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 فهرست مطالب 
 ( مقدمه ۱)

 آمرزش ( ۲)

 مساله گناه 

 تعریف گناه   

 منشا گناه   

 عواقب گناه   

 االهی فیض 

 پدر   

 پسر  

 القدس روح   

 مسئولیت فردی

 شرایط   

 ها ابزار  

 قیام ( ۳)

 لعنت

 انجیل

 عهد عتیق   

 عهد جدید   

 قیام عیسی   

 رهایی 

 زندگی حاضر   

 حالت میانی   

  زندگی جدید   

 حیات جاودانی ( ۴)

 زمانبندی 

 کیفیت

 موقعیت مکانی 

 گیری ( نتیجه۵) 
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 مقدمه
 

ای از اعتقادات مسیحیان  در طی این دروس، اشاره کردیم که اعتقادنامة رسوالن ابتدا به عنوان خالصه

ترین  توان تصور کرد که احساسیکردند. در این مفهوم، به سادگی میاقرار می  بدان  اولیه بود که در هنگام تعمید 

 .  کردندمی را ابراز   خود شخصی قسمت این اعتراف، برای بسیاری، مواردی بوده که آنها ایمان به نجات 

القدس، عشق  مان یعنی پدر، پسر و روحآیا همین امر برای ما نیز صادق نیست؟ ما به خدای پرعظمت

ست. با اطمینان  مادی ما، خبر خوش نجات  ورزیم. و برای کلیسایی که او بنا کرد، ارزش قائلیم. ولی بزرگترین شامی

انگیز در زمان حال و در دنیای آینده  کند، گناهان ما را آمرزیده، و سرنوشتی شگفتاز اینکه خدا ما را محبت می

 شادیم. مان تدارک دیده، دلبرای

م. در  ایدادهرا    « نجات»به آن عنوان    که  اعتقادنامة رسوالن است   دروس  مجموعه این ششمین درس از  

اعتقادنامة رسوالن می  ایمان در  از  بندهایی  به  آمرزش و حیات  این درس  به خبر خوش  ایمان  پردازیم که مؤید 

 جاودانی است. 

دهد نجات  های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است، که نشان می به روش  «نجات »در کالم خدا، کلمة  

پذیرفتن برکتی را    کال بریم،  را به کار می  « نجات»ما در مسیح ابعاد زیادی دارد. وقتی ما مسیحیان امروزی، کلمة  

شود، با زندگی در  در ذهن داریم که مسیح با کفارۀ مرگ خود خرید، با تولد تازه و آشتی دوباره با خدا شروع می 

 رسد. ها و زمین جدید به اوج خود میل یافتن ما در آسمان یابد، و با جالراستای تقدیس شدن ادامه می 

 کند: اعتقادنامة رسوالن با کلمات زیر، این جنبه از نجات را بیان می

 

 من به...  

 آمرزش گناهان، 

 قیام مردگان 

 و حیات جاودانی ایمان دارم. 
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مقدس از نجات ما  بیعنی آمرزش، قیام و حیات جاودانی، اهمیت شرحی را که کتا  ، اما این سه موضوع

های مشخص ایمان ما از  در اعتقادنامة رسوالن هستند که بر جنبه   هایی گفته برد. بلکه اینها  دهد، از بین نمیمی

 گذارند. دهد، صحه میفرد ایمانداران انجام می  فرد  در  کاری که خدا در هنگام نجات

ابعا  از این  خواهد داشت. اول،    بر  مان را در د نجات بحث ما دربارۀ نجات در اعتقادنامة رسوالن، هریک 

. و سوم، به ماهیت حیات  کنیمدربارۀ آمرزش گناهان صحبت خواهیم کرد. دوم، آموزۀ قیام جسمانی را بررسی می

 جاودانی خواهیم پرداخت. بیایید کارمان را با موضوع آشنای آمرزش گناهان آغاز کنیم. 

 

 آمرزش 
کنیم: ابتدا،  ، سه مورد مرتبط با هم را به دقت بررسی میاعتقادنامة رسوالن  برای درک مفهوم آمرزش در 

سازد؛ و سوم، مسئولیت  که آمرزش را ممکن می االهیدوم، فیض   ؛ شودمسئلة گناه، که موجب ضرورت آمرزش می

 مسئلة گناه بیندازیم. نگاهی به    ،فردی ما، یعنی کارهایی که برای دریافت آمرزش باید انجام دهیم. بیایید اول از همه 

 

 مسئلة گناه 
ای بود که توسط  دانند که یکی از دالیل اصلی مرگ عیسی، حل مسئلهمقدس، میمسیحیان معتقد به کتاب

دهد. ما به خودی خود، هیچ راهی  سازد، و تحت لعنت او قرار میوجود آمد. گناه ما را از برکات خدا جدا میه  گناه ما ب

سازد. و جدا از مسیح، ما  گناه ما را ملعون می  که،  ه نداریم. منظور ما از مسئلة گناه این استبرای غلبه بر این مسئل

 یا عواقب آن نداریم.   وجودهیچ راهی برای نجات خودمان از 

مقدسی از گناه  در سه قسمت بررسی خواهیم کرد. اول، تعریفی کتابرا تعلیم کالم خدا دربارۀ مسئلة گناه 

گناه در نسل بشر صحبت خواهیم کرد. و سوم، به عواقب گناه خواهیم پرداخت.    اءمنشدهیم. دوم، دربارۀ  ارائه می

 بیایید با تعریف گناه شروع کنیم. 

 

 تعریف گناه 
  سرپیچی دینی، عصیان،  کلماتی مانند بی   و   کند های مختلفی صحبت میمقدس دربارۀ گناه به روش کتاب

،  هستندآلود  هدف نزدن، و کلمات مختلف دیگری را برای توصیف چیزهایی که گناهاز شریعت، تخلف، شرارت، به  

 . کننداضافه می برد. و هریک از این کلمات به درک ما از گناه چیزی به کار می

دهد، یک  کند، وقتی تعریف خود را از گناه ارائه میطور مفهومی از گناه صحبت میه اما وقتی کالم خدا ب

تخطی از    ااساسمقدس، گناه  کتاب  فرهنگگیرد. در  از سایر کلمات قرار می   باالتراز شریعت،    چی سرپی کلمه یعنی:  

 نویسد: می  4: 3یوحنا اول شریعت خداست. همانطور که یوحنای رسول در 
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 (. 4: 3یوحنا  اول ) است یعت گناه مخالف شر یراز  کندی عمل م  یعتبر خالف شر آورد، ی عمل م ه هر که گناه را ب

 

اول    ، و25- 9:  7هایی مانند رومیان  از شریعت در قسمت  سرپیچیرا در مورد گناه به عنوان  کید  ات همین  

گناه در  مشاهده می  5۶:  15قرنتیان   این مفهوم اساسی  از فرقهاالهیکنیم.  نیز  ات بسیاری  های مسیحی مختلف 

 انعکاس پیدا کرده است.  

مینستر گوش بدهید. در  وست  از نسخة موجز پرسش و پاسخ   14به طور مثال، به سوال و جواب شمارۀ  

 جواب به سوال: 

 

 گناه چیست؟ 

 پاسخ به این شرح است:  

 

 ت.اس  ممکن شکل  در هر   خدا شریعت  از  پیروی عدم یا  نااطاعتی  گناه

 
  عت، یشر   با  یناهماهنگ   به  لی تما:  کندیم  یخدا را معرف  عتینسبت به شر  یجواب دو نوع تخلف کل   نیکه ا  دیکن  توجه

 . عتیشر از تجاوز  و

  غفلت   گناه  را  آنکالم خداست. اغلب    نیدر انجام فرام   شکست  عت،یبا شر  یبه ناهماهنگ  لی سو، تما  کی  از

  از   تجاوز  گر ید  یسو  از.  میری گیم   دهی ناد  را   آن  ای  میینمایم   غفلت  م،یبکن  دیبا  که  یکار   انجام  از   چون  خوانند یم

  خوانند یم  گناه   به  ارتکاب   اغلب   را   ی شکنقانون  نوع   ن یا.  خداست  کالم  توسط   شده  ممنوع   اعمال   ارتکاب  عت، یشر

 . میشو یم گناه  مرتکب کرده، ممنوع  خدا کالم که یزی چ به عمل  ای  احساس فکر،  با  فعال طور  به  ما چون 

  کنیم کنیم، الزم است به این نکته اشاره  صحبت میوقتی دربارۀ شریعت خدا به عنوان معیار تعریف گناه،  

عیب خداست. به  عکس، شریعت انعکاسی از شخصیت کامل و بی  ضابطه یا تصادفی نیست. بر که شریعت خدا بی

 گوید، گوش بدهید: می 12:  7آنچه پولس در وصف شریعت در رومیان 

 

 (. 12:  7شریعت مقدس است و حکم مقدس، و عادل و نیکو )رومیان 

 

گوید، احکام خدا همواره مقدس، عادل و نیکو هستند، درست مانند خود خدا. احکام  همانطور که پولس در اینجا می 

 خدا همیشه مطابق با ذات خدا هستند. 



نجات : ۶درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-4- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

دهد که اگر ما خدا را دوست داشته باشیم، احکام او را نگاه خواهیم  به همین دلیل کالم خدا تعلیم می

  دوست خواهیم داشت.   ، شریعت او را نیز  مثالکنندۀ خدا هستند،  منعکس م، چیزهایی که  داشت. اگر خدا را محبت کنی

بینیم.  های دیگر می، و بسیاری قسمت 24-15:  14، یوحنا  40- 37:  22، متی  ۶- 5:  ۶و    10:  5این موضوع را در تثنیه  

 نویسد، گوش بدهید: می 3: 5یوحنا  اول به آنچه یوحنا در 

 

 (. نو ۀ هزار  ،3: 5یوحنا اول  است که از احکام او اطاعت کنیم )محبت به خدا همین 

 

کنیم، در  می  سرپیچیشود. پس، وقتی ما از شریعت او  محبت به خدا با اطاعت از شریعت او نشان داده می

 کنیم. . بنابراین، گناه میکنیمنمی محبت به خدا عمل 

 

. به نظر من اولین چیزی که باید  ددار مقدس رابطة بسیار نزدیکی بین محبت به خدا و اطاعت از او وجود  در کتاب

در اینجا یک    است   ممکنانجام حکم محبت نسبت به خدا نیست.    ا صرفکه دوست داشتن خدا  است    روشن کنیم این 

یا وقتی مسیح  ،  «کنیداگر مرا محبت می»  ویدگ میمقدس  که وقتی کتاب  دباشآور هم وجود داشته  الزام  دشواروظیفة  

  ر اگ ،  د باشن  امیمحبتی در    راگ . اما  د باشهرگز مدّ نظر نبوده  ، «اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید »گفت: می

ترین و نافذترین طرز ظهور  طبیعینوقت  آ،  د باشازخودگذشتگی داوطلبانة ریشه گرفته از اشتیاق به خدا وجود داشته  

که دوستش دارید    د اطاعتی عمیق، مشتاقانه و حاضر و آماده است، چون ریشه در شوق خشنود کردن خدایی دارآن،  

به اندازۀ شخصیت او قابل اطمینان    « روش خدا»که    د داربرید؛ ریشه در اعتماد به این موضوع   و از وجودش لذت می

 و به نفع خود شماست. 

دکتر گلن سکورجی   -  

 

، با عصیان علیه او، تخطی از شریعت او،  خوریم شکست می روی محبت به خدا    وقتی در عمل کردن از

گناه می او، مرتکب  نیکوی  رنجاندن شخصیت قدوس، عادل و  نزدن به هدف، و  اما وقتی  انجام شرارت،  شویم. 

دهیم.  ار میبخشد، احکام و عالیق او را باالتر از عالیق خودمان قرمحبتی که نسبت به خدا داریم به ما انگیزه می

 مان، اجتناب کنیم. شان در زندگی توانیم از گناهان زیادی همراه با عواقب وخیمو در نتیجه، می

گناه در نسل بشر    ءاسرمنشبا به ذهن سپردن این تعریف از گناه یعنی تخطی از فرامین خدا، بیایید به  

 بپردازیم. 
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 گناه  ءامنش
آدم و    ن،از سرکشی اولین اجدادما  شدهثبت اتفاق افتاده و روایت    3با وقایعی که در پیدایش باب    ااکثرما  

مقدس، این عمل  دانش نیک و بد، آشنایی داریم. از دیدگاه کتابت  خدرحوا نسبت به خدا، با خوردن میوۀ ممنوعه از  

نظران  صاحب .  شوندکار، و به فساد گناه مبتال  یک واقعة منفرد و مجزا نبود. عمل آنها باعث شد تمامی نسل بشر گناه

 کنند. سقوط، اشاره می صرفادر گناه، یا   بشر  به این واقعه به عنوان سقوط اعموم االهیات  حوزۀ

به    «نیک» گوید وقتی خدا بشر را آفرید، ما بسیار نیکو بودیم. در این مورد، کلمة  می   31- 2۶:  1پیدایش  

خواست باشیم. والدین اولیة ما با سیرتی پاک، شبیه خدا بودند،  همانی بودیم که خدا می  ا دقیقمعنی آن است که ما  

 آفریده بود، داشتند. شایستگی خدمت به او را با پر ساختن و تسلط بر جهانی که خدا   کامالو 

ما    نشده بود.  ی بشر  جامعة  از سقوط، وارد  ش یپ  گناهکند،  اشاره می  12:  5همانطور که پولس در رومیان  

هرگز مرتکب گناه نشده بودیم، تمایلی به گناه نداشتیم، توسط گناه مبتال به فساد نبودیم، و گناه در ما سکونت  

 نداشت.

ه کردن را داشتیم. وقتی خدا آدم و حوا  گنا  و هم موقعیت  توانایی  هم  گناهی نیز،ولی حتی در این حالت بی

آنها را در باغ عدن گذاشت، چیزهای زیادی برای  آفرید و  اما یک حکم به سرعت به عنوان  را  شان آشکار کرد. 

یم که خدا  خوانمی  17-1۶:  2آزمایشی از اشتیاق آنها برای خدمت به خدا، در جلوی دیدشان قرار گرفت. در پیدایش  

به آدم و حوا اجازه داد تا غیر از میوۀ درخت شناخت نیک و بد، از میوۀ همة درختان باغ بخورند. احتمال شکستن  

 این قانون موقعیتی پیش پای آدم و حوا قرار داد که گناه کنند. 

نوعه بخورد. آنگاه  دانیم، مار حوا را فریب داد تا از آن میوۀ مممی   ۶- 1:  3، همانطور که از پیدایش  سفانهامت

گناه   ا عمدو  کردند  ی خدا تخط قانون نیکوی و حوا از  آدم حوا کمی از آن میوه را به آدم نیز داد، و او نیز از آن خورد.  

گوید که حوا  می   14:  2تیموتائوس  اول  واقع شیطان بود، و    کند که آن مار دراشاره می  9:  12را برگزیدند. مکاشفه  

وسوسة شیطان و نه حماقت حوا، عذری برای گناه والدین اولیة ما نبودند. آنها هر دو برای انتخاب  فریب خورد. اما نه  

 شرارت در عوض نیکویی، مقصر بودند. 

از قانون خدا و ارادۀ مکشوف او    سرپیچی مربوط به    ا اساسبینیم که گناه  بار دیگر می  در این وقایع یک

جای نیکویی  ه  نوعی متفاوت از قانون مکشوف خدا باشد، شرارت را ب  شود. هرگاه تفکر، سخن یا عملکرد ما به می

ایم،  کنیم. و حتی اگر با فریب و حیلة دیگری نیز گناه کنیم، باز خدا ما را در قبال کاری که انجام دادهانتخاب می

ن را بدانیم، بلکه  تا نه تنها آ   کند مان به ما کمک میداند. به همین جهت نگاه داشتن کالم خدا در قلبمسئول می

کند تا گناه را بشناسیم و فریب نخوریم. وقتی ما  شریعت و قانون خدا به ما کمک می آگاهی ازبه آن عشق بورزیم. 

 شود. تر میمان آسان داریم، برگزیدن اطاعت از او برای شریعت خدا را دوست می

 گناه بیندازیم. آن، بیایید نگاهی به عواقب    ءامنشپس از بررسی تعریف گناه و 
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 عواقب گناه 
کند که پس از گناه آدم و حوا، خدا بر تمامی نسل بشر داوری کرد و آن را ملعون شمرد.  کالم خدا بیان می

،  25-24: 5در یوحنا    مثال، همانطور که در سرتاسر کالم خدا افوراین لعنت بر همة جوانب وجود ایشان اثر گذاشت. 

شود، منجر به مرگ روحانی آنها شد. همچنین فساد را در وجود ما،  گفته می  14- 13:  2، و کولسیان  15:  2افسسیان  

مرگ   ا نهایتبینیم. و می 11:  8-18: 7و رومیان   9: 17وجود آورد، چنانکه در ارمیا ه ب مان جان و هم در  جسمهم در  

نیم. سرانجام، به طوری که از  کمشاهده می  12:  5و رومیان    19:  3جسمانی را به بار آورد، همانطور که در پیدایش  

 گناه به قیمت رنج ابدی برای بشریت تمام خواهد شد.   یابیم،درمی 30–29:  5هایی مانند متی قسمت

زیست، دربارۀ لعنت خدا بر آدم و حوا  می  1892تا    1834های  سپرجِن، که بین سال اشبان معروف، چارلز  

 گوید گوش بدهید: کرده است. به آنچه او می صحبت  « لعنت رهایی از »  خود به نام در موعظة

 

ای که آدم  شود؟ شامل مرگ، مرگ این بدن... شامل مرگ روحانی، یعنی مرگ زندگی درونیآن لعنت شامل چه می

و آخر همه، و بدتر از همه،   گردد...القدس بازمیوسیلة روحه داشت، زندگی روح، که دیگر ترکش کرده بود، و فقط ب

 شود. جمع می«  جهنم»ا در بردارد... همة چیزهایی که در آن کلمة مهیب و وحشتاک...یعنی مرگ جاودانی ر

سپرجِن اچارلز  -  

 

بدتر آنکه، عواقب گناه آدم و حوا در تمامی نسل بشر نیز منتشر شده است، یعنی هر کسی که از طریق  

،  12- 9:  3، رومیان  4۶:  8پادشاهان  اول  وجود آمده باشد. وسعت جهانی گناه را در متونی مانند  ه  نسل طبیعی آنها ب

 گوش بدهید:   19- 12:  5بینیم. به طرز صحبت پولس دربارۀ گناه آدم در رومیان  می  3:  2، و افسسیان  22:  3غالطیان  

 

سان مرگ دامنگیر همة آدمیان گردید،  بدین واسطة گناه، مرگ آمد، و    گناه به واسطة یک انسان وارد جهان شد، و به 

 (. نو ۀهزار  ،19 و12:  5واسطة نافرمانی یک انسان، بسیاری گناهکار شدند )رومیان    به از آنجا که همه گناه کردند...

 

دهد که  تمامی نسل بشر بود. و پولس تعلیم می   برای  عهد  نمایندۀهای قبل دیدیم، آدم  همانطور که در یکی از درس 

گناهکار هستیم. ما در    اذاتخاطر همین موضوع، گناه آدم به حساب همة فرزندانش گذاشته شد. در نتیجه، همة ما  ه  ب

 ایم، در معرض درد و رنج هستیم، و مرگ جسمانی سرنوشت ماست.هنگام تولد از لحاظ روحانی مرده
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  آفریننده . ولی گناه ما سرکشی علیه  است  ممکن   ؛ حتی درک عواقب کامل گناه برای ما غیرای در کار نیستمبالغه

در برابر جالل او. مثل اینکه از همة جوانب بخواهیم    قصور . تالشی برای دزدیدن جالل او، شکستن قانون او، و  است

. یک  د به گناه نگاه کن  دن اتو. او نمیاست  قدوس ، چون خدا  د کنمیبا خدا قطع    ا ربا خدا دشمنی کنیم. گناه رابطة ما  

کنیم،  . پس وقتی به گناهکار بودن انسان نگاه میدکن بر گناه خالی    ارکه غضب خودش    است  نتیجة قدوسیت او این

باید دربارۀ مشکل   هست  چیزیاین همة   بدامکه  در ان  ن. گناه یک کلمة چهار حرفی  ا مورد خودم  نیم. همینطور 

درک کنیم.    را  ن داریما بینیم و شناختی که از خودمچیزی که در آئینه می  د کنما کمک میست که به  روانکاوانه

  را   شااز این مخمصه نداریم. فقط خدا توانایی ن  اخودمبرای نجات    ری دیگکه هیچ راه    آورد می ن  اهمینطور به یادم 

 . د دهدر مسیح انجام می  ار، و این کار  ددار

لِر هدکتر آلبرت مو  -  

 

اند. هیچ راهی برای رهایی خودمان  کلی گمراه و ملعون شدهه  است. همة بشریت ب  مهیب  ا حقیقتمسئلة گناه  

مان  نداریم. تا ابد محکوم به رنج بردن تحت داوری خدا هستیم. هیچ راهی برای کسب دوبارۀ لطف او، یا جبران گناه 

 جات نیست. امیدی برای ن  ا مطلقخدا،  بخشفیض وجود ندارد. جدا از آمرزش 

، که آمرزش را ممکن  االهی خاطر فیض  ه  مان را با آمرزش از گناهان ب پس از بررسی مسئلة گناه، بحث

 دهیم. سازد، ادامه می می

 

 االهی فیض 
خواست تمامی نسل بشر تحت لعنت گناه باقی بماند. نقشة او برای بشریت  خدا از سر رحمت خود، نمی

ای را فرستاد  پادشاهی شایستة حضور وی بسازد. پس، رهاننده  ، یک زمین بود، تا از آنهمچنان پر ساختن و تسلط بر  

 ی مسیح بود. اتا مسئلة گناه را حل کند. و آن رهاننده، پسر او عیس

مان  دهد؛ تواناییبخشد؛ او ما را با خود آشتی می عیسی به عنوان رهاننده، ما را از تقصیر و فساد نجات می

ها نیست که  متکی به توانایی ما انسان   اصرفگرداند. نقشة خدا  می   هان به پادشاهی زمینی خود باز را برای تبدیل ج

اش را نداریم، و به واسطة  شایستگی نجات خودمان را هم نداریم. بلکه متکی به فیض خداست، لطفی که شایستگی

عیس  نمامخصوص نمایندۀ   خداوند  همانایعنی  است.  شده  ارزانی  ما  به  مسیح  رومیان  ی  در  که    24-23:  3طور 

 : خوانیممی

 

شوند به وساطت آن  عادل شمرده می  ا مجانباشند، و به فیض او  اند و از جالل خدا قاصر میزیرا همه گناه کرده

 (. 24-23: 3ی مسیح است )رومیان اای که در عیسفدیه
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.  استالقدس  پدر، پسر، و روح، دربردارندۀ هر سه شخص تثلیث یعنی  االهیآمرزش به عنوان عمل فیض  

 گردد. و با پدر آغاز می 

 

 پدر 

 
ش. وقتی دربارۀ  اگیرندهالقدس به کار  دهنده، و روحانجام، پسر  آن استد: پدر مبتکر  ی آنجات از قلب تثلیث بیرون می

.  کارند القدس فکر کنیم، هر سه شخص در نقشة نجات ما در کنیم، باید به پدر، پسر و روحرابطة پدر و پسر فکر می

غضب و عدالت و داوری در کارند. پس وقتی پدر را    حفظهر سه شخص با فیض و با محبت و با رحمت و همچنین  

 . د کننمیالقدس عمل گیریم، او مستقل از پسر و روحبه عنوان مبتکر در نظر می 

استفان ولومدکتر   -  

 

دهد که پدر، پسر را به جهان  ز شد چون او طراح آن بود. عهد جدید به وضوح تعلیم می آمرزش با پدر آغا

- 1:  3، و عبرانیان 3۶-34:  2، اعمال 18-1۶:  3فرستاد و او را به عنوان رهاننده مقرر کرد. این موضوع را در یوحنا 

 بینیم. می 2

قومش اقتدار بخشید، و وعده داد تا    دهد که پدر به عیسی به عنوان رهانندۀعهد جدید همچنین تعلیم می

- 14:  10هایی مانند یوحنا  های پدر در قسمت قربانی عیسی را بر صلیب به عنوان بهای گناه بپذیرد. دربارۀ این نقش 

 خوانیم. می 10: 2و عبرانیان   20-18: 1، کولسیان  18

قربانی تقدیم کرد. به آنچه پولس در  گوید این پدر بود که عیسی را به عنوان  می   25:  3در واقع، رومیان  

 نویسد گوش بدهید: آنجا می

 

 (. نو ۀ هزار،  25: 3خدا او را چون کفارۀ گناهان عرضه داشت )رومیان 

 

و ارادۀ سرشار از رحمت او برای آمرزش    بخشفیضاست. این نقشة    یرستگار معمار بزرگ    ، خدای پدر

 سازد. می قطعی گناهان ما و برکت ماست. و قدرت اوست که نجات را هم ممکن و هم 

 

به    هست   خودش این تفکر که بر صلیب، که عیسی در حال تالش برای برگرداندن خشم پدر آسمانیش علیه قوم  

در کار  نچه آاز    هست غلطی   ا  جد، در واقع یک تعبیر  دکنمیتصویر  ن  آ غیر از    ا با محبت و پدر ر  ا رطوری که عیسی  



نجات : ۶درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-9- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

. فکر  است  . کار عیسی بر صلیب در واقع ابراز محبت مقدم پدر نسبت به قومش دافتمیی مسیح اتفاق  اکفارۀ عیس

ت  دوش گرفتن صلیب در واقع نتیجة محب  د و بر یآ شده که عیسی به جهان میکید  ا تکنید چقدر زیاد در عهد جدید  

که:   د کید دارات، 1۶:  3ن حفظ کردیم، یعنی یوحنا  امای که اغلب ما پیش از هر چیز در زندگی مسیحی. آیهاست پدر 

شده؟  کید  اتدر این آیه    چه کسی  حاال، روی محبت  « ...زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانة خود را داد»

  ، و این دده می   ا رکه پسر    ستآسمانی نادیده بگیرم، اما این محبت پدر    اراین نیست که محبت عیسی    اصال منظورم  

 . قرار دارد  کیداتمتن مورد  چیزی است که در این 

دکتر لیگن دانکن   -  

 

 پسر
 ، دربرگیرندۀ پسر، یعنی رهانندۀ ما نیز بوده است. رساندی م انجام به که آمرزش ما را  االهی فیض 

ها در  انجام وعدۀ پدر، به جهان فرستاده شد، در عیسی تجسم یافت، همان ماشیحی که مدت پسر، در  

، عبرانیان  2۶-25:  3های زیادی مانند رومیان  انتظار آمدنش بودند تا برای گناه بشر کفاره کند. این تعلیم را در قسمت

 یابیم.  می 10- 5:  10، و 17 - 14:  2

گواه گناه ما بود بر    که  را   االهیجای گناهکاران، گناه را کفاره کرد. او لعنت  ه  عیسی با مرگ بر صلیب ب

نقص او به حساب ما گذاشته شد، تا نه گناهکاران، بلکه فرزندان مطیع خدا محسوب شویم.  و عدالت بی  .رفتیخود پذ 

  دوم،  20:  2الطیان  ، غ 18-14:  10هایی که شامل این موضوع هستند عبارتند از یوحنا  فهرست کوتاهی از قسمت 

 نویسد: می 7: 1. همانطور که پولس در افسسیان  14-9: 10، و عبرانیان 21: 5قرنتیان  

 

ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ  ی مسیح(، ما به واسطة خون وی رهایی یافتهادر او )عیس

 (. نوۀ هزار، 7: 1به ما بخشیده است )افسسیان   غنای فیض خود...

 

او آنها را در مسیح    چون گیرد، بلکه  ، نه به این خاطر که خدا آنها را نادیده می اندگناهان ما آمرزیده شده  

 مان چنین اطمینانی داشته باشیم. کند تا نسبت به نجات . و به همین دلیل کالم خدا ما را تشویق میکیفر داد 

 القدس نیز هست. روح االهی یض آمرزش غیر از تکیه بر کارهای پدر و پسر، نتیجة ف

 

 القدس روح
. پدر نقشه ریخت و پسر کفاره  بنددمی   کار   به   ماالقدس شخصی از تثلیث است که آمرزش را در زندگی  روح

 شود. القدس کار خود را انجام دهد، آمرزیده نمیرا به انجام رساند. اما در واقع گناهان ما پیش از اینکه روح
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ایم، ما را با خدا آشتی  القدس با آمرزش تمام گناهانی که تا آن لحظه مرتکب شدهروح  مان، در ابتدای ایمان 

القدس با بخشیدن تولد تازه به روح ما، زندگی جدید  گوید، روحمی  8- 5:  3دهد. همانطور که عیسی در یوحنا  می

کند، چون  صحبت می  «بخشتوبة حیات »مورد این تجربه به عنوان    در  18:  11دهد. اعمال  روحانی نیز به ما می 

  در   مثالهای کالم ماست. این ایده در بسیاری از قسمت یتولد تازه و ایمان همواره شامل غم و اعتراف به گناهکار

 شده است.یید ات ، 11: ۶قرنتیان اول 

او کسی است که ایمان ما را    .دهدیما ادامه م  درآمرزش  یریکارگهب  به  مان ی در طول زندگ   القدسروح  و

هایی  . این موضوع را در قسمت بندد یم  کار   به   مادر  آمرزش را    ا دائم، و  دکنمی روزانه هدایت    ةتوبکند، ما را در  حفظ می

  13:  2تسالونیکیان  دوم  بینیم. فقط به عنوان نمونه، به آنچه پولس در  می  5:  5و غالطیان    1۶-1:  8مانند رومیان  

 نویسد، گوش بدهید: می

 

،  13:  2تسالونیکیان  دوم  کنندۀ روح و ایمان به حقیقت نجات یابید ) تقدیس برگزید تا به واسطة عمل    خدا شما را...

 (. نو ۀهزار

 

سازد، نجات  عدالتی پاک میوسیلة کارهای روح که ما را از گناه و بیه  در اینجا به نوشتة پولس، ایمانداران ب

به    مانمان یادر طول    را ما  در آمرزش   ی ریکارگهب  و .  بنددیم   کار  به   ما  در  را   آمرزشاند، یعنی کارهای روح که  یافته

 . دهد یادامه م  ، یراست

کم دارای سه  گذارند. این موضوع دست می  نمایشبخش را در ما به  القدس فیض نجاتپدر، پسر و روح

، کنیمی م طلب  های نجات را  کنیم و از خدا آمرزش و سایر جنبهگناه مینتیجة ضمنی در زندگی ماست. اول، وقتی 

ببریم. دوم، با دریافت این برکات، باید از هر سه    االهی مان را به حضور هر سه شخص  های حق داریم درخواست

، بدانیم که هر سه شخص تثلیث ما را  ماننجات   کار   از  توانیم با اطمینانتشکر کنیم. و سوم، می  االهی شخص  

مندی ما و حل مسئلة  القدس با هم برای بهرهند. پدر، پسر و روحهست  و برای تحقق رهایی ما در کار  کنندمی محبت  

 گناه درکارند. 

ایم تا به بحث دربارۀ  ، آمادهاالهیهای مختلف مسئلة گناه و فیض  پس از بررسی آمرزش گناهان از جنبه 

 ت افراد در آمرزش بپردازیم. نقش مسئولی

 

 مسئولیت فردی
شوند،  آمرزد. بعضی از مردم آمرزیده میدهد که خدا گناهان همة مردم را نمی کالم خدا به روشنی تعلیم می

دربردارندۀ    معموال و بعضی نه. دلیل صحت این موضوع چیست؟ از دید انسانی، دلیلش آن است که روند آمرزش  
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شوند،  ، آمرزیده میآورند به جا می ها را مسئولیت فردی نیز هست. به طور کلی، کسانی که این مسئولیت یک عنصر 

 شوند. روند، آمرزیده نمیها نمیو کسانی که زیر بار این مسئولیت

ما در  تقسیم می  بحث  به دو قسمت  از شرایطیمورد نقش مسئولیت فردی  به بعضی  اول،  اشاره    شود. 

برای آمرزش معرفی میکه کال  مکنیمی ملزومات عادی  به عنوان  های دریافت  کند. و دوم، دربارۀ واسطهم خدا 

 کار را شروع کنیم. شمارد، آمرزش صحبت خواهیم کرد. بیایید با شرایطی که کالم خدا مربوط به آمرزش می

 

 شرایط 
خدا به عنوان شرط الزم برای  گوید. اول، دربارۀ ایمان به  کالم خدا از دو شرط اولیه برای آمرزش سخن می

گوید. در کالم خدا، ایمان یک مفهوم چند جانبه است. اما در این متن، وقتی دربارۀ ایمان به خدا صحبت  آمرزش می

 کنیم، موضوع زیر را در نظر داریم: می

 

ی مسیح،  امان عیسرهانندهخاطر  ه  ، سرسپردگی وفادارانه به خدا، و اعتماد به اینکه او باالهی بازشناسی قدرت مطلق  

 دهد. رحمت خود را به ما نشان می

 

به این نوع از ایمان با عنوان    معموال هرچند ممکن است برای انسان امروزی عجیب به نظر آید، اما کالم  

 کند. یاد می « ترس خدا»

 کند: شرایط طبیعی آمرزش را اینطور توصیف می 13-8:  103، مزمور  مثال

 

ست، دیرخشم و آکنده از محبت. تا ابد محاکمه نخواهد کرد، و همیشه بغض نخواهد داشت. او  یهوه رحیم و فیاض ا

ای که آسمان از  دهد. زیرا به اندازهمان سزا نمیکند و به ما بر حسب تقصیراتمان رفتار نمیبا ما مطابق گناهان 

ای که مشرق از مغرب  م است! به اندازهزمین فراتر است، به همان اندازه نیز محبت خدا نسبت به ترسندگان او عظی

های ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان  دور است به همان اندازه نیز عصیان 

 . (نو ۀهزار،  13-8:  103کند )مزمور  خداوند نیز بر ترسندگان خویش رأفت می

 

 شود. شان برداشته می، و تقصیرات دکننمی توجه کنید که ترسندگان خداوند هستند که آمرزش او را دریافت  

، گفته شده  19-18:  30تواریخ    دوم، در  مثالخورد.  مقدس به چشم میکتابهمین طرز فکر در سرتاسر  

ت که فقط کسانی که خداوند را  ، عیسی گف12:  4بخشد. در مرقس  جویند، میاو را می  ا قلبکه  خداوند کسانی را  
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، آمرزش فقط نصیب  18-17:  2۶توانند برای آمرزش به سوی او بازگردند. و در اعمال  کنند، میپذیرند و درک میمی

 شان نسبت به حقیقت جالل و قدرت خداوند باز شده است. شود که چشمان کسانی می

 یعنی:   شدن شکسته.  است شدن  شکستهدومین شرط معمول آمرزش در کالم خدا، 

 

 از قانون و شریعت خدا.  سرپیچیخاطر ه خاطر گناه؛ پشیمانی حقیقی به غم واقعی ب

 

منظور ناراحتی از گرفتار شدن یا مجازات شدن نیست، بلکه موافق بودن با اینکه انتظارات خداوند مقدسند،  

 ایم حرمت خداوند را حفظ کنیم.و دل شکسته شدن از اینکه نتوانسته

 

در نظر بگیرید، بعد از گناهی    ارود  واحساس تقصیر کنیم. دان  امگناه خاطر  ه  مورد شروط، ما یعنی من و شما باید بدر  

که با بتشبع مرتکب شد. بله او به بتشبع و به شوهر بتشبع گناه کرده بود. او نسبت به کلیسای عهد عتیق مرتکب  

و حس   « .امام، و آنچه در نظر تو بد است مرتکب شدهگناه ورزیدهبه تو، تنها به تو، »  گفت   انهایت گناه شده بود، ولی 

القدس  که روح  است  الزمو  ،  هست  «شکستگی دل ». اصطالح امروزی به نظر من،  سته  قلب او پر از ندامت  دکنیمی

 . شکندب، در حضور خدا ما رو دشکن ب ارتا ما   د کنبا ما صحبت 

امس ت دریک دکتر    -  

 

از بین    برای  ی ب یترت، و  مرتکب زنا شد  با بتشبع  اینکه داوود   ، بعد از 11  باب  سموئیل   دومبه طور مثال در  

بینیم. او از کاری که کرده بود  نمی او، هیچگونه پشیمانی و ندامتی در بتشبع را پنهان کندحاملگی تا  داد بردن اوریا 

خوانیم  می  12  باب  سموئیل  دومز تولد نوزاد. تا وقتی که در  در تمام مدت بارداری بتشبع ناراحتی نداشت، تا بعد ا

  ا عمیق کند و  اعتراف می  جرمشد به  و. فقط در آن موقع بود که داوروبرو شدد با او  وخاطر گناه داوه  ناتان نبی ب

دربارۀ توبه است،  نویسد، که مزمور عالی او  را می  51شکسته، مزمور    احقیقتکند. سپس، با روحی  احساس ناراحتی می

 گوش بدهید:  17و  ۶: 51د در مزمور  وتا عمق غم و اندوهش را بیان کند. به نوشتة داو

 

راغب هستی...  قلب  در  راستی  به  را خوار  قربانی اینک  کوبیده  و  است. خدایا دل شکسته  روح شکسته  های خدا 

 (. 17  و  ۶:  51نخواهی شمرد )مزمور 

 

، الزم است که از دیدگاه خدا به گناه خود بنگرد. باید از  االهیمرزش  د متوجه شد که برای دریافت آوداو

 باشد.  متأسفاز آن  یراست  به شود، و  نزجرماش کرده
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شود که  بینیم، که آمرزش نصیب کسانی مینیز می  2و   1آیات  32بر شکستگی را در مزمور کید  اتهمین  

شان را ترک  شود که گناه رحمت خدا شامل حال کسانی میبینیم که می  7:  55ریایی در وجودشان نیست. در اشعیا  

 شوند. دل هستند، آمرزیده نمی سختشان شود کسانی که نسبت به گناه گفته می 3: 5کنند. و در ارمیا 

 

  ا رنیم این کار  اتویم. میهست، پرورش بد که قلب توبه  انی راپشیم نیم  اتوبه نظر من ما با تمرکز بر قدوسیت خدا، می

مشارکتی با کسانی   دناتویم، دربارۀ خدایی که نمیهمقدس از پیدایش تا مکاشفه انجام بدکتاب های تأمل بر گفته با 

.  دنارس ن میاشیجزابه  را  ، کسانی که خطاکارند دکن میمجازات  ا ر، بلکه نااطاعتی د داشته باش د کننکه نااطاعتی می

،  نامی خطاهاندازیم به بعضی از  یبرگردیم و نگاهی بن  ا خودمگی  کنیم، بیایید به زندوقتی در قدوسیت خدا تعمق می 

احترامی به خدا کالف  هایی که با بیایم، وقتخدا کرده  هدایتاعتنایی به  هایی که با بیروی ، کجنامی هانااطاعتی

های  واقع بر شانهدیدم، در  کنیم، همة جزایی که من باید می ن ساختیم. وقتی به عقب نگاه میامسردرگمی از زندگی 

بوده، و فقط مرگ پسر  بار سفاتم چقدر نکه گناها د ده می ن ا نشتحمل کرده. همین به من  انها رآمسیح افتاده و او 

م در پرتو قدوسیت خدا چقدر  نم که گناهاو. وقتی متوجه بشد کنکفاره    ار  آنهانست  اتوجای من می ه  تجسم یافتة خدا ب

تر  ، ندامت من عمیق دگیراز گناه شدت بیشتری میسف  ات ، حس  ستچیزی مستلزم چه    آنها، و رفع  ستند ه بارسفات

به خدا    تقدس برای    ا رکنم خودم  که دوباره، دوباره و دوباره و دوباره صمیمانه سعی می  است  این ، و نتیجه  ود شمی

 م. ، منزجردو از گناهانی که مستلزم کفاره هستن نم اپشیمم که چقدر ویتسلیم کنم، به او بگ

دکتر جِی. آی. پَکِر   -  

 

شروط ایمان و شکستگی در زندگی هر کسی، چه ایماندار باشیم و چه نباشیم، اهمیت دارد. این شروط  

کند تا نزد خدا بروند و آمرزش  اند، فرصتی ایجاد میشان نپذیرفتهبرای کسانی که مسیح را به عنوان خداوند و منجی

از ما که متعلق به خداوند هستیم، اینها    آنانی . برای  کنند، و زندگی جدیدی در مسیح آغاز  دریافتشان را  گناهان 

شویم،  واقعی از گناهانی که همچنان مرتکب میسف  اتبا ایمان، و    ادائم مان را  یادآوری هستند که همچنان باید زندگی 

 کنیم.سپری کنیم، تا همچنان آمرزش و پاک شدن روزانه را دریافت 

شود، بیایید نگاهی  مان میس از بررسی شروط آمرزش که شامل ایمان در عمل و شکستگی قلبیحال پ 

 های معمول برای دریافت آمرزش بیندازیم. به واسطه

 

 ابزار
دهند. در نتیجه، به اشتباه فکر  فیض را تشخیص نمی   مبنایفیض و    ابزارگاهی مسیحیان تفاوت میان  

فیض برای دریافت فیض، یا حتی تحت فشار گذاشتن خدا برای نشان دادن فیض  های ابزار توان از  کنند که میمی
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از یک مبنا اهمیت دارد. برای اینکه بهتر بتوانیم تشخیص    ابزار خود به ما، استفاده کنند. پس تشخیص روشن یک  

وعی درمان دارد. هزینة آن درمان  که دیده، احتیاج به ن  ایجسمی آسیب    ة بدهیم، تصور کنید که شخصی برای معالج

معالجة کامل آن فرد،    ابزارتوانیم بگوییم  زیاد است، که توسط شخص دیگری به عنوان هدیه پرداخت شده است. می

 ه است. ای است که پرداخت شددرمان مربوطه است. اما مبنای مالی معالجه، هدیه

  ا یعمل    کی است که    یایستگ یشا  ا ی  نهیکه مبنا عبارت از زم   میخالصه کن  نی تفاوت را چن  نی ا  میتوانیم

 . است آمد ی پ  ا یانجام آن عمل  کار  و  ساز ای  لهی، وسابزار که  یدر حال  رد،یگ یم قرار  آن   بر آمد ی پ

همواره لیاقت و شایستگی مسیح است، که با زندگی    مبنا وقتی دریافت آمرزش یا فیض خدا مورد نظر باشد،  

  - 13:  1، کولسیان  28:  2۶هایی مانند متی  قربانی مرگش بر صلیب کسب کرد. این موضوع را در قسمتمطیعانه و  

شود، نه ما. و  شود. اما توسط مسیح کسب میآمرزش همواره کسب می.  کنیممیمشاهده    12:  2یوحنا  اول    ، و  14

  ابزار به خدا ابراز شود، چه توسط    امستقیمایمان است. ایمان که    بندد،می اصلی که فیض را در زندگی ما به کار    ابزار

 گیرد. است که خدا توسط آن فیض و برکات دیگر را در زندگی ما به کار می ایه وسیلاولین فیض باشد، 

ایمان  مختلفی اشاره میهای  ابزارکالم خدا به   کند. ما در جهت  از طریق آنها عمل می  معموال کند که 

دیگر را در دو دستة کلی خالصه کنیم، و ابتدا با دعا آغاز  های  ابزارتوانیم این  اهدافی که در این درس داریم، می

 .کنیم

، معرفی  ویبرای دریافت فیض و آمرزش  او معمول درخواست از  ابزار در سرتاسر کالم خدا، دعا به عنوان 

کند که  نی صحبت میطور عادی دربارۀ دعای اعتراف و توبه به عنوان ابراز ایماه  مقدس ب، کتابمثالشده است.  

،  40- 29:  8پادشاهان  اول  اینگونه دعاها در  ثیرگذاری  اتبندد.  خاطر آن آمرزش را در ما به کار میه  القدس بروح

 های زیاد دیگری تعلیم داده شده است.، و قسمت 9: 1یوحنا اول ، 22: 8، اعمال  11-1: 32مزمور  

هایی  ابزارشود،  ای ایمان که شامل اعتراف و توبه میاند، دعاهدر مورد کسانی که تازه خداوند را شناخته

بندد. به همین دلیل بود که  القدس ابتدا از طریق آنها آمرزش و نجات را در زندگی ایشان به کار میهستند که روح

خواند. و دعاهای اعتراف و توبه توسط  می  «بخشتوبة حیات »ایمان آوردن به مسیح را    ،، کلیسا 18:  11در اعمال  

  اول مان، اهمیت دارد. همانطور که در  دریافت فیض خدا در زندگی های  ابزار ما ایمانداران همچنان به عنوان    ة هم

 خوانیم: می 9: 1یوحنا 

 

اول  پاک سازد )اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی 

 (. 9: 1یوحنا 
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انگیز انجیل آن است که خدا به رایگان گناهان ما را بر مبنای آنچه مسیح برای ما کرده است،  خبر شگفت

 ، دریافت کنیم. ایمانپایة تی بر توانیم این آمرزش را فقط با درخواسآمرزد. میمی

 

و    د نی، فقط از این طریق که بیا دآمرز می   ا ر  ها گناهکار یم که خدا  هما تعلیم بد  ر اگ  دکنن ببینید، خیلی از مردم فکر می

  است  . ولی واقعیت این د کنن میا ارزارزش و بی ار  این تعلیم فیض خدا « ،پدر آسمانی، منو ببخش و بیامرز»: د نویبگ

  چون ، یا مبنای آمرزش خداست، بلکه  د دهنجات می  ا ر، نه به این دلیل که توبة ما، ما  دبر باالتر می  ارکه، فیض خدا  

 قیمت تنها پسرش، فراهم کرده. ن اگراندازه پرارزش و با مرگ بی ا رما  ۀدوبارخدا خودش مبنای آمرزش و آشتی  

دانکن ن گلیدکتر   -  

 

با فروتنی و خدمتگزاری    را  و سی سال مد  آی مسیح، پسر خدا، شخص دوم تثلیث بر زمین  ا این واقعیت که عیس

ما    نگناها خودش گرفت تا جریمة   رصلیب ب  روی  ار بدهی ابدی گناه    –سپری کرد و بعد رنج دید و بر صلیب مرد 

ما. پس    نگناها رای  نهایت ب، یک ارزش جاودانی، یک ارزش هنگفت، قیمتی بیستابدی این یک قیمت    د؛ بپرداز  ار

گیریم، اما  مجانی می  ار. ما این هدیه  مده آدست  ه  که تا به حال ب   ستفیضی ترین  ن ا گرنیست.  ن  اارزفیضی    الاص

 فقط به این دلیل که عیسی از همة وجودش برای ما گذشت. 

ستراوس ادکتر مارک   -  

 

. نه به این خاطر  دن وشبخشیده می  «، ببخشخداوند، منو  »:  دن ویگ و به سادگی می  د نورهمة کسانی که پیش او می 

، بلکه چون عیسی همه کار  ستعالی خیلی  ن  اشتوبه، یا  تسا  ن برای بخشیده شدن خیلی نجیبانهاشکه درخواست

 در مشارکت بپیوندیم. ن  ا مین اآسمانجام داده تا ما دوباره به پدر   ارالزم 

دانکن ن گلیدکتر   -  

 

معمول  های  ابزارکه عالوه بر دعاهای اعتراف و توبه، که    کنیمدر اینجا باید کمی توقف کنیم تا گوشزد  

عادی برای آمرزش    یا غیرطبیعی  ی  ماوراهای  ابزاربرای بخشش و آمرزش هستند، گاهی دعاهای شفاعت به عنوان  

 جای شخصی دیگر. ه درخواست یا دعا بتوان اینطور تعریف کرد: وساطت؛  کنند. شفاعت را میعمل می

- 19:  14های زیادی از دعاهای شفاعتی موثر به ثبت رسیده است. یک نمونه را در اعداد  درکالم خدا نمونه

:  30تواریخ    دومرا در    دیگری آنجا که خداوند گناه اسرائیل را در جواب دعای شفاعتی موسی بخشید.    ؛ بینیممی  20

طور شایسته برای عید پسح آماده نشده بودند، در جواب به شفاعت  ه خداوند قوم را که بآنجا که  ؛یابیممی  20  -18

های شفاعتی موثری  یابیم ایوب به طور معمول قربانیمی  بینیم، آنجا که درمی  5:  1در ایوب    همچنینحزقیا بخشید.  
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دهد  کنیم، آنجا که یعقوب تعلیم می مشاهده می  15-14:  5گذراند. و یکی دیگر را در یعقوب  برای فرزندانش می 

اند، آمرزش کسب کنند. خدا همیشه بخشش و آمرزش را در پاسخ  توانند برای کسانی که گناه کردهمشایخ کلیسا می

 دهد. کند. اما در موارد زیادی این کار را انجام می به دعاهای شفاعتی مومنین اعطا نمی

  های شفاعت کنند. به  القدس نیز برای مردم شفاعت میروح  های انسانی، پسر وفراتر از این نوع شفاعت

نیز    27-2۶:  8اشاره شده است. رومیان    25:  7، و عبرانیان  34:  8، رومیان  12:  53هایی مانند اشعیا  عیسی در قسمت 

 دهد. دربارۀ شفاعت روح تعلیم می 

از کلیساهای پروتستان  های مقدس است، که بسیاری  آمرزش عبارت از آیین های  ابزار دومین دستة کلی  

 هستند. خوانند و شامل تعمید و شام خداوند  ها میآنها را آیین 

کنیم، باید به روشنی بگوییم که منظور ما دیدگاهی نیست  استفاده می «آیین مقدس» وقتی ما از اصطالح 

در    « آیین مقدس»ت  است. بلکه، عبار  بنیان نهاده شده مورد شام خداوند و تعمید    که در کلیسای کاتولیک روم در 

است.    های پروتستان نیز برای اشاره به شام مقدس و تعمید مورد استفاده قرار گرفته تاریخ توسط بسیاری از فرقه

ابراز ایمان خود و دریافت برکات  های  ابزار های مقدس که خدا برای کلیسا به عنوان  اند، آییناینها مراسمی خاص

در  ها متفاوت هستند. اما همگی به نوعی  پروتستان در جزئیات کارکردهای این آیینهای  . سنت کردمقرر    االهی

 ویژگی خاص آنها توافق نظر دارند. 

شوند. پس  می  بدگمانی آمرزش هستند، دچار  های  ابزارگاهی مسیحیان با شنیدن اینکه شام خداوند و تعمید  

آمرزش    مبنایآنها    فضیلتی ندارند که آنها را اثربخش کند.ها به خودی خود  این آیین  کنیم  کیداتمهم است که  

 نیستند. 

تعلیم میدر عین حال، کتاب ایمان مقدس  ما  ابراز  دهد که وقتی  تعمید  به واسطة شام خداوند و  را  مان 

 گیرد. مان به کار میها را برای آمرزش در زندگی القدس این آیینکنیم، روحمی

از تعمید به عنوان    14-12:  2، و کولسیان  7- 1:  ۶، رومیان  38:  2، اعمال  4:  1هایی مانند مرقس  در قسمت 

 برای فیض صحبت شده است. ابزاری

 گوش بدهید:  1۶: 22های حنانیا به پولس در اعمال فقط به عنوان نمونه به گفته 

 

  رسوالن  ده، خود را از گناهانت غسل ده )اعمال نمایی؟ برخیز و تعمید بگیر و نام خداوند را خوانمیخیر اتو حال چرا 

22 :1۶ .) 

 

 « .یابد غسل می»شود یا  گوید که گناهان پولس به واسطة تعمید آمرزیده میحنانیا در این دستورالعمل، می
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های دیگری نیز آمرزیده شویم.  توانیم به روش الزم و ضروری برای آمرزش نیست. می  ابزارالبته، تعمید  

کند که او  بیان می  43:  23دزدی که بر صلیب به عیسی ایمان آورد هرگز تعمید نگرفت. با این وجود، لوقا  ،  مثال

گیرد که  آمرزش و نجات را یافت. پس نباید به اشتباه فکر کنیم آمرزش و نجات تنها در دسترس کسانی قرار می 

کاربرد   ابزار ه تعمید به طور معمول به عنوان یک دهد کاند. اما کالم خدا به طور کامال روشن نشان میتعمید گرفته

 کند. آمرزش در زندگی ما عمل می

داد که شرکت در شام خداوند  . پولس به صراحت تعلیم میصحت داردهمین موضوع برای شام خداوند نیز  

:  10قرنتیان    اول برای دریافت مزایایی است که مرگ مسیح، برای ما دارد، از جمله آمرزش. به آنچه او در    ابزاری

 نوشته گوش بدهید:  1۶

 

گوییم، سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و  پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می   ة آیا مقصود از نوشیدن پیال

 مژده(.  ،1۶: 10قرنتیان اول خوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ )آیا وقتی نان را پاره کرده می

 

دانستند که جواب این سواالت  معلوم بودند. همة خوانندگان نامة پولس می های  پاسخ با    هاییپرسش اینها 

 شویم. کنیم، با مسیح متحد میاست. وقتی با ایمان در شام خداوند شرکت می «بله، البته »

در طول   است که  نجات  از  برکتی عظیم  گناهان،  نوایمان  تجربه می  زندگی مسیحی آمرزش  کنیم. چه 

همچنان ادامه دارد. و نتیجة    زنیم،وقتی ما با مسیح قدم می ای است که  باشیم، چه ایمانداران قدیمی، آمرزش جنبه

 آن برکات زیاد دیگری نیز هست.

پایه بین سال جان وسلی،  متدیست که  کلیسای  در  می  1791تا    1703های  گذار  آمرزش  دربارۀ  زیست، 

 گوید گوش بدهید: سر کوه صحبت کرده است. به آنچه می  ة موعظخود در تفسیر « 2۶موعظة شماره  »

 

سهمی در میان کسانی که    به واسطة ایمانی که در اوست   کنیم، به محض اینکه... آمرزش از گناهان را دریافت می

یعنی  یابیم. گناه قدرت خود را از دست داده است: دیگر بر کسانی که تحت فیض قرار دارند  اند نیز میتقدیس شده

که اکنون هیچ لعنتی بر کسانی که در مسیح عیسی    شان شده، هیچ تسلطی ندارد. همچنانلطف خدا شامل حال 

اند. عدالت شریعت در آنها به انجام رسیده، و  شدههستند، وجود ندارد، به همان شکل آنها از گناه و از تقصیر آزاد  

 روح هستند. دارند، بلکه به دنبال نمی  دیگر به دنبال جسم قدم بر 

جان وسلی  -  
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  این اش معنی ااساسترین واقعیتی است که ما مسیحیان داریم. ارزش  به نظر من آمرزش گناهان، به همین شکل، با 

ن داشته باشیم. وقتی به جهان امروز  ا من آمرزیده شدیم، تا رابطة درستی با خدای آفرینندهامکه ما از گناهان   است

فرهنگ ما    در بینیم که مردم مشتاقانه به دنبال معنا، مفهوم و هدف هستند. و سردرگمی زیادی  کنیم، مینگاه می

؟ مردم برای پیدا کردن معنا و  مهست  اینجا؟ من چرا ست؟ دلیل زندگی کردن چیستچی. منظور از زندگی وجود دارد

  هست   . منظورم این د نوردر پیش مین تا اعتیاد به موادمخاشو جنسیت  شغل   انتخاباز    -د  کننمفهوم هر تالشی می

  به   ار  نمااساسی . ولی انجیل نیاز  دنورکه مردم برای پیدا کردن خوشی و شادمانی دنبال همه نوع راه و روشی می

.  خلق کرده  ار، با کسی که ما  است  نامآفریننده که در ارتباط درست قرار گرفتن با   وید گ می  به ماعنوان یک انسان  

.  بگیرد خودش    رب  او غضب خدا ر  دبده  اما ر  ن گناها  ۀکفارفرستاد تا    ای مسیح راخدا پسرش عیس   وید گمی انجیل  

از    توانیممی  میکن  اعتماد به او    راگکه  ،  د نوما آمرزیده بش  نفرستاد تا گناها   ارپسر خودش    ،خاطر محبتشه  خدا ب

کنیم،  ی مسیح رو میابرای این آمرزش به عیسکنیم، وقتی  پیدا میرا  . وقتی این تجربه  م یوش  ده یبخش  ن امن گناها

با دنیاست. ناگهان متوجه  ک درستی  حقیقت یچون در    میکنیم   درستی  احساس به طور باورنکردنی احساس آرامش،  

ن لحظه متوجه  اراست و درستی با خدا داشته باشیم. هم  ةرابطیم برای همین آفریده شدیم. آفریده شدیم تا  وشمی

 یم. وشمی

دکتر تام شراینر   -  

 

 ایم تا به موضوع بعدی ایمان یعنی: قیام جسمی بپردازیم. آمرزش از گناهان، آماده  ۀآموزپس از بررسی 

 

 قیام  
 کنیم: این عبارت را یادآوری می اعتقادنامة رسوالن از

 

 من ایمان دارم به...   

 قیام مردگان.   

 

کند. قیام خود عیسی پیش از این در  قیام عیسی صحبت نمیکه اعتقادنامه از    کنیمدر اینجا باید روشن  

قیام  »گوید عیسی در روز سوم از مردگان برخاست. وقتی اعتقادنامه در مورد  اعتقادنامه آمده، یعنی همانجا که می

جالل  قیامت عمومی را مدّ نظر دارد، یعنی قیام همة مردم در هنگام بازگشت پر  یا   کند، قیام صحبت می  « مردگان

 مسیح. 
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 لعنت
شود،  قیام عمومی جسم را در سه قدم بررسی خواهیم کرد. اول، به لعنتی که منجر به مرگ جسمی ما می

کند. و سوم، به بررسی  برای جسم ما عرضه میرا دهیم که انجیل مسیح، حیات اندازیم. دوم، توضیح مینگاهی می

که منجر به مرگ کالبد    کنیمه خواهد کرد. بیایید با لعنتی آغاز  بدن ما رهایی را تجرب  ا نهایتپردازیم که  طریقی می

 شود. جسمی ما می

فیزیکی آفرید.    غیر   جان فیزیکی و    جسمها را با  های قبل دیدیم، خدا انسان همانطور که در یکی از درس 

انسانی عالوه بر جان،  که هر    کنندمی ها استدالل  ، بعضی سنت 23:  5تسالونیکیان    اولو    12:  4اساس عبرانیان    بر

های  آیه وجود دارد که در آنها یکی از این اصطالحات برای اشاره به جنبه  200دارای یک روح نیز هست. اما در حدود  

گیرند  های مسیحی نتیجه میفیزیکی وجود ما به عنوان یک کلیت به کار رفته است. پس، اکثر سنت  درونی و غیر

  بخش ها دارای دو  شاره به یک واقعیت اصولی یکسان دارند، و اینکه انسان هر دو ا  « روح»و    «جان»که کلمات  

 اصلی یعنی بدن و جان هستند. 

های فاسد کنندۀ آن نبود. اما وقتی آدم  گناه و قدرتثیر  ات مان تحت  پیش از سقوط ما در گناه، بدن و جان 

منجر به مرگ    ا نهایت. و این فساد بدنی  کردفاسد  را نیز  شان  جسم شان، بلکه  و حوا در گناه افتادند، گناه نه تنها جان 

 گوش بدهید:   19: 3فیزیکی آنها شد. به لعنت خدا بر آدم در پیدایش 

 

با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چرا که تو خاک هستی و  

 (. نوۀ هزار،19:  3به خاک باز خواهی گشت )پیدایش 

 

، او هر دوی آنها را لعنت کرد. بخشی از لعنت او، شامل فانی  دندکر وقتی آدم و حوا نسبت به خدا گناه  

ها نسل آدم و حوا هستند، همگی  گردند. و چون همة انسان می  میرند و به خاک بازمی   ا نهایتشد. آنها  شان میبودن 

 نویسد: می 12: 5ن آییم. همانطور که پولس در رومیاما با همین فساد به دنیا می

 

گناه به وسیلة یک انسان به جهان وارد شد و این گناه، مرگ را به همراه آورد. در نتیجه، چون همه گناه کردند،  

 مژده(.  ، 12:  5بر گرفت )رومیان  مرگ همه را در

 

همان لعنت  گذاشت. و چون ما نسل طبیعی آنها هستیم، ثیر ات گناه از لحاظ روحی و فیزیکی بر آدم و حوا  

کند.  مقدس آن را مرگ روحانی توصیف میشود که کتابرا بر دوش داریم. نفس یا جان ما در حالتی وارد جهان می
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هایی مانند رومیان  ایم. در این مورد در قسمت ما تحت داوری خدا، هرگونه توانایی خشنود کردن او را از دست داده

 خوانیم.می 8-1: 8، و 19 - 12:  5

ها و  ها، بیماری ز درست مثل آدم و حوا توسط گناه فاسد شده است. این فساد منجر به ناراحتیبدن ما نی

کند. گناه همة  این موضوع صحبت می  ۀدربار  25-4: 7و   19-12: ۶شود. پولس در رومیان  می  جسمیمرگ    انهایت

ه نجات در مسیح، جان و جسم ما  سازد. اما وعدۀ عالی خدا این است کمان را فاسد میوجود ما اعم از جسم و جان 

 دهد. را رهایی می

 

طور  ه  . ما اغلب با همین زبان این موضوع را بدمسیحیان هرگز نباید مرگ انسان را موضوعی طبیعی قلمداد کنن

و فقط در مراسم یادبود   « .او زندگی طوالنی خوبی داشت» یم: ویگیم. گاهی در مراسم خاکسپاری می ویگ روزمره می

که دیدگاه    است   واقعیت این  ، نه  »چه مصیبتی.«یم: ویگاند می کسانی که در سنین بیست یا سی سالگی از دنیا رفته

از ابتدا   کهشدیم  آفریده. ما ستغیرعادی که مرگ انسان  است  این. دیدگاه یک مسیحی د مسیحی نباید اینطور باش

. او با  د کنوایت آفرینش، خدا در روز هفتم استراحت مییم چطور، حتی در رویگ مین  ا خودمتا ابد زندگی کنیم. با  

نسبت به    ا رن  اتعهدمیم و  هجالل بد   ا رکردیم تا او  . ما هم زندگی میودشوارد لذت حیات می  کامال آفرینش خود  

  باب   پیدایشنشدیم. اما در عوض، مزد گناه، ورود گناه به جهان،    آفریده یم. ما هرگز برای مردن  هآفرینش انجام بد

. مرگی که هم جسمانی و هم  مرگ است،  مدهآ  2  باب   ، و در پیدایشویدگمی که پولس رسول  نطور  آ، مزد گناه  3

 .ستروحانی 

استفان ولومدکتر   -  

 

بَرد. اما در  مرگ فیزیکی به نوعی برای ایمانداران یک برکت است، چون ما را مستقیم به حضور مسیح می

نیز هست.   طبیعی  غیرهاست، اما به طور ناگواری انسان  عمومی ةتجربتر، مرگ فیزیکی فجیع است. معنایی اساسی

مان کامل  های ها را نیافرید تا بمیرند؛ بلکه تا زندگی کنند. نجات ما تا زمان بازگشت مسیح و رهایی بدن خدا انسان 

 شود. نمی

د،  نکنهایی از انجیل که قیام ما را تضمین میجنبه پس از بررسی لعنت و نتایج مرگ فیزیکی، بیایید به  

 بپردازیم. 

 انجیل
اید که معتقدند ما به صورت ارواح از جسم جدا شده، ابدیت را در  تا به حال با چند مسیحی برخورد کرده

از    آسمان خواهیم گذراند؟ شاید تعدادشان کم نباشد. شاید عجیب به نظر برسد، اما آموزۀ قیام مردگان در بعضی 

ناشناخته است. یکی از دالیلش این است که مسیحیان اغلب اهمیت بدن انسانی ما    کامال  اتقریب کلیساهای امروزی  
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های  دهد که در هنگام بازگشت مسیح، نه فقط جان کنند. اما کالم خدا به روشنی این مژده را به ما می را درک نمی

 یابد. مان نیز جالل میما، بلکه بدن 

 

 عهد عتیق 
زمینة  بررسی این امر که قیام جسمانی بخشی از انجیل است، به سه مسئله خواهیم پرداخت. اول، به پیش  در 

کنیم. دوم، خواهیم دید که این موضوع به روشنی در عهد جدید اعالم شده  این آموزه اشاره می  ۀ دربارعهد عتیق  

 . کنیم ت خواهیم کرد. بیایید با عهد عتیق آغاز است. و سوم، دربارۀ رابطة میان قیام ایمانداران و قیام عیسی صحب

خوش، در    بسیاری از مسیحیان امروزی توجهی به این موضوع ندارند که کلمة انجیل به معنی مژده یا خبر 

 کنیم. مشاهده می  15:  1، و ناحوم  1:  ۶1و    7:  52در اشعیا    ا مشخصواقع از عهد عتیق گرفته شده است. این موضوع را  

 گوش بدهید:   7:  52نمونه، به اشعیا به عنوان 

 

آورد. او پیروزی را اعالم  آید، و مژدۀ صلح را می ها به زیر میآوری که از فراز کوهچه خوشی بزرگی است دیدن پیام

 . مژده(  ، 7: 52)اشعیا  « !خدا پادشاه شماست» گوید: کند و به صهیون می می

 

خدا قومش را با غلبه بر دشمنان خودش و آنها، نجات  این بود که    « انجیل»یا    «خوش   خبر »در عهد عتیق،  

شان آزاد خواهد کرد.  خواهد داد. در معنای محدود کلمه، خبرخوش این بود که خدا قومش را از ستم دشمنان زمینی

های ناشی از سقوط آدم و حوا در گناه بود. خدا  خوش عبارت از خنثی شدن همة لعنت  تر، خبر اما در معنای کلی

آورند، مبارک  همة کسانی را که به او ایمان می  انهایتدهد، و  ی آسمانی پرجاللش را تا زمین گسترش میپادشاه 

 سازد.  می

البته، نجات خدا در عهد عتیق بر مبنای پیروزی مسیح در آینده بود. هرچند مسیح هنوز نیامده بود تا برای  

کرد. در  بمیرد. این وعده برای تضمین نجات آنها کفایت میجای قومش  ه  گناه جان بدهد، اما وعده داده بود که ب

 رساند. واقع، هرگونه امید به نجات در عهد عتیق اشاره به مسیح داشت و به کاری که او به انجام می

 کند: های عهد عتیق را توصیف می، قربانی 5-1: 10گوش بدهید که چگونه عبرانیان 

 

ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از   ست، نه صورت واقعی آنها... شریعت فقط سایة چیزهای نیکوی آینده ا

قربانی و هدیه را نخواستی، اما بدنی برای من مهیا  »میان بردارد. از این رو، هنگامی که مسیح به جهان آمد، فرمود:  

 (. ۀ نوهزار،  5-1:  10)عبرانیان  «. ساختی
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هایی از واقعیتی بودند که بعدها در مسیح  عتیق فقط سایههای عهد  گوید که قربانینویسندۀ عبرانیان می 

دریافت شد. قربانی حیوانات هرگز کفارۀ کاملی برای گناه نبودند، چون از دید خدا الزم بود که گناه انسان با مرگ  

مناسب    امالکانسانی او کفارۀ    ا تمامتوانستند به عیسی اشاره کنند، که مرگ  ها می انسان مجازات شود. اما آن قربانی

 و موثری برای گناه بود. 

خواهد رسید که خدا همة    شد، روزی فرا به عنوان بخشی از انجیل عهد عتیق، به قوم خدا تعلیم داده می

شان داوری خواهد کرد. آنها که با عدالت و ایمان  خاطر اعماله برخواهد خیزاند و آنها را ب را  اندهایی که مردهانسان 

اند، دچار لعنت و مجازات ابدی  اند، برکتی جاودانی خواهند یافت. اما کسانی که علیه خدا سرکشی کردهبه خدا زیسته

به    ا عمومدانان مسیحی  االهید یافت.  ن خواهند گردید. هر دوی این پیامدها تا ابد در قالب کالبد جسمانی ادامه خواه

 کنند. ، اشاره میاالهیاین واقعه به عنوان آخرین داوری 

در خط زیر، اشاره به داوری نهایی    اعتقادنامة رسوالن   های گذشته دیدیم، نطور که در یکی از درس هما

 دارد: 

 

 او از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. 

 

بتوان در دانیال باب    را  شوددهد داوری نهایی شامل قیام جسمی میترین عبارتی که نشان می شاید روشن

 ای به دانیال این پیام را داد که در آینده خدا قوم خود را از ظلم و ستم خواهد رهانید. که در آن فرشتهیافت   12

 شنید، گوش بدهید:  2- 1:  12به آنچه دانیال در دانیال 

 

در آن زمان قوم تو رهایی خواهد یافت، یعنی هر آنکه نامش در کتاب نوشته شده باشد. و بسیاری از آنان که در  

اند بیدار خواهند شد، اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و حقارت جاودان )دانیال  ین خوابیدهخاک زم

 (. نوۀ هزار، 2 - 1: 12

 

کند.  اند، به طور مشخص اشاره به قیام جسمی میگوید که در خاک زمین خوابیدهوقتی دانیال از کسانی می 

 خیزند. می ها هستند که برای داوری نهایی بر خوابد. و این بدن بدن می تواند در خاک زمین بخوابد؛ اما جان نمی

داوری صحبت می روز  از  نیز  اشعیا  اشعیا  در  او  آنچه  به  است.  قیام عمومی    21-19:  2۶کند که شامل 

 نویسد، گوش بدهید: می
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خاک ساکنید، برخیزید و فریاد  که در    خواهد خواست. ای شما  شان برهای اما مردگان تو زیست خواهند کرد، و بدن 

آید تا ساکنان  هان، خداوند از جایگاه خویش بیرون می   زمین مردگان را بیرون خواهد افکند...  شادمانی سردهید...

 (. نوۀ هزار، 21-19:  2۶شان برساند )اشعیا زمین را به سزای تقصیرات 

 

در خاک ساکنندبار دیگر می  یک یعنی کسانی که  مردگان،  بر بینیم که  قبرشان  از  با زندگی جدیدی   ،  

آید تا مردم زمین  افتد، زمانی که خداوند میزاید. این موضوع در متن داوری اتفاق میخیزند، انگار زمین آنها را می می

 شان برساند. را به جزای گناهان 

در متن داوری    ، شووُلهاویه یا   آموزۀ قیام مردگان در بسیاری از متون عهد عتیق که دربارۀ رهایی از  

. اما در ایوب  28-24:  73، و مزمور  15-7:  49در مزمور   مثالخورد،  چشم میه  نهایی و پرداخت غرامت گناه است ب

آید و بر زمین  که می   ببیند   ، ایوب با اطمینان ایمانش را به اینکه قیام خواهد کرد تا خدا را در روزی 27  - 25:  19

   .دنکمی  اعترافایستد، یعنی در روز داوری، می

 

هایی به  در عهد عتیق هم اشاره   امطمئن قیام و داوری آینده در عهد عتیق به اندازۀ عهد جدید، روشن نیست. ولی  

. دانیال  د نیآ بیرون مین  ا قبرشاز    د و نوش که مردگان زنده می  د کنصحبت می  این   اشعیا دربارۀ  مثال وقوع آن هست.  

.  دبرای داوری نهایی حاضر هستن ران  یشر که مردگان اعم از عادالن و    د کن هم به طور مشابه دربارۀ وقتی صحبت می

. فریسیان زمان عیسی معتقد  شدباور می   آنهاوسیلة بعضی از یهودیان، نه همة  ه  کم بکه دست  ستپس این اعتقادی 

  د حرافی پرسیدن سوال ان  کدربارۀ قیامت ی  او  ازو    دمدنآ. صدوقیان نه. ولی خود عیسی، وقتی صدوقیان  دبه قیام بودن

از متنی نقل قول می دن همسخره جلوه بد  ا رتا موضوع   ابراهیم، خدای  »:  ویدگ که خدا می  دکن، عیسی  من خدای 

  مثال پس،  « .هاستها نیست، بلکه خدای زنده خدا خدای مرده »:  وید گ و عیسی می «. ق، و خدای یعقوب هستم ااسح

با آن    رابطة شخصی   ک، در واقع این یاست  ارتباطی بر اساس عهد   ، دکنابراهیم، وقتی خدا با کسی ارتباط برقرار می

یم خدا تا ابد با  ویکه بگ  د، معنی ندار ود، و دوباره هرگز بیدار نشدن اابراهیم قرار بود زیر خاک باقی بم  ر و اگ  ستهفرد  

ه آموزۀ قیام  ب  بدون شک و شبههکه البته، عهد جدید    ن است. پس معنیش ای د ابراهیم ارتباطی بر اساس عهد دار

 .ستسرسپردگی . و البته، قیام عیسی مُهر نهایی بر این تعهد و هست  متعهد

 دکتر جان فرِیم -              

 

بیایید پس از بررسی این موضوع که قیام عمومی در انجیل عهد عتیق گنجانیده شده، نگاهی به این واقعیت  

 سهمی دارد. بیندازیم که این قیام در پیام انجیل عهد جدید نیز 
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 عهد جدید 
بزرگترین تفاوت میان اعالم انجیل در عهد عتیق و عهد جدید این است که در عهد جدید، رهاننده سرانجام  

شود. اکنون خدا به واسطة پسرش،  آمده بود. او سرانجام در تاریخ به عنوان عیسای ناصری شناخته میبه زمین  

دارد که عیسی خداوند است، به این معنی  کید  اتهد جدید اغلب  کرد. به همین دلیل است که ععیسی سلطنت می

قرنتیان  اول  ، و  9:  10، رومیان  3۶:  2، اعمال  11:  2هایی مانند لوقا  که او پادشاه حاکم است. این موضوع را در قسمت 

 کنیم. مشاهده می 3: 12

 

. تفاوتی که  د رس، از راه میاالهی نجات در عهد عتیق و عهد جدید به طور مشابه از طریق ایمان به وعدۀ تدارک  

که    ستای ، بلکه مربوط به ویژگی خاص وعدهد ربطی به ایمان به خدا ندار  د ایمان عهد عتیق با ایمان عهد جدید دار 

نگر  گذشته ای که هنوز انجام نشده. ایمان در عهد جدید  به وعده  د، نگاهی به جلو دار   ا اساسداده شده. ایمان عهد عتیق  

شامل ایمان به خدا برای تدارک    ی آنها ای که انجام شده. پس هر دو، به وعدهدکنو به صلیب در عقب نگاه می  است

 نیستیم.  آن مین اتو ما قادر به  دده که او انجام می  دنجاتی هستن 

دکتر رابرت لیستر   -  

 

دیدیم،    5- 1:  10د. همانطور که در عبرانیان  ن رسای نجات عهد عتیق، در عیسی به انجام میهتمامی وعده

،  1۶:  3، و غالطیان  13-8:  15های عهد عتیق به آن اشاره داشتند. و در رومیان  مرگ او واقعیتی است که قربانی

بخشد. عهد  تحقق می  را  ودعهد عتیق داده شده ب  پدرانهایی که به  دهد که انجیل عیسی وعدهپولس تعلیم می

کند، یعنی این خبر خوش را که پادشاه  مییید  اتهای زیاد دیگری انجیل عهد عتیق را  جدید به این روش و روش 

 سرانجام آمده تا قوم خود را به واسطة فیض، از طریق ایمان، نجات ببخشد.  االهی

:  22داد که قیام عمومی در داوری نهایی به وقوع خواهد پیوست. به عنوان مثال، در متی  عیسی تعلیم می 

، او  14-13:  14شمارد. در لوقا  ، عیسی انکار قیام عمومی توسط صدوقیان را مردود می38-27:  20و لوقا    32  - 23

:  11کند. و در یوحنا  ایمانداران را بر مبنای اینکه در قیامت پاداش خواهند یافت، تشویق به انجام کارهای نیک می 

گفت،    37:  20د. به آنچه عیسی در لوقا  کنمیکید  ا تدر حین صحبت با مارتا، خواهر ایلعازر، بر این آموزه    2۶  - 24

 گوش بدهید: 

 

 (. نوۀ هزار، 37:  20کند )لوقا  ی موسی نیز در شرح ماجرای بوتة سوزان آشکار میحقیقت برخاستن مردگان را حت 
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که آموزۀ قیام عمومی پیش از آن در عهد عتیق آشکار شده بود. همین تفکر   کندتاکید می در اینجا عیسی 

م جسمی مردگان به  های کلیسایی، قیا، در بسیاری از شاخهسفانهامتگیرد.  قرار میکید  اتدر سراسر عهد جدید مورد  

شود. بسیاری از مسیحیان معتقدند که ما در تمام ابدیت، ارواحی جدا از جسم باقی  ای نادیده گرفته میهدطور گستر 

های اولیة ایمان مسیحی توصیف شده  ، قیام مردگان به عنوان یکی از آموزه2-1:  ۶خواهیم ماند. اما در عبرانیان  

شود. در واقع،  ای برای انجام کارهای نیک قلمداد میایمانداران به عنوان انگیزه  ، قیام35:  11است. و در عبرانیان  

به وعده اشاره می  ا مرتبرسوالن   دارند.    های عهد عتیق درکردند که مسیحیان  ایمان  قیام  به  می   مثالمورد  توان 

  - 14:  24و    8-۶:  23مراجعه کرد، و همچنین به عملکرد پولس در اعمال    2-1:  4عملکرد پطرس و یوحنا در اعمال  

 گوش بدهید:   15- 14:  24پولس از خدمتش در اعمال  ة دفاعی. به عنوان نمونه، به 21

 

کنم و  مان را عبادت میدای پدران خوانند، خکنم که با پیروی از طریقتی که آنان بدعتش میاما نزد شما اعتراف می

به هر آنچه نیز که در تورات و کتب پیامبران نوشته شده، اعتقاد دارم. من هم مانند ایشان امید بر خدا دارم و معتقدم  

 (. نوۀ هزار،  15-14: 24برای نیکان و بدان قیامتی در پیش است )اعمال  

 

مشابه امید یهود است.    ا دقیقعمومی در قیامت نهایی    کند که امید مسیحی به قیامدر اینجا پولس اشاره می

 تفاوتش این است که مسیحیان معتقدند این قیامت توسط مسیح به انجام خواهد رسید. 

مهم است که بدانیم نقشة نجات خدا همواره همان بوده است. او برای اسرائیل باستان یک روش نجات و  

یهودیان تفاوتی ندارد. عهد عتیق   ت. روش نجات یهودیان با غیربرای ما روش دیگری برای نجات مقرر نکرده اس

شان  . یکی از دالیلی که مسیحیان عهد عتیق را به عنوان کالم خدا در زندگی یکی هستند و عهد جدید در تعلیم خود  

مسیحیان    اند. دارند، همین است. قوم خدا همواره به واسطة فیض، از طریق ایمان، و در مسیح نجات یافتهگرامی می

بخشی از یک تاریخ طوالنی مدت از رحمت و رهایی هستند که خدا برای قوم وفادار به خود تدارک دیده است. و  

 دهند. انگیز تعلیم می مقدس، یعنی هر دو عهد، دربارۀ این حقیقت شگفت تمامی کتاب

قیام مردگان است،  خوش    اکنون پس از مشاهدۀ اینکه در هر دو عهد عتیق و جدید، انجیل شامل خبر 

 بیایید نگاهی به رابطة میان قیام ایمانداران و قیام عیسی بیندازیم.

 

 قیام عیسی 
کم دو رابطة بسیار مهم میان قیام عیسی و قیام ایمانداران وجود دارد.  دهد که دستعهد جدید تعلیم می 

حیاتی مبارک خواهیم    ،ایممتحد شده  به این دلیل که با مسیح در قیام او   ا مشخص  مان ، ما پس از قیام اینکه  اول

 نویسد: می 5- 4: ۶داشت. همانطور که پولس در رومیان  
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طوری که مسیح به وسیلة قدرت پرشکوه  پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان

رگی مانند مرگ او با او یکی شدیم،  ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مپدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه

 ، مژده(. 5-4: ۶به همان طریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یکی خواهیم بود )رومیان  

 

ه  سازد، و در نتیجه دِینی که بدهد که تعمید از طریق ایمان، ما را با مرگ مسیح متحد میپولس تعلیم می 

آمد دیگر این تعمید متحد کردن ما با قیام مسیح نیز هست، که نتیجة آن  پی شود.مان داریم پرداخته می خاطر گناه

هایی  مان در آینده خواهد بود. اتحاد ما با قیام مسیح در قسمت مان در زمان حاضر، و قیام فیزیکی بدن تولد تازۀ روح 

 آمده است.    12:  2، و کولسیان  12- 10:  3، فیلیپیان 22- 21: 15قرنتیان اول مانند 

ایم، تضمین قیام خود ماست. به آنچه پولس در  نتیجة این واقعیت که ما با عیسی در قیامش متحد شده

 نویسد گوش بدهید: می 23- 20: 15قرنتیان اول 

 

گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد،  زیرا همانراستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است.  ه  اما مسیح ب

میرند، در مسیح نیز همه  گونه که در آدم همه میرستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان

زنده خواهند شد. اما هرکس به نوبة خود: نخست مسیح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به  

 (. نوۀ هزار،  23- 20:  15قرنتیان اول )اویند 

 

شود که  کند که شامل همة کسانی میپولس در اینجا به قیام عیسی به عنوان نوبر محصولی اشاره می

بینیم. این نوبرها فقط برداشت اول از برداشت  می  17:  23متعلق به او هستند. این موضوع را به طور مثال در الویان  

شدند، چون اسرائیلیان  آمدند. آنها نوعی ضمانت محسوب میۀ کل محصول به حساب می کل محصول بودند، و نمایند

دادند که مابقی محصول را برای خود برداشت خواهند کرد.  شان را نشان می با تقدیم نوبر محصول به خداوند، ایمان 

در نظر دارد ما را نیز به همان شکل از مردگان برخیزاند. پس،    کامال خدا نیز با ارائة قیام عیسی به ما، نشان داد که  

ما را به واسطة    دانیم خدامطمئن باشیم که در آینده قیام خواهیم کرد، زیرا می  کامالتوانیم به عنوان ایمانداران  می

 قیام مسیح برای آن روز مُهر کرده است. 

های ماست، و به انجیلی که حیات  اش مرگ بدن تا به حال در بررسی قیام جسمی، به لعنتی که نتیجه

 د. ن کنتجربه می  اواقعهای ما رهایی را  ایم تا ببینیم چگونه بدن کند، پرداختیم. و حاال آمادهجسمی را به ما عرضه می
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 ایی ره
هایی که ایمانداران در طی زندگی  مان را در سه مرحله بررسی خواهیم کرد: اول، تجربههای رهایی بدن 

شود. و سوم، زندگی جدید  مان آغاز میهای ما که با مرگ فیزیکیشان بر زمین دارند. دوم، حالت میانی بدن کنونی

 مان در حال حاضر آغاز کنیم. ندگیقیام کرده، که با بازگشت مسیح شروع خواهد شد. بیایید با ز

 

 زندگی حاضر 
کنند، اما در واقع  مان در روز قیامت صحبت میهای هرچند مسیحیان به طور معمول دربارۀ رهایی بدن  

شود.  مان آغاز میالقدس در ما با شروع ایمان های ما از زمان سکونت روحدهد که نجات بدن مقدس تعلیم میکتاب

منجر    ا فوراشاره شده است. با این وجود که سکونت روح    11-9:  8هایی مانند رومیان  روح در قسمت به این سکونت  

کند، درست همانطور که پولس  مان در آینده مُهر میهای شود، ولی ما را با ضمانت رهایی بدن به قیام بدنی ما نمی

 دهد. تعلیم می 14-13: 1در افسسیان  

القدس  روحاز حضور و سکونت     ا دائم،  ما  در طول روند تقدیس   ا مخصوص  های ما در تمامی عمرمان، و بدن 

کند  القدس ما را برای خدا جدا میمان است. روحد. تقدیس شدن بدن ما همان تقدیس شدن جان و نفس نبربهره می

شویم،  سازد. او به تقدیس کردن ما در طول عمرمان، با بخشایش گناهانی که در این بدن مرتکب میو پاک می

آل،  کنیم. به طور ایدهمان برای احترام و تکریم خداوند استفاده میهای یابد که از بدن دهد و اطمینان می ادامه می 

مان خدا را تکریم کنیم، و آنطور که در  های با بدن   20:  ۶تیان  نقراول  شود که طبق تعلیم پولس در  نتیجه این می

 . کنیمهای زنده به خدا تقدیم به عنوان قربانی  مان راهایخوانیم بدن می 1: 12رومیان  

 

 حالت میانی 
مان هم ادامه  فیزیکی های ما ایمانداران در زندگی حاضر، این روند در طول مرگ  پس از شروع رهایی بدن 

 یابد. می

میانی  حالت    ال معموشود. این مرحله را  مان جدا میمیریم، بدن ما به طور موقت از جان یا نفس وقتی می

ای که در قیامت خواهیم داشت. در طول این حالت  خوانند، یعنی حالتی بین زندگی کنونی ما بر زمین، و زندگیمی

و   3:  17هایی مانند متی  گیرد. کالم خدا دربارۀ این موضوع در قسمت میانی، جان ما با مسیح در آسمان مسکن می

 کند. صحبت می  8-۶:  5قرنتیان  دوم

ماند. بدن ما همچنان توسط گناه فاسد  مان بر زمین باقی میجان ما در آسمان است، بدن   که  اما در حالی

بگذارد  ثیر  ا تتواند بر ما  سازد دیگر نمیکند. اما گناهی که آن را فاسد میآن این موضوع را ثابت می ةتجزیاست، و  

کند. از  ما را از سلطة گناه آزاد می  ، مرگ11- 2:  ۶تا مرتکب گناه شویم. از یک سو، طبق تعلیم پولس در رومیان  
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باشد،    مان در گور در حالت غیرسوی دیگر، بدن  بد  یا  یا احساس خوب  به فکر، عمل  قادر  اینکه  بدون  هوشیار، 

 آرامد. می

گوید که بدن ما  مقدس هرگز نمی مان به طور موقتی در مرگ جدا هستند، اما کتابو هرچند بدن و جان 

  از   ی بخش  همچنان   باشد،  مانده  مفقود   ای دیگر قسمتی از وجودمان نیست. بدن ما چه به صورت مدفون، خاکستر  

گوید سموئیل در خانة  می  1:  25سموئیل  اول مثالد.  نهای زیادی از این موضوع در کالم خدا وجود دار. مثال استم

د مدفون شد. و برگردان دائمی  ود در اورشلیم، در شهر داووگوید داوی م  10:  2پادشاهان  اول  خود در رامه مدفون شد.  

ود  ودر طول اول و دوم پادشاهان، و همچنین دوم تواریخ حاکی از آن است که پادشاهان یهودا در شهر پدرشان دا

 شود. شان محسوب می مدفون شدند. بدن آنها هنوز متعلق به ایشان است، و هنوز بخشی از شخصیت

کند.  اینطور توصیف می  37مرگ ما را در سوال و جواب شمارۀ   ،مینسترجز پرسش و پاسخ وستنسخة مو

 در جواب به سوال زیر: 

 

 کنند؟ بعد از مرگ چه مزایایی از مسیح دریافت می ایمانداران 

 

 در پاسخ آمده است:  

 

  یح با مس  همچنان   آنها، که  یها. بدن رسند می و فورا به جالل    شده   روح آنها کامال مقدس  میرند،می   یمانداران ا  یوقت

 . گیردی در قبر آرام م یز مردگان دارند، تا زمان رستاخ یوند پ

 

و دیگری    شانروح گوید که ایمانداران در هنگام مرگ دو سرنوشت دارند، یکی برای  در اینجا می   ر موجزتمینسوست

آرامد،  ، که هنوز با مسیح متحد است، در قبر می مانجسم رود، ولی  آسمان میما با جالل به    روح .  شانجسم برای  

 ماند.یعنی در حالت آرمیده، به انتظار حیات جدید در قیام باقی می

 

در قبر هست، ما همزمان در دو مکان    مانجسمو    ودرمیما به آسمان    روح یم وقتی  ویکه بگ   است  به نظرم درست

، به نکتة بسیار خوبی اشاره  دده می   مینستروست   نسخة موجز، و جوابی که  د باشداشته  هستیم. باید توضیحی وجود  

دارند،    یوند پ  یح آنها، که همچنان با مس  ی ها. بدن درسی کامال مقدس شده و فورا به جالل م   ایماندارانروح  »  . دکنمی

که موضوع دوم  است    جسم از    روحاولین قسمت دربارۀ جدا شدن    «.ند گیری مردگان در قبر آرام م  یز تا زمان رستاخ

ای زمینی صحبت  . پولس دربارۀ بدن فانی حاضر خودش به عنوان خیمهسته  هم همین   10-1آیات    5  باب   قرنتیان
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ای  طبیعی ، که وضعیت  ودش می  خارج چون جانش از بدنش    دکن مرگ صحبت نمی  ۀ شوق دربارو  ذوق  و با    دکنمی

 نیست.

شمبلین دکتر ناکس   -  

 

نیز احساس می  ،در دو مکان  همزمان  قرارگیری  میان   این تنش  در آسمان  شود. شکی نیست که حتی 

انگیز و عالی است. اما این حقیقت نیز وجود دارد که حتی در آسمان نیز نجات ما  آسمان فراتر از انتظارات ما شگفت

  23:  8است. به آنچه پولس دربارۀ قیام جسمی در رومیان    مان هنوز قیام نکرده هنوز کامل نخواهد شد، چون بدن 

 گوید گوش بدهید: می

 

 (. 23:  8کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خالصی جسم خود )رومیان  ایم، در خود آه میما نیز که نوبر روح را یافته

 

پولس می اینجا  میدر  آه  زندگی  این  در  ما  که  هنوز جسمگوید  چون  اما  مان  کشیم،  است.  نکرده  قیام 

ها آه  هایی که در آسمان هستند، منتظر بدنی جدید نیز هستند. پس در این معنا درست است که بگوییم این روح روح

 اند.شان جسمکشند چون به انتظار رهایی  می

 

  ی ار یاخت  ات تجهیز  ،راحت زمینی هستند  یهاکرد، لباس   م یخواه  افتیکه ما در   ییهابدن   دکنن یم  فکر   مردم   از   ی بعض

  باشد   افالطونیکه این نظر بیشتر    درس میبه نظر    شویم.جسم جدا می   از خوشحال و راضی هستیم که    کامال ما  که  

  ه ؟ به چ گونه استچمقدسی. پس این حالت میانی بین مرگ یک فرد و قیام از مردگان که وعده داده شده کتاب تا  

داده نشده. جزئیاتش برای ما شرح داده نشده. ولی جوابی که از کالم    واضحیتشبیهش کرد؟ به ما گزارش  شود می

 اوند خواهیم بود. . ما با خدستعالی و نشانگر یک رابطة  بخشاطمینان گیریم خیلی خدا می

سکورجی ادکتر گلن   -  

 

چگونه در حیات   ن ماهای بدن ایم تا ببینیم رهایی با در ذهن داشتن زندگی حاضر و مرگ فیزیکی ما، آماده

 جدید تکمیل خواهد شد. 

 

 زندگی جدید 
عواقب گناه  د کرد. در آن موقع،  نهای ما حیاتی جدید و کامل دریافت خواهدر هنگام قیام عمومی، بدن 

از ما دور می ابد و به طور کامل  تا به  ، و  57-12:  15قرنتیان  اول  ،  23:  8شود. این موضوع در رومیان  سرانجام 
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ثبت رسیده است.    11:  3فیلیپیان   یافتن می االهیبه  را جالل  از نجات  این مرحله  اغلب  به  دانان  ما  خوانند چون 

دهد. ولی  الم خدا جزئیات زیادی دربارۀ جالل یافتن ما ارائه نمی شویم. کهایی پر جالل و کامل تبدیل میانسان 

کند. به  مقایسه می  15  باب   قرنتیان   اولهای موجودمان در  های جالل یافتة ما را با بدن پولس به طور خالصه بدن 

 نویسد گوش بدهید: می 44- 42: 15قرنتیان اول آنچه او در 

 

خیزد، فسادناپذیر. در ذلت  می  شود فسادپذیر است، آنچه بر است. آنچه کاشته میدر مورد رستاخیز مردگان نیز چنین  

شود، بدن  خیزد. بدن نفسانی کاشته میمی  شود، در قوت بر خیزد. در ضعف کاشته میمی  شود، در جالل بر کاشته می

 (. نوۀ هزار،  44-42: 15ان  قرنتیاول خیزد، اگر بدن نفسانی وجود دارد، بدن روحانی نیز وجود دارد )می روحانی بر

 

مان  توان با اطمینان از پیوستگی یا عدم پیوستگی میان بدنی که اکنون داریم و بدنی که در وقت قیامنمی

های ما هم متفاوت  خواهیم یافت، صحبتی کرد. همانطور که بدن مسیح در هنگام قیامش دچار تغییراتی شد، بدن 

انسانی    کامال د شد. اما  ن فانی، پرجالل، قدرتمند و روحانی خواه  د شد. غیرنخواهنقص  و بی  یافتهتجدید د بود.  نخواه

 داشته است.   ذهنرا همواره در  ة آننقششویم که خدا د بود. در هنگام قیام، سرانجام تبدیل به قومی میننیز خواه

در هنگام سقوط  میرد؛ مرگ جسمانی داوری خدا علیه شرارت انسان  بدن ما به عنوان پیامدی از گناه می

گوید که عیسی آمد تا  کند. انجیل به ما می های ما را اعالم میاست. اما خبرخوش این است که انجیل نو شدن بدن 

های کاملی کند. این رهایی پرجالل خواهد بود. دلیلی  ما را رهایی دهد و از لحاظ جسمی و روحی تبدیل به انسان 

با قیام بد  مان، سرانجام خواهیم توانست پیروزی بر مرگ را اعالم کنیم.  هاین برای خوشی و جشن خواهد بود. 

ها و زمین جدید ذخیره کرده، خواهیم داشت.  مان در آسمان سرانجام آمادگی به میراث بردن همة برکاتی که خدا برای 

 ی مسیح را ببینیم. ا و سرانجام خواهیم توانست با چشمان خودمان پیروزی عیس

صحبت کردیم که آمرزش    اعتقادنامة رسوالن   بندهای مربوط به ایمان   ۀدربار جات،  تا به اینجا در بحث ن

 ایم تا به آخرین عنوان یعنی حیات جاودانی بپردازیم. گناهان و قیام بدن را در بر داشت. در این قسمت، آماده

 

 حیات جاودانی 

 

 کند: در آخرین بند ایمان به حیات جاودانی اشاره می اعتقادنامة رسوالن 

 

 من ایمان دارم به.... 

 حیات جاودانی. 
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خوانیم، و  دهد، که اغلب آن را زندگی ابدی می اعتقادنامه در این قسمت، حیات جاودانی را مدّ نظر قرار می

با یک    انهایت خدا    به   ایماندارانکه همة  دارد  کید  ات   باورشود. اعتقادنامه بر این  مان شروع میهای در پی قیام بدن 

 یابند.  انتها پاداش مینقص، مبارک، فسادناپذیر و بیزندگی بی

توانیم موضوعات زیادی را دربارۀ حیات جاودانی مطرح کنیم، اما در این درس بر سه مسئله  هرچند می

حیات جاودانی    تیف یکشود؟ دوم،  ی آغاز میکنیم. از ک بندی حیات جاودانی اشاره میمتمرکز خواهیم شد: اول به زمان 

ای  ها وجود دارد؟ و سوم، به موقعیت مکانیچه تفاوتی میان این حیات و سایر زندگی   . دهیمرا مورد بررسی قرار می

 مان آغاز کنیم.بندی حیات جاودانیپردازیم. بیایید با زمانکه تا ابد در آن زندگی خواهیم کرد، می

 

 بندی زمان 
.  یم ببربه فراوانی بهره  ن  آتا ما حیات داشته باشیم و از  مده  آ؟ مسیح گفت که  ودش میحیات جاودانی کی شروع  

  آیا   ، اماد کنروش برتر زندگی آشنا می  کبا ی  ارکه بودن در مسیح، شاگردی مسیح، ما    بود   این   ا مطمئنمنظور او  

که ما از این کُرۀ خاکی به حیاتی فراتر    ودش موقعی شروع می؟ آیا حیات جاودانی  ستجاودانی حیات  ن  اهممنظور  

، حیات جدید، حیات  ردیگ ؟ از یک نظر، بله. اما به یک معنای  ودش شروع میوقت    ن آکنیم؟ حیات ابدی  گذر می

اال  که همین ح  ستانتها با خدا، حیاتی ، جاودانگی بیدبرکردۀ مسیح که ما را از قبر به سمت جاودانگی پیش میقیام

که درک کنیم    است  ، و مهمودناپذیر از همین حاال شروع بشپایان به عنوان یک بذر درون ما کاشته شده. تا حیات 

  د چرخ ناپذیرش نیست، بلکه حیات با کیفیتی که حول مسیح و حول خدا میپایان منظور از این حیات ابدی فقط زمان  

ها مقرر شده بود. و حاال ما در این حیات شرکت  که برای انسان   ودرو به سمت احیای دوبارۀ همة چیزهایی پیش می

 داریم، هرچند که هنوز درگیر جهانی دردآور، پرتنش و درهم شکسته هستیم. 

سکورجی ادکتر گلن   -  

 

دارند. این  برخور   یک واقعیت حاضرحیات جاودانی به عنوان    از   کند که ایمانداران کالم خدا اغلب بیان می

بینیم.  های دیگر می، و بسیاری از قسمت13-11:  5یوحنا    اول،  12: ۶تیموتائوس اول  ،  28: 10موضوع را در یوحنا  

 گفت، گوش بدهید:  24: 5به عنوان مثال، به آنچه عیسی در یوحنا 

 

حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد،    یقین بدانید، هر که سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد،

 ، مژده(.24: 5بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است )یوحنا 
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عیسی و نویسندگان عهد جدید گاهی دربارۀ حیات ابدی یا جاودانی به عنوان یک واقعیت حاضر صحبت  

میرند، حتی اگر  های ما هرگز نمی. جان آمد اتحاد ما با مسیح است. البته این موضوع صحت دارد کردند که پی می

 مان بمیرد. زندگی روحانی که اکنون داریم همان حیاتی است که تا ابد خواهیم داشت. بدن 

کند که ما در داوری نهایی، حیات  از سوی دیگر، اشارۀ کالم خدا به دفعات بیشتری این واقعیت را تکرار می

،  25:  12، یوحنا  30-29:  10، مرقس  4۶:  25هایی مانند متی  در قسمت بریم. این موضوع را  جاودانی را به ارث می

نویسد  می  40:  ۶کنیم. به عنوان مثال به آنچه یوحنا در انجیل یوحنا  مشاهده می  21  ةآی، و یهودا  7-5:  2رومیان  

 گوش بدهید: 

 

ارادۀ فرستندۀ من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد، حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین  

 (.  40:  ۶او را خواهم برخیزانید )یوحنا 

 

مان  هایگوید، کالم خدا اغلب دریافت کامل حیات جاودانی ما را با قیام بدن همانطور که یوحنا در اینجا می

اند،  رهایی یافته و احیا شده  کامالهایی که  د، تا ابد به عنوان انسان نشوهای ما زنده میمارد. وقتی بدن شهمراه می

 حیات خواهیم یافت.   در بدن و در روح

 

ایی  ه و چه چیز  «ایمدریافت کرده»ایی را تا حاال هن با مسیح چه چیزاکنم تشریح اینکه ما از طریق اتحادمفکر می

باش امی برا  ،«ایمنگرفتههنوز  »را   بزرگی  کمک  ایندن  منظورم  وسیله،  این  به  مسیح    هست  .  از  که  برکاتی  که 

، ما  دما هستنبه    قل تعم  آنها .  « ایمدریافت کرده»، با پذیرفتن مسیح و ایمان به او  احیات جاودانی ر   مثالگیریم،  می

، به این معنی که البته حتی بعد از پذیرش مسیح،  «ایمهنوز نگرفته»  ار  آنها حیات جاودانی داریم. اما در عین حال  

میریم. و به این معنا حیات  ، مید باز هم مسیح برنگرد  ر ن اگامی هاخیلی یم،  و شیم، مریض میوشخیلی از ما پیر می

ما  به    « ایمهنوز نگرفته»و    « ایمدریافت کرده» و منتظرش هستیم. پس این دو عبارت  «  ایمهنوز نگرفته»   ا جاودانی ر

ها و زمین  بله ما حیات جاودانی داریم اما در عین حال، حیات جاودانی در آسمان   که   تا درک کنیم  دکننکمک می

 انتظار ماست.  درجدید  

دکتر جفری جو   -  

 

مان شروع  های ما در این زندگی، از زمان تولد تازهبه یک معنا درست است که بگوییم حیات جاودانی جان 

د، هنوز حیات کاملی نداریم. فقط در آن زمان  نمان در هنگام داوری نهایی برخیزهایزمانی که بدن د. اما تا  نشومی

مان، در مرحلة پیش  واسطة رهایی جان ه است که همة وجود ما در حضور خدا حیات خواهد داشت. پیش از آن، ما ب
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اما همین بیابد، طبق آنچه خدا مقرر کرده،  که بدن   از حیات جاودانی قرار داریم.  زنده    اواقعمان نیز حیاتی جدید 

 خواهیم شد. 

 آن بیندازیم.   تیفی کمان، بیایید نگاهی به بندی حیات جاودانی در ذهن با این درک از زمان

 

 کیفیت
را تا ابد حفظ    مان ی اری هوششود که موجودیت و  مقدس فقط مربوط به این نمیکتاب حیات جاودانی در  

ابدی هستند. اما    یار یهوشگیرند نیز دارای موجودیت و  قرار می  االهی م. حتی کسانی که تا ابد تحت محکومیت  کنی

حیات    برخورداری ازکلیدی حیات ابدی آن است که تا ابد در برکات خدا زندگی خواهیم کرد. در این معنا،    کیفیت

افتادن. هم حیات ابدی   االهیی در غضب و لعنت یعنی دریافت لطف و برکت خدا. و در نقطة مقابل، رنج مرگ یعن 

موجودیت است. همانطور که عیسی    آن  تیف یکتفاوت میان آنها    . است  تیموجود  مداوم  حفظ   شاملو هم مرگ ابدی  

 دعا کرد:  3: 17در یوحنا 

 

 (. 3:  17بشناسند )یوحنا ای، این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده

 

دهد که حیات جاودانی معادل است با شناخت خدا و عیسی. در این مضمون مفهوم شناختن،  در اینجا عیسی تعلیم می

وسیلة موجودیت  ه  نه ب  ا صرفآمیز است. نکتة مورد نظر عیسی این است که حیات جاودانی داشتن یک رابطة محبت 

 شود. بت خدا تعریف می، بلکه به واسطة تجربة محیاری هوشو 

 نویسد: توجه کنید، که می 11- 9: 7یا به طرز صحبت پولس درمورد حیات و موت در رومیان  

 

به    بایستی زنده بودم؛ اما چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُردم. همان حکم که م  یعت  من جدا از شر  ی زمان

آورده بود، مرا    ید که حکم پد  یگناه با سود جستن از فرصت  یرا. زیدراهبر شود، در عمل به مرگ من انجام  یاتح

 (. هزارۀ نو،  11-9: 7)رومیان  آن مرا کشت ةو به واسط یفتفر

 

زنده بود. به عنوان یک موجود    یدهد، او از لحاظ فیزیکی و فکر لس در اینجا شرح میدر تمام دورانی که پو 

هوشیار و منطقی، وجود داشت. و تفاوتش ایستادن او در برابر خدا بود. او پیش از ملعون شدن توسط شریعت، زنده  

ز ایمان آوردن به مسیح، لعنت  قرار داد، او مُرد. بعدها، پس ا  االهی که شریعت، پولس را تحت لعنت    بود. اما همین

 بینیم. می  14:  3یوحنا  اول    ، و  24:  5هایی مانند یوحنا  برداشته شد، و او حیاتی جدید یافت. همین موضوع را در قسمت 
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  غیر های  روح خواهند خاست.    : در روز آخر، همة مردگان در قیامت عمومی برفکر کنیدبه موضوع  اینطور  

خیزند تا  می  اند بر، کسانی که نیکی کرده29-28:  5پیوندد. بر اساس یوحنا  مان میکردهقیام های  فانی ما به بدن 

شان تا ابد  خیزند تا محکوم شوند. حیات هر دو در بدن قیام کردهمی  اند، بر گیرند، و آنانی که شرارت کردهبپاداش  

خواند. تفاوتی  می  «موت »شروران را    و سرنوشت   «حیات »مقدس سرنوشت عادالن را  خواهد بود. اما کتاب  ارانه یهوش

شان در رابطة آنها با خداست.  که دارند این نیست که آیا وجود خواهند داشت یا قادر به تفکر و تجربه هستند. تفاوت 

باشیم، کتاب برکت خدا  ما تحت  زندهمقدس می اگر  باشیم، میگوید که  او  و حکم  لعنت  اگر تحت  گوید که  ایم. 

ادامة  مرده برکات چه هستند؟    ارانهیشوه  تیموجودایم. پس حیات جاودانی  این  اما  با خداست.  ارتباط مبارک  در 

 زندگی مبارک چگونه است؟ 

 

های قیام کردۀ  . ما بدن دگذر میبه نظر من ما نباید تصور کنیم حیات ابدی ما با خدا فقط با شناور بودن روی ابرها  

. فناناپذیر خواهیم شد و هرگز  اندنزده ن  آگناه و بیماری و مرگ آسیبی به    هایی کهجدیدی خواهیم داشت؛ بدن 

  که این زندگی شامل چه چیزهایی   دن مبهم باشامیکنیم. شاید جزئیاتش برا گی مید میریم. روی زمینی جدید زننمی

کنیم.  داشت. با مسیح سلطنت میهایی خواهیم  نیم که مسئولیتادمی  را   نیم، ولی این ادنمی   ا ر؟ ما همة جزئیات  است

که چون با جهانی جدید روبرو خواهیم بود که خدا آفریده، پس به نظرم کارهای مشخصی به    است  برداشت من این 

قدر هم که    کنیم، حاال هر که موضوع کاری نیست که ما می  د کنمیکید  ات، عهد جدید  ال اصو. اما  ودشما سپرده می

که خدا با ما خواهد بود. او را روبرو    است  عهد جدید این کید  اتعالی خواهد بود. اما  ، و مطمئنم جذاب و  دجالب باش

 بینیم. مشارکت با او شادی اغنا کنندۀ ما خواهد بود. می

دکتر تام شراینِر   -  

 

زیست، حالت نهایی حیات جاودانی  می   1957تا    1873های  معروف، لوئیس بِرکوف، که بین سال االهیدان  

 گوید گوش بدهید: توصیف کرده است. به آنچه او می  «منتظماالهیات » کتابش، 5از فصل  ۶را در بخش 

 

ی مسیح روبرو خواهند دید، در او به رضایت کامل  ا آنها خدا را در عیس  لذت پُری این حیات در مشارکت با خداست... 

اجتماعی وجود    مشارکتشناخت و    در آنجا در سطحی واال   دهند...کنند، و او را جالل میرسند، در او شادی میمی

 خواهد داشت... شادی هر فرد تمام و کمال خواهد بود. 

لوئیس برکوف  -  
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کند.  دربارۀ ماهیت حیات جاودانی صحبتی نمی  اغالب شاید به نوعی به نظر عجیب بیاید که کتاب مقدس  

کنند و ایمان  دارد که توبه میمی ه ضعرگذشته از هر چیز، حیات جاودانی پاداش عظیمی است که انجیل به کسانی 

اما واقعیت این است که کالم خدا دربارۀ حیات ابدی به صورتی کلی صحبت  می را  بخش به مسیح  نجات  یابند. 

گوید که خدا با قوم خود ساکن خواهد شد، و هیچگونه مرگ یا غمی در آنجا نخواهد  می  4-3:  21. مکاشفه  کندمی

شود؟  از حضور، فساد و نفوذ گناه آزاد خواهیم بود. اما جزئیات چه می  کامالم داشت، و  هایی جدید خواهیبود. ما بدن 

تا به  گوید. در عوض، بیشتر ما را تشویق میمقدس خیلی کم دربارۀ جزئیات میکتاب حقیقت این است که   کند 

کافی نکنیم. به آنچه پولس در  مان در آستین دارد، موش ، و زیاد دربارۀ عجایبی که او برای کنیمنیکویی خدا اعتماد  

 گوش بدهید:  ، نویسدمی 4- 2: 12قرنتیان  دوم

 

و چیزهای وصف ناشدنی شنید، که سخن    ..به آسمان سوم ربوده شد.  ...شناسم کهشخصی را که در مسیح است می

 (. نو ۀهزار ،    4-2: 12 دوم قرنتیانگفتن از آنها بر انسان جایز نیست )

 

شد با  ناشدنی بودند، آنها را نمیوصف گوید. چیزهایی که شنید توجه داشته باشید که پولس دربارۀ این تجربه چه می 

انسانی   انسان    کامال بیان  گذشته،  این  از  کرد.  برداشتتوصیف  در  سوم  آسمان  آنچه  بیان  بسیار    را   اجازۀ  ندارد. 

 دارد. نگاه می مخفی انگیز است که خدا آن را در زمان حال شگفت

توان مکشوف کرد،  و این تازه آسمان، یعنی حالت میانی پیش از قیام ماست. اگر رازهای آسمان را نمی

آور هنگام بازگشت مسیح را حتی  تواند زندگی شگفتمیاند؟ چه کسی  پس رازهای حالت نهایی چقدر بیشتر پوشیده

گوید که دیگر غم، رنج، ناراحتی یا مرگ نخواهد بود. اینها عجیب و حقیقی است، اما  مقدس می کتاب تصور کند؟  

 گوید. مان نمیمقدس دیگر جزئیات بیشتری از آنها برای کتاب

ای که  مان یعنی: موقعیت مکانیعنوان به آخرین حیات جاودانی، بیایید  تی فیکبندی و پس از بررسی زمان

 تا ابد در آن زندگی خواهیم کرد، بپردازیم. 

 

 موقعیت مکانی 

 

کنیم به عنوان آسمان  کالم خدا اغلب اوقات دربارۀ موقعیت مکانی جایی که ما تا ابد در آن زندگی می

  1:  21، و مکاشفه  13:  3پطرس  دوم    ،22:  ۶۶و    17:  ۶5کند. این بیان را در اشعیا  جدید و زمین جدید صحبت می 

هنگامی    1:  1رساند. تاریخ با پیدایش  مقدس را به کمال میها و زمین داستان فراگیر کتابیابیم. خلقت تازۀ آسمان می

،  شدوسیلة سقوط انسانیت در گناه فاسد  ه  ها و زمین را آفرید، شروع شد. اما بعد از آن این آفرینش بکه خدا آسمان 
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کند.  مقدس داستان چگونگی رهایی بشریت و آفرینش را نقل میکتاب . مابقی  کردو آن را برای سکونت خدا نامناسب  

شوند، تا سرانجام  یابند و تازه میها و زمین رهایی میبه محض بازگشت عیسی، نتیجة نهایی آن است که آسمان 

مد نظر داشت وقتی که    10-9:  ۶اش ساکن شود. این هدفی است که عیسی در متی  کردهقیام   خدا بر زمین با قوم

 اینطور دعا کنیم:  که داد به ما تعلیم می 

 

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود  

 (. 10-9: ۶)متی 

 

ها، یعنی مکان زندگی فرشتگان و ارواح مقدسینی که  هم در آسمان   کامالین بود که پادشاهی خدا  هدف همواره ا

از خدا  درگذشته تا  بازنمود یابد. به همین دلیل عیسی به ما تعلیم داد  اند، و هم بر زمین، یعنی مکان زندگی ما، 

 به انجام برسد.  اتمام نند آسمان اش بر زمین نیز همااش را بر زمین بیاورد، و ارادهبخواهیم پادشاهی

این خلقت جدید صحبت نمی دربارۀ  به طور معمول  از آن  هرچند کالم خدا  در هنگام صحبت  اما  کند، 

ها نیست، بلکه بر زمین جدید خواهد بود. به عنوان مثال،  یافته در آسمان رهایی گوید که مقصد نهایی بشر  می  اصریح

،  2:  21شوند. و در مکاشفه  یابیم که قوم خدا در شهر مقدس جدید اورشلیم ساکن میمی   ، در 19- 17:  ۶5در اشعیا  

نویسد، گوش  می  5-1:  21بینیم که این اورشلیم جدید بر زمین جدید مستقر است. به آنچه یوحنا در مکاشفه  می

 بدهید: 

 

و دیگر دریایی وجود نداشت.  سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپری شده بود 

و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت:    و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین آمد، ...

اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان  »

:  21)مکاشفه    «سازم!اینک همه چیز را نو می»نشین گفت:  سپس آن تخت  « ان خواهد بود...خواهد بود و خدای ایش

 (. نو ۀ هزار،  5  -1

 

سازد. وقتی زمین جدید آماده شد، او اورشلیم جدید را  بینیم که خدا اورشلیم جدید را در آسمان آماده میدر اینجا می

شوند. اگر نقشة  رد، و آنها نیز در زمین جدید ساکن میآوبه عنوان مسکن مقدس خود در میان قومش به زمین می

خدا فقط این بود که ما را تا ابدیت به آسمان ببرد، دیگر نیازی به یک زمین جدید نبود. اما همانطور که در اینجا  

 سازد. شود، نو میخوانیم، خدا همه چیز را و از جمله جهانی که خانة ابدی ما میمی
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زیست،  میالدی می 430تا  354های پدران کلیسای اولیه، و اسقف معروف هیپو که بین سالآگوستین، از  

 نویسد: اینطور می 1۶، فصل 20، کتاب خداشهر  ، زمین جدید در کتاب معروف خود ۀ دربار

 

هتر  شان تازه و تبدیل به چیزی بشود، مردمانی را که در جسم همانطور که جهان تازه و تبدیل به چیزی بهتر می

 دهد. اند، به شایستگی در خود جای می شده

آگوستین   -  

 

نیم در کلمات زیبایی ببینیم که عیسی به ما،  اتومی  ا مخصوص  را  . این د کنتازه می  اد که خدا همه چیز ر ی آروزی می 

، ملکوت تو بیاید، ارادۀ تو  مقدس باد  ای پدر ما که در آسمانی، نام تو »یعنی شاگردانش آموخت تا اینطور دعا کنیم:  

که ما در    است  این طرز فکر حیاتی، مرکزی و اساسی مسیحیت  « .چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود 

روشی که کارها در آسمان برای تقدیس  ن  ا همتا به    -   برای واقعیت یافتن حقایق آسمانی بر زمین هستیم  زمان انتظار 

. امید ما  دو عدالت، جالل و راستی و محبت سلطنت کنن  ود بش ، در آن موقع همه چیز درست  وند شمیخدا انجام  

، و این وعدۀ  دنوهای زمینی بشقعیت ای آسمانی واهواقعیت ن  آ که    است  ن، اینام، امید قطعی است  این مسیحیان  

 ابدی ماست. نة اخ کالم و امید به خلقت جدید، یعنی 

تان پِنینگتن ادکتر جان  -  

 

اگر چشم امیدمان را به این واقعیت از دست بدهیم که زمین جدید خانة نهایی ما خواهد بود، ممکن است  

با خود بگوییم موجودیت جسمی بر زمین به عوض  های واقعیت فیزیکی جدا کنیم و  به آسانی خودمان را از جنبه

توانیم این جهان  یابیم که خود زمین قرار است خانة دائمی ما شود، میبرکت، یک سختی بزرگ است. اما وقتی درمی 

 ای از زیبایی و برکتی بدانیم که خدا برای ما در جهان آینده ذخیره کرده است. حاضر را به عنوان برکت و بیعانه

 

 گیری نتیجه
 

نجات متمرکز شدیم. دربارۀ آمرزش گناهان و مسئلة گناه،    موضوع، بر  اعتقادنامة رسوالن  در این درس از

پرداختیم و نگاهی به لعنت    جسم  امیق، و نقش مسئولیت انسان صحبت کردیم. به بررسی آموزۀ  االهیهدیة فیض  

و موقعیت مکانی آن    تیفیکبندی،  جاودانی، زمانمرگ، انجیل حیات، و رهایی در مسیح انداختیم. و ماهیت حیات  

 را بررسی کردیم. 
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است    ان یحی اعتراف مشترک مس  ی رسوالن بر عناصر اصل  ة اعتقادنامکه تمرکز    م یدی درس نجات، د ن یا  در 

ها و  های مشترک را در موقع صحبت با مسیحیان فرقهاگر این آموزه  . حفظ کرده است  تاریخ در سرتاسر    سا یکه کل

که   هایسنت کسانی  با  اتحاد  پیگیری  برای  داریم  مبنای محکمی  که  دید  خواهیم  باشیم،  داشته  نظر  مدّ    دیگر 

کنند، و نیز برای تصحیح آنانی که آن را قبول ندارند. از این گذشته، با تمرکز بر این  مییید  ات  را   اعتقادنامة رسوالن

دهد، ببینیم، و دالیل  آنچه خدا در این جهان انجام می های اصلی نجات، خواهیم توانست تصویر بزرگی از  آموزه

 خاطر محبت و فیضش بیابیم.ه بیشتر و بیشتری برای ستایش او ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


