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 مقدمه 

 ینام خانوادگ یکجهان، مردم حداقل دو نام دارند. به طور مثال، ممکن است  هایامروزه در اکثر قسمت

که بر آنها گذاشته شده،  یگروه خاص نشان بدهد، و نام یکاز  یآنها را به عنوان عضو یتداشته باشند که هو

اغلب فرض را بر  دهیم،یم یمتعل مسیح یسایع ۀما به کودکان دربار یوقت یناست. بنابرا شانیفرد یتنشانگر هو

 یاشتباه ینبزرگساالن هم مرتکب چن یحت یست؛ گاها او ینام خانوادگ «یحمس»نام و  «یسیع»که  گیرندیم ینا

 یسیخدمت و حرمت ع یمعرف یبرا یعنوان «یحمس» ۀدر واقع، کلم ی. ولیستهم دور از انتظار ن یادکه ز شوندیم

 خداست. یدر پادشاه

 یحمس»درس عنوان  ینا یاست. برا یسیما به ع یماندرس از مجموعه دروس ا ینحاضر، دوم درس

 یسیع یاز زندگ هایییژگیو و یدادهاتمرکز بر رو ایم،درس در نظر گرفته ینکه در ا ی. روشیدیمرا برگز« موعود

 . کنندیبودن او کمک م یحمس یمعن یحاست که به تشر

 یستوسکر ۀاز کلم ینیالت هایکلمه در ترجمه ینمسح شده است. ا یبه طور ساده، به معنا «یحمس» کلمۀ

 یدر زبان عبر یق( عهد عتMashiach) «یاخماش» ۀخود برگردان کلم ۀوببرگردانده شده، که به ن یونانی یدعهد جد

 است. یحهمان ماش یا

 یرا فقط برا« مسح شده» یا «مسیح» اصطالح مقدسکه کتاب کنندیمطلب تعجب م یناز ا بسیاری

است که به عنوان  یاشاره به کسان یبرا یق،در عهد عت یجرا یباتقر یاصطالح ین. در واقع، ابردیبه کار نم یسیع

 ۀهم یق،عهد عت یخدر تار یدر مراحل خاص ی،. به طور کلشدندیروغن مسح م یلۀخادمان مخصوص خدا، به وس

 خطاب کرد. «یحمس» توانیکاهنان و پادشاهان را م یا،انب

اشاره به نسل داوود است که  یقدر عهد عت «یحمس» یا «یحماش»اصطالح  یمعان تریناز مهم یکی مثال،

، 39-38: 89؛ مزمور 42: 6 یخمانند دوم توار هاییموضوع را در قسمت ین. اکردندیم یپادشاه یهوداو  یلر اسرائب

 .بینیمیم 17، 10: 132؛ و مزمور 51 یۀدر آ ینهمچن

خواهد  یندهمخصوص در آ یاربس یحمس یک که آمدانتظار به وجود  ینا یزن یقاز عهد عت هاییدر بخش اما

اهداف نجات خدا را در جهان به  ۀمنحصر به فرد خواهد بود و هم هاییشیوه به هانقش ینا یآمد. او تجسم تمام

در  یحیانشناخته شده بود. البته مس یحمس یا یحماش نبه عنوا یهودیان یانشخص در م ینانجام خواهد رساند. و ا

 بود. یحمس یعنی یی،موعود نها ۀ، مسح شدبزرگ یحماش ینهم یسیکه ع دانندیاقصا نقاط جهان م
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 یبرخ یاتیااله یت. ابتدا، به اهمشودیم یمموعود، به چهار بخش تقس یحمس یعنی یسیع ۀما دربار بحث

 یحرا به عنوان مس یسیع ی. دوم، خدمت عمومپردازیمیم یحنقش مس یبرا یاز دوران تولد او و آمادگ یدادهااز رو

را مورد کنکاش  یدادهایی. و چهارم، رویمنکیم ی. سوم، رنج و مرگ او را بررسدهیمیقرار م یموعود مورد بررس

 و آماده شدن یسیکارمان را با تولد ع یاییدهستند. ب یحبه عنوان مس یو یافتنجالل  ۀکه در بر دارند دهیمیقرار م

 .یمشروع کن او

 

 تولد و آمادگی

از اعالم تولد  ایبه عنوان دوره یحایی اوخدمت مس یبرا یسیتولد و آماده شدن ع یحدرس، به تشر یندر ا

 وی یدوره از زندگ یندر ا یدادبه چند رو یقعم ی. نگاهپردازیمیم یاباناز وسوسه در ب اشیروزمندانهتا بازگشت پ

 .کنیمیمرور م یکوتاه از آن دوره را به طور کل یاول مختصر یانداخت، ول یمخواه

 یلاعالم کردند. جبرئ یوسفباکره، و نامزدش  یمگان تولد او را به مادرش، مرفرشت یسی،از تولد ع پیش

مشابه  یامی، پ21-20: 1 یخداوند در مت ۀکرد. و فرشت یشگوییپ یممر یرا برا یسیتولد ع 38-26: 1فرشته در لوقا 

روم  یاز امپراطور یکه بخش کردند،یم یل زندگیاز اسرائ یقوم یاندر م یمو مر یوسفرساند.  یوسف،به نامزدش، 

به شهر  یاتیثبت نام مال یبرا یمو مر یوسف یصر،طبق دستور آگوستوس ق یم،مر یبود. در اواخر دوران باردار

 .خوانیمیم 5-1: 2موضوع را در لوقا  ینرفتند. ا لحمیتب

از فرشتگان تولد  یکرآمد. لش یابه دن لحمیتاقامت آنها در ب ینهم یدر ط یسی، ع20-6: 2لوقا  یتروا به

بودند،  یدهرا که شن یاو رفتند و سپس خبر یدنبودند، اعالم کردند که به د یکیکه در همان نزد یاو را به چوپانان

ثبت  یختار یزو ن کند،یدوره که لوقا به آنها اشاره م آن یدادهایو رو یاسیحاکمان س هایاساس نام منتشر کردند. بر

 .زنندیم ینتخم یالداز م یشپ 4را حدود سال  یسیزمان تولد ع یبه طور کل مورخین مقدس،خارج از کتاب ۀشد

که او هشت  گویدیم 21: 2لوقا  ولی است،ثبت کرده  یسیع یزندگ یلرا از اوا یاندک یعوقا مقدسکتاب

حنّا، دو خادم شمعون و  کردند،یم یمرا در معبد تقد یسیع یوقت ین،و ختنه شد. همچن یروز پس از تولد، نامگذار

در انتظارش  یدمد هایکه مدت یحیعنوان مس هاو را ب خوانیم،یم 40-22: 2وفادار خدا، همان طور که در لوقا 

او را به عنوان پادشاه  خوانیم،یم 12-1: 2 یآنطور که در مت یزآمدند ن ینکه از مشرق زم هاییبودند، شناختند. مُغ

 شده بود. یگذارستارگان نشان یعیطب یماورا هایییجابجا یلۀشناختند، که تولدش به وس یهود

 دریافت هامُغ ۀاز گفت یهود،پادشاه  یر،کب یرودیسه ینماند. وقت یلدر اسرائ یادیمدت ز یسیحال، ع ینا با

پسران دو ساله  ۀنوزاد را بکشد. پس دستور کشتار هم یح  متولد شده، خواست ماش یهودیان یبرا یدجد یکه پادشاه

. کردند فرار مصر به اشهشدار داد، و او با خانواده یوسفخداوند به  یصادر کرد. ول لحمیتب ۀو کمتر را در محدود
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آنها را  یوسفخدا،  یاز سو یگرد یبازگشت. اما در برابر هشدار یلرفت، آن خانواده به اسرائ یااز دن یرودیسه وقتی

 ینداشت. ا یهودیان یدپادشاه جد یرودیس،از ارکالئوس پسر ه یادیز ۀبه شهر کوچک ناصره کوچ داد، که فاصل

 است. یدهثبت رس به 23-13: 2 یدر مت اتیروا

. بر اساس لوقا کردندیشرکت م یمدر اورش یهود یانۀسال هایجشن در اشو خانواده در حال رشد بود عیسی

بر رهبران  یقیعم یرکه داشت تاث یدوازده ساله بود، با حکمت و دانش یسیع یسفرها، وقت یناز ا کیی، در 41-52: 2

 گذاشت. ینید ینو معلم

-13: 3 یآماده کرد. ابتدا، همان طور که در مت یخدمت عموم یبرا را خود ی،سالگ یدر حدود س عیسی

 گرفت. یددهنده تعمیدتعم یحیایتوسط  خوانیم،یم 23-21: 3و لوقا  11-9: 1، مرقس 17

، مدت چهل 13-1: 4، و لوقا 13-12: 1، مرقس 11-1: 4 یبر اساس مت ید،بالفاصله بعد از تعم سپس،

 یطانش هایدر برابر وسوسه اش،یاز شروع خدمت عموم یشمدت، پ ینرفت و روزه گرفت. در طول ا یابانروز به ب

 مقاومت کرد.

: ۀفقط بر سه واقع یم،اشاره کن یسیع یتولد و آمادگ ۀدور ۀدربار یادیبه موارد ز توانیمیکه م یدر حال 

 .یندازیمب یسیبه تجسم ع یابتدا نگاه یایید. بشویمیاو متمرکز م ۀو وسوس یدتجسم، تعم

 

 تجسم
که  کندیم یانسان یعتطب یدائم یریاشاره به برخودگ رود،یتجسم به کار م یکه برا اییاتیاصطالح االه

؛ 14، 1: 1 یوحنااز جمله  یادیز هایتجسم در قسمت ۀبود. کالم خدا دربار یسیتوسط ع ی،شامل بدن و جان انسان

 .کندیصحبت م 17-14: 2 عبرانیان و ؛7-6: 2 یلیپیانف

ذات  یاتحاد ذات یزبه عنوان وارث داوود، و ن یسیع یتبه تولد از باکره، موقع یدرس، ما با نگاه ینا در

 .یمکار را با تولد از باکره شروع کن یایید. بشویمیمتمرکز م یسیتجسم ع یاتیااله یتاو، بر اهم یو انسان یااله

 

 تولد از باکره
 ۀمداخل ۀآورد، باکره بود. او به واسط یااو را در رحم داشت و به دن یحامله شد، و حت یوقت یسیمادر ع یممر

: 1 یدر مت یبه روشن هایتواقع ینماند. ا یباکره باق یسی،ع یمانالقدس حامله شد، و تا وقت زاروح آسایمعجزه

 .اندداده شده یمتعل 38-26: 1و لوقا  25 -18

زن متولد  یکاز  یسیکه ع ییباکره حداقل سه مفهوم مهم در خود دارد. اول، از آنجا یماز مر یسیع تولد

 انسان است. یقتاشد، حق



مسیح موعود: ۲درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-4- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

 ایبود که هر موجود زنده ینکه خدا قرار داد ا ایی، نظم اصل28-21: 1 یدایشمانند پ یمتون اساسبر 

 ین. اآورندیم یابه دن یمونث، نوزادان انسان هایآن است که انسان یتواقع ینخاص ا یجاز نتا یکیمثل کند.  یدتول

 یعتطب یدارا یب،ترت ینمادرش رشد کرد. به ا مانسان، در رح هایینجن یردرست مانند سا یسیبدان معناست که ع

 شد که شامل جسم و جان است. یانسان یقیحق

 یتاهم ۀدربار کرد،یم یزندگ یالدیم 389تا  325که از سال  یهاسقف قسطنطن یانسوس،اهل ناز گرگوری

 :یداو گوش کن یهانوشته است. به گفته یخود مطلب 51 ۀدر رسال یسیع یقیحق یتانسان

 

 بر یحآنگاه آنچه مس کرد،یاز آدم سقوط م یمیاست... اگر فقط ن یدهخود نگرفته، شفا نبخش نچه را که او برآ زیرا

 یدبا یزوحدت ن ینسقوط کرد، هم [آدم]ذات  یتنصف خواهد بود؛ اما اگر تمام یزن بخشدیو نجات م گیردیخود م

آنها نجات کامل را  یدوجود داشته باشد. پس نگذار، بخشدیو کامال نجات م یافتکه تولد  یذات کس یتتمام یبرا

 بپوشانند. یتاز انسان یماییاز استخوان و اعصاب، و تنها س یفقط لباس مانیبه منج یاکنند  یغاز ما در

 

است که مانند ما از هر  ایمنجی مستلزم هاکه نجات انسان یافتدر 17: 2 یاناز عبران یبا بازتاب گرگوری

 انسان باشد. یثح

 ذات شد، بسته القدستوسط روح آساییدر رحم مادرش به طور معجزه یسیع ۀکه نطف ییاز آنجا دوم،

آدم را بر دوش  اولیۀ گناه جرم هاانسان ۀ، هم19-12: 5 یاناز فساد گناه بود. بر اساس روم یاو کامال بر انسانی

 روشنی به مقدسکتاب ی. ولایمشده تسخیرآن گناه فاسد و  ۀبه واسط یز، ما ن24-5: 7 یان. و طبق رومکشندیم

به طور  یزو ن 5: 3 یوحناو اول  21: 5 یانموضوع را در دوم قرنت ینبدون گناه متولد شد. ا یسیکه ع دهدیم یمتعل

موضوع هستند که راز  ینهمواره متوجه ا یدانان. هرچند االهخوانیمی، م35: 1در لوقا  یسیدر اعالم تولد ع یضمن

 یوجود دارد، ول یتولدش از مادر انسان رغمیاز گناه، عل یو فساد ناش یراز تقص یسیع یتبر چگونگیدر  یو رمز

خدا در به  ۀکنندو حفاظت گریتحما یعیطب یاشاره به حضور ماورا تردیدیاز باکره ب تولد که القولنداکثر آنها متفق

 تولد دارد. ینا یوستنوقوع پ

 

 یکل یدگاهمثال د ینداشت چون اون اومد تا گناهکاران رو نجات بده، بنابرا یتبدون گناه بودن اهم یسیع برای

 یجابطور ا ینبود، ا یقربان یواناتو نقص بودن ح یبعیکه مستلزم ب یق،در عهد عت هاینظام قربان شناسینشانه

کفاره  یکه برا یباشه. اون کس عیبیما، بدون گناه و ب یهم در زمان کفاره شدن برا یسیکه شخص ع کردیم

 باشه. گناهیخودش ب یدبا یادگناهکاران م یشدن برا

یستردکتر رابرت ل -  
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 تونیمیمن م یدۀباشه. به عق عیبیبدون گناه و ب یدبا یاون قربان یگزین،جا یاز قربان یقعهد عت یرتحقق تصو برای

 به داشت، آلودبه رفتار گناه یلبود و تما سهیم ما آلوددر ذات گناه یبه هر شکل یحکه اگر مس یمطور تصور کن ینا

بودنش  گناهیب ینخودش بود. اما هم یبرا یگزینجا یه تاجقدوس، مح خدای چشمان برابر در شخصا خودکار طور

بلکه مکمل اون هم  کنهیرو رد نم ینکه ا اییگهد یدگاه. دکنهیافراد محتاج م یردفاع از سا یطاون رو واجد شرا

 یبه عنوان آدم دومه، که کار خودش رو برخالف آدم اول که مردود شده بود، به درست یسیع تیهست، درک موقع

 یتحقق اون زندگ یحمس یسایشکست خورد، ع یزآمکامال اطاعت یزندگ یهکه آدم در داشتن  ییداد. اون جا جامان

 اییستهکامل و شا یاون رو قربان ینکهو چه ا یمنگاه کن یسیآدم دوم شدن ع یدگاهموضوع از د ینشد. پس چه به ا

 هست. یحماش ۀمهم از خبر خوش دربار یاربس لیداره و اص یاتیح یتاهم یحبودن مس گناهیب یم،گناه بشمر یبرا

یدکتر گلن اسکورج -  

 

موعود است، که فرستاده  یحاز باکره، آن است که او به واقع همان ماش یسیتولد ع یمفهوم ضمن سومین

 کرد: یافتدر یایینبوت را در رو ینا یوسف، 21: 1 یرا از گناه و مرگ آزاد کند. در متشد تا قوم خود 

 

خواهد  ییشان رهازیرا او قوم خود را از گناهان ید،نام یپسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواه [یممر] او

 مژده(. ۀترجم ،21: 1 یداد )مت

 

 :کندیم یرشکل تفس یننبوت را به ا ی، مت23-22: 1 یدر مت و

 

ای آبستن شده، پسری خواهد نبی اعالم فرموده بود، به انجام برسد: باکره یلۀهمه واقع شد تا آنچه خداوند به وس این

 مژده(. ۀترجم ،23 -22: 1 یخواهد شد )مت خوانده –خدا با ما  یعنی –که عمانوئیل  ییدزا

 

ثابت  یسی،نبوت در تولد ع ینتحقق ا گویدیو م کندینقل قول م 14: 7 یاخود از اشع یحدر توض متی

 موعود است. یحکه او مس کندیم

است.  یسیاشاره به ع یماتولد از باکره، مستق ۀدربار یامعتقدند که نبوت اشع اوانجلیکال یداناناز االه بعضی

 اوانجلیکال یحیانمس ۀهم یاشاره دارد. ول یسیبه ع شناسینبوت از لحاظ نشانه ینکه ا اندیدهعق ینبر ا یگراند
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 کندیاز باکره ثابت م یسیباردار شود، و تولد ع یمباعث شد تا مر آساییمعجزه طور به القدسنظرند که روحلامتفق

 .بخشدیرا از گناه و مرگ نجات م خویش او قوم واسطۀ به خدا که شده نبوت اشاست که درباره یحیاو ماش

 .یماو به عنوان وارث داوود بپرداز یتبه موقع یاییدو تولدش از باکره، ب یسیتجسم ع یاز بررس پس

 

 وارث داوود

 
و پسر داوود  یم،که چطور اون پسر ابراه یدهو نشون م یکنهشروع م یسیع نامۀرو با شجره یلشفصل اول انج یمت

در زمان داوود پادشاست که  یق،مربوط به عهد عت یلشداره. دل یتاهم یمت یموضوع واقعا برا ین. ایشهمحسوب م

کرد. و داوود  ریزییدر جهان رو پ حکومتشبه اجرا در اومدن  ۀخودش و نحو یپادشاه یخدا به صراحت الگو

خدا. پس  یگاهحکومت خدا بر قوم خدا و در جا یعنیبود که خدا مدّ نظر داشت،  یاز حکومت ییالگو یا یه،اول ینماد

و اون الگو رو تحقق  یادب بایستیم یسیداره، که ع یتواقعا اهم یقلگو در عهد عتا ینا گذارییهپا یعنیموضوع  ینا

 یق،عهد عت هایاز کتاب یکی، 7باب  یلکه در دوم سموئ ینها یگهد یلواقعا مهمه. دل یلدل یه ینببخشه. پس ا

برقرار خواهد کرد.  بر تخت سلطنت او تا ابد خواهد نشست و سلطنت خدا رو یکه کس یشهبه داوود داده م ایوعده

حکومت نکرد، به مدت پونصد، ششصد سال  یلبر اسرائ یپادشاه یگهبعد از اونکه، د یوعده به نوع یندر واقع ا

 یادیز یتاهم ین. ایشینهکه بر تخت داوود م یهکه او همون خونیمیم یلو در اناج یادم یسیشکسته شد. و حاال ع

 از نسل داوود باشه. یادبه جهان م یوقت یح،داره که ماش

واک ر یتردکتر پ -  

 

 یحماش یامر به او حق قانون ینهم یرادارد ز یادیز یتوارث داوود بود، اهم یسیموضوع که ع ینا دریافتن

بر  وی با داوود بست و به او وعده داد تا سلطنت یخدا عهد یالد،. در قرن دهم قبل از مدهدیبودن را م یحمس یا

و اول  7 باب یلدر دوم سموئ توانیمیوعده را م ینخواهد ماند. ا یداراز نوادگان داوود، تا ابد پا یکی یلۀبه وس ینزم

 .یممشاهده کن 17 باب یختوار

که در  یکرد که پادشاه یشگوییپ یقشد. اما عهد عت یمتقس یمانداوود پس از مرگ پسرش سل سلطنت

 ۀ. دربارکندیم یاسلطنت را اح ینسرانجام ا کند،یحکومت م «موعود یحمس» یا «یحماش»از نسل داوود، به نام  یندهآ

. او سلطنت خوانیمیم 17: 132 مزمور، و 7-1: 110، مزمور 4-3: 89مانند مزمور  هاییدر قسمت یتشخص ینا

 اند،شده یاکه اح یقوم یخدا را برا یم. او برکات عظگرداندیموعود باز م ینرا به سرزم یرانو اس کندیم یاداوود را اح

 ین، همچن33و  30، 23 هایباب یااز جمله در ارم یادی،ز هایدر قسمت توانمی را هاوعده ین. اآوردمی ارمغان به

و لوقا  1باب  یدر مت یسیع نامۀاست که شجره یلدل ینمشاهده کرد. به هم 28-20: 37، و 31-20: 34 زقیالدر ح
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 یسیاست که ع یتواقع ینآنها نشان دادن ا ینسل داوود بود. منظور اصلاست که او از  یتواقع ینروشنگر ا 3باب 

 بودن، داشت. یحمس یا یحاحراز مقام ماش یرا برا یحق قانون

 یو انسان یتا به وحدت االه ایماز باکره و مقام او به عنوان وارث داوود، آماده یسیتولد ع یاز بررس پس

 .یمدر او بپرداز یحمس

 

 انسانی مسیحوحدت ذات االهی و 
ترجمه  یزن «یاتحاد ذات»که به  «یحمس یو انسان یوحدت ذات االه» یا «یپواستاتیکه» یاصطالح تخصص

 دارد که: یتواقع ینشده، اشاره به ا

  

خود را حفظ  هاییژگیو یک( است که هر یذات انسان یکو  یذات االه یکفرد با دو ذات مجزا ) یک عیسی

 .کندیم

 

آن بوده  هاییژگیو ۀکامل با هم یتالوه یدارا یتاست. او در سراسر ازل یثشخص تثل یندوم عیسی

 یرا که شامل تمام یواقع یانسان در رحم قرار گرفت و متولد شد، ذات انسان یککه به عنوان  یاست. و هنگام

 خود افزود. شخصیت به هاست،انسان ۀهم یذات هاییژگیو

 یحمس یو انسان یبر وحدت االه مبنی مقدسکتاب یمتعل یالدی،م 451کالسدون، در سال  یجهان شورای

خالصه کرد.  شود،یخوانده م یکالسدون یفو تعر ی،نماد کالسدون ی،کالسدون ۀاعتقادنام یکه با اسام اییانیهرا در ب

 :یداز آن گوش ده یبه بخش

 

از جان و  یقی،و انسان حق یقیحق یخدا ؛[است]کامل  یزن یتکامل، و در انسان یتدر الوه یحمس یسایما ع خداوند

 یرقابلغ ییرناپذیر،شود، بدون ابهام، تغ یقدر دو ذات تصد یدمانند ما، بدون گناه... با یزهاچ ۀصاحب خرد... در هم یتن

هر ذات حفظ شده و  یژگیبلکه و برد،ینم ینوحدت را از ب این وجهچهی به هاذات یانم یزتما ناپذیر؛ییجدا یم،تقس

 دارند. سازیهم یقیحق یتموجود یکشخص و  یکدر 

 

. اول، یمآن را در سه بخش خالصه کن توانیمیمان ماهداف یما برا یاست، ول ینسبتا تخصص یفتعر این

 است. یو ذات انسان یذات االه یعنیدو ذات،  یدارا یسیکه ع شودیگفته م
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 شخص اون در هاشخص و ذات یکدو ذات و  یگیمذاته. م یه ۀصحبت ما دربار یح،مس یو انسان یوحدت االه در

متفاوت،  یذات ینطوراون و هم یذات انسان ۀجوهر ین،الح، مواد، خواص معمص ،«ذات» از ما منظور. دارن وحدت

 یو جسم یروح یعنصر یاجان،  یهو  نبد یه یعنیمعموال شامل دو جوهره  یاونه. ذات انسان یذات االه یعنی

 یکنه. و بعد ذات االه یانسان زندگ یهداشته باشه تا به عنوان  یدبا یکه هر انسان یهکامل یتذات موجود ینو ا یشهم

 یسیکه ع ینهمنظورمون ا یاریم،ذات رو به زبون م ۀکلم یخداست. وقت جوهرۀ و هاقدرت ۀهم ها،یژگیو ۀشامل هم

صد در صد انسانه و  یعنیال انسان، رو داره. پس اون کام یات، هر دو شکل  بودن، هر دو شکل حیهر دو نوع وجود

 ی،هست. ذات االه یسازه،که از اون انسان م یمصالح ۀهم یاون دارا ینکهگفتن ا یبرا یهذات، فقط اصطالح خاص

 هست. یکنه،محسوب م یااله یتشخص یا ی،که اون رو االه یمصالح ۀهم یاون دارا یعنی

ینلیدکتر جان مک ک -  

 

خدا بودن ضرورت دارد. به طور  یبوده و هست که برا هایییژگیو یتمام یخدا همواره دارا ۀجاودان پسر

ذات  ۀدربار یقهر آنچه عهد عت یجهاست. در نت ییرناپذیرو تغ ی،جاودان یتناهی،مثال، او در وجود، حکمت و قدرتش ال

؛ و 30: 10، و 3-1: 1 یوحنامانند  یموضوع را در عبارات ینصحت دارد. مصداق ا یزن یسیع یبرا گویدیخدا م

خدا را انجام  ۀاست. او همواره اراد نقصیکامل و ب یحیمس یسی،بدان معناست که ع ین. ابینیمیم 3-2: 1 یانعبران

 ایی. کمال ذاترساندیبه انجام م دهدیکه م یو هر قول کندینم یاست. هرگز بدقول ناپذیرو مطلقا فساد دهد،یم

 .کندیارزشمند حفظ م نهایتیب یقربان یکبه عنوان  دهد،یجان م یببر صل یوجودش دارد، او را وقت رکه د

 یو جان انسان یاست مانند بدن انسان یافراد بشر ضرور یرا که برا یصفات ۀهم یسیحال، ع ینع در

 یرۀو غ یزیکیف هاییتمحدود یناو در معرض ضعف، جراحت و مرگ قرار گرفت؛ و همچن یلدل ینداراست. به هم

، 17، 14: 2 یانمانند عبران یمتون توانیمیم یسیکامل ع یتانسان ۀ. دربارشدیم نیز او حال شامل هال در انسانمعمو

 یضرور کرد،یم یفاا یحکه به عنوان مس ینقش یاو برا ی. و ذات انسانیمرا مطالعه کن 7-5: 2 یلیپیان؛ و ف15: 4و 

طور کاهن و پادشاه را احراز کند. همان ی،مانند نب هاییتا وارث داوود باشد، و مقام دادیذات به او اجازه م ینبود. هم

 یراما کرد، ز یگزینی امر در هنگام مرگ او به عوض ما، او را سزاوار جا ینهم خوانیم،یم 17-14: 2 یانکه در عبران

 افراد بشر کفاره کند. یبرا تواندیم یانسان واقع یکتنها مرگ 

 

 یمما در مر یرو با ذات انسان یسیع نطفۀ القدسروح یپسر در ازل هست، وقت ۀکنندیدکه تول یی، خداتجسم در

که  هاییضرورت ۀهم میشن، هاکه مربوط به ما انسان ییاجزا ۀهم یبترت ین. به اگسترونهیم یهسا یمبر مر یبنده،م

 یانسان یو فکر ی،انسان یقعال یسیموجودن. ع آفرید،که خدا به صورت خودش  یما به عنوان قوم ینشآفر ۀدر نحو

جاناتان . همون طور که گرفتیم یمتصم یدن،که اونها مد نظر قرار م یزهاییچ همۀ اساس بر هاداشت؛ مثل انسان
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که مربوط به وجود  یهر چ یسیانجام داد. پس ع یتبود که او در نها یکار« ادراک یراهنما ینآخر»گفت:  زادوارد

هر چند خودش رو  یز،اسرارآم شکلی به زمانهم یبر خودش گرفت. ول یشه،انسان م یکعنوان  همون بما و اعمال

 یشوجود جاودان یکدوم از صفات اصل یچکرده بود، اما ه یپدر داشت خال یشکه پ یجالل یتاز هر نوع مظهر قابل رو

 یتشهم بود. همچنان قدوس مطلق یانانکرد. او همچنان قادر مطلق بود. د یرونبه عنوان پسر خدا رو از خودش ب

 ینکدوم از ا یچ. پس هیهو نجات چ ییرها یلکه دل دونستیبود. همچنان به عنوان پسر خدا کامال م ییرناپذیرتغ

که در  هایییژگیو ۀما دربار یوقت یبترت یناو بودن، واگذار نکرد. به ا یجاودان یتاز الوه یرو که بخش یعوامل

 یکامال دارا یسیکه ع ینها یشهاونچه برامون ثابت م کنیم،یوجود داره، کنکاش م یحمس یو انسان یوحدت االه

 ینچن یتونهبود، چون فقط خدا م یذات کامل االه ینجات بودن. اون دارا نیازمند هابود، چون انسان یذات انسان

 فرد موجود بود. یککامل، در  یتکامل و انسان الوهیت پس. ستدهندهکنه. خدا نجات پذیررو ممکن ینجات

دکتر توماس ن ت لز -  

 

 یوندیپ یذات یسی. عکندیم یپافشار یسیدو ذات ع یانم یزبر تما ینهمچن ی،کالسدون ۀدوم، اعتقادنام

او  یو صفات االه یستند؛ن اشیاو مانع صفات االه یباشد. صفات انسان یو انسان یاز صفات االه یبیندارد که ترک

. مثال، ماندیم یباق تغییربی کامال هاذات یناز ا ام. در عوض، هرکددهندیاو را ارتقا نم یصفات انسان وجهیچبه ه یزن

 یلدل ین. به همینیمبب 40: 8؛ و 3: 1 یوحنادر  یسیع یتو انسان یتبر الوه یحییموضوع را در شهادت  ینا توانیمیم

همچنان  یسیع ی،هرچند که خدا بود. از نظر ذات انسان کرد،یدر حکمت، تجربه و خدمت، رشد م بایستیم یسیع

 ۀکه اراد گرفتیم یاد بایستی. او همچنان مآموختیرا م یرهراه رفتن، حرف زدن، استدالل کردن و غ بایستمی

تا از  دادندیبودند که به او اجازه م هاینهم یرادارد ز یتاهم یحبه عنوان مس یسیعوامل در نقش ع ین. ایستخدا چ

نسبت  یشتربتواند هرچه ب خوانیم،یم 18-17: 2 یانطور که در عبراندر حکمت و تجربه رشد کند تا همان ینظر انسان

 و دلسوز باشد. یمرح یفانبه ما ضع

 دارد. یتفرد یکفقط  یسیکه ع کندیم یدتاک یکالسدون ۀاعتقادنام سوم،

 

موضوع  یش،وحدت وجود یعنیاو،  یتفرد یمعن یاصل ۀقاعد کنیم،یفکر م یحمس یو انسان یبه وحدت االه وقتی

که از  یهاعمال ۀدر پشت هم ییغا یقتحق ی،انسان یا یذات االه یعنی یت،موجود ین. نهاد او دو ذات داره. همیهاصل

منظورمون  کنیم،یفکر م «یتفرد»به  ی. پس، وقتانانس یکچه به عنوان خدا و چه به عنوان  یاد،او بر م هایذات

 یمنه. ذات مصالح «یتفرد»متعلق به من، شخص من،  یه؟ذات رو داره. بدن من متعلق به ک ینهست که ا یکس

 هست. یخودآگاه ینو همچن یگرانارتباط با د یقعم یقتحق یبه نوع یتدارم، پس فرد یاراست که در اخت

ینلیدکتر جان مک ک -  
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 یقعال ی،انسان یقعال ی،االه ۀاراد ی،انسان ۀخدا، راز تجسم هست که در اون دو ذات وجود داره و اراد حکمت

شخص منحصر به فرد وجود داره.  یندر ا یهمگ یمطلق االه ییهمراه با دانا یو جهل انسان ی،دانش انسان ی،االه

خودش،  یتکه در انسان یکنهصحبت م اییحینقش مس یژگیدر اثر و هاییزمان یسیکه ع کنیمیما درک م یوقت

عمل  الوهیتش در منحصرا هاوقت ی. اون بعضیشیمرو در کالم خدا متوجه م یادیپدره، نکات ز ۀاراد یمو تسل یعمط

هر دو جنبه توسط  یول یامرزه؟گناهان رو ب یتونهاز خدا م یرغ یک. «آمرزمیگناهانت رو م»: یگم. من به تو میکنهم

شخص  یدبا ییرها یکه برا یرسیممطلب م ینبه ا یگهبار د یه. پس یرهگیصورت انجام م یکن ینفر، هم یک

 خودش هم خداست و هم انسان. یشخص یتدست به کار بشه، که در وحدان یواحد

دکتر توماس نت لز -  

 

 

. او یردرا در بدنش بپذ یااله یانسان، شخص یک ییندارد، چنانکه گو یتدو ذهن یا یتدو شخص عیسی

شخص  یک ییشده باشد، چنانکه گو یلتشک یزمتما یتذهن یادو شخص  یوندپ یا یباز ترک یکه به نوع یستن یفرد

 خوانیم،یم 9: 2 یانو کولس 5-1: 17 یوحنامانند  یادغام شده باشد. همان طور که در متون یفرد انسان یکدر  یااله

 یاربس یتموضوع اهم ین. اشودیپسر خدا خوانده مبوده و هست، که به عنوان  یثتثل یهمان شخص دوم ازل یسیع

است. مثال، او از  یااله هاییژگیو یهمچنان به طور کامل، مظهر تمام یسیمعناست که ع ینبه ا یرادارد ز یادیز

 یخود همواره دانا یااله یتاز لحاظ وجود و شخص ی. ولآموختیست دانش و معرفت مباییم ،خود یتلحاظ انسان

 یچبدون ه توانیمیبه طور کامل است، م یصفات االه یمظهر تمام یسیکه ع یلدل ینمطلق بوده و هست. به ا

 به ثمر خواهد رساند. را که دارد ایکه هر وعده و نقشه یمو مطمئن باش یم،به او اعتماد و خدمت کن یشک

 یدخاص با یژگیو ینان است. ااست که کامال خدا و کامال انس یتنها فرد یسیموجودات، ع ۀهم یانم در

با ما  مانهایرنج و هاضعف ۀدر هم تواندیباشد. از آنجا که او کامال انسان است، م یمیآرامش عظ یۀما ما یبرا

 یده،ورز یداریپا یزندگ ینکرده است. او بدون افتادن در گناه، در ا یزندگ ینهاا ۀهم یانۀما در م یکند. منج یهمدرد

هست، خاطرمان کامال  یزکه او خدا ن یلدل ینحال، به ا ین. در عیمکن یرویبا اعتماد کامل از او پ توانیمیپس م

تحقق  یو قدرت و اقتدار او برا شود،یاو در رهاندن ما نم ییهرگز مانع توانا یضعف بشر یچآسوده است که ه

 یع خدا و کامال انسان است، فرمانروا، شفکامال یسیکه ع ییندارد. از آنجا یتیما، محدود یبرا هایشنقشه و هاوعده

 است. نقصیکامل و ب اییو منج

او  یدتا به موضوع تعم ایمپس حاال آماده یم،کرد یرا از نظر تجسم او بررس یسیو آماده شدن ع تولد

 .یمبپرداز
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 تعمید
و ابتدا با  دهیم،یقرار م یخدماتش آماده ساخت، مورد بررس یکه او را برا یرا از سه منظر یسیع یدتعم

 .کنیمیکار را شروع م یحاو به عنوان مس ییدتا

 

 تایید به عنوان مسیح
 یقرار داشت. او به عنوان وارث تخت پادشاه یحتجسم خود در مقام مس یاز ابتدا یسیجهات، ع یاز برخ

 یدشمقام تا هنگام تعم ینانتصاب او در ا یموعود است. ول یحآمد، و فرشتگان اعالم کردند که او مس یادنه داوود ب

 یحرا به عنوان مس عیسی القدس. روحبودجهان اعالم نشده  ۀبه هم یبه طور عموم یث،تثل یاعضا یرو اعالن سا

 یحاز آسمان او را به عنوان مس ییرسا یبا صدا یزپدر ن یبر او نازل شد. خدا یکرد و همچون کبوتر ییدموعود تا

 کرد. ییدموعود تا

در آن زمان استفاده نکردند، اما خدا از  «یحمس» ۀپسر مشخصا از کلم خدای نه و دسالقنه روح هرچند

 ینموعود خواهد بود. ا یحکند، مس دریافت را هانشانه ینکه ا یدهنده آشکار کرده بود که کس یدتعم یحیایبه  یشپ

جهان  یو تمام یلبه قوم اسرائ یو اعالن رسم ییدتا ین. همیابیمیم 36-19: 1 یوحناو  22-15: 3را در لوقا  یاتجزئ

 احراز مقام مزبور آماده کرد. یاست، او را برا یدهخدا سرانجام از راه رس یح که مس

 است. یحمسح شدن او به مقام مس یسی،ع یدتعم یامدپ دومین

 

 مسح برای ابراز مقام
است که او هرگز واقعا با  ینا شودیموعود م یحبه عنوان مس یسیخواندن ع یهکه عل یاز اعتراضات یکی

 تعمیدش هنگام در القدستوسط روح یسیثبت شده است که ع ینچن یلمسح نشد. اما در انج یحروغن به مقام ماش

انجام خدمتش اقتدار  یبه او برا یزموعود است و ن یحهمان مس یسیع ینکهبود بر ا یمسح رسما اعالم ینمسح شد. ا

 یانسان است. پس او پوشش یکاو  یح،در مقام مس یقادر مطلق بود. ول یافته،تجسم  یبه عنوان خدا یسی. عبخشید

که مسح  یکسان یرمانند سا یسیشان آمده بود. عنجات یشود که برا ییهابر قدرت و جالل خود نهاد تا مثل انسان

، و 14، 1: 4انند لوقا م هاییموضوع را در قسمت ینداشت. ا تکیه القدسقدرت روح بر خود خدمت یبرا شدند،یم

 .بینیمیم 38: 10اعمال رسوالن 

 : یدکرد، گوش ده دریافت القدساز روح یسیکه ع یقدرت ۀدربار 34: 3 یوحنا به

 

 یوحناکند )میزان معین ]به او[ عطا نمیکه خدا روح را بهکند، چراکس که خدا فرستاد، کالم خدا را بیان میآن زیرا

 نو( ۀهزار ،34: 3
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 او تحقق عدالت بود. یداست که تعم ینا کنیمیکه به آن اشاره م یسیع یدتعم یامدپ سومین

 

 تحقق عدالت
به واقع عادل و  یسیاعتراض کرد چون ع یحیی یرد،بگ یددهنده رفت تا تعمیدتعم یحیاینزد  یسیع یوقت

 گناهییب ینکهبا گفتن ا یسیع یتوبه نداشت. ول یبرا یالزام ینهرگز گناه نکرده بود، بنابرا یسیمبرا بود. ع

مقرر شده بود،  یشالزم را که برا ادالنۀع یکارها ۀهم بایستیرا داد؛ او م او پاسخ یستن یاو کاف یبرا اشیشخص

 :یدگوش ده 15-14: 3 یآنها در مت یان. به بحث مرساندیبه انجام م

 

 یدر جواب و یسیع «آیی؟یو تو نزد من م یابم یددارم که از تو تعم یاجمن احت»او را منع نموده، گفت:  یحیی اما

 یپس او را وا گذاشت )مت« .یممناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسان ینکه ما را همچن یرااالن بگذار ز»گفت: 

3 :14-15.) 

 

نبود که در آن روزگار مردم را  یتنها کس یحیی یمکه بدان شودمی ترروشن یوقت یسیع یدتعم یتاهم 

جدا کرده،  یمدر آن روزگار خود را از فساد موجود در اورشل یحیی،از جمله  یهودیان،مختلف  یها. گروهدادیم یدتعم

 یقدم اعضا ینشستشو در آب به عنوان نخست یا میدها. آنها اغلب از تعدانستندیم یلعادل اسرائ یّتو خودشان را بق

 ییدتا یرا برا یضرور ۀعمل عادالن یک یافت، یدتعم یحیی یلۀبه وس یسیع ی. پس وقتکردندیه ماستفاد یدشانجد

 .یدبه انجام رسان یلاسرائ یانوفادار در م یقتاحق یّتو مربوط ساختن خود با آن بق

 یزبه وسوسه شدن او ن یاییدب یم،انداخت ینگاه یدشاز نظر تجسم و تعم یسیع یکه به تولد و آمادگ حاال

 .یمبپرداز

 وسوسه
ثبت شده  13-1: 4، و لوقا 11-1: 4 یآن در مت یاتآشناست. جزئ یاربس یتیروا یسی،ع ۀوسوس یتروا

وسوسه شود،  یطانتوسط ش ینکهاز ا یشکرد و او پ یتهدا یابانرا به ب عیسی القدساست. به طور خالصه، روح

ماند. او با  یباق قدرتمند یو ذهن یلحاظ روحاز  ی،در حالت ضعف جسم یحت یسیع یچهل روز روزه گرفت. ول

 یرهدفش که تسخ رغمعلیاستفاده کند.  یازهایشرفع ن یخود برا یقبول نکرد که از قدرت االه ی،وجود گرسنگ

 .یردگ پیش در را خدا دشمن به خدمت آلودگناه یپدر بود، حاضر نشد راه آسان ول یبرا یادن

آدم  ۀبه موازات وسوس یطانش یلۀبه وس یسیع ۀکه وسوس کنندینکته اشاره م ینبه ا یداناناز االه بسیاری

درست  یسیع کند،یاشاره م 19-12: 5 یانبود. همان طور که پولس در روم 3باب  یدایشو حوا در باغ عدن در پ
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 ید،ر انجامنسل بش یتمام یتکه مردود شدن آدم به محکوم ییدر همان جا یقوم خود بود. ول یندۀمانند آدم، نما

 به نجات قومش منجر شد. یزبر وسوسه ن یسیع یرگیچ

 

مثل ما وسوسه شد، اما بدون گناه. البته، ممکنه نظرمون به  یثاون از هر ح میگه، مقدسوسوسه شد. کتاب عیسی

و  یدشاون بعد از تعم ۀمشهوره و از سه وسوس یاباندر ب یسیع هایوسوسه یاجلب بشه که به وسوسه  ایواقعه

مواجه  یسبا ابل یچوقتشدن. احتماال اکثر ما ه یلتشک یشدرست در شروع خدمت عموم یس،روبرو شدن با خود ابل

شخصا دست  یدبا یطانش یسی،ع یبرا ولی – کنهیم یتما کفا ۀوسوس یهم برا یطانشاگرد ش یه حتی – یمنشد

که او فقط در اون برهه از  یمتباهه اگر فکر کنمن اش یدۀوسوسه بود. به عق یه یسیع یزندگ ۀ. اما همشدیبه کار م

 یتهو یرو یخاص یلیبودن و به شکل خ ینسنگ خیلی تناسب، به هااون وسوسه کنمیم کرزمان وسوسه شد. من ف

 یاصل ۀنکت کنم،ی. فکر مشدیوسوسه م ین،زم یمعتقدم اون در طول عمرش رو یو خدمت او تمرکز داشتن. ول

، همون طور که آدم در ینانسان دوم هست. بنابرا یاماست. او آدم آخر،  یگزینما بود. او جا یندۀنما یسیکه ع ینها

مثل ما  یثاز هر ح یدماست، با یندۀ. اگر او نماشدیتوسط مار وسوسه م یدباغ عدن وسوسه شد، آدم آخر هم با

کدوم از لحظات  یچدر ه یسیه عک یگهم ی. کالم خدا به روشنیستما ن یگزینجا ینصورت،ا یروسوسه بشه. در غ

قصد  ینبا ا کنمیبود. در پندار، گفتار و رفتار بدون گناه بود. اما من فکر م گناهیخدمتش در گناه سقوط نکرد. او ب

 بود. یما بشه، وسوسه شدنش ضرور یگزینکه او گناهان ما رو به دوش بکشه، و جا

دکتر د ر ک و. ه. تامس -  

 

 یمرا مورد توجه قرار خواه یسیع هایمهم از وسوسه ۀسه جنب یم،درس دار ینکه در ا یخاطر اهداف به

 وسوسه به او درس اطاعت آموخت. ینکه،داد. اول ا

 

 اطاعت
 :گویدیم 9-8: 5 یانعبران

 

آنان را که از او اطاعت  ۀ[ پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. و چون کامل شد، همیسی]ع چندهر

 نو( ۀهزار، 9-8: 5 یان)عبران .نشأ نجات ابدی گشتکنند، ممی

انسان هم بود.  یقی،به طور کامل و حق ینکرد. ول یبود؛ او هرگز نسبت به خدا نااطاعت گناهیکامال ب عیسی

 بینیمی. مشدیم چیره عمرش سرتاسر در هاوسوسه و هاو بر چالش آموخت،یرا م یملزومات عدالت االه یدپس با

پدر  ۀشدن به نقش یمو با تسل یعت،ملزومات شر تنبا در نظر داش ید،در برابر وسوسه کش یسیکه ع هاییکه در رنج
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همان  یراداشت، ز یحآماده ساخت که به عنوان مس یکار یاطاعت او را برا یناز خدا اطاعت کرد. ا اش،یزندگ یبرا

 شود. یخدا ساخت، تا منشأ نجات ابد یبرا اییدهپسند یامر او را قربان ینهم خوانیم،یم 9: 5 یانطور که در عبران

 .یدبخش یقومش همدرد یبه او برا یسی،ع ۀاست که وسوس ینا کنیمیکه به آن اشاره م یمفهوم دومین

 

 همدردی
 یشنهاداتداد که پ یصحال آن را به شدت تمام احساس کرد. او تشخ ینوسوسه نشد. با ا یمتسل یسیع

او را نسبت به آنها  یاقاشت داری،روزه خاطر به اششده یفتضع یطهستند و حتما شرا دینتا چه حد خوشا یطانش

 کشیمیرنج م مانیدر طول زندگ یکه از ما دارد، وقت یاو و درک یتجربه باعث شد همدرد ین.  ابخشیدیشدت م

 :خوانیمیم 15: 4 یانشود. در عبران یشترب یم،و با وسوسه در کشمکش هست

 

 از ما مانند درست که است کسی بلکه باشد، خبربی ما هایکاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف زیرا

 مژده(. ۀترجم ،15: 4 عبرانیان) نگردید گناه مرتکب ولی شد، وسوسه لحاظ هر

 

چون او از هرجهت کامال انسان  یهآرامش بزرگ یۀما یحیانمس یگناه، برا ۀدر برابر وسوس یسیو مقاومت ع رویارویی

 یدر برابرشون بردبار یسیکه ع یزهاییچ ۀهم ینشد. به نوع یمدر برابر اون تسل یبود. او وسوسه رو تجربه کرد ول

 .هاستمقابله با وسوسه یبرا یحیانمس یبرا ایکرد، نمونه

یب رتو یموندکتر سا -  

 

 یلیخ 4باب  یانکه عبران یبینیمم کنیم،یم یگناه بررس ۀوسرو در برابر وس یسیو مقاومت ع یاروییموضوع رو وقتی

از ما  یلیخ یباناست که گر ییترس از تنها یکنهکه به اون اشاره م یاز موارد یکی. یدهم یحاون توض ۀمفصل دربار

 یخاص ۀدچار وسوس یشیمم یدهکش آوریانز یااشتباه  ارک یهبه طرف انجام  یکه وقت کنیمیتصور م گیره،یرو م

 هاییداره، و امروز که در جا ییمتوجه شد که وسوسه شدن چه معنا ینیشزم یدر طول زندگ یسی. در واقع، عیمشد

که  یستیم،که تنها ن یمآسوده باش تونیمیآگاهه. پس م یتمونبه عنوان کاهن اعظم ما قرار داره، از وضع یآسمان

 یتاون وضع یانۀنداشته باشه، و حاال قادره تا برگرده و در ماز اون  یو او قبال درک یمکه به حضور او ببر یستن یزیچ

 به ما کمک کنه.

یتد. اسم یمزدکتر ج -  

 

 اوست. یپاک پردازیم،یبه آن م یسیع ۀکه در مورد وسوس یمفهوم سومین
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 پاکی
 یناشاره به ا یمفهوم برا این از هاقرن یحیانگناه کردن است. مس یبرا ییعدم توانا یپاک به معن ۀکلم

 در یسیع یپاک یا گناهییب ۀاغلب دربار یدانانقادر به گناه کردن نبود. االه یسیکه ع کردندیاستفاده م یتواقع

اتفاق افتاد که احتمال گناه کردن او،  یدر زمان قعهوا یندر طول عمرش، ا یراز کنندیاو صحبت م وسوسۀ با رابطه

 بود. یشهاز هم یشوجود داشت، ب یامکان ینالبته اگر چن

وسوسه نشد، و  یمهرگز گناه نکرد. او هرگز تسل یسیکه ع کنندیموضوع را درک م ینا یحیانمس همۀ

 یانمانند دوم قرنت یبودن او در متون گناهی. بنیاورد زبان بر آلودگناه یشرورانه نداشت، و هرگز کالم یلیتما یا یالخ

 .رسدیبه اثبات م 5: 3ا یوحنو اول  22: 2؛ اول پطرس 26: 7و  15: 4 یان؛ عبران21: 5

 یسیع یدیم،د یشترگناه کردن نداشت. همان طور که پ ییتوانا یدارد که او حت یقتموضوع هم حق ینا ولی

انجام دهد. هر سه  یخود کار یعتبرخالف طب تواندیگناه کند، چون نم تواندیاست. خدا نم یثشخص تثل یندوم

و  5: 1 یوحنا؛ اول 13: 1 یعقوب؛ 13: 1موضوع را در حبقوق  ینبوده و خواهند بود. ا گناهیهمواره ب یشخص االه

 .بینیمیم یگرمتون د یاریبس

 اش،یبه خاطر ذات انسان یسی. عشودیاو نم ۀوسوس یقتباعث کمرنگ شدن حق وجهیچامر به ه ینا اما

که  یاییو از مزا دانست،یشد، م یشنهادرا که به او پ هاییتجربه کرد. او ارزش پاداش یانسان یوسوسه را از منظر

 ی. در واقع، حتشوندیکمرنگ نم رگزه اشیاطاعت و همدرد یبترت ینداشت. به ا یآگاه کردند،یم یبشنص

 یاو از آن تجربه به خوب یراکند، ز یداپ یشاو افزا یباعث شده تا اطاعت و همدرد یسیع گناهییب ییمبگو توانیمیم

 .دهدیبه ما پاسخ م مانیازهایآموخت و اکنون کامال بر اساس ن

دوران  ینا یگاه یلدل ینکوتاه و مختصر اشاره شده، به هم یاربس یسیع یبه دوران تولد و آمادگ یلاناج در

 یناز ا ینانآنها، اطم ترینز مهما یکیاست.  یادیز یقحقا ۀدوران مزبور، در بردارند ی. ولگیردیمورد اغماض قرار م

 یح،احراز مقام مس یبرا او و آماده شدن یسیجهان آمده است. تولد ع ینموعود  خدا به ا یح  موضوع است که مس

گناه و مرگ به حال خود نگذاشت، بلکه با  یاو ما را در تنگنا یراز کند،یخدا را آشکار م یممحبت و رحمت عظ

 . یدرا تحقق بخش هایشما، وعده یح فرستادن پسر خود به عنوان مس

 یبه بررس توانیمیم یم،نظر کرد اشیدر رابطه با تولد و آمادگ یحبه عنوان مس یسیکه به نقش ع حال

 .یماو بپرداز یخدمت عموم
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 خدمت عمومی
است  یهنگام یسیع یخدمت عموم یاز ابتدا مانیفتعر کنیم،یدرس دنبال م ینکه در ا یبه خاطر اهداف

 یدادهایاز رو یمختصر یگر،است. بار د یمبه اورشل اشییآن، ورود نها یکرد و انتها یعموم ۀکه شروع به موعظ

 .اندازیمیآن م یاتبه چند مورد از جزئ یو سپس نگاه کنیمیدوران را ارائه م ینا

 هاییاساس سرنخ را شروع کرد. بر اشیخدمت عموم ی،سالگ یدر حدود س یسیکه ع گویدیم 23: 3 لوقا

 یسیع ینظران معتقدند خدمت عموماز صاحب یاریموجود است، بس یوحنا، یلمخصوصا انج یل،که در چهار انج

دوره،  ینکه در ا کندیم اشاره، 1: 5و احتماال  55: 11، 4: 6، 23: 2مشخصا در  یوحنا. یدحدود سه سال طول کش

 فصح شرکت کرد. یدچهار ع یادر سه  یسیع

 یل،جل ۀمنطق یاز شهرها یکیرا در کفرناحوم،  اشیخدمت عموم یسی، ع17-13: 4 یمت یلاساس انج بر

 ۀاو در سراسر منطق بینیم،یم 24-23: 4 یآغاز کرد. همان طور که در مت یلجل یایدر یشمال غرب ۀواقع در کنار

مدت،  ینا ی. طآوردیرا به ظهور م زاتیو معج کردیخدا موعظه م یپادشاه ۀدربار یل،اسرائ یشهرها یرو سا یلجل

 یانتخاب کرد و آنها را برا یزدوازده شاگرد را ن یسیثبت شده، ع 3و مرقس باب  10باب  یهمان طور که در مت

 یهودیه،شامل سامره و  یل،مناطق اسرائ یرخدا آماده ساخت. بعدها او خدمت خود را تا سا یدر اعالم پادشاه یهمراه

 گسترش داد.

سفر کرد تا مصلوب شود. در طول راه، شاگردانش  یمعمدا به اورشل اش،یخدمت عموم یدر انتها عیسی

شان بخشد، به که او مسح شده بود تا نجات اییکه همان افراد متعلق به پادشاه کردیآماده م یتواقع ینا یرا برا

 او را خواهند کشت.   یزود

خدا بود، اما با فراغ خاطر  الوقوعیبقر یبه پادشاه یمانتوبه و ا ۀاعالم مژد یسی،ع یخدمت اصل هرچند

قشر  یلیانبا اسرائ کرد،یاز مردم خدمت م یمتفاوت ی. به قشرهادادیانجام م یمتنوع یاربس هایخدمتش را به روش

متفاوت،  های. با گروهشدیاقشار گناهکار روبرو م یرو سا یریهودیانغ ی،ماعشدگان اجترانده ی،متوسط، رهبران مذهب

 ها،مانند خانه یمتنوع های. در مکانکردیها و افراد منفرد مالقات مگرفته تا خانواده یهزاران نفر هاییتاز جمع

 ها،پرسش ها،مَثَل یریاز جمله به کار گ یمیمتفاوت تعل یاربس های. او از روشدادیم یمباز تعل یو فضاها هاکنیسه

منحصر  یکه خدمتش با اقتدار شدندی. در هر مورد، مردم متوجه مکردیمعجزات استفاده م حتی و هاموعظه ها،نبوت

 یرینو سا کردندیو توبه م آوردندیم یمانا بعضی –دادند یاز خود نشان م یقو العملیهمراه است و عکس یبه فرد

 .راندندیو او را م شدندیم ینخشمگ
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ما فقط به  یمورد نظر ما هستند، ول یدیکل ۀلئسه مس یناز ا تریگسترده یارشامل اطالعات بس اناجیل

به  یسیمسح شدن ع ییداو؛ و سوم، تا یلۀدوم، ظهور قدرت به وس یسی؛توسط ع یل: اول، اعالم انجپردازیمیم ینهاا

 .کردیم ماعال یسیکه ع یندازیمب یلیبه انج یابتدا نگاه یایید. بیحمقام مس

 

 انجیل
. کردیهم ظرافتمندانه، موعظه م یو گاه یمبعضا کامال مستق مختلف، اَشکال و هارا با روش یلانج یسیع

دعا و  ینده،آ یشگوییپ ی،هشدار به داور یابرکت افراد  یبرا ینبوت یگفتارها ی،فرد ۀمکالم سخنرانی، ها،از مَثَل

بر آن بود که  شانیلتما کردند،یام او را خالصه میپ یلانج یسندگاننو ی. اما وقتکردیمعجزات استفاده م یحت

 کنند. یفخدا، توص یپادشاه یدنبه صورت دعوت به توبه در پرتو فرارس تریآن را اساس توانندیهرچه م

 :یدگوش ده 17: 4 یدر مت یسیع یلانج ۀخالص به

 

 (17: 4 ی)مت «است. یکملکوت آسمان نزد یراز یدتوبه کن»موعظه شروع کرد و گفت: به  یسیآن هنگام ع از

 

: 3خود  یلدر انج یداده است. مت یحتوض 15-14: 1خود  یلمشابه در انج یرا به شکل یسیع یامپ مرقس

 .دهدینسبت م یزدهنده نیدتعم یحیایرا به  یلانج یامپ ین، هم2

خدا؛ و دوم، دعوت  یپادشاه یدنفرا رس ۀاو دربار یامپرداخت: اول، پ یمخواه یسیع یلبه دو جنبه از انج ما

 .یندازیمب یخدا نگاه یپادشاه ۀدربار یسیع یماول به تعل یایید. بیفور ۀتوب یبرا

 

 

 پادشاهی
 

 مونزدهیرتو بعد به طور حتم ح میکنه زدهموضوع ابتدا ما رو تعجب یک خونیم،یو م کنیمیرو باز م یلاناج یوقت

 یمورد شک ینخداست. در ا یپادشاه ۀدربار یبه روشن یسی،ع یمموعظه و تعل یاصل یکه الگو ینهو اون ا یکنهم

خدا  یپادشاه»که:  یسیسخنان ع ینگرفته تا اول یسیاومدن ع ۀدربار یددهندهتعم یحیای ۀوجود نداره، از موعظ

که  یحال آنانهخوشاب»: یمشتعال ۀهم ین،بعد از ا. «یکهآسمان نزد یپادشاه» یا «یشهم یکنزد»: یا« شده یکنزد

 ۀملکوت آسمان، هم دربارۀ هاشمثل ۀ، هم«است یشانآسمان از آن ا یپادشاه یراخود آگاهند، ز یاز فقر روح

 یمکرده و سوار بر االغ به اورشل یداوود معرف یاونها خودش رو وارث پادشاه ۀکه به واسط هاییوشر ۀهم یمش،تعال
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ما درک  یخوانهمه و همه م یل،انج یسندگانمبشران، نو یل،آشکاره که اناج یبه روشن یگهمظاهر د ۀو هم یره،م

 خدا بوده. یپادشاه یاسلطنت خدا  یایدر مورد به ارمغان آوردن و اح اش،یدر طول زندگ یسی،ع یامکه پ یمکن

ینگتوندکتر جانتان پ ن -  

 

خود دارد. اما عهد  ینشآفر یبر تمام یخدا قدرت مطلق ازل که دانستیزمان خود م یهودیمثل هر  عیسی

بر  یتیقابل رو یخود را به صورت پادشاه یجاودان یاست که پادشاه ینخدا ا ۀآشکار کرد که نقش ینهمچن یقعت

جهان و انتصاب آدم و  ینشهنگام آفر اروند ر یناو ا یدیم،گذشته د هایکند. همان طور که در درس یاننما ینزم

مقرر  یشبه کمال رساندن جهان که برا یفدر تکل یآنها با ناتوان یخود، آغاز کرد. ول هایالسلطنهیبحوا به عنوان نا

شد،  یلتبد یبزرگ یکه به امپراطور یلدر ملت اسرائ یگرخدا بار د ی. پادشاهیامدندن کار بر ینا ۀشده بودند، از عهد

و اسارت آنها، به شدت فروکش کرد. هر چند خدا در روزگار عزرا و  یلره به خاطر گناه اسرائرفت. اما دوبا یشبه پ

قرن به درازا  ینقوم موجب شد دوران اسارت چند ایمانییب یقوم به وجود آورد، ول یایاح یبرا یتیموقع یانحم

خدا را کامال و  یپادشاه یحمسصدها سال اسارت را تحمل کرده، و منتظر بود تا  یلاسرائ یسی،بکشد. در زمان ع

 یامشخدا را اعالم کرد، پ یبودن پادشاه یکنزد ۀمژد یسیع ی. پس، وقتیاوردب ینبرکاتش بر زم یهمراه با تمام

 بود.  یمعظ یدیام یحاو

 یاعالم کرد. به زود آید،یم ینخدا در روزگار او بر زم یپادشاه یینها ۀمژده را که مرحل ینا عیسی

 یتمام بینیم،یم 12-3: 5 یمت هایحال. همان طور که در خوشابهشدیم یادهپ ینزم یدر تمام یآسمان یالگوها

 ینزم یو وارث تمام رسد،یم یانبه پا شانهایغم. یابندیاو به وفور تمام، برکت م یقوم وفادار به خدا در پادشاه

با دشمنان  یاز رهبران فاسد مذهب یک یچ. هکندیآنها را وادار به پرستش کذب نم یقدرت خارج یچ. هشوندیم

که در اسارت  ی. کسانشوندیم آمرزیده اند،که گناه کرده ی. کسانیابددست  ینسب یتا به رفاه کندینم یتبان یلاسرائ

. خداوند شخصا دشمنان یابندمی شفا اند،قرار گرفته یماریکه تحت لعنت مرض و ب ی. کسانشوندیآزاد م اند،بوده

 .کندیم یارا اح ینشآفر یشان پاک، و تماممردم را از گناه دهد،یرا شکست م یلاسرائ

شرط داشت و آن  یک نمود،یم انگیزخدا هر قدر هم که شگفت یپادشاه ۀدربار یسیخوش ع یامپ ولی

 توبه بود.

 

 توبه
قوم وفادار خدا، بلکه در  یافتنو نه تنها در برکت  آیدیم یخدا به زود یکه پادشاه دادیهشدار م یسیع

از  یدکند، ابتدا با یافتبرکات موعود را در خواستیم یل. پس اگر اسرائیدبر دشمنانش به ظهور خواهد رس یداور

 گناه خود توبه کند.



مسیح موعود: ۲درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-19- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

 

کار فقط رو گرداندن  ینا یشه،مربوط م یلیانج ۀکه به توب ییاز گناه شامل رو گرداندن از گناه هست. اما تا جا توبه

شخصه. اون شخص  یک یز،هم هست. اون چ اییگهد یزحال شامل رو کردن به چ ین. توبه در عیستگناه ن از

 یحمس یبه سو یمانیاز ترک گناه و بازگشت ا تموضوع عبار ین. پس، ایاریمبه او رو م یمانو ما با ا یساست،ع

. یمکن یشتریکه توبه در خودش داره، تأمل ب یو در ابعاد مختلف یممطلب رو بشکاف یمبتون یدحال، شا ینهست. در ع

 یا ی،من خودم رو گناهکار ندونم و درک نکنم که به نوع یبه گناه خودمه. وقت یو ادراک یذهن یآگاه ینها،از ا یکی

درک، و الزام نسبت به  یاری،حس هش یدخدا رو نقض کردم، احتماال توبه نخواهم کرد. پس با یعتشر یبه شکل

بتونم قلبا درک کنم که  یدحال با ین. در عیادارم و کارهام در نظر خدا اشتباهن، در من به وجود بمن گناهک ینکها

است  یمجاب شدن احساس یعنی یمونیه،پش توبه،بُعد  ین. پس دومپسندهیو اونها را نم یهمن ناراض یخدا از کارها

خودم  های. من از کردهیشهاز اون مربوط م یمونیعمل اشتباه، بلکه به افسوس و پش یکه نه فقط به درک عقل

که مربوط  یکنهم یتمسوم هدا ۀدو مؤلفه در کنار هم به مؤلف ین. ایشماز گناهام مثل خدا ناراحت م یناراحتم. به نوع

 اینبوده و وعده ینداست که خوشا یپشت کردن به اون گناه یبرا یخواهندگ یاخواست  یتظرف  یا دهبه ارا یشهم

 .یقیحق هایو لذت یعال هایبه عنوان سرمنشأ وعده یحداده، و رو کردن به مس پوچ به من

یستردکتر رابرت ل -  

 

و  کنیمیحرکت به گناه پشت م یکاست. ما در  یدتفکر در مورد توبه مف یمثال برگرداندن سکه برا اغلب

اگر  مانیههمسا یتخدا، و اذ یعتکه واقعا از نقض شر کنیمیبه گناه پشت م ی. وقتداریمیعدالت قدم بر م یبه سو

در  یرمانکه به تقص شودیم یلتکم یهنگام ه. پشت کردن به گناکنیمیباشند، احساس تاسف م یدهد یبیاز ما آس

و اعمال رسوالن  19: 31 یامانند ارم یتوبه در متون هایجنبه ین. ایمو از او بخشش بخواه یمحضور خدا اعتراف کن

 مشهود است. 38 -37: 2

 یمتصم ینما، و همچن یایو اح یسازپاک یخدا و درخواست از او برا یبه سو کردنیرو یتوبه به معن اما

شامل  یواقع ۀ. اما توبکنیمیهرگز گناه نم یگرکه ما د یمعن ینهست. نه به ا یزن یندهاطاعت از خدا در آ یراسخ برا

-12: 2 یوئیلمانند  یدر متون توانیمین موضوع را میاوست. ا هایشنود کردن خدا با اطاعت از فرمانبه خ یاقاشت

 .ینیمبب 11-10: 7 یانو دوم قرنت 13

 

که  یدرک ۀهم یم،از گناهمون توبه کن یماگر بخوا. «یام تانو» یونانی ۀ. همون کلمیهبزرگ ۀدر کتاب مقدس، کلم توبه

اگه به اون سمت  یعنی. میاد وجود به آلودمونگناه هایدر ما نسبت به روش ییری. تغیکنهم ییرتغ یمدار یااز متانو

 ییراو بخواد تغ ی. هر چیشیم. عوض مکنیمیسمت م ینشروع به حرکت در ا ،را لمس کنه یمونزندگ یسیو ع یریمم
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 ییرهست و فقط مربوط به تغ یتذهن ییردرک کامل از تغ ین. ایشهم یزشامل همه چ ین. در واقع، ایدیمم ییرتغ یم،بد

 ۀکلم یعنیعالقمندم.  یبرهبه کار م« دانستن» یبرا یقکه عهد عت ای. من واقعا به کلمهیشهما نم یدر اعتقادات فکر

بلکه دستامون،  دونه،یکه م یستفقط ذهن ما ن یبترت ینتجربه کردن و روبرو شدن هست. به ا یکه به معن «یادا»

. یزههمه چ ییرتغ یفکر به معن ییرتوان شناختن و درک رو دارن. تغ یمدار یمون، قلبمون، و هر چپاهامون، احساسات

مثال کارهامون و  یکنیم،کردن م ییرخودمون هم شروع به تغ یدیمم ییررو تغ یزچ همهمن اعتقاد دارم از اونجا که ما 

 ییریتغ یچاحتماال ه یاد،رفتار ما به وجود ندر  ییری. اگه تغیشه. رفتارمون هم عوض میکننم تغییر هامونخواسته

و  یم،که به اون معتقد یمنکیرو م یما کار»: گفتیداشتم که م یریاستاد پ یاتااله ۀصورت نگرفته. در دانشکد

 است. یفکر ۀجمله کامال مربوط به توب ینا« اعتقادمون هم بر اساس کارهامونه

یدمَنفر یودکتر مت -  

 

آن را از ضرورت  توانیاست. اما هرگز نم انگیزشگفت یخبر ین،خدا بر زم یآمدن پادشاه ۀدربار یسیع پیام

 هایتا از برکت یابندیاجازه م آورند،یبه خدا رو م یمانو با ا کنندیشان توبه مکه از گناه یتوبه جدا کرد. فقط کسان

 او برخوردار شوند.  یپادشاه

 یامشپ یتشامل ظهور قدرت به طرق مختلف بود که بر حقان ل،یعالوه بر اعالن انج یسیع یعموم خدمت

 .گذاشتیصحه م

 

 قدرت
 :کندیرا خالصه م یسیصورت قدرت معجزات ع ین، پطرس رسول به ا38: 10در اعمال رسوالن 

 

و  رفتیبه همه جا م یسیکه چگونه ع دانید،می و کرد، مسح خود قدرت و القدسرا با روح یناصر یسایع خدا،

خدا با او بود  یراز بخشیدیم ییرها بردندیبه سر م یطانرا که در اسارت ش یکسان ۀو هم دادیانجام م یکن یکارها

 مژده( ۀترجم ،38: 10)اعمال رسوالن 

 

 ینش،خود را بر آفر یسرور یا خداوندی او. بود القدسقدرت روح دهندۀکرد که نشان یادیمعجزات ز عیسی

: 12 یمانند مت یطور که در متون کرد، به اثبات رساند. همان یل، آب را به شراب تبد11-1: 2 یوحناکه در  یهنگام

و  یماریو اثرات آنها نشان داد. ب یراو قدرت خود را بر ارواح شر بینیم،یم 43-38: 9؛ و لوقا 26-23: 1؛ مرقس 22

 ی. حتکنیمیمشاهده م 9باب  یوحناو  48-43: 8؛ لوقا 52-46: 10همان طور که در مرقس  ید،را شفا بخش یناتوان

 ،. در واقعبینیمیم 45-41: 11 یوحنا؛ و 15-11: 7؛ لوقا 26-18: 9 یهمان طور که در مت یزانید،مردگان را برخ



مسیح موعود: ۲درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-21- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

 کندیمشخص اشاره م ۀمعجز 35دست کم به  یدمعجزه کرد. عهد جد یخ،در طول تار یلاسرائ یاز هر نب یشب یسیع

 25: 21 یوحنابوده است. چنانکه در  ینهااز ا یشب یارمعجزات او بس شماریکه تعداد ب کندیم یانب یوحنا یلو انج

 : خوانیمیم

 

ها را نوشته یشجا آورد که اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجاهب یسیع یاربس یکارها یگرو د

 (.25: 21 یوحنا) داشته باشد.

 

. اول، آنها یمبه آنها بپرداز یدداشت که با یدست کم دو مفهوم ضمن یسیتوسط ع معجزات قدرت ظهور

. کردندیم ینتضم ینخدا بر زم یاو را در آوردن پادشاه یینها یتبودند. دوم، موفق یحاو به عنوان مس یتهو ییدتا

 .یمتوسط معجزاتش بپرداز یسیع یتهو ییدتا یابتدا به چگونگ یاییدب

 

 تایید هویت
که خدا به طور مخصوص مسح کرد تا  یکس یعنیاو بود،  یحایی مس یتهو یدمؤ یسی،معجزات عقدرت 

بود. معجزات او اثبات  یااله یتوانا یرسف یح،به عنوان مس یسی. عیاوردرا به ارمغان ب اشیپادشاه یینها ۀمرحل

 بسیاری و ؛38-31: 10، و 36: 5 یوحنا ؛22: 7موضوع را در لوقا  یناو  بود. ا هایگفته یخدا با تمام یموافقت قو

 .بینیمیم یگرد هایقسمت

 دانستندیم ایشده مسح مناصب با بستهرا هم یسیدر کالم خدا، معجزات ع یادیافراد ز ین،از ا گذشته

معجزات  ین، آنها ا40: 7و  14: 6 یوحنا؛ و 16: 7بودند. به عنوان مثال، در لوقا  مسیح تراز مقام گسترده هاییکه جنبه

مربوط به  19-12: 17قدرت خود را در لوقا  معجزاتشخصا  یسیانگاشتند. عیم یرا تحقق نقش او به عنوان نب

محسوب  ی، معجزات او در ارتباط با مقام پادشاه30: 20و  22: 15، 23: 12، 27: 9 ی. در متشمردیم یکهانت یفوظا

 :دیگوش ده 38-37: 10 یوحنادر  یسیع ۀشده است. به گفت

 

 یمانهرگاه به من ا آورم،ی. و لکن چنانچه به جا میاوریدم یمانبه من ا آورم،یاعمال پدر خود را به جا نم اگر

 (.38-37: 10 یوحناکه پدر در من است و من در او ) یدکن یقینو  یدتا بدان یدآور یمانبه اعمال ا آورید،ینم

 

 یپادشاه یینها ۀبود و واقعا مرحل یحدارد. او واقعا مس یقتاو حق یلانج یامکه پ کردیثابت م یسیع معجزات

 :گویدیم 20: 11آورد. همان طور که در لوقا  ینخدا را بر زم
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 ،20: 11)لوقا  .است یدهخدا به شما رس یکه پادشاه یدبدان یقین رانم،یم یرونرا ب یوهااما اگر من به قدرت خدا د و

 نو( ۀهزار

 

آسمان را به  یکه پادشاه کسی همان –موعود است  یحکه او مس کردیثابت م یسیع ۀمقتدران کارهای

 دهد.  یانپا ینشرا بر قوم خدا و آفر یطانش ۀتا حکومت ستمگران آوردیم ینزم

 یبه چگونگ یاییدب کرد،یم ییدموعود تا یحاو را به عنوان مس یتهو یسی،مظاهر قدرت ع یدیمکه د حاال

 .یمیندازب یآنها نگاه یتموفق ینتضم

 

 تضمین موفقیت
هرگونه  یرا دارد. او دارا هایشتحقق ادعاها و وعده ینشانگر آن بود که او قدرت الزم برا یسیمعجزات ع

از  یاریدر آسمان بود. و در واقع، بس اشیدرست مانند پادشاه ین،خدا بر زم یکردن پادشاه یادهپ یقدرت الزم برا

و مردگان  دادیرا شفا م یماراناو ب یمثال، وقت نبودند. به عنوا یهمان پادشاه یبرا درآمدییشمعجزات برکت، پ

 یچ، ه4: 21مکاشفه  یفکه در آن، براساس توص دادیخدا به دست م یاز پادشاه یریتصو یشاپیشپ کرد،یرا زنده م

 یپادشاه ۀکه مشخص یراواناز ف یواقع اینمونه داد،یهزاران گرسنه را غذا م یوجود ندارد. وقت اییماریمرض و ب

-14: 12؛ و لوقا 26: 2 یوئیل؛ 26-25: 23مانند خروج  هاییموضوع را در متن ین. ادادیاوست، به دست م انیجاود

 .خوانیمیم 24

خود را دارد.  یبردن دشمنان پادشاه یناز ب ینشان داد که هرگونه قدرت الزم برا یبترت ینبه هم عیسی

 – مستحکم را داراست یپادشاه یک یبرقرار یکه قدرت الزم برا دادینشان م کرد،یرا اخراج م یوهاد یمثال وقت

 .بینیمیم 29-22: 12 یطور که در مت همان – است یدتهد یرقابلکه غ ایپادشاهی

 یکه دشمنان از رو ی. در حالکردیجلب م را بودند ی اورا که شاهد کارها یکسان ۀتوجه هم یسیع قدرت

که  ینبود. ا یااله یسی،است که منشأ قدرت ع ینا یقتحق کردند،یرد م یرشر یلۀقدرت او را به عنوان ح یبدخواه

 یدهبه اثبات رس هشدارهایش، و هاوعده ها،قول ۀهم یدنبه انجام رسان یاو برا ییموعود بود، و توانا یحمس یسی،ع

 یمانبدان معناست که ا ینباشد. ا یبزرگ یجانشور و ه یلدل و یآسودگ یۀما یدامر با ینا یحیان،ما مس یاست. برا

را که در  یکار یلو هر قدر هم که خدا تکم یم،داشته باش یدهاییمحکم است. هر قدر هم که ترد یسیما به ع

به ما داده است. او در  یطی،اعتماد به خود را در هر شرا یبرا یکاف یلدل یسیع یندازد،ب تعویقشروع کرد، به  یسیع

 یعرف یاو مکان یجاودان یکه در پادشاه یمدار ینتضم یم،موعود است. اگر به او وفادار بمان یحواقع مسح شده و مس

 داشت. یمو مبارک خواه
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او را از منظر  یخدمت عموم یاییدب یم،انداخت ینگاه یسیو ظهور قدرت توسط ع یلکه به اعالم انج حال

 .یمکن یبررس یحمورد مسح او در مقام مسدر  یاظهارات قطع

 

 اظهارات قطعی
 یقرار گرفت. اما برا ییدبه طرق مختلف مورد تا اشیدر طول خدمت عموم یح،به عنوان مس یسیمسح ع

 ینکهبر ا یپطرس مبن یکه عبارتند از: اعتراف رسول پردازیمیتوجه م یانشا یروشن شدن موضوع به دو اظهار قطع

 .یمپطرس بپرداز یرسالت عترافابتدا به ا یاییددر جالل. ب یسیع یئته یلموعود بود؛ و تبد یحمس یسی،ع

 

 اعتراف رسولی
 :یداعتراف پطرس ثبت شده، گوش ده ۀدربار 17-15: 16 یبه آنچه در مت

 

گفت:  یسی. آنگاه عیزنده هست یپسر خدا یح،شمعون پطرس جواب داد: تو مس دانید؟یپرسید: شما مرا که م عیسی

من آن را بر تو مکشوف  یبلکه پدر آسمان یاموختیرا از انسان ن ینخوشا به حال تو! چون تو ا یونا،شمعون پسر  یا

 مژده(. ۀترجم ،17-15: 16 یساخته است )مت

 

 است. یدهبه ثبت رس یزن 20-18: 9؛ و لوقا 30-27: 8در مرقس  یدادرو همین

 

همنوا به چشم  یلمرقس و لوقا، هر سه انج ی،چون در مت یکنه،م یباز یلدر اناج یمحور یپطرس واقعا نقش اعتراف

 یرونمعجزات، ب ۀظهور قدرت او به واسط یسی؛ع یقدرت االه یدر واقع رو یلهر سه انج یمۀن ین. اولخورهیم

واقع  در یسیپطرس متوجه شد که ع یب،ترت ینا بهاو متمرکزه.  یمو تعال یعتشفاها، معجزات  در طب یوها،راندن د

. به یکنناو م کشیدننقش رنج یعنی یحشروع به نشون دادن نقش ماش یلموعوده. از اون نقطه به بعد، اناج یحماش

متفاوت در مورد اعتراف پطرس دارن. در مرقس و لوقا، انگار تمام معجزات   یدیمرقس و لوقا تاک یا ی،مت یرسهنظر م

. یحههمون ماش یقتاموعوده؛ او حق یحدر واقع مس یسیپطرس بودند، که ع یبرا تاییداتی و هاماجرا، نشانه ینقبل از ا

 یحمس یسی،که ع یکنهخودش درک م یدر وجود انسان یو به نوع یکنهم یقرو تصد یسیع یقپس اون کار خدا از طر

شَمعون، پسر حال تو، ای بهخوشا»: ینها یگهم یسیکه ع یزیچ ینبعد از اعتراف پطرس، اول ی،مت یلموعوده. در انج

 یدتاک یپس مت« یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من که در آسمان است، چنین کرد.

و توسط مظاهر قدرت  یسی،توسط کار ع یااله ۀمکاشف ینکه هرچند بدون شک، ا یکنهم یتواقع ینبر ا یشتریب
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به نظر  یااله ۀجنبه از مکاشف ینخدا بر او مکشوف کرد. پس ا کرد چون یافتپطرس اون رو در یقتدر حق مااونه، ا

 داره. یشتریب یتاهم ی،مت یلکه در انج یادم

دکتر مارک استراوس -  

 

از جانب خدا بود. همان طور که  یمیمستق ۀمکاشف یح،در مقام مس یسیمسح ع ۀپطرس دربار یقطع اظهار

موعود است. اما  یحمس یسی،که ع رسیدندیم یجهنت ینبه ا یدبه معجزات او، با یستنبا نگر یمردم به سادگ یدیم،د

مقتدرانه از  ینبوت ۀمکاشف یکاو  عترافداشت. ا ینهااز ا یشب یتیرسوالن، اهم یاعتراف پطرس به عنوان سخنگو

موعود  یحمس یقتاحق یسیبود که ع یتواقع ینمصون از خطا بودن ا ییداعتراف تا ینا یب،ترت ینخدا بود. به ا یسو

 است.

 

: یدکه پرس یسیاست که شمعون پطرس در جواب به سوال ع ایلحظه یل،اناج هایقسمت یرتریناز چشمگ یکی

 یاکننده یینتع ۀلحظ ینا«  .یهست یحزنده. تو ماش یپسر خدا یح،مس ییتو»گفت: « به نظر شما من که هستم؟»

مکاشفه بود، که خدا  ۀلحظ ین، ایگهم یسیخوب، همون طور که ع یکنه؟م یرچشمگ ینقدراون رو ا یبود. اما چ

 یاقاشت یگهد یلاون را درک کنه. دل تونستیخود نم یرو بر شمعون پطرس مکشوف کرد که به خود یزیشخصا چ

 ینکه ا یکنهخواهد اومد. و حاال پطرس اعالم م یحکه ماش بود – سال 500حدود  یزیاز چ بیش – یادو انتظار ز

 یدتا بفهم یدانتظار رو احساس کن ینا یشینهشدت انتظار و پ یدبا ،«هستی یحتو ماش»: یستادهر برابرش اشخص د

 بوده. یرکنندهلحظه چقدر غافلگ ینا

واکر یتردکتر پ -  

 

 یاییدموعود بود، ب یحبه مقام مس یسیبر مسح ع ییدیپطرس، تا یچگونه اعتراف رسالت یدیمکه د حاال

 .یندازیمدر جالل ب یسیع یئته یلبه تبد ینگاه

 

 تبدیل هیئت
در جالل بر شاگردانش ظاهر  عیسی آن در که اندداده ایبه واقعه یداناناست که االه ینام «یئته یلتبد»

او را آشکار کرد.  یاز جالل االه یبه وجود آمد و بخش یسیدارد که در ظاهر ع اییاساس ییرنام اشاره به تغ ینشد. ا

 18-16: 1است. در دوم پطرس  یدهبه ثبت رس 36-28: 9؛ و لوقا 8-2: 9؛ مرقس 8-1: 17 یمذکور در مت یدادرو

 به آن اشاره شده است. یزن
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در آنجا بودند،  یبرد تا دعا کنند. وقت یکوه یرا به باال یوحناو  یعقوبپطرس،  یسیطور خالصه، ع به

 یسیع ینکهبر ا یداز آسمان در تاک یزخدا ن یظاهر شدند، صدادر کنار او  یلیاو ا یدگرگون شد، و موس یسیظاهر ع

بسازند، خدا  یلیاو ا یموس یسی،ع یبرا ییهایبانکرد تا شاگردان سا یشنهادپطرس پ یشد. وقت یدهپسر اوست، شن

 ۀآورند یدارد که موس یتنظر اهم ینواقعه از ا یناحترام و اطاعت است. ا ینواالتر یستۀشا یسیکرد که ع یدتاک

 دینییرا به بازگشت از ب یلکه قوم اسرائ شدیشناخته م یوفادار یبه عنوان نب یلیاقوم خدا بود و ا ۀو رهانند یعتشر

 یلاسرائ یخرهبران تار تریناو انتظارات بزرگ ینکهاست، ا یاو انب یعتبا شر یسیع یوستگیپ یبه معنا ین. ااندفراخو

داوود،  ییبود، او به عنوان وارث نها یسیمسح بر ع تریناست که بزرگ ینا یدادرو ینا یگرد ی. معنکردیرا محقق م

 .آوردیم ینخدا را بر زم یپادشاه

 

و فقط سه نفر از شاگردانش همراه او  یره،کوه م یبه باال یسیکه در اون ع ایانگیزهشگفت ۀصحن یئته تبدیل

مرد،  ینکه ا یندازیم،م یحدو ذات مس ینبه ا یگاه. پس، اول نیشنروبرو م یحاز جالل مس ای. اونها با جلوهیرنم

 یسمسداشته، اما همون طور که در سرود کر یشهکه هم بینیمیاز جالل او رو م ایو جلوه یکنهم یداپ یئته یلتبد

حضور پرجالل او، اونقدر با  کنندۀیرهخ ۀ. جلویبینیمرو در او م یت، اما جوهر الوه«از جسم بود ایدر پرده» یگه،م

به تحقق عهد فکر  ی. اما وقتدرخشیدنیاومدن خودشون هم م یینشاگردان از کوه پا یوقت یشکوه بود که حت

 بینیمیم ینجا. ایو موس یلیامالقات کرد؟ با ا یئته یلموقع تبد یبا چه کسان یسی. عیرگذارهتأث یلیخ کنیم،یم

. یبخشهتحقق م ینهاخودش رو با ا یحاییمس یتو هو یمقام نبوت یدنم رسو به انجا ی،موس یعتتحقق شر یسیع

مالقات  یموس یعنی یعتشر ۀبا آورند وکه ا یدر همون وقت یشه،موعوده، محقق م یحکه ماش یسی،در ع یقعهد عت

 یحاییمس یتو هو یادبه مالقات اونها م یسی. عیرسههم به انجام م یلیاا ینبوت ی. و بعد از اون مقام واالیکنهم

 .رسونهمی ثبوت به آورششگفت یئته یلخودش رو در تبد

توئن س یکدکتر ک. ار -  

 

تا به  ایمآماده یم،او انداخت یخدمت عموم یزو ن یح،مقام مس یبرا یسیع یبه تولد و آمادگ یکه نگاه حاال

 .یمرنج و مرگ او بپرداز
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 رنج و مرگ
از  یشپ ۀمخصوصا در طول هفت یسی،که ع بریمیبه کار م هاییاشاره به رنج یرا برا« رنج»اصطالح 

در آن هفته،  یرااست ز یسیع یقسمت داستان زندگ ترینیکتار ینجهات ا یاریمصلوب شدنش، تحمل کرد. از بس

اعدامش  زدند،یکه به او تهمت م یکردند، و کسان یانتمنکر او شدند و به او خ یروانشرا رد کرد، پ یسیع یتبشر

 یانۀدر م یحت ی. ولیختما بر او فرو ر یرا به جا یااله یغضب و داور یسی،ع ی  پدر آسمان ها،ینبدتر از اکردند. 

حاضر بود  یثتثل یکه خدا دهدینشان م یسیوجود دارد. رنج و مرگ ع ییو روشنا یداز ام ینور یک،تار ۀقص ینا

اطاعت  ی،است که سزاوار شکرگزار یااله یبر محبت و از خودگذشتگ یگواه ینهادهد. ا جاتتا کجا برود و ما را ن

 و پرستش ماست.

و با  شودیشروع م یماز ورود او به اورشل یسی،مورد نظر ما از رنج و مرگ ع یزمان ۀدرس، دور ینا در

تنها  یسیع یقسمت از زندگ ینا ینکه. با وجود ایابدیکه پس از مصلوب شدن در قبر قرار داشت، خاتمه م یدوران

دوره کار  یناز ا ایبا خالصه یگر،د بار یک. تاددر آن اتفاق اف یادیمهم ز یدادهایاما رو ید،هفته به طول انجام یک

 .کنیمیرا شروع م

به شهر  یسوار بر کره االغ یرفت. وقت یمجشن فصح به اورشل یبرا یسیع یالدی،م 30حدود سال  در

ورود او به شهر  یل،دل ینبه او خوشامد گفتند. به هم یلاو را شناختند و به عنوان شاه اسرائ یادیشد، افراد ز یکنزد

-28: 19؛ لوقا 11-1: 11؛ مرقس 11-1: 21 یواقعه در مت ینشود.  ایشناخته م یروزمندانهمعموال با عنوان ورود پ

 آمده است. 19-12: 12 یوحنا؛ و 44

 آمیزتحکم یشد. پس در اقدام ینصرافان و تاجران در معبد خشمگبر  یم،به محض ورود به اورشل عیسی

معبد را در  سازیپاک ینا یلراند. اناج یروندالالن را واژگون کرد و آنها را از معبد ب یزهایشاهانه، م یو داور ینبوت

بعد از آن مشغول  یروزها یدر ط عیسی. اندرسانده تبه ثب 48-45: 19؛ و لوقا 18-15: 1؛ مرقس 17-12: 21 یمت

 .آمدندیسخنانش م یدنشن یبود که برا یبه کسان یمو تعل یمباحثه با سران مذهب

شام خود را صرف کرد که معموال  ینبا شاگردانش، آخر یسیع یهودیان،فصح  یددر شب قبل از ع سپس

که  یو شراکت، تا بازگشت یادبود یکخوانند. او در طول صرف غذا مراسم شام آخر را به عنوان یآن را شام آخر م

 یدهبه ثبت رس 23-7: 22؛ و لوقا 26-12: 14؛ مرقس 30-17: 26 یدر مت یدادرو این. کرد برقرار داد، را اشوعده

 یانیپا یایکه معموال به عنوان وصا یم،تعل ۀرا چه به واسط یگرید یادز هایدستورالعمل یسیاست. در همان شب، ع

 17باب  یوحناکهانت اعظم او در  یدعا یقآمده است، و چه از طر 16-13 هایباب یوحنا و در شودیم یاداو از آن 

 یهود ینیکه با رهبران د ایمجلس را ترک کرد و طبق نقشه یسیشاگرد ع یهودابه شاگردانش داد. در همان شب، 

 به زنانشاگردان قدم یرو سا یسیکرد. سپس ع یانتخ یسیبود، به ع یدهکش 30-27: 13 یوحناو  4-3: 22در لوقا 
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 یتو سربازان را به باغ هدا ینید رهبراناز  یگروه یهودامشغول دعا بود،  یسیکه ع یرفتند. در حال جتسیمانی باغ

به او تهمت زدند، و در برابر  یهودو رهبران  یهودکاهن اعظم  یافاکردند. در حضور ق یررا دستگ یسیکرد و آنها ع

به او  یت،تحت فشار موقع یسیمحاکمه شد. شاگردان ع یهودپادشاه  یپاس،آنت یرودیسو ه یفرماندار روم یالطس،پ

را زدند، مسخره کردند و به مرگ محکوم کردند.  یسیبا او شد. خود ع ییسه بار منکر آشنا رسپشت کردند و پط

به ثبت  16: 19-1: 18 وحنای؛ و 25: 23-39: 22؛ لوقا 20: 15-32: 14؛ مرقس 31: 27-31: 26 یدر مت یعوقا ینا

 است. یدهرس

و در برابر عموم  یدندکش یببر صل یخمصلوب شد. او را با م اشیریظهر روز پس از دستگ یدر حوال عیسی

رحمت داد،  وعدۀ کاراو به دزد توبه ید،رنج و عذاب شد ینا یانۀرفت. در م یاکه از دن یتا وقت یختندآو یبمردم از صل

برآورد  یاد، نزد خدا فر3ساعت  یکرد. در حوال آمرزشقاتالن خود طلب  یسپرد، و از خدا برا یمادرش را به شاگرد

 ثبت به 30-16: 19 یوحنا؛ و 47-26: 23؛ لوقا 39-21: 15؛ مرقس 54-32: 27 یدر مت یعوقا ینو جان داد. ا

 .اندرسیده

 یسرباز روم یک ینکهدو پاره شد. پس از ا یینامعبد از باال تا پ ۀرا لرزاند و پرد ینزم ایهمان وقت زلزله در

 ییآوردند. از آنجا یینپا یباو را از صل جانیرا سوراخ کرد تا از مرگش مطمئن شود، بدن ب یسیع یپهلو اییزهبا ن

آماده کردند و  یخاکسپار یبا عجله بدنش را برا یسیوان عیراز پ یروز شنبه بود، بعض یاشروع شبات  یککه نزد

؛ مرقس 61-51: 27 یدر مت توانیمربوط به آن بعدازظهر ناگوار را م هاییتقرار دادند. روا یگریشخص د ۀدر مقبر

 کرد. یداپ 42-34: 19 یوحنا؛ و 56-44: 23؛ لوقا 38-47: 15

 یم؛به اورشل یسیع یروزمندانۀکه عبارتند از: ورود پ پردازیمیاز نقطه نظر سه واقعه م یسیرنج و مرگ ع به

 .یندازیماو ب یروزمندانۀبه ورود پ یابتدا نگاه یاییدشام خداوند، و مصلوب شدن او. ب گذاریهیپا

 

 ورود پیروزمندانه
االغ در آن بود که  یترا محقق کند. اهم 9باب  یاشد تا نبوت زکر یموارد اورشل یسوار بر کره االغ یسیع

عمل  ین. اشدندیوجود ندارد، سوار آن م شانیهعل یدیتهد یچکه مطمئن بودند ه یپادشاهان در زمان صلح، هنگام

 یپادشاه یامکه به پ یکسان ییداست؛ تا یلاسرائ قپادشاه بر ح ینکهبود از ا یسیع یناننشان دادن اطم یبرا یننماد

 .کردندیکه با آن مخالفت م یآنان یختوب یزاو وفادار بودند؛ و ن

احترام برگ  یادا یبرا یارید و از او استقبال کردند. بسبه شهر، مردم او را شناختن یسیشدن ع یکنزد با

او پرداختند.  یشبلند به ستا یرا هم در راه پهن کردند و با صدا شانیرداها یگذاشتند و حت یندرختان نخل را بر زم

 : خوانیمیم 10-9: 11همان طور که در مرقس 
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گفتند: هوشیعانا! خجسته باد او که به کنان میآمدند، فریادرفتند و آنان که از پس او میکه پیشاپیش او می کسانی

 ،10-9: 11رسد! هوشیعانا در عرش برین! )مرقس میآید! خجسته باد پادشاهی پدر ما داوود که فرانام خداوند می

 نو(. ۀهزار

 

 یدکه با هاییهمان یعنی – یند یاز جمله کاهنان و علما یهود،ن استقبال نکردند. رهبرا یسیهمه از ع اما

موعود خدا،  یحمس یرفتناز در مخالفت و انکار با او برخاستند. آنها با نپذ شدند،یم زدهیجاناز همه از ورودش ه یشب

م ورود به هنگا یمخطاب به اورشل یسیثابت کردند که خدمات خودشان برخالف خدا و عملکرد اوست. به سخنان ع

 :ید، گوش ده44-42: 19شهر، در لوقا 

 

آورد. اما افسوس یصلح و سالمت به ارمغان م یتبرا یزکه چه چ دادییم یصروز تشخ ینتو، در ا یکه تو، حت کاش

جا نخواهند گذاشت؛ زیرا از موعد که از چشمانت پنهان گشته است. زمانی فراخواهدرسید که ... سنگ بر سنگ بر

 نو(. هزارۀ ،44-42: 19)لوقا  یخداوند با خودت غافل مانددیدار 

 

 یهاو آنها به روش یافتادامه  یسیع یزندگ یینها ۀبخش اول هفت یدر ط یهودرهبران  یرشعدم پذ این

 یبرا یمقامات روم یختنآنها برانگ یگرکنند. تالش د اعتباریتا او را نزد مردم ب کردندیاز او م هاییمختلف پرسش

 .کشیدندیبه چالش م یح،را به عنوان مس یسیو اقتدار ع یتهو پی در یبود و پ یسیلفت با عمخا

 

منصبان که صاحب یو استقبال کردند درحال یشبعد از اون، مردم از او ستا یو روزها یسیع یروزمندانۀورود پ در

در  تونیمیدادن؟ خوب، مینسبت به او نشون م یمختلف هایطور واکنش ین. چرا مردم ایکردناو رو طرد م ینید

 یتونیمباختن داشتن. م یرو برا ینهزم یشترینقدرتمندان ب یز،. قبل از هرچیمکن یموضوع رو بررس یسطوح مختلف

 یله مستثنئمس ینهم از ا یهودانسانه و مقامات  یعتطب ین. اینیمقدرت و اقتدار بب یرو برا یعموم یکردرو یک

 یقدرت اونها بود. اونها به پادشاه یبرا یدیتهد یسیو ع یچسبن،م یدارن، اون رو دو دست یکه قدرت یینبودن. کسا

باخت داشتن.  یرو برا ینهزم یشترینو ب یکردننگاه م ای،یلهنژادپرستانه و قب یانه،گرایمل یدگاهیاز د بینی،تهخدا با کو

 یلاز قوم اسرائ یادیز ۀکودک باعث افتادن و بلند شدن عد ینگفته شد، ا یملوقا به مر یلهمون طور که در انج

که نور به جهان  یشهانتظار شروع م ینبا ا یوحنا یلد. انجیستاخواهد بود که در مقابل اون خواهند ا یو نشان یشهم

بر آن » یکیطور برداشت کرد که تار ینا یداما به نظر من با ،«درنیافت را آن» هاترجمه یطبق بعض یکی،اومد و تار

 ماتمقا یبترت ینباختن داشت. به ا یرو برا هاینهزم ۀهم یکیبه عنوان نور جهان اومد و تار یسیع«. نشد یرهچ

 ینکه در اواخر هم یکشهنم یکه طول یمداشته باش یادبه  یدرو هم با ینا یموضوع بودن. ول ینآشکار ا یانب ینید
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 یسیع یباراباس به جا یخواستار آزاد یادبودن با فر یسیع یروکه پ یتیجمع یمقدس، به قول ما، همه حت ۀهفت

 ینخدا رو اعالم کنه و ا یم. برعکس اون اومد تا تصمنهتا انتظارات مردم رو از خدا برآورده ک یومدن یسیشدن. ع

 در یسیو ع یمبه مُردن در برابر نَفس مون ندار ایماست. ما عالقه یاستقالل و اعالم خودمختار یبرا یدیتهد

مورد انکار  ی،که سرانجام، در سطح بشر یلدل ینو به هم یشه،محسوب م یدتهد یک یانسان هایبرانداختن اراده

 قرار گرفت.

گلودو    یکلما یشکش -  

 

 یسیرنج و مرگ ع ۀمهم در هفت ۀواقع ینبه دوم یاییدب یم،انداخت یسیع یروزمندانۀبه ورود پ یکه نگاه حال

 .یمشام خداوند بپرداز گذارییهپا یعنی

 

 شام خداوند
 یاز کارها یکی. پس شدیفصح م ۀمربوط به هفت یسیرنج و مرگ ع یم،همان طور که قبال اشاره کرد

و مصلوب شدن  یریاز دستگ یششام درست پ ینهفته خوردن شام فصح با شاگردانش بود. ا یندر طول ا یسیع

کرد که  یکار مخصوص یسی. در طول شام آخر، عشودیصرف شد و معموال با عنوان شام آخر خوانده م یسیع

 کرد. گذارییهپا یحیمس یحکم یا یین: او شام خداوند را به عنوان آآورندیم یادتا به حال آن را به  یحیانمس

از مصر  یلقوم اسرائ یزادسازآ یادبودکه به  ییفصح بود. غذا یشام آخر همان غذا یم،طور که گفت همان

جلب توجه شاگردان به کار خودش به عنوان  یاز نماد فصح برا یسیخوراک، ع ینا یدر انتها ی. ولشدیصرف م

به  یدیجد یشراب را برداشت و معنا امو ج خمیرمایهنان  بدون  یعنی یزاستفاده کرد. او به طور خاص دو چ یحمس

 یبه عنوان قربان یبه زود یدکرد که با یهنان را به بدن خود تشب یسی، ع20-17: 22لوقا  یت. طبق روایدآنها بخش

گناه خواهد  یبرا یاز همان قربان یبخش یزکرد که آن ن یهشود. او جام شراب را به خون خود تشب یمگناه به خدا تقد

 یبترک 19: 22در لوقا  هایشبا دستورالعمل 25: 14و مرقس  29: 26 یاو را در مت یماگر تعال ین،شد. گذشته از ا

از او استفاده کنند،  یادبودیاز آن نان و شراب به عنوان  یوستهداد تا پ یمبه شاگردانش تعل یسیکه ع بینیمیم یم،کن

 برساند. یانرا که شروع کرده را به پا یگردد و کار که باز یتا هنگام

 

رو از اون  ینیع یشیشده چون نما یفتوص یحمس یمعموال تحت عنوان کالم مرئ یحیخداوند در سنت مس شام

جلب  یحشده، توجه ما رو به مس یخته. پس نان  پاره شده، شراب  ریدهاتفاق افتاد، به دست م یبکه بر صل یزیچ

که  یهطور یینی،عمل آ یا ادگرایی،نم ینو عملکرد ا یختما ر یشد، خونش برا یخم یبصل یکه بدنش رو یکنهم

ما انجام  یهر آنچه او برا یادبودبه  یدنتا با خوردن و نوش یدهامکان رو م ینجلب کنه، و به ما ا یحتوجه ما رو به مس
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شام  یدنبا خوردن و نوش یکنناحساس م یماندارانجهت ا یکطور از  ین. و همبشیم مندمرگ او بهره یایداد، از مزا

 .بریمیبرامون انجام داد، بهره م یحهرآنچه مس از یینآ ینانجام ا ینما در ح یشن،م یتتقو یروحان حاظخداوند از ل

یبرتو یموندکتر سا -  

 

 .پردازیمیم یحمس ۀآن به کفار ۀو ابتدا به اشار یم،شام خداوند اشاره کن یبه طور خاص به دو جنبه از معان باید

 

 کفاره
و شراب نشانگر خون اوست.  یح،بدن مس ۀدهندشام خداوند آسان است. نان نشان یاصل یدرک نمادشناس

 28: 26 یما داده شد، و همان طور که در مت یبرا 19: 22بدن او طبق لوقا  یراز اند؟یتحائز اهم ینهااما چرا ا

دارند  یتبدن و خون او اهم یگر،د ۀگفت هشد. ب یختهبه جهت آمرزش گناهان ر یاریخون او به خاطر بس خوانیم،یم

مصلوب شدن  ۀبه بحث دربار یبعد وقت یکرد، تا گناه ما را کفاره کند. کم یما تقدبه خد یبآنها را بر صل یراز

 کرد. یمخواه یموضوع را بررس ینا پردازیم،یم

 داللت آن بر آغاز عهد نو است. کنیم،یکه در شام خداوند به آن اشاره م یمفهوم دومین

 

 عهد نو
 :یدگوش ده 20: 22در لوقا  یسیع ۀبه گفت

 

 نو(. ۀهزار، 20: 22)لوقا  شودیم یختهاست در خون من، که به خاطر شما ر یدجام، عهد جد ین... ا

 

 کرده بود. یشگوییآن را پ 34-31: 31 یادر ارم ینب یایکه ارم کندیاشاره م یعهد یایبه اح یسیع ینجاا در

و  یموس یم،در روزگار آدم، نوح، ابراه یشتراست که خدا پ هاییعهد وعده یایو هم اح یننو هم تضم عهد

مستلزم اطاعت پا  ینخدا نسبت به قومش و همچن یسخاوتمند یانگرب یعهد االه یۀاول یایوصا ینداوود داده بود. ا

به  یسی. و عکردندیم یکه از او نااطاعت است یخدا و لعنت بر کسان یعانبرکت به مط ۀآنهاست و شامل وعد یبرجا

 یا «یقانون»خون او  یختنمرحله، عهد با ر ینادر  – عهد خدا با قومش بود ۀمرحل ینآخر یمجر یح،عنوان مس

 :خوانیمیم 15: 9 یانشد. همان طور که در عبران« مُهر»
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را که خدا  جاودانی برکات اند،که از طرف خدا خوانده شده یتازه است تا کسان یمانپ یک ۀجهت او واسط ینا به

است که  ییو آمرزش از خطاها یآزاد یلۀمرگ او وس یرااست، ز یکار عمل ینکنند. ا یافتوعده فرموده است، در

 مژده(. مۀترج، 15: 9 یاناول مرتکب شده بودند )عبران یمانمردم در زمان پ

 

مصلوب  یتا به بررس یماآماده یم،شام خداوند کرد گذارییهو پا یسیع یروزمندانۀبه ورود پ یکه نگاه حال

 .یمدازشدن او بپر

 

 سازیمصلوب
 ینکها یا بستند،یم یبیرا بر صل یانبود. قربان یمروم قد یاز مجازات مرگ در امپراطور یشکل یسازمصلوب

خفه شدن،  یلتا معموال به دل گذاردندآویخته می یبو سپس آنقدر بر آن صل کردند،یم یخبه آن م یسی،مانند مورد ع

گناه به کار رفت. او به  ۀکفار یبرا ایسیلهبه عنوان و یرامنحصر به فرد بود ز یسی. البته مصلوب شدن عیرندبم

 قومش جان دهد.  یمسئول بود تا به جا خوانیم،یم 28-11: 9 یانهمان طور که در عبران یح،عنوان مس

ها اشاره آن ۀبه هم توانیمیاست که نم یادز آنقدر به خاطر ما یسیمربوط به مصلوب شدن ع هایآموزه تعداد

 یلکه او به دل یتواقع ینو ا یسی؛: انتساب گناه ما به عیعنی پردازیمیجهت فقط به دو آموزه م ینبه هم یم،کن

 .کنیمیم عبر گناه، جان داد. ابتدا با مفهوم انتساب کار را شرو یااله یداور

 

 انتساب
 یوقت یباشد. ول یبه کس یزینسبت دادن چ یبه معن تواندیم یبه طور ساده در زبان فارس« انتساب»

 یرآن تقص یکه خدا ط کنیمیاشاره م یبه عمل  کنیم،یصحبت م یببر صل یسینسبت دادن گناه ما به ع ۀدربار

داده شد، منظورمان  نسبت یسیگناه ما به ع گوییمیم یگذاشت. پس وقت یسیگناهکاران را به حساب شخص ع

هرگز به  یتشبه واقع هرگز گناه نکرد، و شخص یسیقصر دانست. عاست که خدا او را به خاطر گناهان ما م ینا

او شخصا مرتکب هر  ییرا مقصر قلمداد کرد، گو یسیخدا ع ی،قانون یدگاهگناه خراب و تباه نشد. اما از د ۀواسط

 شده بود که به او نسبت داده شد. یگناه

قومش  یبرا یگزینیبه عنوان جا یبخود را بر صل یق،گناه  عهد عت یقربان یبا الگوها یوستگیدر پ عیسی

به عنوان  یسی. نقش عدهدیشرح م 10-9 هایموضوع را به طور مبسوط در باب ینا یانکرد. کتاب عبران یمتقد

: 2 یوحنا؛ و اول 2: 5 یان؛ افسس25: 3 یانکه کتاب مقدس مثال در روم شودیمنعکس م یتواقع ینما در ا یگزینجا

؛ اول 28: 20 یمانند مت هاییاو در قسمت یلدل ین. باز هم به همکندیم یادما  یو به عنوان قربان،  اغلب از ا2

 .شودیما خوانده م یۀ، به عنوان فد15: 9 یان؛ و عبران6: 2 یموتائوست



مسیح موعود: ۲درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-32- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

 رسد،یبه نظر م یبو کامل بود. اما هرچند عج عیبینسبت داده شود، او ب یسیگناه ما به ع ینکهاز ا پیش

گناهان ما که به او نسبت داده شد، مقصر قلمداد  ۀهم یکه گناه ما به حساب او گذاشته شد، خدا او را برا ینهم

 :گویدیو م کندینکته اشاره م ینبه هم 21: 5 یانکرد. پولس در دوم قرنت

 

 (.21: 5 یان)دوم قرنت یمعدالت  خدا شو یاو را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در و زیرا

 

درسته که خدا گناه  آیا است،عادالنه  یاانصاف هست، آ ینا یاآ»که:  پرسیمیم یسوال ینما چن یوقت یبترت ینا به

 یگناه شخص قاتل یشهم»: یگیمو م یریمم یدادگاه معمول یهما به  مثل این هست که« نسبت بده؟ یحما رو به مس

 ینکار اشتباهه. اما اول ینعدالت، ا یانسان یاسمق ر. دیهمنف جواب« نسبت داد که مرتکب قتل نشده؟ یرو به کس

انجام بده درسته. اما  یهر کار یدونیمکامل بودن اونه و چون او کامله، م یدونیم،عدالت خدا م ۀکه دربار اینکته

انتخاب  یرو به طور تصادف ی. حاال، مثال اگر خدا کسیگهم رو اون بودن درست علت ما به واقع در مقدسکتاب

عدل خدا  یارکار طبق مع ینعادالنه نبود. ا یامنصفانه  داد،یرد و به دلخواه خودش گناه من رو به اون نسبت مکیم

پسر خود رو گرفته  یقگناهکار از طر یتانسان یبه رستگار تصمیم خدا ها،انسان ینشهم نبود. اما اگر قبل از آفر

 ینو همچن نقصیگناهمون رو به خاطر عدالت ب یتونهو م ستتحمل گناه ماکه در واقع قادر به  یتنها کس یعنیباشه، 

که به او گفته  یکس یناخواسته برا یتیمامور یاشده  یلتحم یفۀوظ یه یناطاعت کاملش کفاره کنه چطور؟ اگر ا

جان  کسیچه»گفته باشه:  یلخودش در اناج یسینبود، چطور؟ اگر ع «یگناه رو به دوش بکش یدتو با»شده باشه: 

درک کرد  یشهم یبترت ینچطور؟ به ا «دهمیخود جانم را در راه گوسفندانم م یلبلکه من به م گیرد،یمن نم زمرا ا

گناهکار توسط  یتانسان ییرها یکامل او برا ۀمگر توسط نقش یشهنم یاننما یهرگز به طرز بهتر یکه عدالت االه

. عدالت یمکن یدادر خدا آرامش پ یمتا بتون یرهگیو بر خودش مو گناه ما ر یدهپسرش که مشتاقانه جان خودش رو م

 اتفاق افتاد، آشکاره. یباونچه بر صل یراز تصو یشهخدا کامله و کمال اون هم

دکتر ر. آلبرت موهل ر -  

 

موضوع مربوط به مصلوب  ینبه دوم یاییدب یم،پرداخت یحکه به موضوع نسبت دادن گناه ما به مس حال

 .یندازیمب ینظر یااله یداور یعنیشدن 
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 داوری
: 18 یال؛ حزق19-17: 3 یدایشموضوع را در پ ینگناه است. ا یهعل یااله یداور ۀمرگ انسان همواره نشان

نسل بشر شد؛ و از آن موقع  یخگناه کرد، مرگ وارد تار 3باب  یدایشآدم در پ ی. وقتبینیمیم 21-12: 5 یان؛ و روم4

 شود.یگناه آدم به ما نسبت داده م ایرتا به حال ادامه دارد ز

محسوب کند، او  یسیع یخدا جرم ما را برا ینکهاز ا یشگناه است. پ یهعل یااله یداور یزن یسیمرگ ع

شد.  یبه او نسبت داده شد، مرگ او نه تنها ممکن بلکه ضرور یبکه گناه ما بر صل ینهم ی. ولیردبم توانستینم

 نشان دهد. ظیمجرم ع یننسبت به ا توانستیبود که خدا م ایتنها واکنش عادالنه ینا

قدرت مرگ قرار داشت.  یرسه روز ز یزش،از رستاخ یشپ ی،داور یناز ا یبه عنوان بخش یسیع همچنین

 یبرا یگرید یااله یداور یچغضب خدا نسبت به گناه ما شد، تا ه یاست که او متحمل تمام یناما خبر خوش ا

 گفت: 24: 5 یوحنادر  یسی. همان طور که عنماند یما باق یدتهد

 

دارد و هرگز محکوم نخواهد شد،  یجاودان یاتآورد، ح یمانمن ا ۀهر که سخنان مرا بشنود و به فرستند ید،بدان یقین

 مژده( ۀترجم ،24: 5 یوحنااست ) یدهرس یاتبلکه از مرگ گذشته و به ح

 

بودن  ی. اما درک خدا از گناه و جدکردمیکار رو م ینا  یاگمراهانه یدگاهکنم، با د یقرار بود من گناه رو معن اگه

کنم. البته، من دوست ندارم به گناه  یافتدر تونمیاست که م یخبر یناوست در واقع بهتر یداور ۀاون که الزم

 یهنکنه، هرگز  ی. اما اگه خدا بر اون داوریادخوشم نم یادر دن یاخودم  یخودم نگاه کنم. از عواقب گناه در زندگ

کنم.  یداگناه پ یتدور زدن ماه یبرا یدم تا راهیرو انجام م ی. من هر تالشیگیرهبا اون انجام نم یقیحق ۀمواجه

 یرو فیانمگناه اطرا یشدم، و حت یمن مرتکب چه عمل یه،گناه چ یدونهم یقامعناست که او دق ینخدا به ا یداور یول

 ۀو هم یازهان ینکرد تا به ا یمتقد اشگونهیخداوند خودش رو با مرگ قربان یبترت ینداره. به ا یریمن چه تاث

درک و برخورد  ینبدون ا ی،داور ینکنه. بدون ا یدگیجواب مشکل گناه من هست، رس یقاکه دق یمشکالت و مسائل

 ۀشت. پس کفاروجود نخواهد دا یرستگار یا ییرها یچگونه، هیشهناگوار که گناه خونده م ۀلئمس ینعادالنه با ا

 یتصور یاگناه،  ۀلئبا مس یتالش کرده تا به نوع یادن یندر ا اییگهد ینتنها خبر خوب موجود هست. هر د یحمس

کنه. اما  کاراون رو ان ۀو بدن افتهیبگه گناه اتفاق نم یاکنه،  اشیهبرداره، تصف یوناز گناه برخورد کنه، اون رو از م

 یاون گناه رو رو ۀکار، اون  هم ین. با انجام ایهچ یقاکه گناه دق میگه ما به و اش،عادالنه یبا تمام داور یاد،م یسیع

 خبر ممکنه. ینبهتر ینا ای،یگهو هر شخص د یحیان،مس ی. پس برایگیرهبرخودش م یبصل

یاور یلدکتر ب -  
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که خدا بود. او  ایکه با خدا بود، کلمه ایهست که جسم گرفت. کلمه ایمجسم خداست. او کلمه ۀکلم عیسی

ما او رو  یداره، چون وقت یتموضوع اهم ینداشتن ا یادهست که از قلب پدر اومد تا پدر را بشناسونه. به  یپسر

گناهان ما و گرفتن  یهخدا عل یداور یره،گیما رو بر خودش م یتمحکوم یده،م یبصل یکه جانش رو رو یبینیمم

رو به خاطر گناهش در  یتشدر واقع خود خداست که در تجسم پسر محکوم ینخودش، ا یما در زندگ یتمحکوم

که منتظر  یکنهخدا ما رو اونقدر محبت م یه؟. خبر خوش چیگیرهما نسبت به خدا بر خودش م یانتو خ یانبرابر عص

خودمون  ینشکاف  ب یرو یتا پُل هیمون. او منتظر ما نمیماو رو بشناس یمتا بتون یمرو بد انمونتا تاوان گناه یمونهما نم

ن بتونه اوتا بعد از  یگیرهو شرارت گناهان ما رو بر خودش م ی،تباه یچارگی،ب ی،و زشت یادما م یش. بلکه پیمو او بزن

خبر  ین. ایزهخودش رو به قلب ما بر یمحبت االه ینو همچن یااله یو زندگ ینه تنها آمرزش رو بلکه حضور االه

 .یهخوب یاربس

موریککتر استفن بل د -  

 

 یخدمت عموم ی،تولد و آمادگ یعنی، یزمان ۀدر طول سه دور یسیبودن ع یحماش یا یحبه مقام مس ینجا،ا تا

 یحبه عنوان مس یسیع یافتنجالل  ۀدور یعنیموضوع  ینتا آخر یما. پس حاال آمادهیمرنج و مرگ او پرداخت یزو ن

 .یمقرار ده یرا مورد بررس

 

 جالل یافتن
 یحتشر یندهدر آ یت ویرا از زمان برخاستن او از مردگان تا بازگشت قابل رو یسیع یافتندوران جالل 

 .  کنیمیم یبررس یلداد و سپس چند مورد را به تفص یمدوره خواه ینا یدادهایمختصر از رو یکرد. ابتدا شرح یمخواه

چهل  ۀدور یکن برخاست. در طول او از مردگا یسی،ع ینبعد از مصلوب شدن و تدف ۀروز اول هفت در

 خدا کالم تحقق در را خود نقش داد، یمخدا تعل یپادشاه ۀاز شاگردانش ظاهر شد. او به آنها دربار یاریروزه، بر بس

، لوقا 16، مرقس باب 28باب  یدر مت یعن وقاای. کردخود را توسط شاگردان برقرار  یسایکل رهبری و داد، توضیح

 است. یدهبه ثبت رس 11-1: 1و اعمال رسوالن  21-20 هایباب یوحنا، 24باب 

خود را برکت داد و در برابر چشمان آنها به آسمان صعود کرد، و در  یروانپ یسیچهل روز، ع ینا یانپا در

: 1، و اعمال رسوالن 53-36: 24در لوقا  یعوقا ینآن حال فرشتگان اعالم کردند که او دوباره باز خواهد گشت. ا

 .اندارش شدهگز 1-11

کرد و به دست راست  یمکفاره به خدا تقد ی  به هنگام صعود به آسمان، مرگ خود را به عنوان قربان عیسی

 یامور قومش بود که تا بازگشت پر جاللش برا یاو در سرپرست« برتخت نشستن» یاآغاز حکومت  ینخدا نشست. ا
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در  توانیمیمربوط را م یاتدارد. جزئ ادامه یدجد زمین و هاقومش با آسمان یافتنبرکت  یزبر دشمنان او و ن یداور

 .یمکن یداپ 7: 22-11: 20؛ و مکاشفه 10-7: 1 یکیان؛ دوم تسالون22-20: 1 یانمانند افسس هاییقسمت

. دوم، اندازیمیاو م یزبه رستاخ یپرداخت. اول، نگاه یمخواه یسیع یافتنچهار جنبه از جالل  یبه بررس ما

. و چهارم، بازگشت قابل پردازیمیم یکرد. سوم، به موضوع نشستن او بر تخت آسمان یمبه صعود او خواه ایاشاره

 .یماو از مردگان کار را شروع کن یزبا رستاخ یایید. بکنیمیم یاو را بررس یترو

 

 رستاخیز از مردگان
. اما خبر یاستدن ینمظهر گناه در ا ینو بدتر کنند،می تجربه هااست که انسان ایفاجعه ترینمرگ بزرگ

 القدس،قدرت روح ۀاو به واسط یشد. وقت یرهما بر مرگ چ یخدا از جانب همگ ۀمسح شد یح  است که مس ینخوش ا

 انگیزترشگفت یاوست. و حت یثابت کرد که واقعا پسر محبوب خدا و وارث پادشاه ینشآفر تمامی به برخاست، قبر از

 کرد. ینوفادار خود را تضم یروانپ ۀو برکت هم یندهآ یامتاو ق ینکهاز آن، ا

 فقط را مانتوجه ین. بنابرایمآنها اشاره کن ۀبه هم توانیمیدارد که نم یادیمهم ز هایجنبه یسی،ع رستاخیز

 .پردازیمیخدا توسط آن م یرستگار ۀنقش یشبردو ابتدا به پ کنیم،می معطوف مورد دو به

 

 نقشة رستگاری
 یخود را در برقرار هایوابسته به خود او بود، تا عهد وعده ینش،آفر یۀو بق یتبشر یرستگار یخدا برا ۀنقش

موعود، به انجام رساند. اما اگر  یحمس یگرد ۀبه گفت یااز نسل داوود،  یفرد ییتحت فرمانروا ینبر زم اشیپادشاه

 یخدا برا یلۀمهم بود که وس یقدم یسیع یزرستاخ نظر، ینبود. از ا یکار نشدن ینا ماند،یم یدر مرگ باق یسیع

؛ اعمال 22-17: 2 یوحنا؛ 46-45: 24مثال در لوقا  یدعهد جد یلاز دال یکی ین. اکردمی فراهم هاتحقق عهد وعده

 کرد. یتتثب یحنقش او را به عنوان مس یسیع یزاست که رستاخ  4-1: 1 یان؛ و روم3: 17رسوالن 

برکات گوناگون و  یسی،ع یزاست که رستاخ ینا کنیمیکه به آن اشاره م یسیع یزرستاخ ۀجنب دومین

 کرد. یامه یماندارانا یاز نجات را برا یاریبس

 

 برکات نجات
 کنیم،یم یافتاز نجات در یکه ما به عنوان بخش یگوناگون هایرا به برکت یسیع یزرستاخ ید،عهد جد

مان است. ، همان آمرزش ما از گناهان25: 4 یانکه در روم شودیما م ی. نجات منجر به عادل شمردگکندیمربوط م

. همان طور که کندیما باز م روی، را به 5-3: 1مان، در اول پطرس یجاودان یراثروح ماست، و در  م ۀمنشأ تولد تاز

. کندیم یجادا یحسم یبرا یقیحق یو شهادت یکوما اعمال ن یدر جسم و زندگ خوانیم،یم 18-10: 4 یاندر دوم قرنت
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است،  یندهدر آ یماندارانا یجسم یزمنشأ رستاخ خوانیم،یم 53-42: 15 یانو اول قرنت 5-4: 6 یانو چنانکه در روم

 کنند،یابعاد نجات فکر م ینا ۀبه ندرت دربار یحیان. هرچند مسیابیمب یسیدرست مثل ع اییافتهبدن جالل  قتیو

که در  ییآنها یو هم برا برخورداریم آنها از اکنوناز برکات نجات که ما هم یاریبس یهم برا یسیع یزاما رستاخ

 است. یضرور شود،یم مانیبنص یندهآ

 

به ما  یز. اول، رستاخیشهم یجار یادی. و از اون برکات زیدهعهد جد یاصل ۀاز مردگان نقط یحمس یسایع رستاخیز

 یادیموضوعات ز ینو پسر خدا بودن اوست. بنابرا یبودن، و خداوند یحماش یبرا ی. اثباتیستک یسیکه ع یدهم یاد

 یحیانمس یبرا یدیکل ۀنکت یم،. اما اگر جلوتر برستهنهفت یمیکه در اونها برکت عظ یدهم یادبه ما  یسیع ۀدربار

او رو  تونیمیاالن م ینهم یعنی برخاسته، مردگان از او. ستامروز زنده یحمس یسایکه ع یمعن ینوجود داره، به ا

 دراو،  یزقدرت رستاخ یسی،رو هم داره که قدرت ع یمعن ینگذشته، در واقع، ا ین. از ایمو مالقات کن یمواقعا بشناس

. پس یمونهو در ما م میاد ما بر القدسروح ۀبه واسط ید،جد یاتح ینکه ا یمدار یماندسترس ماست. و ما واقعا ا

معناست که ما واقعا قدرت  ین. به ایستبا قوت خودمون ن یسیع یرویپ یتالش برا یحی،مس یکبه عنوان  یزندگ

تصورمون  یورا یدیبه ما ام یسیع یزکه، رستاخ ینههم داره. منظورم ا اییگهد ی. اما معانیماو رو در خود دار یزرستاخ

 ینکه خدا تضم بینیمیم یسیع یز. و در رستاخیفتهما پس از مرگ اتفاق م یاز اونچه برا ستییو الگو یدهم یندهبه آ

 وراه هست.  در – یجسمان یاتیح یمعن به – یزرستاخ یا ید،جد یاتیبعد از مرگ، ح یست،ن یانکه مرگ پا یکنهم

همون اعتماد  ینبا مرگ داده. ا رویاروییشون هنگام در آورشگفت یدیام مسیحیان به هاامر در طول نسل ینالبته ا

رستاخیز  – بگم یگهد یزچ یکفقط  یخوامخودش منتقل خواهد کرد. م یاتکه ما رو از مرگ به ح یساستبه ع

بلکه  ی،وجود روحان یکه، و او نه به عنوان یزیکیبدن ف یک یسیهم هست. بدن ع ینشآفر یایاح یخدا برا ینتضم

. یکنهم یاو اح یدهم ییو اون رو رها یگیرههست که خدا جوهر انسان رو م یانشانه ین. و ایشهدر جسم ظاهر م

که پولس  یوقت یبینیم،م 8باب  یاندر روم یرو به روشن یمتعل ینخواهد شد. ا یااح یندهو در آ یست؛بد ن ینشآفر

 .یدهالزم رو به ما م ینانکه شواهد و اطم یزهرستاخ ینخواهد شد. ا یااح ینشآفر یتمام یگهم

واک ر یتردکتر پ -  

 

 .یمکن یرا بررسبه آسمان  یسیصعود ع یاییدب یز،رستاخ یتذهن با
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 صعود
به آسمان، به حضور خاص خدا باال رفت. البته  آساییرخ داد که او به طور معجزه یهنگام یسیصعود ع

بر اساس  یسیخود همه وقت در همه جا حاضر است. اما در هنگام صعود، جسم و جان ع یااله یتپسر خدا در ماه

درگذشته است، منتقل  ایمانداران  هایبه قلمرو آسمان که مسکن فرشتگان و جان یناز قلمرو زم اش،یذات بشر

 هایقسمت بسیاری و در یدهبه ثبت رسان 11-9: 1و اعمال رسوالن  53-50: 24واقعه را در لوقا  ینشد. کالم خدا ا

 .کندیبه آن اشاره م یگرد

پرداخت که  یمبا صعود او ارتباط داشته باشد خواه تواندیکه م یحبه عنوان مس یسیدو جنبه از نقش ع به

 یابتدا نگاه یاییداو به دست راست خدا. ب ینینشو تخت ید،به شاگردانش بخش یسیکه ع یعبارتند از: اقتدار رسالت

 .یندازیمبه موضوع اقتدار رسوالن ب

 

 اقتدار رسولی
 یعدالت، به او اقتدار یدنو به انجام رسانگناهان  ۀدر کفار یسیمنحصر به فرد ع یدستاوردها یجۀخدا در نت

 به شاگردانش گفت:  18: 28 یدر مت یسی. همان طور که عیدبخش ینشآفر یو قدرت بر تمام مانندیب

 

 (18: 28 ی)مت .به من داده شده است ینقدرت در آسمان و بر زم تمامی

 

تا آنها  ید،بخش یناقتدار را به رسوالنش بر زم یناز ا یدر هنگام صعود خود قدر یسیگذشته، ع ینا از

اقتدار را  ینکه ا یرا استقرار و بنا کنند. رسوالن یسامصون از خطا از جانب او صحبت کنند و کل یبتوانند با قدرت

 یهودای یگزینجا 26: 1اس که در اعمال رسوالن یوفادار، مت یۀشاگرد اول یازدهکردند عبارت بودند از  یافتدر

 کرد. یافتدر یژهو ییاعطا یلۀشد و پولس که قدرت خود را به وس کاریانتخ

و در موارد  یافتند،خدا را  یدکالم جد ییدنگارش و تا ییتوانا یندگی،قدرت نما ینمزبور در اثر ا رسوالن

قدرت  ینا بینیم،یم 26-24: 1تا مصون از خطا صحبت کنند. همان طور که در اعمال رسوالن  یافتندقدرت  یمیتعل

 در. نبود ممکن هاانسان یلۀو انتقال آن به وس دند،کر یافتدر یحاز مس یماکه آن را مستق یبه رسوالن شدیمنحصر م

 . اندسطح از اقتدار وجود نداشته ینبا ا یگریهرگز رسوالن د یگرد نتیجه،

 :گویدیم یانجه یسایکل ۀو دربار کندیاشاره م یتواقع ینبه ا 20-19: 2 یانرسول در افسس پولس

 

اید، که عیسای مسیح خودْ سنگ اصلی آن بناست رسوالن و انبیا بنا شده ۀخدایید؛ و بر شالود ۀ...عضو خانواد

 نو(. ۀهزار ،20-19: 2 یان)افسس
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 یجهان یسایکل گذارییهبودند و فقط به دوران پا یساکل هایاز مقام یخاص ۀدست یافتند،که اقتدار  رسوالنی

 تعلق داشتند. 

 یعنیبه آسمان  یسیصعود ع ۀنماد برجست ینبه دوم یتا نگاه ایممان، آمادهدرک اقتدار رسوالن در ذهن با

 .یندازیماو ب یپادشاه ینینشتخت

 

 نشینیتخت
 

شده. به طور  یروزدشمنان خدا و قوم او پ ۀبر هم یحمعناست که مس یندر کنار پدر در آسمان به ا یسیاما، نشستن ع

 یکنه،که پولس از اونها صحبت م یو دشمنان یکنه،موضوع رو مطرح م ینا 2باب  یانخاص، پولس در کتاب افسس

از  یحمس یزرستاخ یلۀبه وس یروهان ین. استنحاضر ه یکیعصر تار ینا هایحاکمان و قدرت ینی،دشمنان فرازم

که ما هم به دست راست خدا  ینهخوب ا یزانگبه دست راست خدا نشست. خبر شگفت یحمردگان مغلوب شدن و مس

نداره که  ی. لزومایمغلبه کرده یجهان یرو شر یطانیش یروهاین ۀبر هم یحیان. پس ما هم به عنوان مسایمنشسته

بر  یحچون مس یمبترس ستی. الزم نیمبر ما غلبه دارند، بترس یکنناز مردم ادعا م یکه بعض یداییناپ هایاز قدرت

 .یروزمندیماونها غالب شد و ما هم همراه با او پ

ی لمَندکتر فرانک ت -  

  

کرد و سپس به دست راست خدا  یمتقد یخود را در معبد آسمان یبه آسمان صعود کرد، قربان یسیع وقتی

 آمده است. 14-12: 10، و 14-11: 9، 3: 1 یاندر عبران یع،وقا یبترت یننشست. ا

گزار در خدمت یابه عنوان پادشاه خادم  یسیع نشینیتخت ینشستن به دست راست خدا، شکل قانون لعم

 یدشده بود. و عهد جد یشگوییپ 110ابتدا توسط داوود پادشاه در مزمور  یحاییپر افتخار مس یگاهجا ینآسمان بود. ا

موضوع را در  ینا توانیمیاست. به عنوان مثال م عیسی به متعلق اکنونمزبور هم یگاهکه جا کندیمکررا اشاره م

 .یممشاهده کن 22: 3؛ و اول پطرس 21-20: 1 یان؛ افسس69: 22؛ لوقا 19: 16مرقس 

شده  یدهاز تجسم برگز یشکرد. او پ یلموعود بودن او را تکم یح مس یۀاثبات فرض یسی،ع ینینش برتخت

را  اشییفرمانروا ی،صعود بود که بر تخت نشست و با مقام رسممسح شد. اما فقط بعد از  ید،بود و در هنگام تعم

 شروع کرد.
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کار  یما، برا یبا جوانب مختلف زندگ یشروابط شخص ۀاز جوانب عملکرد خداوند و هر حرکت او، هم یکهر  و

 یبرا یشهادت بزرگ ی،که او به دست راست پدر بر تخت نشسته، از لحاظ روحان یتواقع ینداره. ا یتاهم یرستگار

 این االن. بوده هاجنگ ۀفاتح در هم پادشاهیاز آن ماست. او  یروزیبشر، پ یختار یانما در خودش داره که در پا

 یخداوند ی،جهان هست ۀشکل هم ییر. تغستیجهان یمفهوم ین. اینههم یقتحق یول کنیم،یموضوع رو احساس نم

وجود  ۀکه دربار یشده. اما موضوع بزرگ یدهکش یرما به تصو یاو بر تخت برا ۀدر نشستن شاهان یمطلق او، همگ

 یبترت ین. پسر خدا که پسر انسان شد. به استیافتهجالل یما، مرد یکه فرمانروا ینها اشتبه خاطر د یدبا یسیع

 یکه به دست راست خدا یرو به آسمان برده، کس یتبه روح نشد. او بشر یل. او تبدیشهتجسم او هرگز متوقف نم

هست  یبیعج یبما شفاعت کنه. ترک یزنده است تا برا یشهکه پسر خداست. او هم یهودیهنجار  یکپدر نشسته، 

العاده، بردن خارق یمیتصم ینا ین. و همچنیعوقا ۀمطلقش بر هم یروزیاو، قدرت متعالش، سلطنتش، پ یاز خداوند

 یبرا نقصیب یمنج ینما. ا یپرقدرتش و تداوم مراقبتش از زندگ یاو، دعا کنندۀشفاعت یاتخودش، ح یما به سو

 یگهاز طرف د یهست، ول یشپرستش و ستا یستۀ. بله، او کامال شاهنشست یشده که بر تخت یرتصو یما طور

 همۀ به هاسال ین،او هم هست. قبل از ا ۀالعادفوق یاز خودگذشتگ انگیزشگفت یرتصو یناو در تعادل با ا یستگیشا

حال  اندر زم یحمس هایشدن خون از زخم یبه جار ایدهندهکه به طور تکان کردمیفکر م اییساییکل یسرودها

که  ییبه سرودها یوقت یشد و مُرد. ول یختهبود که بله خون او ر ینواکنش من به اونها ا ین. اولکردندیاشاره م

که او از جلجتا همچنان بر خودش داره. به  یگنم یاز پنج زخم یدیم،او هستن گوش م ینینشتخست یقتحق ۀدربار

که  نشینتخت یافتۀتجسم  یح مس ید،فراموش نکن رو یسیکه بگن تجسم ع ینهسرودها ا ینمن تالش ا یدۀعق

به کار امروز خداوند  بر تخت  یشما هم هست. وقت ۀروزان یازهایحال خداوند ن ینهست، در ع ینخداوند آسمان و زم

 بزرگ در خودش داره. یمفهوم یحیان،مس یموضوع برا ینا یم،کنینشسته فکر م

یاور یلدکتر ب -  

 

او در آسمان  نشینیبه تداوم تخت ینظر یاییدو صعودش، ب یزدر رستاخ یسیع یافتنجالل  یاز بررس پس

 .یندازیمب

 

 نشینی پادشاهیتخت
عظمت و اقتدار در  یگاهاز جا یسیدر مورد تداوم سلطنت و حکومت ع یاتیااله یاصطالح «نشینیتخت»

 او به عنوان پادشاه خدمتگزار خداست. یدر سلطنت جار یسیع یعملکردها یاصطالح نشانگر تمام ینآسمان است. ا

پدر  یکه او به دست راست خدا گویدیاغلب م دهد،یرا شرح م یسیع یجار یکارها ۀکالم خدا هم وقتی

فقط در کنار پدر  یسی. عیندازدرا به اشتباه ب یاز خوانندگان امروز یممکن است بعض یانطرز ب یننشسته است. ا
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به آن معناست که بر قلمرو  ینتخت نشسته است. و ا یزمان بازگشتش فرا برسد؛ او بر رو ینکهننشسته به انتظار ا

ما و  گزار است که به دست راست خدا نشسته است. او به حکومت خود بر. او پادشاه خدمتکندیخود سلطنت م

 یرهکه او بر گناه و مرگ چ کندیثابت م یسیع نشینیکه بازگردد. تخت یتا هنگام دهدیما ادامه م یشفاعت برا

 شوند،یبا آن روبرو م یکه در زندگ یهر مشکل یانۀتا به طور دائم قومش را در م دهدمیشده است و به او اقتدار 

 بدهد. یتسل

 

است تا نشان بدهد  یانسان یهاتبا تشب یانیب یندست راست خدا نشسته است. ا به یحکه مس گویدیخدا به ما م کالم

 ینا یستۀشا یرا به دست دارد. در هنگام صعود، او جالل یجهان هست یو تمام یسازمام حکومت بر کل یسیکه ع

استراحت صعود کرد. او همچنان به  یگاهبه جا یسیکه ع یستمفهوم ن ین. اما اشاره به نشستن او به ایافتمقام را 

 و کاهن ما در حال کار است. یعنوان پادشاه و نب

یپ لزم  یمج یشکش -  

 

از سه منظر که مربوط به نقش او به  کندیم یآسمان نشینیتخت ۀدر طول دور یسیکه ع ییکارها به

او در حضور پدر.  یاو. دوم: شفاعت کهانت یپرداخت: اول، کالم و روح نبوت یماست، خواه یافتهجالل  یح عنوان مس

 .یندازیمب یسیع یبه کالم و روح  نبوت یاول نظر یاییدو سوم: سلطنت او بر قومش. ب

 

 کالم و روح
فرستادن  یسی،ع یخدمت نبوت هایروش یناز اول یکی بینیم،یم 33: 2همان طور که در اعمال رسوالن 

 اولین در القدسکه روح رساندیطور به ثبت م ینا 2بود. اعمال رسوالن باب  یسابه کل هدیه عنوان به القدسروح

پراکنده،  یهودیان  هایخدا به زبان پرشور یشو حمد و ستا ید،باد شد یآتش، صدا هایزبانه یلۀنزول خود، به وس

. یدجهان، قدرت بخش در یسیع یبه عنوان شاهد نبوت کلیسا به القدسروح یرابود، ز یعملکرد نبوت ینظاهر شد. ا

 القدسآخر، روح هایبودند که در زمان 2باب  یوئیل پیشگویی تحقق ها،نشانه ینداد که ا یحطور توض ینپطرس ا

 تا خدمت کنند. بخشدیبه خود، قدرت م وفادارمردمان  ۀبه هم

هرچند  فرستد،یم یساخدمت به کل یبرا ینبوت هاییوهتا به حال همچنان روح را به ش یکاستاز پنط عیسی

 یمورد آن است که وقت این در هامثال ترینیجاز را یکی. یستمعمول ن ۀقاعد یک یکاستپنط یعیطب یمظاهر ماورا

 .بخشدیم یرتکند و به ما بصیما روشن م یالقدس آن را براروح خوانیم،یما کالم خدا را م

طور که در . همانشودیم یزنشامل الهام کالم خدا  اشنشینیدر طول تخت یسیع ینبوت خدمت

 به تا فرستاد را القدساو روح خوانیم،یم 16-15: 3، و دوم پطرس 17-16: 3 یموتائوسمانند دوم ت هاییقسمت
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 یلیپیانمانند ف هاییقسمت سخطاب به قومش الهام ببخشد. بر اسا یحمس خطای از مصون کالم نوشتن در رسوالن

 یزما و ن یمحافظت از کالم خدا برا یلۀبه وس یوستهپ یسی، ع7: 13 یان، و عبران13: 2 یکیان، اول تسالون14: 1

 ینو همچن شانیساییکالم به خادمان خود در جماعت کل ۀموعظ یعطا یدنفرستادن روح خود به منظور بخش

 .کندیم تخود خدم یسایبشارت به گمشدگان، به کل

 .شودیم یزاو ن یاو، شامل شفاعت کهانت یاز کالم و روح نبوت یربه غ یسیتخت نشستن ع بر

 

 شفاعت
عمل  ینکرد. ا یمبه پدر تقد خویش گناهان قوم ۀدر هنگام صعود خود، خونش را به عنوان کفار یسیع

ما به  یدر زندگ یوستهبه طور پ باید –یدن کردن و شفا بخش تطهیر آمرزش، مثل –آن  یداست. اما فوا یتکرارنشدن

شد. اما  خواهیم مندبهره یدجد ینو زم هادر آسمان یابیو کام ینامحدود، سالمت یما از پاک یتااجرا گذاشته شود. نها

 ینیاز آن برکات را در عمر زم یتا بخش خواهدیو از او م کند،یدر حضور پدر شفاعت ما را میسی در عصر حاضر، ع

  ین؛ همچن22-19: 10، و 26-11: 9، 26-25: 7 یانمانند عبران هایی. به شفاعت او در قسمتیردبه کار گ مانیما برا

 اشاره شده است. 2: 2حنا یواول 

 

 ینما داد، و ما ا برای رو خودش جان او. ستدو جنبه ۀبه عنوان کاهن ما، در بر دارند یحمس یتمام کارها یمتقد

رفت. او گناه ما رو بر خودش  یبصل یما رو یما؛ به جا یگزیناو به عنوان جاکه  –یبینیم م یبموضوع را در صل

واسطه  یانجی،او م کرد،یقوم شفاعت هم م یبود که برا یاون رو به طور کامل پرداخت. کاهن کس یگرفت و بها

طور  ین. ایدهکارها رو انجام م ینا یهر دو یحاونها بود. مس یندۀو نما کردیاونها دعا م یخدا و قوم بود، که برا ینب

 یندۀو نما یگزینرفته. جا یبصل ی. نه. او رویدهشفاعت را انجام نم یرفته و عمل کهانت یبصل یکه او رو یستن

 تاثیره،یاو ب یبکه صل یلدل یننه به ا یکنه؟کار رو م ین. چرا ایکنهما دعا و شفاعت هم م یبرا یوستهاما پ ست،ما

چون هنوز در  یکنیم؛گناه م یوسته. ما پیبندهبه کار م ما یاو عمل خودش رو به طور مداوم برا ینکهبلکه به خاطر ا

. یکنهم یعملکرد خودش به حضور خدا دادخواه ۀاز طرف ما به واسط یوسته. او پیمقرار نگرفت یافتهجالل  یتوضع

ما،  یانجیکننده، مکار رو به عنوان وساطت ین. اون ایکنهدعا م یدونیم،که ما نم هاییروح به راه ۀبه واسط یوستهپ

 ده.یانجام م یعمون،ما و چه شف یما رو داره، چه به عنوان قربان یندگیکه از هر نظر در طول عمرمون نما یکس

و لوم یفندکتر است -  

 

از طرف خودشان به  یبا درماندگ کنند،یگناه م یبه خاطر درک اشتباه، وقت یحیاناز مس یاریبس متاسفانه

 یحطور که مساست که همان این آورشگفت یتواقع یباشند. ول شانهاییهکوتا یتا پاسخگو ایستند،یحضور خدا م
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که پدر  کندیم ینو تضم کند،یان شفاعت ممیبرا یپرداخت، اکنون نزد پدر آسمان یبگناهان ما را بر صل بهای

از جانب ما در حال  تهیوسپ یسیع یراز یستیم،خدا تنها ن ی  و برکت دهد. ما هرگز در دادگاه آسمان یامرزدما را ب یوستهپ

 دعاست.

 

 یل. او وکیکنهم یفاا یندمونو نما یانجیما به عنوان مدافع، م یو مرتبط در زندگ ی،مداوم، شخص یهنوز نقش عیسی

که  ینها ی. خبر عالپردازهیما م یبرا یو به دادخواه یرهبزرگ م یقاض یش پ یوستهمدافع ماست که روزانه، به طور پ

 یو کامل عیبیتوجه دادگاه رو به کار ب یشه. اون همیستن زندهدر دادگاه با یمورد هیچ در هرگز اشبه خاطر کفاره

و  آمیزیتموفق یشهکار هم ینکه کاهن اعظم ماست انجام داده، و ا یعیما در نقش شف یکه به جا یکنهجلب م

 .یرگذارهتاث

توئن س یکدکتر ک. ار -  

 

 .یندازیمبه سلطنت او به عنوان پادشاه ب ینگاه یاییدو شفاعت او، ب یسیدر نظر داشتن کالم و روح ع با

 

 سلطنت
 هاییقسمت در را آن مقدسکه کتاب یساستاو بر کل یتحاکم ۀدر بر دارند یسیع یاز سلطنت جار یبخش

به عنوان بدن او  بینیم،یم 27: 12 یانآن طور که در اول قرنت یزبه عنوان عروس او و ن 29-23: 5 یانمانند افسس

 .کندیم یفتوص

 ۀعادالن یتو تابع یتو آنها را تحت حاکم کند،یسلطنت م نیز هابه عنوان پسر و وارث داوود، بر ملت عیسی

 .کنیمیمشاهده م 16: 22؛ و مکاشفه 28-24: 15 یان؛ اول قرنت20-19: 28 ینگرش را در مت ین. اآوردیخود م

شده، همان طور که در  یااح یتانسان یقیکامل خدا و صورت حق یندۀبه عنوان نما یسیع ین،از ا گذشته

 را دارد. ینشآفر یخداوندگار  تمام یااستحقاق حکومت به عنوان سرور  بینیم،یم 8-7: 2 یانعبران

 وها،یاز جمله فرشتگان و د دیگر قدرتمندان و هاقدرت تمامی بر که است یچنان متعال یسیفراتر از آن، ع و

که چگونه  ید. گوش دهبینیمیم 15: 2و  16: 1 یان؛ و کولس39-38: 8 یانموضوع را در روم یناقتدار کامل دارد. ا

 :کندیم یاننه به اختصار بینگوا 11-9: 2 یلیپیانرا در ف یسیع ۀپولس حکومت شاهان

 

 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 یسایاقرار کند که ع یاست خم شود، و هر زبان ینزم یرو ز یناز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو

 (11-9: 2 یلیپیان)ف .پدر یخدا یدتمج یاست برا
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. کندیم یحکمران یوهاد فرشتگان و یو جهان روحان آفرینش ها،ملت یسا،بر کل یعنی یز،بر همه چ عیسی

 مقدسپنهان خداست. کتاب ۀمطابق نقش اشیی. اما حکمروایستن بینییشپطور قابلآن یشهحکومت او ظاهرا هم

 یینها یروزیبترسند. پ یزیاز چ یروانشپ ردندا یلزوم یز،بر همه چ یحکه به خاطر حکومت مس دهدیم اطمینان ما به

 یکه در تمام ی. هرچه وجود دارد، از اعمالافتدیما نم یفراتر از نظارت و اقتدار او برا یشده است. اتفاق ینما تضم

 یتمام یتا،اوست. و نها اختیار و اقتدار تحت ها،اتم ۀذرات سازند ترینتا حرکت کوچک گیردیصورت م ینشجهان آفر

 .آورندیفرود م یمو در برابرش سر  تعظ ندکنیاو را اذعان م یبرتر ی،موجودات روحان ۀو هم ین،و مردم زم شاهانپاد

 یحبه عنوان مس یسیبه آنچه ع یتا نظر یماآماده یسی،ع ینیصعود و برتخت نش یز،رستاخ یاز بررس پس

 .یماو بپرداز یتبه بازگشت قابل رو یعنی دهدیانجام م یندهدر آ

 

 بازگشت
در برابر چشم  اشیافتهموعود است، با بدن جالل  یحمس یسی،که چون ع دهدیم یمطور تعل ینا یدعهد جد

 یحیمس یمانا یاصل یدتاک یحبه کمال برساند. بازگشت مس ینخدا را بر زم یهمگان باز خواهد گشت تا پادشاه

 یان؛ و اول قرنت10-5: 1 یکیان؛ دوم تسالون18-13: 4 یکیان؛ اول تسالون11: 1مانند اعمال رسوالن  یاست، و در متون

 داده شده است. یمتعل 23: 15

که او در آن زمان به انجام  یبر دو کار یرا تنها به نگاه یسیع ییبازگشت نها دربارۀ مانبحث چهارچوب

بر ارواح  یداور یابتدا به بررس یایید. بینشآفر یایو اح یت؛بر ارواح و بشر ی: داوریعنی کنیممی استوار رساندخواهد 

 .یمبپرداز یتو بشر

 

 داوری
هر  یکند، و برا یداور یامتاست که در روز ق ینو پادشاه، ا یحبه عنوان مس یسیع هایاز نقش یکی

 میرد،یکه م یگفت، هر انسان 46-31: 25 یخودش در مت یسیطور که عحکم صادر کند. همان یو انسان یوفرشته، د

 با اند،کرده یکن یکه کارها یانخواهد شد. کس داوری آنها بر هابر خواهد خواست و سپس بر اساس اعمال انسان

دچار  جاودانی عذاب لعنت به اندکرده یرانهشر یکه کارها ی. اما کسانیافتپاداش خواهند  یمبارک جاودان حیات

به  یزن 10: 5 یان؛ و دوم قرنت31: 17، و 42: 10؛ اعمال رسوالن 30-22: 5 یوحنامانند  هایی. در قسمتشوندیم

 اشاره شده است. یداور

انجام دهند  یکن یکارها توانندیم در صورتی فقط هاکه انسان دهدیم یمرا هم تعل این مقدسکتاب البته،

 شوندیعادل شمرده م یحدر مس یماندارانکه ا یتواقع این خاطر به اگر. شود ساکن آنها در قدرت با القدسکه روح



مسیح موعود: ۲درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-44- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

ندارند.  یبرتر ایمانانینظر نسبت به ب یچخود مطلقا از ه یبه خود یمانداراننداشت. ا یارزش یزآنها ن ینبود، کارها

 :نویسدیم 10-8: 2 یانطور که پولس در افسسهمان

 

 کسیچخداست و نه از اعمال، تا ه یبلکه عطا یست،از خودتان ن ینو ا ایدیافتهنجات  یمانو از راه ا یضبه ف زیرا

 ییکارها یم،انجام ده یکن یتا کارها ایمشده یدهآفر یسیع یحمسو در  ییم،دست خدا ۀساخت یرانتواند به خود ببالد. ز

 نو( ۀهزار ،10-8: 2 یان)افسس داریمکرد تا در آنها گام بر  یامه یشکه خدا از پ

 

 یحاز ما که به مس یکسان یی،نها یخود در حضور خدا خطاکار است. اما در داور یبه خود یتبشر تمامی

لعن،  جای به ما پس. اندشان مردهنسبت به گناهان یحدر مرگ مس ییکه گو شوندیدارند چنان محسوب م یمانا

 گرفت. یمما انجام داده، خواه یقرا که خدا از طر یکین یپاداش کارها

 یسیمانند بدن ع مانیافتهجالل  های. بدنیافت یمخواه یآن حالت مبارک، کامال از ترس مرگ آزاد در

. باالتر از همه، خدا و یستز یمفساد و حضور گناه، خواه یر،آزاد از تقص یابی،امخواهد بود و جاودانه در آرامش و ک

 گرفت. واهیمو در لطف و رحمت او آرام خ یدد یمرا رو در رو خواه مانیمنج

داده  یحبه ما اقتدار سلطنت با مس یدجد زمین و هاخواهد بود که در آسمان ینا یزاز پاداش ما ن بخشی

آن  ینتمر یهاراه یناز اول یکی. و بینیمیم 12: 2 یموتائوس؛ و دوم ت17: 8 یانموضوع را در روم ینخواهد شد. ا

: 6 یانطور که پولس در اول قرنتبود، همان واهدخ یوهابر فرشتگان و د یداور یبرا یسیاقتدار، نشستن در کنار ع

و  گیرند،یبود. فرشتگان درستکار پاداش مخواهد  یتبر بشر یبه داور یهروند شب ینا یجۀداده است. نت یمتعل 3

 . خوانیمیم 41: 25 یهمان طور که در مت شوند،یشرور ملعون م یوهاید

که  یممعطوف کن ینشآفر احیای به را مانتوجه یاییدب یت،بر ارواح و بشر یاز داور یمفهوم یندرک چن با

 اتفاق خواهد افتاد. یسیآن هم در زمان بازگشت ع

 

 احیا
توسط خدا در پاسخ به گناه  ینملعون کردن زم دهد،یم یمتعل 22-19: 8 یانکه پولس در روم یبه طور

 یانجهان در معرض فساد قرار گرفت. اما چنانکه در روم یتمام یجه،قرار داد. در نت یررا تحت تاث ینشآفر یآدم، تمام

بند گناه و مرگ آزاد خواهد کرد. آنگاه ما را از  ینشبازگردد، آفر یسیع یوقت خوانیم،یم 3: 22، و مکاشفه 21: 8

عهد  یایکرد. انب یماست و بر آن حکومت خواه یهاول ینشکه بهتر از آفر بریمیرا به ارث م نقصیو ب یکون ینیزم

و پرستش شاد و خدمت به  یوانات،مردمان و ح یانشده را به صورت خوراک فراوان، صلح م یااح ینشآفر ینا یقعت

ابتدا  ینشآفر یای. احکنیمیمشاهده م یاو زکر یاارم یا،اشع هایرا در سرتاسر کتاب یرتصاو ین. اآوردندیم نظرخدا در 
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-10: 3 اشرساله یندر دوم یزآتش خواهد بود، همان طور که پطرس رسول ن یلۀمستلزم پاک شدن جهان به وس

 :گویدیم 13: 3در دوم پطرس  که او طورخواهد بود. همان  انگیزآن شگفت یجۀنت ی. ولدهدمی نشان 13

 

)دوم  .که در آنها عدالت ساکن خواهد بود یمهست یدجد ینو زم یدجد هایاو، منتظر آسمان ۀبه حسب وعد ولی

 (13: 3پطرس 

 

شهر  یکباغ و هم  یکهم شامل  کنیم،یکه مثال در کتاب مکاشفه با اون برخورد م یدجد زمین و هاآسمان تصویر

هست. اما شهر  یاتو بد و به خصوص درخت ح یکدرخت معرفت ن یادآوروجود داره که  یهست. در اونجا درختان

و ما رو به  یگذرهکه از وسطش م ایاز آسمان همراه با رودخانه یدبزرگ و جد یمی. اورشلیخورهبزرگ هم به چشم م

و  هایچیدگیپ ۀ، همراه با هم[عدن]باغ  یتشور و جذاب ۀهم یبترت ین. به ایاداز آسمان فرود م یندازه،باغ عدن م یاد

در  یبتیمص یگه. دیمواقعه هست یندر اون جمع شده. ما منتظر و چشم به راه ا یره،شهر انتظار م یککه از  یتمدن

 خدا خواهد بود و احتماال قدرت خدا در یتاز هو یهمچنان تظاهر قدرتمند یعتطب کنمیاونجا نخواهد بود. فکر م

چون اندوه و  یفتهاتفاق نم یحوادث ناگوار یول یشه،نشون داده م یرگذارقدرتمند و تاث یعیبا وقا زمین و هاآسمان

ما چشم به راه  یگه،کنه. پس عمال پطرس میحفظ م یبتینخواهد بود و خدا قومش رو از هر مص یندر ب یغم

کامال عادل و کامال منصف خواهد بود.  ایکه منزلگاه عدالت است. جامعه یمهست یدیجد ینو زم یدجد هایآسمان

 زدهکه امروز ما رو به حق ماتم یعیفجا ۀهم یم،دار ینبر زم ینجاکه ا هایی. غمیکوستما ن ۀهم یکه برا ایجامعه

 یشهکامال برقرار م درست خواهد شد. عدالت خدا یزو همه چ یفتن،اتفاق نم یموارد اون جالل بش تیوق دیگه کرده،

 کرد. یمرحمتش شکر خواه یو ما خدا رو برا

یمدکتر جان فر  -  

 

باشد. هرچند جهان  انگیزیشگفت یجا تواندیکه خلقت م دانیمیما م ۀ. همیدطور فکر کن ینآن ا دربارۀ

و در  یم؛کن یرتح هایشیچیدگیاز پ یم؛آن شو یباییمبهوت ز توانیمیم یهنوز تحت لعنت گناه است، گاه ینشآفر

چگونه  ینشآفر ینکه بدون لعنت گناه ا ید. حاال، تصور کنیمآورد غرق شویما به ارمغان م یکه برا هایییخوش

را در  یدجد ینشدر آفر انگیزشگفت یبدون مرگ. زندگ یخواهد شد، بدون درد، بدون مرض، بدون جنگ، و حت

موعود است که بر  یحمس یسی،آن را. چون ع هاییخوش و یچیدگیپ زیبایی، –ید تصور کن یسیهنگام بازگشت ع

 یمما دارد که در آن خدا را جالل ده یرا برا عیبیب یهم اقتدار ساختن جهان وهم قدرت  کند،یسلطنت م یزهمه چ

 .شویم مندو تا ابد از او بهره



مسیح موعود: ۲درس   ایمان ما به عیسی   
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 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 یخود را به ما ارزان یاست که او بازگردد و برکات پادشاه ینا یحمس یسایع یروانبزرگ ما به عنوان پ امید

او به گمشدگان خدمت  یلتا خدا را با احساس ضرورت اعالم انج دهدیم یزهبه ما انگ یندهاز آ ینشیب یندارد. چن

که هرگز به خاطر  دانیمیکند، هر چند م تشویقپاک  یزندگ یکگرفتن  یشما را به در پ یدموضوع با ین. ایمکن

که به ما  یمیبرکات عظ یتا برا یمشو یقتشو ید. و بامانیمیمحفوظ م یحچون در مس شویمیمان ملعون نمگناه

 .یماو را محبت کن یوعده داده، با شکرگزار

 

 گیرینتیجه
 یمپرداخت یسیخدمات ع یزو ن ینیزم یزندگ یتو اهم یقحقا یبه بررس یح،مس یسایع ۀدرس دربار یندر ا

 یک. هر یمانداخت ینگاه یافتنشجالل  یتارنج و مرگ او، و نها اش،یاو، خدمت عموم یتولد و آمادگ هایو به دوره

 .دهدی خدا به دست میح  مهم از نقش او به عنوان مس ینشیب یسیع یزندگ هایقسمت یناز ا

کرده است.  یزندگ یناست که تا به حال بر زم یشخص یزترینو شورانگ ین،قدرتمندتر یحمس عیسای

کاهن و پادشاه ما از تخت خود در آسمان مشغول به  ی،او هنوز زنده است، و به عنوان نب ینکهاز آن ا انگیزتریجانه

 مانیبنص یندهکه در جهان آ یکه برکات دهدیم یناندر کالمش به ما اطم یم،خدمت کن یکار است. اگر او را با وفادار

 هایمقام یلیکامال تفص بررسی به ها،درس ینهم ادامۀخواهد بود. در  مانیدهایام ترینفراتر از بزرگ یاربس شود،یم

  یلدال یت،از حد کفا یشچنان ب یزمرحله ن یندر هم یپرداخت. ول یمکاهن و پادشاه خواه ی،به عنوان نب یسیع

 .یمرا وقف او کن مانیکه زندگ ایمیدهد یحعظمت و اعجاب مس ۀدربار آوریشگفت

 


