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 مقدمه 

را  یقساخت. او به دقت بدنة قا بازیاسباب یققا یککه  کندینقل م ایاز پسر بچه یمیداستان قد یک

 یمدت کوتاه یقانداخت. قا یآماده شد، پسرک آن را در نهر آب یققا یساخت. وقت یشبرا یرنگ کرد و بادبان کوچک

گشت، اما  یققا کردن یداپ یهمه جا را برا چهآب آن را با خودش برد. پسرب یانناگهان جر یشناور بود، ول یبه آرام

. به سرعت داخل شد و گفت: یدد ایمغازه یترینکوچکش را پشت و یقبعد، با تعجب قا ینکرد. مدت یدارا پ یققا

پسرک « .یبهاشو بپرداز یدبا خوایشیمتاسفم پسرم، اما اگه م»فروشنده در جوابش گفت: « !یترینهپشت و یقمقا»

 یقرو به قا آمد،یم یرونبه دست از مغازه ب یققا یجمع کند. وقت یقشاق یدبازخر یبرا یتا پول کاف کرد کار هاهفته

. خودم تو رو ساختم، خودم دنبالت گشتم، و دوباره یمن، حاال دوباره مال من شد یکوچولو یققا»کرد و گفت: 

 «.یدمتخر

شباهت دارد. پسر خدا ما را  یقشآن پسرک و قا یانم ةبه رابط یادیو قوم از جهات ز یسیع یانم ةرابط

آمد تا  ینما به زم یمان نکرد. او به جستجو. اما او هرگز فراموشیمو گمراه شد یمما در گناه افتاد یول ید،آفر

از دست دادن جان  یمتبه ق یعنی یمتق رینکرد، به باالت یداما را پ ینکهرا نجات دهد و بعد از ا خود گمشدگان

 .یددوباره ما را خر یشخو

مجموعه، به کنکاش در مبحث  یناست. در ا یسیما به ع یماندرس از مجموعه دروس ا یناول این

را  یاریمتفاوت بس یقدروس، حقا یناست. در سراسر ا یحمس ۀآموز ۀکه دربار پردازیمیم یاتهاز اال شناسییحمس

او بر آن شهادت  یروانپ تکه هزاران سال اس دهیمیقرار م یمورد بررس یحمس یسایو کار ع یتدر مورد شخص

 یسیشد که چگونه ع یمموضوع متمرکز خواه ینچون بر ا ایم،گذاشته «رهاننده» را اول درس عنوان. اندداده

 .کندیم ینما و جالل پدر خود، تضم مندیبهره یرا برا ینشآفر یینها یایو اح رهاند،یگناهکاران را از گناه م

چهار  یپسر خدا، در ط یح،مس یسایو کار ع یتشخص یموعود، به بررس ۀدرس حاضر با عنوان رهانند در

. دوم، دهیمیجهان مورد توجه قرار م ینشاز آفر یشاو را پ یازل ةپرداخت. اول، وجود و نقش یممتفاوت خواه ۀدور

که  پردازیمیم ییدوران رها ۀبه بحث دربار ،انداخت. سوم یمخواه ینشآفر یةاول ۀاو در دور یتبر فعال یاجمال ینظر

را در هنگام بازگشت او  یختار یدر گناه آغاز شد و تا زمان حال ادامه دارد. و چهارم، انتها یتپس از سقوط بشر

 .یمآغاز کن یتبا ازل یدکرد. اجازه ده یمخواه یوارس
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 ازلیت
 یتمرکزمان بر زندگ کنیم،یاو صحبت م ۀدربار یا کنیمیفکر م یسیبه ع یحیانما مس یاکثر اوقات وقت

 دربارۀ مقدسکتاب یمتصورمان از تعل یحت ی. گاهدهدیاست که اکنون در آسمان انجام م ییکارها او و ینیزم

هستند. اما  یمهم یاربس یمتعال یا همگینهانجام خواهد داد و ا یندهبه هنگام بازگشت در آ یسیاست که ع ییکارها

 یماست. پس وقت یازل یخدا شناسیم،یم یحمس یسایما او را به نام عکه  یث،است که شخص دوم تثل ینا یتواقع

او را در طول  یمتا بتوان یم،دورتر کار را آغاز کن یخیاغلب بهتر است که از تار کنیم،ینگاه م یاتیهاال یدبه او از د

 . ینیمبب یو انجام عمل رستگار ریزیدر حال برنامه یخاز آغاز تار یشپ یو حت یخ،تار

معتقدند که  یحت ی. برخیستندنظر نجهان، کامال هم ینشاز آفر یشپ یدوران ازل یتماه ۀدربار یدانانهاال

خدا،  ینشاز عمل آفر یشصحبت از زمان پ یبترت یناست، به ا ینشآفر هایاز جنبه یکیخود  یزمان به خود

. کنیمیم یفجهان تعر ینشاز آفر یشپ دارا به عنوان وجود خ یدرس، ما دوران ازل ینخواهد بود. پس در ا یرممکنغ

 .بود القدسدر مقام پدر، پسر و روح یثدر ازل، فقط خدا وجود داشت و وجود او در تثل

 یحمس ییخدا یا یتالوه دربارۀ مقدسکتاب یم. اول، تعلشودیم یمبه سه بخش تقس یتازل ۀبحث ما دربار

کار  یاییدداد. ب یماو را شرح خواه ةجاودان یر. و سوم، تدبپردازیمیم یثدر تثل یح. دوم، به نقش مسکنیمیم یرا بررس

 .یمپسر خدا آغاز کن یح،مس یسایع یترا با الوه

 

 الوهیت
درآمده، و در آن به صراحت  یربه تحر یخکتاب در طول زمان و تار یناست. ا یامدهن یتکتاب مقدس از ازل

کالم  حال،یناست. با ا یامدهن یانبه م یصحبت ید،تا شروع عهد جد یثدر تثل یزمتما یتیبه عنوان شخص یسیاز ع

 شود،یابراز م یداو در عهد جد یتالوه ربارۀکه د یاز ازل خدا بوده است. پس، مطالب یسیکه ع دهدیم یمخدا تعل

او صادق خواهد بود. چنانکه  ۀموضوع همچنان تا ابد دربار ین. و اکندیدر مورد او صدق م یزجهان ن ینشاز آفر یشپ

 :خوانیمیم  8: 13 یاندر عبران

 

 (8: 13 یانو امروز و تا ابداآلباد همان است. )عبران یروزد یحمس عیسی

 

 یتاز الوه یادیز یحمشهود است. اول، کالم خدا شامل اظهارات صر یدبه طرق مختلف در عهد جد یسیع الوهیت

. و سوم، دهدیاو را نشان م یتاست که الوه یبه نوع یقاز عهد عت یدجد عهد هایاز نقل قول یاوست. دوم، برخ
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به چند  یسی،ع یتموارد اثبات الوه ینا از. از هر کدام دهندینسبت م یسیرا به ع یهاز متون، صفات اال یبرخ

 .پردازیمیمورد م یندر ا یحپرداخت. در ابتدا به اظهارات صر یمنمونه خواه

 

 اظهارات صریح
است. به  یهاال یسیکه ع دهندیم یمبه او به عنوان خدا به صراحت تعل یمبا اشارۀ مستق یمتعددمتون 

را  یسی، پولس ع13: 2 یطس. در تخواندیم« من یخدا»را  یسیرسول ع ی، توما28: 20 یوحناعنوان مثال، در 

 یحمس یسایما و ع یخدا» را یسیپطرس ع 1: 1. در دوم پطرس کندمی خطاب «ماو نجات دهندۀ  یمعظ یخدا»

)ترجمة مژده(  «یجاودان یاتو ح یقیحق یخدا»را  یسیع یوحنا، 20: 5 یوحناو در اول  خواندمی «دهندهنجات

 .نامدیم

باشد که در  1: 1 یوحنا دهد،ینسبت م یسیرا به ع یتکه به صراحت الوه یمتن ترینشناخته شده یداما شا

 :خوانیمیم ینآن چن

 

 (. 1: 1 یوحنامه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود )ابتدا کل در

 

جهان، او خدا بوده  ینشاز آفر یشپ یعنیاز آغاز،  ینکه، و ا«کلمه، خدا بود»که  کندیم یانبه طور خاص ب یهآ این

است که از آن  ایهمان کلمه یحکه مس کندیم یح، تصر18-14 یاتباب در آ یندر هم یوحنااست. و بعد از آن، 

و از هر نظر،  یشههمان خداست و هم یسیگذارد که عینم یباق ایشبهه یچه یجا یقطر ین. او به اگویدیسخن م

 داشته و تا ابد خواهد داشت. یتکامال الوه

 

 عهد عتیق
با  یزرا ن یسیع یتخداست، الوه یسیع ینکهبر ا یمبن یحعالوه بر اظهارات صر یدعهد جد ینکه،دوم ا

 .دهدیخدا به او، نشان م ۀدربار یقاز عهد عت ینسبت دادن متون متعدد

باز  یقعهد عت یرا با برابر دانستن او با خدا یسیع یهاال یتهو ید،عهد جد یسندگاندر موارد گوناگون، نو

ترجمه شده « خداوند»به قومش آشکار کرد که به طور معمول به  یهوهخدا خود را به نام  یق،. در عهدعتشناسندیم

خداوند است و  یا یهوه، ۀکه به صراحت دربار اندهاشاره کرد یبه متون یادیدر موارد ز یدعهد جد یسندگاناست. نو

 .گویندیسخن م یسیع ۀمتون دربار ینکه ا کنندیم یانب

 یافرستاده یا یکه نب گویدیم 3: 40 یاره دارد و اشعاشا 1: 3 یبه مالک 3-2: 1به عنوان مثال، مرقس 

راه  یددهندهتعم یحیایکه  یوستندبه وقوع پ زمانی هانبوت ینکه ا گویدیخداوند خواهد آمد. اما مرقس م یرو یشپ
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 یاو اشع یاست که مالک یهوههمان خداوند،  یسیکه ع گویدیمرقس م یب،ترت ین. بدکردیآماده م یسیع یرا برا

 .بودندکرده  پیشگویی اشدرباره

 یادینو در آن به اعتراف بن کندیمطرح م 11: 2 یلیپیانرا در ف یهوهو  یسیع ینب یپولس ارتباط مشابه

 شناسدیرا به عنوان کالم خدا باز م یسیع یوحنا، 3-1: 1 یوحنا. در کندیاشاره م یسیع یبر خداوند یمبن یحیمس

: نویسدیم یاست که در آن موس 1: 1 یدایشبه پ یحیصر ۀاشار ین. اآفرید را جهان آغاز، در خدا اوکه به واسطة 

آن است که او به واقع خودِ  یانگرب ینشدر آفر یسیاشاره به حضور ع« .یدرا آفر زمین و هادر آغاز خدا آسمان»

 خداست.

 

 صفات االهی
 یسی،ع یاثبات خداوند یبرا یقهد عتو نقل قول از ع یحاز اظهارات صر یربه غ یدعهد جد یسندگانسوم، نو

 مختص خدا باشند. توانندیکه فقط م یصفات یعنی دهند،یبه او نسبت م یزرا ن یهصفات اال

 :گویدیم 3: 1 یانبه عنوان مثال، عبران

 

 3: 1 یان)عبران دارد.یرا با کالم پرقدرت خود نگاه م یناتآن پسر، فروغ جالل خدا و مظهر کامل وجود اوست و کا

 ترجمة مژده(

 

گذشته، پسرِ خداست  ینهاپسر است. از ا یتپسر با خدا و جالل او، متضمن الوه یگانگیاشاره به  ینجادر ا

داشته  یقدرت نامحدود تواندینم یموجود محدود یچ. هداردیخود نگه م یرویخدا را با ن انتهاییب ینشکه آفر

 خدا باشد. یدبا یزن پسر ین،ا دارد. بنابرار ایییتوانا یننامحدود چن یباشد؛ تنها خدا

 :گویدیاست که م یسیع یتبر الوه ییدیگونه تا ینبه هم  2-1: 1 یوحنا

 

 (.2- 1:1 یوحنادر ابتدا کلمه بود... همان در ابتدا نزد خدا بود )

 

 یزیهر چ ینشاز آفر یشاست که پسر خدا از ازل، پ ینکلمه بود، ا« در ابتدا» ینکهاز گفتن ا یوحنامنظور 

وجود داشته است. به  ینشاز آفر یشکه خدا از ازل و پ دهدیم یمتعل 1: 1 یدایشوجود داشته، درست همانطور که پ

را فقط  یکه صفت وجود جاودان ییاست و از آنجا بودهپدر از ازل  ینشده است. او همراه خدا یدهپسر آفر یگر،د ةگفت

 خدا باشد. یدبا یزبه خدا نسبت داد، پسر ن توانیم
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 هاییتشخص یرپسر و سا یانتا به روابط م ایمآماده یم،قرار داد یرا مورد بررس یحکامل مس یتحال که الوه

 .یمبپرداز یثتثل

 

 تثلیث
است که به ما  یمیاز تعال یکی یثسو، تثل یکدارد. از  یحیمس یماندر ا یاتیح یتیاهم یثتثل ۀآموز

است و  یزحال هم اسرارآم ینکه خدا در ع آموزدی. به ما میماو را درک کن یمخدا فراتر از آن است که بتوان آموزدیم

 یررا از سا یحیتآموزه، مس ینا یگر،د ی. اما از سویمکه او را بپرست شودیخاطر باعث م ینو به هم انگیز،هم شگفت

گوناگون هستند،  یانمعتقد به خدا یرینو سا دانندیم یگانه خدا را یان،از اد یکه برخ ی. در حالکندیجدا م یاناد

 تاریخی،. از لحاظ یک یگرمنظر سه است و از منظر د یککه خدا از  دهدیم یمتعل ینچن یثتثل مقدسیکتاب ۀآموز

 نهفته است. یحما به مس یماندر قلب ا یحیمنحصر به فرد مس ۀآموز ینا

که خدا  گذاردیصحه م مقدسیمفهوم کتاب یناما بر ا خورد،نمی چشم به مقدسدر کتاب یثاصطالح تثل

دارد. کالم خدا  یزخودآگاه و متما یتاست. لفظ شخص اشاره به شخص یکیفقط  یتدر ماه یسه شخص است ول

 یا یاساس طبیعت به «ذات» اصطالح. القدسعبارتند از پدر، پسر و روح یهکه سه شخص اال دهدیم یمتعل ینچن

 او اشاره دارد.  دهندۀیلجوهر تشک

 

 یپسر و خدا یپدر، خدا یاز سه شخص خدا یدر وحدت وجود یابد یخدا یککه  یدهم یمتعل یثتثل یحیمس ۀآموز

 یزۀدرک از خدا برسن. انگ ینبا کالم خدا کلنجار رفتن تا به ا یحیانمس یمتماد هایقرن. داره وجود القدسروح

کالم خدا به  پرستیدن؛یرو م یافتهم کرده و جاللیاق یحمس یهاول یحیانبود که مس ینآموزه ا ینا یجاددر ا یهاول

 یکه پسر دارا کردنیم یانب ینطورموضوع رو ا ین. اونها استیهاال یتماه یدارا یسیکه ع یدهم یمتعل یروشن

 یددادن؟ کل یخدا آشت یگانگیرو با  یحچطور پرستش مس یحیانکه مس ینجاستپدره. حاال سوال ا یعتهمون طب

پسر در وجود  یپدر و خدا یخدا ینکهکالم خدا بر ا یقاز طر یحیانمس یتاو ذات بود. نها شخص یانم یزمعما تما

از  یدر وحدت وجود یابد یخدا یکهستند، صحه گذاشتن. به طور خالصه،  یزمتما یتهستند، اما دو شخص یکی

 .داره وجود القدسسه شخص پدر، پسر و روح

جانسون یتدکتر. ک -  

 

 شناسییسو از روابط مربوط به هست یک از. اندکرده یفتوص یدگاهرا از دو د یثبه طور معمول تثل االهیدانان

 به اختصار به. اندآنها صحبت کرده ینابینیروابط ب ۀدربار یگرد سوی از و اندسخن گفته یثتثل یهایتشخص یانم

 .کنیمیکار را آغاز م یثتثل یماقان شناسییو ابتدا از روابط هست پردازیمیموارد م ینا دوی هر
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 شناسیهستی
 یهسه شخص اال یانما به روابط م یاست. پس وقت «یارتباط وجود» یبه معنا «شناسییهست»اصطالح 

 یتماه یککه آنها در  یتواقع ینداشتن ا نظر با در یم،بدان خواهیمیم پردازیم،یم شناسییاز لحاظ هست یثدر تثل

 یهاال یتاست. از آنجا که هر سه شخص یکپارچهچگونه  یثواحد شراکت دارند، وجودشان در تثل یهاال یعتطب یا

 دارند. ییرناپذیریو تغ یجاودانگ ناپذیری،مانند زوال یمشابه یهصفات اال یهمگ یگرند،ذاتا همانند همد

 :گویدیم ینچن یثاز تثلجنبه  ینا ۀ، پولس دربار8-5: 2 یلیپیانف در

 

ذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجُست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم عیسی... که هم مسیح

پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ 

 ترجمة هزارۀ نو( 8-5: 2 یلیپیانبر صلیب مطیع گردید. )ف

 

، «ذات با خدا بودهم»مورد نظر ما عبارت  ةنکت ی. ولکندیاشاره م یسیع ۀدربار یادیمتن به نکات ز این

پدر است.  یخدا یکشر ی،هذات اال یا یعتکه پسر در طب دهدیم یمعبارت، پولس به صراحت تعل یناست. در ا

صادق است. هر سه شخص، وجود  نیز القدسروح ۀموضوع دربار ینکه هم ندکنیم یانب یدعهد جد هایقسمت یرسا

 فرمود:  30: 10 یوحنادر  یسیدارند. همانطور که ع یکسانی یهاال

 

 (30: 10 یوحنا) یمهست یکو پدر  من

 

دارد و تالش  ییخدا یکه او ادعا یدندفهم یدند،شن یسیرا از زبان ع کنندهیجگ ةجمل ینکه ا ایمانانیبی

 او را سنگسار کنند. ییکردند به جرم کفرگو

به آنچه کالم خدا دربارۀ  یاییدب یم،کرد یرا بررس یثتثل شناسییهست دربارۀ مقدسکتاب یمکه تعل حال

 .یمبپرداز دهد،یم یمتعل یثدر تثل «یکاکونوم» یا ینابینیروابط ب

 

 روابط بینابینی
اشاره دارد. پس، « امور خانواده یریتمد»ترجمه شده به  «ینابینیب»به  ینجاکه در ا «یکاکونوم» ةکلم

 یانارتباط و تعامل م یمنظورمان چگونگ کنیم،یصحبت م یثتثل هاییتشخص یانم ینابینیروابط ب ۀدربار یوقت

 است. یزمتما هایشخصیت عنوان به القدسپدر، پسر و روح
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ا دارد. اما در روابط ر القدسپدر و روح یهپسر همان ذات اال شناسی،یهست یدگاهاز د یدیم،که د همانطور

 گفت: 38: ۶ یوحنادر  عیسی. دارد اقتدار القدسپدر است و بر روح ۀاراد یمپسر تسل ینابینی،ب

 

 38: ۶ یوحنارا ) یشخو ۀفرستند ارادۀ بلکه آورم، عمل به را خود ارادۀ آنکه خاطر به نه امآمده یناز آسمان به زم من

 مژده( ةترجم

 

 فرمود: 29-28: 8 یوحنادر  ینهمچن و

 

. و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا کنمیداد، تکلم م یمبلکه به آنچه پدرم مرا تعل کنمینم ی... از خود کار

 (.29-28: 8 یوحنا) آورمیاو را به جا م یدۀپسند یکارها یشهکه من هم یراتنها نگذارده است ز

 

پدر است و همانطور که پدر بر پسر اقتدار دارد، پدر و پسر  ۀاقتدار و اراد یمپسر همواره تسل یث،تثل ینابینیروابط ب در

 گفت: ینچن 2۶: 15 یوحنا در القدساز اقتدار خود بر روح پسر .دارند اقتدار القدسبر روح

 

 ةترجم 2۶: 15 یوحنامن شهادت خواهد داد ) ۀدربار... یایدب فرستمیشما م یچون آن مدافع که از نزد پدر برا اما

 نو( ۀهزار

 

 فرستادن روح را دارد.  یاراخت یزدارد تا پسر را بفرستد، پسر ن یارکه پدر اخت همانطور

 و نظرهم همواره القدسوجود ندارد. پدر، پسر و روح یهرگز ناسازگار یثتثل هاییتشخص یانم البته

اقتدار برخوردار  ینآشکار وجود دارد که در آن پدر از باالتر یآنها سلسله مراتب یانم ةابطحال، در ر این با. فکرندهم

 .گیردیالقدس قرار ماست، و سپس پسر و سرانجام روح

 هر دانیمیم یماناست. ما به ا یرممکنما غ یسه شخص برا ینا یانو روابط م یثتثل یتکامل ماه درک

فراتر از درک  یثتثل هایاز جنبه یاریکه بس یماعتراف کن یدبا یدارد. ول یقتآنچه کالم خدا مکشوف کرده حق

 یدنبا هم درصدد به انجام رسان یثتثل یماقان ةکه هم یمبدان یراحت و دلگرم یالبا خ توانیمیحال، م ینماست. با ا

تا  فرستندیما م یگو پدر و پسر با هم روح را به زند بخشدیپسر ما را م یةنجات ما هستند. پدر بر اساس فد

 که پسر بازگردد و نجات ما را کامل کند. یکند تا وقت یارا تازه و اح مانیزندگ

به  یایید. حاال بیمدر ازل انجام داد یسیو کار ع یتشخص ۀدربار یکنکاش یث،تثل یزو ن یتبه الوه ینگاه با

 .یماو بپرداز ةجاودان یرتدب
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 تدبیر
خدا  هایاشاره به نقشه شود،یخوانده م «یحکم ازل»که معموال به عنوان  ی،ازل یرتدب یاتیهاصطالح اال

مانند  هاییخدا در قسمت یجاودان یرکرد. تدب ریزیآن را طرح ینشاز عمل آفر یشدارد که پ یجهان هست یبرا

 مورد اشاره قرار گرفته است. 2: 1، و اول پطرس 30-28: 8 یان، روم23: 2اعمال رسوالن 

معتقدند  یخدا دارند. برخ هایو وسعت نقشه یعتدر مورد طب یمتفاوت یباورها یاتی،همتفاوت اال هایدیدگاه

از اتفاقات  یباورند که خدا برخ ینبر ا یگرید ۀ. عدشودیم یختار یاتجزئ یخدا شامل تمام یجاودان ةکه نقش

 ةبه انجام رساند، در مرکز نقش یحکه آنچه مس یمامر اتفاق نظر دار ینما بر ا ةهم یمشخص را مقدر کرده است. ول

بدون شکست آن را به انجام برساند.  یحکند و مس یداقرار دارد که در آن  خدا مقدر کرد تا نجات در او تحقق پ یهاال

 :خوانیمیم 11و4: 1 یانهمانطور که در افسس

 

در  یز... ما نیمباش عیبیضورش مقدس و بتا در ح ید( برگزیح)مس یجهان، )خدا( ما را در و ینشاز آفر یشپ زیرا

شده  یینتع یشاز پ دهد،یخود انجام م ۀاراد یرا مطابق رأ یزبنا بر قصد او که همه چ یراز یم،او گشت یراثم یو

 نو( ۀهزار ةترجم 11، 4: 1 یان)افسس یمبود

 

 یرتدب ةبلکه به واسط ید؛نشده، به انجام نرس بینییشپ ةلئمس یکحل  یبرا یا یکرد، تصادف یحکه خدا در مس کاری

 ةدو جنب یانم یزتما کنیم،یفکر م یحمس ۀخدا دربار ةجاودان یرتدب ۀکه دربار یخدا انجام شد. حال، وقت یجاودان

. به شودیم یدهخدا به وضوح د یجاودان یردو جنبه از تدب ین،  ا10: 4۶ یااشع در است. یدو هدف خدا مف دانییشپ

 :یدتوجه کن گویدیخدا مآنچه 

 

 هاینقشه که گفتم. کردم خبر شودمی واقع آنچه از را شما پیش هایکار را پیشگویی کردم، و از زمان ةابتدا نتیج از

 مژده( ةترجم 10: 4۶ اشعیا) .پیوست خواهد وقوع به امخواسته را آنچه تمام و شد، نخواهد خنثی هیچگاه من

 

که چه خواهد شد.  دانستیجهان، م ینشاز آفر یشپ یعنیکه از ابتدا،  گویدیخود م دانییشپ ۀدربار خدا

 خواهد وقوع به امخواسته را آنچه تمام و شد، نخواهد خنثی هیچگاه من هاینقشه»: گویدیاش مو در مورد نقشه

 .یمدو موضوع بپرداز ینبه ا یشترب یاتبا جزئ بیایید «.پیوست

که در طول  یعیو نسبت به وقا ینشاز آفر یشرا دانش خدا پ دانییشاصطالح پ توانیمیسو، م یک از

شامل  یزرا ن یندهمطلق هستند و دانش آنها آ دانای القدس،پدر، پسر و روح ی. خدایمکن یفتعر دهد،یرخ م یختار
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و  13-11: 45، و 9: 42 یامانند اشع دیگری هایموضوع را در قسمت ینا توانی، م10: 4۶ یا. عالوه بر اشعشودیم

 مشاهده کرد. یزن 18، 17: 15در اعمال رسوالن  یزن

 ینکرد. در ا یفمختلف توص هایبه روش توانیرا م یجهان هست ینشآفر یهدف خدا برا یگر،د یسو از

خود در  یپادشاه ةجاللش به واسط یو فزون یاندنکه خدا جهان را به منظور نما گوییمیدرس، ما به اختصار م

 یان، عبران17: 1 تیموتائوس اول ،21-1: 145 مزمور در جمله از مقدس،هدف را در سراسر کتاب ین. ایدآفر یح،مس

 . کنیمیمشاهده م ۶-5: 1، و مکاشفه 9: 2 -20: 1، اول پطرس 1-13: 1

عهد پرجاللش را، به عنوان  یخدا در مورد پادشاه یدانفرمان جاو یدانان،هاز اال یبرخ یر،اخ هایسده در

 ینبه منظور تام یتالوه هاییتجهان، شخص ینشاز آفر یشکه پ کندیم یاناند. کالم خدا ببازشناخته یرستگار

پسر وعده داد تا  یاتخاذ کردند. به طور مشخص، خدا یباتیسقوط کرده، ترت ینشآن در آفر یرینجات و به کارگ

پسر را به عنوان  یسقوط کرده از عواقب گناه جان بدهد. پدر وعده داد تا قربان یتنجات بشر یو برا یردجسم بگ

 بازخرید گناهکاران در نجات کاربستن به یبرا نیز را القدسروح ۀوعد یدانانهاال ی. برخیردنجات گناهکاران بپذ یبها

 .گنجانندیم میان ینشده، در ا

 

 یپسر جسم یکه برا گیرهیم یمتصم یزو ن ریزهیقوم خودش م یکار نجات رو برا ةاتخاذ شد که پدر نقش ترتیبی

جان خود رو، اون  یاد،ب ینتا به زم کنهیکنه. پسر موافقت م یداکه پسر در اون تجسم  پ یماد یکنه، جسم یامه

عبارت از فرستادن  یعهد رستگار یناز ا خشیب ینبه عوض قوم خدا بده. همچن یبو نقص، بر صل یبع یب یزندگ

 . یگذارهرو در مورد قوم خدا به اجرا م مسیح کار که هست القدسروح

دکتر جِف لومَن-  

 

در  یسیاز آنچه ع یدارد که شرح کامل و رئوس مطالب یتما اهم یجهت برا یناز ا یعهد رستگار درک

وط به عهد مرب های. وعدهدهدیبه دست م کند،یم مانیما انجام داده و آنچه را که همچنان برا یتجسد خود برا

مانند اول  هاییبخش در هان وعدهیآمده است. ا ۶-3: 1 یان، و افسس110مانند مزمور  هاییدر قسمت یرستگار

 مفروض است. یموضوع  8: 13و مکاشفه  20: 1پطرس 

 :یدتوجه کن 40-38: ۶ یوحنادر  یسیعنوان نمونه به سخنان ع به

 

انجام رسانم. و خویش را به ۀام تا خواست فرستندخواست خود عمل کنم، بلکه آمدهام تا بهاز آسمان فرود نیامده زیرا

یک را از دست ندهم، بلکه آنان را در روز کسان که او به من بخشیده، هیچمن این است که از آن ۀخواست فرستند



رهانندة موعود: ۱درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-10- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

که به پسر بنگرد و به او ایمان آورد، از حیات جاویدان ه هرک استبازپسین برخیزانم. زیرا خواست پدر من این 

 نو( ۀترجمة هزار 40-38: ۶ یوحناخواهم خیزانید )برخوردار شود، و من در روز بازپسین او را بر

 

جهان در وجود خدا شکل گرفت. ما قادر به درک  ینشکه قبل از آفر یازل یهست مربوط به هدف ایلهئمس نجات

که بر ما مکشوف نکرده، برامون  یاز موضوعات یهست و بعض پایانیب ی. قطعا، خدا وجودیستیماسرار ن ینا یتمام

و در سراسر کالم  یم،موضوع رو درک بکن ینا ارۀخدا درب ةمکاشف ةهم یخوایمهمچنان م یول یمونه،م یباق یدهپوش

 ینشکل گرفت تا جالل او رو ظاهر کنه. به ا هیاال اقنوموجود سه  ینکه در ازل ب یشهم یبه عهد یخدا اشارات

خواهد  یشترو روز به روز ب پایانیاونها ب یو خوش میشن منداز خدا از جالل اون بهره یرغ یگهموجودات د یب،ترت

بخش انجام گرفت تا ییهدف رها یک یقامر از طر ینتحقق ا یکه روش خدا برا یداستپ ینطورخدا ا مشد. از کال

از  یشپ یم،از کالم خدا برداشت کن تونیمیکه م ییکه سزاوار مجازات بود رو نجات بده. پس تا جا گناهکار یتبشر

 یرو انتخاب کنه، پسر برا یپدر قوم کهداده شد  یبعهد چنان ترت ینجهان، ا ینشاز آفر یشپ ی،عالم هست یادبن

 . یرنرو بپذ یحبکشه تا توبه کنن و مس یرونگناه ب تباهی از رو اونها القدسروح یاد،جان دادن و نجات اون قوم ب

دکتر توماس نِتِلز -  

 

 ینشاز آفر یشباشد. خدا پ یالخ یاز آسودگ یناشدن یفتوص یمنبع یمانداران،ا ةهم یبرا یدخدا با یازل تدبیر

تحت  یت،بشر یزندگ یمناسب برا یکند، و مکان یانکرد که جاللش را نما یطراح یآن را طور ی،جهان هست

. خدا از سقوط انسان کندنمی زدهرا شگفت وا یزیچ یچخدا، ه دانییشاو باشد و به خاطر پ خواهانةیکن ییانروافرم

شکسته درهم یرمنتظرهکه به طور غ یزیدرست کردن چ یبرا یاز سر ناچار ینشد و نجات ما تالش یمهدر گناه سراس

که معمار و  ییخدا ینآنکه هم یزترانگ. و شگفترودیم یشاو پ ةبراساس نقش ی. برعکس، هر اتفاقیستباشد، ن

خلقت را براساس  یو وارد خلقت شد تا ما و تمام یدجسم پوش یناصر یسایاست، به عنوان ع یجهان هست ینندۀآفر

 بازگرداند.  یهبه حالت اول یشخو یاهداف ازل

 .یممعطوف کن ینشآفر یةاول ۀتوجه خود را به دور یاییدب یم،کرد یپسر را بررس یکه جاودانگ حال
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 آفرینش
که با  کنیمیم یفتعر ینشآفر ةرا همان هفت ینشآفر یةاول ۀدور یم،درس دار ینکه در ا یبه منظور اهداف

اشاره  یعوقا این به مکررا مقدس،. در سراسر کتابیافترانده شدن از باغ عدن خاتمه  یرونسقوط انسان در گناه و ب

 باب اول تا سوم است. یدایشپ پردازد،یم یعوقا ینبه ا تفصیل به  مقدسکه کتاب ییجا ین. اولشودیم

منظور، دو موضوع را مورد توجه قرار  ینپرداخت و به ا یمخواه ینشکنکاش نقش پسر در دوران آفر به

 ةابتدا با هفت یاییددر گناه. ب یتکه در آن خدا جهان را به وجود آورد؛ و دوم، سقوط بشر ینشآفر ة: اول، هفتدهیمیم

 .یمکار را شروع کن ینشآفر

 

 هفتة آفرینش
پدر  یمعموال توجه ما به شخص خدا کنند،یجهان توسط خدا صحبت م ینشآفر ۀدربار یحیانمس یوقت

و از  یلهپدر جهان را به وس ینکهکنار پدر بود و ا ینشآفر یکه پسر در ط دهدیم یم. اما کالم خدا تعلشودیجلب م

 داده شده است. یمتعل 2: 1 رانیانو عب 3-1: 1 یوحنامانند  هاییدر قسمت هایتواقع ین. ایدآفر او یقطر

 

 یاربس یکه متن یادبه ذهنمون م 1باب  یانهست، کولس یجهان هست ینندۀکه آفر کنیمیپسر فکر م یبه خدا وقتی

در او قوام داره، که  یزشدن، همه چ یدهاو آفر یاو و برا ةبه واسط یزهاچ ةکه هم یشهم یادآورهست و به ما  یغن

که خلقت  یکه همون کس یمآسوده باش تونیمیما م هک ینهمتن ا ینا ی. معنیگیرهبه خودش م یواقعا  شکل کاربرد

گذاشت و  ینپا بر زم یداره،اون رو نگه م یهاال ۀو اراد یعیطب یناز قوان یبیترک یقو شکل داد و از طر یدرو آفر

. پس یگذاریمرو پشت سر م یبعد از تولد دوباره از روح او، چه مراحل یزاز خلقت و ن یعنوان بخش که ما به یدونهم

 شامل حال ماست. یهخدا و تدارک اال یارتباط با هدف اصل یناز ا یبرکت وزامر

سوم یتد. اِسم یمزدکتر جِ -  

 

 :گویدیچه م ینششراکت پسر در آفر ۀدربار 1۶: 1 یانکولس ینیدعنوان مثال، بب به

 

 یدهامور آفر یایپادشاهان، حکمرانان و اول ها،یدنیو ناد هایدنیاست، د یناو هر آنچه در آسمان و زم یلةبه وس زیرا

 مژده( ةترجم 1۶: 1 یانشدند. )کولس یدهاو آفر یاو و برا یلةتمام موجودات به وس یشدند، آر

 



رهانندة موعود: ۱درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-12- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 گویند،می هااز ترجمه بعضی که طورآن یاپسر  لةیکه جهان خلقت به وس گویدیمتن، پولس به صراحت م ینا در

 شد. یدهآفر «او ةبه واسط»

 

، خدا گفت: 1 یدایشوجود داشت. در پ یقی،حق ة(، اون کلمیهپسر به عنوان لوگوس )حکمت اال ینش،آفر یدر ابتدا 

 یلبعد در انج«  ظاهر گردد. یجا جمع شوند تا خشک یکآسمان در  یرز هایآب»خدا گفت: « بشود. ییروشنا»

از  یدرک یعنیشکل هست،  ینجهان هم به هم زدرک ما ا ین،بنابرا «یدکلمه جسم گرد»: یگهم ینطورا یوحنا یوحنا،

خدا  یتاصل حاکم یدگاهاز خدا نسبت به نوع بشر. چرا؟ چون ما به جهان با د ینش،نسبت به آفر ینندهآفر یدگاهد

جهان رو  یهمان لوگوس است. پس تمام یاکلمه   یعنی یقت،چون حق یستن الییاصل خ یک ین. اکنیمینگاه م

 به عنوان تابع حکومت کالم خدا درک کرد. یشهم

دکتر اِستفان چان -  

 

 یدیجد یدرو با د یقو عهد عت بریممی یپ انگیزیبه نکات شگفت خونیم،یرو م یدما عهد جد ی... وقتدونیدمی

 یحاز ابتدا حاضر بوده. مس یحاست که مس یوحنا یلانج گفتاریشاز پ کنیمیکه کشف م یاز نکات یکی. مثال یخونیمم

لوگوس خدا  یاکلمه،  یعنی یح،هم مس ینشدر زمان آفر یکه حت یگهم یوحنا یحاضره ول یقعهد عت یاتآ ةدر هم

که  رسیمیم یانو بعد مثال به رسالة کولس یدرو آفر هستی عالم خدا اشبود که به واسطه ایهمون عامل خالقه

 یدایشکه در پ یشیمدرآورد. متوجه م یرو به هست یزبلکه همه چ ید،که پسر نه تنها جهان رو آفر یگهپولس در اونجا م

که اون کالم،  یابیمیو ما در م گفتیسخن م یبود. او به کالم یشفاه ینشیاو آفر آفرینش –خدا سخن گفت 

 .یحهمس

ر. آلبرت موهلِردکتر  -  

 

رخ داد، شروع  زمین و هاآسمان ینشاز آفر یشبا آنچه پ آفرینش از مقدسکتاب یتاست که روا جالب

که خدا چگونه امر کرد و جهان را آنطور که  کندیرا صرف آن م یشتریمزبور وقت ب یت. در عوض، رواشودینم

 یبرا یعنوان 1: 1 یدایشبود. پ زگارجهان سا یاو برا یازل هایآنطور که با نقشه یعنی –پر کرد  کرد،یخشنودش م

. دهدیجهان خبر م یةاول یطشرا ۀدربار 2: 1 یدایشپ سپس خدا خالق جهان است. گویدیاست که م ینشداستان آفر

 :خوانیمیدر آنجا م

 

 .کردمی حرکت هابآ یآن را پوشانده بود و روح خدا بر رو یکیو بدون شکل بود. همه جا آب بود و تار یخال زمین

 مژده( ةترجم 2: 1 یدایش)پ
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 در آن وجود نداشت. یمخلوق یچبود و ه یو خال نظمیب شکل،یاز آنکه خدا امر کند و جهان را پُر کند، جهان ب پیش

او شش روز را صرف پرساختن و نظم دادن به  ین،شکوهمند خدا نبود. بنابرا یدر خور پادشاه یط،در آن شرا جهان

سه روز اول  یط خدا .کندیخدا را آشکار م یهدف ازل یاز ابعاد اساس یکار برخ ینخود کرد. روش انجام ا ینشآفر

را  یو خشک یا،آسمان را از در یکی،را از تار ییقدرت کالمش، روشنا ة. او به واسطیدبه جهان شکل بخش ینش،آفر

 به وجود آورد. ید،که پس از آن آفر یموجودات یبه عنوان غذا یزرا ن گیاهان خدا. کرد جدا هااز آب

 یبنظم و ترت اییستهاو به طور شا یرا پر کرد، تا پادشاه یخدا جهان خال ینش،طول سه روز دوم آفر در

 یسلطنت در روز و ماه را برا یرا برا یدو خورش آفرید، هافصل گذارینشان یماه و ستارگان را برا ید،. او خورشیابدب

در  یزندگ برای را پرندگان ها،در آب یزندگ یا را برایجانداران در یرو سا هایسلطنت در شب قرار داد. سپس ماه

 ینتا هم زم یدخشک را پر کنند. بعد از آن انسان را آفر ینتا زم یدآفر ینسکونت بر زم یجانوران را برا ةهوا و هم

-27: 1 یدایشانسان، در پ ینشآفر یتحکومت کند. به روا یکموجودات در آب، هوا و خش ةرا پر کند و هم بر هم

 :یدتوجه کن 28

 

خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت داد  پس

بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و پرندگان »و خدا بدیشان گفت: 

 (28-27: 1 یدایش)پ« کنید. متحیواناتى که بر زمین مى خزند، حکو ةآسمان و هم

 

 یش: پیکنهم یفتوص ینطوربا خدا رو ا یتبشر یاصل ةرابط یبا شکوهمند یدایش،خدا، البته مخصوصا کتاب پ کالم

آدم را به صورت ما و موافق »روز ششم خلقت، خدا گفت:  یاناوج مخلوقات خداست. در پا ةانسان نقط یز،از هر چ

 یدارا نوعی به ها،صورت نر و ماده. پس انسان هب ید،خودش آفر یهاو انسان رو به صورت و شب«. شبیه ما بسازیم

خدا بود، تا صورت و شباهت خود رو در  ۀاست که در اراد ییکارها ةهستند، که در رأس هم یارتباط ةدرج یمنتها

 ینکه: خدا آدم رو از خاک زم پردازهیم ینطورا یقتحق ینهم یحبه تشر یدایشباب پ یندوم ین،تش جا بده. بنابراخلق

 یةارتباط اول ین،کرد. بنابرا یکخود شر یهاال یاتآدم رو در ح یلهوس ینو به ا ید،رو دم یاتسرشت و در او نَفَس ح

 خدا، فرزندان خدا، دوستان تا اندشده آفریده هاشرح داد: انسان ینطوروجه ا یناحتماال به بهتر یشهبا خدا رو م یتبشر

 او به و بشناسند رو خدا تا اون، از ترباشند تا خدا رو خدمت کنند و نه فقط خدمت بلکه مهم ینشخدا در آفر شرکای

 .بورزند عشق

موریکبل یودکتر است -  
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خاص او باشد و انسان را به  یتا پادشاه یدآفر را یخدا جهان هست ینش،آفر ةروز هفت ینششم یانپا در

 گماشت تا جالل خدا را آشکار کند. ینحکومت بر زم

نقش پسر  ۀکه در آن پولس دربار یندازیمب 1۶: 1 یانبه کولس یدوباره نگاه یاییدامر، ب یندر نظر داشتن ا با

 :نویسدیم ینطورا ینشدر آفر

 

 و هاتخت ها،یدنیو ناد هایدنیاست، د ینشد: آنچه در آسمان و آنچه بر زم یدهاو آفر واسطةبه  یزهمه چ زیرا

 نو( ۀهزار ،1۶: 1 یانشدند )کولس یدهاو آفر یاو و برا واسطةموجودات به  همة ها؛و قدرت هایاستر ها،فرمانروایی

 

. در کندیم کیدتا هاو قدرت هایاستر ها،فرمانروایی ها،متن، پولس بر تخت ینکه در ا یدکن توجه

ارتباط دارد. جهان وجود دارد تا  یزن یاسی. بلکه به قدرت سیستدادن ن یفقط مربوط به هست ینشمقدس، آفرکتاب

مشاهده  2: 1 یانکلمات از عبران ینارتباط را در ا ینخاص خدا شود. هم یخدا، پادشاه یگانةپسر  یاستتحت ر

 :کنیمیم

 

واسطة او جهان را  چیز مقرر داشت و بهپسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه  ةواسط )خدا( به

 نو( ۀهزار، 2: 1 یانآفرید )عبران

 

که او  یتواقع ینبا ا ینشپسر در آفر یدست اندرکار بودن خدا یانم یارتباط یانعبران یسندۀنو ینجا،ا در

خلقت را به ارث  یبر تمام یو سرور یتبود که مالک یمعنا که او پادشاه ینبد کند،یم یجادبود، ا «یزوارث همه چ»

 باب مزبور است. یتمام یموضوع اصل ین. در واقع، ابردیم

 یدخاص خداست. عهد جد یخدمت به پادشاه ینش،که هدف از آفر دهدیم یمدر همه جا تعل مقدسکتاب

به انجام  ینشاو آفر یلةاو و به وس واسطةخدا خواهد بود، که به  یگانةپسر  یپادشاه ینکه حاکم ا کندیم یحتصر

قدرت دارد  ینشو قدرت اوست. او بر آفر یاز مقام سلطنت یپسر مظهر ةکه کار خالقان ییمبگو توانیمیم ی. حتیدرس

 گردن نهد. پسر  یبه سلطنت خدا یعانهموظف است تا مشتاقانه و مط یهر مخلوق ین،است. بنابرا یدهآن را آفر یراز

 

نه تنها ما رو نجات داد بلکه نقش  یحمس یسایما ع یکه خداوند و منج ینها یحیمس یمانا کنندۀیرهخ یقاز حقا یکی

و  آفریننده اون از ترفراتر و کامل یاست، ول دهندهییما رها یجهان داشت. خداوند و منج ینشدر آفر یاتیح

 ةهم ینندۀرو که آفر یمونعظمت منج ینکها یکیموضوع داره:  ینداللت بر چند یقت،حق یناست. ا دهندهییرها

 ینکه هرگز دچار ا یدهخاطر م ینانبه ما اطم ین. همچنیزهانگشگفت اموضوع واقع ین. ایشهم یادآوربه ما  یزهاست،چ
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داشته. ما شراکت  یبو عج یبجهان مه ینا ینشکمتر از پدره، چون او کامال در آفر یکه پسر به نوع یماشتباه نش

خودش بلکه  یسایکل ینه تنها برا یحمس یسایکه قلب ع یشهم یادآوربه ما  ینهمچن یقتحق ینا کنمیمن فکر م

 کشیم،یانتظارش رو م یحکه در زمان آخر توسط مس یموجودات بازه و نجات کامل ةمراتب خلقت و هم ةهم یبرا

 یسایع یروانپ یت،که در نها است یادآوری یکموضوع  ینا کنمی. فکر میشهمخلوقات ناالن هم م ینشامل حال ا

او که خالق  ۀجهان و ساکنان اون باشند، درست به انداز ینبا او بتپه و مراقب ا یدلشون در هماهنگ یدبا یحمس

 اونهاست.

یدکتر گلَن اسکورج -  

 

 .یمر گناه بپردازتا به سقوط بشر د ایمآماده یم،کرد یبررس ینشاول آفر ةکه کار پسر را در هفت حاال

 

 سقوط بشر
اجداد  ین، خدا نخست2باب  یدایشآشناست. در پ یارحال بس ینو در ع انگیزغم یسقوط بشر در گناه، داستان

شان عدن قرار داد. کار آنها مراقبت از باغ و زاد و ولد بود که فرزندان یبایو در باغ ز یدآدم و حوا را آفر یعنیما 

 یمناسب برا یمکان ینزم ۀکر یتمام یلهوس ینو به ا ،برسد ینزم یدهند تا به آن سو بتوانند آن باغ را توسعه

 ةممنوع یوۀدرآورد و حوا را وسوسه کرد تا از م یخود را به شکل مار یطان، ش3باب  یدایشسکونت خدا باشد. اما در پ

 یناول یناو هم از آن خورد. ا خورد، به آدم هم داد و یوهکه حوا از آن م ینو بد بخورد. و هم یکدرخت معرفت ن

 یهفرمان اال ینرا به برکت خدا و همچن شانیمانمار اعتماد کردند و ا هایبود. آدم و حوا به گفته یتبشر یبدعهد

 از دست دادند.

لعنت است،  ینکه در ا اییگناه، لعنت آدم، حوا و مار بود. داور ین، پاسخ خدا به ا3باب  یدایشدر پ پس

 انداخت. یقرا به تعو ینشتحقق هدف خدا از آفر ینکه ا دهدمی نشان خالصه طور به را هاانسان یعواقب نااطاعت

القدس که او با پدر و روح یمخالصه کن ینطورکار پسر را ا توانیمیچه بود؟ م ینهاا ةپسر در هم ینقش خدا اما

 یبود که سرانجام برا یموعود ۀاو رهانند ینکهد، شراکت داشت، و هم اکه گناه کرده بودن هاییدر لعنت کردن انسان

 .آمدمی هالعنت یناز هم یتنجات بشر

 یشخص یامدهایکرد. ابتدا، به پ یمخواه یبه سه روش بررس یتپسر را در زمان سقوط بشر یخدا کار

که به  یدیسوم، به طور خالصه به ام. کنیمیآن م یجهان یامدهایبه پ ی. دوم، نگاهاندازیمیسقوط انسان نظر م

 .یمگناه شروع کن یشخص یمدهایاکار را  با پ یاییدکرد. ب یمخواه ایانسان پس از سقوط داده شد، اشاره
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 پیامدهای شخصی
 

آدم، گناه وارد  یعنیمرد،  یک ةبه واسط یگهکه م ینهاز اثرات سقوط انسان در گناه ا ی، بعض5 یانخُب، طبق روم

 یتمام یندۀهمه در او گناه کردند. او نما یعنی کردند، گناه همه چون شد هاانسان ةمرگ شامل حال هم جهان شد و

که  یدفاسد او هم منتقل شد. تصور کن یعتمنتقل شد. طب یتبشر یاو گناه کرد، جُرمش به تمام ینوع بشر بود. وقت

 –ید تصور کن ینطورنداره، اما شما ا یتواقع این البته –در او گذاشت  یکیزهر کوچ یبطر ید،خدا آدم رو آفر یوقت

خدا رفتار کرد  ۀ. خُب، آدم خالف ارادیشکنهم یککوچ یبطر ینا ی،بکن یمن عمل ۀبه آدم گفت: اگر خالف ارادخدا 

درست رو دوست  چیزهای –دلش مسموم شد  کرد،نمی فکر درست –شکست و فکرش مسموم شد  یاون بطر و

فاسد به  طبیعت اون شد، دارآدم بچه ینداشت. بعد، وقت یانتخاب درست یعنی – شد موممس اشو اراده داشتینم

 گذاشتند. یقدم به هست خدا یهعل یانفاسد و عص یعتطب یننسل بشر با هم ةفرزندانش هم منتقل شد، پس هم

دکتر فرانک بارکِر -  

 

سقوط انسان در گناه وجود دارد.  یشخص یامدهایپ یفتوص یبرا یادیز هایراه .شکستهدرهم مشارکت

و اول به مشارکت  شویم،یبر چهار موضوع متمرکز م کنیم،می دنبال هادرس ینکه در ا یاهداف یما برا یول

 .کنیمیخدا و نوع بشر اشاره م میان شکستهدرهم

 

 یتاز شخص یاو که انعکاس یاخالق هایشکستن فرمان شکستن  – خدا بود یهعل یانبشر در گناه اساسا عص سقوط

از خدا شد. ما که مخلوقات  ییاول، جدا ةسطوح، در درج ةدر هم یزیآمفاجعه ییمنجر به جدا یانعص یناوست و ا

قاصر از جالل  یشه. بلکه همکنیمینم روکار  ینا یگهد یم،تا او رو جالل بد یمشد یدهو به صورت او آفر یماو هست

. افتهیم ییاو جدا ینشخدا و آفر ینو ب یکنهاو آگاهانه خلقت رو ملعون م کنیم،یم یاناو عص یهعل یو وقت ییم،خدا

خدا بودن است؛ که  یدۀآفر یزو ن یتهو یت،اهم یت،امن ییشدن از منبع نها یدهبر یعنی یی،انسان از جدا ةپس تجرب

 یتهو ی،بوده که نوع بشر شاد ینچون هدف ا افتیمیهم جدا م یگهاز همد ی. حتیشیمما از خدا جدا م یبترت ینبه ا

. پس مردم به گردیمیم یادر دن یزهاچ یندنبال ا یشیم،هدف دور م یناز ا یو وقت یارهرو در خدا به دست ب یتو رضا

و  گردیم،یم یتمونبه دنبال هو یادن ینکه در ا ما یبرا شوندیم یبیرق یرند،مورد لطف و محبت قرار بگ ینکها یجا

 .یشیمم یدهمردم هم بر یراز سا یبترت ینبه ا

توئِنِس یکدکتر ک. اِر -  
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گناه آدم و حوا،  یسکونت او و مخلوقاتش باشد. ول یبرا یکرده که مکان یجهان را چنان طراح ینا خدا

آنها احساس شرم را به وجود آورد و  یآنها با خدا در هم شکست. نااطاعت یکرد و دوست یگانهآنها را نسبت به خدا ب

راه رفتن و مشارکت با خدا در باغ عدن، خود  یجا بهرا که در حضور خدا داشتند، از دست دادند. و  ینانیو اطم یشاد

آنها را از خود دور کرد  یزانسان درهم نشکست بلکه خدا ن یدگاهمشارکت فقط از د ینرا از حضورش پنهان کردند. ا

 است. یهارتباط به حالت اول ینر، بازگرداندن ابزرگ بش یازهایاز ن یکی یجه،راند. در نت یرونو از باغ عدن ب

 یناز ب یزآدم و حوا ن یانبود که رفاقت م ینانسان با خدا ا ةارتباط درهم شکست یگرد یامدگذشته، پ ینا از

 یز. ما نشودیآشکار م یر،انج هایشان و پوشاندن خود با برگبودن یانموضوع از احساس شرم آنها از عر ینرفت. ا

در ازدواج عنوان  یزست یشةکه گناه به عنوان ر بینیمیند، مکیاعالم م 1۶: 3 پیدایش در هاکه خدا بر انسان یدر لعنت

 دارد. یازن یزن یرینخود با سا ۀارتباط دوبار یو برقرار یی. پس، بشر به رهاشودیم

احساس گناه آدم است. به شرح پولس  گیرد،یبشر را م یبانسقوط، که گر یدوم شخص یامدپ گناه. احساس

 .یدتوجه کن 18: 5 یانمشکل در روم ینا ۀدربار

 

 نو( ۀهزار ،18: 5 رومیان... ) انجامید هاانسان ة...یک نافرمانی به محکومیت هم

 

خدا گناه آدم را به  یگر،د ةرا ملعون کرد. به گفت یتبشر یآدم، تمام ینافرمان یککه  دادیم یمتعل پولس

 یلدل ین. به ایمتخلف انجام شده، گناهکار یناول یما برا ةهم یبترت ینبه ا گذارد؛یحساب هر انسان سقوط کرده م

 یگریطرف خودش، بلکه از طرف همسرش و هر انسان د زدر عهد با خدا بود. او نه تنها ا یتکل بشر یندۀکه آدم نما

جرم و مجازات  یناز ا یو آزاد ییرها یازمندما ن یجه،داشت. در نت یندگینما آمد،ید ماز آنها به وجو طبیعی طورکه به 

 .یماز آن هست یناش یجاودان

به  «یتباه» یاتی،هاال یدگاهاست. از د یتباه پردازیم،یسقوط که به آن م یشخص یجةنت ینسوم .تباهی

 یاتی،همختلف اال هاییدگاه. برداشت دگیردیانسان را در خود م یعتگناه، طب یجةاست که در نت یفساد و شرارت یمعن

موافق هستند که بطالت، مانع  «یریتبش»ا ی یوانجلکیالا یحیانمس ةهم یبطالت متفاوت است. ول ینا ۀاز گستر

 سخن هااز قسمت یاریانسان در بس یعت. کالم خدا از بطالت طبیمنظر لطف خدا را نسبت به خود جلب کن شودیم

 .18-9: 3 یانمثال در روم گوید،می

 :یدتوجه کن 12-10: 3 یانقسمت از روم ینعنوان مثال، به ا به

 

. همه گمراه و یستطالب خدا ن یکس یست،ن یمفه ی. کسیهم ن یکی یست،عادل ن یمکتوب است که کس چنانکه

 (12-10: 3 یان. )رومیهم ن یکی یست،ن یکوکاری. ناندیدهباطل گرد یعاجم
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کالم خدا  یکپارچة یمتا تعال پردازدیم یقمختلف عهد عت هایاز قسمت یبیپولس به نقل قول ترک یات،آ ینا در

 انسان را برجسته کند.  یتباه ۀدربار

عادل  یچکسیه یلدل ینشده است و به هم یکه رفتار ما دچار تباه دهدیم یم، تعل3باب  یاندر روم پولس

ما هم تحت  ۀندارد. اراد یدرک درست یچکسشده است، پس ه یهم دچار تباه. عقل ما کندینم یکوکاریو ن یستن

انسان  یعتطب گویدیکه م رودیم یشپ یی. در واقع، پولس تا جایستبه دنبال خدا ن یچکساست، پس ه یتباه یرتاث

خودمان  ییرها یهم برا یو کار یم،برکت او را ندار یستگیشده است. ما شا ارزشیقدوس ما، ب یدر برابر خدا

 مان بدهد.نجات یگریکه شخص د یمو محتاج یمبکن توانیمینم

 

 اشوجود داشت، مخصوصا در جهان غرب، که همه یادر دن یادیز ینیشروع شد، خوشب یستمقرن ب یوقت دونید،می

 – بود یرهو غ یشرفتپ آوری،فن – یادز یاتکشف ی،به سوادآموز یهمگان یدسترس ی،علم هایپیشرفت خاطر به

پر از آرامش  یقرن یستم،بودند که قرن ب ینمجذوبانه خوشب یهمگ یبرالل یدانانهاال حتی و شناسانجامعه ،فیلسوفان

 یگرهمد یاست، و موجودات منطق یقرن حکومت منطق بشر یستمقرن ب میگفتن،. بود خواهد هاجنگ یافتن یانو پا

 ینید،که پر از صلح و آرامشه. بب یمقدم گذاشت یانتظار بزرگ، ما به قرن ینا یانةدر م یب،ترت ین. به اکُشندیرا نم

شد  یاجتماع هاییبتباعث مص شناسی،مثبت انسان یدگاهکه با د یسم،بود: مثل مشکل مارکس ینا فکرت ینمشکل ا

هولوکاست، جنگ  . بعد از اون،هایکاول. انقالب بلشو یافتاد؟ جنگ جهان یگناه بود. پس چه اتفاق ۀچون فاقد آموز

 یلیونم 8/112حدود  یستم،در قرن ب یم،کن یجمع بند یم. پس اگر بخوایرهو غ یرهو غ یسم،ناز یتلر،دوم، ه یجهان

که ثبت شده، کشته  ییتعداد از شهروندان و سربازان تا جا ینفقط آمار جنگه و ا ینانسان در جنگ کشته شدند. ا

 یه؟آمار چ ینا یاز اون بوده. معنا یشوع کشته شدگان در چهار قرن پشدند. تعداد کشته شدگان، چهار برابر مجم

 یطتمدن، نه فقط در شرا یوردهااو دست یعلم هاییشرفتدانش، پ ةوجود داشته. با وجود هم ییدر جا یاشکال ینکها

: یگیمبهش م یحیاناست که ما مس یزیهمون چ ینانسان وجود داره. ا یعتدر طب یبلکه اساسا اشکال ی،اجتماع

 یحیمس ۀآموز یبور،ن ینهولداما به قول را یست،ن یمحبوب ةکلم یرهو غ علمی مجامع ها،کلمه در رسانه ینا«. گناه»

قابل تامل در همه جا، بر آن  یشواهد تجرب یشتریناست که ب ایحال آموزه عین در و هاستآموزه ینگناه، منفورتر

 دارند. یدتاک

یچکوزم یتردکتر پ -  
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 افراد بشر است. ةهم یرنج، درد و مرگ برا ةسقوط، تجرب یشخص یجةنت ینچهارم د و مرگ.در رنج،

 یا یماری،ب یا ی،سخت یا درد، هابود. انسان بخشیتو رضا عیبیب یاز سقوط انسان در گناه، زندگ پیش

 ملعون ساخت.شان را فرزندان ةپس از گناه آدم و حوا، خدا آنها و هم یمرگ را تجربه نکرده بودند. ول

 

خلقت رو محکوم کرد. به عنوان مثال، کار کردن که  ةبود که خدا زنان و مردان و هم ینسقوط انسان ا یجةنت خُب،

از  ایآمیزه کار با هاانسان ةبه رنج و مرارت شد و بعد از اون رابط یلتبد کرد،یآدم و حوا رو قبل از سقوط مشغول م

 یهاال هاییهاز هد یگرد یکیهم که  یشزن هم مخدوش و منحرف شد. زامرد و  ینب ةعشق و نفرت شد. رابط

 یبود که هرآنچه خدا برا ینا یکل یجةهمشکل خدا بود، دردناک شد، و اساسا نت یشتریفرزندان ب یدتول یبرا

 نبود. بخشیتکامال رضا یگهشد و د یدهبه انحراف کش یکرده بود، به نوع یاآدم و حوا مه یخشنود

یبِرتو یموندکتر سا -  

 

 آمده است:  ینگونها 19-1۶: 3 پیدایش در هاخدا بر انسان لعنت

 

»... و به آدم فرمود: « ...کنمیم یادز یاربس ییدنو در وقت زا یحاملگ یامدرد و زحمت تو را در ا»به زن فرمود:  و

خار و  ین. زمیاوریدست ب خوراک به ینتا از زم یکار کن یبا سخت یدر تمام مدت زندگ یدلعنت شد و تو با ینزم

خوراک به دست  یناز زم یشانیخورد. با زحمت و عرق پ اهیصحرا را خو یاهانو تو گ یانیدهرزه خواهد رو هایعلف

 مژده( ةترجم ،19-1۶: 3 یدایش)پ« ...یکه به خاک برگرد یآورد تا روز یخواه

 

که خدا  شدیم یفیبلکه مانع از تحقق وظا آورد،می بار به هاانسان برای زحمت و رنج فقط نه هالعنت این

از  یو نگهدار ینکار بر زم ین،زم یمثل و گسترش نسل رو یدتول یفةدر انجام وظ یتآنها مقرر کرده بود. بشر یبرا

 شد.  یو سخت متخدا دچار زح یو گسترش پادشاه ینبر زم ییآن، و در فرمانروا

. پس اگر یافت گسترش بشر نسل سراسر به هالعنت این. کردند تجربه را مرگ هاانسان ةاز آن، هم بدتر

مان دهد موانع نجات ینکه بتواند از ا یمدار یازرهاننده ن یکبه  یم،انسان را تحقق ببخش یاهداف خدا برا یمبخواه

 و وجود شاد و مبارک را دوباره به ما بازگرداند. 

 

 کامل که هم هاخدا. انسان هایاز فرمان ینااطاعت یعنیه سقوط انسان، به حال خود رها شدن بشر است. گنا یجنتا از

نسل بشر از خدا  یبعد از سقوط، تمام یب،ترت ینخدا برسونن. به ا یارخودشون رو به مع تونندینم یگه. اونها دنیستند

 هنوز هاانسان. هرچند یستدر نظر خدا عادل ن یچکسیگناه روبرو بوده و هست. بدون استثنا، ه یتجدا شده و با واقع



رهانندة موعود: ۱درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-20- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

به دنبال  یعیبه صورت طب یتونهنم یچکسیه یح،شدن. بدون نجات مس تباهی و فساد دچار اما دارند، رو خدا صورت

 .یستیمخدا ن یکویین یارطبق مع یخدا باشه. و ما قادر به زندگ

دکتر استفان چان-  

 

خداست. خدا  یهها باشه چون ذات گناه علاون یتا خدا منج یازمندندهستند و در واقع ن یمنج یک یازمندن هاانسان

 یث،تثل ۀبنا بر آموز یته؛حائز شخص یآورده باشه. خدا وجود یکه جهان رو به هست یستن یتبدون شخص یروین یک

شخص خداست.  یهگناه ما عل یناست. بنابرا یمیصم و یقعم شخصیتی خدا. القدسخدا عبارت است از پدر، پسر، روح

به خالق  یانتخ اییگهد یزاز هر چ یشکه به ما بگه گناه ما ب ینهتالش کالم خدا بر ا کنم،یاونطور که من درک م

. رفع یمبکن تونیمیبرطرف کردنش نم یبرا یخودمون کار مونه،یم یانتخ یکچون گناه ما مثل  ین،ماست. بنابرا

 ینما رو نجات بده، و اگه خدا ا واقع شده، قابل انجامه. پس اگر خدا یانتکه مورد خ یکس یلةبه وس فقط یانتخ

که گناه با  یرهاننده به خاطر کار یکما به  یازن ی. ولکنیمیم یداپ ییکنه، ما رها یشکسته رو بازسازدر هم ةرابط

با  یاریم،و به خودمون رو م کنیمیما به خدا پشت م قتیانسان کرده، هم هست. گناه ما رو به دام انداخته. و یتوضع

دلمون  یگهد یکبارتا  یدهفرار از او رو م ۀخدا که به ما اجاز یضکه بدون ف افتیمیم یجاذبه به دام وییرمثل ن یزیچ

 یشکه پ ایدهبود. پس رهانن یمقادر به فرار از گناهانمون نخواه اییگهد وجهیچبه ه یم،را به خدا بسپار یمونو زندگ

که در ضمن بتونه دست  ایبتونه ارتباط ما رو با خدا به حال اول برگردونه، قادر به نجات ماست، رهاننده یزاز هر چ

 کنه. اثریو قدرت گناه رو ب بگیره آلودمونگناه یتما رو در وضع

موریکبل یودکتر است -  

 

 یجهان یامدهایتا به پ ایماز سقوط انسان در گناه، اکنون آماده یناش یشخص  یامدهایبه پ یاز نگاه پس

 .یمآن بپرداز

 

 پیامدهای جهانی
جهان را ملعون کرد. از  ةما هم یانخدا داشت که عص یدر اهداف پادشاه اییچنان نقش مرکز یتبشر

 یانصافیو ب عدالتییتا جالل خدا. ما نسبت به هم ب کند،یم یجالل خود زندگ یبرا یشههم یانسان ةآن زمان، جامع

 نقصیجالل ب یانگرنتوانسته نما یناو بر زم یکه پادشاه ییتا جا یم،کرد یانخدا عص ۀاراد یهعل یشههم .داریمیروا م

 ینهم اثرگذاشته است. مرگ و زوال، زم یعتموضوع بر جهان طب ینباشد. ا خواهیکن ایینندهاو به عنوان شاه و آفر

 دارد. یازن یبه نجات و رستگارموجوداتش را فاسد و ناقص کرده و جهان خلقت از هر نظر  ةو هم
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که سقوط  پردازیمیم یتواقع ینشد. ابتدا به ا یمسقوط  متمرکز خواه یجهان یامددرس، بر دو پ ینا در

 انداخت. یرخدا را به تاخ یانسان آمدن پادشاه

باغ عدن تنها قسمت  ید،خدا جهان را آفر یوقت خوانیم،یم 8: 2 یدایشهمانطور که در پ خدا. یپادشاه تاخیر

را  ینبود که زم ین، کار انسان ا28: 1 یدایشبود. طبق پ یو وحش یافتهنتوسعه یادن هایقسمت یرآن بود. سا یبهشت

 یهشب یادن ةکند تا هم یررا در سراسر آن دا انسانیکند و جوامع  یدر آن کشاورز یعنی یرد،تحت فرمان خودش بگ

 یابیمب ینانو اطم یم،حکومت کن ینرار بود ما به عنوان حاکمان خادم خدا بر زمق ینخدا بشود. همچن ییباغ استثنا

خدا  ةکار، نقش ینکند. با انجام ا یدااو توسعه پ یدۀآفر یندر سراسر زم یستگیپرجالل او به شا یآسمان ییکه فرمانروا

 بود. اشینیخاص زم یجهان به عنوان پادشاه ینسکونت در ا

 ینانداخت. بنابرا یرما را به تاخ یتحاکم یزبود و ن یستهجهان را چنانکه شا یسقوط انسان در گناه، آبادان ولی

که  یبه خاطر گناه ناکام ماند، و جهان یو حکمران یآباد یما برا هایافتاد. تالش یربه تاخ یزخدا ن یپادشاه یبرقرار

 ایمکه ما ساخته یجوامع ولی اندرا پر کرده ینزم یتبا موفق هاانسان شک،سکونت خدا نبود. بدون  یستةشا یمساخت

رواج دارد و  ساختگی مذاهب و نفرت ها،کشمکش جرایم، ها،دارد. جنگ یادیز ةفاصل یمکه قرار بود بساز یبا جهان

در جهان،  دگناه موجو یجةبه خدا ندارند. در نت یو سرسپردگ یمانکه ا یابیمیرا م یاغلب افراد یسا،در کل یحت

 خدا هنوز به طور کامل برقرار نشده است. یپادشاه

 :نویسدیو م پردازدیموضوع م ینبه هم 12-11: 3در دوم پطرس  پطرس

 

دوم ) .رسیدن آن را بشتابانیدای داشته، انتظار روز خدا را بکشید و فراشماست که زندگی مقدس و خداپسندانه بر

 نو( ۀهزار ،12-11: 3پطرس 

 

برقرار کند چون  قدرت آن را دارد که  ینخود را بر زم یهروقت بخواهد پادشاه تواندینظر، خدا م یک از

 یحمس یسایع یعنی یمنج یارهاننده  ةکار را به واسط یناست که ا ینخدا ا ةنقش یجهان را از گناه پاک کند. ول

در واقع جهان  توانیمیم یا،فساد موجود در دن یهعل یدنکه ما با جنگ دهدیم یمقسمت، پطرس تعل ینانجام دهد. در ا

 .یمرا سرعت ببخش ینسکونت بر زم یو آمدن خداوند برا یمحرکت ده اشیخلقت را به سمت هدف اصل

 شده است. یاست که جهان دچار پوچ ینا کنیم،یبه آن اشاره م ینجاسقوط که در ا یجهان یامدپ دومین

 

به هم  یزموجودات ن یرسا یانسان شد، آرامش و بارآور یاتز تجربا یدرد و رنج بخش یوقت. یپوچ گرفتار

 خلقت دچار هرج و مرج و فساد شد. یخار و خاشاک کرد، و تمام یدملعون شد، شروع به تول ین. زمیختر
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فساد  ۀبند یعنیبطالت شد،  یمکه خلقت تسل کندیم یفتوص ینلعن را چن ین، پولس ا22-20: 8 یانروم در

را که قرار بود به بار  یکویین یزهایچ یگرجهان خلقت، د یگر،د ة. به گفتنالدیم یمانمثل درد زا یشد و از درد

 مورد نظر خدا شود.  نقصیبه جهان ب یلتبد یستقادر ن یحت یگرجهان د ینو ا کندینم یدتول یاورد،ب

 یاییدر هایدارد. طوفان یقتموضوع تا چه حد حق ینکه ا دهدیمان نشان مبه جهان اطراف گذرا نگاهی

روستاها را با خود  یتمام یگاه هایل. سبرندیم ینشهرها و روستاها را از ب هالرزهین. زمکنندیم یرانسواحل ما را و

مختلف موجب رنج و مرگ  هاییبو آس هایماریکنند. بیو امراض، محصوالت را نابود م یوانات. حشرات، حبرندیم

است که  ینجهان کرد ا یبرا شودیکه م کاری تنها. دارد وجود جا. اثرات سقوط در همهوندشیانسان م هایلیونم

 خود را از لعنت نجات بدهد. ینشخدا آفر

 

گسترده  یاربس یتخلقت و بشر یخلق شده بود، برا یشکه انسان برا یگناه آدم و حوا، به خاطر اون هدف پیامدهای

 یتکنه. پس اونچه بشر یداتسلط پ ینشد تا بر زم یدهکه انسان به صورت نر و ماده آفر یخونیمم یدایشاست. در پ

آدم از خاک  ینشدر روش آفر ین. ایرگذارهخلقت تاث انجه ةدر هم یده،خدا و خلقت، انجام م یانم یانجیبه عنوان م

آدم و حوا گناه  وقتی. داره وجود هابه نوع عملکرد انسان یگانسرنوشت آفر یوابستگ ینب یپس ارتباط یاد،به چشم م

 ی. پس به جایکنهم یانگریو خلقت عص یاتو جهان نسبت به ح یکنهرشد م ینکه علف هرز از زم بینیمیم یکنن،م

انسان به  ةبرعکس، تحت تسلط گمراهان یزو در ارتباط با خدا، همه چ یهخلقت در نظم اال بردن یشو پ یرهبر

که، رنج  یگهو م یکنهموضوع اشاره م یندوباره به ا 8 یان. پولس در رومیشهم یدهاز خدا کش یو دور یتباه ی،گمراه

 ینهمربوط به ا همگی – یشیمبه اونها مبتال م هباشه ک هایییماریب یا یعی،طب بالیای ممکنه که –موجود در جهان 

 آلودسراسر گناه یمما سپرده شده و ما در نظا هایقرار گرفته، چون خلقت به دست یکه خلقت تحت تسلط پوچ

تمام در انتظار ظهور  یاقبا اشت ینشآفر»: یگهم ینطورا گونهیهتشب ی. اما پولس با زبانبریمیم پیش به رو اون اساسا

کرد ملعون شد، به همون  یتبه خاطر اونچه بشر یبه نوع ینشچون درست همونطور که جهان آفر« .خداستپسران 

کنه. البته هنوز  یداخدا نجات پ یتتحت حاکم یتعملکرد مناسب بشر یقاز طر یتونهم ینشجهان آفر ةشکل هم هم

 یگیرهرو به دست م یتشده به بشر حولکه کار م یحمس یعنیآدم دوم  ۀبا اومدن دوبار یول یمموضوع نبود ینشاهد ا

رو در  یشگوییپ نیبود. ا یمامر خواه ینبه اون نظم ببخشه، شاهد ا یهتحت حکومت اال یدو شا یدو اونطور که با

. پس ما در انتظار یگردونهبر م حیوانات و هاانسان ینو ب یواناتکه او صلح و آرامش رو به قلمرو ح بینیم،یم 11 یااشع

 یتبشر گرییانجیبه نقش م یبستگ ینهاا ةکه قرار بود باشه. و هم یهمونطور یعنی یم،هست آفرینشنظم پرجالل 

 خدا در جهان به عمل برسه. ۀن دارندگان صورت خدا، ارادخدا داره تا به عنوا یتتحت حاکم

کینلیدکتر جان مک -  
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به  یندازیمب یتا نظر ایمآماده یم،کرد یدر گناه را بررس یتسقوط بشر یو جهان یشخص یامدهایکه پ حال

 .دهدیکه پسر، پس از سقوط به ما م یدیام

 

 امید بشریت
 یتبشر یبرا یدام ةبارق ینمکشوف کرد. در واقع، اول یتبشر ییرها یخود را برا ةکه خدا نقش یدنکش یطول

درخت معرفت  یوۀکرد که اگر از م تهدید را ها، خدا انسان17: 2 یدایشزده شد، که خدا آنها را لعن کرد. در پ یهنگام

ممنوعه خوردند، فورا نمردند. در عوض، خدا  یوۀآن م زآدم و حوا ا یوقت یو بد بخورند، کشته خواهند شد. ول یکن

خدمت به او در طول  ةادام یبا اجازه دادن به بشر برا یانداخت. و حت یربا رحمت خود، مرگ آنها را به تاخ یقدر

جهان خلقت، بشر  یبرا هایشبرداشتن آنها از نقشه یاناز م یبه انسان نشان داد. او به جا یشتریعمرش، رحمت ب

 ر مرکز کار خود نگاه داشت.را همچنان د

را  یطانش هایبفرستد که نقشه ایاز خود نشان داد: او وعده داد تا رهاننده یشتریخدا باز هم رحمت ب بعد

« اول یلانج»رهاننده که معموال  یناشاره به ا یننسبت به خود بازگرداند. اول یکند و قوم خدا را به وفادار یخنث

 مار پس از گناه آدم و حوا آمده است.  یهعلدر لعنت خدا  شود،یخوانده م

 :یدتوجه کن 15: 3 یدایشلعنت در پ ینا به

 

 ةو تو پاشن یددشمن هم خواهند بود. او سر تو را خواهد کوب یشه. نسل او و نسل تو همگذارمیم ینهتو و زن ک ینب در

 مژده( ةترجم 15: 3 یدایش)پ ید.گز یاو را خواه

 

در  یحت یخدا دور شدند. ول یرمار قرار دادند و از مس یانعص یرو حوا با سقوط در گناه، خود را در مس آدم

را با سرکوب مار  یتلعنت بر مار، وعده داد که سرانجام نسل زن بشر ینآن زمان، خدا به آنها پشت نکرد. خدا در ا

 خواهد داد. ییرها

به  اوانجلیکال یدانانهاست. پس، اال یطاندر واقع همان ش که مار دهدیم یمتعل 2: 20و  9: 12 مکاشفه

خدا در  ۀساده است. در عوض، وعد یوانح یکاز مجازات  یشب یلانج ینکه اول اندیافتهالقول درصورت متفق

از  یرویگناه آنهاست تا آنها را از پ یایامدهاز پ یتبشر ییرها ۀوعد ید،که سر مار را خواهد کوب ایفرستادن رهاننده

 خدا به مشارکت و رفاقت با او بازگرداند. یبازگرداند و به عنوان شهروندان وفادار پادشاه یطانش

از  هاییآدم و حوا لباس یو در آنجا خدا برا یابد،یادامه م 21: 3 یدایشدر پ یلاز انج یهاول یرتصاو این

عمل نه تنها نشانگر تداوم محبت خدا و برکت او  ینو شرم آنها را بپوشاند. ا یانیتا عر کندیم یامه یواناتپوست ح
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قوم خدا فراهم خواهد شد و گناه آنها را  ییرها یبرا تریکامل یاست که قربان یروز بینییشبشر، بلکه پ یبرا

 شخصِ پسر خداست. ی،قربان ینا کند،یم یحتصر یدخواهد پوشاند. و همانطور که عهد جد

 ینبه سوم یتا نظر یماآماده یم،کرد یبررس ینشو کار او را در آفر یکه موضوع پسر را در جاودانگ اکنون

 .یمبپرداز یکار پسر در رستگار یعنی مانیموضوع اصل

 

 

 رهایی
خدا بزرگتر از گناه  یمخلوقات به بار آورد. ول یربشر و سا یبرا یناگوار یامدهایسقوط آدم و حوا در گناه، پ

نجات ما  یخود را برا هاینقشه یدند،کش یما نسل بشر را به تباه یةاجداد اول ینکهماست. خدا بالفاصله پس از ا

گناهکاران به  یو رهاننده منصوب کرد تا نجات را برا نجیمکشوف کرد. از همان ابتدا، پدر، پسر خود را به عنوان م

 جهان خلقت را به حال اول بازگرداند. یو تمام یاوردارمغان ب

آغاز شد، و تا  3 باب یدایشکه بالفاصله پس از سقوط در پ یرا به عنوان عصر یرستگار یخیتار ۀدور ما

 یلةخصوصا به وس ییدوره از رها ین. کار پسر در ایمبازشناخت یسی،در هنگام بازگشت ع زمین و هاآسمان یانپا

آدم  یکرد، وقتنجات گناهکاران  ه. پسر بالفاصله پس از سقوط، شروع بشودیآمرزش و نجات از گناهان مشخص م

 ةاز پسران حوا، مورد لطف خدا قرار گرفتند. او همچنان در هم یکی یلةبه وس یندهدر آ ییرها ۀو حوا براساس وعد

 ه است.داد ادامه اند،به او روکرده ایمان با و اندشان توبه کردهکه از گناهان یاعصار به نجات گناهکاران

 ییرها یپسر برا یزۀپرداخت: اول، انگ یمخواه ییرها ۀبه نقش پسر در دور ی،کنکاش در سه موضوع اصل با

 یدنگناهکاران بود؛ و سوم، کار پسر در به انجام رسان ییرها ۀکنند ینپدر به پسر که تضم ۀگناهکاران؛ دوم، وعد

 .یمبپرداز کارانگناه ییرها یپسر برا یزۀابتدا به موضوع انگ یایید. بییرها ینا

 

 انگیزه
 یاقاو اشت یزۀاز جهات مختلف آن را شرح داد. انگ توانیبود و م یچیدهگناهکاران پ ییرها یپسر برا یزۀگان

 یبرقرار یبرا یاقاو، اشت یزۀبود. انگ ینشهدف آفر یافتنبه تحقق  یاقاو، اشت یزۀبود. انگ یثتثل یافتنبه جالل 

 برد،یبه کار م ییپسر از رها یزۀانگ یفتوص یخدا برا المکه ک اتیکلم یناز مشهورتر یکی یعدالت و رحمت بود. ول

عشق و محبت محدود به  ینو محبت به نسل بشر. و ا ینشاست: محبت نسبت به خدا، محبت به آفر« محبت»

 بودند. یکدر آن شر یثهر سه شخص تثل شد؛یپسر نم

 



رهانندة موعود: ۱درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-25- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

« خدا محبت است.»: یوحنابوده. اول  یحصر یارمورد بس ینما، محبت اوست. کالم خدا در ا ییرها یخدا برا انگیزۀ

« خدا جهان را آنقدر محبت کرد... یراز»: یگهمقدس در جهان هست مکتاب یاتآ یناز مشهورتر یکیکه  1۶: 3 یوحنا

 ینش،آفر یاو برا ةاو و نقش یاقمحبت او. اشت ده؟ب ییتا نجات ببخشه و رها یدهم یزهبه او انگ یزیپس چه چ

 ینکنند، در او کامل بشن و به ا یتا او رو بشناسند، در مشارکت با او زندگ یده،که آفر هاییانسان یمخصوصا برا

و مهربان آشکار بشه. پس محبت  یکون یفراهم کنه تا مردم او رو بشناسند، و جالل او به عنوان خدا ایینهزم یلهوس

 تا ما رو نجات بده. یدهم یزهنسبت به ما به او انگ داخ

موریکبل یودکتر است -  

 

 یو به سه باور نگاه پردازیمیم یینقش پسر در رها یاصل یزۀبه محبت خدا به عنوان انگ یناز ا پس

 .کنیمیکار را شروع م یثسه شخص تثل یانکرد. ابتدا با محبت م یمخواه

 

 تثلیث
 یاتیاز جزئ یکی ی. ولداشتیگرفت بشر را  نجات دهد چون ما را دوست م یمکه خدا تصم یستن یشک

پسر  یپدر به خدا یاز محبت خدا ینمود یتخدا به بشر ۀاست که محبت رهانند ینا کنیمیفراموش م یکه گاه

 :یدتوجه کن ۶-4: 1 یانخدا به نجات ما در افسس یمتصم ۀاست. به شرح پولس دربار

 

 یت، بنا بر خشنود. و از محبیمباش عیبیتا در حضورش مقدس و ب یدبرگز یجهان، ما را در و ینشاز آفر یشپ زیرا

 یلهوس ین. تا بدیماو برخوردار شو یاز مقام پسرخواندگ یحمس یسایع ةکرد تا به واسط یینتع یشخود، ما را از پ ۀاراد

 ترجمة ،۶-4: 1 یان)افسس .شده است یدهبه ما بخش یگانکه در آن محبوب به را یضیپرجالل او ستوده شود، ف یضف

 نو( ۀهزار

 

 یسایع ةبه واسط ،«یدر و»گرفت ما را  یمکه خدا تصم کندیمتن کوتاه اشاره م ینسه بار در ا پولس

 یجةبود که محبت خدا نسبت به ما نت ینمورد نظر او ا هایاز نکته یکیبخشد.  ییو در آن محبوب رها یح،مس

 یاندر روم یمشابه یمماست. به تعال یرستگار یینها یزۀانگ یثسه شخص تثل یانمحبت پدر به پسر است. محبت م

 .خوریمیبرم 14: 1 یموتائوسو اول ت 39: 8

ما نقش  ییکه محبت پدر نسبت به پسر در رها کندیجلب م یتواقع ینبه دفعات توجه ما را به ا یدجد عهد

نشان  17: 1؛ و دوم پطرس 5: 17، و 17: 3 یاو در مت یئته یلو تبد یسیع یدموضوع را در تعم یندارد. پدر ا یاتیح

موضوع اشاره  ینکرد، به ا یحتشر یو داور ییرها یقدرت خود را برا 20-23: 5و  35: 3 یوحنادر  یوقت یسیداد. ع
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پسرِ  یآن است که شهروند پادشاه یبه معنا یافتن ییکه رها دهدیم یحتوض 14-13: 1 یانکرد. و پولس در کولس

 .یممحبوب پدر شو

و مورد اطاعت واقع شدن،  یافتنحرمت  یبرا یثتثل یاعضا یاق. بلکه اشتیستمحبت بدون جهت ن این

. شودیخلقت و پرستش او را شامل م ةخدا بر هم یبازشناختن پادشاه ی،هارائه و نمود جالل خدا، تحقق اهداف اال

محبت موجود  یعیطب یجةفتن ما نتیا ییدارد، رها ینشآفر یدر اهداف خدا برا ینقش مرکز یتکه بشر ییاز آنجا

 است. یثتثل یاعضا یانم

 

 یافتهییرها هایبدون انسان یاادامه بده،  یاتشبه ح یتونهچون بدون ما نم یدهموضوع که خدا ما رو نجات نم ینا درک

. یستموجودات ن یرسا یاما  یازمندنداره. ن ایبرآورده نشده یازاست. خدا قائم به ذاته. او ن یتحائز اهم یمونه،تنها م

و هر عمل  ییو رها ینشما رو نجات نداده. آفر یاجاحت ی. او از رونیست یازسر ن خدا از ینشکه آفر دونیمیپس م

که  هاییاز آسمان ینشآفر ةخودش رو نشان بده، و هم یتبه خاطر جالل اوست، تا شخص یدهکه انجام م یگرید

 یت،شخص نمایانگر و شندبا او جالل بازتاب اند،شده یدهکه به صورت او آفر هاییتا انسان کنندیجالل او رو اعالم م

 خوادیچون م یده؟هدفه. اما چرا نجات م ینا یبرا یتانها یده،که انجام م یاو باشند. هرکار یباییارزش و ز یت،قدوس

 نشان بده. یافتهنجات  یا ییرها ینشآفر یقجالل خودش رو از طر

توئنِس یکدکتر ک. اِر -  
 

 

 

 آفرینش
موضوع که نقش پسر  ینداد. ا یزهانگ یی،به پسر در کار رها یزن ینشمحبت خدا نسبت به آفر ینکه،دوم ا

محبت را در لطف  یناست. ا یهیگرفته، به اشکال مختلف بد یزهانگ ینشاز محبت خدا نسبت به آفر ییدر کار رها

 اند،شده یدهکه به صورت او آفر هانمخصوصا در محبت او نسبت به انسا هایشساخته ةبه هم یدگارو توجه آفر

 .بینیممی

 :گویدیآمده که م 18-1۶: 3 یوحناموضوع در  ینا ۀمثال شناخته شده دربار ینبهتر احتماال

 

که به او ایمان آورد هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان خود را داد تا هر ةجهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگان خدا

که به او نجات یابند. هر ةواسط یابد. زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به

خدا  ةاست، زیرا به نام پسر یگان اینک محکوم شدهبه او ایمان ندارد، هم کهشود، اما هراو ایمان دارد محکوم نمی

 نو( ۀهزار ةترجم 18-1۶: 3 یوحناایمان نیاورده است )
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مختلف استفاده کرده است. او  هایوشجهان به ر ةاغلب از کلم یوحناکه که  یمنکته اشاره کن ینبه ا باید

که با  یکسان یاد،مان زنسل بشر، مرد ةهم ین،زم ی،اشاره به جهان هست یکلمه برا یناز ا یمختلف هایدر قسمت

به  یا رسدیمورد، به نظر م یناست. اما در ا هانسان استفاده کرد یو عمل یارزش هایو نظام کنند،یم یتخدا ضد

 اشاره دارد. ینشافراد بشر در آفر ةبه هم یا ینشآفر

او در نجات جهان بوده است. خواست او  یزۀاست که محبت خدا انگ ینا 18-1۶: 3 یوحنا یةاول مفهوم

نسل بشر باشد که به  یعنی او گزارانخدمت یتو حاکم یپرجالل او با شهروند یبود که جهان پادشاه ینهمواره ا

 خدا. بود هاوفادار انسان یتبه بق یدنبخش ییرها یاو فرستادن پسر برا ةنقش یبترت این به. اندشده یدهصورت او آفر

شکوهمندش  یبه عنوان پادشاه زمین و هاآسمان ینی. و سپس به بازآفرآفرید یدیجد یتانسان نداران،ایما نجات با

 رومیان مانند های دیگریقسمتمفهوم در  ین. اشودیم یافته ییتازه رها یتانسان یبرا ایخانه که پرداخت،خواهد 

 داده شده است. یمتعل یزن 4-1: 21؛ و مکاشفه 13: 3دوم پطرس  ؛20-22: 8

 

 ایمانداران
 یاریبوده است. در بس یماندارانمحبت خدا نسبت به ا یی،نقش پسر در رها یبرا یگرید یزۀانگ ینکه،سوم ا

 یمانهصم یمشارکت خواهدیدارد. او م یماندارانبه ا یکه خدا محبت خاص شودیمقدس، گفته مکتاب هایاز بخش

مان با او و تا ابد از ارتباط یمبه او عشق بورز یزاست که ما ن ینخواست او امان بدهد. با ما داشته باشد و برکت

 یشپ یخدا حت گویدمی مقدسچنان خاص است که کتاب یمانداران. در واقع، محبت خدا نسبت به اشویم مندبهره

و اول  12-4: 1 یان، افسس39-29: 8 یانموضوع را در روم ین. اکردیو محبت م شناختیما را م یزاز تولدمان ن

پدر در  یزۀاز انگ یبخش مهم یماندارانکه محبت خدا به ا کندیآشکار م ین. کالم خدا همچنیمانخویم 2: 1پطرس 

 هایمفهوم خصوصا در نوشته ینپدر بوده است. ا ۀپسر در انجام اراد یاقاشت یزو ن یی،انجام کار رها یفرستان پسر برا

 آشکارا آمده است.  19-10: 4، و 1۶: 3 یوحنا؛ و اول 27: 1۶ یوحنامثال در  یوحنا

محبت او نسبت به قومش بوده است.  ی،خدا در هر کار یزۀاز انگ یکم بخشدست ییماگر بگو یستن اغراق

و  شویمیم هاییدچار کشمکش یما در طول زندگ ةو کامل در پسر او ظاهر شد. هم یارمحبت خدا به طور تمام ع

 هاشک و هاکشمکش ینودار ایر. اما محبت خدا در گکنیمیه محبت خدا نسبت به خودمان شک مب یحت یگاه

مان و در هرصورت محبت داند،یاست که او هر گناه و کشمکش ما را م ینا یت. واقعشودنمی کمتر ما به نسبت

خدا آنقدر ما را محبت کرد که  یابیم،ب یمان خالصاز گناه یمبخواه یا یم،آور یمانبه او ا ینکهاز ا یشپ ی. حتکندیم

بار  یرو ز کشیدیرنج م یدبا یسیپرداخته شد؛ ع یگزاف یمتکار ق ینا یرا برهاند. برا اپسر خود را منصوب کرد تا م

زنده از  یکرده، شهادت یامق یسایکار را به خاطر محبتش انجام داد و حاال ع یناو ا ی. ولمردیگناه ما م ینسنگ

 خدا نسبت به قومش است. ۀمحبت رهانند
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 ینا یتقطع ۀدربار یهاال هایبه وعده ینگاه یاییدب یم،کرد یرا بررس ییرها یخدا برا یزۀکه انگ حال

 .یمبپرداز ییرها یا یرستگار

 

 هاوعده
. خدا هرچه وعده زندینم خود قول یرو او هرگز ز کنندینم ییر. آنها هرگز تغییرناپذیرندخدا تغ هایوعده

کار  یراز یمبدان ینقش پسر در کار رستگار ۀدربار یداست که با یموضوع مهم ین. ارساندیقطعا به انجام م دهد، یم

 پدر و پسر دارد. یانم هایدر وعده یشهر یرستگار

عهد »آن را  یشدند که برخ یباتیوارد ترت یثتثل هاییتشخص یدیم،درس د یندر ا یشترکه پ همانطور

است  ینپرداخت ا یمدهند. آنچه بدان خواه ییسقوط کرده را رها یتکه در آن قول دادند بشر ،اندیدهنام «یرستگار

عهد  یناغلب ا یدانانهبود. اال گناهپس از سقوط در  ییضمانت رها یبرا یگریمنجر به عهد د یکه عهد رستگار

 هایپسر و انسان ینب  یگرد یسو و از سو یکپدر از  یانم یرسم یباتترت ین. اخوانندیم «یضعهد ف»را  یبعد

در گناه تا به انجام  یتبالفاصله پس از سقوط بشر یعنی یی،در تمام دوران رها یضانجام گرفت. عهد ف یافته ییرها

 پابرجاست. یسی،پرجالل ع زگشتآن در با یینها یدنرس

پسر،  ةواسط به یتو بشر ینشآفر یخود را برا یپادشاه هایپدر وعده داد تا نقشه یعهد، خدا ینا در

 یوعده داد تا جسم بشر یزبه انجام رساند. پسر ن یح،مس یسایپسر به عنوان ع یدنجسم پوش یقمخصوصا از طر

 ییرها یشینگذاشته شده در عهد پ شروط یو تمام یایدب یابپوشد و به عنوان نسل منتخب خدا از داوود پادشاه به دن

به او  یمانکه با توبه و ا یکسان ةسقوط کرده جانش را داد، و هم یتبشر یبرا یهرا به انجام برساند. او به عنوان فد

 که کردند توافق پسر و پدر ها،وعده ینهم یوست. به پیافتند ییگناه رها یرکردند، از حضور، فساد و تقص یرو

 .کند مندآن بهره یایرا که پسر نجات داده، از مزا یتا کسان بفرستند را القدسروح

 یخکه خدا در طول تار یریتیمد یا یرا به شش جزء، بر اساس تعداد فَرَمدار یضنوعا عهد ف هیداناناال

که قوم خدا را در طول  یاجزاء معموال به نام افراد ین. اکنندیم یمبا قوم خود انجام داد، تقس یضعهد ف ییدتا یبرا

 .شوندیکردند، بازشناخته م یرهبر یفرمدار ینزمان ا

عهد با خدا را بر خود داشت. قوم هم ی، بالفاصله پس از سقوط، عنوان رهبر3باب  ایشیدآدم در پ ابتدا

، 15: 3 یدایشبار در پ یندوره، اول ین. در اخوانندیم« عهد آدم»به صورت مختصر  یا، «آدم یتحاکم»دوره را  ینا

 . میبازشناخت« اول یلانج»قسمت را به عنوان  ینا یشتربه بشر ارائه شد، که پ ییرها

 ینشصورت گرفت. در جزء مربوط به نوح، خدا وعده داد تا آفر 9-۶ یدایشعهد با نوح در پ یدتجد سپس

 بخش پسر، برقرار بماند. ییتا زمان انجام کار رها یتنگاه دارد تا بشر یداررا پا
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 22 پیدایش در اشدوباره یح، و تصر17، 15 یدایشبست که شرح آن در پ یعهد یمآن، خدا با ابراه یپ در

 یکیبود که  ینآن ا ۀدر نظر گرفته شد، و وعد یمخاندان ابراه یبرا یخاص یفو وظا یاعهد، مزا ینآمده است. در ا

 بود.  یسیخاص، ع ۀنواد ین، ا3 باب یانموعود خواهد بود. طبق غالط دهندۀییرها یماز نوادگان ابراه

 :یدتوجه کن گویدیم 1۶: 3 یانآنچه پولس در غالط به

 

 یکی ۀباشد، بلکه دربار یاریبس ۀدربار گویا که «هانسل»به  گویدیو به نسل او گفته شد و نم ابراهیم به هاوعده اما

 (1۶: 3 یاناست. )غالط یحکه مس« به نسل تو»و 

 

داده  یحمس یبلکه برا یم،ابراه یعهد نه فقط برا یمیِ ابراه یتحاکم هایکه وعده گویدیم ینچن پولس

قوم وفادار  یبرا را – از گناه رهایی برکت مخصوصا – برکات عهد یموعود بود که تمام ۀشد. پسر خدا آن رهانند

 خود به ارمغان آورد.

، و کتاب 24-19مانند خروج  هاییبسته شد، که در قسمت یلبا اسرائ یعهد یاز آن در روزگار موس بعد

 یشگرکرد که نما یجادرا ا هایخدا نظام قربان ،«ییعهد موسا» یاعهد،  ییموسا یتشرح داده شده است. در حاکم یهتثن

زمان  هایید، به مورد اجرا گذاشته شد. قربانیجسم پوش یناصر یسایبه عنوان ع یوقت یتاپسر بود که نها یقربان

 ها،یقربان ینهم ةداده شدند. و به واسط ینشاز آفر یشپدر و پسر بودند که پ هایاز وعده یتقابل رو ییدتا یموس

 .یدندچش ید،که سرانجام پسر آن را تحقق بخش ایییرها ۀمز یشاپیشقوم وفادار خدا پ

اطاعت از عهد خدا،  یقمقام کهانت ملوکانه و قوم مقدس را کسب کرد. آنها از طر یلدوره، اسرائ ینا در

 .راندیر آن حکم مپسر ب یکه سرانجام خدا کردندیم گذارییهرا پا ایینیزم یِ پادشاه یدبا

عهد »که آن را  شودیمربوط به زمان داوود م یقجزء آن، در دوران عهد عت ینجزء عهد، و آخر پنجمین

آمده است.  132، 89، و مزمور 7 یلمانند دوم سموئ هاییدر قسمت یضعهد ف یداوود یت. حاکمخوانندیم «یداوود

خواهد  ینخدا بر زم یپادشاه یعةطل ینکهموعود از نسل داوود خواهد آمد و ا ۀخدا در آن زمان وعده داد که رهانند

 را به ارمغان خواهد آورد. ییآورد، رها یمانکه به او ا یهرکس برای اشحکومت عادالنه ةبود و به واسط

 هاییت. همانطور که در قسمیابدیآغاز شد و تا بازگشت او ادامه م یسیجزء در روزگار ع ینو باالخره ششم 

 ین. در انامدیم« عهد نو»جزء را  این معموال مقدسکتاب بینیم،یم 24: 12و  15: 9 یان، و عبران20: 22مانند لوقا 

خود نقش مردن  ۀبنابر وعد یسی. عرسدیبه انجام م چنانو هم یدبه انجام رس ییکار رها یتمام یض،جزء از عهد ف

 یسیکه به ع یکسان ةهم یرا برا رستگاری القدس. و روحیرفتاو را پذ یگناه را اجرا کرد. پدر قربان یبه عنوان قربان

 .آوردیبه مورد اجرا در م آورندیم ایمان شانبه عنوان رهاننده
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نسبت  ی،رستگار یختار یشما در کجا یخی،تار یباز نظر ترت ینکهپسر بوده و هست. ا یقاز طر یشهنجات هم مبنای

به عقب  یدعطف به ماسبق بودن اونه، مثل ما که در عهد جد ۀکنند یینتع ید،قرار گرفته باش یسی،ه دوران خدمت عب

بودنش مثل  یندهمربوط به در آ یا. بینیمیم یسیو خدمت ع زندگی در رو هاو تحقق و انجام وعده گردیمیبر م

خدا  یهابر حسب وعده یمثل ما نداشتند. ول یو درک مشخص کردنینگاه م یندهرو به آ یقکه در عهد عت یکسان

 یسیع یشهنجات ما هم یبودند. پس، بله، مبنا یدوارکنه، ام یداتحقق پ یسیشخص ع یلةکه سرانجام قرار بود به وس

 بوده. 

یستردکتر راب ل -  

 

 

نجات  یبرا یمتفاوت ایهراه یسی،از آمدن ع یشپ یق،مردم زمان عهد عت پرسن،یاز مردم از خودشون م بعضی

 یداحکومت نجات پ ةاحتماال به واسط یبعض ینکهسوال داده شده. مثال ا ینهم به ا هایی. جوابیرخ یاداشتند 

 یدانجات پ یل،در قوم اسرائ یتعضو یقاز طر یا یگری،د هایراه یا یعت،انجام شر یقاز طر یبعض یا کردن،یم

 ةاست که هم این مقدسکتاب یکل یمتعل ی. ولکردنیم یداختنه شدن، نجات پ یلبه دل یهم بعض ید. شاکردنیم

 هایبا وجود نظام مفصل قربان ی. حتشدیبود که به واقع باعث نجات ما م ینمع ةواقع یک یبرا یفقط آمادگ ینهاا

نگذرونن.  یتره که قربانکه اگر دلشون رو با خدا راست نکردن، به یگفتنبه مردم م یااون، انب یادز یتو با وجود اهم

 یقربان یک. تنها یستکه خون گاوها و بزها هرگز قادر به برداشتن گناه ن یکنهم یانکامل ب یبه روشن یانکتاب عبران

شخص خدا و انسان بود.  یک. او در بود یحبودن شخص مس نظیریکار رو داره و اون هم به خاطر ب ینقدرت ا

 ما به خدا بود. یدبازخر یاو در پرداخت بها ییتوانا یلتنها دل یتشخص ینمنحصر به فرد بودن ا

دکتر توماس نِتِلز -  

 

 ییتا کار پسر در انجام رها ایمآماده یم،انداخت ینگاه یرستگار ۀدربار یهاال هایو وعده یزهحال که به انگ 

 .یمکن یبررس ی،ناصر یسایدر ع یدنشجسم پوش یقرا، مخصوصا از طر

 

 کار
و صعود او را مورد  یام؛خدا؛ اطاعت از پدر؛ ق یپادشاه یس: تاسیعنی یسیع بخشییاز کار رها چهار جنبه

 .یندازیمخدا ب یپادشاه یسبه تاس یاول نگاه یایید. بدهیمیقرار م یبررس
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 تاسیس پادشاهی خدا
 یاوردب ینبر زم یشگرف یوۀخود را به ش یبود که خدا پادشاه یقوم خدا در انتظار روز یق،در سراسر عهد عت

خود  ینشخدا کامال آفر یبترت ینبرقرار کند. به ا یآنها را با برکت ابد یو دشمنان آنها را به کل نابود کند و زندگ

به انجام  یزن ینبر زم شود،ینقص در آسمان انجام م بدون که همانطور اشو اراده گرداندیم را به حال اول بر

 .رسدیم

روز »اغلب آن را  کردند،یصحبت م ینشو آفر یتبشر یل،اسرائ یدتجد ۀدربار یقعهد عت یایانب وقتی

خدا را در  یکه پادشاه دانستندیم یدیکل یتیشخص یزرا ن یحمس یا یح. آنها ماشخواندندیآخر م یروزها یا« خداوند

 یمد تا پادشاهموعود است که آ سیحایپسر خدا، همان م یسی،ع ید،. و طبق عهد جدکندیم یآخر رهبر یروزها

 برقرار کند. ینخدا را بر زم

فرمود:  28: 12 یآورده است. مثال در مت ینخدا را در روزگار خود به زم یکه پادشاه دادیم یمتعل عیسی

داد که  یم، دوباره تعل1۶: 1۶معنا که در آنجا مستقر شده است. و در لوقا  ینبه ا« است یدهملکوت خدا بر شما رس»

 « .گرددیداخل آن م جهد و جد به کس هر»: فرمود و اند،خدا شده یمردم وارد پادشاه

رد کردند چون انتظارشان  یده،خدا فرارس یمفهوم را که پادشاه ینا یسیاز مردم زمان ع یاریبس متاسفانه،

 ینیظم جهان را به طور واضح و عن یتمام یعنی –همگان باشد  یبرا ینیو ع یرانکارناپذ یتیبود که واقع یناز آن ا

 آمده است. یگرد یخدا به نوع یکه پادشاه دادیم یمتعل یسیبر هم بزند. اما ع

 :یدتوجه کن فرماید،¬یم 21-20: 17آنچه او در لوقا  به

 

در آنجاست،  یا ینجانخواهد گفت که، آن در ا یکه بتوان آن را مشاهده کرد و کس آیدینم یخدا طور ی... پادشاه

 مژده( ةترجم 21-20: 17خود شماست. )لوقا  یانخدا در م یپادشاه یقتچون در حق

 

است. او فقط کار استقرار آن را شروع کرده است.  یاوردهخدا را به طور تمام و کمال ن یپادشاه یسیع یقینا

روند  ینکامال مستقر کند. اما ا خدا را پادشاهی تا –که شروع کرده تمام کند  یتا او کار یمپس ما همچنان منتظر

خدا مانند  یداد، پادشاه یمتعل 13و لوقا  4، مرقس 13 یدر مت های خوددر مثل یسیآهسته است. همانطور که ع

. ما هم در آوردیم نان را ور یرکه در طول زمان خم اییرمایهخم یا کند،یاست که در طول زمان رشد م ایدانه

در  یحروز برداشت آن تا زمان بازگشت مس یخدا کاشته شده، ول یکه پادشاه ییمبگو توانیممی هامثل ینامتداد هم

 است. یدههنوز فرا نرس یندهآ

 ینکرد. ا یستاس ینخدا را بر زم یخدا، پادشاه یدۀپسر جسم پوش یسی،که ع دهدیم یمتعل یدجد عهد

و  رسد،یم یانکامال به پا یرعصر شر ینا یسی،که هنگام بازگشت پرجالل ع کنندیم یانب یبا دلگرم یمتعال
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 ینانو اطم یدبه ما ام یدموضوع با ین. اآورندیقوم خدا به ارمغان م یبرا یتحول کامل یدجد ینو زم یدجد هایآسمان

. اما خدا بریمیرنج م یچه یشده و ما برا یروزکه شرارت پ رسدیبه نظر م یسقوط کرده، گاه یایدن یکببخشد. در 

. خدا کامال گناه، کندیدشمنانش صادر م یبرا ییکه او حکم نها آیدیم ی. روزاندازدینم یقتا ابد به تعو عدالت را

به  یسی. عدهدیخود را م یدر پادشاه یجاودان یراثوفاداران پاداش م ةو به هم کندیرنج و مرگ را از جهان پاک م

به نزد ما  یاز برکات پادشاه ایبیعانه عنوان به را دسالقروح یرا ثابت کرد، و حت ینا یمشمعجزات و تعال یلةوس

مان را به کامل یراثخود را به کمال برساند و م شاهیتا پاد گرددیم که او باز یممطمئن باش توانیمیفرستاد. پس م

 ما بدهد.

 یبه عملکرد او در اطاعت از پدر نگاه یاییدکرد، ب یسخدا را تاس یچگونه پادشاه یسیع یدیمکه د حال

 .یندازیمب

 

 اطاعت
گناه آدم به  ینکه جرم اول یدیم. دیمکرد یسقوط انسان در گناه را بررس یامدهایدرس، پ یندر ا یشترپ

از خدا دور و دچار  یزبود. ما ن یتبشر یتمام یندۀآدم به عنوان راس عهد ما، نما یراگذاشته شد، ز یتحساب تمام بشر

 . داشتینجات خودمان باز م یافتکه ما را از در یمشد یرتشرا

بود که آدم در آن  ییاو در جا یروزیما پ دهندۀییبه عنوان رها یسینقش ع یت،مفهوم پر اهم یک به

اطاعت  ةبود. او به واسط یبشد، و اوج آن، مرگ بر صل یدر اطاعت کامل از پدر سپر یسیع یقصور کرد. زندگ

. گذاردیوفادارنش به شراکت م ةرا که آدم از دست داده بود، به دست آورد. و حاال آن برکات را با هم یخود، برکات

. در اول کندیصحبت م 19-12: 5 یانو آدم در روم یسیع یمواز هاییتموقع ینا ۀپولس به طور مبسوط دربار

 .دهدیلقب م« آدم آخر»را  یسیع ی، حت45: 15 یانقرنت

سو، اطاعت  یک. از کنندیدر طول عمرش صحبت م یسیدو جنبه از اطاعت ع ۀدربار اغلب االهیدانان

را که  یهالزام عدل اال یببود. مرگ او بر صل صلیب آن، اوج که رنج از پر و بارحقارت یزندگ یکاو به  یعانةمط

ما بود. او اجازه  یگزینجا وار،یعاطاعت مط یندر ا یسی. عساختیطرف م گناه بود، بر یمستلزم مجازات مرگ برا

در نظر خدا مجرم محسوب شد، به  ینکهجرم ما را به حساب او بگذارند. و هم یعنی،. یردداد تا گناه ما بر او قرار بگ

 یگرو غضب خدا د یداور یبترت ینگناهان ما را پرداخت، بد ةهم یمةجر ییعمل به تنها ینما جان داد. ا یجا

 آزادمان کرد. یب بخشش گناهان ما شد و از مجازات قانونموج یسیع ل. عمیستما ن یردامنگ

 :نویسدیم 19-18: 5 یانکه پولس در روم آنطور
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عمل صالح بخشش شد بر  یکبه  ینقصاص، همچن یمردمان برا یعخطا حکم شد بر جم یکهمچنان که به  پس

 ینگناهکار شدند، همچن یاریشخص بس یک یکه از نافرمان یقسم ینبه هم یرا. زیاتعدالت ح یمردمان برا یعجم

 (.19-18: 5 یان. )رومیدعادل خواهند گرد یاریشخص بس یکبه اطاعت  یزن

 

درست  یسیاست که چون ع ینمورد نظر او ا ة. نکتکندیم یسهمقا یسیپولس آشکارا آدم را با ع ینجاا در

 شودیو باعث م کندیخدا آزاد م ةنما را از حکم عادال یببر صل یسیع یقربان شود،یما محسوب م یندۀمثل آدم نما

 . یندکه او ما را وارسته و مبرا از خطا بب

او  یمربوط به زندگ ینبود. ا یانهعملگرا یااز خود نشان داد، اطاعت فعاالنه  یسیکه ع ینوع اطاعت دومین

خدا را نگاه  یعتکامال شر یدن،به هنگام جسم پوش یسی. عکردیپدر اطاعت م هایاز فرمان یزکه در هرچ شودیم

مصلوب  یساید. همانطور که جرم ما به عکریعمل م یهبرحسب فرمان اال یشه. هرگز گناه نکرد، و همداشتیم

 «یبرائت قانون»را  یناغلب ا یدانانهدر عوض به ما نسبت داده شد. اال یزاو ن ةنسبت داده شد، اطاعت عادالن

از خطا شمرده  یبر یاعادل  یستیم،ز کامال از حضور ماندگار گناه آزاد نهنو ینکهکه ما با وجود ا یمعن ینبد خوانند،یم

او از  نقصیب یزندگ یی.گویمهست یسیاو ع یدۀما پسر جسم پوش ییکه گو کندیبه ما نگاه م یطور دا. خایمشده

مشارکت ما با خدا به حال اول بازگشته است.  یجه،. در نتایماو را انجام داده یکن یکارها ةآن ما بوده، و ما هم

خدا پاداش برکت نجات را بر اساس  یم،است که خودمان نجات را کسب کن ینهنوز مانع از ا یهرچند فساد و تباه

 دهد. یبه ما م یسی،ع یستگیشا

 

 نجات آلودموناهسقوط کرده و گن یتاز وضع یمبخواه« فرزندان غضب»مقدس، اگر ما به عنوان کتاب ةاساس گفت بر

. یمگناه خودمون هست ةو ناتوان از حل مسال ید،. ما درمانده، ناامیمدار یازمشکل به خدا ن ینحل ا یبرا یم،کن پیدا

پسر  یماست. خدا یندگینما یاو، فرستادن پسرش برا کار. راهکنهیما رو حل م ةخودش، مسال یضخدا، با ف یول

 یو به جا یادم یرونکامل بود و بعد از قبر ب یبصل یمرگ او هم رو کنه،یم یو با اطاعت کامل زندگ یشهانسان م

 یدبازخر ینوبر زندگ ینا یعنی ید،جد ینشآفر یناز ا یکه بخش ینهما ا یی. پس تنها راه رهایکنهما به مرگ غلبه م

به انسان تازه، آدم تازه، که  یح،به مس یمان. ما از راه اعتماد به او، ایماونه، بش یندۀنما یسیکرده که ع یامو ق دهش

 یح،به مس یمان. پس با ایشیمم یلماست تبد ۀسقوط کرد یتاز وضع یافته ییرها یتاز انسان یدنوع جد ینا یندۀنما

 .کنیمیم یدانجات پ است، ییما در کار رها یندۀکه نما انسانی – خدا یعنی

توئنِس یکدکتر ک. ار -  

 

 .یماو از مردگان بپرداز یامبه ق یاییدب یم،کرد یدا و اطاعت را بررسخ یدر مورد پادشاه یسیکه کار ع حال
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 قیام
 یبود. او با برخاستن از مردگان، بر مرگ غلبه کرد و زندگ یاتیح یدر عمل رستگار یسیجسم ع یامق

 کرد. ینآورد، تام یمانهرکه به او ا یرا برا یجاودان یجسم

 :کندیم یفتوص 21-20: 15 یانرا در اول  قرنت یسیع یامکه پولس چگونه ق ببینید

 

چنانکه مرگ  یرامردگان برخاسته است. ز یاناست که از م یکس ینپس از مرگ زنده شد و اول یحمس یقت،در حق اما

-20: 15 یان. )اول قرنتیدفرا رس یگرانسان د یک یلةبه وس یزاز مردگان ن قیامت طورانسان آمد، همان یک یلةبه وس

 مژده( ةجمتر ،21

 

به او  یماندارانا ةکرد که هم یناز مردگان برخاست، تضم یسیع یآدم، مرگ را به بار آورد. اما وقت گناه

 یماست، زندگ ۀکه مانند بدن رهانند مانیافتهجالل هایخواهند کرد و هنگام بازگشت او، ما جاودانه در بدن یامق یزن

 کرد. یمخواه

 یصعود او به آسمان، نظر یعنیاو،  بخشییکار رها ةجنب ینبه چهارم یاییدب یسی،ع یامدرک از ق ینا با

 .یندازیمب

 

 صعود
خدا به آنها  یپادشاه ۀو دربار شدیمدت چهل روز به شاگردان خود ظاهر م یام خویش،پس از ق یسیع

-3: 1و اعمال رسوالن  51، 50: 24واقعه در لوقا  یندوره، او جسما به آسمان برده شد. ا ینا یان. در پادادیم یمتعل

 است. یدهبه ثبت رس 11

سو، او به آسمان صعود کرد  یکدارد. از  یتاو، اهم بخشییدر کار رها یلکم به دو دلدست یسیع صعود

حکومت  یسا،و خصوصا بر قوم خود، کل ینش،آفر یو حاال به عنوان پادشاه خادم پدر بر تمام یندبنش یتا بر تخت شاه

اشاره  22: 3؛ و اول پطرس 2: 12 یان؛ عبران25-23: 15 یانمانند اول قرنت ییهادر قسمت یاتجزئ ین. به اکندیم

 شده است.

 یلتکم یخود را در معبد آسمان یقربان یسیاست که اجازه داد ع یلدل ینصعود به ا یتاهم یگر،د یسو از

را  یبخود بر صل یقربان یانجی،و شفاعت کند. او در نقش م گریجییانقوم خود م یکند و در حضور پدر بماند تا برا

مانند  هاییموضوع در قسمت ینو برکت بدهد. ا خشایدقوم وفادار به خود را بب یوستهتا پدر پ شود،یم یادآوربه پدر 

 آمده است.  28-11: 9، و 2۶-25: 7 یانعبران
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ما بوده است. اما  یانجیم یشهبا پدر بست، هم ینشاز آفر یشکه پ ینظر در عهد رستگار یکپسر از  اما،

 ما شد. یانجیم یپس از صعودش به آسمان از راه خاص

 :دهدیشرح م ۶-5: 2 یموتائوسما در  اول ت یانجیرا به عنوان م یسیکه پولس چگونه نقش ع ببینید

 

جان خود را به عنوان کفاره که  یح،مس یسیشخص ع یعنیخدا و انسان،  ینواسطه ب یکخدا وجود دارد و  یک زیرا

 مژده( ةترجم ۶-5: 2 یموتاؤس)اول ت .یدبه ثبوت رس یقتحق یندر زمان مناسب ا یبترت یندر راه همه داد و به ا

 

گناهکاران مرد. و حاال در حضور تخت پدر به خدمت  یقربان یخدا، به عنوان یافتةپسر تجسد یح،مس عیسای

 یانبه کار ببندد. همانطور که در عبران یوستهما به طور پ یپرداخته در زندگ یبرا که بر صل اییهمشغول است تا فد

 :خوانیمیم 25: 7

 

آیند، نجات کامل بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می او

 نو( ۀهزار ةترجم 25: 7 یانکند )عبران

 

 

به مقام کامل  یاز رهبران مذهب یک یچه ینکه،پسر، نجات وجود نداره. اول ا یسایم عبه جز نا یگریکس د یچه در

تنها  یحمس یسایموضوع که ع ینگذشته، ا ین. از ایستنداز اونها جاودانه ن یچکدومو ه یدن،نرس یحمس یسایع

 یاصول خوب تونندیم یادن ینا هایان و فلسفهیداره. اد یشتریب یتانسان و خداست، اهم ینب یتبا صالح یانجیم

. فقط یگردهاو بر م یشو به پ یادکه از طرف خدا م یحهمس یسایفقط ع یما قرار بدن. ول یاردر اخت یزندگ یبرا

خدا و انسان،  یانم یانجیاو م ین،ما متحمل بشه. بنابرا یبده و گناهِ ما رو به جا یما رو با خدا آشت یتونهاوست که م

 خدا یسیفقط ع مقدسی،کتاب یدگاهشخص هم هست. از د یکبلکه به عنوان  ی،فلسف یا یاز نظر اخالق صرفانه 

مقام کامل  ینبه ا یاخالق یو رفتارها یبا تالش شخص تونهینم یچکسنسل بشره و ه ۀهست، رهانندانسان  –

 کنه. یدادست پ

دکتر استفان چان -  

 

خدا  یاکه آ پرسیمیاز خود م یگاه ی. همگکنیمیعبور م یزندگ هایو کشمکش هایشما از آزما همگی

مرد  یسیکه ع دهدیم ینانبه ما اطم مان،تردیدهای از فارغ مقدسکتاب ی. ولشنودیرا م مانیدعاها یاصال صدا

کند. و به تخت خود در آسمان صعود  ینتام راما  یجاودان یاتما را از گناه بپردازد. او برخاست تا ح ییرها یتا بها
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 یکه زندگ یستبدان معنا ن ینشفاعت کند. ا مانیبرا یوستهکند، و پ یخود حکمران یما بر پادشاه کرد تا به سود

ما همواره به ما گوش  ۀآن است که رهانند یبه معنا ی. ولیستن ینطورسهل و آسان خواهد بود؛ اصال ا یشههم

 .یمبه ارمغان آورده، محفوظ هست مانیکه برا یو در نجات کندیمان ممحبت کند،یم ردیبا ما همد دهد،یم

تا به  ایمآماده یم،پرداخت یو رستگار ینشو کار او در آفر ی،در جاودانگ یسیکه به کنکاش موضوع ع حال

 .یمبپرداز زمین و هاما در زمان آخر در آسمان ۀکار رهانند یعنیخود  یینها یمبحث اصل

 

 

 های آخرزمان
نجات ما  یینها ة، و مرحلیندهدر آ یسیاست که بازگشت ع یعیشامل وقا زمین و هاآسمان یزمان آخر برا

دشمنان خدا،  یرفتن تمام ینشامل از ب یع،وقا ین. اگیردیدر بر م یابد،یادامه م پایانیب اییندهرا که از آن زمان تا آ

خدا خواهد بود.  یافتةییقوم رها ةکه محل سکونت جاودان شودیم ینشکامل آفر یایاح یزقوم او، و ن ییبرکت غا

 .شودیخدا م ینیپرجالل زم یاست که جهان سرانجام محل پادشاه یزمان آخر وقت ینکه،کالم ا ةخالص

. اول، بازگشت کنیمیم یرا بر اساس کتاب مقدس، در سه مرحله بررس زمین و هازمان آخر آسمان ما

. و سوم، شوندیم زمین و هاآسمان یانکه منجر به پا اندازیمیم یدادهاییبه رو ی. دوم، نگاهدهیمیرا شرح م یحمس

 .یمشروع کن یسیبا بازگشت ع اکارمان ر یاییدپرداخت. ب یمخواه یانپا ینا ةجاودان یجبه شرح نتا

 

 بازگشت عیسی
 ی. حتشناختیاو را نم یبود. در اکثر نقاط جهان کس یفروتن یتهمراه با نها ینبر زم یسیع یةظهور اول

متفاوت خواهد بود. همانطور که  یاربس او او ننوشتند. اما بازگشت ۀدربار یادز ینید یرغ ینمورخ ش،ایمحل زندگ در

 فرمود:  30: 24 یدر مت یسیع

 

 ،30: 24 ی)مت آیدیآسمان م یبر ابرها یمکه با قدرت و جالل عظ یدجهان ...پسر انسان را خواهند د یفطوا ة... هم

 نو( ۀهزار

 

 گفته است: 1۶: 4 یکیانچنانکه پولس در  اول تسالون و

 

خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد )اول  زیرا

 نو( ۀهزار ،1۶: 4 یکیانتسالون
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 یسیزگشت عبا یچگونگ ۀدربار یلتفص چهارکم شامل کالم خدا دست یگرد هایقسمت و قسمت این

 یکه ما در آن زندگ یجهان ینبه هم یحمس یسایخواهد بود. خداوند ما ع یو جسم یهستند. اول، بازگشت او شخص

همان گونه که به آسمان  بهکه او  کندیرا اضافه م یگرید یحتوض 11: 1باز خواهد گشت. و اعمال رسوالن  کنیمیم

 ابرها نزول خواهد کرد. یانمعنا که از م یناحتماال به ا گردد،یم صعود کرد، باز

 یفراخوان جهان یپورش یو آوا ید،خواهد بود. همگان او را خواهند د یتو قابل رو یبازگشت او عموم دوم،

 آن را اعالم خواهند کرد. او مُقرب ةفرشت یخدا و صدا

خواهد گشت و براساس  باز قدرتمند یخواهد بود. او به عنوان فاتح یروزمندانهپ یسیع ۀبازگشت دوبار سوم،

 خواهند کرد. یاز فرشتگان او را همراه ی، لشگر31: 25، و 31: 24، 27: 1۶ یمثل مت هاییقسمت

ما  یبرا یعنیخواهد بود؛  یناگهان یسیکه بازگشت ع کندیآشکار م یزرا ن ینکالم خدا ا ینکه،چهارم ا و

. پس، یستبازگشت او باخبر ن یخجز پدر از تار یچکس، ه3۶: 24 یمنتظره خواهد بود. در واقع، براساس مت یرغ

 از زمان بازگشت او باخبرند، اعتماد کنند. یاهستند،  یحمس کنندیکه ادعا م یکسان ةبه گفت یدهرگز نبا یماندارانا

 که او در آخر زمان انجام خواهد داد. یندازیمب یعیبه وقا ینگاه یاییدب یسی،در نظر داشتن بازگشت ع با

 

 وقایع
و  یینها یداور ی،عموم یامتاتفاق خواهد افتاد: ق یسیمهم در زمان بازگشت ع ةسه واقع یندست کم ا

 .کنیمیکار را آغاز م یعموم یامتپرداخت و ابتدا با ق یمخواه یعوقا یناز ا یک. به هر ینشآفر یایاح

 

 قیامت عمومی
داده  یدجد یبدن یو عادالن، همگ یران. به شررسدیمردگان فرا م ةهم یامتق یح،هنگام بازگشت مس

 فرمود: یسیداده شده، آنجا که ع یمتعل 29-28: 5 یوحنادر  یموضوع به روشن ین. اماندیم یکه تا ابد باق شودیم

 

 یکوکارانخواهند آمد: ن یرونخود ب یو از قبرها یداو را خواهند شن یمردگان صدا ةخواهد آمد که هم یزمان یرا... ز

 مژده( ةترجم ،29-28: 5 یوحنا. )یتمحکوم یند برخاست و گناهکاران براخواه یاتح یبرا

 

 یشامل مردگان یامتق یابیمیوجود دارد، که از آنها در م هاییشباهت 13: 20مانند مکاشفه  هاییقسمت در

خواهند  یامق یداور برای هاانسان ةوجود نخواهد داشت؛ هم ییاستثنا یچ. هشودیم یزکه جسدشان مفقود شده ن

 کرد.



رهانندة موعود: ۱درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-38- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

از هرگونه فساد و حضور گناه خواهد بود. گناه  یعار یمانداران،ا ۀکرد یامکه بدن ق دهدیم یمخدا تعل کالم

: 3 یلیپیانبود. چنانکه پولس در ف یمکامل برخوردار خواه یدر بدن ما سکونت نخواهد داشت و تا ابد از سالمت یگرد

 :دهدیم یمتعل 20-21

 

: 3 یلیپیانپرجالل او درآید )ف بدن شکل به تا کرد خواهد تبدیل را ما حقیر هایی مسیح، بدنا... خداوندمان عیس

 نو( ۀهزار ،20-21

 

از مردگان  یامخواهد شد که به هنگام ق یسیع یدرست مانند بدن پرجالل کنون یزبدن ما ن یت،نها در

 .یافت

. در عوض، بدن آنها همچنان مبتال یافتنخواهد  ییتا ابد ماندگار است، اما از گناه رها یزن ایمانانیب بدن

خواهد شد. کالم خدا  یزلعنت افزوده ن ینا ی،خواهد ماند. در واقع، پس از داور یگناه باق یهعل یهبه عواقب لعنت اال

در  یزو ن گوید؛یسخن م 15: 24، و اعمال رسوالن 29-28: 5 یوحنامانند  هاییدر قسمت ایمانانیبدن ب یامتاز ق

 .کندیبه ملعون بودن بدن آنها اشاره م 28: 10، و 30-29: 5 یتم

 است. یینها یداور افتد،یاتفاق م یسیکه هنگام بازگشت ع یاصل ةواقع دومین

 

 داوری نهایی
 ةو هم دهدیقدرت و اقتدار خود را به عنوان پادشاه نشان م ی،عموم یامتبالفاصله پس از ق یسیع

 یینها داوری در هاانسان ةبرکت خواهد داد. هم یینها یوفاداران خود را در داور ةبرده، هم یندشمنانش را از ب

-3۶: 12 ی؛ مت14: 12جامعه  لمث هاییموضوع در قسمت یننخواهد شد. ا یکس مستثن یچو ه کنندیشرکت م

که در زمان  شودمی اشاره هاقسمت ینآمده است. در هم یبه روشن 13-12: 20و مکاشفه  10: 5 یان؛  دوم قرنت37

 یابیارز یمد نظر قرار خواهد گرفت. هر فکر، سخن و عمل یهنگام داور یزاو ن یجوانب زندگ ةهر انسان، هم یداور

 خواهد شد.

 ایستدیخود در حضور خدا م یستگیهر فرد با شا یکه انسان سقوط کرده و گناهکار است، وقت ییآنجا از

 شدگانیدهآمرز ةاست که هم ینجهنم مجازات خواهد شد. اما خبر خوش ادر  یمحکوم و به لعن ابد یداور یندر ا

 جاودانه خواهد بود.  یراثیو پاداششان م شوندیتبرئه م یحبه مس یماناز راه ا یض،ف ةبه واسط
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 :کندیم یفتوص ینطورموضوع را ا 18: 3 یوحنا

 

به نام پسر  یرامحکوم شده است، ز اینکارد، همند یماناما هرکه به او ا شود،یدارد محکوم نم یمانبه او ا هرکه

 نو( ۀهزار ،18: 3 یوحنااست ) یاوردهن یمانخدا ا یگانة

 

تکرار  12: 2 یکیان؛ و دوم تسالون32: 11 یان؛  اول قرنت24: 5 یوحنامانند  هاییموضوع در قسمت همین

 .شودیم

 

محبت خدا موازنه  یفما از تعر ۀاز انداز یشب یددر تاک یبه نوع ی،نظر من، نقش پسر به عنوان داور در کار رستگار به

 یضو محبت پرف یهاال ةعادالن یارهایداره: مع یاصل ةدو جنب یت. ذات خدا اساسا قدوس است و قدوسیکنهم یجادا

 یما نقش اساس یمحبت بده، در رستگار یاز رو یببر صل وجان خودش ر ینکها یاومدن پسر برا یب،ترت یناو. به ا

او هم مواجه  یارهایمع ییرناپذیریتغ ینو عدل خدا، و همچن یتقدوس یتبا واقع یدبا ی،رستگار ین. اما در اداره

در  ید. پس عدالت داور باایمما گناه کرده ةهستند که بودند. هم یهمون یارهامع ین. از زمان باغ عدن تا حاال، ایمبش

فکر  ی،کل یرتصو ینکنه. بدون ا یفارو ا ینقش اصل یح،مس یسایع بخشییو کار رها یبصل ۀما دربار یتصورکل

. خدا کنیمنمی درک رو گناه از دهندهبه نجات یازو ن یاساس ةبه توب یاز. نکنیمیم رنگیمفهوم گناه رو ب کنم،یم

 ی. اما عدالت و راستیکشهم یرونمنو از مشکالتم ب ینوع بهو  یرسهکه از راه م یشهپرمحبت م ییخدا ینطوریهم

 شرطی ها،بعد از نجات اون یماندارانا یعملکردش در زندگ ةو ادام یباز منظر کامل کار او بر صل یسیخداوند ع

ما تحت محبت مقدس  یزندگ ةهم ینشد. بنابرا یمبشر مواجه خواه یختار یانداور، در پا یسایاست. ما با ع یاساس

 .یکنهم یانما نما یرو یشرو پ کامال پرمهر او یِکه داور گیرهیو عدالت قدوس او قرار م

یاور یلدکتر ب -  

 

 است. ینشآفر یایاح دهد،یم یرو یسیکه هنگام بازگشت ع یاصل ةواقع ینآخر، سوم در

 

 احیای آفرینش
 یزرا ن ینشجهان آفر کند،یرا از آن پاک م ایمانانیو ب کشدیم یرا به داور یتبشر یسیهمانطور که ع

 :دهدیشرح م ینطوررا ا ینشآفر یایاح 13-10: 3پطرس . دوم کندیم یاپاک و اح
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خواهند شد و عناصر سوخته شده، از  یلزا یمعظ یها به صدالکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمان

 ید،متفرق خواهند گرد ینهاا یعکه در آن است سوخته خواهد شد. پس چون جم ییو کارها ینو زم یدهم خواهد پاش

 یدو آن را بشتابان یدو آمدن روز خدا را انتظار بکش ینداری؟مقدس و د یرتدر هر س ید،باش یدور مردمان باشما چط

حسب ه ب ی. ولیدها سوخته شده، از هم متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردکه در آن آسمان

 -10: 3)دوم پطرس  که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. یمهست یدجد ینو زم یدجد یهااو، منتظر آسمان ۀوعد

13) 

 

دانیم که ما می»: خونیمیم 23و22: 8 یانکه در روم یخواهد گذاشت. همونطور یرتاث ینشآفر ةبشر، بر هم رهایی

ر روح تنها خلقت، بلکه خود ما نیز که از نوب نالد. و نهاکنون از دردی همچون درد زایمان میتمام خلقت تا هم

حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی  انآوریم، در هممیبرخورداریم، در درون خویش ناله بر 

در  یدیناام یناز عواقب گناه آدم قرار گرفت. ا یناش یدیدر معرض ناام خلقت جهان «.هستیم خویش هایبدن

مثل درد  ینشحال حاضر جهان آفر ةکه تجرب یگه. پولس میدهو هرج و مرج و مرگ، خودش رو نشون م نظمییب

کل  که  –متولد خواهد شد  یزیچ ینا از – یادقراره ب یزیکه چ یمعن ینتولد نوزادشه، به ا هنگامزن  یک یمانزا

هست. درست مثل خود  یتهم حاال در انتظار تحقق اون واقع ینشخواهد شد. جهان آفر یاخلقت رستگار و دوباره اح

 درست و. هستیم خودمون هایبدن هاییر روح برخورداریم، مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رما که از نوب

هم  ینشخواهد شد، جهان آفر یاخودش، آزاد از مرگ و گناه و فساد، اح یافتةجالل  یگاهدر جا ایماندار که همونطور

مرگ، فساد و  یگهد یشه،م یجادا یدجد ینو زم یدآسمان جد یو به همون روال وقت یشه،خودش رها م یاز بندها

 وجود نخواهد داشت.  یمشاهدش هست طرافمونکه امروز در ا نظمییب

یپِلزمِ یمج یشکش -  

 

 یکامال حضور و لعنت گناه را پاک خواهد کرد. تمام ینآسمان و زم یایاح ین، ا3: 22مکاشفه  براساس

 4: 21کنند. مکاشفه  یمرگ زندگ یا یماریخواهد شد تا قوم خدا بدون گناه، رنج، ب کنیشهسقوط انسان ر یراتتاث

 گردد،یخدا باز م یةاول ةبه نقش ینشآفر امرا از چشمان ما پاک خواهد کرد. تم یکه خدا هر اشک کندیم یانب یحت

مکاشفه  22و  21 هایکه در باب یدجد یم. اورشلیابندیاو را م یجاودان یدر پادشاه پایانیب یو قوم او برکت زندگ

 خواهد بود. یشده، مرکز آن پادشاه یفتوص

 :کندیم یفتوص ینگونهرا ا یدجد یماورشل هایاز قسمت یکی 2: 22 مکاشفه

 

 نو( ۀهزار ،2: 22 مکاشفه) بود هاقوم یشفا یآن برا هایبود... برگ یاتدرخت ح یکهر دو طرف نهر،  در
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 کتاب در باغ عدن کاشته شده بود. یاتثبت شده که درخت ح ینچن دایشیکتاب پ 3و  2 هایباب در

 خواستینظر م یکراند، از  یرونخدا آدم و حوا را از آن باغ ب یکه وقت دهدیبه طور خاص نشان م 24-2: 3 یدایشپ

 یگربار د یاتدرخت ح یوۀم یی،نها اوریبازگردد، پس از د یسیع یبازدارد. اما وقت یاتدرخت ح یوۀآنها را از خوردن م

 ما به ارمغان خواهد آورد. یپر جالل خدا برا یرا در پادشاه یجاودان یدر دسترس بشر خواهد بود و آرامش و سالمت

 

وجود داره. پس،  ایرابطه ینشو خود آفر ینش،به عنوان دارندگان صورت خدا و مباشران حاکم بر آفر یتبشر بین

 شانحکومتی قلمرو و هااون ینب ایتحت قدرت خدا منصوب شدند، و رابطه ینشرآدم و حوا به عنوان حاکمان بر آف

رو هم گرفت. به  ینشآفر یبانآدم، بلکه گر یبانفقط گر هآدم و حوا در گناه افتادند، عواقب اون ن یوجود داره. وقت

 یگرفتار اسارت فساد و تباه ینشآفر 8 باب یانروم ةهمونطور که به گفت یت،بشر یینها یدر رستگار یب،ترت ینهم

رو تجربه کنه، اثرات اون هم شامل حال جهان  یینها یآزاد یتبشر یاز گناه آدم و حوا در همون آغاز شد، وقت یناش

 ینوجود داره. ا یهستند و قلمرو اونها ارتباط یهمباشران که دارندگان صورت اال ینخواهد شد. پس ب ینشآفر

 یدر همون تجربه، و هم در آزاد ینشانسان از گناه و سقوط جهان آفر ةتجرب عنییهم از لحاظ گناه،  یاثرگذار

 از بند اسارت، به هم متصل شدند.  ینشآزاد شدن آفر یناز گناهشون و همچن یتبشر یینها

یستردکتر رابرت ل -  

 

 .یمکن یآن را بررس یجنتا یاییدب یم،انداخت یحبازگشت مس یعبه احوال و وقا یحال که نظر 

 

 نتایج
 یحدر مس اشیپادشاه ةتا جالل خود را به واسط یدخدا جهان را آفر ینکهدرس با اشاره به ا ینا یدر ابتدا

 یدنبه انجام رس یسیبازگشت ع یج. نتایمرا ارائه کرد ینشآفر یاز هدف خدا برا ایخالصه یفزاید،کند و ب یاننما

 یقوم وفادار یبرا یاورد،ب ینبه تمام و کمال بر زم  راخدا  یتا پادشاه گرددیم باز یسیهدف خواهد بود. ع ینا یینها

 .کنندیخود خدا را دوست دارند و خدمت و پرستش م ةبه نوب یزو آنها ن دارد،یشان مکه خدا دوست

 

 از برتر و ترکامل یاستقرار مجدد حت ینخودشه. ا یبرا یاستقرار مجدد قوم یت،بشر یخدا در رستگار یینها هدف

، protoeuangelion «یوآنگالیونپروتو »هست که آدم و حوا در باغ عدن داشتن. بعد از سقوط بشر، خدا  مشارکتی

رو  یطانکه از نسل زن خواهد بود و سر ش یزنهحرف م یادهندهییو  از رها یدهرو به اونها م یلانج یةاول ۀوعد یا

استقرار  یا یااح یناز ا یبخش یلدوباره است. قوم اسرائ یایاح ینروند ا یکالم خدا، آشکارساز ی. مابقیدخواهد کوب
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، در یت. و بعد از اون، در نهایاستاح یناز ا یبزرگتر یرشده، تصو یکه حاال جهان یسااز اونه و کل یریمجدد و تصو

 ةهم یعنی یت،و در اون مشارکت خدا با بشر یشهدوباره برقرار م یدجد ینو زم یدجد یاهآسمان یحبازگشت مس

 یگهکه د نقصیب یتوضع ینبرقرار خواهد شد. و اونها از ا یمامستق یپذیرن،رو م یحمس یمان،ا ةکه به واسط یکسان

جاودانه و به  یتوننو م یشنبرخوردار م یست،در اون ن اهاون رو مورد حمله قرار بده، و حضور گن یتونهنم یطانش

 کمال، خدا را جالل بِدَن.

دکتر جف لومَن -  

 

 ینخالصه کرد اما در ا یادیز هایبه روش توانیرا م یسیتوسط ع زمین و هابردن آسمان یانبه پا جنتای

قرار  یاست را مورد بررس یانپا ینا یجة. اول، جالل خدا که نتکنیمیم یمرا به دو بخش تقس یجنتا یندرس ما ا

به جالل  یابتدا نگاه یاییدشد. ب یمخواه تمرکزم کنند،یها تجربه مکه انسان یرستگار ی. و دوم، بر شاددهیمیم

 .یندازیمخدا ب

 

 جالل خدا
 

جالل  یکار رو برا ین. خدا ایافتما، تا به ابد جالل خواهد  یبه خاطر کار رستگار یث،تثل یخدا کنمیمن فکر م

خودش رو نشون بده، بلکه تا  یعتکامل شر یتو قدوس ییرناپذیریتغ ی،خودش انجام داده تا نه تنها عدالت و راست

 ةو تبرئ یرحمت و بخشندگ یندر ع دشصفات مربوط به خو یحفظ تمام ییمشخص کنه که حکمت و توانا

پس موضوع « است؟ ینچنینا یچه کس یضبخشنده مانند تو و ف یخدا یستک»: یدپرس یگناهکاران رو هم داره. نب

که جالل خدا به  ینهمورد نظر ا یجةاون و نت یینها یجةاما نت. هدف، نجات گناهکارانه، یشهمربوط به جالل خدا م

 کنه. یدات نمود پیدر تمام ابد یندهطور فزا

دکتر توماس نِتِلز  -  

        

. هدف جالل یدخواهد رس خویش به اوج جاه و عزت او خدا به هنگام بازگشت یبر پادشاه یحمس حکومت

. رسدیفرود آورد، به انجام م یمتعظ شناسد و در برابر اقتدار او سر زرا با یسیحکومت ع یتکه بشر یدادن خدا هنگام

 : نویسدیم 11-9: 2 یلیپیانهمانطور که پولس در ف
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 یسی. تا به نام عبخشید بدو است، هانام یعرا که فوق از جم یسرافراز نمود و نام یتاو را به غا یزجهت خدا ن ینا از

خداوند  یح،مس یایساقرار کند که ع یاست خم شود، و هر زبان ینزم یرو ز یناز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو

 (11-9: 2 یلپیانپدر. )ف یخدا یدتمج یاست برا

 

 آمرزدمی را کارخود گناهکاران توبه یاو در محبت و مهربان یراز شودیخدا منجر به جالل او م خواهینیک

. همانطور که کنیمیرا اعالم م اشیکوییو ن ستاییمیو در پاسخ، ما او را م دهدیرمان برکت مو ما را فراتر از تصو

 :یسدنویم 7-۶: 2 یانپولس در افسس

 

 مانندیو ب یغن یضف یندهتا در عصر آ ید،نشان یسیع یحبا مس یآسمان هاییو در جا یزانیدبرخ یحما را با مس [خدا]

 نو( ۀهزار ،7-۶: 2 یانخود نسبت به ما نشان دهد. )افسس یمهربان ةبه واسط یسی،ع یحخود را در مس

 

 زمین و هاآسمان ی،و قوم وفادار خدا همگ کنیم،یم یافترا در مانوفاداری پاداش ما گردد، باز یسیع وقتی

بهتر از  یحت یداده شده، از حضور خدا به نوع یمتعل 5-1: 21همانطور که در مکاشفه  برند،یم یراثرا به م یدجد

 شد. یمحضور او با آدم و حوا در باغ عدن، برخوردار خواه

 

مفهوم، بعد از سقوط انسان،  یکبا خدا برخوردار بود. اما به  ایخدشهیاز سقوط، آشکارا از ارتباط آزاد و ب یشپ بشر

از سقوط، چشم داره.  با خدا نسبت به قبل یشترب حتی و ترکامل یکه به ارتباط یگیرهرو در نظر م اییخدا رستگار

 یتواقع ینبه ا یاریو بس یشه،م یدهکه فرزند نام ینها یماندارهر ا فتخاراما ا یشه،آدم دوست خدا خونده م یبترت ینبه ا

به باغ عدن بر  یعنیمعنا ما به عقب  ینسطح نهفته است، و به ا یندر ا یشتریب یمیتصم ةکه درج یکنناشاره م

 یبه سو پیشروی حال در مقدسکتاب یاتهاال ییو گو یریم،م یشپ یدجد یماورشل یگشت. ما عمال به سو یمنخواه

 .یگردهبر نم یم،که قبال در اون بود ییو به عقب و جا یده،جد زمین و هاآسمان ید،جد یماورشل یعنیاون مکان بزرگ، 

یبِرتو یموندکتر س -  

 

من مهمه که ابتدا  یدۀبه عق یر،خ یاکه اتفاق افتاد بهتر شده  یما به خاطر سقوط یندۀآ یاسوال که آ ینمورد ا در

 یانتخ یکبود،  یزانگغم یارکار بس یکبود.  یباردست رد زدن به خدا، اتفاق فاجعه یاسقوط انسان،  یممتوجه بش

 . امایستبزرگ سقوط ن فاجعة دادن نشون قدرکم جه،و یچآسمان. پس منظور ما به ه یبزرگ به پادشاه واال

عصر، ما به  ینا یانکه در پا بینیمیمدبرانه و کارآمده؛ م یاربس ی،هپراقتدار اال ةنقش کنیم،یهمونطور که مشاهده م

. چون یدرس یماز گناه بودنِ آدم و حوا خواه یموندن در باغ عدن و حالت بر یعنیبهتر از قبل،  یاربس اییجهنت
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 یهاال یثو نشناختن گناهه، چون مشارکت ما با تثل یتمعصوم فراتر از ایما شده، مرحله یبکه نص اییرستگار

که پدر، پسر و روح القدس  اییهاال یثبه مشارکت تثل یح،به مس یمانمونو ا یح،در مس یاست، چرا که با رستگار

. پس مطمئنا یشیممحسوب م مسیح با ارثهم و یمکرد یداشراکت پ یهاال یعتو در طب یماز ازل داشتند دعوت شد

هست که اگر مثل آدم و  یتیبرتر از وضع یارکه بس بینیمیم کنیم،یم یابیارز یحخودمون رو در مس یتوضع یوقت

ما شده. نه  یبمتعاقب سقوط انسان نص انگیزیشگفت یهبرکت اال ین. بنابراداشتیمیم یم،حوا در باغ عدن بود

 یهاول یتاز وضع تریعال یاربس یو قدرت خدا، عاقبت یکوییز نبوده، اما به طور قطع به خاطر نانگیسقوط غم ینکها

 ما شده. یبنص

توئنِس یکدکتر ک. اِر -  

 

به  یمعظ یجنبه هشدار ینو ا شود،یدارد که موجب جالل خدا م یزن یگرید ةجنب یسیبازگشت ع البته

و پادشاه، پشت  دهندهییرا که به او به عنوان رها ینوع بشر است. خداوند عالوه بر برکت دادن قوم خود، کسان ةهم

 کند؛یرا حفظ م او یتحرمت قدوس یراز دهدیم لافراد، او را جال این مجازات. داد خواهد قرار لعن مورد اند،کرده

مانند  هاییاساس قسمت . و برکندیو قوم او را از ستم و رنج حضور گناه آزاد م رساندیرا به اثبات م او عدالت

معموال  یحیاناز آن زمان، مس یشخواهند کرد. اما پ یشاد یرانشر یداور ینل خدا در ح، قوم عاد2-1: 19مکاشفه 

آمرزش و نجات در  یل. بلکه در عوض، ما خودمان را به اعالم انجشوندیموضوعات شاد نم ینا بهاز فکر کردن 

 سرنوشت هولناک اجتناب کنند. یناز ا یشتریتا به قدر امکان افراد ب ایموقف کرده یحمس

 دربارۀ مقدسبه آنچه کتاب یاییدب یم،کرد یعصر بررس ینآخر ا یجةکه جالل خدا را به عنوان نت حال

 .یندازیمب ینگاه دهد،یم یمتعل یماندارانا یرستگار یشاد ةتجرب

 

 شادی رهایی
خود به آن دست  ییدر رها یماندارانکه ا کند یاشاره م ئمیدا شادی منبع سه به کمدست مقدس کتاب

کامل با خدا برخوردار  یو همدل یمیتاست که ما از صم یقتحق ینا ها یشاد ینا ینتر بزرگ ید. شایابندیم

 . شویم یم

خدا آنها را لعن  یو از خدا پنهان کردند. وقت یگرشان در باغ عدن، خود را از همد و حوا پس از گناه آدم

 گرداند،یم بر یهانسان را به حالت اول یعتطب یسی، ععصر یانکرد، آنها از حضور خاص خدا محروم شدند. اما در پا

. ینیمتا جالل او را به چشمان خودمان بب یاییمدر ب یهبه حضور خاص اال یتا به صورت جسم یابیمیو ما اجازه م

 داده شده است. یمتعل 3: 21؛ و مکاشفه 2: 3 یوحنا؛ اول 24: 17 یوحنامانند  هاییامر به صراحت در قسمت ینا
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برکت را در اثرش تحت عنوان شهر خدا،  ینچگونه ا یپواسقف قرن چهارم اهل ه ین،که آگوست یدکن توجه

 :دهدیبه اختصار شرح م 30، فصل 22جلد 

 

 وجود او از بهتر و تربزرگ یزیچ یچکه ه ییخواهد بود، و از آنجا یپاداش اصل یلت،خدا به عنوان خالق فض شخص

 یمن خدا»: گویدیم یدهد وقتیم یگرید یچه معنا اشینب واسطة به او کالم. است داده وعده را خود او ندارد،

 هاآنها خواهم بود، هرآنچه انسان یخشنود موجبمن »جز آنکه: « بود، یدشما خواهم بود، و شما قوم من خواه

 ینهم ؟«یکون یزگرفته تا جالل، احترام، آرامش و هر چ یخوراک، و فراوان ی،سالمت حیات، از کنند، آرزو شرافتمندانه

 یآرزوها یتاو نها« .سازدیرا از هر لحاظ پر م یزهمه چ»)پولس( رسول است که:  ةاز گفت یدرست یرتفس یقت،حق

 ینمحبت بخشنده و ا ین. اانجامدینم یپرستشش به خستگ انجامد،ینم رغبتییماست، محبتش به ب یتهاانیب

 خواهد بود. یهمگان یدان،جاو یاتمانند ح یقیناعمل 

 

 است. یکدیگراز نجات تجربه خواهند کرد، شراکت کامل با  یماندارانکه ا یدوم شادی

تباه کرده است. اما  نیز را هاانسان یانارتباط م یم،که با خدا داشت یبردن ارتباط ینآدم، عالوه بر از ب گناه

 عدالتییب شوند،می متوقف ها. جنگیافت خواهند شفا هاملت یم،ما کامال رستگار شو ی، وقت2: 22مکاشفه  یبه ادعا

 یاز مردم یآرام، دوستانه و خودمان یبه اجتماع یلجهان تبد یند. تمامشویو ارتباطات از نو برقرار م رسد،یم یانبه پا

 .کنندیرا محبت و خدمت م یگرکه همد شودیم

بر  یحاست که ما همراه مس یتواقع ینکرد ا یمنجات که به آن اشاره خواه یشاد ینسوم در نهایت،

 کرد. یمخواه یحکمران یدجد زمین و هاآسمان

 :نویسدیو م کندیموضوع اشاره م ینبه ا 2: 2 یموتائوسدر  دوم ت پولس

 

 (12: 2 یموتائوس)دوم ت .کرد یمبا او سلطنت هم خواه یم،تحمل کن اگر

 

 داده شده است. یمتعل یحسطنت ما با مس ۀدربار یزن 5: 22، و 21: 3، 27-2۶: 2مکاشفه  در

خدا  یتحت خداوند ینشآفر ینشدند و در باغ عدن قرار گرفتند تا بر ا یدهو حوا به صورت خدا آفر آدم

محروم  د،انجامییخدا م ییکار که به تحقق هدف نها ینرا از انجام ا یتسلطنت کنند. اما لعنت و فساد گناه آدم، بشر

از انجامش قاصر بود، شروع کرده است. او هم  آدمو اطاعتش، آنچه را که  یبه خاطر قربان یسی،کرد. اما اکنون ع

 یجهان، کسان یان. در پاکندیسلطنت م ینشجهان آفر یو بر تمام کند،یاکنون به عنوان سردمدار عهد ما عمل م
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خلقت  ةکه خدا را جالل دهد و کامال  به سود هم کنندیحکومت م ینشبر آفر نوعی به سرانجام اند،که رستگار شده

 باشد. 

 

 یندۀآ یکمطمئن به  یانتظار ید،پاسخ بدند. ام یدوارام یةکامل، با روح ییما، رها یندۀآ یدبه ام توننیم مسیحیان

و  یممنعطف باش یم،کن یداتا استقامت پ یکنهکه ما رو خوشحال م ینها یدام یقابل توجه و عمل یتمثبت هست. ماه

. یاریمکه به ما داده شده، به دست ب ییهامورد تحقق وعده رو انتظار د ینانهمراه با اطم یشاد یدر زمان حال نوع

به  یعتاهر چند طب یداره،زحمات امروزمون باال نگه م یجةبودن نت یبه حتم یمانما رو به خاطر ا یةموضوع روح ینا

 در اون وجود داره. یزن یکیکوچ یدهایحال شبهات و ترد ینمحدود ما، در ع یدخاطر وسعت د

یدکتر گلن اسکورج -  

 

 

 گیرینتیجه
 یمتفاوت بررس ۀپسر خدا را در چهار دور یح،مس یسایو کار ع یتموعود، شخص ۀدرس رهانند یندر ا

 یانپا یندۀنجات، و دوران آ یطوالن ۀدور ینش،آفر یةدوران اول ی؛جهان هست ینشاز آفر یشپ یت،: دوران ازلیمکرد

 عصر. ینا

 یستهز یناست که بر زم یتیشخص ترینو قابل توجه ترینیچیدهپ یزترین،انگشگفت شکیب یحمس عیسای

. هرگز کندیخود سلطنت م یخلقت است و از فراز تخت آسمان ةاست. او امروز همچنان زنده است. او پادشاه هم

 یشرح مختصر یدواریمام ی. ولبشناسیمو منزلتش را  وی های او،یچیدگیپ ةهم یلبه دل یمکه بتوان رودینم یدام ینا

قوم او  یمندکه سزاوار اوست و باعث بهره یبه نوع یسیع ۀدرس ارائه شد، ما را آماده کند تا دربار ینکه در ا

 .یمتامل کن شود،یم
 

 

 

 
 


