی  .52

  17: 14اعامل  .53

 16:  3یوحنا  .54

 10 – 9:  10س رومیان  30:  17اعامل  .55

 37:  6یوحنا  .56

  8 – 7:  5رومیان  .57

  15 – 14:  5دوم قرنتیان  .58

. این یک بیامری رایج در طول تاریخ نجات بوده است. به خاطر افرادی که به طور کا ب خود را با مسیح و قومب مرتبط می سازند، طریق 24:  2رومیان  .59

س  16:  4س متتی 9، 5 – 4:  1جعه کنید(. مراجع مربوط به نور: یوحنا مرا 2:  2س دوم پطرس 20:  36س حزقیال 5:  52حقیقت بدنام شده است ) به اشعیا 

 مراجعه کنید(.  13:  5. منک به این دلیل استفاده شده که در زمانهای قدیم از آن برای محافظت از غذا در برابر فساد استفاده می شد ) به متی 14:  5

 23:  5یوحنا  .60

  12 – 10:  2مزامیر  .61

:  40رسندگان خداوند، او را بستایید! ای همۀ نسل یعقوب، او را جالل دهید! ای همۀ نسل ارساشیل، از هیبت او برتستید!" مزامیتر : "ای ت23: 22مزامیر  .62

:"آنگتاه  9: 33: "رسودی تازه در دهانم گذاشت، رسود ستایب خدایامن را. بسیاری این را دیده، خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کترد." ارمیتا 3

ین شهر برای من در ح ور متامی قومهای زمین که دربارۀ جملۀ احسانهای من در حق ایشان خواهند شتنید، مایتۀ شتهرت و شتادی و ستتایب و حرمتت ا

ی : "پتس ا31 – 12:  2خواهد بود. و آنها به سبب فراوانی ستعادت و ستالمتی کته بترای آن فتراهم ختواهم آورد، حیتران و لترزان خواهنتد بتود." فیلیپیتان 

عمتل آوریتدس  عزیزان، هامن گونه که همیشه مطیع بوده اید، نه تنها در ح ور من، بلکه اکنون بسی بیشرت حتی در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان بته

: " آنگتاه 5:  19زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را کته خشتنودش متی ستازد، در شتام پدیتد متی آورد." مکاشتفه 

 صدایی از تخت برآمد که می گفت: سپاس گویید خدای ما را، ای همۀ بندگان او، ای شام که ترس از او دارید، از خ رد و از بزرگ!"

 18:  1س کولسیان 11:  2عربانیان  .63

 9:  2س فیلیپیان 23 – 20:  1افسسیان  .64

 13:  5مکاشفه  .65
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 36:  2س 27 – 25:  4س اعامل 1:  2مزامیر  .66

 17:  20س لوقا 42: 21ی مت .67

 9:  5س  17:  2عربانیان  .68

  8:  2س اول پطرس 33 -32:  9رومیان  .69

:"هر که بر آن سنگ افتد، خ رد خواهد شد، و هرگاه آن سنگ بر کسی افتد، او را در هتم خواهتد شکستت." ایتن آیته بته ایتن  18:  20س لوقا 44:  21متی  .70

 بودِن او را تصدیق نکند، با داوری خدا نابود خواهد شد.معناست که هر که به مسیح حمله کرده و برتر 

  13 – 12:  10عربانیان  .71

 29:  1یوحنا  .72

  16:  6مکاشفه  .73

  16 – 11:  19مکاشفه  .74

 ترجمۀ قدیم " در  هن حکیم و در قّوت تواناست. کیست که با او مقاومت کرده و کامیاب شده باشد؟"  4:  9ایوب  .75

 9:  2س مزامیر 11 – 9:  10س یوحنا 4 – 1: 23مزامیر  .76

  12:  2مزامیر  .77

 فصل بیست و ششم

 صعود مسیح به عنوان داور همگان

 26، 22:  5یوحنا  .1

 42 – 40:  10اعامل  .2

  8 – 6:  2رومیان  .3

 23:  3رومیان  .4

 12:  3رومیان  .5

 18:  1رومیان  .6

 8:  2رومیان  .7

 36، 18:  3یوحنا  .8

 4:  32تثنیه  .9
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خلقت، مشیت الهی، و وجدان به هر انسانی داده شده، غالباً به عنوان مکاشفۀ کلّی در نظر گرفته می شتود، کته . مکاشفه ای که از طریق 20:  1رومیان  .10

 در ت اد با مکاشفۀ خاص می باشد، که از کتاب مقدس و موعظۀ انجیل است.

 19:  1رومیان  .11

 20:  1رومیان  .12

 27 – 26:  17اعامل  .13

 15 – 14:  2رومیان  .14

 18:  1رومیان  .15

  21 : 1رومیان  .16

  25، 23:  1رومیان  .17

 32، 29 – 28:  1رومیان  .18

: " غالمی که خواسِت اربابب را می داند و با این حال، خود را برای انجام آن آماده منی کند، تازیانۀ بستیار خواهتد ختورد. امتا آن کته  48 – 47:  12لوقا  .19

اهد کمرت خواهد خورد. هر که به او بیشرت داده شود، از او بیشرت نیز مطالبه خو  خواست اربابب را منی داند و کاری می کند که سزاوار تنبیه است، تازیانۀ

 شدس و هر که مسئولیت اش بیشرت باشد، پاسخگویی اش نیز بیشرت خواهد بود."

کب گناه می شتوند، "همۀ کسانی که بدون رشیعت گناه می کنند، بدون رشیعت نیز هالک خواهند شدس و همۀ کسانی که زیر رشیعت مرت 12:  2رومیان  .20

 بنا بر موازین رشیعت داوری خواهند شد."

 8 – 7:  9مزامیر  .21

 42 – 40:  10اعامل  .22

 31:  17اعامل  .23

 5:  2اول تیموتاشوس  .24

 18:  28متی  .25

 21:  1افسسیان  .26

  16:  1کولسیان  .27

 12:  4یعقوب  .28

 5:  4اول قرنتیان  .29

 27:  16س متی 12:  22مکاشفه  .30
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یک پند یا َمثَل معرو  یونانی است که نقل شد تتا در پیشتخواِن معبتد آپولتو در ِدلفتی نوشتته شتود. بته التتین  ( seautongnothiخود را بشناس ) عبارِت  .31

 nosce te ipsumاینطور نوشته شده است: 

 11 – 10:  5دوم قرنتیان  .32

 6:  5رومیان  .33

  4 – 3:  130مزامیر  .34

 21: 10رومیان  .35

  31:  10عربانیان  .36

 12:  2مزامیر  .37

  26 – 52:  5متی  .38

  42:  10اعامل  .39

: " چون پولس سخن از پارسایی، پرهیزگتاری و داورِی آینتده بته میتان آورد، ِفلتیکس هراستان شتد و 25: 24. اعامل 13:  4س اعامل 4 – 3:  3دوم پطرس  .40

 گفت: "فعالَ کافی است! می توانی بروی. در فرصتی دیگر باز تو را فراخواهم خواند."

 16:  2رومیان  .41

 60:  6یوحنا  .42

 12:  4عاموس  .43

 17:  3یوحنا  .44

 27:  9س عربانیان 31 – 30: 17اعامل  .45

 5:  4اول پطرس  .46

 9:  5یعقوب  .47

 12: 22مکاشفه  .48

ت نزدیکی آمدِن مسیح، برای ایامن مسیحی، رضوری است. آمدن مسیح را قریب الوقوع یا در هر زمان، ممکتن متی دانتد. بته همتین دلیتل، همیشته دعتو  .49

 .انجیل به صورت فوری است

  4 – 3:  3دوم پطرس  .50

 25:  24اعامل  .51

  15 – 14:  2س  18:  1رومیان  .52

  24:  26اعامل  .53



 

 

 
304 

: " ای همۀ قومهای اطرا ، بشتابید و بیایید، آنجا گرد هم جمع شوید. ای خداوند، جنگاوران خود را فرود آر. قومها برانگیخته شتوند و 14 – 11:  3یوشیل  .54

ر آنجا خواهم نشست تا همۀ قومهای اطرا  را محاکمه کنم. داس را به حرکت درآورید، زیرا کته محصتول رستیده استت. به درّۀ یَهوشافاط برآیند، زیرا من د

کتم! زیترا بیایید لگدمال کنید، زیرا چرخشتها پر شده و خمره ها لربیز گشته است، چرا که رشارت ایشان عظیم است. جامعتها، جامعتها، در درۀ صدور  ح 

 صدوِر ح کم نزدیک است." روز خداوند در درۀ 

 15، 12 – 11:  20مکاشفه  .55

 12 – 10:  2مزامیر  .56

  16 – 15:  2دوم قرنتیان  .57

  22: 22، 6:  17س اعامل 13:  4س اول قرنتیان 18:  17اعامل  .58

یگتران متی باشتد. شتاگرد . شخص چاپلوس، آدم فرومایه یا متلّق گوِی پَست، یا شخصی است که خواهان دریافت لطف د18:  1اسپرجن،گنجینۀ داوود،  .59

و در  آشپز، غالمی است که مکلّف به انجام پست ترین کارهای آشپزخانه است. چاپلوس روحانی از بدترین اشخاص است، چون نه تنها چاپلوسی می کنتد

 مقابل دیگران خود را خوار می کند، بلکه مسیح را انکار می کند تا مورد تأیید دیگران قرار گیرد.

 31 – 30:  17اعامل  .60

 5:  2اول تیموتاشوس  .61

 12:  4اعامل  .62

 11 – 9:  5دوم قرنتیان  .63

  14:  5دوم قرنتیان  .64

 10:  5دوم قرنتیان  .65

 13 – 12:  2فیلیپیان  .66

  20: 5دوم قرنتیان  .67
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