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 پیشگفتار
ی که برخ انده و درک کتاب مقدس منتشر شدهی درست مطالعی شیوهکتب بسیاری در زمینه

کلیسا  افراد ازنینظران در آنها اند بلکه صاحبتهکاربردی و برخی واقعا مفید نیستند، نه اینکه خطا رف
کتاب  ایایهح االهیات ساده و پبدون تفهیم و تشری یعنی ،اندشان در نظر نداشتهرا نسبت به جهانبینی

اند اند یا آنقدر موشکافانه وارد جزئیات شدهنگاهی کلی و گذرا داشتهیا  ،در تأویل مندرجات آن ،مقدس
 اندارانایم ید پذیرفت که پراکنشبااند. به هر حال دور کرده را از مسیر درست و هدف خدا که خواننده

تب، ی کهای پیدا و پنهانشان به واسطهو تبادل عریضه در مورد اصول ایمان مسیحی عصر کنونی
حت تبعانِ ت امروز که های اجتماعی قابل کتمان نیستبکهفناوری و تکنولوژی در قالب ش ،گفتمان

  سمع و خوانش آنها از سوی اکثریت کلیسای جهانی شاهد االهیاتی تلفیقی هستیم.
متر و قیاس و همین طور معیار کلیسای امروز آن چیزی نیست که توان چنین برداشت کرد: میلهذا  

روند  یمند بر اساس امهات کالم خدا باشد. پس ادامهقابل پذیرش به عنوان االهیات مسیحی و نظام
انعکاس منشور آسمانی و تجلی صورت و شباهت خداوند  ی بیش از حدانگر هبوط و فاصلهبی ،موجود

هیات ییر و االندگانه گیری این ادبیات چاز سوی کلیسا بر زمین است. اما چگونگی ممانعت از شکل
 دکه گروهی در بیان آنها ناقد عقل و گروهی صراف دانش هستن ییر حقیقی و ناقص سیستماتیک،

ه در ی دوران پولس هستند کابهجدالگران به مث ،مرهدر این زُ خادمین. تنها در پیام بقیت نهفته است
وش ذهنیتی مش شانمتبوع که پیروان، به طوری شتگرد وجود داگونه فیلسوف سیار و دورههمه آن

شکاف و  یکاکثریت ایمانداران در درون خود  ،نسبت به کالم حقیقی خدا داشتند. امروز نیز به تبع
ی به نحو ،کنند که تسامح و تساهل با آن ایشان را به مخاطره انداختهوجود دشمنی را احساس می

 آنها اتاند، این عدم درک موجب شده تفاهم شدهسوء جیل نیز دچارکه در خصوص ماهیت بنیادین ان
  د. خادمین خود را قضاوت کنن یگر و حتییکد ،مدام

در نظر گرفتن  نوجود معلمینی حقیقی و امین است که بدو ،مقابله با این گسله پیش نیاز بنابراین 
که  ظوربه این من ،تمام نظریات دارند رو و هدفی مبتنی بر اعتدال درهگرایی، نگاهی میاناصول فرقه

بتوانند با تمرکز بر اصول حقیقی ایمان مسیحی به پیش  در هر وضعیتی از شناخت خدا ایمانداران
خصی ش چگونه ا بتوان در این سوال تشریح کرد؛ی حاضر و ذهنیت مرشاید کلیات مجموعه .برانند

 ذهنیتی فراسوی مسیر کتاب مقدس کرده قادر است با که تازه به ایمان مسیح گرویده و نجات پیدا
 ویالت کالم خدا را درک کند!؟تأ



 
 

و رئیس بخش فارسی زبان  ICNTاین کتاب به قلم دکتر ادوین صالح مدیریت شبکه جهانی
هدف  .در راستای تجهیز کلیسای فارسی زبان در سراسر جهان فعالنداست که سالها  Trinityدانشگاه

زیر ساخت ادراک و ذهنیت ایمانداران  در راستای بنای ی پایهی االهیاتارائه در این مجموعه؛ وی
است تا با مصور شدن صورت حقیقی خدای کتاب مقدس و اهداف او، در مسیر درست انجیل قرار 

ری ی کالم خدا به جهت پرکردن شکافهای تعبیپای مطالعه ،آن مفاهیمو استطاع  بگیرند و با تثبیت
  شکیکات و پیروزی بر آنها بروند. مرتفع شدن و

رم، ااثر ارزشمندتان صمیمانه سپاسگز برای ویراستاری به من از اعتماد شما، برادر عزیزم ادوین صالح
ام دل و ریبت شما را برای رساندن پی ،توان با استدالل و اصطالحات مأنوسناگفته پیداست که نمی

بعث از نیقین دارم همچنان که کتاب حاضر برای من م ملکوت به کلیسای مسیح توصیف کرد، اما
. خدا را برای وجود همچنین خواهد بود حق جویان در این مسیر نیز ایمان و شعف بوده است برای

 کنم.مبارک و مهربانتان شکر می
 0011ـ تابستان اییـد ابوالبقـامی

Omid- Ba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه
 یرشته به سال 0011 طی در مختلف نگارنده 01 را کتابهایش که است ایکتابخانه مقدس کتاب
 آیه و فصل شماره با همراه مختصر و گزیده متونی که دانست صالح چنین نه خدا. انددرآورده تحریر

 در. باشند هشد مرتب و بندیطبقه آموزه، حسب که ببیند تدارک کتابهایی اینکه نه و دهد ارائه ما به
 زا مختلفی هایسبک دارای که در اختیار ما قرار داده ادبیات گوناگون انواع از ایکتابخانه عوض
 مدون رامیآ نیز برخی و یونانی عبری، مختلف زبان سه به باشد ومی مکاشفه و رساله تاریخ، شعر،
 .است شده

 ینندهک منعکس کدام هر و ندارند شباهت هم به کتابی دو هیچ کتابخانه یک در که شکل همان به
 به منحصر ایهدیدگاه و شخصیت بازتاباننده نیز کتابخانه این باشند،می خود ینویسنده شخصیت

 از بلق دوران به برخی مدیترانه، نواحی با مرتبط کتب این از برخی. است مختلف گاننگارند فرد
 هک است محتمل همچنین و العهدینبین دوران به برخی و ،عتیق عهد در تواریخ کتب نگارش

 این چگونه اما. باشند مرتبط دوران آن در یونانی و رومی هایقومیت و یهودی مختلف هایفرقه
 شدن دونم چگونگی به بتوانیم تا داشت خواهند عرضه محیطی ادراکی ما به باستان دنیای در متون

 مقدس، تبک تمامی»که باشیم داشته یقین و ایمان مورد این در باید نخست ؟!ببریم پی مقدس کتاب

: 3وتائوستیم2«)و برای تعلیم و تادیب و اصالح و تربیت در پارسایی سودمند است خداست الهام

تون القدس نویسندگان ماز خالء به دست ما نرسیده، بنابراین روح (. و آگاه باشیم که این کتاب01
ملی شان در طول و سیر تکاکالم خدا را الهام بخشیده و از آنها بر اساس شخصیت، وضعیت و موقعیت

 نگارش کتاب مقدس استفاده کرده است. 
ه ک ان پردازندگان صرف استفاده نکردهبه عنو خدا به هنگام الهام کتاب مقدس از نویسندگان انسانی

اما دل و فکرشان را دور بزند، نگارنده اصلی و نهایی خود  ،حقیقت کالم را با آنها درمیان بگذارد
ی ای خودشان آزادند، در حقیقت کمتر نویسندهی انتقال به شیوهفراد نیز در نحوهاوست، بنابراین ا

 آید روزی جزئی از کتاب مقدس خواهد شد.بود که بداند آنچه که از زیر قلمش بیرون می
اند تا ما امروز بتوانیم نمایی کلی را از هدف نها از زوایای گوناگون اهداف خدا را به تصویر کشیدهآ

ای مهم را در مورد ی نگارش کتاب مقدس، نکتهیایی خدا نظاره کنیم. چشم انداز مزبور بر نحوه
قدس، هرگز ورزد که نویسندگان کتاب مدهد و بر این تاکید میالهام کالم خدا به ما نشان می

ند.انوشتهشده را مستقیماً میاند که هرچه از دهان خدا خارج و به ایشان دیکته میپرداز نبودهواژه
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ها استفاده کنند و پیغام برای انتقال درک و فهم خودشان از نمونه خواست خدا این بوده که افراد 
تقل سازند. با این وجود مخاطبان منخود را با هدفی که به طور ویژه مورد نظر هر فرد بوده به 

ه و نکته به نکتکردند در عین حال در انتقال کالم خدا از هیچ چیز فروگذاری نمی نویسندگان،
-یژگوی . بنابراین الهام،هم کالم خداکالمشان الهام شده بود ـ کتاب مقدس هم کالم انسان است و 

 گیرد.های فردی هر نویسنده را هم در بر می
ت دهد بدساش از یکپارچگی و وحدتی برخوردار است که نشان میقدس به ریم گوناگونیکتاب م
 آشکار نمودن چگونگی»ای الهی نگاشته شده. در سرتاسر آن یک مضمون واحد وجود دارد:نویسنده

سال از  0011ی زمانی . این کتب با اینکه به فاصله«یابدنجات که از پیدایش تا مکاشفه امتداد می
آوری دست خدا را در های چشمگیری برخوردارند و به طرز شگفتاند، اما از مشابهتشده وشتههم ن

وان تدهد، به طوری که حتی بدون در نظر گرفتن یک شکل بودن اجزای آن نیز میآنها نشان می
 نیز گویایم او یکپارچگی را در آن تشخص داد. همانگونه که خدا واحد است اما در سه شخص، کال

 خدا واحد است اما در همه چیز محسوس است. حدت در عین کثرت است، یعنیو
 که چهل نویسنده مختلف در مدت دهدمیدانان و باستان شناسان نشان یاتهتحقیقات محققین، اال

ی خط:»گویدمیباره . اشعیا در ایناندآوردهسال این کتاب را با هدایت روح خدا به نگارش در 0111

 «.فریضه ای بر روی فریضه ای، کمی اینجا و کمی آنجابر روی خطی، 

تدا ه شده است. در ابزبان یونانی نوشتبه  عهد جدیدعهد عتیق به زبان عبری و در کتاب مقدس در 
ها بر روی کایذ و یا طومارهای چرمی نوشته شده بودند و برای جلوگیری از تحریف و این نوشته

نسخه برداری شده است. زیرا تهیه هزاران نسخه از نسخه اولین، های احتمالی، از روی آنها آسیب
 صلیامتن ای را از صفحه زمانی که عهد عتیق در. استکتاب  یک بهترین راه جلوگیری از تحریف

ات، صفحتمام  تعداد ناظریک و سپس توسط  نوشتندتمام جمالت را می ،کردندمیبرداری نسخه
ها در یک صفحه و کلمات در یک خط با هم در خط، تا تعداد شدمیو ... کنترل  جمالت و کلمات

هر کلمه و در هر خط و در آخر در هر  بایست درمی هااز طرفی حروف و تمامی نسخه ها برابر باشد
. تمام این دقت و نمودندمی ند و تعداد حروف صامت و صدادار را نیز محاسبهشدمیصفحه شمارش 

آواها بوده است. صدها نسخه از کتاب مقدس ف و یا و، حراز جابجایی کلمهبرای جلوگیری ریزبینی 
قدیمی بسیاری را در اولین های نسخه و باستان شناساناند شدهبرداری سال نسخه 0111درطول 
 . اندیافتهرا در سراسر دنیا  سال ق.م 211هایی متعلق بههمچنین نسخه و عهد جدیدقرن از 
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میلیارد  1تا  5/2و تا کنون بین  استکلمه   773172آیه و  30012باب،  0011 کتاب مقدس شامل
زبان گوناگون به چاپ رسیده است. الزم به ذکر است که تنها در ایالت متحده  0211بار به بیش از 
 .رسدمیبه فروش  کتاب مقدسنسخه از  071111روزانه حدود 

 بخش اول: انقسام اجمالی عهد عتیق
آخرین ق.م و  0511کتاب است که اولین کتاب آن در سال  31 شامل اری عهد عتیقی ساختبدنه

 3111تاریخی در حدود نوشته شده است و سال 0011ق.م و در بازه زمانی  011 آن در سالکتاب 
 31تا حداکثر  3111 خلقت انسان را حدود ،هانامه تاریخ شجرهبر اساس ـ  کشدمیتصویر سال را به 

ا توان آنها رو می از نظر نگارش با هم متفاوتند های عهد عتیقکتاب.اندهزار سال تخمین زده 51تا 
قوم  تمرکز اصلی عهد عتیق بر روی بندی نمود.دسته ینبوتی، تاریخی، ادبی و شعربه صورت کتب 

 آن قوم است.د در ی خدا برای ظهور مسیح موعونقشهو وعده  اسرائیل و همچنینبنی

کتاب مقدس]پنتاتوک یا  آیازین کتاب 5شامل  که استعبری به معنی قانون ر زبان د :تورات

ج آنها از خرو و اسرائیلبنیظهور انسان،  تورات بر تاریخچه تمرکز ی موسی است.پنجگانه[ نوشته
 وماین ق یواسطه خدا و وعده ظهور مسیح به ینقشه همچنینو به سرزمین کنعان  شانمصر و ورود

ا با ورود قوم اسرائیل ب در نهایت و شودمیشروع پیدایش و خلقت انسان داستان با  . تورات؛است
ی تورات پنج کتاب تشکیل دهنده .یابدمی کنعان خاتمهن به سرزمی [جانشین موسی]یوشع  رهبری
 شامل:

 پیدایشکتاب .1

. گردد، پیدایش استمحسوب می آیاز تمام مباحث کتاب مقدس کهاولین کتاب عهد عتیق و تورات 
 ؛این کتابموضوع اصلی  ق.م نوشته است. 0051سال  در آن را بوده و موسی ی کتاب مذکورنویسنده

 .تشکیل قوم اسرائیل توسط ابراهیم، اسحاق و یعقوب و پسرانش است نیز انسان وخلقت هستی، 
 (51ـ 02هایباب) و پردازدمی انسان و بنیاد جوامع انسانی به خلقت هستی، ظهور (00ـ0هایباب)

 است. ی تشکیل قوم اسرائیلهاهیاشامل مقدمه و پ
این وعده  گردد.های خدا به ابراهیم میکه شامل وعده است (3ـ 0: 02)کتاب پیدایش آیات کلیدی

خداوند »شودمیحاصل  مسیح در نتیجه شناخت ی کهنجات و ی جهان، ملتهاتمام رایبرکتی است ب

به ابرام گفت: از والیت خود، و از مولد خویش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان 
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دهم بیرون شو، و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم، و تو 

نت کنم به آنکه تو را ملعون برکت خواهی بود. و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند، ولع

 «.میع قبایل جهان برکت خواهند یافتخواند و از تو ج

 خروجکتاب .2

 روایت را ق.م0010ـ0135و تاریخی مابین ق.م نوشته شده است0051این کتاب توسط موسی در سال
ها آنورود چهارصد سال بردگی و  از مصر پس ازرا قوم اسرائیل  و آزادی خروجکتاب مذکور  .کندمی

  .کندرا به سرزمین وعده و تشکیل دین یهود مبتنی بر شریعت خدا را تشریح می
 (01ـ 01هایباب)دارد.  آزادی قوم تابه تولد موسی و مبارزه او با فرعون نگاهی  (01ـ 0هایباب)

گیری شکل که به چگونگی استدر صحرای سینا  با خدای زنده اسرائیلبنیمالقات قوم درباره 
ن موعود به سرزمی شانرسیدن برای آنها برای بقای آن قوم و تقدیس فرایض و فرامینی که ،شریعت

 به باب توانمیجالب کتاب خروج  هایبخشاز . پردازدمی حفظ ذریت مسیح موعود الزم بودنیز و 
آیات   21[ و باب عبور از دریای سرخ] 00ـ  03هایباب، [افروختهی مالقات خدا با موسی در بوته] 3
 اشاره نمود. ه فرمان[ د]07ـ 3

و نزول کردم تا ایشان را »کند( است که هدف نگارش این کتاب را تشریح می1: 3)خروجآیه کلیدی

به زمینی که  ،از دست مصریان خالصی دهم و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسیع برآورم

  «.و اموریان و فرزیان و حویّان و یبوسیانبه شیر و شهد جاری است، به مکان کنعانیان و حتّیان 

      الویانکتاب .3
 کندمیت صحبمقام کهانت و نیز  فرزندان الوی بارهالویان در. کتاب استنویسنده این کتاب موسی 

موضوع  .کندمیروایت ق.م را 0011 یتحریر درآمده است که دورهی به رشتهق.م 0051 در سالو 
مرتبط  و اصول اهنارتباط قوم با ک ،فرایض مخصوص کهانت ،با پرستشاین کتاب در رابطه اصلی 

آنها  د تابو قوم الزمپاکی  برای تقدس و که دارد اعمالیاین کتاب اشاره به  همچنین با کهانت است.
رابطه با در  (01ـ 0هایباب)حفظ کند. انتظار ظهور مسیح موعودبه جهت  از خطرات آلودگیرا 

قوانین مربوط به زندگی در مورد (27ـ 07هایباب) و هاقربانیمقررات و قوانین مربوط به پرستش و 
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تمامی جماعت »ست(ا2: 01)الویانآیه کلیدی .کندمیصحبت  بهداشتی و اجتماعی قوم شخصی،

 «.شما مقدس هستم را خطاب کرده به ایشان بگو مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای اسرائیلبنی

 کند.با تمرکز بر روز کفاره به کفاره مسیح اشاره می که( است 01بخش قابل توجه)الویان 

 اعدادکتاب .4
ق.م 0050ـ 0010مابین ایدورهرگیرنده ب نوشته شده و درتوسط موسی ق.م  0051در سالاعداد کتاب 
وان کتاب ، زیر عنبه ثبت رسیدهاسرائیل بنی قومسرشماری مهم  دو از آنجایی که در این کتاب،است. 

، مبارزات مشکالت نیز سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان و ؛کتاب اعدادموضوع اعداد معرفی شده است. 
 .که موسی و قوم با آن مواجه بودند است هاییو چالش

شرح سرگردانی به  (35: 20ـ 00: 01و از) مسائل و رخدادهای صحرای سینا درباره(01: 01 ـ 0: 0)
 آماده شدن قوم برای ورود به سرزمین وعده ( نیز به31ـ 22)فصل.پردازدمی آن صحرا قوم در

داستان  .(2 ـ 0)فصولسرشماری اول در به توانمیدر این کتاب جالب  هایبخشاز  اختصاص یافته.
 و نیز سرشماری دوم (00و  03را در) دشمن تفحص و مشخص کردن وضعیت برای سجاسودوازده 

 اشاره نمود. 21در فصل
ایمان و علل عدم ورودشان ی خدا با اسرائیل بی. آیات مذکور به وعدهاست( 23ـ 22: 00)آیات کلیدی

چونکه جمیع مردانی که جالل و آیات مرا که در مصر و بیابان نمودم »به سرزمین وعده اشاره دارد

شان زمینی را که برای پدران دیدند، مرا ده مرتبه امتحان کرده، آواز مرا نشنیدند، به درستی که ای

 «.ایشان قسم خوردم، نخواهند دید و هرکه مرا اهانت کرده باشد آن را نخواهد دید

 کتاب تثنیه.5
تثنیه به معنی  ق.م به تحریر درآورده است. 0050در سال است که آن را موسی کتاب تثنیهنویسنده 

وایت ر یک ماه آخر زندگی موسی را کتاباست. این « ثانوی»یکلمهبرگرفته شده از و  ،تکرار قانون
قبل از ورود قوم به سرزمین وعده شریعت را  اش زیر عنوان وصیتنامه،یزندگ اواخر موسی در .کندمی

زادی آ کامل بر یمرور کتاب تثنیه .کندمیدوره  خالصه آن عصاره و ،فرایض ،به همراه تمام قوانین
آنها  یضمنیت روحان با تمرکز برنگهداری قوانین خدا  پارساشمردگی، نجات، ،از اسارت اسرائیلبنی

 .حقیقی است داشتن امانت و محبت به خدای همراه با



4 
 

تکرار قوانین و ( 21ـ 5هایباب)است،  مسافرت قوم در بیابانمروری بر چهل سال  (0ـ 0هایباب)
آینده و پیشگویی برکات برای قوم از نگاه موسی به  (31ـ 27هایباب)بردارد،  را در فرایض شریعت

شرح روزهای آخر زندگی موسی، فوت به  (30 ـ 30هایباب)و  دهدمیرا مورد بحث قرار  طرف خدا
 . پردازدمی و تدفین او

ای اسرائیل بشنو، یهوه، خدای ما، یهوه واحد »(اشاره نمود7ـ 0: 1)به توانمیاز آیات مهم این کتاب 

را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. و این سخنانی که من  است. پس یهوه خدای خود

امروز تو را امر می فرمایم، بر دل تو باشد. و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما، و حین نشستنت 

 «.در خانه، و رفتنت به راه، و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما

)مرگ موسی( اشاره نمود. الزم به 30)ده فرمان( و باب 5باببه  توانمیآن نیز  جالب هایبخشاز 
 ذکر است که یوشع بخش مربوط به مرگ موسی را به رشته تحریر درآورده است.

 تاریخی عهد عتیق هایکتاب
و بخشی اعظم از کتاب مقدس تاریخ  سال 111مجمالً  که استکتاب تاریخی  02 عهد عتیق شامل

 .گیردبرمی در را
 خالصه نمود: زیر کلش به توانمیدر این بخش را وقایع اتفاق افتاده 

    .رهبری یوشع هتسخیر سرزمین کنعان بق.م  0001ـ 0050 سالهای*
  .داوران یسال دورهچهل ق.م  0151ـ 0001 سالهای*
  .شودمیشائول شروع پادشاهی که با  اسرائیلبنی قوم هایسلطنتآیاز .م ق 0151از سال *
    .سلیمان به دستساخته شدن معبد بزرگ اورشلیم  ق.م 111سال *
بعد از مرگ سلیمان که به تقسیم  ات داخلی بر سر حاکمیتاختالف به وجود آمدنق.م  131سال *

 .شدمنجر  (یهودا)و جنوبی  (اسرائیل)دو بخش شمالی  اسرائیل به شدن
که شامل ده قبیله بود به اسارت امپراتوری آشور درآمدند ( اسرائیل) بخش شمالی ق.م  723سال *

رگتر و باقیمانده زـ این دو قبیله بعد با نام قبیله ب باقی ماندند ،بنیامین و یهودا در جنوب یو دو قبیله
 نامیده شدند.  «یهودی»شهرت گرفتند و 

د و خراب ش( امپراطور بابلی )در این سال معبد اورشلیم به دست نبوکدنصر بابل :ق.م 511سال *
 قوم اسرائیل به مدت هفتاد سال به اسارت رفتند.
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و بخشی از  شدند یهودیان آزاد ،ش هخامنشی بازسازی شدومعبد به فرمان کور ق.م، 505سال *
           .خود بازگشتند آنها به سرزمین

 عیوشکتاب .1
 0050سالهای فاصل در حد و گرفتهتاب مقدس جای در ک« یوشع»اشاین کتاب با نام نویسنده

تسخیر  به (02ـ0)فصول .موضوع اصلی آن تسخیر سرزمین کنعان است نوشته شده.ق.م  0001ـ
ـ 23ولو)فص اسرائیلی قبیله دوازده بینما م زمینیتقسبه (22ـ 03می پردازندو)فصول سرزمین کنعان

                                                                                   اشاره دارند.روزهای آخر زندگی یوشع و فوت او به ( 20
: 20)معروف آنآیه  کند.ی تسخیر شهر اریحا را تشریح میاست که نحوه 1این کتاب  باب معروف

و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه را عبادت نمایید »مرتبط است وصیت یوشع ( است که به05

امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که  پس

به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدایان اموریانی را که شما در زمین ایشان ساکنید، و 

 «.اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود

 داورانکتاب .2

زمان  دانند.یمسموئیل نبی  نویسنده آن رااما بسیاری  ،مشخص نیستداوران دقیقاً نویسنده کتاب 
مرگ یوشع تا  یعنی از ،ق.م 0151ـ 0001و بازه زمانی مابین ق.م 0151سال این کتابنگارش 

 کند.چهارصد سال بعد از آن را روایت می
رخ  تا ظهور پادشاهان اسرائیل برای قومسال  011 در مدت که ، تشریح وقایعی استکتاب داوران

 همچنین و کشدمیرا به تصویر  ی آنهاپرستاقوام کنعانی و بت دست بهاسرائیل  اسارتو  است داده
 ککم «داوران»هدف  .کندمیبیان  دورهدر هفت اسرائیل برای قوم  از سوی خدا را داور دوازده تعیین

ش خدای به پرستو بازگشت  پرستیبت رهایی از دررهبری و هدایت آنها  ،نجاتاسرائیل برای قوم به 
 .زنده بود

دوران اسارت و آزار قوم  01ـ 3هایباب  .بعد از مرگ یوشع اسرائیلبنیدالیل سقوط  2ـ 0هایباب
 یلاسرائبنیدر ( اعمال قبیح و گناه آلود)گناهان  گیریشکل 20 ـ07هایبابو  به دست اقوام کنعانی

داستان جدعون)یکی از داوران( در  به توانمیاین کتاب  جالب هایبخش. از کنندمیرا بیان 
 اشاره کرد. 01ـ 00هایبابدر  و داستان سامسون 1ـ  1هایباب
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 روتکتاب .3
ق.م به رشته تحریر  0151 در سال آن را که بودهبه احتمال زیاد سموئیل نبی  کتاب روتنویسنده 

این  موضوع .کندمیق.م را روایت 0302ـ 0322درآورده است. این کتاب دوره زمانی مابین سالهای 
ی(، یهود ایخانواده)با خانواده ابیملک وصلتشکه در است موآبی  یدختر داستان زندگی ،کتاب
 لحمیتبوعز در بمردی به نام توسط  این آرزو .آوردمیرا به دست  خانواده آن دریافت وراثت گیشایست
یح از ازدواج کلیسا و مس اینمونه به عنوان این کتاب ازدواج روت و بوعز درنکته مهم . یابدمیتحقق 

 ه شده است. شرح داد به طور کامل 0ـ0که در باب  است
 برایتصمیم نعومی  و نیز روایت وضعیت این خانواده در موآب و مرگ ابیملک و پسرانش0باب

ها و تالشو  نعومی به همراه روت بازگشت 2باب ه سرزمین مادریشان.هایش ببازگشت عروس
و تعهد آنها برای عشق و ازدواج و  مالقات روت و بوعز 3باب .روت در مزرعه بوعز یزحمات روزانه

را به  موفقیت بوعز در بازخرید میراث ابیملک و ازدواج با روت 0باب ،ر و در نهایتحمایت از یکدیگ
روف مع خشباست. عوبد پدربزرگ داوود پادشاه  که ثمره این ازدواج به دنیا آمدن کشدمیتصویر 

 .کندتشریح می در کشتزار بوعز و امانت او را تالش و زحمات روتکه است  2فصلاین کتاب 

 اول سموئیلکتاب .4
بین  ما ایدورهق.م نوشته شده است و  0111نویسنده این کتاب مشخص نیست و حدودا در سال

موضوع اصلی این کتاب، بنیاد نظام سلطنتی در قوم اسرائیل  .کندمیرا روایت  0151ـ 0170سالهای 
. ندکمیاست ادامه پیدا  مسیحو سپس با داوود که نمونه ظهور  شودمیاست که با شائول شروع 

دوره سلطنت  30ـ01هایبابسلطنت شائول و  05 ـ 1هایباب شرح خدمت سموئیل. 7ـ0هایباب
است که نبرد بین داوود و جولیات)مرد  07بخش معروف این کتاب باب  .کندتشریح می داوود پادشاه را

 .کشدمییول پیکر فلسطینی( را به تصویر 

 .کتاب دوم سموئیل5
. این کتاب گرددمی ق.م  باز 0111نیست و تاریخ نگارش آن به سال نویسنده این کتاب نیز مشخص 

موضوع اصلی این کتاب، دوران سلطنت  .گیردمیبر ق.م را در 0107 ـ0151 مابین سالهای ایدوره
ها و مبارزات مشکالت، چالش 20ـ 00هایباب .های داوودپیروزی01ـ 0هایباب داوود پادشاه است.

 .کنندمیاش روایت داوود را در زندگی هایو پیروزی نتایج موفقیت 20ـ 22هایبابداوود و 



7 
 

و داستان زنای داوود با بتشبع و سقوط  7عهد خدا با داوود در باب معروف کتاب مذکور؛ هایبخش
 .است 00او در گناه، در باب 

 .کتاب اول پادشاهان6
ولی نویسنده آن مشخص نیست. این کتاب تاریخ  ،ق.م است 551تاریخ نگارش این کتاب در سال 

ن، هاموضوع اصلی کتاب اول پادشا .کندمیق.م، روایت  117ـ 0105 سالهایبین  را در قوم اسرائیل
 .دشومیهای شمالی است که با سلطنت سلیمان شروع تاریخچه پادشاهان اسرائیل در قسمت

سقوط پادشاهی و شرح مشکالت،  22ـ02هایبابو با سلطنت سلیمان ارتباط در 00ـ 0هایباب
در  ساخته شدن معبد اورشلیم به توانمیاین کتاب  جالب هایبخشاز  تقسیم شدن سلطنت است.

 اشاره کرد. 01یلیای نبی و انبیای درویین بعل در باب و نیز داستان ا 1 ـ 5هایباب

 .کتاب دوم پادشاهان7
 ایسالهن هامشخص است. کتاب دوم پادشانویسنده آن نام نوشته شده و ق. 551این کتاب در تاریخ 

موضوع اصلی این کتاب ادامه داستان پادشاهان اسرائیل  .گیردمیق.م را در بر  511 ـ 111 مابین
آیاز  25ـ  01هایبابادامه سقوط پادشاهی در قسمت شمالی)ده قبیله( و  07ـ 0هایباباست. 

معروف این کتاب، سقوط قسمت شمالی به  هایبخش .کنندمیسقوط پادشاهی جنوب را روایت 
 .است 25باب در  و سقوط یهودا توسط امپراطوری بابل 07دست امپراطوری آشور در باب 

 کتاب اول تواریخ.8
ق.م و احتماال توسط عزرای کاهن نوشته شده است. این کتاب با شجره  051این کتاب در سال

 .کندمیرا روایت [ ق.م 0105یا]0151  سالهایو تا  شودمیها از پیدایش شروع نامه
 01ـ0هایباب است. [جنوبی سرزمین اسرائیلقسمت]یهودا پادشاهان ،موضوع اصلی کتاب اول تواریخ

 .کنندمیسلطنت داوود پادشاه را روایت 21ـ 00هایبابو ها، نامهشامل شجره 

 . کتاب دوم تواریخ9
ق.م نوشته شده و در برگیرنده  051کتاب دوم تواریخ نیز احتماال توسط عزرای کاهن و در سال 

موضوع اصلی این کتاب تاریخ پادشاهان یهودا  .ق.م است 101ـ 0151ازتاریخ مابین سالهای ایدوره
دامه ا و با داستان پادشاهان اسرائیلشروع کتاب با سلطنت سلیمان  در قسمت جنوبی اسرائیل است.

 .دهدمیسلطنت پادشاهان یهودا را شرح  31ـ01هایبابو سلطنت سلیمان 1ـ0هایباب .یابدمی
 



8 
 

 عزرا . کتاب11

 سالهایو بیان کننده  ق.م نوشته شده 051اریخ که در ت دهندمیبسیاری این کتاب را به عزرا نسبت 
اسرائیل و برقراری ایمان ، بازسازی معبد ویران شده موضوع اصلی کتاب .است مق.057ـ 531مابین 

ـ 0هاباب و باورهای یهودی در بازماندگانی است که به سرزمین یهودیه)کنعان( بازگشته بودند.
روایت بازگشت عزرا  1ـ 7هایباب .بازسازی معبد 1ـ 3هایباب بازگشت یهودیان به سرزمینشان.2

وف بخش معر .کشندمیرا به تصویر  اسرائیلبیداری روحانی قوم  1 ـ1هایباببه امپراطوری ایران و 
 .شودمیبازسازی  است که در آن معبد مجدداً 1کتاب عزرا باب

 .کتاب نحمیا 11
ق.م نوشته شده است.  031که در سال دهندمیبرخی این کتاب را به نحمیا و برخی به عزرا نسبت 

موضوع اصلی این  .کندمیق.م را روایت  030ـ 001تاریخی مابین سالهای  ایدورهکتاب نحمیا 
( 00 :2ـ  0: 0)لیم در زمان امپراطوری ایران است. شهر اورشاب بازسازی و ساختن دیوارهای کت

( 30: 03ـ  5: 7)شرح بازسازی دیوارهای اورشلیم و( 0: 7ـ 02: 2)بازگشت نحمیا به سرزمین خود. 
 معروف بخش .کشندمیبه تصویر  کندمیتغییرات و اصالحاتی که نحمیا در زندگی قوم خدا ایجاد 

 .دهدمیکه ساختن دیوارهای اورشلیم و تکمیل آن را توضیح  است 1، باباین کتاب

 کتاب استر.12
تر آن ای، عموی اساما بسیاری بر این عقیده هستند که مردخ ،نویسنده کتاب استر مشخص نیست

ق.م را در  511 ـ520مابین سالهایو ق.م  011زمان نگارش آن احتماال در سال  است، را نوشته
از  الًاص . با وجود اینکهستتوسط خدا اسرائیلموضوع اصلی این کتاب حفاظت قوم  .گیردمیبر

ت گواه بر قدرت، اقتدار و حاکمی کامالً، اما بافت کتاب عزرا در این کتاب استفاده نشده «خدا»یکلمه
ی ظهور برا اسرائیلبنیو چگونگی این اقتدار را در حفظ قوم  استخدا در پشت پرده تمام اتفاقات 

 .کشدمیتصویر مسیح موعود به 
روزه  01ـ1هایبابهای هامان و دسیسه و توطئه 1ـ 3هایبابداستان ملکه شدن استر، 2ـ0هایباب

استر  است که در آن، 1باب  بخش معروف این کتاب، .کنندمیپوریم )روزه استر( را به زیبایی بیان 
ا بشود ـ در نهایت هامان به دار آویخته میو  کندمیهای هامان را آشکار القدس توطئهبا کمک روح
 .رسدمیبخش تاریخی عهد عتیق به پایان کتاب استر، 

 



9 
 

 ادبی هایکتاب
را  کتب نقش یک پُلادبی معروف هستند. این  هایکتاببه پنج کتاب وجود دارد که  در عهد عتیق

. کنندصل میمت هاپیشگوییو  هانبوت ن تاریخی اسرائیل به دوران انبیا ـما را از دورا کنند کهمیایفا 
 .هستند و اشعارها هها، پندها، سرود، مثلهاداستانادبی در عهد عتیق دربرگیرنده  هایکتاب

 کتاب ایوب  .1
و یک سال از زندگی  شده،ق.م نوشته  0111نویسنده کتاب ایوب نامشخص است. این کتاب در تاریخ

خدا  یقدرت خداوند و نیز اجازه ،اقتدار، حاکمیت این کتابموضوع اصلی  .کشدمیایوب را به تصویر 
موضوعات مهم در این کتاب . است توسط شیطان برای تجربه و آزمایش ایوب در تحمل درد و رنج

داستان ایوب و  7ـ 3هایببا. ها و علل اصلی دردهای ایوبریشه 2ـ0هایباب است:بدین شرح 
پیام و مالقات خدا با  1: 02 تا باب 1است. باب  هایشانها و بحثصحبتها، مجادله دوستانش شامل

ی هاتجربهاز  ایوب پس از پیروزی و خارج شدن سرنوشت متبارکتاج و نَ 07ـ 7: 02 باب و ایوب
 کند.را تشریح می سخت

 کتاب مزامیر.2
مختلفی نوشته شده است. از  هاینویسندهبه دست  ق.م 151ـ 0151سالهایبین  کتاب مزامیر

مزمور  2اف و مزمور را آس 02را داوود پادشاه،  مزمور 73 تشکیل دهنده این کتاب مزمورِ 051میان
مزمور را در کتاب مزامیر از خود به جای  0را سلیمان نوشته است. موسی، حمان و عتان هر کدام 

مزمور از آنها را فرزندان  02 گوناگونی دارند که هاینویسندهمزمور دیگر،  50. اندگذاشته
 .است نویسندگان مابقی آنها نامشخص اند، اماقورح( نگاشتهقورح)بنی

ه ک پردازدمیکتاب مزامیر به موضوعات مختلفی  کلمه مزمور از ریشه زبور به معنی سرود است.
 31مزمور، توبهبه  50مزمور، درد و رنج های انسان به 02مزمور :استیی از آنها به شرح زیر هانمونه

 ی مربوط به ظهور مسیح موعودهاپیشگوییبه  20و 22رهایمزموو  ستایش007مزمور، شکرگزاری
 اشاره دارند. 

  .کتاب امثال3

ق.م نوشته  131ـ 171مابین  سالهایو توسط سلیمان در  استاین کتاب به امثال سلیمان نیز معروف 
ق.م  نوشته و به  711ها و در حدود سال بعد ،21ـ 25هایبابمانند  هابرخی قسمت شده است، البته

 دگیزن یبایی و قدرت خداوند در حکمت وموضوع اصلی کتاب امثال، ز .اندشده کتاب امثال اضافه
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 0: 0ه؛)دپردازد که در انتهای این سطر به آنها اشاره شمیاست. این کتاب به موضوعات دیگری نیز
ها و پندهای نصیحت(01: 1تا  1: 0. )دهدمیسلیمان هدف نگارش کتاب را برای پسرش توضیح (7-

های دو شامل نوشته 30ـ 31هایباباست و  ای از پندها و اندرزهامجموعه 21ـ 01هایباب. پدرانه
ایح و پندهای نیز، نص کُتبموضوع این  ،اندشدهکه بعدها به کتاب امثال سلیمان اضافه  شودمیپادشاه 

 است.حکیمانه 

 کتاب جامعه.4
با موضوع بطالت زندگی ق.م  111او این کتاب را در سال است، سلیمان نیز نویسنده کتاب جامعه

توصیف بطالت]باطل (00ـ 0: 0)کتاب این موضوعات مهم در بدون خدا، به رشته تحریر درآورده است.
های زندگی بدون حضور نشناختها و آزمو کند که تمام تجارب،میتشریح (1: 1تا  02: 0)اباطیل[.

                    .نیا دارای مفهومی پوچ و باطل استکند که زندگی در دبیان می (00: 02 تا01: 1)خدا بطالت است و

 غزلهاکتاب غزل .5
مسیح  اتحاد بینن رابطه عاشقانه و موضوع آ ق.م نوشت، 0011ها را در سالسلیمان کتاب یزل یزل

 .است و ایمانداران در قالب رابطه زناشویی بین زن و مرد
هد ازدواج مابین عاشق و ع(0: 5تا  1: 3. )سرآیاز این عشق (5: 3 تا 0: 0)این کتاب هایبخش

 کنند.را تشریح می تعمق بر واژه عشق(00ـ 1: 1)و به ثمر رسیدن این عشق(7: 1ـ 2: 5.)معشوق

 انبیای بزرگ هایکتاب
 به دو گروه اصلی اند کهتلوین شده انبیا هایکتابکتاب به نام  07عهد عتیق  کتاب مقدس و در

 بزرگ و کوچک بر اساس ی. علت استفاده از واژهشوندمیانبیای بزرگ و انبیای کوچک تقسیم 
 .اندوشتهنایشان  که است یهایکتابجایگاه و احترام این انبیا به کار نرفته، بلکه براساس حجم 

اند، دهشبا حجم کمتر به انبیای کوچک معروف  هایکتاببا حجم بیشتر به انبیای بزرگ و  هایکتاب
  :پردازیممیابتدا به بررسی دوره تاریخی و مکان نبوت انبیا  ،با این مقدمه

ی چون عوبدیا، یوئیل، یونس، عاموس، هوشع، اشعیا، میکاه، دوره قبل از اسارت اسرائیل انبیای الف ـ
 .شونداند که به انبیای قبل از اسارت معرفی میکردهناحوم، صفنیا، حبقوق و ارمیا ظهور 

 اند.هحزقیال و دانیال نبوت کرد را ت بابلاسار ب ـ دورران
  .انبیای دوران پس از اسارت هستند زکریا، حجی و مالکیپ ـ
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 وگردد یماشعیا، ارمیا، مراثی ارمیا، حزقیال و دانیال  ؛انبیای بزرگتر شامل پنج کتاب هایکتابت ـ 
عوبدیا، یوئیل، یونس، عاموس، هوشع، میکاه، ناحوم، صفنیا، حبقوق، زکریا، حجی و مالکی  هایکتاب

 .گیرندمی در گروه انبیای کوچکتر قرار

 کتاب اشعیا.1
ق.م نگاشته. موضوع  111ـ  711سالهایکه آن را در بین است نویسنده این کتاب، اشعیای نبی 

کتاب  11کتاب مقدس شامل  پیشتر خواندیم که .داوری و نجات اسرائیل است ،کتاب اشعیا اصلی
ز ای اباب دارد. بسیاری از مفسرین معتقدند که کتاب اشعیا قرینه 11است و جالب این که اشعیا نیز 

 عهد جدیدکتاب( و  31کل کتاب مقدس است. همانطور که کتاب مقدس به دو بخش عهد عتیق )
با لحن خاصی با قوم صحبت  31کتاب( تقسیم شده است، در کتاب اشعیا نیز خداوند تا باب  27) 

را انجیل عهد آن برخی  ر دارد به همین خاطری متغیّباب آخر، لحن 27یعنی  01، و از باب کندمی
 .اندنامیده عتیق

نجات قوم   11ـ 01هایباب ،داوری خدا بر قوم اسرائیل 31 ـ0هایباببخشهای این کتاب شامل؛  
یعنی  «نجات دهنده»های شرح زحمات و رنج که باب معروف این کتاب است به 53 و باباسرائیل 

آن را در ق.م   711و در سال  کرد را از طریق رویا دریافت پیشگویی اشعیا این پردازد ـمی مسیح
 ایراد نمود.نبوت یالب 

 کتاب ارمیا.2
ق.م  نگاشته است. موضوع اصلی  511ـ 121 سالهایبین و آن را مانویسنده این کتاب، ارمیای نبی 

 .ستا به قوم برای بازگشت به سمت خدای زنده و توبه الن داوری بر یهودا و اخطاردر کتاب ارمیا، اع
نبوت  05ـ 2هایباب .دعوت شدن ارمیا از جانب خدا به نبوت کردن 0بخشهای این کتاب شامل؛ باب

و  ی دیگرهاملت یدرباره هانبوتو  هاپیشگویی 50ـ01هایباب. ارمیا در خصوص داوری بر یهودا
 کند.بخش پایانی کتاب مذکور را تشریح می که 52باب 

 کتاب مراثی ارمیا.3
 . موضوع اصلی این کتاب، مرثیه خوانیق.م نوشته شده 511در سال  یتوسط ارمیای نباین کتاب نیز 

. تخریب اورشلیم 0باب این کتاب شامل؛ بخشهای ی ارمیا برای نابودی شهر اورشلیم است.هاو گریه
دعای که  5بابو  دردها و شکست یهودا 0باب. مرثیه و فغان ارمیا 3باب. نتایج تخریب اورشلیم 2باب

 کند. اسرائیل را تشریح می یهودا برای احیا و بازگشت
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 کتاب حزقیال.4
موضوع اصلی  ق.م نگاشته، 570ـ 515 سالهایبین آن را  است کهحزقیال نبی  نویسنده این کتاب

 .استاحیا و بازسازی این قوم  یتحقق داوری بر یهودا و وعده کتاب حزقیال؛
درباره داوری خدا  هانبوت 32ـ 0هایبابشوند: بخشهای کتاب مذکور به این شکل سطربندی می

 است. آخر هایزمانبازسازی و احیای قوم در  01ـ  33هایبابو  بر یهودا
اشاره  بخش معروف در کتاب حزقیال است که به زنده شدن استخوانهای مرده با روح خدا 37اب ب

 حیای تلویاین موضوع، اشاره در واقع دارد ـ آنها به لشکری دارای حیات برای او تبدیل خواهند شد.
 به سوی خدای زنده است. اسرائیل در بیداری و بازگشت وضعیت آینده قومبه 

 کتاب دانیال.5
 مذکور؛ کتاب. موضوع اصلی ق.م نگاشته شده 530ـ  117 سالهایبین  این کتاب توسط دانیال نبی و

 .است هاملتاقتدار و حاکمیت خدا بر تمامی 
در  قوم خدا وقایع تاریخی اسارت 1ـ 0هایباباین کتاب اینگونه است:  هایبابترتیب موضوعی در 

 آخر هایزمانی دانیال درباره وقایع هانبوتو  هاپیشگویی 02ـ 7هایبابو  ایران پادشاهی بابل و
یال به اشاره نمود. در این بخش، دوستان دان 3به باب  توانمیمعروف این کتاب  هایبخشاز است. 

و را به جرم نااطاعتی از فرمان نبوکدنصر در پرستش تمثال او و نامهای شدرک، میشک و عبدنغ
، 1اندازند. همچنین در بابآتش افروخته می و پرستش خدای حقیقی، در تنور به خاطر همچنین

: 1باب) درامپراطوری ایران اتفاق افتاده.  خوانیم ـ این واقعه درچاه شیران را می داستان دانیال در
 .بینیمرا به عنوان بخشهای بسیار زیبا و مهم در این کتاب می دانیالهفتاد هفته پیشگویی   (27ـ 20

 .کندمیبازگو  مسیحتا ظهور  دانیال تاریخ جهان را از آن زمان ،هفتاد هفتهاین 

 انبیای کوچک هایکتاب
لقب  "کانبیای کوچ"شان، هایکتابدوازده نبی در عهد عتیق به علت حجم کمتر پیشتر خواندیم که 

 کنیم:در ادامه کتب ایشان را به تفضیل مطالعه می اند.گرفته

 کتاب هوشع.1
این  . موضوع اصلیق.م نگاشته 725ـ 715 سالهایبین  نویسنده این کتاب، هوشع است که آن را

 یروسپ ی هوشع و یک زنکه در تشبیه رابطه است، عشق خدا نسبت به قوم منحرف خود کتاب
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داستان  3ـ 0هایباب به صورت زیر بخش بندی نمود: توانمیموضوعات این کتاب را  .بررسی شده
 کند.را تشریح می تصویری از خیانت قوم اسرائیل به خدا00ـ 0هایبابو  زن خائن

 کتاب یوئیل.2
 این کتاب،. موضوع اصلی ق.م نوشته 111ت که آن را در سال یسنده این کتاب، یوئیل نبی اسنو

 (20: 3ـ 01: 2)و  تخریب سرزمین اسرائیل (07: 2ـ 0: 0)بخشهای .یهودا است داوری خدای زنده بر
 کنند.را تشریح می نجات و رستگاری قوم

 کتاب عاموس.3 

ق.م نوشته است. موضوع اصلی کتاب عاموس،  717نویسنده این کتاب، عاموس بوده و آن را در سال 
ی هاملتداوری خدا بر (3: 2ـ 0: 0در این کتاب ) .قوم اسرائیل به دلیل ارتداد آنهاستداوری خدا بر 

 پردازند.خر میهای آزمانرویاهای به  1ـ 7هایبابو  داوری یهودا و اسرائیل(00: 1ـ 0: 2.)همسایه

 کتاب عوبدیا.4
. موضوع اصلی هق.م به رشته تحریر درآورد 117آن را در سال است کهعوبدیا  نویسنده این کتاب

به داوری ادوم و 00ـ0که آیات  این کتاب تنها یک باب دارد .استادوم  کتاب عوبدیا، داوری شهر
 پردازند.می حیا و بازگشت یهودا به سوی خدای حقیقیبه ا 20ـ 05آیات

  کتاب یونس.5

 کتاب مذکور، . موضوع اصلینوشته ق.م 112آن را در سال نویسنده این کتاب، یونس نبی است که
 نگاه آشور است.ت او از خداوند برای بیداری و عدم اطاع ]یونس[اخالق و روحیه نامطیع یک نبی

توبه یونس پس از  2باب ،نااطاعتی یونس0باب موضوعی به بخشهای این کتاب به این شرح است؛
فرصت مجدد خداوند به یونس برای رفتن به نینوا )پایتخت  3، بابسه روز و سه شب در شکم ماهی

توبیخ یونس از جانب خداوند به دلیل طرز فکر اشتباه او درباره  0بابو  ،آشور( و دعوت ایشان به توبه
 است. توبه آشور

 کتاب میکاه.6
ق.م نگاشته است. موضوع  701ـ 751سالهایآن را در بین  است که نویسنده این کتاب، میکاه نبی

گناهان گذشته   3ـ0هایباب .استاصلی در کتاب میکاه، داوری و نیز نجات خداوند برای اسرائیل 
هایی است که قوم خدا دریافت خواهند وعدهدر انتظار و  جالل 5ـ  0هایباب ،قوم و داوری آینده

توبه قوم و  7ـ 1هایبابمنجی در شهر بیت لحم اشاره نمود.  به وعده ظهور توانمیجمله من کرد.
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پیشگویی در مورد تولد مسیح موعود در شهر بخش معروف کتاب میکاه و  2: 5 و بخشایش خداوند

 ی، از تو برایهست یهودا کوچك یهادر هزاره اگر چه اَفْراتَه لَحَمِ بَیْتْ یو تو ا»بیت لحم است

 او از قدیم یهاخواهد نمود و طلوع یحکمران اسرائیل من بر قوم خواهد آمد که بیرون یکس من

 .«است بوده ازل و از ایّام

 کتاب ناحوم.7

، این کتاب موضوع اصلی ق.م نگاشته و 703آن را در سال سنده این کتاب، ناحوم نبی است کهنوی
 2هایبابو  تخریب و انهدام نینوا(05ـ 1: 0) .عدالت و داوری (1- 0: 0).است داوری بر شهر نینوا

 اشاره دارند. سقوط نینوا و پایان حکومت ایشانبه  3ـ

 کتاب حبقوق.8
، این کتاب، موضوع اصلی ق.م نوشته 121نویسنده این کتاب، حبقوق نبی است که آن را در سال 
 (00-0: 0است. ) هاداوریخداوند در  انتظارِاهمیت تقدس، داشتن ایمان برای عدالت و تقدس مورد 

 3اببو  چگونگی استفاده خداوند از بابل برای تنبیه یهودا (21: 2ـ 02: 0.)چگونگی رفتار خدا با یهودا
  پردازد.می دعای حبقوق برای بازگشت، احیا و تجربه شادی و خوشی در نجاتبه 

 کتاب صفنیا.9

صفنیا، . موضوع اصلی در کتاب ق.م نگاشته 131را در سالآن نویسنده این کتاب، صفنیا است که 
نجات در روز   ( به21 -1: 3و آیات) روز داوری خداوند(1: 3ـ 0: 0).داوری بر یهودا و اورشلیم است

 اشاره دارند. داوری

 کتاب حج ِّی.11

موضوع اصلی ق.م به رشته تحریر درآورده.  521الکه آن را در س نویسنده این کتاب، حجّی نبی است
 اند.برای بازسازی معبد به اورشلیم بازگشته است که از اسرائیل ، تشویق بازماندگانیمذکورکتاب 

 برکاتیبه  (23 – 01: 2و آیات) جالل آینده معبد (1 – 0: 2. )دعوت حجّی برای بازسازی معبد 0باب
 .که در ساخت مجدد معبد نصیب قوم خواهد شد پردازندمی

 کتاب زکریا.11
. موضوع اصلی ق.م نگاشته017ـ 521سالهایبین  که آن را زکریای نبی است نویسنده این کتاب

آخر رویاهای  1ـ 0هایباب .این کتاب، نجات صهیون، بازماندگان و بقیت خداوند در آینده است



15 
 

 00ـ 1هایبابرداختن زکریا به تاریخ معاصر خود]ایجاد وقفه توسط زکریا[ و پ 1ـ 7هایبابزمانی. 
 یز سخنانیو ن که به عنوان یک نبی متحمل آنهاست ها و عهدهاییتوضیح زکریا در رابطه با مسئولیت

 .که خداوند با قوم خویش دارد است

 کتاب مالکی.12
، مذکور . موضوع اصلی کتابق.م نوشته 317آن را در سال نویسنده این کتاب مالکی نبی است که

: 2ـ 1: 0.)هاملتمحبت و عشق خدا برای (5 – 0: 0).استبازگرداندن عدالت و انصاف به قوم خدا 
 در معبد عملکرد مهیب خداوند و ظهور او ( به1-0: 0و) گناهان قوم( 07: 3ـ 01: 2(گناه کاهنین.)1

ایان به پعهد عتیق با کتاب مالکی،  در نهایتکند. را ابراز می که تصویری از ظهور مسیح است
 رسند.می

   عهد جدیدبخش دوم: انقسام اجمالی 

سال پس از میالد مسیح را نشان  011کتاب است و تا حدود  27 شامل عهد جدیدی ساختاری بدنه
و  ]انجیلکتاب تاریخی 5شامل  عهد جدید. نوشته شده استقدیم  به زبان یونانی دهد ومی

 ر،بر ظهو با تمرکز عهد جدیدرساله و کتاب نبوتی و آخرزمانی]مکاشفه[ است.  20[، رسوالناعمال
ی قبل انسان به نقشه مسیح به هدف خدا برای نجات و بازگرداندن شخصیت، ماموریت، کار و پیام

 .پردازدبه تولد کلیسا و ماموریت آن در این دنیا می همچنیناز خلقت و 

چهار ]جیلا. در بافت تمامی انشوندمیتاریخی شناخته  هایکتاببا عنوان  عهد جدید کتاب اول 5
ه ک تصویر کشیده شده به اشزندگیدوران  طول مسیح در خدمات زمینی[، عهد جدیدکتاب نخست 

ین . تمامی اپردازدمیبه چگونگی تولد و آیاز کار کلیسای خداوند  رسوالناعمالکتاب  ،آن در پَس
  اند.ی تحریر درآمدهبه رشته حدود شصت سال در مدت زمانیکتب 
در اواخر تابستان و یا اوایل پاییز متولد شده است. او خدمت خود را در  یعنیق.م  0در سال  مسیح
میالدی مصلوب شد. پولس رسول، به عنوان یکی از  31بعد از میالد آیاز کرد و در سال  27سال 

آورد. میالدی به مسیح ایمان می 33و کتاب مقدس، در سال  ها در عهد جدیدترین شخصیتبرجسته
 00الهایساولین مسافرت پولس رسول در جهت رسانیدن پیام خوش انجیل به کشورهای دیگر، بین 

میالدی  51ـ 53 سالهایبین و سومین آنها  52ـ 01سالهایدومین مسافرت او در  میالدی بوده. 01ـ
دی ارتش روم به میال 71میالدی به شهادت رسید. در سال 11در سال وی انجام پذیرفته است، 

 عهد جدید با کتاب مکاشفه به قلم. سازدمیشهر را به همراه معبد نابود  و این کنداورشلیم حمله می
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پذیرد. وی در پایان می برعهده دارد عهد جدیدمی را در یکی از شاگردان مسیح که نقش مه یوحنا
ه بحال با این مقدمه است. وفات یافته  آخرین بازمانده از شاگردان مسیح به عنوان میالدی 011سال

 :پردازیممیاز لحاظ تاریخی و موضوعی  عهد جدید هایکتاببررسی 

 .انجیل متی1

مخاطب میالدی نوشته است.  51ب را در حدود سالاین کتا[ است، وی الوی]متینویسنده این کتاب،
 .کردندمیهستند که در زمان مسیح زندگی  انییهودی ،اواصلی انجیل 
 ییهاوییپیشگو  هانبوتتحقق تمرکزش بر  و کندمیمسیح را به عنوان پادشاه معرفی  انجیل متی،
نه وتقسیم بندی بخشهای کتاب مذکور اینگ .موعود گفته شده عهد عتیق در مورد مسیح است که در

خدمات مسیح در (35: 01ـ 02: 0) .ظهور پادشاهآماده شدن برای (00: 0ـ 0: 0تلوین شده است؛ )
مصلوب به  21ـ 21هایباب و خدمات او در یهودیه و اورشلیم25ـ 01هایباب .حوالی استان جلیل

 اشاره دارند. شدن و قیام مسیح از مرگان

اشاره نمود که یکی ازمعروفترین  7ـ 5هایباببه  توانمیمعروف انجیل متی  هایبخشاز 
به موعظه  که 25ـ 20هایباب و همچنین کندمیرا با نام، موعظه باالی کوه بیان  مسیحهای موعظه

 پردازد.در ارتباط با زمانهای آخر و بازگشت مجدد او می مسیح در کوه زیتون

 . انجیل مرقس2
، . مخاطب اصلی انجیل مرقسمیالدی نگاشته 55ن را در سال آاست که نویسنده این کتاب، مرقس 

 امین و نیز بر یمسیح به عنوان خادم اند. موضوع اصلی این انجیل، معرفیبوده آن زمانرومیان 
شروع خدمت مسیح با تعمید وی و آزمایش  (03ـ 0: 0) تاکید دارد. انسانهاخدمت عملی او در زندگی 

او خدمت  03ـ  01هایباب. مسیح در حوالی جلیل خدمت (51: 1ـ 00: 0) .ها در بیاباناو با وسوسه
 پردازند.به مرگ مسیح برصلیب و قیام او می 01 - 00هایبابو  در یهودیه و اورشلیم

 . انجیل لوقا3
. میالدی به رشته تحریر درآورده 11که آن را در سال ه این کتاب، یک پزشک به نام لوقا استنویسند

 .ان بودندمخاطبین اصلی انجیل لوقا در آن زمان، یونانی
دگی و بر نظم تاریخی وقایع در زن است مسیح به عنوان پسر انسان کتاب، معرفیموضوع اصلی این 
 مسیح تاکید دارد.

 به صورت زیر بیان نمود: توانمیدر انجیل لوقا را رئوس مطالب 
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آماده (03: 0ـ 0: 3. )شرح تولد مسیح و دوران کودکی او (52: 2ـ  5: 0. )مقدمه انجیل لوقا (0ـ 0: 0)
مسافرت و حرکت (27: 01ـ 50: 1. )مسیح در جلیل ( خدمت51: 1ـ 00: 0. )دمتشدن مسیح برای خ

ی آخر زندگی مسیح در اورشلیم و هفته شرح وقایع مهم(31: 20ـ 21: 01. )مسیح به سمت اورشلیم
و  5بخش معروف در انجیل لوقا، باب پردازند. می زحمات، مرگ و قیام مسیحبه   20ـ22هایباب

 .استداستان پسر گمشده 

 . انجیل یوحنا4
 در واقع. مخاطب انجیل یوحنا دی نوشتهمیال 11آن را در سال که ، یوحنا استنویسنده این انجیل

 مسیح و نامیدن او به عنوان کلمه و ، نمایان ساختن الوهیتآنموضوع اصلی  .هستندتمام مردم دنیا 
پسر خدا است. یوحنا در این کتاب  بر ماهیت روحانی، شخصیت و معنای عمیق خدمت و کارهای 

 ، تاکید ویژه دارد.مسیح
. خدمات مسیح (51: 02ـ 1: 0.)مقدمه انجیل یوحنا(1ـ 0: 0رئوس مطالب این کتاب عبارتند از: )

 20باب و  از مردگان مسیحزحمات، مصلوب شدن و قیام  21ـ01هایباب. شام آخر 07ـ03هایباب
 پردازد.به پایان انجیل مذکور می

 رسوالناعمالکتاب .5
در مجموع کتاب  .میالدی نگاشته 13ن را در سال که آ استاین کتاب نیز لوقای پزشک نویسنده 

ه اصلی این کتاب بوع موضکند. تشریح می سال از تاریخ کلیسا را به زیبایی 31 رسوالناعمال
عود از اورشلیم به سراسر جهان بعد از ص همچنین حرکت کلیسای اولیه ی تشکیل کلیسا وتاریخچه

 تاکید زیادی بر تاریخچه خدمت پطرس و پولس رسول دارد. . کتاب اعمال،مسیح است
مقدمه کتاب و آماده شدن شاگردان مسیح برای دریافت 0باببخشهای این کتاب به این شرح است:  

خدمت  02ـ1هایباب. و شروع کار بشارت در اورشلیم القدسروحآمدن  7ـ2هایباب. القدسروح
پردازند. می بشارت انجیل در تمامی امپراطوری روم به 21 ـ03هایبابو  رسوالن در یهودیه و سامره

و  [القدسروحروز پنطیکاست ]ریزش  2به باب توانمی رسوالناعمالمعروف در کتاب  هایبخشاز 
 .اشاره کرد ایمان آوردن پولس رسول ینحوه و 1نیز باب

 رساالت پولس

با سفرهای . او است عهد جدیددر  مسیحترین و مهمترین شخصیت بعد از پولس رسول معروف
رای ب های خداوندنقشهکشف افکار و  میراث بزرگی از درک، ارتی خود به سراسر امپراطوری رومبش
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ام و رساالتی که توسط اله هانامهدر ادامه به  باقی گذاشته است.و رساالتش  هانامهاز طریق کلیسا 
 :پردازیممی انددر کتاب مقدس جای گرفتهوی طریق از  القدسروح

 رومیان رساله.1
و خواست و آرزوی پولس برای دیدار  الدی در شهر قرنتس نوشته شدهمی 57رساله رومیان در سال 

از راه  التی است کهبیان عد رساله رومیانموضوع اصلی  .کشدمیبا ایمانداران شهر رم را به تصویر 
رم  ایمانداران ،پولس در این نامه .«عدالت با ایمان و در ایمان»یعنی شودمیمسیح حاصل  ایمان به

 ، پذیرای دریافت تعالیم او باشند.ترتا با درک و فهمی عمیق کندمیرا برای دیدار آماده 
 به صورت زیر دسته بندی نمود: توانمیمفاهیم و موضوعات مهم در این رساله را 

( تقدیس 31: 1ـ 02: 5. )ی در رابطه با عادل شمرده شدن یک گناهکاراالهیاتمسائل (00: 5ـ 0: 0)
عملکرد خاص خدا با قوم اسرائیل  هایجنبه 00ـ 1هایبابی کتاب رومیان[. االهیاتایمانداران]جنبه 

کار خدا در زمان  01 بابکار خدا در تاریخ گذشته اسرائیل،  1، بدین صورت که بابدهدمیرا شرح 
وظایف  03ـ 02هایباب .کندمیکار خدا در آینده با قوم اسرائیل را بیان  00و باب  ،آن دوره حال
زندگی یک مسیحی و متمایز بودن آن از سایر مردم  01ـ00هایبابو  ایماندار و خدمت مسیحییک 
 کند.را تشریح میدنیا 

 اول قرنتیان . رساله2

موضوع آن دیدار پولس با کلیسای  الدی و در شهر افسس نوشته شده.می 51این رساله در سال 
 پولس در این رساله حل مشکالت و مسائل ایناست.  01 باب رسوالناعمالکتاب مبتنی بر قرنتس 

 7هایبابو  جواب پولس به مشکالت کلیسای قرنتس 1ـ0هایبابکلیسا را هدف اصلی قرار داده. 
که به  است 03باب  ،رساله این بخش معروف دراست.  جواب پولس به سواالت فرستاده شده 01ـ

 نیز شهرت یافته. باب محبت

 تیانقرنتیان2 . رساله3
. موضوع اصلی این رساله نیز در امتداد دیدار میالدی در شهر افسس نوشته شده 57این رساله در سال

. هدف پولس از نوشتن این رساله، است01 باب رسوالناعمالپولس با کلیسای قرنتس در کتاب 
، امهر این ن. دباشدمی مسیحنشان دادن جالل مسیح و اهمیت تبدیل ایماندار به صورت و شباهت 

ف که هد دهدمیو در دفاعیات خود نشان  کندمیخود به کلیساها دفاع  پولس از رسالت و پیامهای
 هایبابموضوعات بررسی شده در  زندگی یک ایماندار، جاللی است که باید به آن تبدیل شود.
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زندگی شرح پولس در مورد  7ـ 0هایباب بندی نمود:به شکل زیر طبقه توانمیمختلف این رساله را 
دفاع پولس  03ـ 01هایبابو  هدایا به کلیسا 1ـ 1هایباب ،خود و حقایقی که خدا به او آموخته است

 کنند.را بیان می از رسالتش

 . رساله غالطیان4
پولس در امتداد سفرش این نامه  .و در مکانی نامشخص نوشته شده میالدی 53این رساله در سال 

به شرح جزئیات این  00ـ03هایباب رسوالناعمالای به نام یالطیه نوشته است. کتاب را به منطقه
 است که بر عادل مسیحیالطیان، رساندن خبر خوش انجیل  یموضوع اصلی رساله پردازد.می نامه

 ه هیچ عمل شریعتی و مذهبی تاکید دارد.بدون نیاز ب ن انسان، تنها با ایمان به مسیح وشمرده شد
( 00: 2ـ 00: 0. )مقدمه رساله یالطیان (01: 0ـ 0: 0رئوس مطالب این رساله به این شرح است: )

: 2) .دکنمیموعظه  و به آن ضمنیت آن را دریافت کرده انجیلی که تجارب شخصی پولس در بیان
و عدالتی که از راه ایمان  خداوند ـ جایگاه ایماندار مسیحهای درست برای شناخت وزه( آم30: 0ـ 05

ئل عملی در مسا (.01: 1ـ 0: 5). و همچنین رابطه ایماندار با مسیح به عنوان وارث شودمیحاصل 
دی در آیه کلیکنند. را بیان می و پایان رساله یالطیان گیریو نتیجه (01ـ 00: 1). زندگی ایمانداران

، شودمیاز اعمال شریعت عادل شمرده ن هیچکساما چونکه یافتیم که »ست( ا01: 2ی مذکور)رساله

، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت مسیحبلکه به ایمان با 

  «.عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد

 . رساله افسسیان5
و در ادامه دیدار پولس از شهر افسس که در کتاب میالدی در شهر رم  12یان در سال افسسرساله 
ترین هدف این رساله، بیان برکات و عالی نوشته شده. تشریح شده است21ـ 01باب  رسوالناعمال

 و دولت فیض خود عظمت ایمانداران خود در نظر گرفته و از آن طریق صفاتی است که خداوند برای
 .الت به وجود آمده در کلیسای افسس استحل مشک . هدف دیگر این رسالهدهدمینشان  ه آنهارا ب

برکت خدا در زندگی  3ـ 0هایباب موارد زیر را نام برد: توانمیاز موضوعات مهم در این رساله 
: 1مذکور)ی بخش معروف در رسالهتمرکز دارد.  رفتار و اخالق ایماندارانبه  1ـ 0هایبابو  ایمانداران

 .دهدمیکه مفهوم زره کامل خدا را توضیح  ( است01ـ 01
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 فلیپیان. رساله 6

که در کتاب  به شهر فیلیپی الدی، در شهر روم و در ادامه سفر پولسمی 12این رساله در سال 
موضوع اصلی این رساله، اتحاد . ی تحریر در آمده استتشریح شده به رشته01باب  رسوالناعمال

یح سبه پاداش آسمانی در تبدیل شدن به صورت و شباهت م مانداران، یگانگی در ایمان و تمرکزای
ایجاد فاصله در کلیسا نیز هدف دیگری است که این رساله دنبال  محافظت و جلوگیری از است.

 کند. می

ی ایمانداران فیلیپتشویق و نصیحت پولس به  2. بابگزارش پولس در رابطه با خود و خدماتش، 0باب 
محافظت و مراقبت به  3بابپدر کنند.  یتسلیم ارادهدر فروتنی  خود را که است به پیروی از مسیح

دعوت ایمانداران فیلیپی به آرامش و خوشی  0پردازد و باب می ایمانداران در برابر تعلیمات انحرافی
: 0(،)03: 0(،)00ـ 5: 2وف این رساله)های معربخشاز  کند.را بیان می در خداوند و صلح با یکدیگر

در خداوند »دهد؛ شادی در خداوند توفیق همه چیز است( است که تعلیم می0: 0( و مهمترین آنها)01

  «.گویم شاد باشیددائماً شاد باشید و باز می

 کولسیان. رساله 7
ن نامه ، ایشهر کولسیقبل از سفر به . پولس میالدی و در شهر رم نوشته شده 12این رساله در سال 

 آموزه ها و تعالیم یلط و انحرافیدر خصوص بیان جالل و عظمت مسیح و نیز ممانعت از  آنها را به
: 0) به صورت زیر دسته بندی نمود: توانمیاین رساله را های بابموضوعات مربوط به  نوشته است.

: 2ـ 05: 0پایداری ایشان. ) ولس به جهت ایمان وشکرگزاری پولس برای ایمانداران ک(00: 0ـ 0
ـ 0: 3. )مسیح و پایداری در ایمان (تشویق به وفاداری نسبت به23ـ 0: 2. )مسیحبرتری و عظمت (3
کنند. ها و خداحافظی پولس را تشریح میآخرین صحبت(01ـ 7: 0)، وزندگی و تفکر مسیحی(1: 0

که سر تمامی ریاست و قدرت  ایدشدهو شما در وی تکمیل »( است01: 2آیه معروف در این رساله )

 «.است

 . رساله اول تسالونیکیان8
س یدار پول. داحتماال شهر قرنتس( نوشته شده) میالدی و در مکانی نامشخص 51له در سالاین رسا

و موضوع اصلی این رساله بازگشت شده تشریح  01باب  رسوالناعمالدر کتاب  با ایمانداران این شهر
ایجاد امید برای ایمانداران در نگاه  ؛توانمیثانویه مسیح است. هدف پولس از نگارش این رساله را 
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ه ب رح شده در رساله اول تسالونیکیانروند موضوعات مط در نظر گرفت. پیش رویشان یبه آینده
 : استشرح زیر 

افکار و تجارب شخصی  3ـ2هایباب. ایمانداران شهر تسالونیکیتحسین و تمجید پولس از  0باب
: 5ـ 03: 0ها. )تشویق ایمانداران برای پایداری و سبقت جستن در انجام بهترین (02ـ 0: 0) .پولس

: 0. آیات معروف در این رساله)رفتار صحیح مسیحی(21ـ 02: 5. )خداوند مسیحامید به بازگشت (00
 کند.ارک ایمانداران و ربایش کلیسا را تشریح می( است که امید متب01ـ 03

 . رساله دوم تسالونیکیان9
 .زیاد در شهر قرنتس( نوشته شده مشخص )به احتمالمیالدی و در مکانی نا 50در سال  این رساله

به آن  07رسوالن لکه در اعما ی مسافرت پولس به شهر تسالونیکی استره، دربای مذکوررساله
و همچنین به بررسی  آخر هایزمان. موضوع اصلی این رساله، جفاهای عظیم در شودمیاشاره 

 0باب .پردازدمی اران در مورد روزهای آخر شده بودو شبهه برای ایماند تشکیک مسائلی که باعث
اصالح افکار اشتباه درمورد روزهای آخر، ظهور  2باب. سخنان تشویق آمیز به کلیسای تسالونیکی

ی کلیدی در این پردازد. آیهمی زندگی صحیح مسیحی به تشویق 3بابو  مسیحدجال و ظهور 
( که به بازگشت 01ـ 7: 0و همچنین) جال و وقایع آخر زمانی( است که به ظهور د02ـ 0: 2رساله)

 د. نمسیح و داوری جهانی اشاره دار

 . رساله اول تیموتائوس11
موضوع آن کمک به تیموتائوس در انجام شده که  یالدی و در شهر رم نوشتهم 13این نامه در سال 

تائوس به تجهیز تیمو . پولس در این رساله سعی و اهتماماستوظایف خود به عنوان یک خادم حقیقی 
 جوان برای مبارزه با معلمین کاذب و درویین دارد.

 به صورت زیر طبقه بندی نمود: توانمیموضوعات مورد بحث در این رساله را 
 ها و خدمات کلیساییمقام 3. باب نظم کلیسایی 2باب . ایمان صحیح و کامل مسیحی 0باب
 . وظایف ایمانداران و خادمین در کلیسا 5. باب ارتداد و انحرافات موجود در کلیسا 0باب

 کند.اشاره می حیت و خدمت شبانان و شماسانصال که به است 3، باب این رسالهبخش معروف در 

 تیموتائوس. رساله دوم 11
و موضوع اصلی آن نصیحت و وصیت پولس  یالدی و در شهر رم  نوشته شدهم 17این نامه در سال 

تا خدمتش را ادامه دهد و مشعل شهادت و حقانیت پادشاهی خدا را در  استبه شاگردش تیموتائوس 



22 
 

است، پایدار ر راه مسیح دهای آخری که پولس آماده شهادت دستان خود بگیرد و در روزها و ساعت
زحمات پولس در این رساله به  0باب بایستد و با اطمینان و اقتدار در کلیسای خداوند خدمت نماید.

 ارتداد و انحرافات تعلیمی 3باب. تشویق در مورد فعال بودن در کلیسا 2بابپردازد. می موعظه انجیل
. آیات کلیدی این دهدیمتوضیح  تشویق به وفاداری و امانت نسبت به خداوندمورد در  0بابو 

تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد »( است:2ـ 0: 0رساله)

کرد قسم می دهم  و به ظهور و ملکوت او که به کالم موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت 

 «.مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی با کمال تحمل و تعلیم

 رساله تیطس. 12
نوشته شده.  میالدی و در شهر رم، خطاب به دوست و شاگرد پولس، تیطس 13این نامه در سال 

چطور  د مانع اشتباهات شود و نیز اینکهتوانمیموضوع اصلی در رساله تیطس، بیان حقایقی است که 
 ها و انحرافات به وجود آمده در کلیسا مبارزه نماید. د با شقاقتوانمیتیطس 

رفتار و عملکرد صحیح مسیحیان  3بابو  تعالیم صحیح کلیسا 2باب. نظم و ترتیب در کلیسا 0ابب
ه در رابطه با صالحیت و خدمت است ک 0کنند. بخش معروف این رساله بابرا بیان می در کلیسا

بدین جهت تو را در کریت »(است:5: 0ی کلیدی آن نیز). آیهکندمیشماسان و شبانان صحبت 

واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصالح نمایی و چنانکه من به تو امر نمودم، کشیشان در 

 «.هر شهر مقرر کنی

 لیمون. رساله ف13
رم  ر شهرلیمون که دپولس به نام ف یکی از دوستان و یاران همیالدی، خطاب ب 12این نامه در سال 

یماندار ا لیمون، تشویق به انصاف و محبت بین برادران. موضوع اصلی رساله فساکن بود، نوشته شده
 . و حل اختالفات در محبت است

 :گیردمیبر  باب دارد و موضوعات زیر را در 0لیمون تنها رساله ف

لیمون برای پذیرش تقاضای پولس از ف(25 – 1: 0). یمونشکرگزاری برای ایمان فل (7 -0: 0)
گریزد اونیسیموس ـ وی یالم فلیمون بود که با مقداری اموال مسروقه از دست ارباب خود به روم می
پیوندد تا خود را در آن شهر شلوغ از نظرها پنهان کند که به طور تصادفی یا با نقشه قبلی به پولس می



23 
 

 لیمون را برای پذیرفتن مجددتا ف کندمی. پولس تالش آوردتعلیم او به مسیح ایمان می و تحت
 .اونیسیموس متقاعد سازد و دوباره دوستی و برادری را مابین آنها برقرار نماید(

 لیکن بعد از این نه چون غالم بلکه فوق از غالم یعنی برادر»است: (01: 0آیه کلیدی در این رساله)

 «.هم در خداوندعزیز خصوصا به من اما چند مرتبه زیادتر به تو ، هم در جسم و 

 عهد جدید سایر رساالت

 . رساله عبرانیان1
 11یپولس رسول آن را در اواخر دههکه بسیاری معتقدند  نویسنده این کتاب نامشخص است، اما

 مسیحری و برت انسانها، بیان اقتدار آسمان بر تمام امور ی مذکورمیالدی نوشته. موضوع اصلی رساله
 .استبر همه چیز و همه کس 

برتری مسیح نسبت ( 03: 0ـ 0: 3. )برتری مسیح بر تمام مخلوقات از جمله فرشتگان 2ـ 0هایباب
 عهد عتیق و نیز الوی در مسیح بر کهانت کهانت برتری(01: 01ـ 00: 0). به موسی و عهد عتیق

پرداخته تا که  ارزش و شایستگی مسیح( به 25: 03ـ 01: 01) .رتبه ملکیصدق معرفی کهانت او به
 .و بها بپردازند اش تالش کنندایمانداران برای وی و پادشاهی

آیات کلیدی در این  شهرت دارد. که به باب ایمان است 00بخش معروف در رساله عبرانیان، باب 

مختلف بوساطت خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق های »( است2ـ 0: 0)رساله در باب

وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث نمود، در این ایام آخر به ما ب تکلمانبیا به پدرانمان 

 «.جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالم ها را آفرید

 . رساله یعقوب2

رساله یعقوب، موضوع اصلی  میالدی نوشته شده. 51در سال مسیحاین نامه توسط یعقوب، برادر 
بایست در زندگی هر که می استعدالت در عمل  ابراز زندگی عملی و زموده شدن مسیحیان درآ

 ایمانداری به طور محسوس دیده شود.
امتحان اطاعت  (27 -01: 0کند. )را تشریح می ها در زندگی ایماندارانهدف از آزمایش (01 -0: 0)

امتحان اعمال  (21 -00: 2. )امتحان تبعیض یا عدم تبعیض در بدن مسیح (03 -0: 2. )از کالم خدا
امتحان  (1: 5ـ 03: 3زبان و گفتار ایماندار. )امتحان  (02 -0: 3. )فکار خدااایمانداران و تطبیق آنها با 
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به  و یا در پیروزی خورندمیاینکه ایمانداران شکست  های ایمانداران وها و خودخواهیجاه طلبی
 .کندایمانداران را بیان می یامتحان صبر و دعا (21 -7: 5و ) آیندمی عدالت در در مسیحشباهت 

لکن، کنندگان کالم باشید نه فقط شنوندگان که خود را »( است:22: 0یدی در رساله یعقوب)آیه کل

 «.دهندمیفریب 

 . رساله اول پطرس3
اول  یموضوع و هدف اصلی رسالهمیالدی نوشته شده.  10این رساله توسط پطرس رسول در سال 

مه ایمانداران را به تحمل در این نا های ایمانداران به خاطر نام مسیح است. ویپطرس، زحمات و جفا
 .کندمیبه عنوان یک نمونه کامل تشویق  مسیحبه  زحمات و متمرکز شدن

 ( به25 -01: 0. )زحمات، جفاها و اطمینان برای داشتن میراث آسمانی رساله به( در این 1 -0: 0)
در مطابقت به زحمات ایمانداران  به 0ـ 2. بابهایزحمات و داشتن کالم خدا برای تقویت و تشویق

هدف از تحمل زحمات و نتیجه آنها در زمان بازگشت مسیح و شراکت به  5باب رنجهای مسیح و 

 باریكزیرا که مسیح نیز »( است:01: 3ی مذکور)آیه کلیدی در رساله د.اشاره دار در پیروزی با او

برای گناهان زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالیکه به حسب 

 «.جسم مرد، لکن به حسب روح زنده گشت

 . رساله دوم پطرس4
ریاکاران  هشدار به موضوع اصلی در این رساله، میالدی نوشته. 15نیز پطرس در سال  این رساله را
ر برای هوشیا کلیسا شده بودند. پطرس با محتوای کالمش ست که در آن زمان وارداو مقلّدینی 

 کند.میکردن ایمانداران در مورد خطرات و تعالیم این معلمین درویین تالش 
 :استبه شرح زیر  موضوعات مهم در این رساله،

تشویق  3باب. روشن سازی و افشاگری تعالیم آنان معلمین کذبه و 2باب. رشد و بلوغ روحانی 0باب
کلیدی در این است. آیات  پیش رودر های شیاری در دعا برای مقابله با سختیوبه پایداری و ه

چنانکه قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری الزم است »( است:0ـ 3: 0رساله)

 نهایتبیی هاوعده،به معرفت او که ما را به جالل و فضیلت خود دعوت نموده، که به وساطت آنها 
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عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریك طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت 

  «.خالصی یابید در جهان است،

 یوحنا1. نامه 5
. موضوع و هدف این نامه، مشارکت حقیقی و میالدی نوشته شده 11در سال این رساله توسط یوحنا

و معلمین کاذب در قرن اول است. رئوس مطالب این رساله به  عرفانگرایانروحانی با خدا و مبارزه با 
 ،خداوند نور است و هر که در این نور سلوک کند کند که( بیان می2: 2ـ 0: 0ه: )این شرح تلوین شد

خدا محبت است و این محبت باید در عمل ( 20: 0ـ 3: 2).دهدمیمکاشفه و شناخت را تشخیص 
  .خدا حیات استکند که ایراد می 5بابو  نسبت به برادران دیده شود

کنیم، او امین و عادل است اگر به گناهان خود اعتراف »( است:1: 0ی مذکور)در رساله آیه کلیدی 

 «.تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد

 یوحنا2. نامه 6
ی خدا بر معلمین و موضوع اصلی آن، داور میالدی توسط یوحنا نوشته شده 11این نامه نیز در سال

نمایشگر مبارزه یوحنا با تعالیم عرفان گرایی و انحرافی در کلیسا  ی دوم،و واعظین درویین است. نامه
ـ 5پردازد. )می تحسین و تمجید ایمانداران در کلیسا ( به0ـ 0باب دارد. ) 0تنهای مشار، نامه است.

 هشدار به ایمانداران در مقابل تعالیم معلمین درویین (03: 7و) محبت حقیقی نسبت به یکدیگر ( به1

زیرا گمراه کنندگان بسیار به دنیا بیرون »( است:7: 0ی کلیدی در این رساله)آیه کند.میرا تشریح 

  «.گمراه کننده و دجال. آن است کنندمیظاهر شده در جسم را اقرار ن مسیحشدند که 

 . نامه سوم یوحنا 7
. موضوع اصلی در این نامه، تشویق میالدی توسط یوحنا نوشته شده 11در سال نیز نامه سوم یوحنا

این  .و نیز نامه شخصی یوحنا به گایوس یکی از رهبران کلیسا در قرن اول استبه مهمان نوازی 
سرزنش شخصی (00ـ 1(تحسین مهمان نوازی گایوس]یایوس[. )1ـ 0)نیز تنها یک باب دارد.  نامه

معرفی ایمانداری با اخالق ( به 00ـ 02)نوازی و دشمنی با مردم و برای عدم مهمان به نام دیوترفیس

ای حبیب، دعا می کنم که در »است: 2یی کلیدی در این رساله آیهپردازد. آیهمی تریوسیمبه نام د

 «.هر وجه کامیاب و تندرست بوده باشی، چنانکه جان تو کامیاب است
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 . نامه یهودا8
اصلی نامه یهودا، داوری خدا بر معلمین . موضوع شده میالدی توسط یهودا نوشته 17ل در سا این نامه

به ایمانداران در اواخر قرن اول در ارتباط با این معلمین است. این نامه نیز  و رهبران مرتد و هشدار
 های معلمین درویینارتداد و انحراف آموزه(01ـ 0( دالیل نگارش. )3ـ 0تنها دارای یک باب است. ) 

داشتن  و نیز نگاهانداران نسبت به روزهای جفا و ارتداد در کلیسا ( به فعالیت و آمادگی ایم25ـ 07و )

ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که »است: 3ی کلیدی این رسالهرد. آیهاشاره دا امانت برای خدا

درباره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید 

  «.یکبار به مقدسین سپرده شد برای آن ایمانی که

 کتاب مکاشفه.9
 و . موضوع این کتاب، بازگشت مسیحمیالدی نوشته شده 15کتاب مکاشفه نیز توسط یوحنا در سال 

ـ 1: 0کند. )را بیان می نگارش آن (مقدمه کتاب و هدف1ـ 0: 0) .پیروزی او بر تمام ابعاد دنیا است
هفت به وضعیت  3ـ2هایبابمتمرکز است.  عظمت و سلطنت او ( به رویای مسیح در جالل و21

( 5: 22ـ 20. )بابمسیحدوران جفای بزرگ و آمدن پادشاهی  21ـ0هایباب. کلیسای آسیای صغیر
 سخنان آخر یوحنا برای تشویق ایمانداران ( به20ـ 1: 22و) اورشلیم سماوی و دوران ابدیت به

و هر چشمی او را خواهد  آیدمیاینك با ابرها »( است:7: 0مکاشفه)آیه کلیدی در کتاب  پردازد.می

 «.!ی جهان برای وی خواهند نالید. بلیهاامتدید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی 

 کتاب مقدسیمطالعه روشبخش سوم: 

اصولی را ا و هروش بایستتحصیل بیابیم، میبرای اینکه بتوانیم به درک صحیحی از کالم خداوند 
، به همین منظور در کنندرهنمون می مندی کامل از برکات کتاب مقدسدر بهرهرا ما  بیاموزیم که

 .برندبه پیش می رسیدن به این هدف در که ما را دهیممیتمرکز اصلی را بر نکاتی قرار  این بخش
 هاپرستش ها وهسرود، اسرائیلبنیتاریخ قوم  که موضوع اصلی کتاب مقدس بسیاری بر این باورند
هرچند ممکن است که تا حدی این موضوع درست . و شاگردان اوست مسیحو همچنین زندگینامه 
جات متون کتاب مقدس تنها به مسیر ن که نیز چنین عقیده دارند برخی دیگرباشد، اما کامل نیست. 

نکه نجات دانستن ای تفسیر در مورد کتاب مقدس و متاسفانه اینپردازد. و رسیدن به تزهد انسانها می
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قدس را کتاب مپردازد نیز از کاملیت برخوردار نیست. تنها مسیری است که کتاب مقدس به آن می
بافنده]خدای زنده[، تفکر و  های رنگین تشبیه کرد کهبه یک فرش نفیس بافته شده از نخ توانمی

آن اجرا کرده است و در نهایت یک در تار و پود به فرد  ی خود را در نظم و هماهنگی منحصراراده
 کند.میه را به مخاطب خود ارائ و یکپارچه طرح کامل

یین خداوند برای انسان تعکه  م اصلی کتاب مقدس، جایگاه، مقام، منزلت و ارزشی استموضوع و پیا
در افکار الهی وجود داشته و بدین معناست که  مقام، قبل از خلقت هستی و انسان . این ارزش وکرده

پرده این آفرینش نیکو، انسان را نیافریده و در پشت  ،خداوند بدون هدف و از روی هوی و هوس
الل، انسان را در ج»یوحنا،  در پایان کتاب مقدس یعنی مکاشفه، ای عظیم قرار داشته.نقشه و ایده

رای نخستین گام ب، لهذا «بیندمیدر افقی بسیار دور  مشارکت، همیاری و مصاحبت ابدی با خداوند
در  «انارزش انس»دس، درک پیام اصلی این کتاب یعنیدریافت برکات بیشتر در مطالعه کتاب مق

 . منظر خدا است

گام بعدی، سیر و جهت افکار الهی در ابعاد مکان و زمان است. این بدین معناست که خداوند با به 
خود را به نمایش گذاشته و آن را عملی کرده  ینقشه ،ابعاد زمان و مکانوجود آوردن هستی در 

 جهت و جریان است. بنابراین شناخت و درک مسیرِ عالم هستی، تجلی افکار الهی در واقعاست. 
 .مقدس دارای اهمیتی ویژه است افکار خداوند برای مطالعه کتاب

قدس است. وقتی به یک فرش نگاه و طرح کلی کتاب م چارچوبگام سوم، شناخت و آشنایی با 
ها و در نهایت هماهنگی آنها در کنار یکدیگر، طرحی زیبا را برای شما ها، طرحکنید، تمام گلمی

. بدیهی است که شما هرگز با نگاه کردن و تمرکز بر یک گل کوچک در حاشیه یک سازندمینمایان 
ز طرح کلی آن داشته باشید. کتاب مقدس نیز همچون ید درک عمیق و صحیحی اتوانمیفرش، ن

. ودب که تا طرح کلی آن را نبینید، درک جزئیات برای شما ناممکن خواهد استیک فرش نفیس 
ل و حتی یک قسمت از یک فرش را از طرح کلی جدا نمود و هدف یک نخ، یک گُ توانمیهرگز ن

 یتشخیص داد. بنابراین نکته سوم برای مطالعهبافنده و طرح اصلی فرش را از روی آن جزء کوچک 
تاب ک کلیمتن ر نظر گرفت. د یکپارچگی متون کتاب مقدستوجه به  توانمیدرست کالم خدا را 

 در تار و پود این طرح بافته هایی زیبامقدس نمایشگر برنامه خاص خداست که آن را همچون گره
جه در نتی ار و شخصیت خداوند طراحی شده،گیری از صفات، افکبهره. متن کتاب مقدس با است

 ی خداوند به جهت انسان است.، افکار و ارادهنمایانگر تمامیت شخصیت
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 اصول پایه در مطالعه کتاب مقدس 

 . استمرار1
و  یتفعالجهت  به همان گونه که ما انسانها برای رشد و سالمت جسمانی و نیز تامین انرژی کافی

داریم، برای تغذیه روح و همچنین  در طی روز یذایی یسه وعده خوردن حداقلادامه حیات، نیاز به 
کتاب مقدس را روزانه و به طور مستمر  بایستنیز می درک و شناخت صحیح مفاهیم عمیق روحانی

 مطالعه نماییم.

 . نظم و ترتیب2
تون و باید ممی، حتی اگر درک صحیحی از تمام آیات نداشته باشید، کتاب مقدسی هنگام مطالعه

ر توالی باید دکالم خدا را می در واقع .اص خود از ابتدا تا انتها مطالعه کنیدرا با نظم و سیر خ آیات آن
به سراغ  سپس عهد جدید یبا چند بار مطالعه هم و نسبت به موضوع پیشین مطالعه کرد. برخی ابتدا

ه د برای نو ایمانان بسیار مفید باشد. البتتوانمیاین روش نیز  روندی کلی کتاب مقدس میمطالعه
که کتاب مقدس را حداقل سالیانه یکبار به طور کامل مطالعه نمایید حتی اگر  کنیممیشما را تشویق 

 درک آن برای شما مشکل باشد. 

 . دعا 3
کتوب م های این کالمطلب یاری نماییم تا عمق القدسروحاز بهترین روش؛ دعا قبل از مطالعه است. 

عملی  تا ثمرات ، باشدکاشته و آبیاری کند در جان ما را، بیرون بکشد و همچون بذری زندهبا مرکب 
 نمو دهد.را در ما  مسیحشخصیت 

 قوانین تفسیر کتاب مقدس
ظر ن برای اینکه بتوانیم تفسیر صحیحی از کتاب مقدس ارائه نماییم، الزم است چند نکته مهم را در

 ؛داشته باشیم

آنان را در همان چارچوب و متن معنا  ،با آیات آموزد که هنگام برخورد به ما میانون تفسیر ق ـ لفا

کند ی مورد نظر خود را در نظر بگیریم. این کار کمک میی آیهکنیم. بر این اساس، آیات قبل و ادامه
  صحیح از آن آیه برسیم.  ی کنیم و به فهمیخود را همگام ساز ،که با ادراک ذهنی نویسنده

دانان  اتاالهیو بود بندی بندی و بابفاقد آیه اب مقدس در ابتداکتدر نظر گرفتن سر فصل:  ب ـ

ر . دندکردبندی فصل و آیه را درک صحیح کالم خدا، متون آن سالها بعد برای سهولت مطالعه و
بر پایه چه موضوعی بیان  داشته باشیم که آیات مورد نظرمان مطالعه کتاب مقدس باید در نظر
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 دهیم و با آیات قبل و بعد آن تطبیق آن را ابتدا به خود آیه و سپس ،در تفسیر کالمبنابراین  .اندشده
ه موضوع مرتبط ب داشته باشیم که کتاب مورد نظر یا نظر . درکنیممیر نهایت به کل کتاب رجوع د
م بخشیفسیر وسعت میبا این روش دایره دید خود را در ت در چه چارچوب و هدفی نوشته شده، ،ما

؛ کتاب ناحوم، . به طور مثالی خاص نوشته شدههدف کتاب، با 11ی چرا که هر کتاب در کلِ مجموعه
و  هاتامبر قوم خدا، داوری و یا کتاب اشعیا با مضمون  کندمیحبت صداوری خدا بر نینوا  یدرباره

بوطه نیز در تفسیر آیه مر موضوع کلی کتب و رساالته نگاشته شده است. لذا نیز وعده نجات دهند
 بسیار اهمیت دارد.

ائز ح وقایع در تفسیر آیات بسیار و زمان رویداددر نظر گرفتن موقعیت مکانی و زمانی متون:  ـپ 

از مکالمات مسیح، در میان یهودیان مطرح شده که مجمال به عهد  به طور مثال برخی اهمیت است.
وجه به بازه بدون ت هستند و نبایدمخاطب اصلی این سخنان تنها یهودیان ، در نتیجه ندعتیق مرتبط

 کاربری آنها را برای انسانهای عصر حاضر بدانیم.زمانی، 

تمرکز بر هدفی ویژه و خاص داشته که مبتنی بر آنها  ایدورهخالق و حکیم در هر  خدای
 :اندکردهدوره تقسیم  7دانان مسیحی، تاریخ کتاب مقدس را به االهیات

 نوردد.خلقت آدم و حوا تا زمان سقوط آنها را درمیمعصومیت: از زمان  ی. دوره0
یق وجدان انسان با از طر ندر این دورا خداونداست.  ی وجدان: از سقوط انسان تا زمان نوح. دوره2

 .گفتمیاو سخن 
خدا اجازه است که جوامع انسانی شکل گرفته. در این دوران  ایدورهنظام اجتماعی:  ی. دوره3

حاکم شوند و بر اساس قوانین انسانی و عدالت  های انسانی بر مردمها و دولتتا نظام دهدمی
 از زمان نوح آیاز شد و تا زمان ابراهیم ادامه یافت.. این دوره جوامع بشری را حکومت کنندماعی، اجت
 شامل: هاوعده. این گویدمیسخن  هاوعده: در این دوره، خدا با ابراهیم از طریق هاوعده ی. دوره0

و  مدن نجات دهندهوعده آمدن پادشاهان و بطور خاص آ ری دنیا،وعده برکت، فرزندان بسیار و پُ
 است. موعود از نسل ابراهیم مسیح

 .ادامه یافت مسیحشریعت: از زمان موسی آیاز شد و تا ظهور  ی. دوره5
و ایجاد کلیسا آیاز شده است و در بازگشت ثانویه  مسیحفیض یا کلیسا: این دوره با ظهور  ی. دوره1

در انتظار ل است که در دوره ششم تاریخ سا 2111به اتمام خواهد رسید. در حال حاضر حدود  مسیح
 .هستیم مسیحاین دوره با ظهور ثانویه و بازگشت اتمام 
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سال تحت  0111و به مدت  شودمیآیاز  مسیحسلطنت )ملکوت(: این دوره با بازگشت ی . دوره7
 . یابدمیبر روی زمین ادامه  مسیحسلطنت 

از تاریخ  ایدورهمربوط به چه  ولکه آیات و فص در نظر داشت بایستبنابراین هنگام تفسیر آیات می
برخی  و اندشدهدوره خاص نوشته  باید در نظر داشت که برخی آیات تنها برای یک. بوده یا هستند

 ی. این آیات را کالم و ارادهدهدمیدوار را تحت پوشش قرار اهستند، یعنی تمام  ایدورهدیگر فرا 
 دانیم.مطلق خدا می

ولین ا پیشتر به آن پرداخته شد همانگونه که تفسیر روحانی و تفسیر تحت الفظی: مقایسه ت ـ

ا آنچه مشابه ب کامالًما از کتاب مقدس بایستی منطبق بر اصل آیه و  گیرینتیجهعمل و العکس
ایست بمی این امکان وجود ندارد و ،اما گاهی اوقات از لحاظ منطق و قوانین تفسیر ،باشد خوانیممی

قوانینی که خدا برای اسرائیل در عهد عتیق  به عنوان نمونه؛معانی روحانی آیات را استخراج نماییم 
 ،ا راه، بنابراین تنهکاربردی ندارند کنیممیامروزه برای ما که در دوره فیض زندگی  ،تعیین کرده

تاب دقیقاً همانگونه که در ک هاقربانیسیستم  ،در عهد عتیقمتخرج ساختن معانی روحانی آنها است. 
اصول  ند، اما در مقابل ما امروز به دنبال درک معانی روحانیِشدمیاجرا مقدس نوشته شده است 
  قربانی بر مذبح هستیم. 

اند یا نبوت یا پیشگویی: بررسی اینکه آیات یا متون گفته شده با زمان نویسنده مرتبط بوده س ـ

ده است بطور مثال نبوتی که از زبان ارمیا نوشته ش!؟ دهندمیویی پوشش ابعاد آینده را مبتنی بر پیشگ
ز زبان نبوتی که ااست یا بررسی کنیم؛ آیا مربوط به دوره زمانی خود ارمیا بوده یا مربوط به آینده 

ه است آیا مربوط به آینده نزدیک هم عصر با آن نویسنده ـ نزدیک به نویسنده برای آینده نوشته شد
 است. تردور ایاوست یا مربوط به آیندهی دوره

آیا این آیات خطاب به قوم اسرائیل است و یا کلیسا؟ این نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  ج ـ

چرا که  یار و حکم قرار دهیم!، معاساس عهد جدیددر  یم آیات عهد عتیق راتوانمیاست. هرگز ن
سا اصول کلی ،و به همین صورتی فیض و کلیسا مرتبط است مطالب موجود در عهد جدید به دوره

 مطابقت دهیم.  برای قوم اسرائیل تعیین شده بودیم با آنچه توانمیرا ن

مفاهیم  و درکپس از بیان تمام این نکات، نکته بسیار مهم دیگری که در روش مطالعه کتاب مقدس 
باید مورد توجه قرار بگیرد، حضور معلمین حکیم و هدایت شده از جانب خداوند عمیق آن 

او بخشید به کلیسا بعضی رسوالن، بعضی انبیا، بعضی مبشرین، بعضی  و(»00: 0)افسسیاناست
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خداوند از روی فیض خود این ظروف برگزیده را برای تجهیز و آماده سازی کلیسا  «.معلمین و شبانان

تا قادر باشند فرزندانش را با صرف خوراکی درست  سازدمیهای معلمین پیشین، آماده از طریق آموزه
 اش هدایت کنند. در راستای اراده

 مسیحدرباره  هاپیشگویی: بخش چهارم

و همچنین پیام قیام  دا برای معرفی، آمدن، خدمت، مرگ،تمام نقشه خ یعهد عتیق بیان کننده
 10 خشاست. در این ببه نقشه اصلی و اولیه خدا انسان  و بازگردانیدن ، رستگاریبرای نجاتمسیح 

ه بیان شده با توجه ب مسیحموریت، خدمت و زندگی ا که در عهد عتیق درباره ظهور، مأپیشگویی ر
  کنیم: بررسی می عهد جدیدمترادف و مکمل آنها در 

ی م یو تو وذریت ذُرّیَت ، و در میانتو و زن در میان و عداوت(»05: 3)پیدایش: از ذریت زن.1

عهد مترادف و مکمل آن در «. کوبید یرا خواه یو ه؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنگذارم

 زاییده از زن رسید، خدا پسر خود را فرستاد که کمال به زمان چون لیکن(»0: 0)یالطیان:جدید

 «.گردید متولّد شد و زیر شریعت

. «داو باش ه، بند! و کنعانسام یخدا باد یهوه : متبارکو گفت(»21: 1)پیدایش: از نسل سام.2

 «.المَك ، بننوح ، بنسام اَرْفَکْشاد، بن ، بنقِینان ابن(»31: 3: )لوقاعهد جدیدمترادف این پیشگویی در 

، خواهند یافت برکت زمین یهاامت تو، جمیع و از ذریت(»01: 22)پیدایش:از ذریت ابراهیم.3

د، و، پسر داومسیحشجره نامه (»0: 0: )متیعهد جدیدمترادف آن در  «.یمرا شنید قول که چون

 «.پسر ابراهیم

مصر فرود  : به، گفتظاهر شده یو خداوند بر و(»0ـ 2: 21)پیدایش: از ذریت اسحاق. 4

 بود و تو را نما، و با تو خواهم توقف زمین شو. در این ساکن تو بگویم به که یزمین به میا، بلکه

 با پدرت را که یو سوگند دهمی را م زمین این تو تمام تو و ذریت به داد، زیرا که خواهم برکت

 این ، و تمامکثیر گردانم آسمان را مانند ستارگان . و ذریتتداشت ، استوار خواهمخوردم ابراهیم
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مترادف «. خواهند یافت برکت جهان یهاامت تو جمیع ، و از ذریتتو بخشم ذریت ها را به زمین

 .«ناحور ، بنتارَح ، بنابراهیم ، بناسحاق ، بنیعقوب بنا(»30: 3: )لوقاعهد جدیدآن در 

. االن نه دید لیکن او را خواهم(»01ـ 07: 20اعداد)،(00ـ 03: 21)پیدایش:. از ذریت یعقوب5

از  یخواهد کرد و عصای طلوع از یعقوب یا. ستارهین نمود اما نزدیك خواهم او را مشاهده

خواهد  را هالک فتنه یابنا . و جمیعرا خواهد شکست موآب و اطراف خواهد برخاست اسرائیل

 ائیلاو خواهند گردید. و اسر ( سعیر، مملوک)اهل او خواهد شد و دشمنانش مُلك . و ادومساخت

 هنمود. و بقی خواهد ، سلطنتشودمیظاهر  از یعقوب که یو کسد. خواهد نمو عمل شجاعت به

 است.  (30: 3)لوقاعهد جدیدمترادف آنها در «. تخواهد ساخ شهر را هالک اهل

تو  مثل ایشان برادران از میان ایشان یرا برا یا نبیّ(»01: 01)تثنیه:اسرائیلبنی. از قوم 6

 به او امر فرمایم به و هر آنچه گذاشت خواهم دهانش خود را به کرد، و کالم خواهم مبعوث

اند و یاسرائیل ایشان که(»5ـ 0: 1:)رومیانعهد جدیدمترادف آن در  «.خواهد گفت ایشان

از  پدران ؛ کهاست ها از آنِ ایشانو وعده و عبادت شریعت و عهدها و امانت و جالل یپسرخواندگ

 .«تا ابداالباد، آمین متبارک ی، خدااست از همه فوق شد که جسم بحسب مسیح ایشانند و از ایشان آن

 بر گردن خواهند ستود. دستت یهودا تو را برادرانت یا(»02ـ 1: 01یدایشپ):ا. از سبط یهود7

 پسرم ی، ااست یاخواهند کرد. یهودا شیربچه ، تو را تعظیمپدرت خواهد بود، و پسران دشمنانت

. است یاشیرماده خوابد و چونی م در کمین، کرده را جمع شیر خویشتن . مثلیاز شکار برآمد

 یو یهای پا از میان یفرمایفرمان او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد. و نه کیست

 را به خویش االغ هو کّر تاک خود را به هخواهد بود. کّر هاامت تا شیلو بیاید. و مر او را اطاعت

 شراب به شوید. چشمانشی عصیر انگور م را به خویش ، و رختشراب را به خود ه. جاممو بسته

زیرا (»00: 7(،)عبرانیان5: 5:)مکاشفهعهد جدیدمترادف آن در  «شیر سفید است به و دندانش سرخ
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 چهی کهانت از جهت سبط در حقّ آن یموس فرمود که یهودا طلوع خداوند ما از سبط که است واضح

 .«نگفت

 هایشاز ریشه یاشاخه ،آمده بیرون ییَسَّ از تنه یو نهال(»2ـ 0: 00)اشعیا:. از خاندان یسی8

 مشورت و روح و فهم حکمت روح ی، یعنخداوند بر او قرار خواهد گرفت . و روحخواهد شکفت

 د پادشـاهوداو یو یَسّـ(»1: 0: )متیعهد جدیدمترادف آن در «. خداوند و ترس معرفت و روح و قوّت

 «.داوریّا آور را از زن ، سلیمـاند پادشـاهورا آورد و داو

خود  خواهد شد و با پدران تو تمام یزیرا روزها(»00ـ 02: 7سموئیل2):. از خاندان داوود9

 ، و سلطنتساخت آید، بعد از تو استوار خواهم تو بیرون از صُلب تو را که خوابید و ذریّت یخواه

ابد  او را تا به سلطنت یبنا خواهد نمود و کرس یاخانه من اسم ینمود. او برا او را پایدار خواهم

 آن سابقاً وعده که(»3ـ 2: 0(،)رومیان27: 1: )متیعهد جدیدمترادف آن در «. تساخ پایدارخواهم

داود  از نسل جسم بحسب پسر خود که ، دربارهمقدّسه خود در کتب یانبیا وساطت بود به را داده

 «.دمتولّد ش

 دست راست : بهگفت خداوند من به یهوه(»0: 001)مزمور:. خداوندِ داوود و پسر داوود11

: 22(،)مکاشفه01ـ 00: 22:)متیعهد جدیدمترادف آن در «. مانداز تو ساز یرا پا تا دشمنانت بنشین من

و  ریشه . مندهم امور شهادت کلیساها بدینتا شما را در  خود را فرستادم فرشته یعیس من(»01

 «.هستم صبح درخشنده داود و ستاره نسل

خواهد داد:  یشما آیت خود خداوند به بنابراین»(00: 7)اشعیا:. متولد شده از یک باکره11

مترادف آن در «. خواهد خواند او را عمّانوئیل خواهد زایید و نام ی، پسرشده حامله باکره اینك

نامزد  یوسف به مریم مادرش چون بود که چنین مسیح یعیس امّا والدت(»23ـ 01: 0)متی:عهد جدید

مرد  چونکه یوسف یافتند. و شوهرش حامله القدسآیند، او را از روح با هم از آنکه بود، قبل شده

 او در این رها کند. امّا چون یپنهان نمود او را به اراده نماید، پس او را عبرت بود و نخواست صالح



34 
 

پسر داود،  یوسف یا: ، گفتظاهر شده یبر و خداوند در خواب فرشته ، ناگاهکردمیفکّر چیزها ت

. است القدس، از روحاست قرار گرفته یدر و آنچه ، زیرا کهمترس مریم خویش زن از گرفتن

 را خویش او امّت نهاد، زیرا که یخواه یاو را عیس خواهد زایید و نام یو او پسر

 گفته ینب زبان خداوند به که یشد تا کالم واقع آن یبرا همه و این رهانیدخواهد ازگناهانشان

خواهنـد  او را عمّانوئیـل خواهد زاییـد و نـام یپسر شده آبستن باکره اینك گردد که بود، تمام

 «.ما : خـدا بااست ایـن تفسیـرش خوانـد که

 گردش آنطرف و به اینطرف به یک دختر مرتدّ تا به یا(»22: 30ارمیا):. یک پدیده جدید12

خواهد  مرد را احاطه زن که است نموده ابداع در جهان یانمود؟ زیرا خداوند امر تازه یخواه

 و حال شودمی چگونه این: گفت فرشته به مریم(»35ـ 30: 0: )لوقاعهد جدیدمترادف آن در «. دکر

 حضرت بر تو خواهد آمد و قوّت القدس: روحگفت یو در جواب فرشته ؟امرا نشناخته یمرد آنکه

 «.خواهد شد ، پسر خدا خواندهمولود مقدّس آن جهت خواهد افکند، ازآن بر تو سایه یاعل

 ما بخشیده به یو پسر زاییده یما ولد یبرا زیرا که(»7ـ 1: 1)اشعیا:او خدای قدیر بود.13

و سرور  یقدیر و پدر سرمد یو مشیر و خدا او عجیب ماو خواهد بود و اس بر دوش شد و سلطنت

انتها  یو داود و بر مملکت یاو را بر کرس یو سالمت سلطنت یترقّ .خواهد شد خوانده یسالمت

 یهوه و استوار نماید. غیرت ثابت  تا ابداالباد  از االن و عدالت انصاف را به نخواهد بود تا آن

: 3(،)متی01: 3)یوحنا:عهد جدیدمترادف آن در .«درا بجا خواهد آور این صبایوت

ظاهر شد و در  خدا در جسم که است عظیم یسرّ دیندار و باالجماع(»01: 3تیموتائوس0(،)07

 و در دنیا ایمان کرده موعظه هاامت مشهود گردید و به فرشتگان شد و به کرده ، تصدیقروح

 «.شد باال برده جالل و به آورده

: تو است گفته من خداوند به ،کنمی م را اعالم فرمان(»02و  7: 2)مزمور:خدا ی. پسر یگانه14

 هالک شود و از طریق پسر را ببوسید مبادا غضبناک .امروز تو را تولید کردم یهست پسر من
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. «دارند بر او توکّل که یآنان ههم . خوشابحالشودمی افروخته یاندک او به شوید، زیرا غضب

پسر  نمود که قدر محبّت را این زیرا خدا جهان(»01: 3(،)یوحنا07: 3:)متیعهد جدیدمترادف آن در 

 .«یابد یجاودان حیات نگردد بلکه آورد، هالک بر او ایمان هر کهخود را داد تا  یگانه

 که کرد؟ کیست صعود نمود و از آنجا نزول آسمان به که یستک(»0: 31)امثال:. اسم پسر15

 یاقصا یتمام که بند نمود؟ کیست را در جامه آب که نمود؟ و کیست خود جمع باد را در مشت

مترادف آن «. یدار دارد؟ بگو اگر اطّالع اسم و پسر او چه او چیست ؟ نامرا استوار ساخت زمین

او  نهاد، زیرا که یخواه یاو را عیس خواهد زایید و نام یو او پسر(»20: 0: )متیعهد جدیددر 

 .«خواهد رهانید را از گناهانشان خویش امّت

 یو پسر زاییده یما ولد یبرا زیرا که(»7ـ 1: 1)اشعیا:وارث تاج و تخت داوود پادشاه.16

قدیر و پدر  یو مشیر و خدا او عجیب او خواهد بود و اسم بر دوش شد و سلطنت ما بخشیده به

ود و بر ودا یاو را بر کرس یو سالمت سلطنت یخواهد شد. ترقّ خوانده یو سرور سالمت یسرمد

و استوار نماید.  تا ابداالباد ثابت از االن و عدالت انصاف را به انتها نخواهد بود تا آن یو مملکت

 ینكو ا(»33ـ 30: 0:)لوقاعهد جدیدمترادف آن در «. را بجا خواهد آورد این صبایوت یهوه غیرت

پسر  خواهد بود و به او بزرگ .نامید یخواه یزایید و او را عیس یخواه ، پسریشده حامله

داود را بدو عطا خواهد فرمود. و او بر  پدرش ، و خداوند خدا تختشودمی، مسیاعل حضرت

 .«نخواهد بود او را نهایت خواهد کرد و سلطنت یابد پادشاه تا به یعقوب خاندان

یهودا  یهادر هزاره اگر چه اَفْراتَه ْلَحَم بَیْت یو تو ا(»2: 5اه)میک:. تولد در بیت لحم17

خواهد  یحکمران اسرائیل من بر قوم خواهد آمد که بیرون سیک من ی، از تو برایهست کوچك

و (»1ـ 0: 2)متی:عهد جدیدمترادف آن در «. است بوده ازل و از ایّام او از قدیم یهانمود و طلوع

 هب چند از مشرق یمجوس ، ناگاهتولّد یافت یهودیه در بیتْ لَحِم هیرودیس پادشاه در ایّام عیسی چون

 او را در مشرق ستاره زیرا که یهود است پادشاه مولود که آن ، گفتند: کجاستآمده اُورْشلیم
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 شد و تمام را شنید، مضطرب این چون پادشاه امّا هیرودیس ؟ایماو آمده پرستش و برای ایمدیده

 کجا مسیح هپرسید ک ، از ایشانکرده را جمع و کاتبانِ قوم کَهَنه یرؤسا همه . پسیبا و اُوْرشلیم

بیت  ی: و تو ااست مکتوب چنین یاز نب هزیرا ک لحمِ یهودیّهدر بیت  بدو گفتند: باید متولّد شود؟

 هب یاز تو پیشوای ، زیرا کهییهودا هرگز کوچکتر نیست یهودا از سایر سرداران ، در زمینلحم

را در  مجوسیان هیرودیس آنگاه خواهد نمود. را رعایت اسرائیل من قوم ظهور خواهد آمد که

، نموده روانه لحمبیت  را به ایشان کرد. پس تحقیق را از ایشان ظهور ستاره ، وقتخوانده خلوت

، نیز آمده یافتید مرا خبر دهید تا من کنید و چون تفحّص قیقه دب طفل آن : بروید و از احوالگفت

 .«نمایم او را پرستش

 در رامه یگوید: آوازمی خداوند چنین»(05: 30)ارمیا :سال 2زیرکودکان . قتل عام 18

 فرزندان یو برا کندمی خود گریه فرزندان یبرا راحیل که بسیار تلخ و گریه شد ماتم شنیده

 چون(»01ـ 01: 2: )متیجدیدعهد مترادف آن در «. نیستند پذیرد زیرا کهی نم یخود تسل

 یاطفال ، فرستاد و جمیعشده اند، بسیار غضبناکنموده او را سُخْریّه مجوسیان دید که هیرودیس

 تحقیق از مجوسیان که یوقت و کمتر موافق بودند، از دو ساله آن ینواح و تمام لحم در بیت را که

در  یشد: آواز بود، تمام شده گفته ینب یاِرمیا زبان به که کالمی هرسانید. آنگا قتل بود، به نموده

 یو تسلّ کندمی خود گریه فرزندان یبرا راحیل که عظیم و ماتم یو زار شد، گریه شنیده رامه

 .«نیستند پذیرد زیرا کهی نم

. او االن نه دید لیکن و را خواهما(»07: 20)اعداد:. ستاره پدیدار شده مسیح در آسمان19

 از اسرائیل یخواهد کرد و عصای طلوع از یعقوب یا. ستارهین نمود اما نزدیك خواهم را مشاهده

«. خواهد ساخت را هالک فتنه یابنا جمیع. و را خواهد شکست موآب و اطراف خواهد برخاست

در  هیرودیسِ پادشاه در ایّام یعیس و چون(»01ـ 1، 2ـ 0: 2: )متیعهد جدیدمترادف این آیه در 

ود مول آن ، گفتند: کجاستآمده اُورْشلیم به چند از مشرق یمجوس ، ناگاهتولّد یافت یهودیه بیتْ لَحِم
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 سخن چون ؟ایماو آمده پرستش یو برا ایمدیده او را در مشرق ستاره زیرا که ستیهود ا پادشاه که

 یم ایشان یرو بودند، پیش دیده درمشرق که یاستاره آن ناگاه شدند که را شنیدند، روانه پادشاه

 لشاد و خوشحا نهایتی ند، برا دید ستاره ، بایستاد. و چونبود رسیده طفل که ییآنجا تا فوق رفت

 «.گشتند

 بود، او را دوست طفل اسرائیل که یهنگام(»0: 00)هوشع:. بازگشت از مصر در طفولیت21

در  و چون(»05ـ 02: 2)متی:عهد جدیدمترادف آن در «. و پسر خود را از مصر خواندم داشتم

 شخوی وطن دیگر به از راه نکنند، پس بازگشت نزد هیرودیس به در رسید که بدیشان یوح خواب

، ظاهر شده یوسف به خداوند در خواب فرشته شدند، ناگاه روانه ایشان و چون .کردند مراجعت

، تو خبر دهم تا به و در آنجا باش مصر فرار کن به را برداشته و مادرش : برخیز و طفلگفت

 طفل ،برخاسته شبانگاه پسنماید. ا هالکرا جستجو خواهد کرد تا او ر طفل هیرودیس زیرا که

 که یدر آنجا بماند، تا کالم هیرودیس شد و تا وفات مصر روانه ی، بسوو مادر او را برداشته

 «.از مصر پسر خود را خواندم گردد که بود تمام گفته ینب زبان خداوند به

خود  رسول من اینك(»0: 3(،)مالکی3: 01اشعیا) :. یحیی تعمید دهنده، ندایی در بیابان21

او  شما طالب که ی؛ و خداوندمهیّا خواهد ساخت من یرو را پیش فرستاد و او طریق را خواهم

باشید. ی شما از او مسرور م که یعهد رسول آن یخود خواهد آمد، یعن هیکل به باشید، ناگهانیم

، ایّام و در آن(»3ـ 0: 3)متی:عهد جدیدمترادف آنها در «. است این صبایوت یهوه آید! قولی او م هان

 کنید، زیرا ملکوت توبه: گفتمی، کرده ظاهر شد و موعظه در بیابان یهودیّه تعمید دهنده ییحی

 یاندا کننده ی: صداگویدمی، از او خبر داده ینب یاشعیا آنکه است زیرا همین .است نزدیك آسمان

 «.دنمایی او را راست ازید و طُرُقخداوند را مهیّا س راه که در بیابان

 پس(»25: 1)دانیال:بازسازی دیوارهای اورشلیم سال پس از 483مسیح،  . معرفی22

، رئیس تا )ظهور( مسیح اورشلیم و بناکردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که و بفهم بدان
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 یتنگ های زمانها و حصار در ( با کوچهاورشلیمو )خواهد بود  و دو هفته و شصت هفته هفت

 شد و ملکوت تمام : وقتگفتیم(»05: 0:)مرقسعهد جدیدمترادف آن در «. تعمیر و بنا خواهد شد

  «.بیاورید ایمان انجیل کنید و به توبه . پساست خدا نزدیك

بر  خداوند یهوه روح(»0ـ 0: 10(،)اشعیا7: 05)مزمور :. مسیح، منتخب و مسح شده خدا23

 دالن تا شکسته و مرا فرستاده دهم را بشارت تا مسکینان است کرده زیرا خداوند مرا مسح است من

 پسندیده ، و تا از سالندا کنم یآزاد را به محبوسانو  یرستگار را به و اسیران بخشم را التیام

ماتمیانِ  یبرا تا قرار دهم. بخشم یرا تسلّ ماتمیان و جمیع ما ندا نمایم یخدا انتقام خداوند و از یوم

و  یگرنوحه عوض را به یشادمان خاکستر و روغن عوض را به یتاج ببخشم ایشان و به صهیون

 یتمجید و جهت خداوند به و مغروس عدالت درختان تا ایشان کدورت روح یجا را به تسبیح یردا

 را بر پا خواهند داشت سلف یهارا بنا خواهند نمود و ویرانه قدیم یهاخرابه ایشانوشوند  نامیده

: عهد جدیدمترادف آن در  «.دخواهند نموو ویرانه های دهرهای بسیار را تعمیر خراب یو شهرها

یران را بشارت دهم و مرا تا فق ح کردبر من است زیرا که مرا مسوند روح خدا (»01ـ 01: 0)لوقا

را به بینایی موعظه کنم و اسیران را به رستگاری و کوران  تا شکسته دالن را شفا بخشم فرستاد 

 «.موعظه کنمی خداوند و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده

از  یاشاخه ،آمده بیرون ییَسَّ از تنه یو نهال(»0ـ 0: 00)اشعیا:. مسیح پر از روح خدا24

و  و فهم حکمت روح ی، یعنخداوند بر او قرار خواهد گرفت و روح خواهد شکفت هایشریشه

خداوند خواهد بود و  او در ترس یو خوش د.خداون و ترس معرفت و روح وّتو ق مشورت روح

نخواهد نمود.  تنبیه خویش یگوشها سمع نخواهد کرد و بر وفق یخود داور چشم رؤیت موافق

خواهد نمود.  حکم یبراست مظلومانِ زمین جهت خواهد کرد و به یداور عدالت را به مسکینان بلکه

مترادف آن «. خود خواهد کُشت یها لب نفخه را به ، شریرانزده خویش دهان یعصا را به و جهان

، پیران و در وسط و چهار حیوان تخت در میان و دیدم(»1: 5(،)مکاشفه30: 3: )یوحناعهد جدید رد
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 یتمام به هخدایند ک روح هفت دارد که چشم و هفت شاخ و هفت است ایستاده شده ذبح چون یابرّه

 «.شوندمی فرستاده جهان

تو و  قوم یبرا هفتاد هفته(»27ـ 20: 1)دانیال :. خدمت مسیح به مدت سه سال و نیم25

 به رسد و کفّاره انجام آنها به شود و گناهان آنها تمام یتا تقصیرها استمقرر  شهر مقدّست یبرا

 االقداسگردد و قدس مختوم شود و رؤیا و نبوّت آورده یجاودان عدالت شود و کرده عصیان جهت

تا  اورشلیم و بناکردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که و بفهم بدان شود. پس مسح

ها و حصار ( با کوچهخواهد بود و )اورشلیم و دو هفته و شصت هفته ، هفترئیس )ظهور( مسیح

خواهد گردید  منقطع ، مسیحو دو هفته شصت تعمیر و بنا خواهد شد. و بعد از آن یتنگ یزمانهادر 

و آخر  خواهند ساخت را خراب آید شهر و قدسیم که رئیس آن قوم او نخواهد بود، بلکه و از آن

 هفته بسیار در یك اشخاص . و او بااست خرابیها معیّن خواهد بود و تا آخر جنگ سیالب او در آن

 خواهد کرد و بر کنگره را موقوف و هدیه یقربان هفته آن و درنصف عهد را استوار خواهد ساخت

خواهد  ریخته کنندهبر خراب مقدّر است آنچه النّهایتی خواهد آمد وال یاکنندهخراب رجاسات

 به وضوح نمایان است.مسیح مت خدسه سال و نیم  انجیل، 0 مطالعه هر با«. شد

، هر ساله و باالتر تا پنجاه ساله یاز س(»3: 0اعداد):. آغاز خدمت در سن سی سالگی26

و خود (»23: 3: )لوقاعهد جدیدمترادف آن در «. کار کند اجتماع هشود تا در خیم خدمت داخل که

 «. یهال ابن ، پسر یوسفخلق گمان بود. و حسب ساله یس به کرد، قریب شروع که یوقت یعیس

ی بود، تاریکی م یدر تنگ او که یبرا لیکن(»2ـ 0: 1)اشعیا:. آغاز خدمت مسیح از جلیل27

 را به آخر آن ، امّا در زمانساخت را ذلیل ینفتال و زمین زبولون زمین پیشین نخواهد شد. در زمان

 سالك یدر تاریک که یخواهد گردانید. قوم محترم هاامت اردنّ در جلیل طرف آن دریا به راه

مترادف «. خواهد شد نور ساطع موت سایه زمین خواهند دید و بر ساکنان یبودند، نور عظیمیم
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و خبر او  برگشت جلیل ، بهروح قوّت به یو عیس(»00: 0(،)لوقا01ـ 02: 0:)متیعهد جدیدآن در 

 .«یافت شهرت ینواح آن یدر تمام

 برادران از میان ایشان یرا برا یای ّنب(»01: 01)تثنیه:مسیح، یک نبی همچون موسی.28

او امر  به و هر آنچه گذاشت خواهم دهانش خود را به کرد، و کالم خواهم تو مبعوث مثل ایشان

 و چون(»00: 1(،)یوحنا21ـ 1: 3: )اعمالجدیدعهد مترادف آن در «. خواهد گفت ایشان به فرمایم

اید ب که است ینب همان البتّه این بود دیدند، گفتند که صادر شده یاز عیس را که معجزه این مردمان

 «.بیاید در جهان

عصا از یهودا دور نخواهد (»01: 01)پیدایش:شریعت الهی و مژده آسمان آورنده. 29

«. دخواهد بو هاامت مر او را اطاعت تا شیلو بیاید. و یو یپایها از میان یفرمای فرمان شد. و نه

ی ( این فصول به شریعت پادشاهی آسمان که مسیح مژده7ـ 5: )متی بابهایعهد جدیدمترادف آن در 
 کنند. آن را به زمین انتقال داد صحبت می

 به دستش یماند و بازوها قایم در قوت یو کمان لیکن(»20: 01)پیدایش:گله . مسیح، شبان31

 :عهد جدیدمترادف آن در «. اسرائیل هو صخر شبان از آنجاست گردید که یمقو قدیر یعقوب دست

 «. نهدی م گوسفندان خود را در راه نیکو جان . شباننیکو هستم شبان من(»00: 01)یوحنا

و  است خوردهتو مرا  هخان زیرا غیرت(»1: 11)مزمور:ی اوغیرت برای خدا و خانه.31

ـ 03: 2: )یوحناعهد جدیدمترادف این آیه در «. گردیده یطار تو بر من کنندگان مالمت یهامتمال

گاو و  ، فروشندگان، و در هیکلرفت اورشلیم به یبود، عیس عید فِصَحِ یهود نزدیك و چون(»07

 را از هیکل ، همهساخته از ریسمان یاتازیانه . پسیافت را نشسته گوسفند و کبوتر و صرّافان

 را واژگون ایشان یو تختها را ریخت را، و نقود صرّافان و گاوان گوسفندان نمود، هم بیرون

 تجارت پدر مرا خانه برید و خانه اینها را از اینجا بیرون :گفت کبوترفروشان و به، ساخت

 «. است تو مرا خورده خانه : غیرتاست مکتوب او را یاد آمد کهشاگردانِ  آنگاه مسازید.
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را  فرستاد و او طریق خود را خواهم رسول من نكای(»0: 3)مالکی:. ورود مسیح به معبد32

خود خواهد  هیکل به باشید، ناگهانیاو م شما طالب که ی؛ و خداوندمهیّا خواهد ساخت من یرو پیش

 این صبایوت یهوه آید! قولاو می باشید. هانی شما از او مسرور م که یعهد رسول آن یآمد، یعن

خدا  هیکل داخل یعیس پس(»05ـ 02: 20(،)متی32ـ 25: 2: )لوقاعهد جدیدمترادف آن در «. است

و  صرّافان ینمود و تختها ند، بیرونکردمی خرید و فروش در هیکل را که یکسان ، جمیعگشته

دعا  خانه من خانه که است مکتوب:را گفت . و ایشانساخت نژگورا وا کبوترفروشان یهاکرسی

 ، نزد او آمدند و ایشاندر هیکل و شالن و کوران ایدساخته دزدانش شما مغاره شود. لیکنمی نامیده

 ها کر و کودکان گشتی از او صادر م که یعجایب چون و کاتبان کهنه یمّا رؤسا. ارا شفا بخشید

 «.گشته گفتند دیدند، غضبناکیم وداوهوشیعانا پسر دا، فریاد برآورده در هیکل

 یسازید و زانوها یرا قو سست یدستها(»1ـ 3: 35اشعیا):شفای بیماران و معجزات . 33

 شما با انتقام یخدا شوید و مترسید اینك یبگویید: قو خائف یدلها گردانید. به را محکم لرزنده

باز خواهد شد  کوران چشمان آنگاه5.خواهد داد آید و شما را نجاتی م یاله آید. او با عقوبتیم

 و خیز خواهند نمود و زبان جست غزال مثل لنگان خواهد گردید. آنگاه مفتوح کران یوگوشها

مترادف آن در . «و نهرها در صحرا خواهد جوشید آبها در بیابان خواهد سرایید. زیرا که گنگ

 را از آنچه ی: بروید و یحیگفت ایشان در جواب یعیس(»5ـ 0: 00(،)متی1: )متی فصل عهد جدید

 آیند و ابرصانی رفتار م به گردند و لنگانی بینا م کوران که 5دهید  اید، اطّالعو دیده شنیده

 «. شنوندی م بشارت و فقیران شوندمی زنده شنوا و مردگان طاهر و کران

آید. شما ی خداوند م نام به باد او که متبارک(»21: 001)مزمور:آیدمی. او به نام خداوند 34

 از پیش یو جمع(»00ـ 1: 20)متی:عهد جدیدمترادف آن در «. دهیمی م خداوند برکت را از خانه

خداوند  اسم به که یباد کس ند:هوشیعانا پسر داودا، مبارکگفتمی ، فریادکناناو رفته و پس
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 ند: اینگفتمی، آمده آشوب شهر به شد، تمام وارد اورشلیم و چون علیّینی نا در اعلآید! هوشیعایم

 «.جلیل هاز ناصر ینب یعیس است گفتند: این گروه آن؟ کیست

 و نعمت آدمی از بن یتر هست تو جمیل(»2: 05)مزمور:. کالم او پر از احسان و فیض بود35

مترادف آن در «. ادبتا ابداال است ساخته ، خدا تو را مبارک. بنابرایناست شده تو ریخته یبر لبها

 به یو راست عطا شد، امّا فیض یموس هوسیل به زیرا شریعت(»07: 0(،)یوحنا22: 0:)لوقاعهد جدید

 «.رسید مسیح یعیس هوسیل

از  ایشان یرا برا ی اینب(»01: 01)تثنیه: :نمودمی.  او کالم و فرامین خدا را بیان 36

و هر  گذاشت خواهم دهانش خود را به کرد، و کالم خواهم تو مبعوث مثل ایشان برادران میان

و اگر (»51ـ 07: 02:)یوحناعهد جدیدمترادف آن در «. خواهد گفت ایشان به او امر فرمایم به آنچه

 یرا داور تا جهان امنیامده زیرا که کنمی نم یبر او داور نیاورد، من مرا شنید و ایمان کالم یکس

 که هست ینکند، کس مرا قبول مرا حقیر شمارد و کالم . هر کهبخشم را نجات تا جهان بلکه کنم

خواهد کرد. زآنرو  یبر او داور در روز بازپسین گفتم که یکالم کند، همان یدر حقّ او داور

 ملّچیز تک چه و به بگویم چه داد که فرمان من مرا فرستاد، به که یپدر ، لکناز خود نگفتم من که

 گفته من پدر به چنانکه گویمی م من آنچه . پساست یجاودان او حیات فرمان که دانمی . و مکنم

 «.کنمی م ، تکلّماست

مرا  سخنان که یو هر کس»(01: 01)تثنیه:نمایدمی. او به نام و در نام خدا صحبت 37

: 5)یوحنا:عهد جدیدادف آن در متر «.کرد خواهم از او مطالبه گوید نشنود، من من اسم او به که

خود آید، او را  اسم به یدیگر هرگاه یکنید، ولی نم و مرا قبول امپدر خود آمده اسم به من»(02

 «. خواهید کرد قبول

 یگوشها مرا بشنوید! شریعت من قوم یا(»0ـ 0: 71)مزمور:کندمی. او با مثل ها صحبت 38

 یاز بنا که یچیزهای کرد به باز خواهم مَثَل خود را به فراگیرید! دهان دهانم سخنان خود را به
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اند. کرده ما بیان یما برا و پدران ایمو دانسته شنیده آنها را نمود، که خواهم بود، تنطق یمخف عالم

 کنیمی م بیان آینده نسل یخداوند را برا کرد. تسبیحات نخواهیم آنها را پنهان ایشان از فرزندان

  (.35ـ 3: 03)متی:عهد جدیدمترادف آن در  «.است او کرده را که یعجیب او و اعمال و قوّت

و نزد  امشده یاجنب نزد برادرانم(»1: 11)مزمور:نمایندمیرا رد و طرد  . برادرانش وی39

خود  نزد خاصّان به(»00: 0(،)یوحنا5ـ 0: 7: )یوحناعهد جدیدمترادف آن در «. مادر خود یریب پسران
 «.او را نپذیرفتند آمد و خاصّانش

رد  معماران را که یسنگ(»22: 001)مزمور: او را رد خواهند کرد . رهبران یهود41

ـ 02: 20(،)متی02ـ 0: 0)اعمال:عهد جدیدمترادف آن در «. است شده سر زاویه کردند، همان

ردّ  معمارانش کهرا  یسنگ که اید اینهرگز نخوانده مگر در کتب :گفت بدیشان یعیس(»05

 جهت . از ایناست خداوند آمد و در نظر ما عجیب از جانب . ایناست شده سر زاویه نمودند، همان

را بیاورند، عطا خواهد  اشمیوه که یامّت ، بهشده خدا از شما گرفته ملکوت که گویمیشما را م

 یرؤسا و چون سازد افتد، نرمش یبر کس گر آنافتد، منکسر شود و ا سنگ بر آن شد. و هر که

 «. گویدمی ایشان درباره را شنیدند، دریافتند که مثلهایش و فریسیان کَهَنه

 نموده خبر ما را تصدیق که کیست(»0: 53)اشعیا:آورندمین. عده زیادی به او ایمان 41

ـ 37: 02: )یوحناعهد جدیدمترادف آن در «. باشد شده خداوند بر او منکشفساعد  که کیست و

 که ینیاوردند. تا کالم بود، بدو ایمان بسیار نموده معجزات چنین ایشان یرو پیش و با اینکه(»31

 کِه بهخداوند  یخبر ما را باور کرد و بازو که خداوند کیست یا، رسد اتمام به گفت یاشعیا نب

 «.آشکار گردید

خواهید  بگو البّته قوم این : برو و بهگفت(»1: 1؛ 03: 21اشعیا ): . نابینایی روحانی اسرائیل42

مترادف این آیات  «.دنخواهید کر امّا درک خواهید نگریست شنید، امّا نخواهید فهمید و هرآینه
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 که شودمی اشعیا تمام نبوّت و در حقّ ایشان(»00: 03(،)متی00ـ 31: 02)یوحنا: عهد جدیددر 

 «.و نخواهید دید ، خواهید نگریستخواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده سمع : بهگویدمی

 شصت بعد از آن و(»21: 1دانیال): . او بعد از سه سال و نیم کشته )قعر( خواهد شد43

آید شهر ی م که رئیس آن قوم او نخواهد بود، بلکه خواهد گردید و از آن منقطع ، مسیحو دو هفته

 خرابیها معیّن خواهد بود و تا آخر جنگ سیالب و آخر او در آن خواهند ساخت را خراب و قدس

 «. کردند را مصلوب او بود که ومس و ساعت(»25: 05:)مرقسعهد جدیدمترادف آن در «. است

شد. و از  گرفته یو از داور از ظلم(»1: 53)اشعیا:. او به خاطر گناهان ما کشته شد44

 «.گردید مضروب من قوم گناه جهت شد و به منقطع زندگان او از زمین تفکّر نمود که او که طبقه

تا ما  ساخت ما گناه ، در راهنشناخت گناه کهزیرا او را (»20: 5قرنتیان2: )عهد جدیدمترادف آن در 

 «.عدالتِ خدا شویم یدر و

شهر  یتو و برا قوم یبرا هفتاد هفته(»20: 1)دانیال:آوردمی. او خدمت مصالحه را 45

 عصیان جهت به رسد و کفّاره انجام آنها به شود و گناهان آنها تمام یتا تقصیرها استمقرر  مقدّست

 «.شود مسح االقداس گردد و قدس مختوم شود و رؤیا و نبوّت آورده یجاودان شود و عدالت کرده

 مسیح یعیس ما را بواسطه چیز از خدا که و همه(»20ـ 01: 5قرنتیان2:)عهد جدیدمترادف آن در 

را  بود و جهان خدا در مسیح اینکه ی. یعناست ما سپرده بهرا  مصالحه و خدمت داده با خود مصالحه

ما سپرد.  را به مصالحه و کالم نداشت محسوب را بدیشان ایشان یو خطایا دادمی با خود مصالحه

 یاستدعا م بخاطر مسیح . پسکندمی ما وعظ زبان گویا خدا به که هستیم یایلچ مسیح یبرا پس

د زیراو را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت  تا ما در وی عدالت کنی با خدا مصالحه که کنیم

 «.خدا شویم

 را نزد کوزه : آنو خداوند مرا گفت(»03: 00)زکریا:شد. او به سی سکه نقره فروخته 46

را در  ، آنرا گرفته نقره پاره یس کردند. پس قیمت آن مرا به را که گران قیمت گر بینداز، این



45 
 

ـ 3: 27(،)متی01ـ 00: 21: )متیعهد جدیدمترادف آن در «. گر انداختمخداوند نزد کوزه خانه

را  نقره هپار ی، سشده بر او فتوا دادند، پشیمان اودید که کننده یهودا تسلیم ، چونهنگام در آن(»0

ند: گفت.« نمودم را تسلیم یگناهی ب خون که کردم : گناه، گفتردّ کرده و مشایخ کهنه یرؤسا به

 «. یدان ، خودما را چه

عهد (. مترادف آن در 03: 00)زکریا:. سی سکه نقره در خانه خدا به زمین پرت شد47

 «.نمود خود را خفه شد و رفته ، روانهانداخته را در هیکل نقره آن پس(»5: 27: )متیجدید

و »(03: 00)زکریا:شودمی)خیانت به مسیح(صرف خرید زمینی هابخونل. پو48

گر بینداز، این قیمت گران را که مرا با آن قیمت کردند. سی خداوند مرا گفت:آن را نزد کوزه

عهد مترادف آن در  «گر انداختمی خداوند نزد کوزهی نقره را گرفته آن را در خانهپاره

جایز  المـال در بیت این ، گفتنـد: انداختنرا برداشته نقـره کهنه یامّا روسـا(»01ـ 1: 27)متی:جدید

غُرباء  مقبره گر را بجهتکوزه ، مزرعهمبلغ آن ، بهودهشـورا نم پس .ـرا خونبهـا استزی نیست

 یارمیا زبـان به که یسخن . آنگاهور استمشه الدَّم تا امروز بحَقْـلُ همزرع ، آنجهت خریدند. از آن

 یبعض که یاشده کرده قیمت آن یارا برداشتند، به نقره پاره یس کـه گشت امبـود تم شـده هتگف ینب

 خداونـد ادنـد، چنانکهر دگکوزه مزرعه . و آنها را بجهتگذاردند بـر او قیمت اسرائیلی از بن

 «. تگف من بـه

دختر  یا(»1: 1(،)زکریا00: 01)پیدایش:شودمی. او سوار بر کره االغی وارد اورشلیم 49

آید. او ی تو نزد تو م پادشاه اینك ه!بد یآواز شادمان دختر اورشلیمی بسیار وجد بنما و ا صهیون

عهد مترادف آن در «. سوار است االغ بچّه و بر کُرّه و بر االغ است و حلیم نجات و صاحب عادل

 عید آمده یبرا که یبسیار گروه روز چون آن یفردا(»01ـ 02: 02(،)یوحنا00ـ 0: 20: )متیجدید

د نآمد او بیرون استقبال ، بهرا گرفته نخل یهاآید، شاخهمی اورشلیم به یعیس بودند، شنیدند که

 کرّه یآید. و عیسی خداوند م اسم به که اسرائیل باد پادشاه هوشیعانا مبارک»ند: کردمیو ندا 
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 پادشاه ، اینكمترس دختر صهیون یا که است مکتوب سوار شد چنانکه ، بر آنیافته یاالغ

 جالل یعیس چون نفهمیدند، لکنچیزها را  اواّلً این و شاگردانش آیدیم یاالغ توسواربر کرّه

 «.بودند با او کرده و همچنان است او مکتوب چیزها درباره این خاطر آوردند کهبه ، آنگاهیافت

 دوست آن(»1: 00)مزمور:. خیانت به مسیح توسط یکی از همراهانش خواهد بود51

«. بلند کرد خود را بر من هخورْد، پاشنی مرا نیز م نان که مداشتمیبر او اعتماد  که من خالص

 را که یآنان ؛ منگویمیشما نم جمیع درباره(»20ـ 01: 03:)یوحناعهد جدیدمترادف آن در 

 بلند خود را بر من خورد، پاشنهیم نان با من شود آنکه تمام تا کتاب ، لیکنشناسمی م امبرگزیده

 . آمینهستم من شود باور کنید که واقع که یتا زمان گویمی شما م به از وقوع قبل االن ،است کرده

 قبول مرا ؛ و آنکهکرده ، مرا قبولفرستمی م را که یکند کس قبول هر که گویمی شما م به آمین

 و شهادت گشت مضطرب ، در روحرا گفت نای یعیس چون .باشد کرده مرا قبول کند، فرستنده

 «.خواهد کرد از شما مرا تسلیم ییک که گویمیشما م به آمین ین: آم، گفتداده

ور  کینه شاهدان(»00: 35)مزمور:. شاهدین دروغین بر علیه او برانگیخته شدند51

ـ 11: 21:)متیعهد جدیدمترادف آن در «. پرسندمی از من دانستمنمی را که یاند. چیزهایبرخاسته

بودند تا  یبر عیس شهادت یشورا در جستجو اهل و جمیع کهنه یرؤسا(»51ـ 55: 00(،)مرقس10

 یهاند، امّا شهادتدادمی دروغ شهادت یبر و یهرچند بسیار نیافتند، زیرا که او را بکشند و هیچ

 «.نشد موافق ایشان

 او مظلوم(»7: 53)اشعیا: همچون گوسفندی ذبحی بود. او نزد محکوم کنندگانش 52

 که یبرند و مانند گوسفندی م ذبح یبرا که یابره خود را نگشود. مثل ، دهاننموده شد امّا تواضع

: 21:)متیعهد جدیدمترادف آن در «. نگشودخود را  دهان همچنان است زبانی ب اشبرنده نزد پشم

 دادمین جواب ند، هیچکردمی از او شکایت و مشایخ کهنه یرؤسا و چون(»00ـ 02: 27(،)متی13
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 سخـن ، یكیو امّا در جـواب ؟دهندمی چقدر بر تو شهادت یشنوی : نمرا گفت یو پیالطس  پس

 «.شـد بسیـار متعجّب یوالـ که ی، بقسمـنگفت هـم

و رخسار  زنندگان خود را به پشت(»1: 51)اشعیا: . بر صورت او آب دهان انداختند53

عهد مترادف آن در «. نکردم پنهان دهان و آب یخود را از رسوای یو رو دادم مُوکَنان خود را به

بود،  در آنجا ایستاده که از خادمان ی، یکرا گفت این و چون(»22: 01(،)یوحنا11ـ 17: 21:)متیجدید

 «. یدهی م جواب چنین کَهَنَه رئیس آیا به: »، گفتزده یبر عیس طپانچه

 زنندگان خود را به پشت(»1: 51)اشعیا:گونه او زدند و موی او را کندندصورت و . بر 54

: 5میکاه«.)نکردم پنهان دهان و آب یخود را از رسوای یو رو دادم مُوکَنان و رخسار خود را به

اند. با عصا بر ضدّ ما سنگرها بسته به ایشانشد!  یخواه ها جمع در فوج ، االندخترِ افواج یا(»0

 یعیس که نیو کسا»(10ـ13: 22)لوقا:عهد جدیدمترادف آن در «. خواهند زد رخسار داور اسرائیل

زدند و  بر رویش طپانچه او را بسته ، استهزا نمودند. و چشمزده بودند، او را تازیانه را گرفته

 «.است تو را زده ! کِهکن نبوّت ، گفتند:کرده سؤال یاز و

 اگر در میان(»3ـ0: 25(،)تثنیه5: 53شعیا:)اشالق زدند . او را برحسب قوانین شریعت55

شمارند،  را عادل عادل نمایند، آنگاه یداور ایشان آیند و در میان باشد و به محاکمه یامرافعه مردم

 داورْ او را بخواباند و حکم باشد، آنگاه تازیانه سازند. و اگر شریر مستوجب و شریر را ملزم

او را بزند و زیاد نکند،  تازیانه بزنند. چهل شماره حضور خود به به شرارتش دهد تا او را موافق

مترادف آن در «. در نظر تو خوار شود بسیار زند، برادرت ه، تازیانکرده زیاده مبادا اگر از این

خودْ  که(»22: 2پطرس1«.)د، تازیانه زرا گرفته یعیس پیالطُس پس(»0: 01:)یوحناعهد جدید

 به که نماییم زیست عدالت ، بهشده مرده شد تا از گناه دار متحمّل بر خویش ما را در بدن گناهان

 «.ایداو شفا یافته یضربها
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: 20ثنیهت:)[آویخته شدلی از چوب درختوسمب]. او ملعون بر روی صلیب56

 که یکنید، زیرا کس روز او را دفن بماند. باید همان درخت یرو شب جسد او نباید در طول(»23

 خداوند، خدایتان که یسرزمین کنید تا او را دفن بدن پس  .خداست باشد ملعون شده بر دار آویخته

زیرا (»03، 01: 3(،)یالطیان20: 2پطرس0):عهد جدیدمترادف آن در «. دنشو آلوده است شما داده به

 تثاب هر که است : مَلعوناست زیرا مکتوب است هستند، زیر لعنت شریعت از اعمال که یآنان جمیع

فدا کرد  شریعت ، ما را از لعنتمسیح جا آرد. تا آنها را به شریعت کتاب یهانوشته نماند در تمام

 .«شود بر دار آویخته هرکه است ملعون است مکتوب شد، چنانکه لعنتما  در راه چونکه

بر  شیار کنندگان(»3: 021مزمور:). پشت او را مانند کشتزاری با شالق شخم زدند57

عهد مترادف این آیه در «.دخود را دراز نمودن یشیار کردند، و شیارها من پشت

 ایشان یرارا خشنود گرداند، براَبّا را ب مردم که خواست چون پیالطس سپ(»05:05:)مرقسجدید

 «.شود تا مصلوبنمود  م، تسلیزده را تازیانه یآزاد کرد و عیس

 مردود و صاحب خوار و نزد مردمان(»3: 53)اشعیا:و خوار گردیدرد . او از طرف مردم 58

 حساب او را به که هها را از او بپوشانند و خوار شدیرو که یکس و مثل دیده غمها و رنج

 زنده سنگ آن به ییعن، جسته او تقرّب و به»(0: 2پطرس0:)عهد جدیددف آن در امتر«. نیاوردیم

 «.و مکرّم نزد خدا برگزیده ، لکناز مردم ردّ شده

 در نظر شما هیچ آیا این گذریان راه جمیع یا(»02: 0ارمیامراثی (،)3: 53)اشعیا:هاغممالک . 59

در  و یهوه گردیده عارض بر من که است بوده من غم مثل یکنید و ببینید آیا غم ؟ مالحظهاست

: 01:)لوقاعهد جدیدمترادف آن در «. است مبتال ساخته آن مرا به خویش خشم روز حدّت

ی م او ماتم ایزدند و بریم سینه که یو زنان بسیار از قوم یو گروه(»30ـ 27: 23(،)لوقا00

 دختران یا: ، گفتگردانیده یرو زنان آن یسو به یعیس افتادند. آنگاهاو  گرفتند، در عقب

آید ی م یایّام کنید. زیرا اینك خود و اوالد خود ماتم بجهت مکنید، بلکه گریه من یبرا اورشلیم



49 
 

 شیر که یایه بار نیاوردند و پستان که یهای و رحم نازادگان ، خوشابحالدر آنها خواهند گفت که

 کنید. زیرا ما را پنهان ها کهتلّ بر ما بیفتید و به که کوهها خواهند گفت به هنگام ندادند. و در آن

 «.خواهد شد چه خشك چوب تر کردند، بهچوب کارها را به اگر این

و مانند  نهال مثل یحضور و زیرا به(»2: 53)اشعیا:م منظری نداشتاو در نگاه مرد . 61

 نگریمی او را م . و چوناست یجمال و نه یصورت خواهد رویید. او را نه خشك در زمین ریشه

 که جهت بودند از آن از تو در عجب یبسیار چنانکه(»00: 52«)او باشیم مشتاق ندارد که یمنظر

: عهد جدیدمترادف آن در «. بود دیدهگر بیشتر تباه آدمی او از بن و صورت منظر او از مردمان

بر  از خار بافته یتاج ، تازیانه زد. و لشکریانرا گرفته یعیس پیالطُس پس(»3ـ 0: 01)یوحنا

بدو  و طپانچه د!یهو پادشاه یا سالمند: گفتمیبدو پوشانیدند و  یارغوان گذاردند و جامه سرش

 «دزدنی م

ضدّ  شمشیر به یا:گویدمی صبایوت یهوه(»7: 03زکریا): شاگردانش. طرد شده از طرف 61

خواهند  پراکنده و گوسفندان را بزن برخیز! شبان است من همدوش که یمرد ضدّ آن و به من شبان

ـ 31: 21: )متیعهد جدیدمترادف در «. دبرگردانی خواهم خود را بر کوچکان دست شد و من

ما ش همه: گفت بدیشان یعیس شدند. آنگاه روانه زیتون کوه یسو خواندند و به تسبیح پس(»30

 ندهپراک گله و گوسفندان زنمی را م شبان که است مکتوب خورید چنانکهی م لغزش من درباره امشب

 «.شوندمی

او  شد.و از طبقه گرفته یداورو از  از ظلم(»1: 53)اشعیا: زیر داوری خدا آمد. او به 62

مترادف «. گردید مضروب من قوم گناه جهت شد و به منقطع زندگان او از زمین تفکّر نمود که که

بود و  آوردند و صبح دیوانخانه را از نزد قیافا به عیسیبعد (»21: 11:)یوحناعهد جدیدآن در 

 «.را بخورند تا فِصَح بشوند بلکه نجسنشدند مبادا  دیوانخانه داخل ایشان
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 نفرت از من سببی ب که یآنان(»0: 11(،)مزمور5ـ 2: 011)مزمور:دلیل از او متنفر شدندبی. 63

 آنچه دارند زورآورند. پس من قصد هالکت که اند و دشمنانِ ناحقِ منزیاده سرم ایدارند، از مویه

دارد  مرا دشمن هر که(»25ـ 23: 05: )یوحناعهد جدیدمترادف آن در «. ، رد کردمبودم نگرفته

هرگز  یکس غیر از من که بودم نکرده یکارهای دارد. و اگر در میانِ ایشان پدر مرا نیزدشمن

 مامتا ت داشتند مرا و پدر مرا نیز. بلکه دیدند و دشمن اکنون ند. ولیکنداشتمین بود، گناه نکرده

 «.داشتند دشمن سببی مرا ب که است مکتوب ایشان در شریعت که یشود کالم

 ، چرا مرا ترکمن یخدا ی، امن یخدا یا(»0: 22)مزمور:. از طرف خدا نیز طرد شد64

و (»01: 27:)متیعهد جدیدمترادف آن در «. دور هستی فریادم و سخنان من و از نجات یاکرده

  یلها یاله یعنی« یلَما سَبَقْتِن یایل یایل: »گفت آواز بلند صدا زده به ی، عیسنهم ساعت به نزدیك

 «.یکرد مرا ترکچرا 

 ؛ عار آدمیانین و انسان هستم کِرم و اما من»(1: 22مزمور):بر وی آمد انسانهادیب . تأ65

 یهامتو مال است تو مرا خورده هخان زیرا غیرت(»1: 11مزمور«.)قوم هشد و حقیر شمرده هستم

: 05(، )رومیان03:03:)عبرانیانعهد جدیدمترادف آن در  «.گردیده ریطا تو بر من کنندگانمالمت

. نباشیم خود را طالب یو خوش بشویم را متحمّل ناتوانان یها ، ضعفتوانا هستیم و ما که(»3ـ 0

 ینیز خوش . زیرا مسیحبنا نیکو است ایبر بسازد در آنچه خود را خوش همسایهاز ما  یهر یک

 یطار تو بر من کنندگانمالمت یهامتمال» است مکتوب چنانکه بود، بلکهی نم خود را طالب

  «.گردید

. انتظار امشدهبیمار  شدت و به است عار، دلِ مرا شکسته(»21: 11مزمور:). قلب او پاره شد66

و  امشده ریخته آب مثل(»00: 22مزمور«.)، اما نیافتمدهندگانی تسل ینبود و برا ی، ولکشیدم یمُشْفِق

«. است شده گداخته احشایم ، در میانگردیده موم مثل ؛ دلمگسیخته از هم هایم استخوان مهه

در  زد که یااو نیزه یپهلو به از لشکریان ییک لکن(»37ـ 30: 01)یوحنا:عهد جدیدمترادف آن در 
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 داندمیو او  است او راست داد و شهادت دید شهادت که یکس آمد. و آن بیرون و آب خون ساعت آن

 شود که تمام شد تا کتاب واقع این آورید. زیرا که تا شما نیز ایمان گویدمی راست که

زدند  نیزه را که یکس : آنگویدمیدیگر  و باز کتاب نخواهد شد از او شکسته یاناستخو:گویدمی

 «.خواهند نگریست

 آب زرد خوراک یمرا برا(»20: 11زمور:)ماش به او سرکه دادند. در جواب تشنگی67

: 01(،)یوحنا30: 27متی:)عهد جدیدمترادف آن در «.نوشانیدند مرا سرکه بودم تشنه دادند و چون

، و بر زوفا پُر ساخته را از سرکه یاسفنج بود. پس گذارده پُر از سرکه یو در آنجا ظرف(»21

 «.او بردند دهان ، نزدیكگذارده

: 22(،)مزمور25: 011)مزموردادندرا از روی تمسخرتکان میخودسرهایدشمنانش.68

ی خود را م یکنند و سرهای خود را باز م یها لب. کندمیاستهزا  من مرا بیند به هرکه(»1ـ 7

 یو به بدهد. او را برهاند چونکه یاو را خالص پس کن توکل خداوند : برگویندمیو  جنبانند

خود را  یسرها و راهگذران(»01ـ 31: 27)متیعهد جدیداین آیات در مترادف «. داردمی رغبت

، یسازی را م روز آن و در سه یکنی م را خراب هیکل که یکس یند: اگفتمی ، کفر گویانجنبانیده

 «.فرود بیا ، از صلیبی. اگر پسر خدا هستده خود را نجات

شود،  خورده خانه در یك(»01: 02خروج:)کدام از استخوان های او شکسته نشد. هیچ69

 همه(»21: 30مورمز«.)مشکنید آناز  یمبر، و استخوان بیرون از خانه از گوشتش یو چیز

عهد مترادف آن در  «.نخواهد شد از آنها شکسته ییک ، کهداردمی را نگاه ایشان یها استخوان

او  یها ، ساقاست مرده از آن پیش آمدند و دیدند که ینزد عیس امّا چون(»31ـ 33: 01:)یوحناجدید

آمد.  بیرون و آب خون ساعت در آن زد که یااو نیزه یپهلو به از لشکریان ییک را نشکستند. لکن

تا شما نیز  گویدمی راست که داندمیو او  است او راست داد و شهادت دید شهادت که یکس و آن
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 از او شکسته یاستخوان: »گویدمی شود که تمام شد تا کتاب واقع این آورید. زیرا که ایمان

 «.د شدنخواه

خود  یهااستخوان ههم(»07: 22مزمور):. مردم در پای صلیب به او خیره شده بودند71

: 27)متی:عهد جدیدمترادف این آیه در «.نگرندی، مدوخته چشم من به . ایشانشمارمیرا م

: ندگفتمی با ایشان نیز تمسخرکنان بودند. و بزرگان ایستاده ااشمت به یو گروه(»35: 23(،)لوقا31

 «.خود را برهاند استخدا  و برگزیده ر او مسیحاگ داد. پـس را نجات دیگران

دور مرا  زیرا سگان(»01: 22مزمور(،)1: 03زکریا):شدند سوراخ وا یهاپای و ها دست. 71

مترادف این آیات در «. اندمرا سفته یهای ها و پا ، دستکرده اشرار مرا احاطه جماعت ،اندگرفته

 و مرا ببین یها اینجا بیاور و دست خود را به : انگشتتوما گفت به پس(»27: 21: )یوحناعهد جدید

 «.دار ایمان بلکه مباش ایمانی بگذار و ب من یخود را بیاور و بر پهلو دست

 روح اورشلیم داود و بر ساکنان و بر خاندان(»01: 02زکریا):شد زده نیزه اوی پهلوبه .72

 نوحه مثل من یوبرا اند خواهند نگریستزده نیزه که و بر من ریخت را خواهم و تضرّعات فیض

 خویش زادهنخست یبرا که یخواهند نمود و مانند کس یگرخود، نوحه پسر یگانه یبرا یگر

: 01)یوحنا(،7: 0:)مکاشفهعهد جدیدمترادف آن در «. خواهند گرفت تلخ ماتم من یگیرد، برا ماتم

  «.آن ساعت خون و آب بیرون آمد در زد که یااو نیزه یپهلو به از لشکریان ییک لکن(»30

 آن یبرا بدهد که حکم کاهن(»1ـ 0: 00ویانال):دش جاری او پهلوی از آب و خون.73

 ارز و قرمز و زوفا بگیرند. و کاهن طاهر، و چوب هزند باید تطهیر شود، دو گنجشك که یکس

ا را ب زنده بکشند. و اما گنجشك روان آب یبر باال سفالین را در ظرف گنجشك یك امر کند که

 روان بر آب که یگنجشک خون به زنده اَرْز و قرمز و زوفا بگیرد و آنها را با گنجشك چوب

 به از لشکریان ییکلکن (»30: 01: )یوحناعهد جدیدمترادف این آیات در «. ، فرو بردشده کشته

 «.آمد بیرون و آب خون ساعت در آن زد که یااو نیزه یپهلو
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 کردند و بر لباس قسیمتخود  مرا در میان رخت(»01: 22مزمور):های او پاره شدند. لباس74

 کردند، را صلیب یعیس چون لشکریان سپ(»23: 01)یوحنا(،20: 05)مرقس«.دانداختن قرعه مـن

را نیز، امّا  ؛ و پیراهنقسمت را یك یکردند، هر سپاه ، چهار قسمتاو را برداشته یهاجامه

 «.بود شده تماماً از باال بافته ، بلکهدرز نداشت پیراهن

(. 01: 22مورز:)مشد انداخته قرعه بود پارچه یک و دست یک که او زیر لباس بر.75

 او را تقسیم ، رختنموده او را مصلوب پس(»35: 27(،)متی23: 01)یوحنا:عهد جدیدمترادف آن در 

 مرا در میان رخت شود که بود تمام شده گفته ینب زبان به انداختند تا آنچه نمودند و بر آنها قرعه

 «. انداختند قرعه من کردند و بر لباس خود تقسیم

، محبتِ من عوض به(»0: 011مزمور:)کرد آمرزش و بخشش دعای دشمنانش برای او.76

 خواهم نصیب بزرگان او را در میان بنابراین(»02: 53اشعیا«.)ادع کنند، و اما منی م مخالفت با من

و از  ریخت مرگ خود را به جان اینکه جهت خواهد نمود، به تقسیم را با زورآوران داد و غنیمت

«. نمود شفاعت خطاکاران یو برا را بر خود گرفت یبسیار شد و گناهان محسوب خطاکاران

 پدر اینها را بیامرز، زیرا که ی: اگفت عیسی(»30: 23: )لوقاعهد جدیدمترادف این آیات در 

 «.افکندند کردند و قرعه او را تقسیم یهاجامه پس کنند.ی م چه دانندمین

: 27: 05: )مرقسعهد جدید(. مترادف آن در 02: 53اشعیا):شد محسوب گناهکاران از او. 77

 تمام پس 21کردند.  مصلوب چپ از دست یو دیگر راست از دست یدو دزد را یک و با وی(»21

 .«گشت محسوب گوید: از خطاکارانیم که یانوشته آن گشت

 : کهگویدمی و خداوند یَهُوَه(»01ـ 1: 1اموسع):شد تاریک آسماناو  مرگ زمان در. 78

 خواهم تاریك را در روز روشن برد و زمین ظهر فرو خواهم را در وقت روز آفتاب در آن

. و بر هر ساخت خواهم ها مبدّلمرثیه شما را به یسرودها و همه ماتم شما را به ینمود. و عیدها

را مانند روز  و آخرش پسر یگانه ماتم را مثل آورد و آن برخواهم یو بر هر سر گر کمر پالس
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، نهم تا ساعت ششم و از ساعت(»05: 27)متی:عهد جدیدمترادف آن در «. گردانید خواهم یتلخ

 «.را فرو گرفت زمین تمام یتاریک

، برگزیند ، خدایتیَهُوَه که یدر مکان بلکه(»1: 01)تثنیه:آفتاب بود غروبمرگ او در  . 79

 آمدنت بیرون ، هنگامآفتاب غروب ، وقترا در شام سازد، در آنجا فصح ساکن خود را در آن تا نام

رسید،  ششم ساعت و چون(»02،  30 ـ33: 05)مرقس:عهد جدیدمترادف آن در «. کن از مصر ذبح

: ت، گفآواز بلند ندا کرده به ی، عیسنهم . و در ساعترا فرو گرفت زمین تمام یتاریک نهم تا ساعت

 «.بود از سَبَّت روز قبل ییعن روز تهیه که جهت شد، از آن شام و چون ؟ی، لَماَ سَبَقْتَنیایلوئ یایلوئ

 ، هیزمابراهیم پس(»1: 22پیدایش:)نمود حمل و هکشید به دوش را خود صلیب او.81

؛ و خود گرفت دست و کارد را به نهاد، و آتش ، بر پسر خود اسحاقرا گرفته یسوختن یقربان

 ، بیرونخود را برداشته و صلیب(»07: 01)یوحنا:عهد جدیدمترادف آن در «. رفتندی م هر دو با هم

 «.ندگفتمیرا جُلجُتـا  آن یعبرانـ بـود و به 'یمسمّ جُمجُمه به که یموضع به رفت

 دست خود را به . روحیتو هست من هزیرا قلع(»5: 30مزمور):سپرد خدا به را خود روح. 81

و (»01: 23)لوقا:عهد جدیدمترادف آن در «. یداد ، تو مرا فدیهحق ی، خدایهوه ی. اسپارمی تو م

و  را بگفت . اینسپارمی خود را م تو روح یها دست پدر به ی: ا، گفتآواز بلند صدا زده به یعیس

 «.نمود را تسلیم جان

: عهد جدیدین آیات در امترادف  (.02ـ 0: 53شعیا)ا:قرار گرفت او بر جهان گناهان.82

با خود  مسیح یعیس ما را بواسطه کهچیز از خدا  و همه(»20: 01: 5قرنتیان2)(،20: 2پطرس0)

را با خود  بود و جهان خدا در مسیح اینکه ی. یعناست ما سپرده را به مصالحه و خدمت داده مصالحه

 یبرا ما سپرد. پس را به مصالحه و کالم نداشت محسوب را بدیشان ایشان یو خطایا دادمی مصالحه

با  هک کنیمی استدعا م بخاطر مسیح . پسکندمی ما وعظ زبان گویا خدا به که هستیم یایلچ مسیح
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خدا  عدالت یتا ما در و  ساخت ما گناه ، در راهنشناخت گناه کنید. زیرا او را که خدا مصالحه

  .«شویم

نمودند و  تعیین و قبر او را با شریران(»1: 53اشعیا):او در قبر یک دولتمند دفن شد.83

مترادف آن در «. نبود یا حیله یو نکرد و در دهان ظلم . هرچندهیچبا دولتمندان بعد از مردنش

 نام ، یوسفرامه دولتمند از اهل یعصر رسید، شخص وقت امّا چون(»11ـ 57: 27)متی:عهد جدید

 . آنگاهرا خواست یعیس ، جسدرفته بود آمد، و نزد پیالطس یعیس او نیز از شاگردان که

، او را پیچیده را در کتانِ پاک ، آنجسد را برداشته یوسف شود. پس داده داد که فرمان پیالطس

، غلطانیده بر سر آن بزرگ یبود، گذارد و سنگ تراشیده خود از سنگ یبرا نو که یدر قبر

 «.برفت

 ، و در میانتو و زن در میان و عداوت(»05: 3)پیدایش:کوبید را (مار) شیطان سر. او 84

«. کوبید یرا خواه یو نه؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشگذارمی م یو تو وذریت ذُرّیَت

 مقدّس چون زانرو که(»05ـ 00، 00: 2(،)عبرانیان21: 01)رومیان:عهد جدیدمترادف این آیات در 

 چون پس را برادر بخواند ایشان عار ندارد که جهت ، از ایناست از یك همه و مقدّسان کننده

، موت شد تا بوساطت هر دو شریك در این دارند، او نیز همچنان شراکت و جسم در خون فرزندان

عمر خود گرفتار  ، تمامموت از ترس را که یسازد، و آنان را تباه ابلیس ییعن موت قدرت صاحب

 «.بودند، آزاد گرداندی م یبندگ

و از (»20ـ 20: 01:)متیعهد جدید(. مترادف آن در 05: 3)پیدایش:مار پاشنه وی را گزید .85

بسیار  و زحمت اورشلیم او به رفتن آغاز کرد که خود خبردادن شاگردان به یعیس زمان آن

. است یضرور برخاستن و در روز سوم شدن و کشته و کاتبان کَهَنه یو رؤسا از مشایخ کشیدن

بر تو  این خداوند که ی: حاشا از تو او گفت نمودن منع کرد به ، شروعاو را گرفته و پطرس

 باعث زیرا که شیطان یا : دور شو از منرا گفت ، پطرسنخواهد شد! امّا او برگشته هرگز واقع
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 به عیسی ! آنگاهیکنی را تفکّر م یامور انسان را بلکه یامور اله ، زیرا نهیباشی م من لغزش

خود را  و صلیب کند، باید خود را انکار کرده من خواهد متابعت ی: اگر کسخود گفت شاگردان

 «.آید من ، از عقببرداشته

 را او که آمد پسند را خداوند اما(»01: 53اشعیا):او به خواست خدا مجروح شد.86

خود را  ذریّت ، آنگاهساخت گناه یاو را قربان جان چون. سازد مبتال دردها به ،نموده مضروب

مترادف «. خواهد بود میسّر او دست در خداوند خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت

خدا  یو پیشدان مستحکم اراده برحسب چون شخص این(»23: 2، 01: 3:)اعمالعهد جدیدآن در 

 «.، کُشتیدکشیده بر صلیب گناهکاران دست شد، شما به تسلیم

 پیدا کرد که یبزرگ یماه خداوند و امّا(»07: 0:)یونس. سه روز و سه شب در قبر بود87

: عهد جدیدمترادف آن در  «.ماند یماه در شکم شب روز و سه سه را فرو بُرْد و یونس یونس

 دادم به شما بشارت که ی، شما را از انجیلبرادران یا االن»(0ـ0: 05قرنتیان0(،)01ـ 31: 02)متی

یابید، ی م نیز نجات آن باشید، و بوسیلهیم قایم هم پذیرفتید و در آن را هم آن که نمایمی م اعالم

آوردید. زیرا  ایمان دارید واالّ عبث نگاه ، محکمدادم شما بشارت به را که یکالم آن که یشرط به

 نمدفو و اینکه ما مرد گناهان در راه کتب برحسب مسیح که نیز یافتم ، آنچهشما سپردم به اوّل که

 «.برخاست کتب برحسب شد و در روز سوم

زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی (»01: 01)مزمور:بدن او فساد نخواهد دید. 88

ـ 20: 2: )اعمالعهد جدیدمترادف آن در  «.کرد، و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند

را  یعیس که یوفا کرد، وقت باشیمی م ایشان فرزندان ما که را به خدا آن که(»33: 03(،)اعمال32

 «امروز تو را تولید نمودم ، منیهست تو پسر من که است مکتوب در زبور دوّم ، چنانکهبرانگیخت
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 علیین 'یبر اعل(»01: 11)مزمور:صعودش به آسمان توام با هدایا برای زمین بود.89

 نانگیزااز فتنه بلکه. یاها گرفتهبخشش . از آدمیانیابرده یاسیر را به ، و اسیرانصعود کرده

 (.01ـ 1: 0)افسسیان:عهد جدیدمترادف آن در «. گیرد مسکن خدا در ایشان نیز تا یهوه

 :گفت خداوند من به یهوه(»0: 001)مزمور:. او زنده بر دست راست خدا نشسته است91

: 0:)عبرانیانعهد جدیدمترادف این آیه در «.انداز تو سازم یرا پا تا دشمنانت بنشین من دست راست به

، بـوده موجودات همه خود حامـل قوّت کلمـه و به بوده جوهرش و خاتم جاللش فروغ که(»3

 «.بنشست علّییّنی کبریـا در اعلـ راست دست رسانیـد، به اتمـام را به گناهـان طهـارت چـون

و  است خورده قسم خداوند(»0: 001)مزمور:ما استاو پادشاه جالل و کاهن اعظم .91

 من بنده اینك(»03: 52اشعیا«.)ملکیصدق رتبه تا ابداالباد، به یهست تو کاهن نخواهد شد که پشیمان

عهد در مترادف این آیات «. و بسیار بلند خواهد شد و رفیع یرفتار خواهد کرد و عال با عقل

 بود، به گفته سخن ایشان به خداوند بعد از آنکه و»(21ـ01: 01(،)مرقس21ـ 02: 1:)عبرانیانجدید

 ، در هر جا موعظهرفته بیرون . و ایشانخدا بنشست راست دست ، بهشده مرتفع آسمان یسو

ی م را ثابت بود، کالمی م ایشان همراه که یآیات و به کردمیکار  ند و خداوند با ایشانکردمی

 «.گردانید

ی کتاب مقدس درباره ظهور، شخصیت، ماموریت، پیام و همچنین هاپیشگویی ،بسیاری از مفسرین
مورد از آنها  10به بخش که در این  اندزدهپیشگویی تخمین  111را به بیش از  مسیحبازگشت ثانویه 

کتاب مقدس تماماً مبتنی بر الهام  از اینکهای است مجمالً هر پیشگویی اساس و ادله شد. اشاره
برای  کنند که نقشه و فکر خدا. آنها بیان میالقدس و توسط نویسندگان انسانی نگاشته شدهروح

توالی مبینی شده بود و خدا تواتر و در زمانهایی ، قبل از بنیاد عالم پیشمسیحبه وسیله  انسانهانجات 
ق ز طریارا با ایمان به بخشایش  آن را بر انسان آشکار کرده است. نتیجتاً کتاب مقدس هر انسانی

در  القدسی روحدریافت حیات جاودانی به وسیله و ، بازگشتخون کامل مسیح در مسیر مصالحه
 رهنمون خواهد کرد. ی خداهاوعدهپیشبرد و تحقق 
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 خدااز حقایق کالم ایجازی : بخش پنجم

دهیم که نظیر از کتاب مقدس را مورد بررسی قرار میبخش به تلخیص، حقایقی ضمنی و بیدر این 
برای  تب مقدسههر کدام شگرف و نشانی از کار دقیق و منحصر به فرد روح را در نگارش و تلوین کُ

 کنند.  ما بازگو می

 زمان بندی .1
قبل از  0511نویسنده از سال  01توسط  سال و 0111کتاب مقدس در یک دوره زمانی در حدود 

 بعد از میالد به نگارش در آمده است. 011میالد مسیح تا سال 

 ای واحد از کتب. مجموعه2
 ،به دو بخش اصلی کتاب تشکیل شده است. این کتاب 11از  کتاب مقدس یک کتاب واحد است که

خدا را از خلقت هستی تا تولد  یتاریخ و برنامه ؛. عهد عتیقشودمیتقسیم  عهد جدیدعهد عتیق و 
 .کشدمیتا ابدیت آینده به تصویر  مسیحاین برنامه را از تولد  عهد جدیدو  مسیح

 و آیات . باب3
، این امر در سال اندشدهمختلفی تقسیم  هایبخشبه  ،کتاب مقدس یتب در مجموعهتمامی کُ

 0550انجام گرفت و در سال  «کاردینال هوگو کارو»، توسط یک کشیش کاتولیک به نام پ.م0231
گذاری شماره زنی هاآیهبه آیات مختلف تقسیم بندی و  فصلهای آن، «روبرتوس استفانوس»به وسیله 

، نامه سوم یوحنا و رساله یهودا یوحنا2و رساله فلیمون، نامه  شدند. تنها کتاب عوبدیا در عهد عتیق
 کتب است.به دلیل کم بودن حجم مطالب در این  موضوعـ  این فاقد باب هستند  ،عهد جدیددر 

 . مقایسه ابعادی4
رین فصل در میان تمام تآیه دارد و کوتاه 071که  است 001بلندترین فصل در کتاب مقدس، مزمور

دقیقا در وسط کتاب  007آیه دارد. مزمور  2که تنها  است 007کتاب مقدس، مزمور کتب موجود در
 . نمایدمیته و کتاب مقدس را به دو قسمت تقسیم مقدس قرار گرف

 03703که است  یا فصل مزمور 051، کتاب مزامیر با هاباببزرگترین کتاب از لحاظ حجم آیات و 
 کلمه دارد. 

 کلمه دارد.  211فصل و  0که فقط است کتاب، رساله سوم یوحنا  ترینکوتاه
 کلمه دارد. 11و است 1آیه  1آیه در کتاب مقدس در کتاب استر باب  ترینطوالنی

 «.گریستبعیسی »کلمه دارد: 2( است که تنها 35: 00س در)یوحناآیه در کتاب مقد ترینکوتاه
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 . نویسنده کتاب مقدس5
 هاتابکیی که ماموریت نوشتن این انسانهاتوسط  القدسروحی بالقوه کتاب مقدس با الهام و قدرت

 3111کتاب حداقل این سال به نگارش درآمده. در 0111را به عهده داشتند، در مدت زمانی حدود
ویسندگان، ن در واقع «.خداوند گویدمییا چنین  ،چنین گفت خداوند»مرتبه این عبارت تکرار شده است:

 .ستکه این گفتار از دهان خداوند صادر شده و کالم او نمایندمیبار تاکید  3111

 دقت تاریخی. 6
 ،. بسیاری از تاریخ دانان ییرمسیحی و ییر یهودیاستکتاب مقدس از لحاظ تاریخی بسیار دقیق  

ز ادانند که به عنوان متمم آنها بیان شده است. می عهد جدیدرا دقیقا مشابه وقایع  وقایع عهد عتیق
 «یتوسپَس»[ ومسیحیییر نویسنده معروف یهودی] «لوسیفوس»به توانمیاین تاریخ دانان بزرگ 

ا وقایع ا ب، دقیقانددر کتابهایشان ذکر کرده اشاره نمود. وقایعی را که ایشان دان بزرگ رومی اریخت
ییر مسیحی بودن این افراد، مهر تاییدی بر عدم حمایت آنها از  در واقعمطابقت دارد.  عهد جدید

تمام آثار تاریخی،  های خود،در تفحص شناسانامروزه باستان .استمنافع مسیحیان در کالم خدا 
شهر و  ،صحبت شده در طومار، کتیبهی آنها که در عهد عتیق درباره را ها و وقایعیشهرها، تمدن

 اند.کشف کرده های قدیم به جا ماندهزمانهایی که از خرابه

 . عدم تناقض در کالم خدا7
مقدس را باید با تفسیر و فهم صحیح و در . آیات کتاب کندمیکتاب مقدس هرگز خودش را نقض ن

، ابعادی را که شودمیهای درست درک نمود. زمانی که متن به درستی و کامل خوانده متن و قالب
ارج و آیاتی که در ظاهر )خ شودمیبرای خواننده پدیدار  به آنها پرداخته، القدسروحنویسنده با هدایت 

ننده ک بلکه آنها را مکمل و مکشوف دهدمیا متناقض نشان نمتن( با هم در تناقض هستند را نه تنه
 .کندمیمعرفی  ، از زوایای مختلفیکدیگر در جهت بررسی یک واقعیت

 ترین کتاب تاریخ. پرفروش8
 .استزبان و لهجه در دنیا ترجمه شده و پرفروش ترین کتاب تاریخ  0211کتاب مقدس به بیش از

رسد و در در ایالت متحده آمریکا به فروش می ، تنهاکتاب مقدسنسخه از  011111روزانه در حدود 
ها و اماکن عمومی در آمریکای شمالی و اروپا و خیلی از کشورهای جهان، همیشه یک تمام هتل

 .استنسخه از کتاب مقدس موجود 
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 ی کتاب مقدسهاپیشگویی. 9
در کتاب مقدس به وقوع پیوسته  هاپیشگویی آیه از 3211 از دو هزار سال گذشته تا به امروز، بیش از

اند ـ این آیات اکثرا به زمانهای آخر مرتبط نشده های ذکر شده محققاز پیشگوییآیه  3011هنوز و
 هستند. 

 . سایر موارد11
، های عبریهای مختلف به زباننویسنده در نقاط مختلف دنیا و در فرهنگ 01کتاب مقدس توسط*

 شده است. آرامی و یونانی نوشته
کالم  هایکتابکتاب از  5و موسی  کتاب. 00ا احتساب رساله عبرانیان بکتاب ـ  03پولس رسول *

  اند. کتب مقدسه به خود اختصاص داده . این دو نفر بیشترین تعداد کتاب را دراندنوشتهخدا را 
ذکر کرده که  اشزندگیضرب المثل را در دوران  3111بر طبق کالم خدا، سلیمان پادشاه بیش از*

 در کتاب امثال سلیمان نوشتهاما تعداد زیادی از آنها ، اندشدهالبته همه آنها در کتاب مقدس ثبت ن
 .شده است

 نشده است.  ذکر« خدا»هیچ نامی از  که در آن استدر کتاب مقدس  کتاب استر تنها کتاب*
به مرتیعنی برای هر روز یک  ،استفاده کرده است «ترسن»یبار از کلمه 315ا در کتاب مقدس، خد*

 وقتی خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ چرا که « نترس: »گویدمیخداوند به ما 

 1بخش ششم: خدا شناسی

 در ابتدا، خدا آسمانها و زمین(»0: 0)پیدایشدارد ی مستمرخدا از اولین آیه در کتاب مقدس حضور

 .دشومیآیاز که خدا همیشه بوده، هست و خواهد بود، فرض  پیشکتاب مقدس با این «. ریدرا آف

 م. ایکه با پوست، خون و روح خود آن را چشیده نداران استوری ملموس در میان تمامی ما ایمااین با

 خدا روح»شده:گفته )( Westminster Confession of Faitاعتراف نامه وِست مینستردر
 «ستاییرقابل تغییر در وجود، حکمت، قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت  نامحدود، ابدی،

                                                           
 ر ای تسلیمی و اعتقادی بود که برای کلیسای انگلستان تهیه شده بود که بیشتر دی وست مینستر اعتراف نامهاعتقاد نامه

استفاده شود، ولی امروزه بسیاری از کلیساها و مجامع مسیحی از آن به عنوان اساس و  پرزبتیرینکلیساهای مشایخی و 

ن از انگلستان ی وست مینستر امروز تاثیر بیشتری بیروگفت اعتقادنامهتوان کنند. تا حدی که میی خود استفاده میاعتقادنامه

دارد تا داخل آن. اساساً این اعتقادنامه برای دفاع از االهیات صحیح کتاب مقدسی در تقابل با بسیاری تعالیم نادرست 
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 .خواهیم پرداخت ات، ماهیت، شخصیت و اخالقیات خداوجود، ذبر این اساس در این بخش به بررسی 
پرست به آنها اعتقاد دارند، به خاطر اینکه انسان ی بتهاملتقبایل و خدایان درویین و خدایانی که 

یا  و کننده خود را روشن و شفاف معرفی نمیگاهیچ ،ترس و اسارت در پرستش خود نگاه دارندرا در 
 اشخدای کتاب مقدس تمام خواستهحالی است که  ، این دردهندمیبه انسان نی از خود اجازه شناخت

ای اش را در راستبه همین جهت با کمال وضاحت، شخصیت و اراده این است که انسان او را بشناسد!
ای محکم بر حقانیت کتاب مقدس است که سایر ، این موضوع ادلهشناخت در اختیار انسان قرار داده

 ادیان و باورها فاقد آن هستند. 
انسان  که با اش این بودهکند که از ابتدای خلقت خواستهبازگو می خدا در تشبیه :به عنوان مثال

 در هنگام خدا را شنیدند که خداوند آواز(»1: 3)پیدایشه باشدداشتمیای نزدیک و صمیرابطه

 خدا در میان خداوند را از حضور خویشتن و زنش خرامید، و آدمی م نهار در باغ نسیم وزیدن

 «.کردند پنهان باغ درختان

 شریعت از اعمال کس هیچ که یافتیم اما چونکه»گوید:می( چنین 01: 2)یالطیانپولس رسول در

 تا از ایمان آوردیم ایمان یعیس مسیح به ، ما هممسیح یعیس به ایمان به ، بلکهشودمین شمرده عادل

 دلعا یبشر هیچ شریعت از اعمال ، زیرا کهشویم شمرده عادل شریعت از اعمال و نه مسیح به

 .عت و ادیانیشر کند که انسان از راه خدایان ـبازگو می کالم خدا در این آیه «.نخواهد شد شمرده

ه ی ایمان با و تنها بواسطهقادر به شناخت خدا نیست! حقیقت مهم همینجا است که این راه تنه
 رجحان خواهد یافت و الییر!!مسیح، 

 تعلیم برادرش به یو شخص اشهمسایه به یدیگر کسو بار »( چنین آمده:30: 30)ارمیاهمچنین در

از خُرد و  ایشان : جمیعگویدمی خداوند . زیرارا بشناس خداوند نخواهد داد و نخواهد گفت

یاد  را دیگر به انایش آمرزید و گناه را خواهم ایشان عصیان ، چونکهمرا خواهند شناخت بزرگ

 تو معرفت اند. چونکهشده هالک معرفت از عدم من قوم»خوانیم:( می1: 0)هوشع در «.آورد نخواهم

                                                           
ن م نوشته شده. بنابراین دانستو زمان سیاسی خاصی در قرن هفده ی خود بوده است. این اعتقادنامه همچنین در دورهزمانه

 ای بر نوع نگارش و تهیه آن دارند. مهم است چون تاثیرات عمده ی تاریخی برای هر اعتقانامهپیش زمینه
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خود  یخدا شریعت ؛ و چونکهینشو کاهن من یبرا که نمودم ترک نیز تو را ، منینمود را ترک

خواست ، آرزو و قسمت اول آیه«. نمود خواهم تو را فراموش نیز فرزندان من یکرد را فراموش

]شناخت[ قوم من از عدم معرفت»کندخدا را برای معرفی و شناخت خویش به انسان معرفی می

بنابراین خدا باید این اجازه را به انسان بدهد تا او بشناسد در ییر این صورت عدالت   «.اندشدههالک 

م!؟ شناختتو را میباید او زیر سوال خواهد رفت، و متیقن روزی انسان از او خواهد پرسید چگونه می
، مشارکت 2، مکاشفات ثبت شده0کند:]اعمال خدابه سه طریق این امر مهم را به انسان معرفی می خدا 

 [.3در روح

 . اعمال خدا 1

خدا از  زیرا غضب:»دهدژرف چنین بسط می ( این مطلب را به زیبایی21ـ 01: 0در)رومیان پولس

 دارند.ی باز م یرا در ناراست یراست که یمردمان یناراست و یدینیبر هر ب شودمی مکشوف آسمان

 ظاهر کرده را بر ایشان زیرا خدا آن ظاهر است ، در ایشانشناخت توانمیاز خدا  آنچه چونکه

 بوسیله عالم آفرینش از حین و اُلوهیّتش یسَرْمَد قوّت یاو یعن نادیده یچیزها . زیرا کهاست

 «.نباشد یرا عذر تا ایشان شودمی و دیده او فهمیده یهاکار

ی دستان او در تکون هستی است که از مشاهده ؛اولین قدم در مسیر شناخت خدا ،بنابراین آیات
 درتهاییدارای ق د. خدا، خالقی فراتر از خلقت است وابتدای آفرینش تا به امروز ادامه داشته و دار

 ی ویهاقدرت ، اما تمامنیافتنی هستند . هرچند آنها برای انسان دستباشدمیفراتر از مخلوقات خود 
 تعمق به طبیعت و دنیای پیرامونش قادر هر انسانی بابه طوری که  شناخت و درک خواهند بود قابل

در نهاد انسان  . تمام قدرت خدا از ابتدا،همه چیز را خلق کرده ،خدا چگونه از هیچ، بفهمد است که
 کار خدایی دارای تفکر و شخصیت است که در آفرینش ،هستی شده که تشکیل تمام زوایایسرشته 

 کند.هدفی خاص را دنبال میو انتظام آنها 

 . مکاشفات ثبت شده2
و برای ی از کارهای خداست که در گذشته، حال و آینده در جهان اکتاب مقدس مجموعه و چکیده

تنها منبع کامل و قابل اعتماد از کارهای خدا برای انسان به  انسان به انجام رسیده به همین خاطر
ورت به ص ی را که برای شناخت خدا الزم استاین کتاب، تمامیت و کاملیت مکاشفاترود. شمار می
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اب کت»نوانزیر ع ،دگار گذاشته که امروزها برای ما به یاو کتیبه ثبت شده بر روی طومار]کایذ[
ین ریایت و باالت به عنوان مسیحتاریخچه و شرح حال  ،در این کتاب. رددر دسترس ما قرار دا«مقدس
به  مسیحتمام ماهیت و شخصیت خود را در  ،خدا در واقع. ی خدا به ثبت رسیدهی مکاشفهدرجه

ظاهر کننده و تجلی بخش تمامیت و کاملیت ذات، ماهیت و شخصیت خدا  مسیح پس ظهور رسانید.
 .ستنمایانگر مکاشفه خدا و اعمال او و

 بوساطت مختلف یهامتعدّد وطریق اقسام به در زمانِ سَلَف دا کهخ(»3ـ 0: 0(،)عبرانیان00: 02)یوحنا

 او را وارث شد که پسر خود متکلّم ما بوساطت آخر به ایّام نمود، در این ما تکلّم پدران انبیا به

 بوده جوهرش و خاتم جاللش فروغ که هـا را آفریـد او عالم قـرار داد و بوسیله موجودات جمیع

 رسانیـد، به اتمـام را به گناهـان طهـارت ، چـونبـوده موجودات همه خود حامـل قوّت کلمـه و به

 «.بنشست علّییّنی کبریـا در اعلـ راست دست

و ابعاد زمان و مکان به زیبایی و وضاحت  مسیحدر شخص توان میشخصیت خدای پدر را  در واقع

شناختید ی پدر مرا نیز مشناختید، ی اگر مرا م(»23، 1، 7: 00(،)یوحنا0ـ 3: 0پطرس2مشاهده کرد.)

با شما  مدّت در این فیلیپُس ی: ابدو گفت یعیس 9.ایدشناسید و او را دیدهی او را م و بعد از این

 پدر را به یگویمیتو  چگونه . پساست مرا دید، پدر را دیده که ی؟ کسیا، آیا مرا نشناختهامبوده

و  خواهد داشت مرا نگاه نماید، کالم مرا محبّت ی: اگر کساو گفت در جواب یعیس 22؟ده ما نشان

 هر چند انسان«. گرفت خواهیم مسکن ی، نزد واو آمده یسو خواهد نمود و به او را محبّت پدرم

 حمسیاما شناخت کامل خدا در شخص قادر به شناخت خدا خواهد بود،  با شناخت از طبیعت تا حدی
 میسر است. از طریق کالم خدامسیح و شناخت 

 . مشارکت در روح3
و دریافت حیات الهی صورت  مسیحروح، بالفاصله با پذیرش  شناخت خدا از طریق مشارکت در

یح . مسیابدمیعصاری که در پیش روی شخص ایماندار است ادامه پذیرد و تا ابدیت و در تمام اَمی

 و حیات(»3: 07کند:)یوحنارا به این صورت معرفی میدر آیات انتهایی این سطر حیات جاودانی 

 نبنابرای«. بشناسند یفرستاد را که مسیح یو عیس یواحِد حقیق یتو را خدا که است این یجاودان
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ی است که نمایانگر و متجلی ذات و شخصیت مسیححیات جاودانی، شناخت خدای واحدِ حقیقی و 
د آن را در ابعاد زندگی و تجربه روحانی در مشارکت با روح خدا توانمی، و انسان استخدای نادیده 

 بدست آورد.
. مطلق بودن شخصیت و خصوصیات خدا در ندتغییرناپذیری است که خصوصیات مطلقخدا دارای 

 خدا دارای خصوصیاتی، این خصوصیات مطلق تمام بافت کتاب مقدس قابل رویت است. در کنار
 هرچند در .نمایدمیبا استفاده از آنها شخصیت خود را در زمان و مکان ظاهر نسبی نیز هست که 

مول شاما این تضاد ظاهری، م ،اقع ممکن است تضادی ظاهری در این خصوصیات دیده شودبرخی مو
وجه باره باید تگیری از عدم رحیم بودن خدا شود. در اینبه نتیجهتواند منجر نسبیت است و نمی

ر ابعاد زمان و مکان و برای اهدافی خاص، خصوصیات خود را به شکلهای مختلف داشت که خدا د
 کند. بنابراین ممکن است رحمانیت او گاهی مستقیم و گاهی ییر مستقیم دیده شود.  ابراز می

 خصوصیات مطلق خدا

 خدا فاقد جسم است

و  است خدا روح»گوید:می( در این ارتباط چنین 20: 0مسیح در)یوحنا. استخدا یک وجود روحانی 

اشاره با این  پولس رسول نیز در «.بپرستد یو راست روح باید بهیکند م او را پرستش هر که

 از حین و اُلوهیّتش یسَرْمَد قوّت یاو یعن نادیده یچیزها زیرا که(»21: 0موضوع در)رومیان

تن گف ؛درحقیقت«. نباشد یرا عذر تا ایشان شودمی و دیده او فهمیده یکارها بوسیله عالم آفرینش

کالم خدا  ه وی محدود به زمان و مکان نیست.اینکه خدا روح است به این معنا است ک

و  یو باق یسَرمَد پادشاه یبار»کند:به خدای نادیده و فاقد جسم اشاره می (07: 0تیموتائوس0در)

( مسیح 05: 0)کولسیانو نیز در «.تا ابداالباد باد. آمین و جالل وحید را اکرام حکیم یرا، خدا نادیده

ه بکند. معرفی می« نخست زاده از میان تمام آفریدگانصورت دیدنی خدای نادیده و »را به عنوان

ت و خدا ماده نیس. استخدایی نادیدنی  "ذات و شخصیت" ، تصویر و نمایانگرمسیحکه این معنا 
او بر خالف مخلوقاتش متکی و وابسته به چیز  وجود نیامده است.ملموس بای ماده ندارد ـ از جسم

 دیگری نیست. 
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: 5(،)یوحنا1: 0تسالونیکی0(،)01: 01)ارمیانمایندمیروحانیت خود را از پدر آسمانی دریافت  ،ایمانداران

 آفرید، چونکه است در آن آنچهو  جهان که یخدای(»25ـ 20: 07(،)اعمال01: 7(،)عبرانیان20،21

 مردم و از دست ستنی ها ساکن دست به شده ساخته یها، در هیکلاست و زمین آسمان او مالك

 چیزها و جمیع و نَفَس حیات همگان خود به باشد، بلکه یچیز گویا محتاج که شودمین کرده خدمت

ه ک گویدمیو کالم خدا در اینجا  استخاصیت منحصر به فرد روحانیت، دریافت حیات «.دبخشی م

 . نماییممیما از او حیات را دریافت 
و او تعیین کننده همه چیز در جهان هستی است. خدا هدفمند و  استخدا واقف به وجود خویش 

 امور انسان که از مردمان زیرا کیست(»00: 2قرنتیان0)استای مشخص در هر امری دارای برنامه

، جز است ندانسته کس نیز امور خدا را هیچ . همچنیناست یدر و که انسان را بداند جز روح

 ما شناسانید، برحسب خود را به سرّ اراده چونکه(»00ـ 1: 0افسسیان)همچنین در  «.خدا روح

 آنچه چیز را خواه ها تا همه زمان کمال انتظام یبود، برا نموده در خود عزم خود که یخشنود

 میراث وی ما نیز در در او. که یکند، یعن جمع ، در مسیحاست بر زمین آنچه و خواه در آسمان

خود  اراده یرأ چیزها را موافق همه قصد او که برحسب گشتیم معیّن پیش ، چنانکهایماو شده

 .دارد و اوست که تصمیم گیرنده استا در خویش، رای، اراده و خشنودی خد ؛بنابراین«. کندیم

ند، هستاراده و بدون نقشه هدف، فاقد تفکر، بیبرخالف خدایان درویین و کاذب که خدایانی بی
که هر  است خدایی متفکر، دارای شخصیت، بروز دهنده احساسات و هدفمند خدای کتاب مقدس،

 رساند.چیز را بر طبق اراده خود عزم نموده و به انجام می

 است نامحدود]ازلی و ابدی[خدا 

او  ، و عظمتممدوح نهایتی و ب است عظیم خداوند»:گویدمیچنین  3آیه  005در مزمور کالم خدا 

ه رمتعدد وجود دارند که به ابدی بودن شخصیت خدا اشا یدر کالم خدا آیات«. کرد نتوان را تفتیش

نداز من است، اآسمانها کرسی من و زمین پای گوید:خداوند چنین می»(0: 11دارند منجمله: )اشعیا

: 00، )ایوب (33: 00)رومیان«. کنید کجا است؟ و مکان آرام من کجا؟ای که برای من بنا میپس خانه
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 یهای بلند رسید؟ مثل یتوان قادر مطلق کُنه نمود؟ یا به دریافت یتوانمیخدا را  یهاآیا عمق»(1ـ7

 طویل از جهان آن ؟ پیمایشدانست یتوان ؛ چهاست کرد؟ گودتر از هاویه یخواه ؛ چهاست آسمان

صیت شخ بودننهایت دولتمندی و بیاین آیات ما را به عمق کالم خدا در  «.تتر اس تر و از دریا پهن

تمام راههای خدا دشوار است و مشمول  کند که دستیابی به شناختِبرد و تشریح میمی و افکار او
 ی شرقی و هندوئیزم نیستفالسفه خدا در کتاب مقدس، مترادف با ادیان و گردد. ابعادی ابدی می

این « ستو همه در خدا خدا در همه»، بر پایه این اصل استوار است کهمکتب هندوئیزم )پنته ئیزم(ـ 
و جزیی از آن  استخدا خارج از خلقت چرا که  !شودکتاب مقدس محسوب نمی موضوع هرگز اصلی

در نتیجه او همیشه مجزا، مشخص و متمایز از خلقت  لقت را جدا از خودش خلق کرده،نیست. خدا خ
 خواهد بود.

و پس از تغییر و تبدیل، روزی به انتها  یابدمیمدت زمانی ادامه ای از زمان آیاز شده، در برهه ،خلقت
ای است که بر کبریایی و ابدی بودن خدا نکته ،این تعریف .تا دوران ابدیت آیاز شود ،خواهد رسید
ا ب خدا به همین منظور زمانی که ،«خدا بوده، هست و همیشه خواهد بود:»کندو بیان می داللت دارد

ر معرفی نمود. یعنی او ابدیتِ د "هستم آنکه هستم"صحبت کرد خود را  اسرائیلبنیموسی و قوم 
اپذیر نمان حال است. او تغییرهمیشه در ز ای. خداای دارد و نه آیندههیچگاه نه گذشته و استابدیت 

 ،است نهایتبیدر وجود، شخصیت، ماهیت و ذات او به وجود نخواهد آمد. او  و هیچ دگرگونی بوده
 «لقتخ» .استمان و مکان و ابعاد نیست و همیشه مشخص، متمایز و جدا از خلقت خود یعنی اسیر ز
 ن روزی به پایان خود خواهد رسید اما خدا نامیرا و ابدی است.و همه چیز در آنسبی است 

 خدا کامل است و هیچ نقصی در او نیست

 است در آسمان پدر شما که باشید چنانکه شما کامل پس»گوید:( چنین می01: 5)متیکالم خدا در

خود را  خود صورت ذهن یتازگ به مشوید بلکه جهان این و همشکل(»2: 02رومیان«.)است کامل

راده و خدا در ابنابراین ، «خدا چیست کامل پسندیده ینیکو اراده کنید که دهید تا شما دریافت تبدیل

 ویو تمام حقیقت در  استکامل  «حقیقت»یواژه در تمام خصوصیات خویش کامل است. خدا در
 .شودمیخالصه 
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 یتو را خدا که است این یجاودان و حیات»چنین خواندیم که: 3آیه07تر در انجیل یوحنا بابپیش

 تاس پسر خدا آمده که هستیم مّا آگاها»، لهذا«دبشناسن یفرستاد را که مسیح یو عیس یواحِد حقیق

 . اوستهستیم مسیح یدر پسر او عیس یو در حقّ یعن تا حقّ را بشناسیم است داده بصیرت ما و به

تمام حقیقت هستی بر پایه خاصیت، شخصیت، ماهیت (. 21: 5یوحنا0«)یجاودان حقّ و حیات یخدا

ود خدا جو ذات الهی استوار است و تمام قوانین ریاضی، اخالقی، استداللی، منطقی و مذهبی، بدون و
 . استمفهوم و پوچ ، بیمعنابی

 ، او امینشویم ایمانی اگر ب(»03: 2تیموتائوس2)در اسارت آنها نیست منبع حقایق است اما خدا

 نیست ممکن تغییر کهی دو امر ب تا به(»01: 1عبرانیان«.)د نمودتوانمیزیرا خود را انکار ن ماندمی

 پیش در که یامید آن تا به بردیم پناه ما که یشود برا حاصل یقو یگوید، تسلّ خدا در آنها دروغ

یش ییر قابل تغییر است و این یک پایه هاوعدهخدا کامل و در  «.جوییم تمسّك است شده ما گذارده

ن د چنیتوانمی. تنها، قدرتی که دارای یک شخصیت و یک اراده کامل است ستمهم در شناخت او
و قدوسیت او در کمال و محبت خدا کامل است  امانت انجام داده باشد. اراده، شخصیت،خلقتی را 

 اوست.

 ماهیت خدا
باب متمم به چهار جنبه در بخش قبل راجع به خصوصیات خدا مطالعه کردیم، اما در این بخش منّ

 خواهیم پرداخت: و در ادامه به شخصیت او از ماهیت خدا

 خدا روح است 

 خدا جسم نیست و از ماده تشکیل نشده بلکه خدا روح است. 

او را  و هر که است خدا روح»چنین گفت: 20: 0در صحبت با زن سامری در انجیل یوحنا مسیح

از جنس انسان یا جسم و ماده نیست.  یعنی: خدا«. بپرستد یو راست روح باید بهیکند م پرستش

مسیح بعد از قیام و هنگام مالقات با شاگردانش  گوشت داشته باشد.د جسم، استخوان و توانمیروح ن

ببینید،  گذارده بر من و دست خود هستم من کنید که را مالحظه هایمی ها و پا ستد»به آنها گفت:

: 0(.)تثنیه31: 20لوقا«)است در من نگرید کهیم ندارد، چنانکه و استخوان گوشت روح زیرا که
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 د مرا ببیند و زندهتوانمین انسان ، چونیمرا ببین چهره گذاشت نخواهم من(»21: 33(.)خروج01ـ 05

 ، همانپدر است در آغوش که یا؛ پسر یگانهاست ندیده یخدا را هرگز کس(»01: 0یوحنا«.)بماند

 (. 01: 1ائوستیموت0(،)07: 0تیموتائوس0(،)05: 0(،کولسیان21: 0رومیان«.)او را ظاهر کرد

نمایش  ا برایدستور اکید داد تا هیچ گونه تمثال و تصویری ر ،به همین منظور خدا به قوم اسرائیل

 یکنید تا با وی م تشبیه که مرا به پس»(21ـ25: 01(،)اشعیا21ـ 00: 0ند)تثنیهو پرستش خدا نساز

اینها را  که ببینید. کیست برافراشته علیّیّن خود را به چشمان :گویدمی ؟ قدّوسباشم یمساو

 خواند؟ از کثرتی م آنها را بنام ، جمیعآورده بیرون لشکر اینها را بشماره که آفرید و کیست

 «.نخواهد شد از آنها گم ییک یو یتوانای و از عظمت قوّت

بودن  روح، اما استو دارای شخصیت  حتی انرژی نیست، بلکه روحر و بخاای از تودهابر یا  خدا مانند
بلکه او یک شخص واقف، تعیین کننده، دارای اراده، هوشمند و با  !دلیل بر خنثی بودن او نیستوی 

در  گویید کهی کردند و شما میم پرستش کوه ما در این پدران(»20ـ 21: 0)یوحنااحساس است.

 یتساع که کن مرا تصدیق زن یا: بدو گفت یباید نمود. عیس عبادت در آن که است یجای اورشلیم

ی نم را که خواهید کرد. شما آنچه پدر را پرستش در اورشلیم و نه کوه در این نه آید کهی م

 یساعت . لیکنیهود استاز  زیرا نجات کنیمی م عبادت دانیمی م را که امّا ما آنچهد، پرستیی دانید م

 خواهند کرد پرستش یو راست روح پدر را به یدر آنْ پرستندگانِ حقیق که است االن آید بلکهی م

کند  او را پرستش و هر که است . خدا روحاست خود را طالب پرستندگان این پدر مثل زیرا که

 (.00: 2قرنتیان0(،)07: 3قرنتیان2(،)2: 0پیدایش«.)بپرستد یو راست روح باید بهی م

 خدا نور است

و  خدا نور است ، کهنماییمی م شما اعالم و به ایماز او شنیده که یپیغام است و این(»5: 0یوحنا0)

دا خ در واقع ،استخدا در جاللی ساکن است که ساطع کننده نور  «.هرگز نیست یدر و ظلمت هیچ

ه این موضوع ی بعد بهآی اش ببینید.نور است و هیچ انسانی نتوانسته است او را در ابعاد نور جالل ابدی

و  الملوکو قادر وحید و ملك متبارک را آن آن که(»01ـ 05: 1تیموتائوس0کند:)اشاره می
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 که است یدر نور ساکن و تنها الیموت ظهور خواهد آورد. که به معیّن در زمان ّاالرباب رب

 و قدرت د دید. او را تا ابداالباد اکرامتوانمیو ن او را ندیده از انسان دیشد و اح نتوان آن نزدیك

 «.باد. آمین

پدید آورنده نور است و این به عنوان یکی از خصوصیات ماهیت خدا به حساب خدا نور]منبع نور[ و
مطلق و پاک است و به هیچ وجه فساد پذیر و قابل تغییر نیست. این نور ابدی  کامالً. این نور آیدمی

 حکیم یرا، خدا و نادیده یو باق یسَرمَد پادشاه یبار(»07: 0تیموتائوس0)و ییر قابل رویت است.

 «.تا ابداالباد باد. آمین و جالل وحید را اکرام

 خدا محبت است

 باشد، زیرا چنانکه یتا در روز جزا ما را دالور است شده با ما کامل همیندر  محبّت(»07: 0یوحنا0)

کند که او ی مذکور در مورد قلب خدا صحبت میآیه« هستیم همچنین جهان ، ما نیز در ایناو هست

ه کند، بلکه به این معنا است کمحبت است، اما این جمله به این معنا نیست که وی تنها محبت می
طبیعت و ماهیت  چون شخصا تعریف محبت استی محبت است. او ی واژهو شاکله خود معنا دا،خ

خود را داد تا هر  پسر یگانه نمود که را اینقدر محبّت زیرا خدا جهان(»01: 3او چنین است. )یوحنا

چرا خدا جهان را محبت نمود؟ زیرا  «.دیاب یجاودان حیات نگردد بلکه آورد، هالک بر او ایمان که

 از جمله فیض، رحمت، مهربانی، نیکویی، شودمیاو محبت است. کلمه محبت شامل ابعاد دیگری نیز 
 . کلمه محبت مطلق و ماهیتنمایدمیشفقت و چیزهای دیگری که خدا نسبت به مخلوقاتش ابراز 

 .کندمید چیزی جز محبت باشد. به همین منظور محبت توانمی. خدا ناستخدا 

 خدا آتش فرو برنده است

این آیه حاکی از قدوسیت خداست. قدوسیت  «.است برنده فرو ما آتش یزیرا خدا(»21: 02)عبرانیان

نکه مقابل آن را ندارد. البته به صرف ای در ایستادگیکه هیچ چیز ناپاکی توان  استخدا مانند آتشی 

خدا  «.نیست و یا سمبولی از آتش خدا آتش»کند؛را آتشی فروبرنده معرفی می کتاب مقدس خدا

                                                           
 بر این باورند که ماهیت وجودی خدا از جنس آتش است« زرتشت»مانند  هابرخی از آیین. 
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هداف خدا اعدالتی وجود داشته و یا با آتشی فرو برنده است یعنی هر چیزی که در آن ناخالصی و بی
 آن را در بر خواهد گرفت تا پاک و یا نابود شود. آتش مقدس خدا مغایرت داشته باشد،

برای معرفی خدا به عنوان آتش فرو برنده وجود دارد به  عهد جدیدهای زیادی در عهد عتیق و نمونه
 عنوان مثال:

 (.31، 20: 01پادشاهان0)مذبح آتشین (.1ـ 0: 3)خروجبوته افروخته (.07: 05)پیدایشچراغ افروخته
  (.05: 21)مکاشفهدریاچه آتش (.0ـ 0: 2)اعمالهای آتشینزبانه (.7ـ 1: 1)اشعیا]اخگر[ افروختهل زیا

 شخصیت خدا
  صوصیات منحصر به فرد خود را دارد:خدا دارای شخصیت است و این شخصیت خ

 خداخصوصیات ضروری )اساسی(ـ 1
یعنی نه شروع و نه پایانی دارد. خدا همیشه بوده، هست و  استخدای کتاب مقدس خدای ابدی 

ود وج باشد، خدا پدیده و مخلوق خداست یعنی پیش از اینکه زمانی وجود داشته ،"خواهد بود. زمان

. از یرا بیافرین مسکون و ربع وجود آید و زمین به هاکوه از آنکه قبل(»2: 11)مزمورداشته است

 ام او را برگزیده که من شما و بنده که گویدمی یهوه(»01: 03)اشعیا«.یخدا هستابد تو  تا به ازل

 ییخدا از من و پیش او هستم من آورید و بفهمید که ایمان من ، بهباشید. تا دانستهی م شهود من

ود دارد که در در کتاب مقدس، اصطالحات و آیاتی وج «.نخواهد شد هم و بعد از من مصوّر نشده

: 3معانی ضمنی به ابدی بودن خدا به عنوان یکی از خصوصیات ضروری او اشاره دارند: )خروج

( )هستم بگو: اهْیَه چنین اسرائیلی بن : بهو گفت.« هستم آنکه هستم: »گفت یموس خدا به(»00

 به آمین آمین: گفت بدیشان یعیس(»51: 1؛ )یوحناعهد جدیدمترادف آن در «. مرا نزد شما فرستاد

در اینجا خدا خود را با فعلی استمراری «. هستم پیدا شود من ابراهیم از آنکه پیش که گویمی شما م

 او نه در گذشته و نه در آینده است بلکه همیشه وجود دارد، « هستم آنکه هستم»کندمعرفی می

 (.0: 0(،)یوحنا01: 0(، )عبرانیان0: 0)پیدایش
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مرا  من یخدا ی: اگفتم(»20: 012)مزمور:استخدا در تمام نسل ها وجود داشته و او خدایی ابدی 

و مترادف  (05: 57(،)اشعیا1: 00اشعیا«.)تها اسنسل تو تا جمیع یبرمدار. سالها روزهایم در نصف

 ( است. 07: 0تیموتائوس:0(،)1: 0، 1: 0(،)مکاشفه21: 0:)رومیانعهد جدیدآن در 

 . بقای همیشگی2

خدا هم بقا است و هم  در واقع. برای بقا وابسته به هیچ چیز نیست خدا در خودش بقا دارد یعنی
 یک قایب ؛به عنوان مثال استوابسته به بقایی دیگر  ،. هر بقایی در خلقتبُرهانی بر موجودیتش

ود خدر حالی که بقای خدا وابسته به هیچ چیز نیست بلکه او در  ش وابسته استانسان به پدر و مادر

و بجا  نموده را عمل این که کیست(»0: 00(،)اشعیا00: 3(،)خروج3: 1(،)خروج1: 31بقا دارد)مزمور

 من باشمی م با آخرینو  و اوّل یهوه که ؟ مناست نموده را از ابتدا دعوت ، و طبقاتآورده

: 3(،)یوحنا07: 0تیموتائوس0«.)بود نور انسان بود و حیات در او حیات(»0: 0یوحنا«.)هستم

 است پسر را نیز عطا کرده دارد، همچنین پدر در خود حیات که زیرا همچنان(»21: 5(،)یوحنا01

  «.باشد داشته در خود حیات که

 . غیر قابل تغییر3
تخوش دس وی هاینقشهو هیچ گاه ذات، شخصیت، رفتار، احساسات، افکار و  تغییرناپذیر استخدا 

هر (»07: 0)یعقوبای بررسی این مطلب استفاده نمود:بر توانمیگردند. از آیات زیر تغییر نمی

 تبدیل نزد او هیچ از پدر نورها که شودمی و نازل از باال است نیکو و هر بخششِ کامل یبخشندگ

او تا  تا ابداالباد؛ تدابیر قلب است قائم خداوند مشورت(»00: 33مزمور«.)نیست گَردِش و سایه

: 0عبرانیان«.)است دیروز و امروز و تا ابداالباد همان مسیح یعیس(»1: 03عبرانیان«.)دهرالدّهور

 (.05ـ 00: 3(،)خروج01: 3مالکی (،)27: 012(،)مزمور02

 . قادر مطلق4
خدا قادر مطلق است و قابل مقایسه با هیچ موجودی نیست. هیچ چیز برای خدا ییر ممکن و ییر 

دا خاخالق و قدوسیت او باشد قابل اجرا است.  قابل انجام نیست و هر آنچه که در راستای شخصیت،
تمام خلقت هستی در زیر اقتدار و اختیار خدا  بالمانع است و در هر امری اختیار کامل دارد. یمقتدر
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های عظیم تا الکترون درون یک اتم، همگی در سایه این اقتدار خلق و . از کهکشانگرددمیاداره 

 و چون فراوان یاهآواز آب کثیر و چون یآواز جمع چون شنیدم(»1: 01)مکاشفهشوندمیاداره 

 گرفته ، سلطنتما قادر مطلق ی، زیرا خداوند خداهَلِّلویاهند: گفتمی شدید که یآواز رعدها

 من: »، گفتظاهر شده ابرام بر خداوند بود، ساله نود و نه ابرام و چون(»0: 07پیدایش«.)است

: 0(،)مکاشفه3ـ0: 0(،)یوحنا3: 05مکاشفه«.)شو و کامل بخرام من یرو . پیشقادر مطلق یخدا هستم

 محال یامر زیرا نزد خدا هیچ(»37: 0(،)لوقا21: 01(،)متی2: 02(،)ایوب21، 07: 32یا(،)ارم00

: 01پیدایش«.)دگردی و شد؛ او امر فرمود و قایم او گفت زیرا که(»9: 22مزمور«)تنیس

خواهد ی را م هر که بنابراین(»01: 1(،)رومیان07: 07(،)مکاشفه35: 0دانیال(،)05: 21(،)متی00

 «.سازدمی خواهد سنگدلی را م و هر که کندمی رحم

 . عالم مطلق 5
ا خد و اختیار او شفاف است. در نتیجه همه چیز در حضور ،استخدا عالم مطلق و بر همه چیز واقف 

 در آنِ قادر است که . خدا نسبت به امور آینده پیشدانی دارد زیرا اواستعالم بر گذشته، حال و آینده 

و  ، و بر بدانجاست در همه خداوند چشمان(»3: 05حال و آینده را رصد کند)امثالگذشته واحد، 

؟ یدور ن یو خدا هستم نزدیك یخدا : آیا منگویدمی یهوه(»20ـ 23: 23)ارمیا«. نگردمی نیکان

 مگر من نبینماو را  من تواند نمود که پنهان یمخف یرا در جا خویشتن یگوید: آیا کسیم خداوند و

: 3قرنتیان0(،)01ـ 0: 031)مزمور«.است این خداوند ؟ کالمسازمی را مملّو نم و زمین آسمان

: 21اشعیا«. )یغیرمتناه یو و حکمت او عظیم و قوّت است خداوند ما بزرگ(»5: 007(،)مزمور21

ما  کند، زیرا خدا از دلیم را مذمّتدلِ ما، ما  در هرچه ییعن(»21: 3یوحنا0(،)00: 05(،)امثال01ـ 05

 یزه(»33: 00(،)رومیان01: 05(،)اعمال01ـ 01: 01)پیدایش«. داندمیو هرچیز را  بزرگتر است

 است از کاوش او و فوق احکام است یخدا! چقدر بعید از غوررس و علم و حکمت یدولتمند عمق

 که از مردمان زیرا کیست(»00: 2قرنتیان0(،)27 :00(،)متی03ـ 02: 0)عبرانیان«. یو یطریقها
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 ندانسته کسنیز امور خدا را هیچ . همچنینمی باشد یدر و که انسان را بداند جز روح امور انسان

: 2تیموتائوس2(،)01: 3(،)اعمال23: 2(،)اعمال1: 03(،)مکاشفه2: 5ه)میکا«. اخد ، جز روحاست

 یچیزها(»01ـ 1: 01(،)اشعیا20ـ 20: 00(،)متی1ـ 1: 1(،)متی05ـ 03: 33(،)مزمور21: 01(،)متی01

و نظیر  . خدا هستمنیست یو دیگر هستم قادر مطلق یاد آورید. زیرا من به قدیم را از زمان اوّل

 من اراده که گویمی و م کنمی م بیان از قدیم نشده واقع را که . آخر را از ابتدا و آنچهین من

ید گواین را می(»01: 05)اعمال«. آورد را بجاخواهم خویش مسرّت یبرقرار خواهد ماند و تمام

: 00(،)اشعیا20ـ 21: 30)تثنیه«.عالم معلوم کرده است خداوندی که این چیزها را از بدو

 (.25ـ 20فصول (،)متی7، 2.)دانیال فصول(7: 05(،)اشعیا21
دیگری نیز اشاره کرده که در زیر به آنها خواهیم ی تشریح علم کامل خدا به واژگان کتاب مقدس برا 

 پرداخت:
 دانی خداپیش ـالف(

 صورت فرمود تا به معیّن را نیز پیش ، ایشانشناخت از قبل را که یزیرا آنان(»31ـ 21: 1)رومیان

 فرمود، معین از قبل را که یباشد. و آنانبسیار  از برادران زادهشوند تا او نخست متشکّل پسرش

گردانید،  عادل را که یگردانید و آنان را نیز عادل خواند ایشان را که یخواند و آنان را هم ایشان

 (.2: 0پطرس0(،)23: 2اعمال«.)داد را نیز جالل ایشان

 بینی خدا پیش ـب(

 ابراهیم خواهد شمرد، به عادل را از ایمان هاامتخدا  دید که پیش چون و کتاب(»1: 3)یالطیان

 (.30: 2اعمال«.)خواهند یافت از تو برکت هاامت جمیع داد که بشارت

 گویی خداپیش ـپ(

 حمسی بود که گفته خود، پیش یانبیا جمیع زبان به را که یاخبار خدا آن لیکن(»20ـ 01: 3)اعمال

 شما محو گردد و کنید تا گناهان و بازگشت توبه رسانید. پس انجام همینطور بهبیند،  باید زحمت

بود  شده شما اعالم یبرا از اوّل را که مسیح یاز حضور خداوند برسد. و عیس استراحت تا اوقات
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 جمیع زبان به مخدا از بدوِ عال چیز که معادِ همه او را پذیرد تا زمان باید آسمانی م بفرستد، که

، من مثل یشما نب یخداوند خدا که اجداد گفت به یاِخبار نمود. زیرا موس خود، از آن مقدّس یانبیا

کند بشنوید؛  شما تکّلم به او را در هر چه . کالمشما برخواهد انگیخت یشما برا برادران از میان

عد ب که یو آنان انبیا نیز از سموئیل گردد. و جمیع منقطع قوم را نشنود، از ینب آن که یو هر نَفْس

 «.اِخبار نمودند ایّام کردند، از این از او تکلّم

 پیش تعیینی خدا ـت(

 22، مسیح خون ییعن داغبی و  عیبیب برّه خون گرانبها چون خون به لکهب(»21ـ 01: 0پطرس0)

: 2قرنتیان0«.)شما ظاهر گردید یآخر برا در زمان شد، لکن معیّن از بنیاد عالم پیش که

: ، گفتشده نازل بر من خداوند کالم پس(»5ـ 0: 0(،)ارمیا1: 0تیموتائوس2،) (02ـ 01: 0پطرس0)(،7

 تو را تقدیس از رحم آمدنت از بیرون و قبل تو را شناختم بندم صورت تو را در شکم از آنکه قبل

تعیینی از گویی و پیشبینی، پیشدانی، پیشپیش بنابراین؛«. قرار دادم هاامت یو تو را نب نمودم

 .است "عالم مطلق بودن خدا"ثمرات 

 . حاضر مطلق 6
هیچ جایی در ابعاد زمان و مکان نیست که خدا به آن دسترسی نداشته باشد. خدا حاضر مطلق است. 

ر اینجا که بخشی از خدا د توان گفتجایی به جای دیگر منتقل شود، لذا نمی ت نیست که ازخدا کمیّ
 و بخشی دیگر در جایی دیگر است. 

 ، آیا در زماناستخدای در جسم  مسیح اگر که در این مورد همیشه مطرح بوده این است که سوالی
، آسمان از وجود خدا خالی شده بود و خدا دیگر در آنجا نبود؟ این یک (00: 0ظهور اولیه مسیح)یوحنا

. خدا در هر لحظه از زمان در همه جا حضور شودمیها سنجیده نزیرا خدا با کمیت استبحث بیهوده 
ـ 27: 07زیرا که او حاضر مطلق است)اعمال استدارد و این خاصیتِ استثنایی و منحصر به فرد خدا 

. از ما دور نیست ییک از هیچ ، بیابند، با آنکهکرده شاید او را تفحّص کنند که طلبتا خدا را (»21

از  اند کهشما نیز گفته یاز شعرا یبعض چنانکه و وجود داریم و حرکت گیدر او زند زیرا که

ـ 23: 23(،)ارمیا02ـ 7: 002(،)مزمور01ـ 05: 21(،)پیدایش1ـ 1: 01رومیان«.)باشیمیاو م نسل
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 ایشان شوند، آنجا درمیان جمع من اسم نفر به دو یا سه که ییزیرا جا(»21: 01(،)متی20

 یپا و زمین من یها کرس : آسمانگویدمی چنین خداوند(»0: 11(،)اشعیا21ـ 01: 21متی«.)حاضرم

: 1)اشعیا«. اکج من آرام مکان؟ و کنید کجا استی بنا م من یبرا که یاخانه ، پساست انداز من

: 1پادشاهان0(،)01: 1تواریخ2(،)2: 03(،)اشعیا00: 33(،)خروج02: 3)خروج (23: 0(،)افسسیان3
 (.0ـ 2: 1(،)عاموس27

  2خداشناسیبخش هفتم:
بخش خصوصیات اخالقی خدا را بررسی خواهیم کرد. لزوم درک این مسئله بسیار مهم است، در این 

صویری ، تد همانند بسیاری از ادیانتوانمیخصوصیات اخالقی خدا به درستی درک نشود، چرا که اگر 
 در ذهن انسان تداعی کند. و خطرناک از خدا را نادرست

، به عنوان دو نیرو با قدرتی یکسان معرفی به عنوان مثال در آیین زرتشت، اهورا مزدا و اهریمن
ادعای  ،. یعنی یک قطباندگرفتهضاد از یکدیگر قرار در دو قطب متشوند که در رویارویی باهم می

نیکی مطلق و دیگری ادعای شرارت و پلیدی مطلق را دارد و چون هر دو در یک جایگاه قرار دارند 
 ی حقیقت هستند!؟که کدام قطب، بیان کننده گرددمیاین سوال مطرح 

را داراست همان نیروی شرارت و پلیدی باشد و شاید هم  شاید آن طرف که ادعای نیکویی مطلق
با قدرتهایشان برابر و اصل هستند و هیچکدام به عنوان پدیده  بلعکس! زیرا که هر دو قطب در موازنه

 فرع نیست.    نیرویی که به یکباره بوجود آمده،ـ قدرت و 
شرارت، یک پدیده است.  ر واقعد. است «شرارت، فرع»و « خدا، اصل»درحالی که در ایمان مسیحی، 

ت که لذا الزم اس، اما شرارت و پلیدی یک پدیده است. استیعنی نیکی مطلق همیشه بوده و ابدی 
کاتی . این خصایص شامل نبشناسیم و درک کنیم کامالًما، خصوصیات خدا را به عنوان نیکی مطلق 

که در زیر با استناد به کالم خدا همچون؛ قدوسیت، عدالت، محبت و امانت کامل و مطلق خدا است 
 و آیات مرتبط به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

 . قدوسیت خدا 1 
است منظور پاکی دوسیت خدا در میان هر جا صحبت از قکامل و مطلق است. ]جدا شده[ خدا قدوس

ذاتاً از گناه مبرا و در این موضوع مطلق است و هرگز متحمل آن نخواهد  خدا مطلق اوست، چون
ه او آموزش ب یعنی گیرد.نمیو از جایی سرمشق  استقدوسیت خدا یک خصوصیت درونی و ذاتی شد. 
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قدوس کامل است و در قدوسیت قداست داده نشده، بلکه او در ذات و تمام افکار، اراده و احساساتش 
فکری  ی اساسیهایهاقدوسیت یکی از پارد. حیات دائم و بدون تغییر و نوسان را د خود، توانایی یک

 جماعت یتمام(»2: 01)الویان:گویدمیباره چنین . کالم خدا در آیات زیر در ایناستدر کتاب مقدس 

 قدوسشما  یخدا یهوه من باشید، زیرا که بگو: مقدس ایشان ، بهکرده را خطاب اسرائیلی بن

 نمایید و مقدس خود را تقدیس ، پسشما هستم یخدا یهوه زیرا من(»05ـ 00: 00)الویان«. هستم

مسازید.  خزند نجسیم بر زمین که یحشرات ههم را به خویشتن پس هستم قدوس باشید، زیرا من

باشید  مقدس ، پسشما باشم یتا خدا آوردم مصر بیرون شما را از زمین که هستم یهوه زیرا من 25

 «. هستم قدوس زیرا من

: 1(،)ایوب1: 0مکاشفه(،)3: 1(،)اشعیا03: 0(،)حبقوق05: 57(،)اشعیا00: 05(،)خروج01: 0پطرس0)
ای بود که خدا در زمان مکاشفه (. قدوسیت اولین31: 31(،)خروج2: 21(،)مزمور0ـ 3: 05(،)مکاشفه01

( را مطالعه نمایید. و همچنین قدوسیت اولین 05ـ 0: 3ایشان داد)خروج اسرائیل بهزادی بنیآ

شد  و واقع(»05ـ 03: 5ای بود که بین یوشع و خداوند هنگام تسخیر اریحا اتفاق افتاد)یوشعمکالمه

 با شمشیر برهنه یمرد اینك ، دید کهخود را باال انداخته چشمان نزد اریحا بود که یوشع چون

یا از  یآیا تو از ما هست: گفت ، او راآمده ینزد و بود. و یوشع ایستاده یو خود پیش در دست

 زمین به یرو یوشع پس .آمدم االن که هستم خداوند سردار لشکر من ، بلکهی: نگفت ما؟ دشمنان

 یوشع به سردار لشکرخداوند گوید؟یم خود چه هبند به قایمآ: گفت وی کرد و به ، سجدههافتاد

 نینچ . و یوشعاست مقدس یاتو ایستاده که یزیرا جای کن بیرون خود را از پایت نعلین که گفت

 «.کرد

(. قدوسیت، 7ـ 0: 1رسالت اشعیا به او ارائه داد)اشعیا سِپَ ترین رویایی بود که خدا دراساسیقدوسیت 
ی اجتماع در باالی کوه به ی آن را در برپایی خیمهای منحصر به فرد بود که خدا نمونهمکاشفه

اجتماع بود که خدا آن را در سمبول قدوسیت عنصر اصلی خیمه(. 25ـ 02: 01موسی نشان داد)خروج
: 1پادشاهان0(،)37ـ 31: 21ترین جایگاه اجرا نمود)خروجمقدساالقداس به عنوان طال و در قدس

01.) 
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باید در حضور خدا تقدیس و در مکان مقدسی که او تدارک دیده بود به  ، قربانی تخصیص داده شده
ی تنها از آن کاهن بود. قدوسیت الزمه ،( و کهانت مقدس23، 7ـ 0شد)الویان فصولخدا تقدیم می

   (.01ـ 1خدا بود)الویان فصولخدمت یک کاهن در حضور 
اب . در کتاستتخت خدا بر پایه قدوسیت او بنا شده و این یک اساس بنیادی در شخصیت خدا 

 هاامتخدا بر (»1: 07حبت، از قدوسیت خدا صحبت شده است)مزمورمقدس پیش از فیض و م

: 11مزمور(،)2: 17(،)مزمور00: 11)مزمور«. تاس خود نشسته قدس کند. خدا بر تختیم سلطنت

 (.0: 05(،)مکاشفه1

تا نرهاند و  نیست کوتاه خداوند دست هان(»2ـ 0: 51)اشعیاشودمیخدای قدوس متحمل گناه ن

 و گناهان است شده شما حایل یشما و خدا شما در میان یخطایا لیکن. تا نشنود ین او سنگین گوش

 (.03: 0)حبقوق«. تا نشنود است او را از شما پوشانیده یشما رو

کار  ما را با تو چه ریناص یعیس یا(»20: 0قدوس مطلق و از هر جهت کامل است)مرقس، عیسی

 «!خدا قدّوس ی، ایکیست شناسمی؟ تو را میکردنِ ما آمد هالک ی؟ آیا برااست

لیکن تسلی دهنده (»21: 00فرستاده شده است)یوحناالقدس برای تقدیس و تخصیص ایمانداران روح

فرستد، اوهمه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه که پدر او را به اسم من می القدسروحیعنی 

 (.01ـ 05: 0پطرس0(،)01: 02(،)عبرانیان00: 2عبرانیان«.)به یاد شما خواهد آورد به شما گفتم

 . عدالت مطلق و کامل خدا2
الت عد توانمی. حتی ست بلکه او عادل مطلق و کامل نیز هستخدا قدوس کامل و مطلق انه تنها 

العملی است که بر پایه قدوسیتش در خدا را نتیجه قدوسیت او دانست. عدالت خدا، عملکرد و عکس
 . یابدبروز می مقابل هر امری که بر خالف افکار و اراده اوست

تا گناه، داوری و قضاوت شده و گناهکار مجازات گردد و این مجازات،  نمایدمیقدوسیت خدا ایجاب 
که با کمال  بینیمخدای قدوس را در عمل )عدالت( می . در آیات زیر،است عدالت و دادخواهی خدا

و اما به اهل تعصب (»1ـ 1: 2)رومیاند:نمایمیعدل و راست بودنِ در فعل، نسبت به مخلوق عمل 

بلکه مطیع ناراستی میباشند، خشم و غضب وعذاب و ضیق بر هر نفس  کنندمیکه اطاعت راستی ن
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در آتش مشتعل (»1: 0تسالونیکی2«. )، اول بر یهود و پس بر یونانیشودمیبشری که مرتکب بدی 

 «.کنندمیرا اطاعت ن مسیحو انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی شناسند وانجیل خداوند ما 

لوق ادالنه خدا با مخدر رفتار ع تماما مبتنی بر قدوسیت او است و این عملکردی است که  عدالت خدا
 بررسی نمود: اساسی در دو قطب توانمیعدالت خدا را  مبرهن است. کامالًخویش 

  عدالت خدا در مجازات گناه )قطب منفی( ـالف(

روزی که از آن خوردی، اما از درخت معرفت نیك و بد زنهارنخوری، زیرا (»07: 2پیدایش)

و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی (»1ـ 1: 2(،)رومیان32: 0رومیان«.)هرآینه خواهی مرد

بلکه مطیع ناراستی میباشند، خشم و غضب وعذاب و ضیق بر هر نفس بشری که مرتکب  کنندمین

 «، اول بر یهود و پس بر یونانیشودمیبدی 

 عدالت خدا در دادن پاداش )قطب مثبت( ـب(

رام و بقایند، حیات جاودانی اک طالب جالل، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو(»7: 2)رومیان

و عار مسیح رادولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی (»21: 00)عبرانیان«. را

 آقای او به وی گفت: آفرین(»20: 25(،)متی00: 51(،)مزمور03ـ 1: 7)تثنیه«. داشتمجازات نظر می

ای غالم نیك متدین! بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به 

 «.وشادی خداوند خود داخل ش

داوری و مجازات شود و از  ،که گناه، انحراف و ناپاکی کندمیایجاب  خدا عدالتسو از یک بنابراین: 
ن ایپاداش دریافت نماید. اش در مقابل خدا درست است، ـ شخصی که موضع سویی، شخص عادل

کرده و براساس اوفادی خود به آن اشاره  است که کتاب مقدس در تمام  تار و پود و بافتِ مبحثی
های خدا مبتنی بر عدالت و حقیقت و عاری از گناه و انحراف تمام راهکه »کند:آن گزین می

های او انصاف است. خدای صخره است و اعمال او کامل. زیرا همه طریقاو (»0: 32)تثنیه«است

( بیان 00، 7: 1(،)دانیال5ـ 0: 00(،)اشعیا25: 01)پیدایش«.امین و از ظلم مبرا. عادل و راست است او

ای خداوند عدالت ازآن تو است و رسوایی از آن ما »از آن خداوند است؛ د که عدالت تماماًنکنمی



79 
 

امروز شده است از مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و همه اسرائیلیان چه نزدیك و است. چنانکه 

اند در آنها پراکنده سبب خیانتی که به تو ورزیده چه دوردر همه زمینهایی که ایشان را به

آورد زیرا که یهوه خدای ما  ساختهای. بنابراین خداوند بر این بال مراقب بوده، آن را بر ما وارد

 «.عادل است اما ما به آواز او گوش نگرفتیم کندمیکارهایی که در همه 

که در آن عدالت خدا مکشوف (»07: 0رومیاننها در کتاب مقدس مکشوف شده است)عدالت خدا ت

: 01)مکاشفه«.، از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمودشودمی

(. 25: 07یوحنا(،)20: 05(،)اشعیا33: 1(،)نحمیا05: 1(،)عزرا1: 02تواریخ2(،)00: 11(،)مزامیر7ـ 5
از خصوصیات انسان جدیدی است که در مسیح به صورت و شباهت  ،عدالت و قدوسیت حقیقی

انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت  و(»20: 0شخصیت عیسی تبدیل شده است)افسسیان

 «. ست بپوشیدوقدوسیت حقیقی آفریده شده ا

 . محبت مطلق و کامل خدا3
محبت مطلق و کامل خدا یکی از خصوصیات منحصر به فرد کتاب مقدس و خدای ایمانداران به 

قدوسیت و عدالت خدا وجود داشته  ادیان و باورهای دیگر شاید تعالیمی مبتنی بر. در استمسیح 
 .شودمیاما ایمان به محبت مطلق خدا، فقط در باور مسیحی دیده  ،باشد

 قابل بررسی است:جنبه  1از  این محبت منحصر به فرد

 محبت، طبیعت و ذات قلبی خداالف(ـ 
این یعنی، دلِ خدا محبت است. خدا نه فقط محبت دارد بلکه خود او محبت است. محبت خدا کاملیت 

محبت، نیروی  در واقع. دهدمیکه او را در مسیر محبت به مخلوق خویش حرکت  استاحساس خدا 
ن و سبب جاری شدن ای نمایدمیای است که ذات خداوند را نسبت به مخلوقش معطوف محرکه

  شود.یم گان ابرازگیرندم به انسان و مخلوقاتش در مقوّ ،محبت از سمت خالق  به عنوان منبع محبت
میان سه اقنوم تثلیث است ـ در محبت باید یک  گانهوجود اتحادی سه ،محبت خدای جالب در نکته

ک ی ی مبتنی بر محبت؛یعنی در یک رابطه و یک عشق وجود داشته باشد.عاشق، یک معشوق 
شخص خدا و در  حضور داشته باشند. این امر درمحبت کننده، یک گیرنده محبت و خود محبت 

عامل  القدسروحو  گیرنده محبت پسر، دهنده محبت پدر :شودمیبه زیبایی دیده « اصل تثلیث»
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کند. ( برای ما تشریح می01: 3هستند. کالم خدا با کمال وضاحت این موضوع را در)متی محبت

 «این است پسر محبوب من»مد، صدایی از آسمان شنیده شد کهزمانی که مسیح از آب تعمید بیرون آ

حبت و بالفاصله، م نمایدمیای است که محبوب خویش را در پسر معرفی پدر محبت کننده ،در اینجا

اما عیسی چون تعمید یافت، فوراً از »گیرد.ی یک کبوتر قرار میبر مسیح در نمونه القدسروحدر 

آب برآمد که در ساعت آسمان بروی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، 

 «.آیدمیبر وی 

لیکن تا جهان بداند »کنند:( پدر را در حال ابراز محبت دائم معرفی می30: 00( و )یوحنا01: 3)یوحنا

ر می کنم. برخیزید ازاینجا که پدر را محبت می نمایم، چنانکه پدر به من حکم کرد همانطو

 «. برویم

قدرت ظلمت رهانیده، به  و ما را از»کند که محبوب پدر است:(پسری را معرفی می03: 0)کولسیان

 «.ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت

االن خدای امید، شما »القدس هستند:حی محبت رو( بیان کننده03: 05( و )رومیان22: 5)یالطیان

 «.در امید افزوده گردید القدسروحرا از کمال خوشی وسالمتی در ایمان پر سازد تا به قوت 

. ودشمیاوست که نه فقط در خلقت بلکه در نجات هم به انسان داده  یمحبت خدا در ذات تثلیث
قربانی عیسی مسیح بر روی اما به خاطر فدیه و  ،نمایدمیرا در عدالت داوری  «گناه»قدوسیت خدا، 

روانه « گناهکار»ه سمت ما انسانهای داوری بر او قرار گرفت و محبت خدا ب صلیب، تمامی آن
 (. 01ـ 01: 0یوحنا0)شد

آن را در میان هم،  تا ایشان خدا قصد این دارد که محبت وجودی خود را به قوم خود نیز منتقل سازد
، 1: 0یوحنا0(،)00: 03نقرنتیا2(،)35ـ 30: 03(،)یوحنا21ـ 20: 07یوحنا)ابراز و به دنیا متجلی سازند

دانسته و باور و ما  سد زیرا خدا محبت استشنانماید، خدا را نمیو کسی که محبت نمی»(01

ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هرکه در محبت ساکن است در کرده

(. 21: 2انی(،)یالط7: 00(،)مزمور23: 00(،)یوحنا03، 1ـ 1: 7تثنیه«.)ن است و خدا در ویخدا ساک
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به همین (»35ـ 30: 03)یوحناکند در محبت ساکن است. زیست میهرکه در خدا (01ـ 01: 0یوحنا0)

همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. به شما حکمی تازه 

دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنانکه من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت می

 «.نمایید

 نیكويی كامل خدا ـب(
ن نیازهای مخلوقاتش خدا همیشه درصدد محافظت و مهیا نمود ی این کهنیکویی کامل خدا یعن
روی نیکویی خویش در راه برکت دادن، حفاظت، امنیت و پاسخ به نیازهای  است. خدا توامان و از

های وی خداوند برای همگان نیکو است. و رحمت»(01،05،1: 005)مزمورکندمیحرکت قوم خود 

. دهیو تو طعام ایشان را در موسمش می باشدمنتظر تو میهمگان چشمان . بر همه اعمال وی است

: 1(،)متی00: 31. )ایوب«نمایییر میکنی و آرزوی همه زندگان را سدست خویش را باز می

یا آنکه دولت مهربانی (»0: 2(،)رومیان07: 00(،)اعمال20: 010(،)مزمور5: 31(،)مزمور05: 5(،)متی21

  «.کشددانی که مهربانی خدا تو را به توبه میو نمی شماریحلم او را ناچیز می و صبر و

 فیض خدا  ـپ(
ا فکر بخشش در مسیح نه بلیاقت آن را نداشته و نخواهیم داشت.  هرگز فیض یعنی بخششی که ما

ض صرفا این فیدارد. شود و نه کسی لیاقت آن را و تالش انسان نسبت به خشنودی خدا اکتساب می
ـ 1، 2: 0)افسسیانگیردفرض ایمان به مسیح در اختیار انسان قرار میپیشبدلیل خواست خدا و با 

برای ستایش جالل فیض خود  .خداوند بر شما باد مسیح فیض و سالمتی از جانب پدر ما خدا و(»7

که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش 

: 0تیموتائوس2(،)2: 3(،)افسسیان1ـ 5: 2)افسسیان«. ایمگناهان را به اندازه دولت فیض او یافته

 (.01ـ 07: 3تسالونیکی2(،)0: 0(،)تیطس2
. خدا از روی فیض خود در مقابل شودمیخدا نسبت به گناهکار فیض خدا شامل تحمل و صبر 

چنانکه بعضی  نمایدمیخداوند در وعده خود تاخیر ن(»1: 3پطرس2است)صبور و متحمل  ،گناهکار

خواهد که کسی هالک گردد بلکه همه به نماید چون نمیپندارند، بلکه بر شما تحمل میمی تاخیر
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و اگر خدا چون اراده (»22: 1رومیان)(. 1: 30(،)خروج1: 2(،)رومیان21: 3پطرس0«.)توبه گرایند

نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خویش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هالکت 

  «.آماده شده بود، به حلم بسیار متحمل گردید

 رحمانیت خداـ ت(
رحمانیت، شفقت و دلسوزی خدا برای وضعیت عاجزانه و ناتوانی کامل انسان گناهکار در مقابل گناه 

ان الیق آن است بر او بخشیده . به عبارتی دیگر رحمانیت خدا یعنی مجازاتی را که انساست

 ما لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با(»0: 2شود)افسسیان

: 21)خروج،(72،  51: 0(،)لوقا7: 55(،)اشعیا30ـ 31: 00(،)رومیان03: 012(،)مزمور00: 5)یعقوب«.نمود

پس رحیم باشید (»31 :1)لوقا(،01: 15(،)مزمور0: 2تیموتائوس2(،)2: 0تیموتائوس0(،)0: 0(،)تیطس1

تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا (»05: 5متی).«چنانکه پدر شما نیز رحیم است

  «.باراندو باران بر عادالن و ظالمان می سازدمیکه آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع 

 دلسوزی و شفقت ـث(
اهم قدری ب ،ارند، اما در توجه به معانی ضمنیشفقت خدا با رحمانیت او در حالی که به هم شباهت د 

مانی ز گیرد،میسرچشمه  که از رقت قلبمتفاوت هستند. رحمانیت، یک حس دلسوزی در عمل است 
در یمهای ما شراکت دارد، یا  او با ما همدل و در واقع خدا نسبت به ما دلسوز است گوییم؛میکه 

دید، دلش  و چون جمع کثیر(»31: 1)متی«.کنددر مشکالت ما را همراهی میخدا »توان گفت:می

: 00)متی«.شبان، پریشان حال و پراکنده بودندبر ایشان بسوخت زیرا که مانند گوسفندان بی

: 005(،)مزمور05: 11(،)مزمور31: 71(،)مزمور21: 05(،)لوقا32: 05(،)متی27: 01(،)متی00

خداوند رحمان و کریم است دیرغضب و بسیار رحیم. تا (»01ـ 1: 013(،)مزمور7: 031(،)مزمور1

ما موافق گناهان ما عمل  به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با

ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به 

ی که مشرق از مغرب دور است، به اهمان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه
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همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر برفرزندان خود رئوف است همچنان 

دارد که ما خاک هستیم. و یاد می داندمیرا  نماید. زیرا جبلت مافت میند برترسندگان خود رأخداو

. بر آنانی که عهد او شناسدنمیدیگر آن را گردد و مکانش وزد ونابود میزیرا که باد بر آن می

تا آنها را به جا آورند. لیکن رحمت خداوند بر  دارندمیفرایض او را یاد  کنند ورا حفظ می

اما انسان، ایام او مثل گیاه  ترسندگانش ازازل تا ابداالباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. و

 «.شکفدهمچنان می است، مثل گل صحرا

 ـ مهربانیج( 
انسان را  ت بهدل لطیف و حساس خدا نسبی، نیکویی خدا در لطافت خویش است. به عبارتی؛ مهربان

توان در آیات زیر به وضوح مشاهده کرد: ویند. ابعاد مختلف محبت خدا را میگمیمهربانی 

که با ما  لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود(»7ـ 0: 2)افسسیان

نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم بامسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات 

 های آینده دولتاید. و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. تا در عالمیافته

 «.نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما درمسیح عیسی دارد ظاهر سازدبی

پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و (»02: 3سیان)کول

(. و همچنین 03: 2(،)یوئیل01، 1: 50،)اشعیا(20: 30(،)مزمور0: 3)تیطس«. تحمل و حلم را بپوشید

رحمانیت، محبت، فیض، لطف یا مهربانی خدا را در کنار  توانمیدر آیات زیر از نامه پولس به تیطس 

ما خدا ظاهر شد، نه به سبب لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده (»7ـ 0: 3)هم مشاهده نمود: 

اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و 

او را به ما به دولتمندی افاضه نمود، به توسط نجات دهنده تازگی ای که از روح القدس است؛ که 

 «.ما عیسی مسیح، تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث گردیم بحسب امید حیات جاودانی
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 . امانت کامل خدا4

 .استقابل اعتماد، وفادار، قابل اتکا و راستگو  کامالًماهیت و ذات او خدای ما خدایی امین است. 
 ، صادق، شفاف و به وثوق است.حقیقت در کالم او گنجانیده شده است تمام

ای یهوه تو خدای من هستی پس تو را تسبیح (»0: 25)اشعیا:دهندمیآیات زیر به این حقیقت شهادت 

ای وتقدیرهای قدیم تو امانت و راستی ، زیرا کارهای عجیب کردهگویممیخوانم و نام تو را حمد می

 «.است

پس بدان که یهوه، خدای تو، اوست خدا، خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی (»1: 7)تثنیه

: 01)اشعیا«. داردتا هزار پشت نگاه می آورندمیو اوامر او را بجا  دارندمیکه او را دوست 

 (.05: 11(،)مزامیر21: 5(،)یوحنا3: 07(،)یوحنا37: 11(،)مزامیر0: 32(،)تثنیه7

«. خوانده است خداوند ما مسیحین است خدایی که شما را به شراکت پسر خود ام(»1: 0قرنتیان0)

 (.03: 01قرنتیان0)

ما ا(»3: 3تسالونیکی2)«.امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد(»20: 5تسالونیکیان0)

ن قوم خدای امی«. امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریرمحفوظ خواهد ساخت

: 00(،)عبرانیان23: 01(،)عبرانیان07: 2(،)عبرانیان03: 2تیموتائوس2)خودش را استوار خواهد کرد.
 (.1: 0یوحنا0(،)01: 0پطرس0(،)00

که در وی ساکن و مطلق ست که تمام این خصوصیات اخالقی خواست و آرزوی خدا این ابنابراین؛ 

پس »(05: 20)متیاو نیز متشکل شود. قوم و کلیسایشدگانِ یافتگان و فدیهشخصیت نجات در است

آن غالم امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین 

: 2تیموتائوس2(،)1: 3(،)یالطیان2: 0قرنتیان0(،)02ـ 01: 01،)لوقا(23، 20: 25)متی«. خوراک دهد

بره بر ایشان غالب خواهد آمد، زیرا که او  یشان با بره جنگ خواهند نمود وا(»00: 07(،)مکاشفه2

 االرباب و پادشاه پادشاهان است و آنانی نیز که با وی هستند که خوانده شده و برگزیده ورب

 «.نداامین
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 1: تثلیث هشتمبخش 

هد عکه در  ایمان دارند القدسروحبه یک خدا در سه شخص پدر، پسر و حقیقی مسیحی ایمانداران 

از جهت جسم، تمامی  وی]مسیح[ که در(»1: 2شود)کولسیانمعرفی می «وهیتال»یبا واژه جدید

( در این مورد چنین 21ـ 01: 0رومیان)و همچنین پولس در رساله «.پری الوهیت ساکن است

زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله »نویسد:می

شناخت،  توانمیتا ایشان را عذری نباشد. چونکه آنچه از خدا  شودمیکارهای او فهمیده و دیده 

 «. است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است در ایشان ظاهر

اند مطرح بوده که در کجای کتاب همیشه این پرسش از سوی ایماندارانی که تازه به مسیح گرویده
الواقع کتاب مقدس، خدای ابدی یا الوهیتی که در ی تثلیث اشاره شده!؟ فیمقدس مستقیما به واژه

مسیح  اطنمایان ساخته. در این ارتب القدسروحدر سه شخص پدر، پسر و مسیح به ما معرفی شده را 

را شاگرد سازید و ایشان رابه اسم اب و ابن و  هاامتپس رفته، همه »به شاگردانش گفت:

زمان تعمید  که خوانیم( می07ـ 01: 3(. همچنین در)متی01: 21.)متی«القدس تعمید دهیدروح

رسید  آنگاه خطابی ازآسمان در»در یک جا و همزمان حضور دارند: القدسروح، پدر، پسر و عیسی

از آب برآمد که در  اًیافت، فور اما عیسی چون تعمید او خشنودم، است پسر حبیب من که از که این

در «. آیدمیساعت آسمان بروی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی 

زیرا (»1ـ 7 :5یوحنا0کنیم که سه اقنوم تثلیت همزمان در یکجا حضور دارند:)ادامه به آیاتی اشاره می

 (. 07ـ 1: 00)یوحنا«. ، یعنی روح و آب و خون؛ و این سه یك هستنددهندمیسه هستند که شهادت 

 ستای مسیحی بسیار واضح بیان شده است و بیانگر این مطلب هانامهباور به اصل تثلیث در اعتقاد 
ما به یک خدای حقیقی و ازلی و ابدی ایمان داریم که خود را در سه شخص پدر، پسر و »که

اما در ذات ییر  ص، مشخص و متمایز از یکدیگر،این سه شخ .به ظهور گذاشته است القدسروح
در  .الل و طبیعت یکسان و ازلی و ابدی هستندقابل تجزیه، در جایگاه و ذات مساوی، در قدرت، ج

 . است ییر قابل تجزیه و تقسیمتثلیث واحد، اما در ذات و شخصیت  نتیجه خدای
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اما همیشه آن را عنوان پدر، پسر و  ،کندمیکتاب مقدس با وجود اینکه در مورد شخص خدا صحبت 
ت اسموجودی  یهمیشه تداعی کننده ،در افکار انسانی «شخص»کلمه . دهدمینشان  القدسروح
را در قالب یک موجود محدود به اسم انسان یا  «شخص»ما  در واقع قابل روئیت و لمس باشد، که

. شودیمشخص به یک قالب محدود انسانی تعبیر ن یاما در کتاب مقدس کلمه دانیم.میشبیه انسان 
 و به سه موجود جدا از هم در واقع، القدسروحپدر، پسر و  ؛ سه شخصِگوییممییعنی زمانی که 

 به وضوح، چرا که مغایر با ذات و ماهیت خدای کتاب مقدس است. کالم خدا کنیممیمحدود اشاره ن
صیت بیشتر جنبه شخ رودمیبه کار  القدسروحشخص که برای پدر، پسر و  یکه کلمه دهدمینشان 

 محدود کننده به زمان و مکان.  یدارد تا قالب
دان هیاتبرای اولین بار توسط یک الاین کلمه  اشاره نشده، تثلیثی در کتاب مقدس مستقیماً به واژه 

و یا سه  انتثلیث، سه انساقنوم معرفی شد. منظور ترتولیان این نبود که سه بزرگ به نام ترتولیان
در واحد بودن خدا یک وی این بود که بلکه منظور  ،انسان و قابل تجسم هستند مانندشخص 

گفت که  توانمیبلکه  !نیست 0+0+0=3 "تثلیثاصل"یعنی»؛وجود دارد ر یک[سه د]گانگیسه

0=0x0x0 است.»  
اش در تثلیث معرفی کرده و این خود را در طبیعت و ماهیت وجودی خدای کتاب مقدس همیشه

، نمونه، سمبول از طریق از پیدایش تا مکاشفهمعارفه، مسیری متوالی را در تمام بافت کتاب مقدس 
 ا، امکه خدای ما یک خدا است دهدمیاین نشان  پیموده است. عملکرد، ظهور، مکاشفات و اعالنات

 انسانی قابل فهم باشد.  و ادراک ظاهر ساخته تا برای ما در زبان شخص خود را در سه
ز و مایتوجه گانگی خویش، . اما این خدا در سهاستییر قابل تقسیم و تجزیه  "بنابراین خدا واحد

آیا کتاب مقدس به سه خدا اشاره دارد!؟ مسلما کتاب مقدس، چه . سازدمیمشخصِ خود را نمایان 
آموزد که خدا واحد است و تمامی خلقت در تسلط و حاکمیت یک در عهد عتیق و چه جدید به ما می

. ازیمپردمیدر زیر به چند نمونه از آیات درباره وحدانیت خدای تثلیث در کتاب مقدس خدا قرار دارد. 

این برتو ظاهر شد تابدانی که یهوه خداست و غیر از او (»31، 35: 0ق: )تثنیهعهد عتی ها درنمونه

 دل خود نگاه دار که یهوه خداست، باال در آسمان و پایین بر دیگری نیست. لهذا امروز بدان و در

                                                           
   ی علم معانی پرست بدنیا آمد، او در زمینهای رومی و بتخانواده در کارتاژ و 061کوینیوس ترتولیانوس در حدود سال

کرد و به عنوان حقوقدان مشغول بکار بود. حوالی بیان و حقوق به تحصیل پرداخت و احتماال مدتی در روم زندگی می

 کرد.ی عمر خود را صرف نگارش آثار متعددی در دفاع از ایمان مسیحی مسیحی شد و پس از آن بقیه 091سال
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: 11(،)مزمور22: 7سموئیل2(،)2: 2سموئیل0(،)21: 3)خروج«.دیگری نیست روی زمین و

زیرا یهوه آفریننده آسمان که (»01: 05(،)اشعیا01: 03(،)اشعیا1، 1: 00(،)اشعیا01: 13(،)مزمور01

خدا است که زمین را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نیافرید بلکه به جهت 

 «. : من یهوه هستم و دیگری نیستگویدمیسکونت مصور نمود چنین 

اول همه عیسی او را جواب داد که (»21: 02)مرقس:جدید عهدخدا در  های اشاره به وحدانیتنمونه 

: 1قرنتیان0«.)خدای ما خداوند واحد است ای اسرائیل، خداوند احکام این است که بشنو

 (.07: 0؛  5: 2تیموتائوس0)(،01: 2(،)یعقوب1: 0(،)افسسیان21: 3(،)یالطیان32: 02(،)مرقس0
وجود دارد و این  القدسروحگانگی شخص پدر، پسر و سه دهد که در خداکتاب مقدس تعلیم می

انه در ذات خدا، به هیچ وجه وحدت خدا را رد نکرده بلکه درک این وحدت را در ابعاد گاتحاد سه
او  تا ما بتوانیم رساندمیخدا خود را در این سه شخص به ظهور  در واقع .سازدمیذیر پتجربی امکان
 را بشناسیم. 
از دو واژه استفاده کرده که در دو پارت مجزا  در زبان عبری «واحد»ی در مورد کلمه کتاب مقدس

 آنان را تشریح خواهیم کرد. 

  .استس ؛ هایس یا هیُعهد جدیدمترادف یونانی این لغات در یخید یا یخیاد. ـ  ،يخاد(ـ 1

مطلق، ییر قابل تقسیم و  عددیکه  0عددداللت دارد، مانند؛ مطلق  وحدت بر واحد یا کلمه یخاد
کاربری آن برای شخص خدا نبوده  اما هرگزصرف شده، بار در عهد عتیق  02 . این واژهاستتجزیه 

پسر یگانه خود )اسحاق( را قربانی »( به ابراهیم گفته شد02، 2: 22است. به عنوان نمونه در)پیدایش

: 22مور)مزاستفاده شده است. همچنینی یگانه اینجا برای اسحاق کلمه یخاد یا یخید به معن «کن

جان مرا از شمشیرخالص کن. و یگانه »، چنین آمدهدر اشاره به رنجهای مسیح برای صلیب(21

در کالم خدا وجود دارد « یخیاد]یگانه[»یهای دیگری نیز از کاربری واژهنمونه«. مرا از دست سگان

یفتاح (»30: 00(،)داوران21: 1(،)ارمیا01: 02ریاکه به برخی از آنها در انتهایی این سطر اشاره شده:)زک

به مصفه به خانه خود آمد و اینك دخترش به استقبال وی با دف و رقص بیرون آمد و او دختر 

  «.یگانه او بود و غیر از او پسری یا دختری نداشت
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اه در مورد خدا استفاده هیچ گدر ریاضیات است  0که مانند«یخاد»این کلمه بینیم که بنابراین می
به عنوان مثال: یک راه برای رسیدن به خدا وجود دارد و آن بکار رفته،  اما برای موارد دیگرنشده، 
 است! اما این کلمه در مورد شخص خدا استفاده نشده است. مسیح

 .استمنوس  عهد جدیدرادف یونانی این لغت در مت ،(ـ اخاد2

ه بگردهمایی اشخاص. یعنی وحدتی تشکیل شده از  ،کندمی درباره یک وحدت جمعی صحبت ،اخاد

از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک »گوید:( کالم خدا چنین می20: 2،)پیدایشعنوان مثال

 «اخاد»یک تن همان  یکلمهدر این آیه  «.کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یك تن خواهند بود

اما یک تن خواهند شد. پس در این یک، دو شخص مرد و  ،زن و مرد دو نفر هستند در واقع است.
 .دهندمیکه یک واحد را تشکیل  شوندمیزن دیده 

اسرائیل درشهرهای خود مقیم بودند و چون ماه هفتم رسید بنی»خوانیم:( می0: 3عزرا)و یا در کتاب 

جمع ، در این آیه؛ وحدت در "یک مرد" «.در اورشلیم جمع شدند «یك مرد»تمامی قوم مثل "و 

 .استهمان اخاد  این یک مرد که حاصل وحدت قوم شده است ـ

جمیع اینها مردان جنگی بودند که بر صف آرائی قادر بودند »خوانیم(می31: 02تواریخ0)همچنین در

تمامی بقیه با دل کامل به حَبرُون آمدند تا داود را بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نصب نمایند، و 

تمام قوم با یک دل جمع شدند و این همان ، «اسرائیل نیز برای پادشاه ساختن داود یك دل بودند

 .استکلمه اخاد 

 کندمی)یک( صحبت م خدا در مورد خدا به عنوان واحدزمانی که کال همان طور که مطالعه کردیم!
واحد بودن خدا را از دیدگاه ریاضیات بررسی  تی ندارد. متاسفانه در ادیان،هیچ گاه منظور ریاضیا

تاب در ک «یک». اما هیچگاه واحدیه و تقسیم استییر قابل تجز در علم ریاضی 0یکعدد کنند ـ می
 القدسروحواحدی متشکل از شخص پدر، پسر و  ! بلکهنیست مطلق[0]ریاضی 0مقدس، عدد یک

در ابتدا، (»2ـ 0: 0)پیدایشدارند ث اختصاصآیات مشار در کتاب مقدس که به این مبح .است

و روح خدا سطح  و بایر بود و تاریکی بر روی لجه خدا آسمان ها و زمین را آفرید. وزمین تهی

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود. همه (»3ـ 0: 0)یوحنا «.آبها را فرو گرفت

چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از اوچیزی از موجودات وجود نیافت. همان در ابتدا نزد 
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وح القدس]ربه خدای پدر]در ابتدا خدا[ و در آیه بعد به روح 0: پیدایش با استناد به آیات فوق «.خدا بود

همان ظهور کلمه برای  در واقعکه کند عیسی مسیح[ اشاره میبه خدای مجسم]خدا[ و در یوحنا 
 خلقت هستی در پیدایش است. 

یعنی خدا ترجمه شده؛ « ال»یجمع کلمه« وهیمال»(در اصل زبان عبری 0: 0)پیدایشکلمه خدا در
را آن  ما عهد جدیددر  که استاما الوهیم به صورت تحت اللفظی به معنای خدایان  .در وحدانیت

 جمعدر ایمان مسیحی تنها یک خدا وجود دارد ـ الوهیم تنها مُعرف  کنیم، چونخدایان ترجمه نمی
 .تثلیث است و ضمنیت ، یا همان ریشهدر وحدانیت

و خدا گفت: آدم را بصورت »استفاده کرده:« الوهیم»ی( نیز از واژه27ـ 21: 0)پیدایشکالم خدا در

تمامی زمین و همه  بهایم و بر م تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان وما و موافق شبیه ما بسازی

بصورت  را بصورت خود آفرید. او را پس خدا آدم  ه بر زمین می خزند، حکومت نماید.حشراتی ک

 «.خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید

ه، این آی در« بسازیمانسان را به صورت ما و موافق شبیه ما »در این جمله جمع است« بسازیم»فعل

ا ر القدسروحو حالت پدر، پسر و  کندمیو با خود صحبت  ،که خدا در خود رسدمیاین طور به نظر 
. درحالی که فاعل تنها یک خدای واحد دهدمیبه صورت جمعی در ابراز این خواسته و هدف نشان 

 است.  

بد  ما شده است، که عارف نیك و همانا انسان مثل یکی از»:گفت ]الوهیم[خدا(22: 3)پیدایشدر

گردیده. اینك مبادا دست خود را دراز کند و ازدرخت حیات نیز گرفته بخورد، و تا به ابد زنده 

بفرستم  : که راگفتمیرا شنیدم که  ]الوهیم[آنگاه آواز خداوند(»1: 1. همچنین در )اشعیا«ماند

ای مرکب است که الوهیم در این آیات واژه «.لبیك مرا بفرستگفتم:  و کیست که برای ما برود؟

 گوید. در عین وحدانیت در جمع سخن می

خداوند یهوه )پدر(، من را »کند:( این جمع در وحدانیت را به زیبایی برای ما بازگو می01: 01)اشعیا

 به من نزدیك شده، این را»به اصل آیه توجه کنید:« ( فرستادالقدسروح)پسر( و روح خود را )

نوید. از ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا هستم و االن خداوند بش
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 بینیم:همان تکلم و معارفه را می(0: 10و همچنین در)اشعیا .«یهوه مرا و روح خود را فرستاده است

خداوند مرا  زیراروح خداوند یهوه بر من است »اوند یهوه )پدر( بر من )پسر( است.( خدالقدسروح)

مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دالن را التیام بخشم و اسیران  مسح کرده است تا

 «.محبوسان را به آزادی ندا کنم را به رستگاری و

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا »خوانیم:می(01: 0)لوقامترادف این آیه را در

دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و دهم و مرا فرستاد، تا شکستهشارت فقیران را ب

 «.کوران را به بینایی، موعظه کنم و تاکوبیدگان را، آزاد سازم

: 01(،)پیدایش0: 001توان آنها را مورد موازنه قرار داد)مزموراز آیات مشابه که در این مبحث می
: 7(،)اشعیا0: 31(،)امثال02، 7ـ 1: 2(،)مزامیر01: 2کی(،)مال01: 13(،)اشعیا7ـ 1: 05(،)مزمور20
 (.01: 13(،)اشعیا3: 1پیدایش(،)01: 01(،)اشعیا3ـ 0: 00(،)اشعیا1: 1(،)اشعیا00

دهد؛ را در اختیار وی قرار می ی شناختشخود را به انسان معرفی کرده و اجازه تنها راهی که خدا
. این ظهور از طریق کتاب مقدس و استدر تثلیث  القدسروحگانه شخص پدر، پسر و ظهور سه

  مکاشفه در دسترس ایمانداران به مسیح قرار گرفته.

 بررسی عهد جدید با محوریت تثلیث
ر وحدانیت در سه شخص پدر، پسـ  خدمت مبارک پسر خدا این بود که مکاشفه شناخت خدای تثلیث

هور رسانید تا انسان قادر باشد تمام ابعاد وجودی . خدا خود را در پسر به ظرا عملی نماید ،القدسروحو 
و  شایسته این خدمت]مسیح عیسی[ جز پسر خدا  هیچکس او را بشناسد. مبتنی بر این موضوع،

مال ک ب مقدس نتوانسته بود که خدا را درشخصیت معروف کتا حتی رسالت نبود، هیچ فرشته، نبی و
 ، جز مسیح که هم ذات با خدا  و در انسانیت کامل و شایسته بود.  به انسان معرفی نماید

من آمدم تا خدا را به شما معرفی نموده و رابطه او با انسان را ( فرمود؛ 5ـ 0: 07)یوحنادر مسیح

 رفط خود را به ، چشمانرا گفت این چون یعیس»به اصل این گفتار توجه کنید مکشوف نمایم.

نیز تو را  تا پسرت بده . پسر خود را جاللاست رسیده پدر ساعت یا: »، گفتکردهبلند  آسمان

 آنها حیات به یابدو داده تا هر چه یاداده قدرت یاو را بر هر بشر که دهد. همچنان جالل
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 را که یحمس یو عیس یواحِد حقیق یتو را خدا که است این یجاودان بخشد. و حیات یجاودان

 مالک ، بهتا بکنم یسپرد من به را که یو کار دادم تو را جالل زمین یبر رو بشناسند. من یفرستاد

نزد تو  جهان از آفرینش قبل که یجالل همان ، بهده پدر مرا نزد خود جالل یتو ا . و االنرسانیدم

 «.داشتم

ه از شخص مسیح]پسر[ است ک ه طور کامل به انسان معرفی نمایدست خدا را بتوانمیتنها کسی که 
 اقنوم یکی از آن سهبایست از همان ذات برخوردار و شخصی که میازل در آیوش پدر بود، یعنی 

های مختلف بوساطت انبیا به خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق(»2ـ 0: 0باشد. )عبرانیان

این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع پدران ما تکلم نمود، در 

 «.آفرید ها را موجودات قرار داد و بوسیله او عالم

عیسی مسیح (27: 00)متی. در انجیلاستظهور و مکاشفه خدا  «شخص پسر»که  بینیممیدر اینجا 

چیز را به من سپرده است و کسی  پدر همه»کند:بیان می همین مطلب را از یک زاویه دیگر برای ما

که پسر بخواهد  غیر از پسر و کسی شناسدمیبجز پدر و نه پدر را هیچکس  شناسدنمیپسر را 

 «.مکشوف سازد بدو

را با  ذکورم کنند تا حقیقتسعی می ناخت و فهم تثلیث این است کهیکی از اشتباهات مردم در ش
 کند که اینتشریح می مسیح به وضوح ،افکار، استدالل و منطق انسانی بفهمند. در حالی که در اینجا

مگر این که پسر یعنی عیسی مسیح با یک الهام و مکاشفه  ،امر ییر قابل فهم، شناخت و تجربه است
 ظهور[ مجسم شدن]تولد و، روحانی، حقیقت و ماهیت تثلیث را بر ایماندار آشکار نماید. به همین دلیل

 تاسبرای ما ایمانداران بسیار حائز اهمیت و حیاتی  ،خداوند ما عیسی مسیح در دو هزار سال قبل
 پوشیدن سازد، مکشوف در ابعاد زمان و مکان ست خود را به انسانتوانمیزیرا تنها راهی که خدا 

به وقوع  عهد جدیدو در  بود. تولد و تجسمی که در عهد عتیق پیشگویی شد مسیحلباس انسانی در 
 پیوست. 

بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: (»00: 7)اشعیاد:به آیات زیر در این زمینه توجه نمایی

خواهد  [به معنای خدا با ما]اینك باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او راعمانوئیل
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عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت  و(»05: 3(،)پیدایش1ـ 1: 1)اشعیا«. خواند

ـ 20: 0)متی«.کوبیدتو پاشنه وی را خواهی  گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید ووی می

کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پراز فیض و  (»..01ـ 00: 0(،)یوحنا3ـ 0: 0(،)یوحنا23

 «.جالل او را دیدیم، جاللی شایسته پسر یگانه پدر راستی و

ظهور کرده  القدسروحکه خدای واحد در سه شخص پدر، پسر و  سازدمیبه وضوح روشن  عهد جدید
ر که این سه شخص را از یکدیگ د با استناد بر منابع و آیاتی تزین شدهتمام عهد جدیو حضور دارد. 

. این حقیقت در عهد دهندمیمتمایز و در عین حال کامال الهی، ابدی و ازلی نشان  کامالًمشخص و 
هد عتیق ع ، چرا کهعتیق تا حدی پوشیده شده بود و مکاشفه و شناخت خدا به طور کامل میسر نبود

ی او در عقب آن یعنی عهد عتیق بود و سایه عهد جدیدمنبع اصلی نور در »بود یعنی: هادوران سایه
به  ت بود،و تشبیها هانمونههمه چیز در پشت پرده اسرارِ  عهد عتیق زمان در واقع، .«قرار داشت

کامل شخصیت و ذات الهی به تعویق انداخته شد تا در  یسالت مکاشفهآن عهد، ر همین دلیل در
برداری شده و در روش زندگی او الوهیت خدا پردهری از پُ، ]پسر خدا[زمان ظهور شخص دوم تثلیث

یافت، فور از آب برآمد که در ساعت آسمان  اما عیسی چون تعمید(»07ـ 01: 3تعلیم داده شود)متی

. آنگاه خطابی آیدمیبروی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی 

را از آسمان  «پدر»در اینجا صدای  «.ازاو خشنودمرسید که این است پسر حبیب من که  ازآسمان در

ک کبوتر یی نمونهرا در  «القدسروح»را در حال تعمید گرفتن در رود اردن و  «پسر»می شنویم، 
ر متمایز و اما به طو ،با یکدیگرهر سه شخص تثلیث  در واقعده است. که بر پسر نزول کر بینیممی

را  هاامتپس رفته، همه (»01: 21.)متیشوندمیدیده  )وحدانیت(ـ در یک واحد مشخص از یکدیگر

 دندهمینشان  این دو آیه به ما «.تعمید دهید القدسروحشاگرد سازید و ایشان رابه اسم اب و ابن و 

پایان  21در باب استناد بر همان حقیقت آیاز و با  3تثلیث در باب  و حقیقت که انجیل متی با اصل
 پذیرد. می

 و تسلی دهنده کنممیو من از پدر سوال »(07ـ01: 00)باره چنین آمده است:انجیل یوحنا در ایندر 

د او توانمیشما بماند، یعنی روح راستی که جهان ن ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با
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 ماندمیشما  با ، زیرا کهشناسیدمیو اما شما او را  شناسدنمیو  بیندنمیرا قبول کند زیرا که او را 

مت پسر به س شنود.میرا  «پسر»که دعای گوید چنین می «پدر»نیز در اینجا«. و در شما خواهد بود

. در نتیجه هر سه شخص تثلیث در این آیات دیده شودمیفرستاده  «القدسروح»و نمایدمیپدر دعا 
 . شوندمی

انواع است  هاو عمل»:گویدمیچنین  القدسروحعطای  (پولس در مورد1ـ 0: 02قرنتیان0)در رساله

ها انواع ها انواع است اما خداوند همان. و نعمت. وخدمتکندمیلکن همان خدا همه را در همه عمل 

از پسر )خداوند(  هاخدمتمتنوع از پدر )خدا(،  هایعملکه  بینیممیدر اینجا «. است ولی روح همان

.  (1، 0:0(،)افسسیان00: 03قرنتیان2(،)01: 2)افسسیان.«شوندمیبه ما داده  القدسروحها از و نعمت

های دیگر این سه واژه؛ در ترجمه «.روح، آب و خون، یك هستندکند که بیان می(»1ـ 7: 5یوحنا0)

 اند.القدس ترجمه شدهکلمه و روح پدر،
عا را به طریق د در دعای کهانت خداوند یا همان دعای ربانی (23ـ 20: 07)یوحنادر انجیل مسیح

به دعای  (03ـ 1: 1ر)متید . این دعاکنددر تثلیث را تشریح می آموزد و یگانگیشاگردان خود می

ل شما مضطرب نشود! به خدا ایمان آورید به من نیز د(»1، 0: 00)یوحنا ربانی معروف شده است.

 «.آیدمینزد پدر جز به وسیله من ن هیچکسمن راه و راستی و حیات هستم. . ایمان آورید

 (.5: 2تیموتائوس0)
با شهادت دو یا سه شاهد هر کالمی ( که 05: 01گفت)تثنیهقانون شریعت در عهد عتیق چنین می 

که  موضوعی وحدانیت سه شخص تثلیث رعایت شده است. . این اصل در شهادت بهگرددمیاثبات 

و اگر نشنود، یك یا دو نفر دیگر با خود بردار »کند:( از آن اقتباس می21ـ 01: 01مسیح در)متی

اگر سخن ایشان را رد کند، به کلیسا بگو. و  از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود. و تا

آنچه  گویممیما باجگیر باشد. هرآینه به ش اگرکلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا

برزمین بندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه برزمین گشایید، در آسمان گشوده شده باشد. باز 

هر گاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند، هرآینه  گویممیبه شما 
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که دو یا سه نفر به ازجانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی 

 «.حاضرممع شوند، آنجا درمیان ایشان اسم من ج

 رتباط، تمایز و مشخصات سه اقنوم تثلیثا

 داده است: «خدا»لقب ، به هر سه شخص تثلیثکتاب مقدس  ـ1

کار بکنید نه برای خوراک فانی بلکه برای خوراکی که تا حیات (»27: 1)یوحناخدا استپدر، 

خدای پدر بر او مهر زده  پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد، زیراجاودانی باقی است که 

 (،7: 0(،)رومیان2: 0پطرس0«.)است

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود وکلمه (»01، 0: 0)یوحنا )عیسی مسیح(، خدا استپسر

را ظاهر ای که درآغوش پدر است، همان او  خدا بود. خدا راهرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه

 (.5: 0(،)رومیان03: 0)تیطس«. کرد

آیا چون داشتی از آن تو نبود و چون فروخته شد در (»0ـ 3: 5)اعمال، خدا استالقدسروح

آنگاه پطرس  ه انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا.اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ ب

قیمت  را فریب دهی و مقداری از القدسروحگفت: ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا 

 «.زمین را نگاه داری؟

 وجه تمایز ـ2

وجوه متمایز و مشخصی وجود دارد. پسر همیشه پدر را از خود  القدسروحدر شخصیت پدر، پسر و 

شما نزد یحیی فرستادید و او به راستی شهادت داد. و کالم »(37، 31، 32: 5)یوحنا دید:متمایز می

 و خود پدر که. زیرا کسی را که پدر فرستاد شما بدو ایمان نیاوردید او را در خود ثابت ندارید

در «. ایداو را ندیده و صورت هرگز آواز او را نشنیده که است داده شهادت من مرا فرستاد، به

انی در دنیا جنبه انس. یعنی پدر، مسیح )پسر( را از ندپدر و پسر هر دو قابل تشخیص از یکدیگر ،اینجا
 (.01: 3(،)یوحنا00: 0(،)یوحنا7: 2)مزمور مسیح در ظهور و تجسم، مولود الهی بود. تولید نمود و
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از جانب پدر  القدسروحداد که پدر او را فرستاده و مدام شهادت می ،زمانی که پسر بر زمین بود 
 (.21: 05(،)یوحنا07ـ 01: 00)یوحنا(،0: 0(،)یالطیان31: 01)یوحنافرستاده خواهد شد.پسر بواسطه 

  در خلقت جهان ایفای نقش ـ3

 . اندداشتهکه هر سه شخص تثلیث در عمل خلقت حضور و نقش  کندمیکالم خدا اعالم 

زمین و دریا و  خداوند آسمان وزیرا که در شش روز، (»00: 21)خروجنقش پدر در خلقت

هفتم را  در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز آنچه را که در آنهاست بساخت، و

 «.مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود

چیز آفریده شد، آنچه در آسمان  همه زیرا که در او(»07ـ 01: 0)کولسیاننقش پسر در خلقت

و سلطنتها و ریاسات و قوات؛ همه  دیدنی و نادیدنی و تختهاو آنچه برزمین است از چیزهای 

: 0)یوحنا«. چیز قیام دارد وی همه برای او آفریده شد. و او قبل از همه است و در بوسیله او و

 (.01، 2: 0)عبرانیان(،3

روح خدا مرا آفریده، و نفخه قادرمطلق مرا زنده (»0: 33)ایوبدر خلقت القدسروحنقش 

شوند و روی زمین را فرستی، آفریده میچون روح خود را می(»31: 010)مزمور«. ساخته است

 (.03: 21(،)ایوب2: 0)پیدایش«. گردانیتازه می

 الوهیت ازلی و ابدی ـ4

قبل از آنکه کوهها به وجود آید و زمین (»2: 11)مزمورازل بوده و تا ابد خواهد بود پدر از

 «.ابد تو خدا هستیربع مسکون را بیافرینی. از ازل تا به 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود وکلمه (»0: 0)یوحناازل بوده و تا ابد خواهد بود پسر از

 (.2: 5ه)میکا«. خدا بود

پس آیا چند مرتبه زیاده، خون (»00: 1)عبرانیانازل بوده و تا ابد خواهد بود از القدسروح

گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده  به خدا عیببیمسیح که به روح ازلی خویشتن را 

 «.؟طاهرنخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید
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 الوهیت و تثلیث، حاضر مطلق  ـ5

: آیا کسی خویشتن را درجای گویدمیو خداوند (»20ـ 23: 23ارمیا)پدر حاضر مطلق است

سازم؟ کالم خداوند نمی مملو را زمین و آسمان مخفی پنهان تواند نمود که من او را نبینم مگرمن

 «. ؟: آیا من خدای نزدیك هستم و خدای دور نیگویدمیاین است. یهوه 

ری او که همه را در همه پر که بدن اوست یعنی پ(»23: 0)افسسیانپسر حاضر مطلق است

 (.00: 1(،)عبرانیان21: 01)متی«. سازدمی

تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا از روح »(1ـ 7: 031)مزمورالقدس حاضر مطلق استروح

بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هستی! و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینك تو آنجا 

هستی! اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری 

 «خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت

 ثلیث، عالم مطلقالوهیت و تـ 6

. «نگردمینیکان  چشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و(»3: 05)امثالپدر عالم مطلق است

 (21: 3یوحنا0(،)02: 0)عبرانیان

مرا دوست  گفت:ای شمعون، پسر یونا، مرتبه سوم بدو(»07: 20)یوحناپسر عالم مطلق است

پس به اوگفت:  داری؟مرا دوست می» ه سوم بدو گفتپطرس محزون گشت، زیرا مرتب« داری؟می

گفت:  دارم. عیسی بدوچیز واقف هستی. تومی دانی که تو را دوست می خداوندا، تو بر همه»

 (.3: 2)کولسیان«. هگوسفندان مرا خوراک د

را به روح خود بر ما کشف نموده  اما خدا آنها(»01: 2قرنتیان0)عالم مطلق است القدسروح

 «.کندمیهای خدا را نیز تفحص  چیز حتی عمق است، زیرا که روح همه
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 الوهیت و تثلیث، قادر مطلقـ 7

انسان این محال است  نزدعیسی متوجه ایشان شده، گفت: (»21: 01)متیپدر قادر مطلق است

 «. ممکن است چیز لیکن نزد خدا همه

تا به صورت که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود (»20: 3فلیپیان)پسر قادر مطلق است

«. چیز رامطیع خود بگرداند شود، برحسب عمل قوت خود که همه جسد مجید او مصور

 (.01: 21(،)متی1: 0)مکاشفه

 زیرا چنانکه بدن یك است و اعضای متعدد(»02ـ 1: 02قرنتیان0)قادر مطلق است القدسروح

 . و یکی راباشدمی، همچنین مسیح نیز باشدمیتن  دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یك

دیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را  قوت معجزات و

ترجمه زبانها. لکن در جمیع اینها همان یك روح فاعل است که هرکس را فرد بحسب اراده خود 

و دیگری را کالم علم، بحسب  شودیم. زیرا یکی را بوساطت روح، کالم حکمت داده کندمیتقسیم 

 «.حرا نعمتهای شفا دادن به همان رو همان روح. و یکی را ایمان به همان روح و دیگری

 الوهیت و تثلیث، غیر قابل تغییر ـ 8

پذیرم و از این سبب باشم، تبدیل نمیزیرامن که یهوه می(»1: 3)مالکیپدر غیر قابل تغییر است

 (.07: 0)یعقوب«.شویدهالک نمیای پسران یعقوب  شما

 «.دیروز و امروز و تا ابداالباد همان است مسیح(»1: 03)عبرانیانپسر غیر قابل تغییر است

 «.همان روح یول است و نعمتها انواع(»0: 02قرنتیان0)تغییر ناپذیر است القدسروح

در عین حال از  در تمام این خصوصیات با هم مشابهت دارند، اما  القدسروحپدر، پسر و بنابراین 
 یکدیگر متمایزند. 

ناپذیر و در نور ساکن است، هیچ ، فنااستشخص پدر ابدی است، در خود بقا دارد، نادیدنی  الف ـ

که (»01: 1وسئتیموتا0) د به او نزدیک شود و هیچ انسانی او را ندیده و نخواهد دید:توانمیانسانی ن

 دتوانمیتنها الیموت و ساکن در نوری است که نزدیك آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و ن
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: 1(،)یوحنا0: 1قرنتیان0(،)5: 2تیموتائوس0)«.دید. او را تا ابداالباد اکرام و قدرت باد. آمین

: 1)متی(،01: 2(،)مالکی21: 11(،)مزامیر00: 7سموئیل2(،)0: 32(،)تثنیه2: 0پطرس0(،)27
: 0(،)یعقوب01: 0فلیپیان(،)01: 1قرنتیان2(،)20ـ 20: 0(،)یوحنا31: 02(،)لوقا21: 00(،)مرقس1

 (.01ـ 05: 2یوحنا0(،)07

و دارای  القدسروحپسر، خدا است. او در الوهیت مشخص و متمایز، مساوی با پدر و  شخص ب ـ

. او خود را در تجسم و تولد در زمان و مکان به انسان نمایان ساخت. پسر در استشخصیتی متفاوت 
خود بقا دارد و او همیشه و قبل از اینکه دنیا و هستی وجود داشته باشد، بوده و همیشه با پدر و 

خود جالل ده، به همان جاللی که قبل  و االن توای پدر مرا نزد(»5: 07ت:)یوحنابوده اس القدسروح

ـ 0: 0(،)یوحنا07: 0(،)کولسیان7ـ 1: 2فلیپیان(،)07: 05قرنتیان0«.)آفرینش جهان نزد تو داشتماز 

 (.01، 03: 22(،)مکاشفه00: 0(،)یوحنا3

: 00)متیاستدر کنار پدر  و جالل[در مقام وده و فراتر و باالتر از هر چیز]شخص پسر از ازل ب

بجز پدر و نه پدر را هیچکس  شناسدنمیچیز را به من سپرده است و کسی پسر را  پدر همه(»27

ـ 00: 21(،)لوقا01: 21)متی«. مکشوف سازد که پسر بخواهد بدو غیر از پسر و کسی شناسدمی

 (.00: 3(،)مکاشفه1ـ 5: 0(،)عبرانیان22ـ 21: 0(،)افسسیان31: 01(،)اعمال30، 03: 3(،)یوحنا00

. اگر پسر، خدا نباشد ایمانداران دچار کفر ه عنوان خدا پرستش شده استشخص پسر همیشه ب
نیز خدا و در ذات با پدر و در مقام و  که پسر شودمیپسر، اعتراف  در پرستش :در نتیجه .شوندمی

و به خانه درآمده، طفل را با مادرش مریم یافتند (»00: 2:)متیاستمساوی  القدسروحجالل با پدر و 

افتاده، او را پرستش کردند و ذخایر خود را گشوده، هدایای طال وکندر و مر به  درو به روی 

: 0(،)یالطیان11ـ 51: 7)اعمال(،23: 5یوحنا(،)52 :20(،)لوقا23: 00متی«.)وی گذرانیدند

 (.00ـ 00: 5(،)مکاشفه01: 3پطرس2(،)1: 0(،)عبرانیان5

باالجماع سر دینداری عظیم  و(»01 :3تیموتائوس0)شخص پسر خود را در جسم ظاهر نموده است:

است که خدا درجسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتگان، مشهود گردید و به 

 (. 01ـ 00: 0یوحنا«.)دمان آورده و به جالل باال برده شدر دنیا ای موعظه کرده و هاامت
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. او نه فقط یک نفوذ و یک است، خدا و در شخصیت مشخص و متمایز القدسروحشخص  پ ـ

در شخصیت، جالل، ذات و ماهیت با پدر و پسر  القدس، روحباشدمیلمس بلکه یک شخص الهی 

زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه. و روح خدا سطح آبها  و(»2: 0)پیدایشمساوی است:

: 00(،)یوحنا02: 02)لوقا(،21: 01(،)متی21: 2(،)یوئیل01: 13(،)اشعیا3: 1پیدایش«.)را فرو گرفت

: 0(،)یالطیان01: 3قرنتیان0(،)00: 1(،)رومیان0ـ 3: 5(،)اعمال0: 2(،)اعمال21: 05(،)یوحنا07ـ 01
 .(01: 1قرنتیان0(،)31: 0افسسیان(،)0: 2(،)عبرانیان03: 0(،)افسسیان1

 :چنین نوشته است القدسروحدکتر دیل در قرن نوزدهم درباره اصل تثلیث و شخص پدر، پسر و 

 خواهد بود.  القدسروحخدا از ازل تا ابد، پدر و پسر و 

 نیست و  القدسروحنیست. پسر خداست و جدا از پدر و  القدسروحپدر خداست و جدا از پسر و
 خداست و جدا از پدر و پسر نیست. القدسروح

 نمایدمیاما در الوهیت و سه شخص خود را ظاهر  استیک خدا . 

 اما در سه شخص متمایز و مشخص به اسم استسه خدا نیست بلکه در حیات و وجود یک خدا ،
 وجود دارد.  القدسروحپدر، پسر و 

 و هیچ انسانی او را ندیده استپدر تمامی پُری الوهیت، نادیدنی، بدون داشتن هیچ گونه جسم 
 است و توانایی دیدن او را ندارد. 

 اما ظهور کرده و قابل دیدن است.  تاسپسر تمامی پُری الوهیت 

ازدسمیتمامی پُری الوهیت است و او بر تمامی مخلوقات عمل کرده و خود را مکشوف  القدسروح .
 . نمایدمیاو در مکاشفه خود، پدر و پسر را مکشوف 

 آن را برای ما قابل  القدسروحپدر نقشه نجات را فراهم کرده و پسر آن را به عمل رسانیده و
 دسترس و تجربی نموده است. 

 نیست.  القدسروحپدر همیشه پدر بوده، پدر، پسر و 

 نیست.  القدسروحپسر همیشه پسر بوده و پسر، پدر و 

پدر و پسر نیست.القدسروحبوده و  القدسروحهمیشه  القدسروح ، 
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 2: تثلیث بخش نهم

دارای خصوصیات و مشخصات مختص به خود  تثلیث هر سه شخص در بخش قبل خواندیم که
 القدسوحر، پسر از ازل تا ابد پسر و است پدر از ازل تا ابد پدر ؛یعنی ییر قابل تغییر است هستند که

یز ن القدسروحپدر در زمانی پسر نشده و پسر در زمانی پدر نشده و القدس است ـ از ازل تا ابد روح
مبرهن است که اما  ،که ما ایمان به یک خدا در ذات و عملکرد داریمبه همین ترتیب. با وجود این 

گذارد. که در این بخش به سه مکاشفه و ظهور خود را به نمایش میاز طریق  در کتاب مقدس ،خدا
 بررسی آنها خواهیم پرداخت:

 «پدر»
 ،سبب نخستین، اصل وجود، منبع، آیاز و سرچشمه تمام حکمت و خدای  شخص اول تثلیث،پدر

 «.در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید(»0: 0)پیدایش:استکامل مطلق 

 جهان را اینقدر محبت نمود  )پدر( زیرا خدا(»01: 3ت:)یوحنااسپدر، منبع و سرچشمه نجات ما

 «. که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد

او نور، استچیزها  یپدر، عهد کننده، حافظ عهد، وعده دهنده، معمار، طراح، مدیر و حافظ همه .
رس، قدوس و آتش فروبرنده حیات، محبت، جالل، شکوه و عظمت است. پدر نور ییر قابل دست

که تنها الیموت و ساکن در نوری است که نزدیك آن نتوان شد و احدی (»01: 1تیموتائوس0):است

 (. 21: 02)عبرانیان«.د دید. او را تا ابداالباد اکرام و قدرت باد. آمینتوانمیاز انسان او را ندیده و ن

 مطلق، حاضر مطلق، عالِم مطلق و تغییرناپذیرپدر، نادیدنی، روحانی و پدری ابدی است. او قادر 

و اما به آن (»02ـ 01: 0)یوحنا:نمایدمی معرفی مقدس کتاب دررا  خودی یگانه پسروی،  .است ابدی

ایمان  کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هرکه به اسم او

را نپذیرفتند؛ او در جهان بود و جهان به واسطه او  آورد، به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او

 «. آفریده شد و جهان او را نشناخت
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 «پسر»
پسر،  .استنجات و بازگردانیدن تمام خلقت به اهداف الهی  هدف و عملکرد شخص دوم تثلیث]پسر[

از جهت قدرت و عملکرد  پدر و پسر هر دو رد و قاصر نیست.در هیچ بُعدی چیزی از پدر کمتر ندا
را  ت، خود. اما برای عملی ساختن نقشه نجایکسان با هم قرار دارند کامالًموازی و در یک وضعیت 

 به پسر مطیع و محبوب معروف گردید.  ؛در نتیجه به اطاعت از اراده پدر در ابعاد انسانی محدود نمود

:و کلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود.  در ابتدا کلمه بود(»3ـ 0: 0)یوحناپسر، کلمه ابدی است

نیافت. همان در ابتدا چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از اوچیزی از موجودات وجود  همه

 «.ودنزد خدا ب

 او شفاعت کننده و مدافع ایمانداران استپسر، شفیع، متوسط، میانجی و داور بین انسان و خدا .
که در یک اتحاد و در یک وجود ظاهر شده است. این اتحاد  استاست. او خدای کامل و انسان کامل 

هرگز  خدا را»(01ـ 00: 0)یوحناانی در شخص پسر ظهور )تجسم( نمود:ذات الهی و طبیعت انس

شریعت به  ای که درآغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. زیراکسی ندیده است؛ پسر یگانه

رسید. و از پری او جمیع ما بهره یافتیم  مسیحراستی به وسیله  وسیله موسی عطا شد، اما فیض و

گفت: این است آنکه درباره و فیض به عوض فیض، و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده، می

و کلمه جسم گردید  ده است زیرا که بر من مقدم بود.ید، پیش از من شآاوگفتم آنکه بعد از من می

 .«و راستی و جالل او را دیدیم، جاللی شایسته پسر یگانه پدر و میان ما ساکن شد، پراز فیض

 ،زیرا (»01: 0)کولسیانو تمامیت پُری الوهیت در او و جسم او ساکن بود: استپدر  ییگانه پسر

  «.رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود خدا

او بره قربانی مورد پذیرش خدا )با خون استنجات دهنده، رها کننده و فیض خدا در تجسم  ،پسر .
هیت . پسر، مرکزیت الواستو بدن( است. او تایید و تضمین عهد خدا با انسان به واسطه خون خویش 

و در نقطه مرکزی افکار الهی است. شخص پسر، قابل رویت در مکاشفه و تجلی خدای نادیده در 
در قدرت، طبیعت، خصوصیت و در جالل با پدر و  . او از ازل تا ابد پسر بوده واستقالب یک انسان 
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که دروی از جهت جسم، تمامی پری الوهیت ساکن (»1: 2)کولسیاناستیکسان و مساوی  القدسروح

 (.3: 0(،)عبرانیان21ـ 01: 0)رومیان«. است

 «القدسروح»

 ثلیثت شخص سوم بسیار سخن گفته است. القدسروحخدا درباره خصوصیات و شخصیت کالم 
  از نظر مقام، قدرت و عملکرد با پدر و پسر یکسان است.  القدس[ نیز]روح

لیکن چون تسلی دهنده که او را (»21: 05)یوحنا:شودمی، از پدر به واسطه پسر جاری القدسروح

گردد، او بر من شهادت فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میاز جانب پدر نزد شما می

 (.01: 01)یوحنا«. خواهد داد

ی. او کالم نوشته و زندهاست، الهام بخش، مکاشفه دهنده و منور کننده کالم خدا القدسروح 
 ی ایمانداران، مسح کننده و لمس کننده، زنده کنندهو ارتباط دهنده ما با خدا، معلمخداست. ا

 (.27ـ 21: 2یوحنا0):است

و در کلیسا حضور دارد و آن  کندمی، قدرت تقدیس دارد. او در وجود ایمانداران زندگی القدسروح
ز ا القدس. روحاست. او منبع و سرچشمه تمام خصوصیات الهی دهدمیرا با پُری ثمرات خود برکت 

ر د]روح خدا[، القدسروحناپذیر است.  دیدگاه کمیت ییر قابل وصف، ییر قابل تفحص و پایان
یی مانند رودخانه، باران، میوه، روین، آتش، باد، کبوتر، مُهر، عطایا و هدایا ظاهر شده است. هاسمبول

و جالل با پدر و  در طبیعت، قدرت، خصایص القدسروحاو از ازل تا ابد روح و ییر قابل دیدن است. 
 . استپسر یکسان و مساوی 

 انداز طبیعت بررسی تثلیث از چشم

شان ، در طبیعت به ما ناستآنچه از خدا قابل شناخت کند که به رومیان تشریح میپولس در رساله 

شناخت، در ایشان ظاهراست زیرا  توانمیچونکه آنچه از خدا (»21ـ 01: 0)رومیانداده شده است:

خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش 

 «تا ایشان را عذری نباشد شودمیاز حین آفرینش عالم بوسیله کارهای او فهمیده و دیده 

  به عنوان مثال:. استاصل سه گانگی و تثلیث در بسیاری از حقایق طبیعی قابل رویت 

 (.5ـ 0: 0)پیدایشاز اتحاد سه رنگ طالیی )زرد(، قرمز و آبی تشکیل شده است:: نور
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؛ مولکول آب از اتحاد دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. همچنین آب به آب

 . شودمیسه حالت آب )مایع(، یخ )جامد( و بخار )گاز( در طبیعت یافت 

 ؛ خورشید اتحادی از سه عنصر نور، آتش و حرارت است. خورشید

 ؛ فضا از اتحاد سه بُعد طول، عرض و ارتفاع تشکیل شده است.فضا

 انرژی، حرکت و پدیده تشکیل شده است. ؛ ماده از سه عنصرماده

  ؛ دارای سه جنبه گذشته، حال و آینده است. ابديت

بدن)جسم( تشکیل شده است. دو عنصر نادیدنی ؛ انسان از سه عنصر نفس)جان(، روح و انسان

 د و یک عنصر دیدنی یعنیقابل مثال زدن هستن القدسروحاز پدر و  اینمونه در یعنی روح و نفس
 پسر است. جسم تشبیهی از

ضوح د در وحدانیت به وهای دیگری نیز از تثلیث اشاره شده که در آنها، اتحادر کتاب مقدس به نمونه
 به عنوان مثال:  نمایان است

اما در یک جا و کنار شید، ماه و ستارگان را مجزا، که خدا خورخوانیم ( می00: 0در)پیدایش (ـالف

 :1کاشفه)ماز پسر اینمونهاز پدر که منبع نور و حیات است، ماه  اینمونه. خورشید کندتشریح می هم
 . استدر مقدسین کلیسا  القدسروحاز  اینمونه( و ستارگان که بسیارند، 02

دهد که خدا به نوح دستور ساخت یک کشتی را با ابعادی مشخص می(، 22ـ 00: 1)پیدایشدر ـ(ب

ه از سه کی کشتی بود بدنه گانه بودن شخصیت الهی بود ـ وحدانیتی سهدارای سه طبقه در نمونه
عنوان  سمبول پسر که به دوم،طبقه .طبقه اول، پدر به عنوان زیر بنا و آیازقسمت تشکیل شده بود. 

من درهستم هرکه از من داخل گردد نجات (»1: 01راه ورود و مکانی که درب به آن متصل بود)یوحنا

ه ای که بطبقه سوم سمبول روح القدس که با پنجره .«یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد

 بود.  آن متصل بود آسمان را نمایان و کشتی را منور ساخته 

وسی با عصا م: بینیمی تلویحی دیگر را به این سه گانگی در تثلیث می( اشاره1ـ 0: 07)خروجدر (ـپ

 ستی[]چوب دعصا شود. زند، سپس آب از آن برای نوشیدن و رفع تشنگی قوم جاری میصخره می به
: 53)اشعیاشود ]مجروح[بر روی صلیب جُلجتا زده [صخره]که اجازه داد پسر استاز پدر  اینمونه

، شدآب که از صخره جاری ( و 0: 01قرنتیان0)وم از آن سنگ و صخره نوشیدند(. ق01: 3(،)یوحنا01
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های از بطن و وجود پسر و از زخم القدسروح در واقع(. 31ـ 37: 7است)یوحنا القدسروحاز  اینمونه
  رایگان بنوشاند.  تا به تشنگان آب حیاتِ گرددمیاو برای احیا و زنده ساختن انسان جاری 

االقداس و بر روی تخت رحمت ( خدا جالل خود را در قدس1ـ 1: 37؛ 22ـ 01: 25)خروجدر (ـت

نصر سه عفرشته قرار داشتند که نگاهشان به تخت بود.  سازد ـ بر روی تخت رحمت دویان مینما
سمبول پدر و  فرشتگان. یکی از [3فرشتگان  2تخت رحمت 0صندوق عهد:]شودمیدر اینجا دیده 

دو فرشته  ن قربانی بر روی آن و مابینو تخت رحمت که خو( 25: 3القدس بود)رومیان دیگری روح
 را نمایان ساخت. حضور و جالل خدا  ین سه گانگیاز پسر است که در ا اینمونه، شدمیپاشیده 

خوانیم، خدا برای به موسی و هارون می قورح()بنیی قورحیانکوهراجع به شِ (07)اعداد فصلدر ـ(ث

 کند که هنگام یروباز موسی درخواست می ،ی خود بر موسی و هارونتایید مسح تفویض شده
اجتماع بگذارند، بر این اساس که عصای خود را بر درب خیمه اسرائیل قبایل هر کدام از دوازده سران

ت ی خدا به جهکه چه کسی برحق و فرستاده علوم گرددد مها شکوفه زدستیاگر هر کدام از آن چوب
و  عصای هارون از مابین آن دوازده عصا، شکوفه زده ،فردای آن روزنهایتاً  رهبری اسرائیل است.

 ایهنمون «شکوفه» از پدر به عنوان آیاز و منبع حیات است، ایمونهن «عصا».ی بادام آورده بودمیوه
 بادام که از این شکوفه تولیدی شد و میوهکه عطر خوشبوی نجات او در دنیا پراکنده  استاز پسر 

 .است القدسروحشد، ثمره 

دایی ن پدر  ی آتش اشاره شده است.( در این آیات به مالقات خدا با موسی در بوته1ـ 0: 3)خروج ـ(ج

( و آتشی که 2ـ 0: 00است)اشعیا مشتمل بر شاخ و برگها خیزد. پسر، آن بوتهمیاست که از بوته بر

زیرا خدا ما آتشی فروبرنده (»21: 02القدس است)عبرانیانبوته را مشتعل ساخته بود سمبول روح

 «.است

 را از تثلیث اینمونههمچنین در سه قهرمان کتاب پیدایش یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب،  ـ(چ

، اسحاق م وعده دهنده و عهد کنندهدر مقوّ از خدای پدر اینمونهابراهیم  .توان مشاهده کردمی
سح مبه عنوان  القدسروحاز  اینمونهو یعقوب  ،زاده و قربانیدر مقوم نخست از خدای پسر اینمونه

 ثمردهی است. کننده و

ز به هرگ ،: ما به عنوان ایمانداران با الگوبرداری و اقتباس از نمونه و تشبیهات عهد عتیقنكته 

تنها به شخصیت روحانی در افراد و سمبولهای  وجه نخواهیم کرد، بلکه رویکرد ماضعفهای انسانی ت
  ست.ی حاصله از آنهاها و نتیجهونهروحانی در نم
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 خوانیم که در صندوق عهد سه چیز مهم به دستور خداوند قرار داده( در این آیه می0: 1)عبرانیانـ(ح

های ده فرمان سمبول [، لوحه3عصای هارون 2ای از من آسمانیکاسه 0فرمانهای ده ]لوحهشده بود
به عنوان نان حیات  ،ی من آسمانی سمبول پسری احکام و شریعت. کاسهم دهندهخدای پدر در مقوّ

ی هارون در سمبول هو عصای شکوفه زد ،(31ـ 32: 1کنیم)یوحناو آسمانی که از او تغذیه می
 ر در ایمانداران و ثمر دهی در اقتداری که به آنها تفویض شده بود.  القدس، حیات وافروح

 2پنطیکاست 0]فصح( به آنها اشاره شده، سه عید23عید از اعیاد یهود که در)الویان بین هفت ـ(خ

 که در معانی ضمنی به حقیقت تثلیث اشاره دارند.  ،شدندنوان اعیاد اصلی محسوب میبه ع [3هاخیمه
: 02ـ قربانی، خون و کفاره. که بر نجات ما متمرکز است.)خروجخدای پسر سمبول: فصح

القدس در ایمانداران نفسانی بود که در دو نان ای از وجود روحنمونه :پنطیکاست(. 7: 5قرنتیان0(،)0
و بازگشت  ای از پدر در کاملیت: نمونههاخیمه عید(. 3قرنتیان فصل2)گردیدبا خمیرمایه معرفی می

 (.01: 5(،)متی2ـ 0: 1انسان در اتمام کار نجات است)عبرانیان

ت پوشش بیرونی از پوس بینیم.میگانگی را در پوشش چادر خیمه اجتماع این سه دیگر از اینمونه ـ(د

ده به پوست قوچ سرخ ش ی از. پوشش بعدو تسلط او بر همه چیز است پدر سمبولشیر آبی بود که 
خل قدس و و سرانجام پوشش درونی که از دا پسر و فدیه خون اوستکه معرف رنگ قرمز بود 

ل و در عم را القدسکار روح شده از پشم بز بود که ای بافتهپرده ،بود مشخص کامالًاالقداس قدس
  گذاشت. تجربه به نمایش می

کروبی و شمشیر اشاره شده  ات،( در آیات مذکور به درخت حی02: 0(،)عبرانیان20: 3)پیدایش ـ(ذ

ی پدر و پسر هستند و شمشیر آتشین]کالم خدا[ ]جمع کروبی[ فرشتگانی در نمونهکروبیاناست. 
  القدس است. ای تلویحی به روحاشاره

ای حائل وجود داشت که آن دو مکان را االقداس پرده( مابین قدس و قدس33ـ 30: 21)خروج ـ(ر

که مجمالً  منقوش شده بودند روبیانی با صنعت نساجی]گلدوزی[این پرده ککرد، بر از یکدیگر جدا می
یانگر پدر و نما ،گانگی کار و هدف خدا در تثلیث بودند به این ترتیب که کروبیان بر پردهعرف سهمُ

ضور راه عبور به ح که با پاره شدن بدنش بر روی صلیب،ای از پسر بود القدس و خود پرده نمونهروح
  ترین جایگاه را گشود. خدا و مقدس

( نیز 01فصول ، 01( و سه فرشته که به دیدار ابراهیم آمدند)پیدایش5: 00سه قرص نان در)لوقا ـ(ز

 معرف همین سه گانگی در تثلیث بودند. 
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اشاره به  3االقداسقدس 2قدس 0]صحن خارجیاجتماعی خیمهقسمت تشکیل دهنده سه ـ(ژ

  القدس داشتند. پسر و روح ،وحدانیت در سه شخص پدر

: 0( به همین موضوع داللت دارند. )کولسیان1ـ 7: 5یوحنا0)در [3خون 2آب 0روح]سه شاهد ـ(س

  (. 1: 2(،)کولسیان01
است که کالم خدا آن را  . او ظهور دیدنیِ خدای نادیدهاست، ظهور الوهیت در جسم عیسی مسیح
 (.  01: 3تیموتائوس0داند.)سرّ الهی می

ی قدرت تمامبنابراین  پسر حضور داشتند.  در القدسروحپدر و کند که کالم خدا به وضوح بیان می
 (. 00ـ 1: 00برخورداری از این منبع بود)یوحنا ، بدلیلو عملکرد مسیح

ا اگر من را دیدید، پدر ر:»گفتبلکه در هستم! من، پباید توجه داشت که مسیح هرگز نگفت که 
حضور  مسیح. او با پدر در اراده و هدف متحد و موافق بود. )این یک سِرّ است که پدر در «ایددیده

 (. 3ـ 0: 03کرد)یوحنا، دعا میاستداشت( اما در عین حال او به پدر که در جایگاه آسمانی 

زیرا آن کسی را که خدا فرستاد، به (»30ـ 33: 3)یوحنانیز در پسر ساکن بود:  القدسروحهمچنین 

را قبول  که شهادت او . و کسیکندمی، چونکه خدا روح را به میزان عطا ننمایدمیکالم خدا تکلم 

 «.کرد، مهر کرده است بر اینکه خدا راست است

ر د القدسروح و پری و تمامی حضور را بدون محدودیت دریافت کرد القدسروح ،از بدو تولد مسیح،
هستم! در نتیجه با وجود اینکه پسر،  القدسروحکه من،  :اما مسیح هرگز نگفت ،ظاهر شده بود او

بوده  القدسروحهمیشه  القدسروحو  ،پدر همیشه پدر، پسر همیشه پسر. استپُری الوهیت در جسم 
یت که عیسی مسیح ظهورِ پُری الوه دهدمیاست. بنابراین کتاب مقدس بسیار واضح و روشن تعلیم 

ال جدا ناپذیر ، سه شخص کامال مشخص و متمایز درعین حالقدسروحدر جسم بود اما پدر، پسر و 
 .استاین اصل و واقعیت تثلیث  از یکدیگر هستند.

 : نامهای خدابخش دهم

 هایاصوال در فرهنگ تلطیف و ظهور نامهای اوست. ،ترین مکاشفه شخص خدازیباترین و ینی
یعنی شخصیت آن فرد در اسم او خالصه  شخص بیانگر و معرف شخصیت او بود، ، نام هرکهن
 ! استاسم خدا، خود خدا و خود خدا، اسم خدا  اند کهدر مورد نام خدا بر این عقیده . یهودیانشدمی

یده تاب یک منشور مانند نور سفیدی که به راوی تمام زوایا و ابعاد زیبای شخصیت  ی خدانامها



107 
 

 نامهایخدا، خود را از طریق  در واقع. سازندمینمایان  ،گرددشود و به هفت رنگ زیبا تجزیه میمی
 تر بشناسد. تا انسان بتواند او را بهتر و عمیق نمایدمیخویش معرفی 
 به دو گروه اصلی تقسیم نمود: توانمینامهای خدا را 

، اسامی الوهیمی خدا در واقع نامهااین ، ی که به خالق بودن خدا مرتبط هستندنامهای: گروه اول

خلوقاتش ی خدا با مرابطه بیانگر این اسامیی که ریشه در کلمه اِل )ئیل( یا الوهیم دارند. نامهای. است
. الوهیم جمع اِل است و نویسندگان استبا پیشوند اِل به معنای قدرت، اقتدار و قوت همراه  است که

که نشان دهنده وحدانیت در سه شخص  کنندمیکتاب مقدس از کلمه الوهیم برای خدا استفاده 
 .استتثلیث )خدای واحد حقیقی( 

 :نماییممیمرتبط به خالق بودن خدا اشاره  نام از گروه 00در اینجا به 

که برای هر سه شخص تثلیث یعنی پدر، پسر  استبه معنای خالق قدرتمند و زورمند اِل]ئیل[  (ـ1

 :رودمیبه کار  القدسروحو 

و ملکیصدق، ملك سالیم، نان و شراب بیرون آورد. و او »(22، 01: 00)پیدایشپدر، اِل است

، مالك آسمان و دست خود را به یهوه خدای تعالی، سدوم گفتکاهن خدای تعالی بود، ابرام به ملك 

 «. مزمین، برافراشت

بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینك باکره حامله »(00: 7)اشعیا پسر، اِل است

 «.عمانوئیل خواهد خواند شده، پسری خواهد زایید و نام او را

مطلق مرا زنده ساخته  روح خدا مرا آفریده، و نفخه قادر(»0: 33)ایوب، اِل استالقدسروح

 (.01: 37ایوب«.)است

 . این واژه بیشبینیممی ]تثلیث[خدا را در یک وحدانیت یدر این کلمه، جمع کلمه؛ الوهیم (ـ2

برای اولین بار  "بار در عهد عتیق و برای بیان خدای تثلیث به کار رفته است. الوهیم 2511از

 (.1، 2: 05مزامیر«.)آسمانها و زمین را آفرید )الوهیم( در ابتدا، خدا»آمده است: (0: 0)پیدایشدر

و »در فارسی به تعالی ترجمه شده استکه  ( آمده01: 00اِلیون]ئیل الیون[، این نام در)پیدایش (ـ3

 «بود)ئیل الیون( ملکیصدق، ملك سالیم، نان و شراب بیرون آورد. و او کاهن خدای تعالی 
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خدا ناظر  بیند!که به معنای خدا می (آمده00ـ 03: 01)پیدایشاین نام در ]ئیل رُئی[،اِل رُئی (ـ4

ه نیز ب خواند، زیرا گفت: آیا اینجا« انت ایل رئی» ام خداوند را که با وی تکلم کرد،و او، ن»است.

نامیدند، اینك درمیان « بئرلحی رئی»، نگریستم. از این سبب آن چاه را بیندمیعقب او که مرا 

 «.قادش و بارد است

در همه چیز در کفایت مطلق قرار  ایی کهخد، یعنی خدا قادر مطلق است یا اِل شَدَی (ـ5

بر ابرام ظاهر شده، گفت: من هستم  و چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند(»0: 07)پیدایشدارد

 «.، پیش روی من بخرام و کامل شو)اِل شَدَی( خدای قادر مطلق

شوره کزی و ابراهیم در بئرشبع، (»32: 20]ایل ئاُلم[، یعنی خدا ابدی است)پیدایشاِل ئاُلم  (ـ6

 «.، دعا نمود)ایل ئُالم( در آنجا به نام یهوه، خدای سرمدی غرس نمود، و

من هستم خدای بیت ئیل، (»03: 30)پیدایشاستواژه به معنای خدایِ خانه خدا این ، الِ بیت ئیل (ـ7

ده، به زمین جایی که ستون را مسح کردی و با من نذر نمودی. االن برخاسته، از این زمین روانه ش

 «.امولد خویش مراجعت نم

 شاهزاده خدا[ به معنای اسرائیل]واژه یه معنای خدای شاهزاده خدا ایناِل الوهی اسرائیل،  (ـ8

 «.مذبحی در آنجا بنا نمود و آن را ایل الوهی اسرائیل نامید و(»21: 33)پیدایشاست

شده، لگد زد. تو فربه  لیکن یشورون فربه(»05: 32به معنی خدای آفریننده است)تثنیهاِلوئا،   (ـ9

آفریده بود، ترک کرد. و صخره نجات  را که او را)اِلوئا(  ی. پس خداییاتنومند و چاق شده و

 «.حقیر شمرد خود را

زیرا (»1: 1)اشعیااستاین کلمه به معنای خدای قوی، تنومند و زورمند اِل گیبور]ئیل جِبار[،  (ـ11

بخشیده شد وسلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما 

سالمتی خوانده خواهد  و پدر سرمدی و سرور)اِل گیبور(  مشیر و خدای قدیر عجیب و

 (.01: 01: 32ارمیا«.)شد
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: 10. خدایی که باالتر از همه است)مزامیراست ، به معنی خدا خدای]اعلی، متعال[الوهیم الیون (ـ11

مطلق ساکن خواهد  نشسته است، زیر سایه قادر )الوهیم الیون( اعلیآنکه در ستر حضرت (»0

 «بود

 ای خدای لشکرها(»00، 7: 11)مزامیراستها لشکراین واژه به معنای خدای ، الوهیم صبایوت (ـ12

)الوهیم  ای خدای لشکرها. مروی خود را روشن کن تا نجات یابی ما را بازآور و )الوهیم صبایوت(

 «.ار کن و ببین و از این مو تفقد نمرجوع کرده، از آسمان نظ صبایوت(

ما بزرگ  )اَدونای(  خداوند(»5: 007]اَدونای[، به معنی ارباب، مالک و رئیس است)مزموراَدون (ـ13

 (.02: 11)مزمور«. است و قوت او عظیم و حکمت وی غیرمتناهی

دا در ابعاد زمان و مکان تجسم خ بیانگر، این واژه استبه معنای خدا با ما  عمانوئیل (ـ14

بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینك باکره حامله شده، پسری (»00: 7است)اشعیا

 (.23ـ 20: 0متی«.)عمانوئیل خواهد خواند خواهد زایید و نام او را

 آیند،با پیشوند یَهُوَه می نامهااین . خدا مرتبط هستند یی که به کفاره و عهد فدیهنامهای: گروه دوم

نام  در واقع. نمایدمییعنی خدایی که در کفاره، نجات و در رابطه عهد فدیه با انسان، خود را معرفی 
 بار به کار 1123بیش از کتاب مقدس انگلیسیترجمه  رخاص خداست. یهوه د یهوه، اسم شخصی و

زبان عبری این اسم بسیار مقدس بود به ر که در زبان فارسی به خداوند ترجمه شده است. د رفته
یهوه رند. به زبان آوناشایسته و با بدنی ناپاک تا مبادا آن را  ه[وه]ینوشتندطوری که آنرا جداگانه می

 . یعنی در تمام شرایط من«باشممی»موسی گفت؛ من، هستم آن که هستم که به استهمان خدایی 
ین ا ید با من در یک عهد و رابطه نزدیک و حیاتی باشید.توانمیم آن خدایی باشم که شما توانمی

  اسم است: 20گروه از اسامی خدا شامل 

وه در . یهاست «هستم آنکه هستم:»در فارسی به خداوند ترجمه شده که به معنایاین نام ، یهوه .1

ـ 00: 3خروجکند)گناهان و آمرزش انسان آشکار میخود بقا دارد و خود را شتابان برای نجات، کفاره 

چنین بگو، یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و  اسرائیلبنیبه و خدا باز به موسی گفت: (»05

خدای اسحاق و خدای یعقوب، مرا نزد شما فرستاده، این است نام من تا ابداالباد، و این است یادگاری 
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چنین بگو: اهیه  اسرائیلبنیوگفت: به  نسال بعد نسل. خدا به موسی گفت: هستم آنکه هستم.من 

  (.1: 3)مالکی«.نزد شما فرستاد )هستم( مرا

یعنی خدای خالق، خدای نجات دهنده و خدای عهد «خدا ،خداوند»این نام به معناییهوه الوهیم،  .2

ها و زمین در حین آفرینش آنها در روزی که  ین است پیدایش آسمانا(»0: 2)پیدایشاستنجات 

 «.تها را بساخ آسمان زمین و)یهوه الوهیم(  یهوه خدا

قوت و تسبیح من  )یاه( داوندخ(»2: 05ای است که از کلمه یهوه گرفته شده)خروج، این واژهیاه .3

خدای پدر من است،  کنم. این خدای من است، پس او را تمجید می و او نجات من گردیده است. است

 (0: 11(،)مزمور1: 07خروج«.)خوانمپس او را متعال می

ای یهوه خدای (»1: 10، به معنای خداوند خدای لشکرها است)مزموریهوه الوهیم صبایوت .4

 (.01: 05)ارمیا«. لشکرها! دعای مرا بشنو! ای خدای یعقوب گوش خود را فراگیر

. کلمه اَدون، مفرد ادونای و به معنی استرئیس لشکرها ، معنای خداوند اَدونای یهوه صبایوت .5

 ی حقیقتدونای استفاده شده که نشان دهندهاما در عهد عتیق از کلمه جمع یعنی ا ،ارباب است

سبب من  ، منتظرین تو به)اَدونای یهوه صبایوت( ای خداوند یهوه صبایوت(»1: 11تثلیث است)مزمور

 «. دسبب من رسوا نگردن خجل نشوند. ای خدای اسرائیل، طالبان تو به

براعلی علیین صعود کرده، و اسیران را (»01: 11)مزموراستنای خداوند خدا به مع ،یاه الوهیم .6

)یاه  فتنه انگیزان نیز تا یهوه خدا ای. بلکه ازها گرفتهای. از آدمیان بخشش به اسیری برده

 «.ددر ایشان مسکن گیرالوهیم( 

: 02او جنبه تاکیدی دارد)اشعی استاین نام ترکیبی از یاه و یهوه و به معنی خداوند یهوه  ،یاه یهوه .7

تسبیح من  توکل نموده، نخواهم ترسید. زیرا یاه یهوه قوت و اینك خدا نجات من است بر او(»2

 (.0: 21اشعیا«.)است و نجات من گردیده است
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یهوه »و ابراهیم آن موضع را (»00: 22)پیدایشسازدمیبه معنای خداوند مهیا یهوه یَری]یایرا[،  .8

 «.د: در کوه، یهوه، دیده خواهد ششودمیچنانکه تا امروز گفته  نامید،« یری

هرآینه اگر قول یهوه، خدای  و گفت(»21: 05، یعنی خداوند شفا دهنده است)خروجیهوه رافا .9

خود را بشنوی، و آنچه را در نظر او راست است بجا آوری، و احکام او را بشنوی، و تمامی 

ام بر تو  هایی را که بر مصریان آوردهیك از همه مرض هیچفرایض او را نگاه داری، همانا 

 «.متو هست )یهوه رافا( نیاورم، زیرا که من یهوه، شفا دهنده

و آن  و موسی مذبحی بنا کرد(»05: 07من است)خروج نی؛ خداوند پرچم پیروزییع، یهوه نِسی .11

 «.را یهوه نسی نامید

 از روی]که برای قوم خود ییرت و حسادت استاو خداوندی  ، یعنی خداوند ییور است،یهوه کَنّا .11

من که یهوه،  نزد آنها سجده مکن، و آنها را عبادت منما، زیرا(»5: 21[ دارد)خروجییرت زیاد عشق و

هستم، که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و )یهوه کئنا(  باشم، خدای غیور خدای تو می

 «. گیرممی دشمن دارندچهارم از آنانی که مرا 

و تو (»03: 30)خروجکندمییعنی خدایی که تقدیس ]مِکادِسکُم، مِکادِش[،یهوه مِکُدّیشکِم  .12

ما ش را مخاطب ساخته، بگو: البته سبت های مرا نگاه دارید. زیرا که این در میان من و اسرائیلبنی

: 21الویان«.)کنم که شما را تقدیس می های شما آیتی خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم در نسل

1.) 

آنجا برای  پس جدعون در(»20: 1، یعنی خداوند آرامش و صلح ما است)داورانیهوه شالوم .13

 «.تعزریان باقی اس خداوند مذبحی بنا کرد و آن را یهوه شالوم نامید که تا امروز در عفره ابی

من به تو گناه نکردم بلکه (»27: 00یهوه شَفَت]شافات[، یعنی خداوند داور مطلق است)داوران .14

است امروز در )یهوه شَفَت(  نمایی. پس یهوه که داور مطلق تو به من بدی کردی که با من جنگ می

 «.و بنی عمون داوری نماید اسرائیلبنیمیان 
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و آن مرد هر سال برای عبادت (»3: 0سموئیل0)استها لشکربه معنای خدای ، یهوه صبایوت .15

آمد، و حفنی و فینحاس  به شیلوه می قربانی گذرانیدن برای یهوه صبایوت از شهر خود نمودن و

 (.3ـ 0: 10(،)مزمور01: 20مزمور«.)دو پسرعیلی، کاهنان خداوند در آنجا بودند

را برحسب عدالتش حمد خواهم خداوند (»07: 7، یعنی خداوند متعال است)مزموریهوه اِلیون .16

 «.تسبیح خواهم خواند را )یهوه اِلیون( گفت. و اسم خداوند تعالی

است.  )یهوه رُهی( خداوند شبان من(»0: 23)مزموریعنی خداوند شبان من است ]راه[،یهوه رُهی  .17

 «.محتاج به هیچ چیز نخواهم بود

بساخت؛  از آن اوست، او آن رادریا (»1ـ 5 :15، یعنی خداوند خالق ما است)مزموریهوه حُسِئنو .18

آفریننده خود  های وی خشکی را مصور نمود. بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور و دست

 «.مخداوند زانو زنی

 آیدمیداوند مثل جبار بیرون خ(»03: 02)اشعیااستبه معنای خداوند قادر و قدیر  ،یهوه گیبور .19

می انگیزاند. فریاد کرده، نعره خواهد زد و بر دشمنان  خویش را برمانند مرد جنگی غیرت  و

 «.دخویش غلبه خواهد نمو

وی یهودا نجات خواهد یافت و  در ایام(»1: 23)ارمیاخداوند عدالت ما است، یعنی یهوه صَدَقینو .21

 «. این است: یهوه صدقینو شودمیاسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده 

ده و محیطش هج(»35: 01)حزقیالاستخداوند آنجاست و او حاضر مطلق  ، یعنییهوه شَمَه .21

 «.باشد و اسم شهر از آن روز یهوه شمه خواهد بود)نی( میهزار

یگر دهای اما در فارسی و زبان ،خدا در زبان عبری معانی بسیار عمیق و زیبایی دارند نامهایمجمالً، 
ژه وی نامهاییکی دیگر از . شودمیاستفاده برای او  «یهوه» نها از کلمه خدا، خداوند ـ گاهی نیزت

اسم کامل  ،یهوه یَشوعا است. مسیحخداوند، یهوه یَشوعا )در زبان یونانی، کریستُس( به معنی خداوند 

پسری خواهد  اوو (»20: 0)متیاستمسح شده  یخداوند ما عیسی مسیح به معنی نجات دهنده
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ت خویش را از گناهانشان خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امّ

هزار سال پیش، 2(. نتیجتاً؛ 27ـ 21، 00: 2(،)لوقا20ـ 21: 0(،)افسسیان31ـ 30: 2اعمال«.)درهانی

 رفت، در شخص عیسیاسامی که در عهد عتیق برای خدا به کار میتجلی، ظهور و چکیده تمام این 
 . به عرصه ظهور رسیدمسیح 

 ای بر گناه و ابعاد آن: مقدمهبخش یازدهم

در کتاب مقدس، گناه با جزئیات و دقت بسیار زیادی به زبانهای عبری و یونانی برای ما تشریح و 
به وسعت و عمق کتاب مقدس در تشریح توصیف شده. در هیچ کتاب دینی، مذهبی و یا فلسفی 

القدس زیرا تمامی گناه، هرگز چیزی را نخواهیم یافت. کتاب مقدس شاهکاری است از الهام روح
کند. ابعاد، زوایا، عملکرد، بازتاب و ثمرات گناه را برای ما با بیشترین و زیباترین جزئیات بازگو می

هایی گوناگون به مسیحیت وارد ا از باور و زمینهمهم بودن این مبحث از این جهت است که اکثر م
تر از آنچه ایم و محتمل است که در آن محافل یا مقاطع، گناه دارای تعاریف و معانی متفاوتشده

باشد. لذا پیش نیاز این است که فکر خود را، راجع به گناه و شناخت آن تشریح شده  بینیمامروز می
ا در خدکه زمانی  ؛، یا درک کنیمبشناسیم کامل آن را بهترد درست، وسیع و عوض کنیم و ابعا

به  تو چرا کالم خدا نسب !زندبه چه دلیلی این حرف را می« از گناه متنفر است»فرماید؛ کالمش می
ی جلجتا چه اهمیتی دارد!؟ ر تپهآمدن مسیح و مصلوب شدن او ب این موضوع حساسیت نشان داده؟

  آن لذت ببریم.  کار مسیح مُشعر شویم و از زوایای هعمیقاً ب بتوانیم و نتیجتاً

 حقیقت گناه

گناه، حقیقتی واضح و مشهود است که ابعاد آن در تمامی هستی ملموس و دیدنی است. در این ارتباط 
 به برخی از آنها خواهیم پرداخت؛ در ادامه باالجماع توان اشاره کرد کهبه نکات بسیاری می

دهند. گناه مانند سمی مهلک، تمامی تمامی زوایای خلقت به وجود گناه شهادت می ،ـ زهر گناه1

ر کند و دهستی و خلقت ما را به مسمومیت کشانده. تمام طبیعت، وجود عنصری مضر را حس می
درد زه در حال آه کشیدن است تا بتواند به هدفی که برای آن خلق شده دست پیدا کند. تمامی 

واقف است و هماهنگی و ارتباط در میان بافت آن به هرج  کامالًن حیات و مرگ هستی، به تضاد میا
ای ین و تمامی نیروهکنند. کره زمو مرج و زشتی مبدل شده و نور و تاریکی در تضاد با هم عمل می

اقات در ها، طوفان، سیل و سایر اتفاند؛ آتشفشانها، زلزلهانسان به پا خواسته یت باضد ساکن در آن به
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در  ی خاکیکنند که این کرهحال وقوع، همه از موضوع و وضعیتی نادرست و نابسامان حکایت می
بینیم و گاهی اوقات لعنت، انگار طبیعت ما دچار دوگانگی حال عبور از آن است. گاهی اوقات برکت می

هان ناگدر مقابل انسان است، گاهی تمامی ضمایر با ما در ارتباطی مسالمت آمیز هستند و گاهی 
 دهند. فجایعی عجیب رخ خواهد داد و هزاران نفر در دم، جان خود را از دست می

زمینی که برای برکت انسان خلق شده بود حال در بعضی از شرایط باعث لعنت او شده است و این 
موضوع دقیقأ بیانگر زمانی است که گناه وارد نسل بشر شد و تمامی زمین را در خود بلعید)پیدایش 

ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر و به آدم گفت: چونکه سخن زوجه(»01، 07 :3

فرموده، گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد، و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی 

های صحرا را خواهی خورد و به عرق خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه

شدی زیرا که تو  خواهی خورد تا حینی که  به خاک راجع گردی که از آن گرفتهپیشانیت نان 

دانیم که تمام خلقت تا االن باهم زیرا می(»22: 1)رومیان«. خاک هستی و به خاک خواهی برگشت

آه کشیدن خلقت و سایر مسائلِ در حال وقوع، به خاطر وجود آن « باشنددر آه کشیدن و درد زه می

 پلید و شریر به نام گناه است.عنصر مخرب، 

تاریخ انسان و تمامی بشر از وجود، حضور و حقیقت گناه حکایت ، ـ گناه در تاريخ بشری2

بجز ناعدالتی، هرج و مرج، اختشاش، ترین تاریخ انسانها نیز چیزی ی خالصهکنند. در مطالعهمی

از (»0تا  0: 0ر تضاد است. )یعقوببا آن چه که باید باشد د کامالًخورد و تنفر به چشم نمی جنگ و

آید!؟آیا نه از لذتهای شما که در اعضای شما ها پدید میها و از کجا نزاعکجا در میان شما جنگ

توانید به چنگ آرید؛ و نمایید و نمیکشید و حسد میورزید و ندارید، میکند!؟ طمع میجنگ می

یابید، از این کنید و نمیکنید. و سوال مینمی کنید و ندارید از این جهت که سوالجنگ و جدال می

دانید که دوستی کنید تا در لذات خود صرف نمایید. ای زانیان، آیا نمیرو که به نیت بد سوال می

بنابراین؛ تاریخ « خواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردددنیا،  دشمنی خداست؟ پس هر که می

 حقیقت گناه است. و گواه به وجودِ انسان خود ادله
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دهد که گناه حقیقتی موجود است. انکار کردن حقیقت گناه به ما شهادت می، منطق انسانی ـ3

د که همه دانواقف بوده و می کامالًدر نسل انسان، توهینی است به منطق او، انسان به وجود ناراستی 
یستی، تعادل و توازن چیز در وجودش در حال پیشروی در مسیر اشتباه است و از هماهنگی، همز

ای بر حکومت و سکونت، حقیقت گناه در ثباتی ادلهومرج، نابسامانی و بیدرست خارج شده ـ هرج
وجود ما است. آنانی که دارای روح انتقادگر و ممیز]روشن اندیش[ و دارای مدارج باالیی از تحصیالت 

ی این وجود هر انسانی در هر مقطعاند. با و فلسفه هستند همیشه سعی بر انکار این حقیقت داشته
به حضور انکار ناپذیر گناه در اعماق وجودش با خبر است، زیرا زمانی که قصد انجام کاری  کامالً

( از این جهت انسان، همیشه کار 20ـ 00: 7کشد)رومیاننیکو دارد، او را بر خالف آن به چالش می
ر خالف جریان درست در حرکت است. اگر هر دهد زیرا در او نیرویی بخطا و اشتباه را انجام می

باشد و خود را در پشت نقاب تحصیالت و روشنفکری پنهان نکند، به  خود صادقای با شخص ذره
 این نتیجه خواهد رسید که  گناه یک حقیقت است.

در کنار منطق انسانی، وجدان او نیز به وجود  ،شهادت وجدان انسان بر حقیقت گناه ـ4

شتر یای بسیار نزدیک با یکدیگرند، اما وجدان، بدهد و البته این دو در رابطهادت میحقیقت گناه شه
بالفاصله وجدان، ما را ملزم و  شویم،مرتکب اشتباهی می ای کهلحظه بر وجود گناه داللت دارد.

زیرا هرگاه (»05، 00: 2کند)رومیانشروع به محکوم کردن آن موضوع یا توجیح اعمال می مانافکار

یی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آرند اینان هرچند شریعت ندارند هاامت

شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است برای خود شریعت هستند، چونکه از ایشان ظاهر می

انون ق «آورندکنند یا عذر میدهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت میو ضمیر ایشان نیز گواهی می

 دهد که گناه یک حقیقت است.و شریعت وجدان، به ما مدارک و شواهد کافی را ارائه می

دهد نه فقط خلقت، تاریخ، منطق و وجدان انسان به وجود گناه شهادت می ،تجربه انسانی ـ5

: 0انیفهرست تمامی گناهان در)رومی یقت گناه فعال است. با مطالعهحق ی ما نیز در اثباتِبلکه تجربه
های شخصی و اتفاقاتی که هر روز در تمامی آنها را در تجربه ( به وضوح20ـ21: 7(،)مرقس32ـ 20

بینیم. گناه مدام در زندگی ما در حال خود ابرازی است و تمامی اطراف ما در حال وقوع است می
 اطاعتیبیها، کشتارها، انحرافات و هرگونه فسادهای اخالقی، جنایت .الشعاع قرار دادها تحتهستی ر

، حاکی از حضور و حقیقت گناه است. هدف گناه، ابراز خویش و آلوده ساختن جامعه و نظمیبیو 
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: 20یدر)متنامیم. کالم خدا حقیقت گناه می آن را که ما  تمدن بشری است و این دقیقا چیزی است
کند که در روزهای آخر، این گناهان به شدت افزایش بیان می ( به طور آشکار5ـ 0تیموتائوس2(،)02

 خواهند یافت. 

خی در برخدایی مختص به خود هستند ـ  ، دارای باور واکثر ممالک، ـ مذهب و ديانت انسانی6

اند و هر کدام دارای که دین و مذهبی را برای خود اختراع کرده از آنها چند خدایی نیز مرسوم است.
نجام شان با اورهایهای مجزایی هستند، ایشان سعی بر این دارند که در ادیان یا باکهانت و قربانی

ی کاهنین، کشیش یا اشخاص منتخب بتوانند خدا را راضی های خاص به واسطهها و مراسمقربانی
 ، نیاز خودشان را به رحمت و نجاتبودنشان وش گذاشتن بر حس درونی گناهکارنگاه دارند و با سر پ

 دهد، اما در مسیحیتهادت میای است که به حقیقت گناه شابراز کنند. وجود دین و مذهب نیز ادله
، اما یماما جواب را یافته سی مسیح بیان نموده است. در واقع، خدا جواب گناه را در شخص عیحقیقی
 .، جوابی جز به تالش وجود نداردندر ادیا

. آنهایی که دهندمیرا شهادت  حقیقت گناه ایمانداران، ايمانداران به عنوان شاهدان زندهـ 7

شناسند ن ایمان دارند، حقیقت گناه را میشاعنوان نجات دهنده و خداوند زندگیبه عیسی مسیح، به 
 .دهندمیشان شهادت و عملکرد آن را در زندگی گذشته

: 00مزمور«)همه گناه کرده و از جالل خدا قاصرندزیرا (»23: 3)رومیان،كالم خدا ـ8

اند و گوید که خدایی نیست کارهای خود را فاسد و مکروه ساختهاحمق در دل خود می(»3ـ0

آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی

 0: 53)مزمور،«اند نیکوکاری نیست یکی هم نیگردانیده باهم فاسد شده هست. همه رو

تر هستند، ( در کالم خدا به اَسرارِ فراوانی اشاره شده، اما دو سرّ از آن میان متفاوت02: 5(،)رومیان3ـ
 کنند.در مورد تضاد بین گناه و وجود خدا صحبت می می هستی فعال بوده و به طور اخصزیرا در تما

: 2)دوم تسالونیکی  2دینیسرّ بی. «تجسم خدا در جسم(»01: 3، )اول تیموتائوس0دینداری سرّ
  .«تجسم شرارت(»7

، هر دو تیپرسبتخوب و بد، نیکویی و شرارت، نور و تاریکی، حیات و مرگ، خدا پرستی و بنابراین: 
انسانها همه باید و تمامی مخلوقات خلق شده، چه فرشتگان و چه فعالند در هستی ما  ،هم زمان

سرنوشت  ،ی منتخبانتخاب خودشان را در مقابل این دو سرّ یا اصل به انجام برسانند زیرا که گزینه
 کند.ابدی ایشان را تعیین می
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 مقدس از دیدگاه کتابتعریف گناه 

 مچنینو ه است در تاریخ انسان مشهود نمایان وگناه در خلقت حقیقت ای بر گناه خواندیم: در مقدمه
 آنهاره روزم عملکرددر  . گناهشودمی اسحسادر وجدان انسان و پذیرفته شده  کامال یمنطق انسان با

ایشان با آن هنیز در زندگی ایمانداران به مسیح، حتی گرددمیمتمرکز ی و بررسدیانتشان در  و تجربه
  .نمایدمیما بازگو  یبرا احقیقت گناه ر نیز کالم خدا نهایتدر  .مواجهه داشته و دارند

پردازیم که در مجموع شش تعریف اساسی از دیدگاه کتاب مقدس می« گناه»با این توجه به بررسی 
ان و گناه شیطافکار  به ی تمامی آنهاریشه را برای این عنصر ارائه داده است و چنین منبعث شده که

  : گرددمیباز آدم 

گناه است و استهزا کننده نزد آدمیان  فکر احمقان»(1: 20)امثال  ،و ابلهانهافكار احمقانه ـ 1

فکر »هتوان بخوانیم که فکر احمقان گناه است یا در تفسیری دیگر میدر این آیه می« مکروه است

تی گردد، زیرا خارج از افکار درساشاره کرد که در تعریف کلی گناه محسوب می« احمقانه، افکار ابلهانه
احمق در »( اشاره کرد،0: 00توان به)مزمور، در همین راستا میی آن خلق کردهه خدا ما را برااست ک

چنین فردی را احمق  کالم خدا این ،اما چرا در این آیه، «کند که خدایی نیستدل خود فکر می
کند؟ از این جهت که انکار وجود خدا از دیدگاه کالم خدا حماقتی است که ریشه در گناه خطاب می
را 00زمورم« کاری نیستاند و نیکوروه ساختهخود را فاسد و مک»گوید:بالفاصله در ادامه می دارد، زیرا 

ان و آدم زمانی که شیط .های مختلف برشمردگناه از دیدگاه تشریح حقیقت در ای زیباتوان نویسهمی
ه کردند کاین افکار احمقانه را به جریان راستی که برای آن خلق شده بودند راه دادند، تصور می

  توانند جای خدا را بگیرند، این فکر در وجود آنها گناه را ایجاد کرد.می

شریعت آورد برخالف و هرکه گناه به عمل می(»0: 3 یوحنا0)، تجاوز از قانون و شريعتـ 2

ی شریعت، فقط به شریعت موسی که در اینجا واژه« کند زیرا گناه  مخالف  شریعت استعمل می

 که بر اساس اخالقیات و ضوابط درست را شود، بلکه هرگونه قانونیشریعتی الهی است محدود نمی
. تجاوز، در اصل زبان به معنای عبور از خط و گیرددر بر می برای حفظ نظم جامعه اعمال شده باشد

به دور آن کشیده شده است]هنجار[ و ما اجازه خروج از آن را  مرزی است که بعد از القاء قوانین
ای را حصار ای را معین نمود، در حقیقت محدودهنداریم. زمانی که خدا برای آدم و حوا درخت ممنوعه

کردند، اما ایشان عبور کرده و حصار]هنجار[ شکنی کردند. در کشید که ایشان نباید از آن عبور می
 نتیجه؛ نسبت به قانون گذاشته شده و دستور الهی متجاوز خوانده شدند.
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گناه هر ناراستی(»07: 5یوحنا)اول]کج روی یا کج ایستادن نسبت به مواضع خدا[، عدالتیـ بی3

توان ترجمه شده است. البته که می« عدالتییب»با توجه به اصل زبان  «ناراستی»در این آیه« است

 و درست ، اقتباس کرد که همه در معنای واقعی کلمه، نداشتن عدالتناراستی را نیز از همان واژه
عدالتی انجام داد، او با تسلیم خود به شیطان در شکستن شوند. آدم نسبت به خدا بیگناه خوانده می

 ه مرتکب گناه گردید.فرمان و تجاوز از حریم تعیین شد

پس هرکه نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد، او را (»07: 0، )یعقوبـ عدم انجام نیكويی4

گردد. لذا اگر ما توانایی انجام با توجه به آیه؛ انجام ندادن نیکویی گناه محسوب می« گناه است

ر انجام آدم قانون الهی را مبتنی ب ایم. شیطان ونیکویی را داریم و آن را بجا نیاوریم مرتکب گناه شده
 دانستند، اما آن را انجام ندادند.گردد مینیکویی و آنچه موجب خشنودی خدا می

 در ترجمه فارسی«شخم زدن شریر گناه است(»0: 20)امثال ،انجام نیكويی با انگیزه اشتباه ـ5

ما اگر ا ،نیکو است چراغ«. استر و چراغ شریران، گناه متکبچشمان بلند و دل»این آیه چنین آمده:
رای ب  روشن کردن راه شریران»توان گفت:تر می. در بیانی سادهکند گناه استشریر از آن استفاده می

لبیم، ی خدا را بطباید در زندگی و انجام مراحل نیکویی، اراده بنابراین« انجام مقاصدشان گناه است
در زندگی دیگران داریم، ابتدا موضع هرکسی را نسبت در این ارتباط اگر قصد انجام کاری نیکو را 

به حضور خدا ببریم و در دعا، ابعاد انجام نیکویی را برای او از  قرار گرفتن یا نیازهایشبه محل 
 .خداوند بیاموزیم و در همان راستا قدم برداریم

ی در یم یا حتپیش از آنکه کاری را برای کسی انجام ده برای پایین آمدن ضریب خطا بهتر است،
چند و چون  مورد خدا با آن شخص صحبت کنیم، ابتدا آن شخص را به حضور خدا ببریم و درباره

 زیرا ،نیازهای او با خداوند صحبت کنیم. باشد، که مانعی بر سر راه کار خدا در زندگی دیگران نشویم
کند ـ  اعمال رجمه میکه نفس، مترجمی حاذق است و همه چیز را در پیشبرد مقاصد و اهداف خود ت

گردد، زیرا در ظاهر کاری ی آن خودنمایی و خودمحوری است گناه محسوب مینیکو که سرچشمه
  رسد.ی افکار، بویناکی تنافس به مشام میاما در پشت پرده ،گذاردنیکو را به نمایش می

زیرا (»1: 10)اشعیا گویدمی دهند چنیننیکو انجام میاشعیا نیز در انتقاد از آنانی که ظاهرأ اعمال 

ی ما مثل و همه اعمال عادلۀ ما مانند لتّۀ ملوّث می باشد. و همهایم شخص نجس شده که جمیع ما مثل

پولس رسول نیز در مورد تمام کارهای نیکوی  .«ربایدبرگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد، ما را می
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عیسی  .(33ـ 03: 23متی(،)1ـ 0: 3فلیپیانشمارد)ارزش مییک رهبر مذهبی آنها را بی در مقام خود
 گذاشتند آنان را افرادی ریاکارمسیح در انتقاد از فریسیان که ظاهرأ اعمالی نیک را به نمایش می

اکن اما با توجه به نفسانیت س ،آوردندکند، البته شاید ایشان واقعأ اعمالی نیک را به جا میخطاب می
 شد.رفتارشان از دیدگاه خداوند تأیید نمی ا نیز چیز دیگری بود، بنابراینآنهی ی ما، انگیزهدر همه

شود زیرا به ایمان لکن آنکه شك دارد اگر بخورد ملزم می(»23: 00)رومیان ،یايمانبی ـ6

دانستند اما گناه ی کامل خدا را میآدم و حوا اراده« خورد و هر چه از ایمان نیست گناه استنمی

الم ی کی خدا، فاقد ایمان بودند در نتیجه؛ به واسطهبا توجه به داشتن دانش ارادهکردند. ایشان 
ای که شیطان در لباس مار به خورد آنها داد، ایمان از آنها برداشته شد و نااطاعتی نسبت به فریبنده

 ایمانی گردید.ی خدا، موجب سقوط آنها در ابعاد بیفرمان و وعده

جاوز به معنای داشتن افکار احمقانه، ت «گناه»ی ف کتاب مقدس، کلمهطبق تعری؛ بر گیرینتیجه

عدالتی، انجام ندادن نیکویی، و یا انجام دادن نیکویی با انگیزه و محرکهای از قانون و شریعت، بی
 ایمانی است. نفسانی و بی

 تعریف گناه به زبان عبری

ی فهم و درک این واژگان چیست؟ در بسیاری در عبری چهار واژه در مورد گناه به کار رفته، اما الزمه
ای کلی بخصوص در فارسی که معنای گناه، در واژه متعددی برای گناه استفاده شده،از زبانها کلمات 

 ا دورطبق کالم خدو تعریف درست گناه بر  از معانی ضمنیایمانداران  گردد. به همین جهتبیان می
ی گان جایگزین، درک معاندر این مبحث قصد بر این است که با شناخت واژ، لهذا شده و سرگردانند

 و تطبیق آنها، چالش پیش آمده را مرتفع سازیم.

سی ردر عبری از همین واژه برای گناه استفاده شده که به معنای خطا است، در فا، گناه يا خطا.1

ی آن همیشه با که جریمه ا برای گناه، جرم، تکرار خطا]گناه[ برحسب عادتر«خطا»ینیز ما کلمه
به معنای نرسیدن به هدف یا از دست « خا طا»بریم. خطا در عبری قربانی توام بوده است به کار می

 (02، 01: 53اشعیا )،(5ـ 2: 50مزمور(،)5، 0: 32رمزمو(،)35ـ 25، 3، 2: 0دادن هدف است)الویان
 است. «خطا»با استناد به اصل زبان عبری مذکور ی آیاتدر ترجمه«گناه»فارسی یکلمهجایگزین 

ایم. در فکر نویسنده کلمه خطا، شباهت به منظور از خطا این است که ما از رسیدن به هدف دور شده
خواهیم تیری را پرتاب کنیم آن ی کمان رها شده است. زمانی که میپرتاب یک تیر دارد که از چله

ه هدف اثابت اگر تیر بکنیم، گیری تیر را رها میکنیم و بعد از نشانهکمان متصل می یرا به زه یا چله
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ر تیر اما اگ ،هدفی که برای آن ساخته شده در مسیر و عملکردی درست قرار گرفته کند، مبتنی بر
قت ز ابتدای خلا انسانگردد ـ کتاب مقدسی گناه محسوب می خطا رفته و به هدف نزند، در تعریف

گر از ابتدا خدا به عنوان ترکش .به جهت اهدافی خاص در ترکش خدا قرار دارد به مانند یک تیر
ار یا )ابزی نجاتاهداف و مواضع خود را بر تمامی انسانها آشکار کرده است، اما کسانی که به واسطه

تعلیم و تربیت به جهت استفاده اند بعد از القدس، اهداف الهی او را درک کردهو دریافت روح کمان(
تا به هدفی که برای هر کدام در نظر گرفته شده  دهددر مواضع و اهدافی خاص آنها را در زه قرار می

اگر چه ممکن است خدمت و عطایا گوناگون باشد اما برای همه هدف یکی است ـ  ،بزنند]امانت[
   روحانی و علنی. و پادشاهی خداوندمان عیسی مسیح در ابعاد برقراری ملکوت

ک اطاعتی یا شکستن ی، به معنای تجاوز از حدود، مرز و حریم، ارتداد، شورش، بیپاسا يا پهشا.2

: 01مزمور(،)01: 00اعداد )،(7: 30)خروج ما قدرت و اختیار داردتعهد نسبت به کسی که بر 
 (.20: 1(،)دانیال1: 53اشعیا (،)0: 32مزمور(،)03

ها، کج رفتن و انجام اعمال زشت یا شرارت، تعظیم کردن در حضور بت ، به معنای فساد،عوون.3

: 1دانیال)،(00، 5: 53اشعیا)،(01 ،3: 013مزمور(،)22ـ 20: 01الویان(،)3: 52مقصر بودن است)مزمور
20). 

 . (7ـ 0: 7الویان(،)1ـ5، 2: 1)الویان، به معنای مقصر بودن، تقصیر و جرم استآشام.4

برای  دکردند. بیاییوناگون گناه را بررسی میگ تمرکز به معانی این چهار واژه ابعاددر زبان عبری با 
تصور کنید که کامیونی برای انجام یک  استفاده کنیم: ، از یک داستان ساختگیدرک بهتر آنها

بارگیری شده و در مسیری به هدف کمک به  بارا سبزیجات، میوه، گوشت و سایر ترهمأموریت ب
کند و لزله زده در حرکت است، در بین راه شخصی با افکار شریرانه کامیون را متوقف میای زمنطقه

شناسم! هستی من یک راه بهتر و میانبر می تو در مسیر اشتباه»گوید: ی کامیون میبا دروغ به راننده
هاد او را نراننده نیز پیش ،«کنی پر پیچ و خم و بار ترافیکی دارداین راه که تو از آن استفاده می

ه که چ چرخاند.. او هری انتخابی فرد شریر میپذیرد و فرمان کامیون را به سمت بیراهه و گزینهمی
کند بدون اینکه متوجه باشد، از مسیر اصلی دور شده و در انحراف قرار در این بیراهه حرکت می

ی است، اما بعد از گذر زمان و ط گیرد. راه انتخابی و پیشنهادی مرد شریر، در ابتدا آسفالته و هموارمی
مأمور،  یراننده گردد به طوری کهر از فراز و نشیب تبدیل میمسافتی طوالنی، به راهی خاکی و پ

 رهدبیند.... در نهایت کامیون با تمامی محتوا از در پیش روی خود نمیو دره چیزی جز به ناهمواری 
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مئز شود و فضا را با بویی مشمتعفن می بعد از چندی ی اوگردد و محمولهکند و متالشی میسقوط می
 بینیم؛چند زاویه را از گناه می سازد. در این داستان به وضوحکننده پر می

اول: مرد مامور، در ابتدا هدف، برنامه و مأموریتش رسیدن به شهر متقاضی کمک بود. و به  گناه
 .«نرسیدن به هدف»کندناه استفاده میی گخاطر اینکه به هدف نرسیده است کالم خدا از کلمه

 .«پهشا، تجاوز»گناه دوم: به خاطر تجاوز از حریم و مرزی که برای او تعیین شده، وارد بیراهه شدن  
رمای خود کار ف انایی حرکت ندارد و نسبت به دستورگناه سوم: سقوط و افتادن در وضعیتی که تو 

 کرده.« اطاعتیبی»اعتنایی و بی

 « عوون، فساد»گناه چهارم: تعفن و فساد موادی که در آنجا ایجاد آلودگی کرده  

؛ نزدن و نرسیدن به هدف، تجاوز از مأموریت، مسئولیت و حریمی که برای ما قرار داده گیرینتیجه

اطر  خ اطاعتی از فرمان خدا و نهایتأ فساد به وجود آمده بهشده است، افتادن در وضعیت شورش و بی
 ی کلمه گناه هستند.تمامی این واژگان تشکیل دهنده ر و دور شدن از هدف.عبو

 تعریف گناه و معانی آن در زبان یونانی

ه المللی و ارتباطات عمومی بود به طوری کزبان بین عهد جدیدیونانی، زبانی بسیار ینی است که در 
واژه تعریف  1هن به یونانی در« گناه»یکلمهدند. کرتمامی کشورها به این زبان با یکدیگر مکاتبه می

باشند. در این مقطع قصد ما، بیان شده که هر کدام از واژگان دارای تعاریف منحصر به فرد خود می
د، لذا گیرنبخشی از االهیات مسیحی را در بر می از آنجایی که این اصول دروس االهیات نیست! اما

اگر با آنها آشنایی پیدا کند در درک مفاهیم و مطالعه کالم خدا اش یک ایماندار در بدو زندگی ایمانی
 در چالش و انحراف برای کشف معانی درست و حقایق نخواهد بود.

مکن مـ  ی کالم خدا به خاطر ضعف زبان، گوناگونی در معنی یک کلمهمترجمین در ترجمه اصوالً 
ور را در اصل منظ نتوانند عمق و معانی آنها مغزی واژگان،و یا بی داشته باشد ـدر خود چند معنی را 

گوینده بیان کنند، از این جهت الزم است که معانی درست کلمات کلیدی کالم خدا را در اصل زبان 
  و گفتار نویسندگانش بیاموزیم.

مورد استفاده قرار گرفته که در اکثر زبانها  عهد جدیدبار در  070، این کلمه )هامارشیا( ـ هامارتیا1

یا آ»ترجمه شده است« خطا»( به طور استثنا این کلمه، 7: 00 تیانقرن 2ترجمه شده. البته در) "گناه هب

 «م!؟امرتکب شده آیا من خطایی»چنین است: منظور پولس«ام؟ام که خود را ذلیل ساختهگناه کرده

وانایی از ت است که خارجفی یا جستجو و پیگیری اهدا واقعی این کلمه، نزدن به هدف در اصل معنی
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کرد که در میان مردم رایج بود. هر هایی استفاده میپولس رسول در آن زمان از نمونه ما هستند.
ین ا تنها گروهی منتخب با نام تیراندازان در ارتش یا ی شخصی بودسرباز رومی دارای تیر و کمان

فی کرد به یقین هدر میی کمان مستقکردند، زمانی که سربازی تیر خود را در چلهسالح را حمل می
ورد، خگرفت و اگر به هر طریق تیر رها شده به هدف نمیرا که برای او مشخص شده بود نشانه می

 نامد. می« همارتیا»انحراف صورت گرفته را پولس رسول در زبان یونانی 
 تاکت در حیادر آن و با شربا تفکر هدفی خاص خلق کرده بود که  جهت تحقق را در خدا انسان

خود عزمی و و در  الهی به آن دست پیدا کند، اما زمانی که وی تصمیم را بر خودگرایی گرفت
به آن هدف نرسید و از آن منحرف شد، در جایگزینی این منظور خودمحوری قدم برداشت، مسلمأ 

ی همارتیا به کار رفته است]انسان گناه کار است زیرا به آن هدف که برای آن خلق شده بود کلمه
 نرسید[

 اشاره شد که واژه همارتیا به در ابتدای همین نکته :بررسی همارتیا در زندگی يک ايماندار

اگر خدا، معیاری را قرار « های ما استدرصدد بودن و رسیدن به نتایجی که خارج از توانایی»معنای؛
داده است که باید پیموده و به هدف برسد و زمانی که ما به خاطر ضعف موجود در جسم و 

 به چنین معیار و هدفی را نداریم به این موضوع در کالم خدا گناه یدن، قدرت رسهایمانشخصیت
 شود. گفته می

انه زنی خدا با ما چ هیچگاه سازشگرانه نیستند، یعنی قدوسیت، عدالت، استانداردها و معیارهای الهی
که باید توسط ما به نتیجه برسند هفتاد درصد آن را قبول کند، بلکه  یدرصد اهداف کند و از صدنمی

کند طلب گذاری کرده و در اهداف خود آنها را دنبال میدرصد آن چیزی را که سرمایه او همه و صد
یا »وجود داشت. یعنی:« و صد صفر»در عهد عتیق و شریعت موسی، قانونخواهد کرد. به همین جهت 

 نیا اگر یکی از آن احکام را نقض کنی، مترادف با شکست دهیشده را انجام می نچه که گفتهی آهمه
  «.دتمامی عهد خواهد بو

 معیارهای او نیستم دقیق چون من قادر به انجام فروشد یعنی:د را خوار و یا ارزان نمیخدا هرگز خو
یا »گوید:به ما میکند، او بر سرجای خود ایستاده و نمیی خود چشم پوشی از هدف و گفته هرگز

 ند شما قصورکجاد نمیتوانید برسید یا اگر قدمی را در رسیدن به هدف کوتاه بیایید، تفاوتی را ایمی

به عنوان نمونه؛ فکر کنید  .«همه گناه کرده و از جالل خدا قاصریم(»23: 3رومیان «)ایدورزیده

پرش »متر بپریم 5ای افقی به طول میله اند که در آن باید از رویای را برای ما تدارک دیدهمسابقه
م رای ما امکان انجاشویم که ما به دنبال هدفی خواهیم رفت که بدر نگاه اولیه، متوجه می« ارتفاع
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ظور، درک، گفتارِ من ل جای مناقشه نیست و فقط این نمونه را برایثَالبته در مَآن ممکن نیست ـ 
رید یبه مانند یک متر ارتفاع در نظر بگ را هرکدام از قوانین ده فرمان  با این توجه،حاالعارض شدیم.. 

ای میله از روی که قصد پریدن سابقه نظاره کنیددر پس م دو متر باشد که نهایت قد او را و انسانی
تی که ح ستی عطف و استاندارد خدااع! نقطه، این ارتفافقی در ارتفاع ده متری از سطح زمین دارد

انسانی که من »گوید:آن را کوتاه نخواهد کرد، خدا در جواب ارتفاع قرار داده شده چنین می ای ازذره
 است که من برای او در فکر داشتم دارم، مورد پذیرش و نمایانگر خلقتیاو را خلق کرده، دوست می

ر خلقت د یم.. ما خلق شده بودیم که از روی این ده متر عبور کن«باید بتواند از روی این ارتفاع بپرد
نتوانیم از روی این مانع عبور کنیم اما با فریب شیطان، ناگهان  ای وجود نداشت کههما هیچ نکت

ما بشدت بیمار و ناتوان گردید، در نهایت انسان با رعایت ورزش، رژیم یذایی و تغییر  عضالت ایمانی
 ید.سبک زندگی تنها قادر است دو یا شاید سه متر از آن ارتفاع را بپیما

 ی است که خارج از توانگیری از چیزیا نتیجه به معنای درصدد انجام "ی همارتیاکلمه بنابراین؛ 
. انسان هرگز قادر نیست که به خدا برسد و او را ارضاء کند! زیرا دارای ضعف عضالت ایمانی ماست

م یا به طور کنیاست و هرچه به او ویتامین شریعتی تزریق کنیم، تشویق مذهبی، روانی و عرفانی ب
انسان  که رضایت خدا است حاصل نخواهد شد.ای مداوم او را در ماساژور شریعت قرار دهیم نتیجه

عادی در وضعیت طبیعی، قادر به انجام پرش از روی معیارهای عالی و انسانیت حقیقی که خدا ما را 
 برای آن خلق کرده نیست. 

ه در عوام نیز همیش ا ما را گناه کار خطاب کنند،تنیاز نیست که ما حتما مرتکب عمل بدی شویم 
دهند، در صورتی که موارد ذکر گناه را به کارهای بد مانند دروغ، حسد، قتل و دزدی و.. نسبت می

ه در معنای حقیقی کلمه، نه منفی است و ن« گناه»در حقیقت های منفی گناه هستند.فقط جنبهشده 
قادر به جلب  وت»شود:مورد انسان اینگونه بیان می اصل و واقعیت است که در یک« گناه»بلکه مثبت 

های آلدهمعیارهای انسانی به ای قد این توانایی هستی که بتوانی با استفاده ازرضایت خدا نبوده و فا
ین است اا تو را خطاب قرار داده و بگوید: عالی الهی برسی بلکه نهایتأ باید به جایی برسی که خد

 .«فرزند حبیب من که از او خشنودم
 ناتوانی در انجام معیارهای ت که شامل:ی همارتیا، هم بیانگر وضعیت درونی ماسکلمهبنابراین: 

یت . و هم وضعباشدمی ییکه خارج از توانا یاهداف یگیریجستجو و پ خدا]ضعف عضالنی ایمانی[
هم معرف ریشه است و هم  همارتیا درواقعکند. علولیت را معرفی میثمرات این م بیرونی که

: 3، رومیان31: 2، اعمال30: 1، یوحنا21: 0، یوحنا07: 20، لوقا 0: 00، لوقا21: 21، متی 20: 0)متیمیوه
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، 05: 0، یعقوب20: 5قرنتیان2، 23: 00، رومیان 2: 1، رومیان23تا  01: 1، رومیان02: 5، رومیان 21
ی گناه استفاده شده که در ترجمه فارسی این آیات از کلمه(. 07: 5یوحنا0، 07: 0، یعقوب1: 0یوحنا0

 مترادف آن در اصل زبان همارتیا است.

ار به ک عهد جدیداین واژه نیز در ترجمه فارسی به گناه ترجمه شده که چهار بار در  ،هامارتِماـ 2

 ی بیرونی ونبهی اول، تفاوتی جزئی دارد که بیشتر در مورد ظهور، جاست. هامارتما با واژه رفته
ظاهری گناه و چگونگی ابراز، نمایش و تأکید بر ثمرات آن دارد. در نتیجه بیشتر بر اعمالی که از 

شود)شکستن قوانین الهی( متمرکز است. در نمونه به آیاتی از کالم خدا اشاره اطاعتی حاصل میبی
: 0؛ 21: 3به کار رفته است)مرقسکنیم که در فارسی گناه، و در اصل زبان هامارتما )ثمرات گناه( می
 (.01: 1قرنتیان0(،)25: 3(،)رومیان 02

ی و اطاعتبه کار رفته که در سه مورد به بی عهد جدیداین واژه پنج بار در  ،)پاراکو(پاراكوئهـ 3

: 01ی، نشنیدن جایگزین شده. دو بار نیز در)متی معصیت، ترجمه شده است و یک بار به جای کلمه

و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در »شده است، ( صرف 07ـ 05

خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی و اگر نشنود، یك یا دو 

نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد 

آیات  در این ،«ا بگو. و اگر کلیسا قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشدکند به کلیس

راکوئه،)اجتناب از اطاعت(ترجمه شده. این اعتنایی و اجتناب از شنیدن در زبان اصلی یونانی، پابی
 زه. ار و گوش دیگر درویک گوش دَـ  ترجمه شده است «شنیدن و توجه نکردن»کلمه در معنی واقعی

: 5)رومیان گردد، گناه محسوب میدر مقابل شنیدن کالم و صدای خدا مقاومتدر کتاب مقدس؛ 

زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یك شخص بسیاری گناهکار شدند همچنین نیز به (»01

و مستعد هستیم که از هر (»1: 01تیانقرنتیان2)،«اطاعت یك شخص بسیاری عادل خواهند گردید

لهذا الزم است که به دقت (»2، 0: 2)عبرانیان «. جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شودمعصیت انتقام 

تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم. زیرا هرگاه کالمی که بوساطت  بلیغ

ن در ای« رسیدفرشتگان گفته شد برقرار گردید، بقسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای عادل می

 .گوید(واژه به کار رفته پاراکوئه است)شنیدن و دقت کردن در آنچه که خدا به ما می آیات
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صرف شده و به معنای خطا، تجاوز از حریم و  عهد جدیداین واژه پانزده بار در  ،آنومیاـ 4

: 3 یوحنا0عدالتی و در )( که به بی00: 1 قرنتیان2های شریعت، قانون و معصیت است. بجز )محدوده
دینی نظمی یا نداشتن نظم الهی و بیتجاوز از شریعت است، همیشه به معنای معصیت، بی( که 0

ترجمه شده است. آنومیا، به وضعیت درونی)قلب( ما اشاره دارد که مخالف با شریعت و شناخت 

آنگاه به ایشان صریحأ خواهم (»23: 7گردد)متیشکنی نمایان میخداست و در ثمراتی مانند قانون

همچنین شما نیز (»21: 23،)متی!«فت: که هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شویدگ

: 20،)متی«نمایید لیکن باطنأ از ریاکاری و شرارت مملو هستیدظاهرأ به مردم عادل می

   (.07: 01؛02: 1؛ 1: 0(،)عبرانیان00: 2تیطس)،(7: 2تسالونیکی2)،(01: 1رومیان(،)7: 0رومیان(،)02

ت ده و باز به معصییک بار صرف ش عهد جدیدبیشتر به آنومیا شباهت دارد و در ، پارانومیا ـ5

لکن او از تقصیر خود توبیخ یافت که حمار گنگ به زبان (»01: 2)دوم پطرس ترجمه شده است

با استناد به اصل زبان «تقصیر»در این آیه« انسان متنطّق شده، دیوانگیِ نبی را توبیخ نمود

 .ترجمه شده است« پارانومیا»یونانی

، صرف شده که به خطا، تجاوز، عبور از مرز و عهد جدیداین واژه شانزده بار در ، ـ پاراباسیس6

معنای شکستن شریعت  ( که به25، 23: 2حریم مقرر شده، ترجمه شده است البته بجز)رومیان
: 2(،)عبرانیان00: 2تیموتائوس0(،)01: 3؛ 01: 2یالطیان)،(00: 5؛05: 0ومیانر)،(3ـ2: 05است)متی

 .(00، 1: 2یعقوب(،)05: 1؛  2

صرف شده که به معنای عبور از حریم مقرر  عهد جدیداین واژه بیست و سه بار در ، پاراتوماـ 7

شده، انجام جرم، سقوط کردن از یک موضع بخصوص، مقصر شناخته شدن و گناهان ترجمه شده 
نای به مع ،است. مبنای واقعی این کلمه در فارسی، معادل بیرون افتادن از یک هدف و مسیر است

نانی تشبیه یو است. این کلمه در« سوتی دادن در یک حرکت معین تعریف شده»عامیانه و امروزی
اتوما پارافتادن بار از روی گاری به هنگام حرکت در مسیری مشخص را  نیز جایگزین جالبی دارد؛ 

شما، شما را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی زیرا هرگاه تقصیرات مردم (»05، 00: 1نامند.)متیمی

مرزید پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد را نیز خواهد آمرزید اما اگر تقصیرهای مردم را نیا

که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده (»25: 0)رومیان«.آمرزید
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: 2، 7: 0(،)افسسیان0: 1یالطیان(،)01: 5قرنتیان2(،)02 ـ00: 00؛  21ـ 05: 5رومیان.)«شد

 (.01: 5یعقوب(،)03: 2کولسی(،)0

صرف شده است که به معنای اشتباه، خطا و  عهد جدیداین واژه یک بار در  ،ا() آگنوئمآنوئماـ 8 

ع ترین نواز روی نادانی کاری را انجام دادن، ]گناهان سهوی[ترجمه شده است. این نوع گناه خفیف

من از  و(»1: 7)رومیانهی و با نادانی صورت گرفته استرود، گناهی که بدون آگاگناه به شمار می

 «.ردمبودم؛ لکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُشریعت زنده میقبل بدون 

صرف شده و به معنای کاهش، کاستن و کم شدن  عهد جدیددر بار این واژه دو، هِتما ـ9

، هاامتپس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی (»02: 00است)رومیان

را از  یبه معنای تقصیر یا چیز« هتما»توان گفت:می«. ایشان خواهد بودبه چند مرتبه زیادتر پری 

: 1)اول قرنتیانکردن به چیزی که دارای ارزش است زیان واردارزش واقعی آن خارج کردن است  ـ 

بلکه االن شما را بالکلیه قصوری است که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم (»1، 7

سازید و این را نیز به کنید و مغبون میشوید؟ بلکه شما ظلم میمغبون نمی شوید و چرا بیشترنمی

 ایجاد عیب، معیوب کردن، ناقص کردن چیزی ترجمه شده است. . در این آیات هِتما؛«برادران خود!

با تصاویر، تشبیهات و سمبولهای گوناگونی به کار رفته  عهد جدیدی گناه در ؛ کلمهگیرینتیجه

اطاعتی نسبت به صدای خدا، انجام ندادن اصول الهی، عبور از یک ن به هدف، بیاست، که نزد
 آگاهیکردن و ناآگاهانه عملی معین شده، خارج و بیرون افتادن از یک وضعیت درست، نامحدوده

از آن چیزی که به ما معرفی شده است، کاهیدن و کاهش دادن، ناقص ساختن چیزی که باید تمامأ 
 ه، درک و به انجام برسد.فهمیده، دید

بُعدی است، و تمامی زوایای احساسی و ارادی  1بُعد نیست! بلکه نه 0در مسیحیت گناه دارای یک
تل، قدر بسیاری از ادیان، گناه با انجام کارهای بد در ارتباط است)دروغ، حسد، گیرد.انسان را در برمی

گویم که اگر حتی با ا نکنید! ولی من میبه شما گفته شده که زن»زنا،..( در حالی که مسیح گفت:

(. بنابرای، 21: 5)متی«ایآلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کردهنظر شهوت

زندگی ما  تمامی زوایای لکه ابعاد آن بسیار گسترده است به طوری کهب ،گناه فقط انجام فعل نیست
کنم زنا نفراری از آن نیست. اگر من قتل و را با گرایشهای خود مسموم و متعفن ساخته و هیچ راه 
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ذام طاعون و جدر وجودم گناه گریبان مرا گرفته و به مانند بیماری مهلکِ  آیا عادل هستم؟ خیر، زیرا
به حقیقت به زیر کشیده و ضعیف ساخته  تمامی افکار، احساسات، اراده، فهم و شناخت ما را نسبت

 یمکنخاطر اینکه گناه میما گناه کار نیستیم، به «. همه گناه کرده و از جالل خدا قاصریم»است

رار یک وضعیت است که در آن ق گناه،م از این جهت که گناه کار هستیم، پس کنیبلکه ما گناه می
ایم خارج کرده است. ایمان به مسیح ن خلق شدهایم. این وضعیت ما را از مسیری که برای آگرفته

 دهد ـ عادل شمردگی. مجدداً ما را در وضعیت و مسیر درستی که برای آن خلق شده بودیم قرار می

 قانون یا شریعت الهی با گناه یرابطه

خاص ی حبا تأکید و وضوگناه نسبت به شریعت الهی  خوانیم که او با موضوعهای پولس میدر نوشته
 در مقابلز نیپولس کردند. کند، چرا که یهودیان بر سر مبحث مشار به شدت از او انتقاد میخورد میبر

 نویسدنه میی خود به رومیان]یهودیان ساکن روم[،اینگواثبات و اقناع ایشان در رسالهبرای 

شریعت  پس چه گوییم؟ آیا(»7: 7)رومیان.«چونکه از شریعت دانستن گناه است..(»3:21)رومیان

هرکه گناه را به عمل (»0: 3یوحنا0)«.گناه است؟ حاشا! بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم

زیرا که (»05: 0)رومیان.«کند زیرا گناه مخالف شریعت استآورد، برخالف شریعت عمل میمی

حال با این مقدمه رابطه  .«شریعت باعث غضب است، زیرا جایی که شریعت نیست تجاوز هم نیست

 کنیم.بین شریعت الهی و گناه را بررسی می
« گناه»سبب مصلوب شدن مسیح چون ،به اتمام رسید [قانون الهیی شریعت]مسیح مسئلهدر صلیب 

به  نوزه شریعت ، زیراگردیدی بین شریعت و گناه نیز باید منتفی میاما در آن مقطع، رابطهبود، 
ک . درست به مانند اینکه یفعال بود ،قضاوت و داوری گناه یگیرنده صمیمعنوان عنصر اصلی و ت

کارآگاه یا پلیس قانونمند به طور مداوم حرکات ما را زیر نظر گرفته باشد و صحت اعمال ما را در 
ضور ح ه فقط خطا و معصیت مطرح بود بلکهبنابراین؛ ندرست یا نادرست بودن آنها گوشزد کند. 

گرفت. در صلیب مسیح نه فقط مچ گیر نیز باید لحاظ شده و مورد توجه قرار می کارآگاه و ناظرِ
ی ی آن ناظر و قاضی، قضاوت کنندهی گناه حل شده و به پایان رسید، بلکه پیشه و آیندهمسئله

یح به مس را در رابطه با گناه اعالن نمود. نهایتاًاعمال)شریعت( نیز از میان برداشته شد و حکم خود 
های شریعت وان مجرم و گناهکار، از جانب ما و به جای ما شناخته شد و تمامی نیازها و خواستهعن

 را برای اجرای عدالت بر صلیب به جا آورد.
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 نیاز بودن و داشتن شریعت

نابراین ب شریعت، دچار تشویش خواهند شد که یهودیان در مقابل فیض و توجیح دانستمی پولس 

پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ حاشا! بلکه گناه را جز به شریعت »نویسد کهبرای آنها می

گفت که طمع مورز. لکن گناه از حکم دانستم، اگر شریعت نمیندانستیم. زیرا که شهوت را نمی

فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده است. و من از قبل 

دم؛ لکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مردم، و آن حکمی که برای بوبدون شریعت زنده می

، مرا فریب داد و به آن مرا حیات بود، همان مرا باعث موت گردید. زیرا گناه از حکم فرصت یافته

این  در پولسبرای شناختن گناه القاء گردید،  تنها که شریعتبه این معنی  (.00ـ 7: 7)رومیان«کُشت

توانستم گناه را نمی اگر شریعت نبود من»گوید:و در ادامه می دهدا مخاطب قرار میارتباط خود ر

 «.تشخیص دهم

و آزمایشگاهی است که در آن همه چیز ، (X-ray،)در حقیقت شریعت به مانند دستگاه سونوگرافی
را در آن  دای شبیه است که زشتی، قباهت و وضعیت انحرافی خوشود و یا به آینهآنالیز و آشکار می

ر د به عنوان مثال؛ اگر «!گناه بدون شریعت قادر به زنده بودن نیست»دهد:ادامه می بینم. پولسمی

د از انهنگام رانندگی، بدون توجه به چراغ راهنمایی که مسئولین انتظامی در سر چهار راه قرار داده
د، عبور از آن چهار راه در تمام ، اما اگر چرایی وجود نداشته باششوممجرم شناخته می آن عبور کنم

تر شد که من خطاکارشریعت باعث »دهد؛پولس ادامه می طول شبانه روز به هر جهتی بالمانع بود.
ه چراغ تا زمانی ک ؛کنیمی چراغ قرمز استفاده میباز از نمونه ،این موضوع ، برای تشریح بهتر«شوم

ن آزادم  که در آ شهرداری، خورد، بر طبق قانونقرمز و تابلوی عبور ممنوعی در خیابان به چشم نمی
خیابان رفت و آمد کنم، اما با دیدن تابلوی ایست یا عبور ممنوع، بالفاصله باید در یک حالت خودداری 

  مز، تابلو( قرار بگیرم.ات)چراغ قراز سرعت زیاد و اطاعت از قوانین بر حسب اعالن
اما این خیابان، مسافتی است که من هر روز در رفت و برگشت از محل کارم از آن با سرعتی معین 

ا سرعتی وضوع بپس با نگرانی از این م کنم و عادت ندارم که بایستم!!ر میشده و زمانبندی خودم عبو
قابأل کنم. متدت روزانه از آن عبور میبه اعالنات نصب شده در محل، برحسب عا بیشتر و بدون توجه

قبض پرداخت  ،ی شهرداری مرا نظاره خواهند کرد و در مدت زمانی کوتاههای نصب شدهدوربین



129 
 

ث شد باع زمانی که خدا شریعت را داد، مان مرا زینت خواهد داد. بنابراینجریمه، صندوق پستی آپارت
عالیت آنها اهان شد و فعت باعث برانگیختگی گنشری»توان گفت:نبش در آیند یا میکه گناهان به ج

 .«فوران کرد بود که ناگهان آتشفشانی خاموش انسانی بیشتر کرد ـ شریعت یرا در عرصه
قبل از آمدن شریعت، انسان واقف به وضعیت و ذات خود نبود که چقدر فاسد، منحرف و مسموم  

است، اما به محض اینکه مانع، چارچوب و حصاری به دور اخالقیات انسان قرار داده شد، بالفاصله 
ست ا نهفته مانی که تومور)یده(در بدن یک انسانتا زبه عنوان مثال:  خود را نمایان ساخت.« گناه»

روع از شبالینی، پزشک آن شخص را توان آن را سرطان نامید، اما به محض بروز عالئم و شواهد نمی
دهد که مدتها قبل در بدن او فعالیت خود را آیاز کرده و فرد بیمار از خبر می یک بیماری مهلک کار

 یند. بآن لحظه، خود را در مراحل پایانی حیات جسم می
در  .«چقدر گناهکاریم»این موضوع به نتیجه برسیم که  درک و فهم اد تا درخدا عمدأ شریعت را د
بینیم، که انسان ذاتأ قانون شکن است حال می حث شریعت و قوانین مذهبیبسیاری از ادیان و مب

 چه قوانین مذهبی ایشان الهی باشد یا ییر، تفاوتی را ایجاد نخواهد کرد.
ام ی احکدارندهشریعت به این علت داده نشد که ما نگاهکه »گوید:کتاب مقدس به ما چنین می 

 . «باشیم، بلکه خدا عمدأ شریعت را داد که به ما ثابت کند که ما قادر به حفظ آن نیستیم
ها و حصارهای اخالقی و گرایی داریم و فقط دوست داریم که در زیر چارچوبما تنها ادعای شریعت

در حالتی  کامالًحقیقت این باور و افکاری دروغ است، زیرا ذات ما  رفتاری بتوانیم زندگی کنیم. اما در
ی ارضای برا تنها را دمحور است و دوست دارد همه چیزگرا، خودپرست و خومستقل، دور از خدا، خود

ه ذات کند کدر نهایت آمدن شریعت، در انسان کاری را شروع می یشهای خود بکار بگیرد.لذات و گرا

گلوی ایشان گور (»03: 3سازد.)رومیانای نهفته، خود را نمایان میتومور و یدهدرونی ما همچون 

قبل از رسیدن  .«دهند. زهر مار در زیر لب ایشان استگشاده است و به زبانهای خود فریب می

در باال شرح دادیم کشد و بر این موضوع که پولس فکر یهودیان را به چالش می، (7: 7به)رومیان

پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ حاشا! بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم. »شودمیمتمرکز 

او منتظر فرصتی است که  .«گفت که طمع مورزدانستم، اگر شریعت نمیزیرا که شهوت را نمی

آیا »گوید:ه چنین میو در ادام ه وجود آمده به ایشان بفهماند که مشکل از شریعت استدر بحث ب
: 7د،)رومیانسازیحاشا! شریعت گناه نیست اما شریعت گناه را معرفی و نمایان م« گناه است!؟شریعت 
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« اشنیکوکار ب»گوید:شریعت به من چنین می« شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو»(02

مرا به  کند ویت میتوانم و قادر به انجام آن نیستم، گناه در من شروع به فعالاما زمانی که من نمی

، تا گناه پس آیا نیکویی برای من موت گردید!؟ حاشا! بلکه گناه(»03: 7)رومیانکشاندمرگ می

نیکویی برای من باعث مرگ شد تا آنکه گناه به سبب حکم بغایت خبیث ی بودنش ظاهر شود. بوسیله

  .«شود

نند کدهند و اعالن میکه رنگ سفیدی را در جایی قرار می شریعت درست به مانند این استوجود  
 ا مننمونه مطابقت داشته باشد، ام که استاندارد فقط سفیدی مطلق است و باید همه چیز شما با این

: 7میانسازد. )روبینم، پس سفیدی، معیاری است که سیاهی مرا نمایان میلباسهای خود را سیاه می

 .«یعت روحانی است، لکن من جسمانی و زیر گناه فروخته شده هستمدانیم که شرزیرا می(»00

 را از مسیر درست بلکه چیزی در وجود اوست که وی کندایجاد اشکال نمیبنابراین اعمال انسان 
اطاعت الهی به انحراف کشانده و دور کرده است. قابل توجه اینکه؛ خدا خود منشأ گناه نیست و او 

در ذات ما چنین خاصیتی وجود ه که خود را جالل دهد، اما از آنجایی که گناه را به وجود نیاورد
کرد  ای عمل خواهد]گناه در ما سکونت داشته و در حال فعالیت است[ بودن شریعت به مانند آینهدارد

 سازد.که وضعیت درونی ما را نمایان می

 شریعت درچه ابعادی قرار داده شده

فقط در انسان قرار داده بلکه آنها را در کل هستی به اجرا گذاشته است. خداوند قوانین خود را نه  (ـ1

: 0شوند)یعقوبها در زیر قوانین خاص الهی اداره میها و منظومهها، سیارهتمامی هستی ما از کهکشان

باشد پس تو کیستی صاحب شریعت و داور، یکی است که بر رهانیدن و هالک کردن قادر می(»02

زیرا خداوند داور ما است. خداوند شریعت (»22: 33)اشعیا «. کنی؟خود داوری می یهمسایهکه بر 

زمانی که خدا هستی را به وجود « ی ما است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داددهنده

کت تمامی حر ول فیزیک و ریاضیات برقرار نمود، لذاآورد تمامی قوانین حاکم در آن را بر اساس اص
جایی  .م و بر فرمان الهی جریان دارنددر انتظا با وجود اینکه فاقد جان هستند هاهکشانها و منظومهک

به نابودی آن خواهد شد،  ، منجرکه در آن نظم وجود نداشته باشد به یقین، ناهنجاری و هرج و مرج
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ن ی آر مجموعهی مخلوقات در زیهمه الهی با هستی ما در ارتباط است ودر نتیجه قانون و شریعت 
 .قرار دارند

هستی نیز حاکم است. خدا مخلوقات جاندار خود را در دو گروه انون الهی در مخلوقات جاندار ق (ـ2

 ی حاکماین دو گروه دارای جان و حیات هستند و قانون اولیه، (2، انسان0خلق کرده است)فرشتگان
 گردد. ز در این ارتباط میشامل قوانین دیگری نی به جهت ایجاد نظم در تمامی هستی

ورش او در نااطاعتی و شخدا، ترسی از این نخواهد داشت که دنیا نسبت به حاکمیت و اقتدار متیقن  
شان که بتوانند سرنوشت ی آزاد دادق کرد به ایشان ارادهفرشتگان و انسان را خلطغیان کند، پس او 

ا در محبت بیکرانش ب لوقاتش تقدیم کند وخود را به مخداشت که آرزو خدا  معین کنند.شخصاً را 
ط ابراز قید و شرشود، در مقابل ایشان نیز جواب این محبت را با محبتی حقیقی و بیایشان متحد 

شند، این العملی مثبت داشته باخود عکسبه خالق  و با اخالقیات و معنویات خود بتوانند نسبتکنند 
آزاد  ییا انکار خواهد شد، اما مسیحیت در مورد اراده در بسیاری از ادیان یا مشخص نیست و موضوع

دارای معنویات و اخالقیات یعنی  شده است ـ موجود وضوح و به طور مشخص صحبتانسان، به 
م، ایاگر ما به صورت و شباهت خدا خلق شده صورت و شباهت، شبیه به خدا باشد. موجودی که در

که ما در صورت و شباهت کند خود ثابت می ،ایمزاد خلق شدهای آلذا باید آزاد باشیم و چون با اراده
 خدا هستیم.

، او هرگز واقف باشد کامالًباید به آزادی خود ی آزاد میو اراده معنویات اخالقیات،موجود دارای  
تو »زندگی را تزجیه کند، بنابراین آزادی باید آگاهانه باشد. تواند بدون آگاهی از آزادی خودنمی
ای است که شیطان در اسارت ، این نکته«توانی آزاد باشی اما هرگز حس آزادی نداشته باشینمی

که انسان از ازل آزاد خلق شده و حالی انسان، به او تلقین کرد که آزادیش را باور نداشته باشد، در 
 این حق را دارد که از آزادی خود آگاه باشد.

 ی آزاد خود استفاده کند و مستقأل در اعمال خودباید از اراده موجود دارای اخالقیات و معنویات (ـ3

ز در بپردازد. خدا هرگنسبت به حقیقت وجود خالق و محبت به او  کاشبه جستجو و کن و پیرامونش
در این ارتباط مستقل عمل کند و تمامی اخالق و  کامالًکند زیرا انسان باید این موضوع دخالتی نمی

 و در مقابل جوابگو باشد.رفتار خود را بسنجد 

ی آزاد، اخالقیات و معنویات است و از تمامی مفاد وظایف خود با وجود اینکه انسان دارای اراده (ـ4

ی راه و نسبت به خالقش آگاهی دارد و به او نیز اجازه داده شده که راه خود را معین کند، آیا ادامه
!؟ البته که مسیر انسان همیشه توام باخطر خواهد طی کردن این مسیر برای او امن خواهد بود یا خیر
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وشی خ نتیجه؛ پیشگیری، برقراری امنیت، ی شرارت و انحراف نیز باید لحاظ شود، درمسئله بود، چون
 ی مطلق و تسلط قدرتی آزاد، تسلیم ارادهو سالمتی انسان مستلزم این است که او خود را در اراده

 . نخورد و از انحراف و گناه دور بماند اری و اتحاد با او فریببرتر، یعنی خدا بکند که با همک
نظمی است، او این ذات منظم را به خدا در ذات خود بسیار منظم و فاقد هرگونه هرج و مرج و بی

ی دهد و در مقابل انتظار دارد که آن مخلوق نیز به عنوان موجودی با ارادهمخلوق خود انتقال می
؛ شریعت و قوانین الهی برای حفظ نظم به آن به زندگی ادامه دهد. بنابراین ت ازآزاد بتواند با اطاع

ی قانون و شریعت است، حفظ نظم را در زیر حاکمیت انسان داده شده بودند. نهایتأ خدایی که دهنده
ا راز این قوانین  او هرگونه تجاوز و خطا ستی از مخلوقات خود انتظار دارد.و اقتدار خود، در تمامی ه

  ر این ابعاد نخواهد داد.نظمی را دی ورود هرج و مرج و بیهرگز اجازه داوری کرده و

 قانون محبت

دهد این قانون چگونه و دارای چه ابعادی را ارائه می "ی آزاد قانوناما اگر خدا به انسان با اراده
امریه]بکن و  که فاقدکند به ما معرفی می "در حقیقت خدا خود را به عنوان قانون محبت!؟ است

ت و اطاع داد که اگر این قانون را به انسان« محبت». او بزرگترین قانون خودنکن، امر و نهی[ است
 هرج و مرج بود. فاقد ابدی و  ،گردید تمامی هستیاجرا می

ه هدی به مخلوقاتش« ی قانوندهنده»، قانونی بود که در آن خدا خودش را به عنوان "قانون محبت
داد، خدا قصد داشت که تمامی هستی را بر اساس آن اداره کند، این قانون دو جنبه را در هستی در 

خداوند، خدای خود را با تمامی (»27: 01( )لوقا2، محبت به مخلوق دیگر0گرفت )محبت به خدابر می

« ن خویشتن محبت نماات را همچودل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فکرت دوست بدار. همسایه

محبت به  ،0کند؛ محبت به قانونگذارمسیح خداوند تمامی شریعت را در این دو زاویه خالصه می
ها در و منظومه ی ما به مانند سیاراتاشد که همهب .2مخلوقی که قانون گذار، آن را خلق کرده است
 نظم و احترام، با یکدیگر و خالق خود باشیم. 

اعت خود را در اط ه ما داوطلبانه و بدون شروطکند کام و قانون الهی ایجاب میدر نظ گیری:نتیجه 

 هایمانی او کنیم و در زندگیخالق بیاوریم و حق آزادی و استقالل خودمان را در عمل، تقدیم اراده
فکار، اراده ا یعنی هر مخلوق محبت او را به نمایش بگذاریم. این موضوع نیز مستلزم انکار نفس است

ه دهد و در این مسیر چباشد که خدا به او نشان می راهی رهرو و احساسات خود را پیگیر نباشد بلکه
خدا در کتاب مقدس  .انفاذ عهد کند م و شناخت محبت ویداوطلبانه و با فه در افکار و چه در عمل،
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برد که را به کار می« انکار»ی کند و به جای آن، واژهمستقیماً به محبت نسبت به خودش اشاره نمی
 پاداش آن، حیات جاودانی و پاداشی عظیم است. 

ی آزاد، حصاری کشید که از او حفاظت کند و به او حق انتخاب داد که دور انسان با اراده خدا به
 اگر (منفی، انجام ندهمثبتی منتخب خود بگذارد. او دو قانون را مقرر ساخت)انجام بدهدست بر گزینه

افت خواهد کرد و یدر «پاداش»حرکت کند، « مثبت»نسان در انجام قوانین قدم بردارد و در جهت ا
و نهایتأ تأدیب در انتظار او خواهد بود. این  «داوری»حرکت کند «منفی»جهت  ، و دراگر انجام ندهد

 ودند.ق شده بی آزاد خلشرایط در مورد فرشتگان نیز صادق بود زیرا ایشان، به مانند انسان با اراده

 ج گناهیمنشأ و نتا :بخش دوازدهم
ت و ی گناه، شرارکند و مسئلهی خود تا حدودی در رابطه با منشأ گناه صحبت مییعقوب در رساله

اسرار در  داند، البته بعضی ازشر را نه فقط با انسان بلکه با خود شیطان و فرشتگان نیز مرتبط می
اند به عنوان مثال؛ خود شیطان را چه کسی فریب داد؟ و یا نشدهکالم خدا هنوز برای ما مکشوف 

ه که بر آیا آنچ !؟ارشد فرا گرفت از کجا بود ای که شیطان را به عنوان فرشتهمنشأ، سقوط و وسوسه
گرفت یا چیزی از خارج موجب ترییب و تحریک حادث شد از درون و ماهیت خود او سرچشمه می او

 هیچکس»(03: 0به رساله یعقوب رجوع خواهیم کرد)یعقوب دن این موضوعاو گردید؟ برای روشن ش

شود ها تجربه نمیزیرا خدا هرگز از بدی« کندخدا مرا تجربه می»چون در تجربه افتد نگوید:

 ال تمامی خلقت حتی فرشتگانشامل ح« کسهیچ»در این آیات،«کند.کس را تجربه نمیو او هیچ

ه کند، او نارت کاری ندارد و هدفی را با استفاده از شرارت دنبال نمیشود. خدا هرگز با شرمینیز 
فرشتگان را با شرارت وسوسه کرد و نه انسان را تقیید به چنین اعمالی گردانید، زیرا این موضوع بر 

ه گیرد. خدا نبزار نمیخالف شخصیت اوست، او هرگز برای رسیدن به منظور و نظر خود از شرارت اَ
ی گناه است و نه مجری و استفاده کننده از آن ـ خدا نه گناه را تأیید و نه گناه را دآورندهمؤلف و پدی

کند. تمامی این اتهامات با قدوسیت، عدالت و ارزشهای اخالقی که در در یک موجود تحریک می
کند که اولین موجودات خلق بینیم مغایرت دارند. کالم خدا به وضوح بیان میشخصیت الهی می

ی دارای اخالقیات که در ایشان عنصر گناه، شر و شرارت به وجود آمد، فرشتگان و شخص دهش
اما  ،ها شیطان نام گرفت. با وجود اینکه کالم خدا اسراری را در خود نهفته داردلوسیفر بود که بعد
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با نام ای توسط فرشتهآن، پس از  گناه در آسمان وارد لشکر فرشتگان شد و کند که ابتداًاشاره می
 زمین محل سکونت و ابعاد انسانی گردید. شیطان وارد دنیای خلق شده،

 شیطان کیست؟
خوانیم که یکی ی این دو نبی می( دو داستان را به نوشته01ـ 00: 21حزقیال(و)00ـ02: 00در)اشعیا 

کثر ز شیطان هستند، او تشبیهاتی ا در مورد پادشاه تیر)صور( و دیگری بابل است که هر دو نمونه
ند که نه فقط این نبوتها و الهامات، ییر مستقیم با این دو پادشاهی در ارتباط مفسرین بر این معتقد

 هستند، اما بسیار مشخص و واضح به شخص شیطان اشاره دارند. 
ای ا جنبههای که باید در مورد نبوتها و تفسیر آنها مورد توجه قرار بگیرد این است که اکثر نبوتمسئله

ثرأ نبوتها ـ اک2ای که در پشت پرده وجود داردو نکته 0بینیمدوگانه دارند یعنی ـ چیزی که در ظاهر می
را در  هایی دوریا آینده هایی درمورد گذشتهو یا پیشگوییهای زمانی و تاریخی هستند دارای جنبه

کنند دشاه زمینی، تیر و بابل صحبت میاشعیا و حزقیال درمورد پا ،خود به همراه دارند. در این مقطع
ی تاریخی و زمانی آیات را در نظر گرفت، اما حقایق و اصولی که باید در اولین قدمِ تفسیری، جنبه

ت به منظور شیطان اسدر این آیات وجود دارند که به شخصی فراتر از انسانهای زمینی متمرکزند که 

خدا به مار گفت:چونکه این کار کردی، از جمیع پس خداوند »(05، 00: 3عنوان نمونه:)پیدایش

بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی! بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت 

سر  گذارم؛ اوخاک خواهی خورد. و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت وی می

مخاطب « مار»، هر چند که در این آیات «یدوی را خواهی کوب یتو را خواهد کوبید و تو پاشنه

ما ا فریبنده بوده باشد، ی دیده شده توسط آدم و حوا ماریممکن است در ظاهر، چهرهو  اصلی است
شیطان پشت چهره و قالب یک مار خود را به ایشان نزدیک کرده بود. در باغ عدن مار،  ،در اصل

د (مسیح در مور23ـ 01: 01ای دیگر)متی در نمونهسخنگو و ظرفی شد که ابلیس از آن استفاده کرد. 

ه، شروع کرد به منع نمودن و اما پطرس او را گرفت»کندمصلوب شدن خود پیشگویی می

اما او برگشته پطرس را «حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد!گفت:

ی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور باشدور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می» گفت:

اما منظور و  ،مسیح با وجود اینکه پطرس را مخاطب خود قرار داده بود .!«کنیانسانی را تفکر می
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گفت، پطرس آلت دست و ظرفی بود که نظر او شیطان بود که به اصطالح در پشت پرده سخن می
سیح را از رفتن به سوی هدف منحرف کرد و قصد داشت، مدر آن مقطع، شیطان از او استفاده می

با وجود اینکه انبیا ( نیز همین اصل صادق است، 21فصل و حزقیال 00فصلسازد. بنابراین در)اشعیا 
 کنند اما منظور شیطان، در پشت پرده است.در مورد رئیس تیر یا پادشاه بابل پیشگویی می

 ماهیت شیطان
ه از همین ی لوسیفر برگرفتی نور ملقب است که کلمهفرشتهی صبح)زهره( و شیطان به ستاره الف.

 نکته است.

 گاهان نیز معرفی شده.شیطان به خاطر درخششی که داشت به فرزند صبح یا پسر صبح ب.

 شیطان بسیار زیبا، پر از حکمت و دانش بوده که هیچ چیز از او مستور نبوده است. پ.

 ور داشت.ی خدا حضشیطان در عدن، باغ یرس شده ت.

کمان ها و زرین بود که به مانند رنگینهای گرانبشیطان دارای پوششی وزین از انواع و اقسام گوهر ث.

 او را احاطه کرده بودند.

 روزی که خلق شده بود به مانند صنعتگری تش و ستایش خدا در فعالیت بود و ازشیطان در پرس ج.

 ماهر در ساختن سازهای پرستشی)در تشبیه( فعال بود.

 شیطان کروبی مسح شده و محافظ تخت الهی بود. چ.

ان یک ، به عنواو در کوه آسمانی که تشبیهی است از باالترین نقطه و جایگاه در تمامی هستی ح.

 .ز نظر اختیار و قدرت قرار داشتا او در باالترین درجهفرشته حضور داشت. 

کرد و دارای های آتش و سنگهای گرانبها در حضور قدوسیت خدا حرکت میاو در میان اخگر خ.

 قدرت بود.

 او در زمان خلقتش تمامی طریق و سلوکش کامل بود. د.

 ین موجود آسمانی به نام لوسیفر، با حکمت، نور و زیبایی مزین بود و رهبری پرستش تمامیا 
ی ی تخت خدا بود و با ارادهی محافظ و مسح شدهفرشته خدا را بر عهده داشت. او کروبی، فرشتگان

خدا  نودی و جالل نامبرای خش ی خالق خود بکند ـ لوسیفررا تسلیم اراده آزاد خلق شده بود که خود
ت این در حقیق اما واقعا چه چیزی باعث شد که این موجود در چنین وضعیتی بیفتد؟ خلق شده بود.

زیرا که آن (»7: 2)دوم تسالونیکیی کتاب مقدس دانستگانهسرار هفتتوان یکی از اموضوع را می
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ر س .«کند فقط تا وقتی که آنکه تا به حال مانع است از میان برداشته شوددینی االن عمل میسرّ بی

چیزهای مخفی از (»21: 21)تثنیه .ترجمه شده است «سرّ شرارت»دینی در این آیه در زبان اصلیبی

آن یهوه خدای ما است و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است، تا جمیع کلمات 

شود که چیزهای مخفی )اسرار( از آن در این آیه خداوند یادآور می« این شریعت را به عمل آوریم

لت عآنها و  مبری هرگز قادر به درک یهوه خدای ما است. و هیچ انسان، فیلسوف، رهبر مذهبی و پیا
اما کتاب مقدس در مورد اثرات و بازتاب این سقوط اطالعات کافی را  ،سقوط این فرشته نبوده است

 .در اختیار ما قرار داده است

از روزی (»05: 21)حزقیالهایش از ابتدای خلقت کامل بودای است که در تمامی راهشیطان فرشته

اما در او گناه  «.انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودیی که بیکه آفریده شدی تا وقت

خواند. امروز در بسیاری از محافل مسیحی در بسیاری از آیات، کالم خدا، او را گناهکار می ـ پدید آمد
سلمأ ود نداشت. مشود که تا زمان مصلوب شدن مسیح در شیطان گناهی وجاینگونه تعلیم داده می

ه ب داند چون با شخصیت و خلقت شیطان مغایرت دارد.این موضوع را تعلیمی یلط می اکالم خد

کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناه کار و کسی که گناه می»(1: 3یوحنا0عنوان نمونه)

با مستمسک شدن به  .«بوده است. و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد

توان نظریه در مورد شیطان و گناه کار نبودن او تا زمان مصلوب شدن مسیح را میاین ی فوق، آیه
خلقت شیطان قبل از انسان بوده، او ذاتاً گناهکار  .از واقعیت به دور استفقط یک تئوری دانست که 

پس خطا  ساختند.پر ات بطن تو را از ظلمسوداگری اما از کثرت(»01: 21حزقیال است)

خواهید باشید و خواهشهای پدر خود را میشما از پدر خود ابلیس می»(00: 1)یوحنا«.ورزیدی..

 .«باشد از این جهت که در او راستی نیستبه عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی

 داشته است ــ  شیطان مؤلف وهای خدا را در سر ابتدا فاقد حقیقت، قاتل و نابودی نقشه شیطان از
او آیاز و تجسم گناه است و اولین شخصی است که گناه اصلی را  ،منشأ تمامی عنصر شرارت است

 قبل از سقوط لوسیفر نام داشت، اما دینی در تمامی هستی است. اوبیمرتکب شد و آیازگر، سرّ 
به موجود دیگری به نام شیطان  در نتیجه ، آلوده ساخت.ماهیت و ذات خود را با ارتکاب به گناه

 اند، ولیبرده امی بسیاری را بکاری سقوط کرده اسمعرفی شد. البته برای تفسیر و توصیف این فرشته
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سقوط  وحیک ر شناسیم. شیطان به عنواندر کتاب مقدس بیشتر با نام ابلیس یا شیطان او را می
 کرده در مقابل قدوسیت خدا قد عَلَم کرد در نتیجه تبدیل به موجودی ییر قابل احیا و بخشش شد.

رخی بمانند انسان فرصتی مجدد یا راهی برای بازگشت در اختیار شیطان قرار نداد!؟  اما چرا خدا به 
اوت سقوط فرار داده بود. تاز مفسرین معتقدند که خدا فرصتهایی را برای توبه و بازگشت در اختیار او ق

مطلق و آزاد، خود را  کامالًی این است که شیطان با انتخاب، آگاهی و اراده شیطان و انسان در گناه
ی فریب در گناه افتادند. امروز فریب خوردن تسلیم عنصر شرارت کرد در حالی که آدم و حوا به واسطه

طان، دادی در شیاوت است. حکمت و زیبایی خداد متفی قبلی اجرا شوبا خطایی که عمدأ و با نقشه
به تباهی گراییده و به موجودی فاسد، مسموم و عامل تباهی تبدیل شد و هیچ چیزی در او وجود 

تمامی حکمت آسمانی  شیطان،  ندارد که خدا بتواند از آنجا راهی را برای بازگردانیدن او فراهم کند.

این حکمت از (»05: 3ز تنافس و شرارت تبدیل شد)یعقوبدر اهمال و ژاژخوایی به حکمتی برآمده ا

  .«شود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی استباال نازل نمی

به شیطان  شود، بلکه تبدیل شدن اورا خلق نکرد تا تبدیل به شیطان  ؛ خدا این فرشتهگیرینتیجه

بل توجه اینکه، خدا هرگز ی کنکاش و کشف علت آن را نداریم. قایکی از اسراری است که ما اجازه
ی آزاد و حق اراده ر و یا ذات شر را خلق نکرده بود بلکه تمامی موجودات دارایذات گناه کار، خطاکا

ای انحرافی شد که منتهی به دوری انتخاب بودند، لذا شیطان با انتخاب و تصمیم خود وارد محدوده
 های خدا بود.کامل از اهداف و نقشه

 ذات شیطانعناصر موجود در  

را بررسی کردیم، اما افتادن او در شرارت و بازتاب و اثرات آن مبحثی شیطان تا به این مقطع ماهیت 
کاران خطاب است که در این سر فصل به شرح آن خواهیم پرداخت. مسیح، شیطان را پدر گناه 

یهودیان و تمامی انسانها و در این ارتباط .« باشید..شما از پدر خود ابلیس می(»00: 1)یوحناکندمی

  .«کنید به خاطر ذات آلوده و بافت شیطانی شماستهر کاری که شما می»دهد:را مخاطب قرار می

 کند؟ اما ثمرات آن ذات فاسد چیست و چگونه عمل می

ی به معنای خودپرستی، خودبینی و خود را باالتر از دیگری دانستن است. کلمه ؛غرور و تكبر. 1

تکبر پیش روِ هالکت »(01: 01ی فروتنی، حلم و افتادگی است)امثالاژهدقیقأ مخالف و یرور و تکبر

 بینیم که تکبر، ما را به سمتدر توجه به این آیه از کالم خدا می« است، و دل مغرور پیش رو خرابی
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 یمقدمهگردد و تواضع پیش از شکستگی، دل انسان متکبر می(»02: 01دهد. )امثالهالکت سوق می

را ذلیل  هاامتای؟ ای که ای زهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده(»02: 00اشعیا «.)عزت است

بدیشان گفت: من شیطان را دیدم که چون ( »01: 01لوقا«.)ساختی چگونه به زمین افکنده شدی؟می

آیات در  (در این01تا  0: 21مسیح در زمان سقوط، او را دیده بود.)حزقیال، «افتدبرق از آسمان می

خوانیم که دل خود را فراتر از جالل خدا فراخ مورد افکار فرشته نورــ بعدها شیطان نام گرفت ـ می
ضور خدا به یعنی ح بر، او را از بلندترین جایگاهتواند خدا باشد. نهایتأ تکپندارد که میگرداند و میمی

تی های فرو رفته در شهواتِ خودپرسهتبدیل به وسوس د و تمامی مسح، زیبایی و حکمت اوافکنزیر می
  شود.و نفسانیت می

 ای که از ابعاد مجاز خارجبه معنای شهوت و اشتیاق شدید نسبت به یک چیز، یا خواسته ؛. طمع2

ای در شیطان به وجود آمد، در حقیقت تکبر و از توازن و اعتدال به دور است. طمع به عنوان وسوسه
ای در او عمل کرد که شهوت در او قدرت یافت و حس داشتن مقام و باالتر بودن از همه به گونه

پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ حاشا! بلکه گناه را »(7: 7در او برانگیخته شد)رومیان یز چ

 در «گفت که طمع مورزدانستم، اگر شریعت نمیجز به شریعت ندانستیم زیرا که شهوت را نمی

 شناختم، مگر اینکه؛ که من هرگز قادر به درک نبودم و طمع را نمیکنداین آیه پولس ایراد می
ای عمل کند و من خود را در آن نظاره کنم و ببینم که چقدر شهوانی و نفسانی شریعت به مانند آینه

ی آنها شخصیت خود را به ده فرمان است که خدا بواسطه 7عمل خواهم کرد. این اشاره در رومیان
ا در آن ند تخلق شده بود کند. فرشتگان نیزدهد و قوم خود را از پرستش خدای ییر منع میبروز می

 اما شیطان با طمع و ،ی خدا را به جا آورند و مستقیمأ او را پرستش کنندفیض و محبت الهی، اراده
او قصد داشت که به جای خدا  ی مجاز خارج شد.هایش از محدودهشهوت به هدف اجرای خواسته

: 0(،)مکاشفه22ـ 01 :013)مزمور. کندقط متعلق به خداست را از آن خود پرستیده شود و پرستشی که ف
خوانیم که پرستش فقط از آن خداوند است و شیطان در طمع، آنها در این آیات می ،(00ـ 00: 5 ؛ 00

باالی بلندی ابرها صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم (»00: 00کرد. )اشعیا را برای خود طلب می
 «شد

 شیطان ی خداوند است.تسلیم به ارادهخود عمل کردن یا عدم ی به معنای با اراده ؛ . خود ارادی3

ی خود را در جهت ، تمامی ارادهاما در طمع و شهوت ،کرداش را تسلیم به خداوند میباید تمامی اراده
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ای زهره دختر صبح چگونه از آسمان (»00ـ 02: 00پیشبرد و ارضای منافع خود استفاده کرد. )اشعیا 

گفتی: ای؟ و تو در دل خود میتی چگونه به زمین افکنده شدهساخرا ذلیل می هاامتای؟ای که افتاده

به آسمان صعود نموده، کرسی خود را باالی ستارگان خدا خواهم افراشت، و بر کوه اجتماع در 

اطراف شمال جلوس خواهم نمود. باالی بلندی ابرها صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم شد. 

فارسی برای ادای جمالتی که به اول در زبان  .«واهی شدلکن به هاویه به اسفلهای حفره فرود خ

ا در زبان عبری این کنیم، اماستفاده نمی «من»یره دارند به طور مداوم از کلمهشخص مفرد اشا
تو »ود:شبه این صورت خوانده می اگر این آیه را در اصل زبان ترجمه کنیم ،در واقع اصل صادق است.

، کرسی خود را باالی ستارگان خدا خواهم "آسمان صعود نموده، من، به "گفتی: مندر دل خود می
، باالی بلندی ابرها صعود "، و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود، من"افراشت، من
کند که در صرف می را «من»یشیطان پنج بار واژه «.، مثل حضرت اعلی خواهم شد"کرده و من

 منیت و اعالم خود ارادی بودن شیطان را بررسی کرد؛ ابراز توانهر کدام به طور مجزا می

کند و خود را یعنی منیت، فراتر از آن چیزی که هست حرکت می«به آسمان صعود نموده "من» ـ0

 برد.ترین نقطه)فروتنی( به باالترین درجه نفسانیت)تکبر( میاز پایین

د قدرت، اقتدار او قصد دارد در مسن «خواهم افراشت کرسی خود را باالی ستارگان خدا "من»ـ 2

 بر کرسی و جایگاه متمرکز است. و سلطنت باشد چون

جلوس کردن در کوه اجتماع یعنی « ، در کوه اجتماع، در اطراف شمال جلوس خواهم نمود"من»ـ 3

ان رشتگشوند. شیطان قصد دارد بر تخت خدا جلوس کرده و فی فرشتگان جمع میجایی که همه
در  ، جایگاه و"در اولین منبیند. شیطان و جایگاه را از آن خود میجالل  اری او باشند. اودر فرمانبرد
 باشد.، به دنبال جالل دادن خود می"، قدرت و در سومین من"دومین من

دهد و اتکا و توکل را به خود نسبت می ،او در اینجا« های ابرها صعود کرده، باالی بلندی"من»ـ 0

ال بینم که خدا مرا تا به ابرها باکنم و نیازی نمیبه خودم توکل می د اتکا هستم، خو"من»گوید:یم
 ای خود ساخته باشد.خواهد فرشتهمی شیطان«. برده و عزت دهد

روح  نهایتأ شیطان، دهد.او الوهیت را به خود نسبت می« ، مثل حضرت اعلی خواهم شد"من»ـ 5

ی آزاد و خصوصیات اخالقی زیبایی که در او بود بر علیه خدا و خالق ی آسمانی، با ارادهخلق شده
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کند. او حال با زند و در تکبر و خود ارادی شدن به جای صعود، سقوط میخود دست به شورش می
اند. شیطان شبه باال بک نمایش سلطنتی یصبی قصد دارد که از انسان نردبانی بسازد و مجدد خود را
 بود که در مقابل« خود»مظهر خودگرایی، خودپرستی، خودنمایی و خود محوری است. در حقیقت این

ی نیز ی خدا قد عَلَم کرد و شیطان تمامی آنها را به انسان تزریق کرد. امروز در جوامع انساناراده
 همین چهار نکته است. شاهد هستیم که انسان رهروِ

 همراهان شیطان
طاکار شده خ به مانند شیطانکند که فرشتگان دیگری نیز ان میدا در این ارتباط به وضوح بیکالم خ

: 2)دوم پطرسقرار گرفتند ملیدر حالت تباهی، گمراهی، فساد اخالقی و عَ کامالًو  و سقوط کردند

،  به هزیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی که گناه کردند، شفقت ننمود بلکه ایشان را به جهنم انداخت(»0

البته در این آیه منظور از جهنم، مرگ « زنجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری نگاه داشته شوند

است که مترادف آن در زبان فارسی داوری و  «تارتاروس»ه در اصل زبان به معنایابدی نیست، بلک
د و ستنشوند، جایی که محکومین منتظر داوری هداری مییضب، محل دور، جایی که اسیران نگاه

و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه (»1یا اتاق جهنمی، ترجمه شده است. )یهودا 

های ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یوم عظیم مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیر

د نبسیاری از مفسرین معتقدند که یک سوم تمامی فرشتگانی که در حضور خدا بود« نگاه داشته است

و عالمتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینك (»0، 3: 02در این گناه با شیطان سقوط کردند)مکاشفه 

اژدهای بزرگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر، و دمش ثلث 

ن چو زایید بایستاد تاستارگان آسمان را کشیده آنها را برزمین ریخت. و اژدها پیش آن زن که می

 «. بزاید فرزند او را ببلعد

ی او خلق برای انجام اراده همگیهر موجودی)انسان و فرشته( که خدا با فهم و ادراک خلق کرده 
زاد باید در این ی آدارای فهم و اراده باالترین لحظه خوشی و لذت یک موجودِ». بنابراین؛ اندشده

  .«کندی خدا باشد که خود را تسلیم اراده
خدا، انسان و فرشتگان را بدون داشتن مغز و فهم و ادراک به مانند یک ماشین و رباط خلق نکرد که 

ای آزاد آفرید که آیا ای محدود در حرکت باشند، بلکه او ما را نامحدود و با ارادهبا یک برنامه و داده
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ق بنابراین، انسان و لوسیفر ح ی دیگر اطاعت کنیم؟!ی او را به جا آوریم؟ یا از گزینهخواهیم ارادهمی
 سقوط ود ارادی و خودگرا شدند و در نهایتی الهی را رد کردند و خاما ایشان اراده ،اندانتخاب داشته

 ی خدا را انتخاب کردندکردند. فرشتگانی نیز از آن میان بودند که شیطان را همراهی نکرده و اراده

در حضور خدا و مسیح عیسی و (»20: 5ائوستیموت)اولیافتندلقب به فرشتگان منتخب  که

داری و هیچ کاری از دهم که این امور را بدون غرض نگاهتو را قسم می «برگزیده فرشتگان»

کمال مطلق و امنیتی داد که گناه و  خدا نیز در عوض به ایشان جالل، .«روی طرفداری مکن

یم خدا، ابدی بوده و در جالل او سهی وسوسه به سرایشان نیاید و سقوط نکنند. فرشتگان برگزیده
های )دوری از خدا( خواهند شد و در آتشگان سقوط کرده راهی ابعاد جهنمیاما در مقابل فرشت، هستند

 تا به ابد خواهند سوخت. اننفسانیت، خودگرایی و نقص

 ورود گناه به جوامع انسانی

ی موجودات دارای شعور، این است یکی از خصوصیات خدا در عمل خلقت و در رده ؛خلقت انسان

ی آزاد آفرید و در مقابل از آنها توقع داشت که آزادی خود را به خدا تقدیم که تمامی آنها را با اراده
در این رده از خلقت آفریده شده و دارای شعور، اخالقیات،  تگانکنند. انسان نیز همچون فرش

و خدا گفت: آدم را به صورت و موافق شبیه ما (»21ـ21: 0لیت، فهم و حکمت است)پیدایشمسئو

ی حشراتی که بر زمین بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه

خزند حکومت نماید پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان می

نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد خدا بدیشان گفت: بارور و کثیر شوید و زمین را پر را 

ی حیواناتی که بر زمین سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه

 اای بود که به صورت، شباهت، قرینه و هماهنگ بگونهخلقت انسان به«. خزند حکومت کنیدمی

 (. 25ـ 05، 7: 2افکار الهی قرار داشت)پیدایش
 خلقت انسان، خاص و مجزا است زیرا روحی که در انسان قرار دارد منحصر به فرد و متمایز از سایر

القدس روحی که در ابتدای خلقتِ انسان به او داده شد روح مخلوقات)حیوان و فرشتگان( است. ]توجه!!
هم عور و ف، شحق تصمیم و انتخابحیات برای زندگی،  انسانبه  بلکه روحی خاص بود که ،نبود
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ا ی آن ر. شباهت در داشتن خصوصیات خاصی که خدا از وجود خود، قرینه[دادانسانی و روحانی می
 رد.کبرای داشتن رابطه با خالق خود میای بود که او را مستعد نها نکتهت قرار داده بود انساندر 
همان ماهیت تثلیثی خود را در او قرار داد. همانگونه که ما به یک خدا، اما  ،بعد از خلقت انسان خدا

 دارای روح، نفس م، انسان نیز در وحدانیت وجود خودالقدس ایمان داریدر سه شخص پدر، پسر و روح
اری از هر فساد و عنصر گناه بودند و و بدن است. آدم و حوا در خلقت خودشان کامل، معصوم و ع

ای بدست آوردن شناخت خودشان بودند. جهت داشتن روح )انسانی( و نفس، مناسب بر همچنین از
 د.در ارتباط بودنز از هر چیز با دنیای اطراف خود نیااز لحاظ بدنی)جسم( نیز بدون نقص و بی آنها
ند و با ککند، نفس انسان خود شناسی، بدن انسان محیط شناسی میروح انسان خدا شناسی میـ 

 .امون خود در ارتباط استیردنیای پ
رار ق با نام عدن امروز[« خاورمیانه»النهرینای بسیار زیبا بر روی زمین]در بینآدم و حوا در منطقه

ده رک دیده شدنیایی که برای آنها تدا مشارکت و حضور با خالق خود درداده شدند. ایشان هر روز در 
ات پیروزی، پیشرفت و مشارکت با حی این پایگاه باانسان در بود فعال بودند. قصد خدا این بود که 

بود زمین بلکه در تمامی عالم هستی ناتنها بر الهی به این توانایی برسد که عامل شر و شرارت را نه 
 کند.

تا در زیر  ]عدن[خدا انسان را در محیطی قرار داد؛ و اطاعت از دستور الهی ی نظارتهدور

دا در خ نابودی و مقابله با شرارت برسد. و به آمادگی الزم برای شود نظارت و مشارکت با او تربیت
ی آزاد خود استفاده کند و در انجام این هدف با او همکار، خواست که انسان از ارادهاین مقطع می

همراه و همدل باشد و در این رابطه و مشارکت نزدیک باهم بتوانند، شیطان و نظام شرارت او را نابود 
ه آنها قانونی را داد که اطاعت از آن الزم االجرا بود! او ایشان را از خوردن درخت معرفت کنند. خدا ب

د]درخت در به نجات خود نبودنگرفتند که قادر وضعیتی قرار می بد منع کرد، زیرا با خوردن از آننیک و 
ود، رخت معهتوام با دستور منع از خوردن آن د خدا .[بود از یک وضعیت نیک و بد، سمبولی معرفت

اما از درخت معرفت نیك و بد زنهار نخوری، زیرا روزی »مجازاتی را نیز متصل به آن اعالم کرد

مرگ به مانند جزام و سرطان در شما ( یعنی، 07: 2پیدایش«)که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد

ر آدم، حسی را برای ، ابتدا در حوا و بعد د"رشد خواهد کرد و شما را به نابودی خواهد کشانید. طمع
 بدست آوردن معرفتی به وجود آورد که آنها هرگز آمادگی برای مقابله با آن را نداشتند.
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 به معنای «وسوسه»( انسان در وسوسه افتاده و گناه وارد نسل بشر شد. 1ـ 0: 3)پیدایش؛وسوسه

وسه را در اما ایمانداران، امتحان و وس سوق دادن و یا کشش در یک جهت است،امتحان کردن، 
ذات و  در گیر وجود دارد چرا که خداتی چشمدو تفاودر صورتی که بین این  دانندکالم خدا یکی می
ا امتحان گر است و خدوسوسهشیطان  در واقع. است بلکه امتحان کننده !گر نیستشخصیت، وسوسه

  کننده.
تی دفاع و بدون آمادگی در وضعیی آن انسان را در حالتی بیوسوسه ابزاری است که شیطان به واسطه

ن هرگز شیطاافتادن، تخریب و انهدام او شود. باید توجه داشت که کشاند که نهایتأ منجر به دام می
کند هدفش ساختن، اما زمانی که خدا ما را امتحان می ،کند که به ما برکت برسدما را وسوسه نمی

س پ ست. به عنوان نمونه: به هنگام کسب دانش و تحصیل نیز،ماجربه درقبولی، پیروزی و کسب ت
نجش ایم مورد ساز یادگیری دروس در آن مقطع، معلم یا استاد مربوطه ما را نسبت به آنچه فرا گرفته

در  هایی را از آنچهو برگه کندامتحان( او در این زمان قصد تعلیم ندارد بلکه سکوت میدهد)قرار می
دهد تا ما را بیازماید که آیا تا به آن مقطع، به ایم در اختیار ما قرار میدیدهش با آنها آموزارتباط 

از آن  ،در صورت قبولی ایم؟ نهایتاًطع باالتر آماده شدهه مقاو یا برای رفتن ب!؟ ایمورزیدگی رسیده
ی را در کارنامه ی نیاز به تالشنمره استاد عبور خواهیم کرد و با عدم موفقیت، مقطع تحصیلی

مشخص است که نسبت به آموزش و تعالیم استاد  بارم پس بر اساس این کند.ما ممهور می سنجشی
  را دوباره مرور کنیم. ایم پس باید دورهبه درک مطلوب نرسیده

این است که مردودی ندارد و نیاز به تالش را بعد از شکست در آن مقطع  الهی نکته جالب در امتحان
تر حکمایم ما را مستای که نسبت به سواالت و اتفاقات پیشین داشتهت خواهیم کرد و  تجربهدریاف

ی ه با نمونهن ایم به عدالت خداوند بیان کرده کند. البته این موضوع و نمونه را با توجهو مستعدتر می
و هرگز فرزندان خود  کندالقدس( از روی عدالت رفتار میحآن، زیرا استاد و معلم آسمانی)رو زمینی

 فرستد. را دست خالی به میدان مبارزه)امتحان( نمی
طه را به و دروس مربو تربیت کرده رو داریمپیش در در مورد آنچه کهما  ،پیشدانیشنسبت به او ابتدا 
دهد. امتحان، از آن جهت نیست، که خدا ما در میدان مبارزه)سنجش( قرار می و سپس آموزدما می

یا اینکه به دنبال کشف موضوعی جدید در درون ما باشد، زیرا دانای کُل، تا به ابداالباد را  را بشناسد
 ان از این جهت است که ماکند. امتحداند و همه کس و همه چیز را در پیشدانی خود نظاره میمی

ی ما اثر زندگایم ببینیم و بدانیم که تا به چه اندازه در خود را در حقیقت و واقعیت آنچه که آموخته
بینیم مرحله را می به عنوان نمونه در زندگی ابراهیم، ما چهاراست.  داشته و به طور عملی در فعالیت
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هایی را متصل به آن ارائه سها و وعده(خدا قبل از هر امتحان در0،پاداش3،امتحان2،آموزش0)دعوت
تا او را از واقعیت آن دروس مطلع  دادبراهیم را مورد سنجش قرار میکرد و بعد بر اساس آنها امی

 ی عملی)رفتار، گفتار، پندار( چه دستاوردی را به همراه داشته است. سازد و به او بیاموزد که جنبه
توان به ؛ نابودی، شرم، برهنه ساختن و آبرو ریزی است که در این ارتباط، میبنابراین هدف وسوسه

ر ترییب حوا، وسوسه و حس بر انگیختگی را ایجاد ی شیطان در باغ عدن اشاره کرد. او دوسوسه
عیان کردن عریانی آنها بود  ،نمود که از درخت معرفت نیک و بد بخورد. قصد شیطان در این عمل

 و نهایتأ سقوط و دوری ایشان از او شد.  آبرویی در خیانت به امانت خدابی که منجر به شرم،
معرفت  آنها را از خوردن درخت اغ آزاد گذاشته بود و تنهاتمامی درختان ب از خدا انسان را در خوردن

آزاد  ی. شیطان با ایجاد وسوسه شرایطی را فراهم ساخت که انسان از ارادهمنع کرده بود نیک و بد
شتباه را ان، تصمیم ای فریب شیطانسان به واسطهنهایتاً، صمیم مهم استفاده کند. خود برای یک ت

تواند یی آزاد مجای درخت حیات خورد و به عنوان موجودی که با ارادهب از درخت ممنوعهگرفت و 
 ی اشتباه گذاشت. دست بر گزینه ،کندی درست را انتخاب گزینه

با و کند استفاده میهمین روش برای اصالح قوم اسرائیل  بینیم که خدا ازدر توالی این موضوع می

امروز »(01: 31)تثنیه دهددرست به آنها حق انتخاب می یی گزینهو ارایه ی آزادشانتوجه به اراده

آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم؛ آسمان و زمین را بر شما شاهد می

کند انتخاب درست ترییب می خدا دائما انسان را به« پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی

حیات را در مقابل مرگ، و برکت را در مقابل عدم وجود م؛ بینیهمچنان که در آیه فوق می
 دهد. قرار میما [ پیش روی لعنت]برکت

 ، همین مجوز را نیز برایخدا به شیطان که عامل و منشأ گناه بود، اجازه داد که انسان را وسوسه کند

گفت: اگر پسر پس تجربه کننده نزد او آمده (»3: 0)متیکرد مسیح بعد از خروج از آب تعمید صادر

لهذا من نیز چون دیگر شکیبایی (»5: 3، )اول تسالونیکی«خدا هستی بگو تا این سنگها نان شود

نداشتم، فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم مبادا که آن تجربه کننده شما را تجربه کرده باشد و 

، اما او به عامل وسوسه، دخالتی نداشته هرگز خدا در ایجاد وسوسههر چند که  .«محنت ما باطل گردد

زاد، شر را ببیند و ی آشیطان اجازه داد که افکار و نظر خود را ایراد کند تا انسان با توجه به اراده
ین تصمیمی چناشتباه گرفت، اما چون در فریب  یدر نهایت انسان در این مورد تصمیمتصمیم بگیرد، 
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واند به بت "نجات"که در نبود، خدا به او فرصت مجدد داد  به واقعیت پشت پرده واقف کامالًگرفت و 
 اصلی بازگشت کند. ینقشههدف و 

 (3، روح 2، نفس0وسوسه به مانند سرطان سه بخش از وجود انسان را تحت تأثیر قرار داد)بدن

بدن انسان در این « و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو است...»(1: 3ایش: )پیدبدن

  .کنده داشتن چیزی که برای او لذت بخش است حسِ ریبت و تمایل میقسمت ب

 در آیه به معنای فکر است. انسان در فکر، شروع به تجسم ،"نظر ..«نماو به نظر خوش»:نفس

نما آمد نفس آنها را درگیر تخیالتی کرد هایی که به نظر ایشان خوشمیوه نمود. تصورات و تجسم
 ی نفسانی( متمایل شدند.که در جهت خودگرایی و خود پسندی و خود ارضایی)در جنبه

د کنکنند که این درخت آنها را به مانند خدا میحال حس می..« و درختی دلپذیر و دانش افزا»:روح

 د.توانند در سِتِر حضرت اعلی بنشیننرود و مانند خدا میدر مقامی الهی و روحانی جایگاه آنها باال میو 
برد و از حواس پنجگانه و محیط همیشه همین تاکتیک را به کار می ،شیطان برای وسوسه کردن

دن، وارد العمل بکند تا بتواند بدن ما را در شرایطی جوابگو قرار دهد و در عکسبیرونی ما استفاده می
شود و ی روحانی ما وارد میاین کانال به محدوده یبه واسطه ساسات ما شود. شیطانافکار و اح

کند و از داخل به بیرون ما دقیقا برعکس او عمل میخداوند  کند، امابر را برقرار مییرور و تک حس
ان توانست کند. بنابراین شیطابتدا در روح و بعد در نفس و نهایتأ با بدن ما کار می . خدادر فعالیت است

 وح( را به گناه و آلودگی بکشاند.تثلیث انسانی)بدن، نفس، ر

آنچه در دنیاست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از زیرا که »(01: 2یوحنا0)

: 3پیدایش)یدقیقأ همان گفته در قسمت اول آیه،"جسمشهوت". «پدر نیست بلکه از جهان است

 ...«آن درخت برای خوراک نیکو است»است(1

 هاست ک «به نظر خوشنما..»ی مقابلنقطهای است به نفس انسان. چشم دریچه، «خواهش چشم و»
یرور زندگانی یا حس روحانی ماست که خود را در باالترین جایگاه ببینیم و خود مختار و  به معنای،

مال عیعنی؛ اِ« درختی دلپذیر و دانش افزا..».خواهیم عمل کنیممستقل در انتخاب هر چیزی که می
 .ی الهی باشیمدهمان که باید همیشه متکی به خالق خود و اراافکار بدون در نظر گرفتن خلقت

ان با زدن نیشش به انسی سقوط کرده هر آنچه که در وجود خود داشت)زهر( لوسیفر، فرشتهنتیجتاً 
 ( 3، خودگرایی2، یرور0)شهوتر خطایی را در او فعال و حاکم ساختتزریق کرد و سه عنص
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 تر. ، برای داشتن و رسیدن به جایگاه بلند*شهوت
 یگران.یرور، برتر دانستن خود از د*
 خودگرایی، استقالل در تصمیم و اراده.*
شیطان با مسموم سازی روح و بدن آدم و حوا، در نهایت تمامی نسل انسان را با تکبر و یرور پر  

ساخت و شهوت بدست آوردن هر چیز به هر قیمتی، هزاران سال است که نسل بشر را به خونریزی 
ها و های باال، رسیدن به اوج، به رخ کشیدن برجو برادرکشی کشانده و شهوت داشتن مقام و پست

فت: گها، انسانها را در نفاق و جدایی از یکدیگر سوق داده است. زمانی که مسیح به یهودیان سازه
جاری  اصل و نظام شیطانی را هدف قرار داد زیرا او حیات، همین در واقع«پدر شما شیطان است»

. عالوه کندکرد که نسل اندر نسل در وجودمان فعالیت میاه میدر ما را نگ ی زهر تزریق شدهبواسطه
 ها و احساساتو بدون در نظر گرفتن منافع، نیاز اومبر شهوت و یرور، طمع نیز در ما وارد شد که مد

به « است؟در کج نفع من»هستیم و با شعار و تفکر هادیگران در تالش برای بدست آوردن بیشترین
  .رانیمپیش می

 ی غرایز انسان برای پیشبرد منافعاحاطه

ا زیر ی انسانهبرایش مهم نیست که حتی همه گیرد و اصالًشیطان همیشه منافع خود را در نظر می
ی هسوء استفاد تمامی خصوصیاتی که خدا در انسان قرار داده بود مورد هدف وپای او لگدمال شوند. 

و روشهای خود، تالش بر این داشته که قوانین و  در فعالیتهمیشه  شیطان قرار گرفت. شیطان
آن منحرف سازد. در انسان پنج یریزه از  و از ماهیت اصلی کند خصوصیات الهی را در ما مسموم

 جانب خدا نهاده شده بود که شیطان به آنها حمله کرد.
ر داده بود تا او خدا قانون بقا را به عنوان یک اصل در انسان قرا :(ـ قانون بقا یا حفاظت از خود0

هرگز  انساندفاع کند و برای بقای خود بجنگد. مبتنی بر این اصل، بتواند به طور یریزی از خود 
 برد. کند یا خود را از بین نمیخطری ایجاد نمی برای خود

ای خود گشراه کند وحیات باید تالش  یطبیعتأ انسان، برای زنده ماندن و ادامه: (ـ تأمین نیاز خود2
 باشد. 

از دارد که نیزندگی،  انسان عالوه بر نیازهای دیگر مانند پوشش و یافتن جایی امن برای(ـ تغذیه: 3
 نیز تغذیه کند.خود را 
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قای داند که برای بو می داری نسل استاهانسان در طبیعت و بدن خود دارای حس نگ(ـ تولید مثل: 0
کی و ورود به دوران بلوغ، ترشح ت سر گذاشتن دوران کودبکوشد. انسان بعد از پش نسل باید

 دهند.مونهایش وی را در مسیر انتخاب همسر، زناشویی و ازدیاد نسل قرار میهور
 دهد.ین یریزه، انسان را به سمت تسلط و تأثیر بر محیط پیرامون خود سوق میا حیط:لط بر متس(ـ 5

او را  ا[]حفظ بقی اولدر نکته حس شهوت بوجود آمد.ته، در انسان ی شیطان به این پنج نکبا حمله
ست گردید و جان و حقوق خودپراز حالت توازن و اعتدال خارج کرد. در نتیجه انسان نژادپرست و 

پایمال کرد. زمانی که خدا حفظ بقا را در انسان قرار داد به این معنی نبود که  ش رادیگر هایهمنوع
او برای حفظ آن، دیگران را از بقا و هستی ساقط کند و بین انسانهای همنوع خود، جنسیتها و 

بلکه تمامی این افکار از انحرافاتی است که شیطان با تزریق ذات شیطانی  ،نژادها...تمایز قائل شود
جود آورد. به همین شکل نیز در حس خود تأمینی انسان دخول طمع را به و و در او به انسان دادخود 

انسان حاضر است که روی منافع ن قسمت را نیز به افراط کشانید ـ کرد و در انحراف بوجود آمده، ای
ران یگو سودجویی از د عیتهاو رهرو راه نفع من در کجاست به دنبال یصب موق دیگران پابگذارد

 .باشد
ران نیاز دیگ دهد؛ برای یذا یا مقداری بیشتر حاضر استمنوال ادامه میدر مورد تغذیه نیز به همین 

 ی است که پولس بر اساس آن، کلیسایاین موضوع هم بزند.را بر و تعادل در روابط درست با آنها 

شام خود را پیشتر زیرا در وقت خوردن هر کس (»22ـ20: 00قرنتیان0)کندقرنتس را توبیخ می

شود. مگر خانه برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ یا گیرد و یکی گرسنه و دیگری مست میمی

سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده میکلیسای خداوند را تحقیر می

 .«نمایم!در این امر شما را تحسین نمایم؟تحسین نمی

خورد و مسائل جنسی در همین افراط به چشم می ی نسل نیزی چهارم و اشاعههیریزدر مداقه به  
بر باید یم که انسان است. در نهایت؛ حس تسلطی م و گوناگونی بسیار و رو به صعودانحرافی عظی

 خود و بر محیط اطراف باید داشته باشد در افراط و آلودگی است. 
هستند، اما در قسمت نفسانی، پنج یریزه، در مورد بدن و قسمت دیداری وجود انسان تمامی این 

 شد بلکه یرور نیز یرور را نیز در انسان به وجود آورد که نه فقط انسان طماع و شهوانی وسوسه و
 نمایی کند و انسان در تمام زوایا، خود را برتر از دیگران و به مانند خداقصد دارد در انسان قدرت
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 س، افکار وی او را اسیر نفو ارادهی انسان را نیز به زیر تسلط خود کشانید ببیند. نهایتأ شیطان، اراده
 و محیط پیرامون خود ساخت. آلوده احساسات

یک  ها، تنخلقت ابتدای عت از قانون به انحراف کشانید، درشیطان، انسان را در اطا ؛ قانون شكن

اما از درخت »(07: 2)پیدایششیطان نیز مستقیمأ آن را هدف قرار داد ده بود وقانون به انسان داده ش

لقب شیطان  .«معرفت نیك و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوری، هر آینه خواهی مرد

ن قانون ، شکستن اولیقانون باشد یا هزار کند یک. حال فرقی نمیدین، یا قانون شکن استمرد بی
ود قرار خ ی قوانینرا مبنا «اطاعت»گذاری آن است زیرا قانونو نقض تمام به معنای زیر پا گذاشتن

ون چ دهد. در زندگی ما نیز شکستن یکی از قوانین الهی مترادف است با شکستن تمامی قوانین،می

زیرا هرکه (»01: 2)یعقوبشیطان در ما نیز فعال است قانون شکن سرکش و تزریقی ذاتهمان 

 . پیشتر نیز به تفضیل خواندیم که«باشدرد و در یك جزو بلغزد ملزم همه میتمام شریعت را نگاه دا

حد وسطی وجود نخواهد داشت یا صفر یا صد. خدا هرگز در معامله  ،در اطاعت از قوانین شریعت

کند زیرا گناه آورد، برخالف شریعت عمل میو هرکه گناه را به عمل می(»0: 3یوحنا0گنجد)نمی

  .«مخالف شریعت است

محوری آدم و حوا  چند نکته وجود دارد که در زیر به شرح  در توصیف قانون شکنی و وضعیت خود
 آنها خواهیم پرداخت.

آیا (»0: 3شیطان با طرح یک سوال در فکر زن، شک را نسبت به قانون خدا ایجاد کرد)پیدایشـ 1

و شک به وجود آمده باعث شد که انسان نسبت به حاکمیت، اقتدار و اختیارات خدا اعتماد ..« خدا؟.

ایمانی خود را از دست بدهد و حقیقت را به چالش بکشد، این موضوع شروع کاشت نخستین بذر بی
 بود.

ر ه ددرختی ک یهلکن از میو»ای را اضافه کردزن به کالم گفته شده، نکته ی بعد،مرحله در ـ2

(در صورتی 3: 3پیدایش«)وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید

خدا به آدم و حوا دستور اکید داده بود که از درخت معرفت نیک و بد نخورید و صحبتی در مورد لمس 
م خدا از مورد کالترین مسائلی است که اکثرأ در کردن آن به میان نبود. این موضوع، یکی از بغرنج

شود و پرسشهای ایشان دقیقأ همان چیزی نیست که در کالم خدا مکتوب است، ایمانداران شنیده می
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بلکه یا با کالم خدا نامرتبط است یا به آن چیزی اضافه شده است که در کل، از اصل و هدف آن 
با احتیاط و با آرامی من به عزیزان این است که کالم خدا را  یبدور است. به همین جهت توصیه

 ای را از متن اصلی خارج نکنند.ای را اضافه و یا آیهنکته ،نقل قول از آن مطالعه کنند و در

ی خدا را تضعیف، رقیق و از محور قدرت خارج کرد، در بررسی این نکته کالم گفته شده ،زن ـ3

درخت معرفت نیك و بد زنهار  اما از(»07: 2)پیدایشبه اصل کالم گفته شده مراجعه کردباید ابتدا 

( زن در 3: 3پیدایش)درحالی که در« نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مُرد

زن کالم ، «بمیرید "مبادا»یدر توجه! به واژه «بمیرید "مبادا ...ی میوهاز لکن »جواب مار گفت:

 ـ است "ممکن"گر از میوه بخوریم ا»خدا را تضعیف کرد. معنی ضمنی کالم زن اینگونه بود:هشدار 
اما خدا در اصل  !«خدا مبالغه کرده است، عمق فاجعه کمتر از آن کالم یا هشدار گفته شده باشد

 کالم، هشدار داده بود که هر آینه خواهید مرد، به این معنی که یقینأ و بالشک این اتفاق خواهد افتاد.

نخواهید "هر آینه  مار به زن گفت:(»0: 3فت)پیدایش گ «دروغ»شیطان نسبت به کالم حقیقی، ـ4

خود را در جهت منفی  ی خدا، صحبتشیطان مطابق با کالم گفته شدهبه آیه دقت کنید!  «"مرد

ا ر« هر آینه»، حوا نیز در نقل قول از کالم خدا آن را تحریف کرد و ی قبلدر مرحلهکند. بیان می
  وجود دارد. ی اصلی و جایگزین آن تفاوتی چشمگیربین واژه اعالن کرد. بدیهی است« مبادا»

داند در روزی که از آن بخورید، بلکه خدا می»و گفت: توهین کردشیطان به خدا و اهداف او  ـ 5

فیض، محبت  او در این مقطع به« چشمان شما باز شود و مانند خدا، عارف نیك و بد خواهید بود

 بد جلوه داد و درویگو نامید. را در نظر آناناهانت کرد. خدا   و حکمت الهی

ایمانی سقوط کردند. زیرا شیطان مظهر در بیاز اینکه دروغ شیطان را باور کردند  آدم و حوا بعد ـ 6

براین ناهای حوا گوش داد، بایمانی است. بنابراین حوا فریب خورد و آدم نیز عمدأ به گفتهبی و سمبول
آدم باید بعد از شنیدن سخنان زوجه خود،  ه طور عمد در گناه افتاد، چرا کهم بانسان هم در فریب و ه

قین خدا نیز او را مجدد احیا کرد. به یبرد و بابت خطای او طلب بخشش میاو را به نزد خدا می
بخشید و شیطان را از انگاری او را از روی فیض و رحمت خویش میو خطای برآمده از سهل کردمی

دانست و به را گوش داده و قدم در عکس آنچه می کرد. اما آدم، عمدأ حرف حواور میدآن محدوده 
 . آدم مسیر زندگیشواقف بود برداشت. لذا انسان، هم فریب دهنده شد و هم فریب خورنده کامالًآن 

 .به سمت سقوط سوق داد را در شهوت خودگرایی و خودمحوری
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 اثرات آنی گناه
ت، ی خیانو ارادی در مقابل قانون داده شده به او بود که در باالترین درجهگناه آدم، انتخابی عمدی 

اطاعتی نسبت به فرمان الهی قرار داشت. در این واقعه نه فقط شخص آدم، بلکه تمامی شورش و بی
  . این تاثیرات شامل:گناه شدند آنی فرزندان او نیز سقوط کردند و گرفتار اثرات و بازتاب

کنیم در مقطع ( مقایسه می7: 3( را با )پیدایش25: 2زمانی که )پیدایش  ."ادن پاکیاز دست د الف(ـ

م و و آد»عدالت و معصومیت خداوند بر آنها قرار داشت برهنگی ایشان مورد بحث نبود، چون اولیه،

ی درخت معرفت نیک و بد خوردند اما زمانی که از میوه« زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند

دوِ ایشان باز شد و  آنگاه چشمان هر»جه برهنگی خود شدند و حس شرم بر آنها قرار گرفتتوم

ایشان « فهمیدند که عریانند. پس برگهای انجیر را به هم دوخته، سترها برای خویشتن ساختند

رهنه وجود اینکه ب با سقوطقبل از آدم و حوا  اطاعتی کردند. مسلمأ فهمیدند که از فرمان خداوند بی

خویشتن را به نور مثل (»2: 010)مزمورـ  ای از نور به مانند پوششی آنها را در برگرفته بودحالهبودند 

داد آنها متمرکز بر برهنگی خود که اجازه نمی« ایای آسمانها را مثل پرده پهن ساختهردا پوشانیده

 ی نیز وجود نداشت. آنها به محض خوردنو یکدیگر شوند در نتیجه احساسی از شرم نسبت به عریان
ی درخت ممنوعه، از زیر پوشش حفاظتی بیرون آمدند و متوجه برهنگی و جسمانیت خود از میوه

آورند در زمانی بدنهای آنها به مانند بدنِ عیسی مسیح با شدند. آنان که نجات مسیح را بدست می

که شکل (»20: 3فلیپیانن از بین خواهد رفت)شاجالل پوشیده و آراسته خواهد شد و برهنگی انسانی

جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود،بر حسب عمل قوت خود 

 (5تا  0: 5قرنتیان)دوم،«که همه چیز را مطیع خود بگرداند

د دست خو . در این مقطع ایشان به دانشی از نیک و بد در افکار"التفات به معرفت نیک و بد ب(ـ

درت نه ق پیدا کردند و متوجه شدند که نیکی و شرارت در جهان و دنیای پیرامون آنها وجود دارد، اما
دائما به سمت شرارت گرایش ، چون ه قدرت مبارزه و مقابله با شرارتن انجام نیکویی را داشتند

ر ی آن قراخود در تجربه( پولس در این آیات به این نبرد روحانی که گویا 20ـ 01: 7داشتند)رومیان 
ه هیچ واقف است که ب قانون الهی به نیکویی کامالً با وجود اینکه ؛گویدمیاو  ،کندشته اشاره میدا

  ، اما تمایل او بیشتر بر شرارت است. نیستچیز جز نیکویی برای انسان متمرکز 
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باید  خلق کرده بود فقطدرخت معرفت نیک و بد سمبولی بود از حضور شریر، زیرا در دنیایی که خدا 
 ،در زمان بازگشت و برقراری سلطنت مسیحآمده بود.  نیکویی برقرار باشد، اما شرارت نیز به وجود

 خوانیم؛ در آن زمانتصدیق این موضوع را در کتاب مکاشفه می تمامی شرارت از بین خواهد رفت.
 د.نخواهد بود و تنها درخت حیات وجود دار اثری از درخت معرفت نیک

ش به طور ور شدن انسان در گناه، وجدانی یوطهاز لحظه ."فعالیت شریعت یا قانون وجدان پ(ـ

یی که شریعت ندارند هاامتزیرا هرگاه (»05، 00: 2کرد)رومیانرا مواخذه و ملزم میمداوم او 

هستند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آرند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت 

شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی چونکه از ایشان ظاهر می

زمانی که وجدان، ما را به انجام « آورندکنند یا عذر میدهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت میمی

اما در انجام آن تعلل اهد کاری را انجام دهیم، خوکند و یا بلعکس از ما میندادن کاری ترییب می
 کند.ملزم می یا شود و ما را به خطا و گناه، محکوم واو در وجود ما طنین انداز میندای ، کنیممی

ند ککار حس می. زمانی که شخصی خود را در زیر صدای وجدان، گناه" اعمال فعالیت شریعت ت(ـ

ل نشان داده و از خود دفاع کند. به عاد ه با انجام اعمال، خود را توجیح کرده،کسعی بر این دارد 

پس برگهای »... ( 7: 3زد)پیدایشعنوان نمونه؛ زمانی که خدا در ساعاتی خوش در باغ قدم می

ی الزامی که وجدان بر اساس گناه به به واسطه« انجیر به هم دوخته سترها برای خویشتن ساختند

قت ایشان به دنبال راهی بودند تا از صدای کرد شروع به پوشانیدن خود کردند، در حقیآنها وارد می
 و خود را در حضور خدا درست جلوه دهند.  شده وجدان خالص

ای به ج ،گناه و الزام وجدان بعد از انجام  همیشه باید به یاد داشت که. "یالب شدن ترس خدا ث(ـ

کند و ما را به پنهان کردن و پنهان هایمان بروز میدل اینکه محبت خدا در دل ما باشد، ترس خدا در
ایشان در مواجه با حضور خدا، خود را در  آدم و حوا نیز،ی سازد. در نمونهشدن از حضور خدا وادار می

و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن (»1: 3میان درختان باغ پنهان کردند)پیدایش

، و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند، خدا در میان درختان خرامیدنسیم نهار در باغ می

ی عمل دستهای انسان به جهت ترس از خدا، ماحصل وجدان ملزم شده و نتیجه«. باغ پنهان کردند

خشنودی خدا است که مبادا، در مقابل قدوسیت خدا قاصر آمده و نتوانیم رضایت او را بجا آوریم، 
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جود وحشت را به و تنها این تفکر در انساننداشته باشد و مبادا و... دوست  مبادا که خدا مرا نپذیرد،
 آورد.می

ابل گردد و خود را در مقملزم می که انسان نسبت به خطا و گناه . زمانی"مقصر دانستن دیگری ج(ـ

 آن را که انعکاس کند و سعی داردیابد، شروع به مقصر دانستن دیگری میدفاع و ترسان میخدا بی
 ی که این اتفاق افتاد، آدم،ی آدم و حوا نیز زمانو آنها را محکوم کند. در نمونه به دیگران انتقال دهد

: 3کس حاضر نشد که مسئولیت اشتباه خود را بپذیرد)پیدایشو حوا، شیطان را محکوم کرد و هیچ حوا،
از آن زمان تا به امروز، انسان هرگز حاضر نشده و به این شهامت نرسیده که در مقابل خدا  .(03ـ 1

ن همیشه انسان سعی بر ای« پذیرممسئولیت گناه خود را می و اممن اشتباه کرده»بایستد و بگوید:

فرهنگ  ،کردام مقصر بودند، آن زمان اینگونه ایجاب میانوادهخه، برای فرار توجیحی را بیابد ـ داشت
در صورتی که باید هستم و... چک لیست، طوالنی است ـ ما همینه، به من فشار آوردن، من تنها 

اق نیست مقصر این اتف هیچکس راده و تصمیم خود این یا آن کار را کردم!بایستیم و بگوییم: من با ا
 اند، مقصر هستم.عالریم موارد و محرکهایی که مرا وادار به گناه کرده و

فس، روح، ن]. زمان ورود گناه به ذات انسان، تمامی وجود او را در برگرفت"فساد طبیعت انسانی (ـچ

 و به فساد کشانید.  [بدن

روح انسان، چراغ خداوند است که تمامی عمقهای دل را تفتیش (»27: 21)امثال،"تباهی روح*

ی گناه در تاریکی و که به واسطه گیری چرایدان معرفت خدا بودمحل قرار دل انسان« نمایدمی

هدف خدا از خلقت انسان خود را از دست داد.  روحانی تماس و شناخت و نتیجتا ظلمت قرار گرفت
این بود که او چرایی برای سوختن باشد و نور شناخت او را در تمامی هستی به نمایش بگذارد و 

د باشد. اما با سقوط در گناه، این چراغ و ای برای ابراز تمامی جالل، افکار و احساسات خداونوسیله
 مشعل شهادت به خاموشی گرایید و قادر به متساعد کردن و ابراز حقیقتِ وجود و وحدانیت خدا نبود. 

در فساد، خودگرایی و جایگاه احساسات و اراده است  که ز، نفس انسان نی"تباهی نفس*

کنترل خارج گردید، در نتیجه اراده انسان، خارج از خودمحوری فرو رفت و افکار او در این ارتباط از 
 25: 2تیموتائوس2(،)01ـ 07: 0؛  3ـ 0: 2)افسسیانکندهای خود را اتخاذ میی خدا تصمیماراده

فساد اخالقی و روانی  ،(. گناه در انسان1 ـ7: 1رومیان(،)30ـ 01: 0رومیان(،)02، 5: 1پیدایش(،)27ـ

هر (»05: 0)تیطسهای خودگرایانه مسموم شدانسان باگرایش اترا به وجود آورد و تمامی احساس



153 
 

ایمانان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر چیز برای پاکان پاک است، لیکن آلودگان و بی

بدن انسان نیز در زیر قانون تباهی و فساد در بیماری، ضعف، فرسودگی نهایتاً «. ایشان نیز ملوث است

انسان خلق شده بود که روح او بر نفس و نفس او بر بدنش یلبه داشته  فت.و باالخره مرگ قرار گر
 «روح»داشته باشد، چون نفس تسلط کامل باشد. به این معنی که روح همیشه دارای ارجحیت، و بر 

 به آن محدوده دسترسی ندارد. هیچکسهمیشه متعلق به خداوند بوده و 

ما سرچشمه ی ـ افکار، احساسات و اراده نفس، اعمال و حرکات جسم نیز که از "تباهی جسم*

عکوس مراتب م، این سلسله در گناه ی سقوطباید در جهت مثبت حرکت کند، اما به واسطه ،گیردمی
 ی حواس پنجگانه تمامی محرکهابه واسطهز محیط اطراف خود بدن انسان است که ا این ، حاالشد

، این کندستفاده از آنها با یلبه بر روح تاخت و تاز مینفس نیز با ا دهد.را جذب و به نفس انتقال می
 در نهایت به مسمومیت تمامی انسان منجر شده است. فراز و فرود 
ه در تضاد است، البت کامالًبه طبیعت انسان دانست که با هدف یایی خدا  ایتوان حملهگناه را می
آن را از میان بردارد، ولی متاسفانه راه بر این موضوع واقف است و دائما تالش دارد که  انسان نیز

باید توجه داشت که گناه یک موضوع جسمانی نیست، اما امروز  داند.درست مقابله با آن را نمی
عت خدا و شری یعتکه گناه، عملی جسمانی و بر ضد شر باورند بسیاری از جوامع انسانی بر این

درصورتی که گناه، اصل و قانونی روحانی است که دائمأ در صدد خودابرازی در روح است،  انسانها
  .(1: 07ارمیا(،)5: 1پیدایش(،)23ـ 20: 7مرقس(،)7: 1رومیان(،)20ـ 01: 5و بدن انسان است)یالطیان

 اثرات و عواقب دراز مدت گناه در انسان
از ]ز سقوط انسان در آنها به وجود آمددر سرفصل قبل به هفت نکته اشاره کردیم که بالفاصله بعد ا

، 5، ترس خدا0، شروع شریعت اعمال3، شروع شریعت وجدان2آگاهی از نیک و بد ،0دست دادن پاکی
در نگاه به عواقب دراز مدت گناه در [7، فساد طبیعت و ذات انسانی1محکوم کردن دیگران به شروع

 کنیم.سرفصل بررسی می زندگی انسان نیز نکاتی وجود دارد که آنها را در این

                                                           
 هر روز شاهد اضافه شدن قوانینی هستیم که با نام شریعت و قانون  استفاده کردیم چون« شریعت انسانها» به این خاطر از

 های خود و حسی از درستی وشود و از آنجایی که انسان در سیر تکاملی خواستهالهی به لیست روزهای قبل اضافه می

های الهی قدرت اجرایی ندارد، لذا زیرنویس لیست دیروز، امروز و فردا نیز لآنادرستی در حرکت است و نسبت به ایده

 ادامه دارد.
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لهذا همچنان که »(02: 5)رومیاننسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کردو از  است "گناه مورثیـ 0

بوساطت یك آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری 

ما ا انسان وارد دنیا شد، ی یکدر مداقه به آیه، گناه بوسیله« گشت، از آنجا که همه گناه کردند

 «.دیعت و ذات درونی انسان تغییر کراز آنجایی که طب» پاسخ؛ گردید؟چگونه به همه انسانها منتقل 
امروز در علم پزشکی نیز به وضوح این موضوع مورد کنکاش قرار گرفته و به اثبات رسیده است، اگر 

خواهد  عد دو اتفاقای و شیمیایی( او را مستهای مخرب قرار بگیرد)بمباران هستهشخصی در زیر اشعه
ای از هو سلسل حالت طبیعی خود را از دست داده ،شخص DNAکروموزم و  ی اول؛کرد در مرحله

پوستی، سرطان در نقاط مختلف بدن او شروع به فعالیت خواهند کرد.  تهوع، بیماریها اعم از بیماری
های و کروموزم DNAهای مخرب در سلولهای دراز مدت با توجه به جهش به ی دوم؛در مرحله

فرزندان  نیز به و آنها کندمثل به فرزندان خود منتقل میهای ییر طبیعی را در تولید شخص، او جهش
 های مخرب متولد که از پدر و مادر قرار گرفته در زیر اشعه فرزندانی ،و نسلهای بعد و.. در نتیجه

 دارای همان بار منفی خواهند بود.شوند می
 یاز گذشت سالها از واقعه بعد ی باال تداوم دارد.، هنوز قائدهدر باقی ماندگان از جنگ جهانی دوم

ه ی اول هزاران نفر کشتدر مرحله ،ای هیروشیما، ناکازاکی و اطراف ژاپن توسط امریکابمباران هسته
یب هایی عجا سندرمالخلقه ب، از نسل باقیمانده کودکانی ناقصی دوم و دراز مدتد و در مرحلهشدن

 ایران توسط عراق نیز این اثرات هنوز وجوددر بمباران شیمیایی سردشت کردستان، شوند]متولد می
 وجود او را از درون تباه کرد. ی مخرب گناه به انسان، برخورد اشعهذا هل [.دارد

ناه، در حالی که تعریف گگرایی است، به خاطر دیدگاه برون« گناه»نسبت به  مشکل ادیان و مذاهب 
ارج و التهابات خ کرده و دچار بیماری از دیدگاه کتاب مقدس، وضعیتی است که انسان در آن سقوط

تمامی بافت شخصیتی و ذات او را  مسموم و تغییر داده است و اثرات وضعیت این  ،از کنترل شده
ح . وضعیتی که پولس، عکس آن را به زیبایی برای ما تشریآن تمامی نسلهای بعدی را نیز در برگرفته

نافرمانی یك شخص بسیاری گناه کار شدند، زیرا به همین قسمی که از (»01: 5کند)رومیانمی

چنان که با نافرمانی یک شخص، «همچنین نیز به اطاعت یك شخص بسیاری عادل خواهند گردید

 ی درست با خداوند و شفایاند، با کار عیسی مسیح، همه در رابطههمه در بیماری گناه گرفتار شده
 روحانی وارد خواهند شد. 
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ورثی م[. هیچ انسانی نیست که به طور بیماری که عالمگیر است]پیدمیکا گناه هم مورثی است و هم
ات به هر دو در انتقال حی تا هنگام تشکیل یک جنین انسانی، پدر و مادر او از گناه مستثنی باشد.

ار و مسموم و منتهی به مرگ است. فرزندشان سهیم هستند، در نتیجه آن کودک دارای حیاتی بیم
نی بود که در تمامی هستی در او عنصر گناه وجود نداشت، زیرا از پدر و مادر عیسی مسیح تنها انسا

قدس الاما ذات و بافت شخصیتی او از روح ،انسانی متولد نشد، مسیح از جسم مریم زمینی گرفته شد

ز جالل خدا گناه کرده و ا ]بدون استثنا[همه(»23: 3)رومیانبه ییر او . بنابراین:و الهی بود

گوید که خدایی نیست، فاسد احمق در دل خود می(»3ـ 0: 53)مزمور(، 01ـ1: 3)رومیان«. قاصرند

 کاری نیست. خدا از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببینداند. و نیکوشده، شرارت مکروه کرده

 اند، نیکوکاری نیست یکیکه فهیم و طالب خدایی هست. همه ایشان مرتد شده، باهم فاسد گردیده

ی انسانها را در زیر یک معیار قرار داده کالم خدا بدون در نظر گرفتن حتی یک استثنا، همه« یهم ن

 .«هم نی اند، نیکوکاری نیست یکیبا هم فاسد گردیده»سنجد:و می

، 1: 07، ارمیا3ـ 0: 00،مزمور 02: 5، رومیان1: 53، اشعیا22: 3، یالطیان01: 1)اول پادشاهان 
: 0یوحنا0، 5ـ 0: 2، افسسیان0: 00، ایوب5: 50، مزمور 1ـ 5: 0، اشعیا21ـ01 :5، متی23ـ 20: 7مرقس

گیری از ( در نتیجه00: 1، یوحنا01ـ 1: 3یوحنا0، 00: 7، رومیان07: 1، رومیان01: 5یوحنا0، 01ـ 1
 خود را به اسارت در پادشاهی ظلمت فروخت.ی تمامی این آیات؛ آدم، فرزندان نازاییده و نسلهای آینده

: 3به فرزندان شیطان تبدیل شدند و در زیر لعنت شریعت قرار گرفتند)یالطیانآدم ی فرزندان همه

باشند زیرا مکتوب است: ملعون زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت می(»01

نکه گناه، با وجود ای«. های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرداست هرکه ثابت نماند در تمام نوشته

به تو و به تو (»0: 50شود)مزمور ی اول در مخالفت با اراده خدا و بر ضد او انجام داده میدر مرحله

ام، تا در کالم خود مصدق گردی و در داوری تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده

د هم دیگر و به ضما به یکـ ع با دیگر انسانها متمرکز است اما گناه آدم بر تناز« خویش مُزکّی شوی

 دهیم وی ما مظلوم و ظالم هستیم، یعنی هم ظلم گناه را انجام میدر حقیقت همه ورزیم.گناه می
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زیرا که شریعت باعث غضب است، زیرا جایی که شریعت »(05: 0د ظلم گناه هستیم. )رومیانهم مور

  .«نیست تجاوز هم نیست

ه ی آن نیز باید تجربی یک انسان، به دنیا وارد شد و جریمهگناه بواسطه است. "مرگمزد گناه ـ 2

زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات »کندبیان میکالم خدا به وضوح  گردید.می

ی گناه، همراه با خود گناه وارد بنابراین جریمه (.23: 1)رومیان«جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح

جربه کرد]گناه ی گناه را نیز ته نتیجهفقط به بیماری گناه مبتال گردید، بلک وجود انسانها شد، انسان نه
هیچ پیامبر و رهبر روحانی، سیاسی و قهرمان یک بیماری مهلک است که عالجی جز مرگ ندارد[، 

در  ی گناه پایدار و مقاوم بماند. زیرا همهی نهایی و قدرت فروبرندهتاریخی نتوانسته در مقابل نتیجه
اند، او به عنوان جد و پدر نسل بزرگ انسان و به نمایندگی از جانب تمامی نسل میرند و مردهمی آدم

، 23ـ  20: 05میریم)اول قرنتیانی همان جریمه میرد، لهذا تمامی انسانها در تشبیه و ادامهبشر مُ
  .(51ـ 05

ی ی جاودانشد و جنبه وارد وجود او، اما آشنا و فاقد هرگونه اتصال با وجود انسان بود نا کامالً، مرگ
 راف درخت حیات قرار داد تاگرفت. خداوند فرشتگانی را با شمشیرهای آتشبار در اطی ما همه را از

د. اقی بماننی آن بخورند و در گناه خود تا به ابد در اسارت و جاودانگی مرگ بمبادا آدم و حوا از میوه
تا  هبازگشت او از انسان باز داشته شداست که تا زمان مسیح  درخت حیات سمبول محیایی ابدی در

 در مسیح با انتخاب درست به حیات جاودانی وارد شود.انسان قادر باشد  بار دیگر 

 اعالن و اجرای داوری

که خدا ر همین مقطع بود در سمبول شیطان قرار گرفت و ملعون شد. د "بر مار ،اولین داوری

ذریت زن شخصی خواهد آمد که سر شیطان را در زمانی مناسب  از»ی نجات دهنده را دادوعده

 یکه آن را برا به عنوان حامل ذریت معرفی شده« مرد»همیشه  . در کتاب مقدس«خواهد کوبید

]حوا[ و از ذریت زن را کنار زد چرا خدا در اینجا مرد]آدم[اما  کند،پرورش و زایش به زن منتقل می
 ی دور و مریم باکره است که در زایشه آیندهاندازی بچشمذریت زن  ،کند!؟ در آن مقطعاستفاده می

و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت (»05: 3)پیدایشاین ذریت را ارائه خواهد داد

ای یه اشارهخدا در این آ« گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبیدوی می
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مردی دیگر، این بدون دخالت شوهر و « او»کند، به این معنی که زنمی« ذریت او»همستقیم را ب
مورد راین اولین پیشگویی کتاب مقدس د ،نه از آدم بلکه از خداـ  ل خواهد دادانتقذریت را به جهان ا

معنای قدرت، کوبیده شدن سر همیشه به « او سر تو را خواهد کوبید..» مسیح موعود است.

: 01مسیح، در زیر صلیب کوبیده شد)رومیانحاکمیت و اقتدار است. سر شیطان در زمان مصلوب شدن 
 .(01، 3ـ 0: 21مکاشفه(،)05 ـ00: 3(،)پیدایش01: 01لوقا(،)21

الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با الم (»01: 3)پیدایشقرار گرفت "، بر زندومین داوری

« ایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کردفرزندان خواهی ز

د، کنر زیر اطاعت شوهرش زندگی با مشکالت فراوان، در ازدیاد نسل خود خواهد بود و باید د ]زن[او
 ی درست شوهرشو از زیر پوشش حفاظتی و رابطه حوا در هنگام تکلم با شیطان فریب خورد زیرا

به  ی حیات، یک بار دیگر جایگاه درست خود را در ازدواجبرای ادامه م بود که زنالزخارج شد. حال 
 در زیر پوشش حفاظتی او پیدا کند. عنوان همسر و معاون شوهر خود

ات و به آدم گفت: چونکه سخن زوجه(»01 ـ07: 3)پیدایشقرار گرفت "، بر مردسومین داوری

گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون  را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده

های شد، و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد خاک و خس برایت خواهد رویانید و سبزه

در این مقطع، زمین بازدهی خود را از دست داد. در علم فیزیک قانونی « صحرا را خواهی خورد

، انرژی مثبت»با این مضمون جریان دارد: آن اصلی ک که دروجود دارد با نام قانون دوم ترمودینامی
در نتیجه ما امروز بازدهی  «.فعال و کارگر در هستی ما روبه کاهش است و انرژی ساکن رو به صعود

ت شانیکامل را از زمین نخواهیم داشت. خدا به آدم گفت؛ که تو باید زحمت کشیده و با عرق پی
از آنچه برایش در تالش و اشتیاق  ی مطلوببه نتیجه یتمایحتاج خود را بدست آوری، اما در نها

و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به »خواهد شدهستی نخواهی رسید و برایت آرزو 

 .«خاک راجع گردی، که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت

جای اینکه تماما در پری و زمین به  رار گرفت.ق "ی زمینبر تمامی کره : داوریچهارمین داوری

در زیر لعنت هرج و مرج، نابسامانی،  های خدا باشدت، زیبایی و خواستهنمایشگاهی از برکا باروری
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هی رو قرار گرفت و بازد و سوانح ز قبیل طوفان، زلزله، گردباد، آتشفشانهاشورش و طغیان طبیعی ا
 .(1میان فصلبه افول، در تمامی آن حاکم گردید)رو

پیشتر  ..« زیرا که مزد گناه موت است(»23: 1)رومیانی گناهبه واسطه": مرگپنجمین داوری

گناه، مزد خود را دریافت خواهد کرد و از آنجایی که در گناهکار، گناه وجود دارد مزد نیز اشاره شد که 
خطاب  (. خدا در این ارتباط21: 01حزقیال(،)31: 30ارمیا(،)05: 0آن را نیز در تجربه خواهد دید)یعقوب

 ،. درواقع انسان پس از انجام فعل گناه«تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت»به آدم گفت:

 مرگ را در سه جنبه تجربه کرد:

هایی را که برای بقا در جسم سیستم بالفاصله تمام، زمان جدایی روح از بدن، 1مرگ جسمانی

 131 به مدت به بدن انسان اولیه، عالئم حیاتی ی ورود گناهلحظهاز . فعال بودند خاموش خواهند شد
: 02عه)جامانجام گنجایش خود را از دست داد و حیات از او گرفته شدجود او فعالیت کرد تا سروسال در 

 (.00ـ 7: 11مزمور(،)3: 27؛  21: 01اعداد(،)07: 2پیدایش(،)7

مقطع ارتباط خود را با خدا از دست خواهد داد ، جدا شدن روح از انسان، روح در این 2مرگ روحانی

و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده (»0: 2و هیچ اتصالی به او ندارد)افسسیان

یعنی ارتباطشان را در  شدکُرا از لحاظ روحانی مییت گناه در تمامی انسانها، آنها فعال«. گردانید

: 2یانسافس(،)1: 1رومیان(،)20: 5)یوحناکندر کامل قطع میصدا، مشارکت و پرستش خدا به طوشنیدن
 .(20ـ 02: 5رومیان(،)1: 5تیموتائوس0(،)5، 0

ی ، انسان در حال حاضر مرگ روحانی را در وجود خود دارد و به آرامی به سوی تجربه3مرگ ابدی

بلکه جدا  نیستیز مرگ پایان همه چ؛ در واقع. رودداوری و مرگ ابدی به پیش میدر زمان  ،آن
: 0تسالونیکی0(،)21: 01متی(،)00: 25شدن از حضور، مشارکت و شناخت خدا به خاطر گناه است)متی

  .(05ـ 00: 21مکاشفه(،)00: 00مکاشفه(،)30: 01عبرانیان(،)1
را که هیچ زی شودمبتنی بر اصل زایش در حالتی طبیعی]فاقد نجات[ و مرگ روحانی متولد می انسان

و بدن او نیز به صورت تدریجی در محیط فرسودگی، فشار  او و خدا وجود ندارد ارتباط و اتصال بین

 ،د و در انتظار روز داوری با روحمیرمی و در تجربه مرگ است که در نهایت بعد از هشتاد یا صد سال

                                                           
 القدس نیست! بلکه روح حیات بخش برای زندگی است که خدا بعد از خلقت انسان به او دمید. در اینجا منظور روح

 شود.انسان در روز داوری، زنده و آگاه وارد حضور خدا می
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و در تنهایی مطلق به سر  خواهد شدنفس و بدن وارد ابعاد جدایی همیشگی و ابدی از حضور خدا 
 خواهد برد. 

از باغ عدن، ایشان حق ماندن در حضور و مشارکت با خدا را از دست  ": اخراجششمین داوری

ای را قربانی کرد و از پوست او برهانجام داد این بود که  3دادند، آخرین کاری که خدا در پیدایش
بدی عیسی و قربانی ا بود نگاهی به آینده [قربانیشان مهیا ساخت ـ اصل جایگزینی]پوششی را برای

عدالت  گردید و پوششکرد. مسیح باید به جای ما و برای ما قربانی میمسیح را در تشبیه معرفی می
و در  ی ورودی و خروجی باغ عدن بردازهدرو پیشِتا گرفت. خدا، آدم و حوا را خدا بر ما قرار می

های آتشین قرار داد که از آن درخت محافظت کنند، مشیراطراف درخت حیات نیز کروبیانی را با ش
 باشد که انسان در زمان مناسبی فرصت مجدد خوردن از درخت حیات را در مسیح بدست آورد. 

آدم و حوا از حضور خدا اخراج شده و در دنیای بدون رابطه و مشارکت با او در تنهایی  در نهایت؛
 مشکالت پیش رویشان درسهایی ا باید در تزجیه زندگی و. حال آنهزمین، شروع به زندگی نمودند

 آموختند. می تازه
انی هر انس یام عیسی مسیح به ما داده شده.البته دسترسی به درخت حیات در زمان ظهور، مرگ و ق

پذیرد، درست به مانند این است که یک بار دیگر در مقابل که مسیح را به عنوان نجات دهنده می
گیرد و با پذیرش مسیح و آزاد شدن از تمامی عواقب و اثرات درخت معرفت نیک یآن درخت قرار م
( به انسان وعده داده شده 21: 0)پیدایش عدالت الهی و سرنوشتی که در رستِی دو بد، وارد رابطه

 گردد و لذت دعوت اصلی خود را خواهد چشید.بود می

 شریعت گناه
برای انجام یک کار است. به عنوان مثال: قانون جاذبه، به  شریعت یا قانون به معنای اصول و قوانین

ذا زمان صحبت هکند. لشرایط و حقایقی خاص عمل می ای این است که جاذبه در زیر اصول ومعن
ن( که آن را شریعت)قانو[ عواقب و اثراتتمرکز بر چگونگی عملکرد گناه است]از گناه در کالم خدا، 

کشد افتد وقتی که شهوت وی او را میلکن هرکس در تجربه می(»05 ـ00: 0نامند)یعقوبگناه می

زاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید سازد. پس شهوت آبستن شده، گناه را میو فریفته می

 کند؛در این آیات یعقوب به چهار نکته اشاره می«کندمی

هم دارای تمایل هستیم و هم  نسانهابه معنای تمایل اشتباه در دل انسان است، ما ا ؛شهوتالف ـ 

خروج " های خداست و شهوتافکار و نقشه بر اساس اصول، ی مشروعیا خواسته "تمایل»شهوت.
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ر راستای د از مسائل باید احساسی درست . ما امروز نسبت به بسیاری«درست است از طرز فکر و حس
رویم ی خدا در افراط فرو میقشه و ارادهی کالم خدا داشته باشیم، اما زمانی که از ناصول گفته شده

گردد. به عنوان نمونه، کنیم، در ما شهوت ایجاد میی مُشار را بررسی میو از زوایای دیگر، مسئله
ار در دو یا سه ب بایدبا توجه به نیاز بدن می ای الزم و واجب است ونکته خوردن یذا برای ما انسانها

 ،خارج از توازن و نیازوجود بیاید، به این معنا است که  یذا در ما به روز یذا بخوریم، اما اگر شهوتِ
د شد. مسلما شهوت یذا یتا، موجب تأذی و بیماری ما خواهکه نها]پرخوری[ ایمبه خوردن ادامه داده

 اکی]داشتن یک تمایل اشتباه[ در ما شروع به عمل کرده است.و خور

کند ر میتمایل اشتباه تفکدر یک  انسان ابتدا احساس]احساس به تمایلی اشتباه[ در  ب ـ فريفته

 سازد. را فریفته می و او
 کند.  در راستای انجام فعل گناه حرکت می های ماقدم بعد از فریفته شدن ؛پ ـ گناه

 شود. نهایتا تمامی آنانی که از نسل انسانی هستند عالریمگناه باعث موت گناهکار می ؛ت ـ مرگ

 ی آن را در مرگ تجربه خواهند کرد.، آخرین ثمرهاهانشانی گنرتبه و درجه
کند ه میی آمیزش جنسی استفاداز نمونه ، یعقوب برای تشریح گناه در انسانبا استناد به این موضوع

سازد پس شهوت کشد فریفته میافتد وقتی که شهوت وی او را میهرکس در تجربه می»گوید:و می

 در نهایت ثمری را به وجود اد مشروع]تمایل به گناه[جنسی خارج از ابعی یک رابطه«. .شده. "آبستن

اما فقط یعقوب نیست که از این نمونه استفاده  فاقد زندگی و حیات، یعنی مرگ است.آورد که می
د، بلکه دیگر نویسندگان کالم خدا نیز از همین تصویر برای تشریح انجام فعل گناه استفاده کنمی
در تمامی این آیات به  .(7: 7رومیان(،)31: 00؛ ، 27، 2: 03یوحنا(،)0: 5اعمال (،)00 :7)مزمورکنندمی

فی ی آن را در مرگ معر، انجام گناه و ثمرهشهوت ایجاد شده، فریفتگی که ی جنسی اشاره شدهرابطه
 کنند.می

: 7ان)رومیشود.ه که با بذر وسوسه بارور می، در زبان اصلی به تخمک یک زن تشبیه شد"شهوت

به شریعت ندانستیم. زیرا که پس چه گوییم آیا شریعت گناه است؟حاشا! بلکه گناه را جز (»7

نویسنده قصد دارد به ما بیاموزد؛ زمانی « گفت که طمع مورزدانستم، اگر  شریعت نمیرا نمی شهوت

ت که تخمک در بدن زنی باردار شده. دهیم، درست به مانند این اسکه به وسوسه جواب مثبت می
در نهایت این تخم رشد کرده و بزرگ گردد. در فرد جواب دهنده ایجاد مینوعی از بارداری با نام گناه 
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، 27: 5ی آیاز گناه، ابتدا در فکر است)متینقطه . پسرسدخواهد شد و به فعل گناه در جسم می

گویم هرکس به زنی نظر مکن، لیکن من به شما میاید که به اولین گفته شده است زنا شنیده(»21

؛ کاری که وسوسه در یعنی نظر شهوت .«شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است

و زمانی که او به آن افکار جواب مثبت دهد، بذر گناه در  ،آوردخیال و تصور فرد به وجود می فکرو
 کب زنا گردیده است.ر نتیجه او مرتفکر او کاشته خواهد شد د

اما بعد از نه ماه، تخمک بارور شده  ،در شکم مادر مدتی دیده نشود گناه ممکن است به مانند جنین 
دهیم درست به مانند ی ورود میخود را در یک نوزاد ارائه خواهد داد. زمانی که به وسوسه اجازه

کند و با آبیاری مداوم و رشد، میآن را در فکر و ذهن ما بارور  ،تخمکی است که لقاح ایجاد شده
مانی رسانیم. بنابراین زی خدا نیست آن را به ظهور میباالخره در وضعیت زایشی که در تأیید و اراده

 د.فوق توجه داشته باشی یهار نکتهچبه  شویم، در کالم خدا روبرو می «شریعت گناه»ی که با واژه

 قوانین و شريعت خدا

ی شریعت]قانون[ در جایهای مختلفی بکار رفته که در این بخش به واژه مجمالً در کتاب مقدس 
 بررسی آنها خواهیم پرداخت:

شریعت نیز هالک شوند زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند، بی(»02: 2)رومیان ،(ـ شريعت1

 ارایشریعت در این آیه د ،«و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد

نی که آناکند ـ ی خدا صحبت میم ندادن ارادهارتباط با انجام دادن یا انجا تعریفی کلی است که در
این  مونهدر ن کنند.دانند و بر ضد آن عمل میمیدانند و آنانی که قوانین الهی را قوانین الهی را نمی

آورد برخالف شریعت مل میهرکه گناه را به ع(»0: 3یوحنا0)آیات دیگری نیز وجود دارد: موضوع

زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت (»22: 7،)رومیان«کند زیرا گناه مخالف شریعت استعمل می

 .«خدا خشنودم

یی که شریعت ندارند کارهای هاامتزیرا هرگاه (»05، 00: 2)رومیان،(ـ شريعت وجدان2

شریعت را به طبیعت به جا آرند، اینان هر چند شریعت ندارند، برای خود شریعت هستند، چونکه 

دهد شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی میاز ایشان ظاهر می
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دارای شریعت و  هاامتیاری از بس« آورندکنند یا عذر میو افکار ایشان با یکدیگر یا مزمت می

کند که طبیعتأ در ایشان شریعتی وجود العمل الهی نیستند، اما وجدان ایشان بازگو میدستور
ای که آدم و حوا گناه کردند، شریعت وجدان در وجودشان شروع به در لحظه]شریعت وجدان[دارد

  .شدندفعالیت نمود و نسبت به درست و نادرستی اعمالشان ملزم می

بینم که با شریعت ذهن لکن شریعتی دیگر در اعضای خود می(»23: 7)رومیان،(ـ شريعت ذهن3 

شریعت ذهن یا « سازد به آن شریعت گناه که در اعضای من استکند و مرا اسیر میمن منازعه می

د، باشدین شود چه مذهبی و چه بیشریعت وجدان در هر انسانی وجود دارد. هر انسانی که متولد می
 کند.شریعت ذهن، او را نسبت به انجام دادن و یا ندادن برخی اعمال ملزم می

پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است! به کدام (»27: 3،)رومیانشريعت اعمال(ـ 4

زمانی که انسان در وجدان خود حس گناه « شریعت؟آیا به شریعت اعمال؟ نی بلکه به شریعت ایمان

گردد. زمانی که آدم و حوا گناه کردند، شریعت وجدان، آنها را ملزم فعال میشریعت اعمال  ،کندمی
ز دست به کارهایی ا ،ساخت پس به شریعت اعمال متمسک شدند و برای تبرئه و خالصی از وجدان

: 3یدایشمعرفی کنند)پ خود را در حضور خداوند عادل انیدن خودشان با برگهای انجیر زدند تاقبیل پوش
ا راه حلی را ایشان را وادار به کاری کرد که برای گناه خود در حضور خد ،ان ملزم شده( وجد01ـ 7

 بیابند.

کار پیش نیاز « .. به شریعت ایمانپس جای فخر کجاست؟»(27: 3، )رومیان (ـ شريعت ايمان5

ی مسیح که در سمبول آن، خدا پوششی را از پوست قربانی برای آدم و حوا ساخت، کفاره و فدیه
ان داشتند که گوسفند قربانی شده به جای ایششریعت ایمان بود. زیرا ایشان در آن مقطع باید باور می

توانست کشت در صورتی که میاما آنها را نَ ،های خود را محدود اعالن نمودمجازات شد و خدا داوری

 ردید. و بجای آنها گوسفندی قربانی گ «مزد گناه موت است ازیراک که»این کار را بکند

 کرالزم به ذ شدند. باید وارد ابعاد اطاعت از قوانین آن می آدم و حوا بعد از شریعت ایمان در حقیقت
 قانون ست ـا متفاوت و به معنای قانون کامالًب با تعریف آن در مذاه «شریعت» مجدد است که

ما ایمان  اگر بنابراینیت به اثبات رسیده و دارای قدرت اجرایی است. در واقعن؛ یعنی اصلی که ایما
 داریم که مسیح برای ما و به جای ما قربانی شد پس در قانون ایمان )شریعت( زیست خواهیم کرد.
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پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟حاشا! بلکه گناه را (»7: 7)رومیان،(ـ شريعت ده فرمان6

 در«گفت که طمع مورزدانستم، اگر شریعت نمیرا نمی به شریعت ندانستیم. زیرا که شهوتجز 

در قوانین خود به قوم  یعنی آن نکاتی را که خدا به وضوحده فرمان است «شریعت»آیه منظور از
(. تا زمانی که موسی ده فرمان را 21اسرائیل ارائه داد که در اطاعت، مجری آنها باشند)خروج فصل
یا گناه تا آن زمان در دنیعنی کردند. معرفی نکرده بود، تمامی قوم در زیر قوانین وجدان زندگی می

وجود داشت، اما در زمان موسی، ابعاد آن در ده فرمان تلخیص و با قاطعیت و شفافیت تعریف، تنظیم، 
 توانمشار به وضوع می ( در آیات7: 7 ، 05: 0،  21: 3 ؛00ـ03: 5تجزیه و تحلیل گردید)رومیان

 ت؛اسگانه ابعادی سهشریعتِ ده فرمان دارای بنابراین  عملکرد شریعت را با گناه مشاهده کرد.
ی سنگی دارای مکتوب بر دو لوحه ده فرمانِ، (22ـ 1: 5، 00 ـ03:  0:)تثنیه قوانین اخالقی

ل : به نسکندی مجزا آنها را ارائه و تشریح میهایی اخالقی بودند که کالم خدا در سه محدودهجنبه
نویسنده رساله به  عهد جدیددر . و (5ـ 0)تثنیه فصولرد به نسل دوم (.21ـ 01اول در)خروج فصول

ود قانون کشنده و ترسان صورت قبلی خ امروز آن :کندعبرانیان با تمسک به آن قوانین تشریح می
 (. 22ـ 01: 02زنده و حیات بخش در ما ساکن است)عبرانیان را ندارد و

ـ 32ی طالیی)خروج فصولگوساله یهدر واقعبه دست موسی  قوانین ده فرمان بعد از شکسته شدن
 و در صندوق عهد در زیر تخت رحمت نگاهداری شد ( مجدد توسط خداوند مکتوب گردید30

ی انسان با خدا و شش راجع به رابطهاول در ده فرمان، (. چهار فرمان 20ـ 21: 01؛  1ـ 0: 30)خروج
 با یکدیگر است. انسانهای رابطهبعد در ارتباط با  فرمانِ

این قوانین بر اساس ده فرمان در کتابی با نام شریعت)عهد( نوشته شدند که آن  :نین مدنیقوا

ـ 20ول)خروج فصکردندداری میر و یا ملت نگاهرا در کنار تابوت عهد به مانند قانون اساسی یک کشو
  .(20ـ 21، 03ـ 01: 30(،)تثنیه20

کلیه مراسم و تشریفات ، (27 ـ0، الویان01ـ20)خروج فصول:قوانین انجام مراسم عبادی

 ب الویان[]کتادر قالب یک عبادتاجتماع کهانت و تمامی ابعاد خیمه مربوط به قربانی، کاهنین، اعیاد،
 س بتوانند در حضور خدا زندگی کنند، این قوانیندر داشتن عدالت و تقد خدا قومبیان شده بودند تا 

چه  و هایی هستندقادر به انجام چه کارایمانداران تنها یادآور این نکته بودند که  مکتوب بر طومارها،
ی که دقیقا به مانند مسائلو...[ وشیم چه بخوریم، چگونه بخوریم، چه بپکارهایی را نباید انجام دهند]
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ن زندگی یکنند تا بتوانند در زیر آن قوانو تالش می گرفتار آن هستند گرا و مذهبیسانهای شریعتان
  د.و دلهای ایمانداران قرار دار عهد جدید بر وجوددر این قوانین  کنند.

اسرائیل تمامی مسائلی را که انسانها قصد به انجام آن را داشتند با موسی و بنی ،سال پیش 3111
 بود و همه در انجامش فاقد قدرت اجرایی در حالی که آن قوانینجزئیات بیشتری انجام داده بودند، 

قوانین  به آن نسبت چون هرگز نتوانستند موجبات خشنودی خدا را فراهم کنند قاصر بودند، ایشان
ط قید و شربشدت فعال بود و عملکرد انسانها را در مورد اجرای بی [داوری خدای قضائیه]تنها قوه

 سنجید. فرامین می

ای که انسان از شریعت خدا در قلب خود لحظه ،(2: 1 ،23: 7)رومیان(ـ شريعت گناه و مرگ7

اطاعتی کرد، گناه وارد انسان شد و عمل ظاهری خوردن از درخت معرفت نیک و بد را انجام داد. بی
ن اگناه نش بعد از عمل را بالفاصلهونی بود که ورود مرگ اثبات حقیقتی در این موضوع در واقع

با  لس. پوخود را بروز داد ن گردید و بعد از آن شریعت مرگوارد انسا داد. یعنی ابتدا شریعت گناهمی
 .نامدمی «شریعت گناه و مرگ»را آنها  ادیام این دو شریعت

زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از (»2: 1)رومیان(ـ شريعت روح حیات8

ک معرفت نی]سمبول درخت ی مقابل شریعت گناه و مرگنقطه« شریعت گناه و موت آزاد گردانید

]درخت حیات[ که انسان خود را از دستیابی به آن ]خوردن[ محروم ، شریعت روح حیات قرار داردو بد[
ح س وارد شریعت روالقدشود و ما ایمانداران با قدرت روحدر مسیح این حیات بازگردانیده میکرد، اما 

 م.کنیحیات خواهیم شد و از مسیح به عنوان درخت حقیقی حیات تغذیه می

تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه بحسب جسم (»0: 1)رومیان(ـ شريعت عدالت9

رفتند، لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می(»30: 1)رومیان،«کنیمبلکه بر حسب روح رفتار می

گرایش  ،شریعت عدالت نیز متضاد شریعت گناه است. شریعت عدالت .«به شریعت عدالت نرسیدند

ا خدا و درست ب یاین قوانین شامل رابطه ،انینی است که از ابتدای خلقت در ما گذاشته شدهبه قو
علت وجود چنین قانون یا شریعتی این است که خدا، ما را از قانون و شریعت گناه شود. انسانها می

رای شهر هفتاد هفته برای قوم تو و  ب(»20: 1)دانیالا بتوانیم در عدالت مسیح بدرخشیمآزاد کند ت
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باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناه آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان مقدست مقرر می

 «.االقداس مسح شودکرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس

محبت مدیون احدی به چیزی مشوید جز به (»01ـ 1: 03)رومیان(ـ شريعت ملوكانه محبت11

نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید، شریعت را بجا آورده باشد. زیرا که زنا 

ه شامل مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حکمی دیگر که هست، هم

ند. کخود بدی نمی یچون خود محبت نما. محبت به همسایهخود را  یاست در این کالم که همسایه

اما اگر آن شریعت ملوکانه را بر حسب کتاب بجا (»1،  1: 2)یعقوب،«پس محبت تکمیل شریعت است

کنید، لکن اگر ظاهر بینی کنید خود را مثل نفس خود محبت نما نیکو می یهمسایهآورید یعنی، 

ت ن اساین باالترین قانون برای انسا« سازدکنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم میگناه می

شود. فیض خدا در مسیح، انسان را به قانون محبت و اطاعت ناشی که در زمان نجات به او داده می
در  تو پایان قانون شریعت است، زیرا تمامی شریع گرداند. محبت، ثمرهباز میی خدا از آن در اراده

وان ذهن خود تمامی قلب، نیرو و ت خداوند خدای خود را باشود]محبت[، یک فرمان خالصه می
باید ت در نهای بنابراین تمامی شریعت د را به مانند نفس خویش محبت نما.محبت کن و همسایه خو

ا می محبت در زندگی ما سلطنت خدا را ابراز کند. قانونی که به این نکته ختم شود تا قانون ملوکانه
 اعتی فارغ از ترساط یعنی؛ کندمیترییب  ی خداه اطاعت و انجام درست ارادهرا تشویق و هدایت ب

شریعتی هیچ ، «که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست(»23: 5)یالطیان از روی محبت و در محبت

کند. شریعت خرسند خواهد بود اگر از راه محبت وارد شود و از تمامی قید و تواند محبت را انکار نمی
 بند آزاد شود.

ت، ی محبت اسرساند قانون ملوکانهدر ما به پایان میتنها جوابی که مشکل گناه را برای همیشه 
زیرا زمانی که شخصی را دوست داشته باشیم خوددار خواهیم شد و در عفت، توازن، صبر و سالمت 

فندان داری؟ پس به گوسفکر و روان زندگی خواهیم کرد. مسیح سه بار از پطرس پرسید مرا دوست می
مرا دوست داری پس برو  "اگر»مسیح از این گفته این نبود؛ منظور .(07: 20من خوراک بده!)یوحنا

قادر   "اگر مرا دوست داشته باشی»ی او به این معنا بود که گفتهبل« گوسفندان مرا خوراک بده
 «.ی مرا خوراک دهیگله خواهی بود که
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ه دارد. ای درست نگتواند انسان را در توازن ، تعادل و رابطهمحبت بزرگترین نیرویی است که می
ه ما زمانی ککنند. حکایت و تبعیت می های انسانی فراوانی وجود دارند که از این اصلامروز نمونه

ی کنیم چگونه زندگکنیم که عاشقانه، دائما فکر می یشخصی را دوست داشته باشیم در این رابطه
اص العملی خما دستور ی خود را دلگیر و آزرده خاطر نکنیم. ما نیازی نداریم که محبوبکه معشوقه

را راجع به عملکردی بروز دهد که رضایت حاصل شود، زیرا قبل از اینکه چیزی را بگوید در شناختی 
ی این بزرگترین شریعتکنیم. س محبت و خواسته دل او میکه از او داریم، شروع به زندگی بر اسا

 ی محبت.با روح خود در ما قرار داده است ـ شریعت ملوکانه است که مسیح
که ما را  اصولی هستند ،توجهی به چارچوبهاتی و بیحرمتربیتی، بینظمی، بیدینی، بیگناه، بی

کنند، اما کار عظیم صلیب عیسی مسیح ما را از چنین شریعتی خودگرا، خودپرست و خود اختیار می
کنیم به او پیدا می گذارد، داوطلبانه و با عشقی که نسبتکند و با محبتی که در دل ما میآزاد می

ا و دهیم، نیاز نیست که خدا این قانون را در کتابهی او را انجام میی کامل و پسندیدهاراده
ن نویسد که ماحصل آن ریشه کرا در دلهای ما می خود« قانون ملوکانه»دستورالعملها بنویسد بلکه

همفکری و همدلی است که نه شدن مکنونات گناه و جایگزینی محبت، نظم، رعایت توازن، تعادل ، 
انسانها را در تمامی هستی پوشش  یآید بلکه بازتاب آن همهه وجود میفقط در ما و در دل ما ب

 خواهد داد. 

خوشا بحال آنانی که رختهای خود را (»00: 22رسد)مکاشفهکتاب مقدس با این واژه به پایان می

ی دیگر در ترجمه« های شهر در آیندزهشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروامی

دهند و از درخت حیات خواهند خوشابحال آنانی که این امور و احکام او را انجام می»فرماید:می

شریعت ملوکانه محبت را  اده شده. آن کسان کهاین وعده در کتاب مکاشفه به ایمانداران د«. خورد

 اند از درخت حیات خواهند خورد.در دل خود پرورش داده
تی کنند که مسیحیان هیچ شریعای فکر میآید، عدهمیان میکه صحبت از شریعت و قانون در  زمانی

مسیحیان  بودن نظمالابالی و بیبه معنای  اما ،ندارند. البته که مسیحیت، فاقد دین و شریعت است
د، نکنما را در زندگی هدایت نمی ه شریعت اعمال، ده فرمان و وجدانمنظور این است ک ، بلکهنیست

  کنیم.روح حیات و عدالت زندگی میبلکه ما در زیر شریعت ایمان، 
 لدر مقاب و کندمکشوف می برای ایمانداران حیات، محبت خود را بیش از پیش در شریعت روحخدا 

عهد  . ما درنمایندبت میو ترس او را مح شریعت، بدون زحمت بندگی زایشان با یک زندگی فارغ ا
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ب کرده م و متناسالقدس تنظیبا ایمان به فیض مسیح، امورات خود را در تسلیم به هدایت روح جدید
در توازن، عدالت و تقدس به صورت و شباهت مسیح همفکر، همدل و همراه  و برای خشنودی او

 «آمین»ش محبت او مشعلدارانی امین باشیمدر امانت و درخشامید است که  گردیم.می

  و کفاره : اهمیت نجاتبخش سیزدهم

شخصیت مسیح بیانگر الوهیت، ابدیت، ماهیت، زندگی، کار، مصلوب شدن، قیام، صعود در جالل،  
 عزت، کهانت و القابی مانند خدای مجسم شده، پسر خدا، نجات دهنده، خداوند، پادشاه پادشاهان و

عتیق و جدید به او نسبت داده شده است، عهد شود که در دو االرباب و بسیاری دیگر نمایان میرب
 کنیم.ی مسیح مطالعه میاما در این بخش در مورد ابعاد گوناگون، عظیم و عجیب کفاره

 آن دانست که در انجامو می ای که به او سپرده شده بود اشراف داشتبه کار و وظیفه کامالًمسیح 
شاگردان از او سوال  (30: 0)یوحنا. درخدای پدر خواهد شد هاینقشهباعث خشنودی و کامل شدن 

خود  فرستنده خواهش که است آن من خوراک»؟ مسیح پاسخ داد:خوردنمیکردند که چرا او چیزی 

به مسیح با پاسخ به پرسش شاگردان،  در واقع. «رسانم انجام و کار او را به آورم عمل را به

و همچنین در همین انجیل به موضوعاتی مشابه  کنداشاره می بود که به او محول شده ایوظیفه
اشاره  ،در کالمش (. خدا31: 01(،)27ـ 21: 01(،)0: 1(،)31: 5(،)0: 07(،)یوحنا07: 5پردازد:)یوحنامی

و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت »کند:(بیان می05: 3نخست به این وظیفه را در)پیدایش

  «.ی وی را خواهی کوبیدگذارم او سرتو را خواهید کوبید و تو پاشنهتو و ذریت وی می

در  [القدسروحپدر، پسر و سه شخص تثلیث] کار و هدف پایاناز  ،در پیدایش و روز هفتم خلقت
آرامش  بود که خلقت انسان پایان کاریشود. رونمایی میخدا و سلطنت مسیح سمبول سبت آرامی 

ای جدید را آیاز کرد تا نقشه خدا بنابراین او همه چیز را دگرگون کرد. اما گناه را به ارمغان آورد،
فت از ه اینمونههفت روز خلقت گرداند ـ باز ای آن خلق شده بود بتواند انسان را به هدفی که بر

بر  ی کامل مسیحای بود که در کفارهاین وظیفه بازگردانیدن بشر است. هزار سال نقشه خدا برای
امی رمسیح تمام اراده خدای پدر را به جا آورد و راه بازگشت انسان گناهکار را به آشد. صلیب محقق 

شما  و من و گرانباران زحمتکشان تمام یا بیایید نزد من(»31ـ 21: 00و فیض نجات باز نمود)متی

 دلو افتاده حلیم یابید زیرا که تعلیم مرا بر خود گیرید و از من بخشید. یوغ خواهم یرا آرام



168 
 

: 0عبرانیان«.)سبك و بار من است خفیف من ؛ زیرا یوغخواهید یافت یخود آرام و در نفوس باشمیم

 سَبَّت یخدا آرام قوم یبرا پس. گردیمیم یآرام آن ، داخلآوردیم ایمان زیرا ما که(»00ـ 1، 3

 خدا از اعمال خود بیارامید، چنانکه او شد، او نیز از اعمال یآرام داخل . زیرا هر کهماندمی یباق

آمیز عبرت ینافرمان در آن یمبادا کس، شویم داخل یآرام آن تا به جدّ و جهد بکنیم . پسخویش

 «.دبیفت

 ی نجات و کفارهالزمه

قدوسیت خدا پایه و اساس اخالقیات خداست و شخصیت درونی خدا را توصیف : . قدوسیت خدا1

ز چی . قدوسیت او مطلق بوده و هیچ گاه ازاست. قدوسیت خدا، چکیده و گوهر ذات الهی نمایدمی
و چون خدا  استو خدا در آن کامل  استقدوسیت یک اصل  واقع دردیگری ریشه نگرفته است. 

: 0پطرس0قدوسیت از مخلوقاتش انتظار ندارد)هیچ چیزی را کمتر از آن  کامل و مطلق است ،قدوس

 و و قَپَّدوقیه اند در پُنطُسْ و غَالطیهپراکنده که یغریبان به مسیح عیسی ، رسولطرسپ(»1ـ 0

 نو پاشید اطاعت یبرا روح تقدیس پدر، به یخدا سابق علم برحسب برگزیدگان؛ آسیا و بطانیه

باد خدا و پدر خداوند ما  متبارک. امید زنده .باد بر شما افزون یو سالمت فیض .مسیح عیسی خون

از نو  از مردگان مسیح یبرخاستنِ عیس خود ما را بوساطت عظیم رحمت بحسب که مسیح یعیس

 است شده داشته نگاه که و ناپژمرده آالیشیفساد و بیب میراث ، بجهتامید زنده یتولید نمود برا

تا در  است مهیّا شده که ینجات یبرا ایمان هستید به خدا محروس قوّت به شما؛ که یبرا در آسمان

در  ضرورت از راه ی، اندکرچند در حالنمایید، هیوجد م آخر ظاهر شود. و در آن ایّام

متنفراست به همین دلیل عدالت خدا خدا، قدوس و از گناه «. ایدشده محزون گوناگون یهاتجربه

( گناه را برای اولین بار 3)پیدایشخدا در که گناه، مکشوف، داوری و مجازات شود. نمایدمیایجاب 
، بیرون آمدند و با گناهشان مکشوف گردیدند. ندپنهان کرده بودآدم و حوا که خود را کند ـ معرفی می

نها دن آکه خدا برای پوشانی اییت مجازات گناه آنها بر آن برهدر نها آنها لخت و عریان داوری شدند،

 پیش یو راست . رحمتتو است تخت اساس و انصاف عدالت(»00: 11قرار گرفت)مزمور قربانی کرد



169 
 

، تا ایمان شود، از ایمانمی خدا مکشوف عدالت در آن که(»07: 0)رومیان «.ندخرامی تو م یرو

بنابراین، ایمان مسیحی بر این اصل «. خواهد نمود زیست ایمان به عادل که است مکتوب چنانکه

 .گیردمیبرای نجات، کفاره الزم است و این امر از قدوسیت خدا سرچشمه استوار است که 

ا با انسان ر خدا فرشتگان وکه کفاره مهیا شود.  کندمیشریعت الهی ایجاب : شريعت الهی. 2

 کردند.ی خدا زندگی میبایست با استفاده از آن در چارچوب و ثغور ارادهاراده آزاد خلق کرد که می
آن  یبه عنوان معیار سنجش عدالت خویش به انسان در ابعادی و هدفی که برا را لهذا، خدا شریعت

 یاراده در واقعبا معیارهای آن زیست کند.  طبیق خودتا در نهایت نظم و ت خلق شده بود ارائه داد
 نون او، و قانون خدا، اراده او بود. خدا، قا

سازد. ی آنها ذات و شخصیت خود را نمایان میکه خدا بواسطه شریعت الهی حاکی از قوانینی است
عهد به مفاد آن مت کامالًها به انسان ارائه داد. به این معنا که خود نیز وی این قوانین را در تداوم عهد

 ویدگمیگناه است، خود خدا نیز دروغ ن «دروغ»که گویدمیاگر خدا به انسان به عنوان مثال:  است،
 ریبمن قادر به ف:»کند، خود را اینگونه معرفی میخدادر برخی از ادیان  متاسفانه تنفر دارد. دروغو از 

ی نهایت راست»کند و خود رااینچنین معرفی نمیرا هیچگاه خدا  کتاب مقدس در حالی که، «هستم
رد اد، از مخلوقش نیز انتظار گویدمیدروغ ن ایی که خودخد ، بنابراین؛است معرفی کرده «و محبت

، درواقع او به هیچکس خواهدیعنی هیچ چیز را برای خویش نمیکه دروغ نگوید. خدا طماع نیست! 
 نتظارابرد، بنابراین به خیریت مخلوقاتش بکار می را و همه اراده و قدرتش یا چیزی وابسته نیست

تا از و طبیع دارد تعهد س خدا شخصیتاً نسبت به خوددارد که انسان نیز خودخواه و طماع نباشد. پ
هرگاه انسان از این شریعت و قانون الهی که براساس اصل ذات خدا به  انتظار تعهد دارد. انسان نیز

آوَرَد، یم را بعمل گناه و هرکه(»0: 3یوحنا0گناه شده است) وجود آمده است، تجاوز نماید، مرتکب

 «.تاس شریعت مخالف کند زیرا گناهیم عمل شریعت برخالف

در مبحث گناه دیدیم که انسان در یک حالت گناه آلود گرفتار شد و : . گناهكار بودن انسان3

دم از آ در واقعمتعفن، مسموم و آلوده گردید.  ح، نفس و بدنش به وسیله این عنصرِ مخربتمام رو
خدا به آدم و حوا گفت  (07: 2)پیدایش. درشد گناه و گرفتار داده بود تجاوز کرد قانونی که خدا به او

 نظمیبیمرد. در نتیجه گناه، نوعی آینه خواهند  که از میوه درخت معرفت نیک و بد نخورند زیرا هر

 لیکن(»2: 51)اشعیاو طغیان در قلب انسان مقابل خدا به وجود آورد که به دوری از حضور او منتهی شد
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 او را از شما پوشانیده یشما رو و گناهان است شده شما حایل یشما و خدا شما در میان یخطایا

: 3عمیق ایجاد نمود)رومیانبسیار  و شکافی دره مشارکت خدا و انسان، گناه مابین «.تا نشنود است

 قدوسیت کنند که(، این آیات به وضوح بیان می20ـ 7: 7(،)رومیان5: 50(،)مزمور22: 3(،)یالطیان23
سان د متحمل گناه انتوانمی. قدوسیت خدا نقطب متضاد یکدیگرند ناهکار بودن انسان، دوخدا و گ
خدا هیچ گاه  در واقعد. که گناهکار بودن انسان کشف، داوری و مجازات شو کندمیایجاب  باشد و

 .کندمیسازش نبا گناه و فعل گناه 

. گناه انسان قدوسیت خدا در مقابل گناه ییضب الهی یعنی عکس العمل عادالنه: . غضب الهی4

 با اراده و افکار خدا در تضاد کامالًبرای خدا ییر قابل تحمل است زیرا عناصر تشکیل دهنده گناه، 
جواب بی اگر گناه کند، پسمیحرمتی بیاو به قدوسیت  انسان با اجازه و ابراز گناه در حضور خدا .است

. شودمی، قدوسیت، عدالت و انصاف خدا زیر سوال رفته و نقض شریعت و بدون مجازات باقی بماند
 نین پابرجا ماندنسبب حفظ شخصیت و برقراری تخت خدا و همچ در حقیقت؛ داوری و مجازات گناه

 . رسدمیحاکمیت او بر تمامی مخلوقات به اثبات  و از طرفی شریعت الهی شده
مقابل گناه  یضب الهی و عکس العمل او در خشم ودر کالم خدا آیات بسیاری وجود دارند که به 

 نیست شریعت که ی، زیراجایاست غضب باعث شریعت زیرا که(»05: 0)رومیاند:پردازند ماننمی

: 71،)مزمور(30: 1مزمور،)(07ـ 01: 1مکاشفه(،)01: 0رومیان(،)31: 3یوحنا«.)نیست تجاوز هم

 (.05: 01،  0: 01،  0: 05، 00ـ 1: 00(،)مکاشفه3: 2(،)افسسیان1ـ 5: 2(،)رومیان1
 :توان در سه مرحله مشاهده نمودگیری یضب خدا را میمجمالً روند شکل 

گرا کامل، روحانی، عادل و انصاف شریعت خدا: غضب خدا در شريعت ظهور ـالف(

: 01)مزمور«.و نیکو و عادل مقدّس و حکم است مقدّس شریعت خالصه(»02: 7)رومیاناست

 را حکیم و جاهل است خداوند امین گرداند؛ شهاداتی را برم و جان است خداوند کامل شریعت»(7

توان گفت: یا می ستقدوسیت و تمامیت شخصیت اوی ابراز کننده، شریعت خدا بنابراین«. ندگردایم

 .دهدمیخدا معیار خویش را در بروز و مکاشفه شخصیت خود به انسان نشان 

ه کند کآشکار میخدا به انسان : شريعت الهی و ارتكاب به گناه چارچوبتجاوز از  ـب(

: 3یوحنا0.)نمایدمیتجاوز  و قدوسیت خدامعیار و انتظارات شریعت از و گناه،  اطاعتیبیدر چگونه 
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 «.است شریعت مخالف کند زیرا گناهیم عمل شریعت آوَرَد، برخالفیم را بعمل گناه و هرکه(»0

 ستانسبت به اراده و فرمان خدا  اطاعتیبیو  نظمیبی ،گناهکند که کالم خدا در این آیه تشریح می
از شریعت خداگرایانه دور  خودگرایانه سوق داده و و انسان را به سوی پیروی از شریعت انسانیِ

 .سازدمی

در این مرحله، عدالت خدا در مقابل گناه، عکس ، ]غضب الهی[عكس العمل عدالت خدا ـج(

در  ریشه در قدوسیت خدا دارد. . این واکنش،نامیممیکه آن را یضب الهی  دهدمیالعملی را نشان 
به جای قرار گرفتن بر انسان سقوط کرده و گناهکار بر شخص دیگری قرار گرفت  یضب الهی ؛واقع

ه تمام ک مسیح قربانی کامل و دائمی است. است هاقربانیکه بیانگر اصل کفاره و جایگزینی از طریق 
 یضب الهی بر وی قرار گرفت تا انسان را از داوری و هالکت نجات دهد.

 گناهان یکفاره
زی در یا پنهان کردن چی« پوشانیدن» ای بکار رفته که به معنایواژه« کفاره»در کتاب  مقدس برای

شن یوم است که ج« گیپور»برداشته شده از لغتی عبری با نام « کفاره»ی. کلمهاست زیر چیز دیگر
فاره ی کواژه به طور کلیدر سنت یهود نیز از همین نام اقتباس شده است. گیپور]جشن کفاره[ 

اما در ریشه به هم متصل  ،مشمول هفت موتیف است که هرکدام در جای خود کاربری مجزایی دارند

جواب یک ادعا . 3مصالحه دادن. 2پاک نمودن و ریشه کن کردن. 1دادنپوشانیدن و پوشش هستند: 

خسارت و . 5ایجاد خشنودی. 4را برای ارضای آن ادعا دادن و در مقابل ادعای خویش سکوت نمودن

وان تمجموع این تعاریف را می .7مصالحه با دشمنی که با او در چالش و مبارزه هستیم. 6یرامت دادن

 (.07ـ  1: 01(،)الویان37ـ 33: 21کرد)خروج سطر مطالعهدر آیات انتهای این 

تر ی کفاره خواندیم سه جنبه از همه مهمتر و قابل توجهاز میان تعاریفی که برای واژه

اگر »خدا به آدم هشدار داد:، (07: 2)پیدایشدر [3مصالحه کردن ،2، خشنود نمودن0پوشانیدناست]

 جریمه و مرگی که  یعنی«خواهد مرد همانامیوه درخت معرفت نیك وبد بخورد  از

ی ، یضبگناه، یضب خدا را تحریک نمود در واقع. استمجازات انحراف و نقض شریعت )قانون( الهی 
 تمامتنها راه جلب رضایت خدا این است که شد. راضی می اًکرد و خدا مجددکه باید فروکش می

 بایست و نقضی در قبال آنها صورت نگیرد، بنابراین میو هیچ کوتاهی معیارهای قدوسیت او حفظ شود 
 و برای باریکبا مرگ خود بر روی صلیب،  مسیحکه  شدمیجریمه و مجازات این انحراف پرداخت 
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مزد گناه موت است اما (»23: 1)رومیانرا برای خشنود ساختن قلب خدا پرداخت نمود همیشه این بها

 «.استنی نعمت خدا در مسیح عیسی حیات جاودا

ه عنوان ب ی مابین خدا و انسان برقرار گردد،گناه باید از انسان ریشه کن و خارج شود تا مصالحه و آشت
و تا روزی که در بدن انسان وجود دارد او را به  شودمیمثال سرطان در بدن انسان منجر به مرگ 

شاید در بعضی مواقع، تنها راه شکست دادن سرطان این باشد که آن بدن  ،دهدمیسوی مرگ سوق 
 این اصل دقیقا در مرگ مسیح به وقوع پیوست بمیرد و با مرگ جسمانی، آن سرطان نیز از بین برود.

  اثر شد.قدرت گناه شکسته و زهر و نیش آن بی بر روی صلیب و به واسطه مرگ او
فروکش نمودن یضب الهی  «کفاره» در واقع. سازدمیرا نمایان این مقدمه تا حدی معنای کفاره 

 یرابطهبایست ، چرا که میآیدبوجود می انسان بین ذات قدوس خدا با گناهکه از تضاد ما است

یرا ز(»01: 0پطرس0)قدوسیت و محبت خدا با وضعیت انسان در یک حالت توازن قرار داشته باشد

 ا کهر یمحبّت آن ایمو باور کرده ما دانسته»بنابراین« وسمدّق من کهباشید زیرا  مقدّس است مکتوب

و خدا در  است در خدا ساکن است ساکن در محبّت و هرکه است . خدا محبّتاست خدا با ما نموده

 (.01: 0یوحنا0«)یو

یاتی ، خصوصشودمیاهمیت وجود توازن مابین محبت و قدوسیت خدا بیشتر نمایان  در آیات مذکور،
انسان گناهکار  صدد نجاتهمیشه در ،محبت . خدایکه کامل، مطلق و مدام در موازات هم قرار دارند

از یک طرف گناه باید  در واقع. استگناه  میشه در صدد ابراز یضب و داوریه است و قدوسیت او
دهد. این دقیقا مانند مجازات و داوری شود و از طرف دیگر خدا دوست دارد که گناهکار را نجات 

به طریقی که منجر به مرگ او نشود. خدا  پزشکی است که باید سرطان را در درون انسان نابود سازد
 رضا شود و هم محبت او آشکار گردد.این کار را در توازن کامل انجام دهد تا هم قدوسیت او ا بایدمی

ونه چگ !؟ و یا برعکس؛کاهیده شدن قدوسیتش انجام دهد بدوناین کار را  بایداما خدا چگونه می 
 ؟!گناهکار را با محبت خود نجات دهد نمایان سازد و همو قضاوت گناه  قدوسیت خود را در داوری

 حیحیل خودگرایی انسان، شناخت صمتاسفانه به دل نهفته است. « کفاره»ی پاسخ این پرسش در واژه
 رفی یلطمع ان بلکه در برخی کلیساها نیز شاهدایمانبیتنها در نه  از بین رفته است ـاین توازن 

سایی نوع دیدگاه کلیدو در این ارتباط  توازن مابین شناخت و معرفی قدوسیت و محبت خدا هستیم.
 تنها بر محبت خدا متمرکز هستند .  الف ـ کلیساهای افراطی که وجود دارد:
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ی هکنند و فقط به جنبیضبناک از گناه انسان معرفی می خدا را خشمگین و ب ـ کلیساهایی که
 پردازند. قدوسیت خدا می

ا فقط مکان مکاشفه محبت خد «جلجتا»برای کشف و بیان درست این توازن، باید توجه داشت که 
نی، به جای ما و برای قربا یضب و داوری خدا بر مسیح در مقامنمایشی از  در ورای آن؛ چرا که !نبود
پس محبت و سو قدوسیت خدا را به نمایش گذاشت  یضب صلیب مسیح، ابتداً»توان گفت:د. میما بو

 .«او را در برداشتن گناه متجلی ساخت

 خود را داد تا هر که پسر یگانه نمود که را اینقدر محبّت زیرا خدا جهان(»31، 07ـ 01: 3)یوحنا

نفرستاد  یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان یجاودان حیات نگردد بلکه آورد، هالک بر او ایمان

 باشد، حیات آورده پسر ایمان به آنکه .یابد نجات او جهان هتا بوسیل کند، بلکه یداور تا بر جهان

خدا بر او  غضب را نخواهد دید، بلکه نیاورد حیات پسر ایمان به دارد و آنکه یجاودان

 (.07ـ 01: 1(،)01ـ 1: 5مکاشفه«.)دمانمی

اب ی محبت خدا حقیقتی اجتنترتیب قضاوت و داوری مبتنی بر قدوسیت، و نجات گناهکار برپایه
ه: به عنوان نمونناپذیر است که در تمامی بافت کتاب مقدس و زندگی مردان خدا به آن اشاره شده 

: 3خود را ابراز نمود)خروج ،افروخته ایموسی نخست با قدوسیت خدا مواجه شد که در سمبول بوته

، او نگریست ظاهر شد. و چون یبر و یابوته از میان آتش یهخداوند در شعل یهفرشت(»1ـ 2

 ین، و اشوم طرف بدان : اکنونگفت ی. و موسشودمین اما سوخته است مشتعل آتش به بوته آن اینك

سو  بدان مایل دیدن یبرا خداوند دید که چون .شودمین چرا سوخته بوته ، کهرا ببینم امر غریب

: گفت« لبیك: »گفت!« یموس ی! ایموس یا:ندا درداد و گفت یو به بوته ، خدا از میانشودمی

 زمین ایایستاده در آن که ی، زیرا مکانکن بیرون خود را از پایهایت میا، نعلین جا نزدیك بدین

 آنگاهب، یعقو ی، و خدااسحاق ی، و خداابراهیم ی، خداپدرت ایخد هستم من: و گفت .است مقدس

اولین   (.05ـ 03: 5و بر یوشع در)یوشع« خدا بنگرد به خود را پوشانید، زیرا ترسید که یرو یموس

 (. 1ـ 0: 1ی اشعیا نیز قبل از آیاز رسالتش، تجلی قدوسیت خدا بود)اشعیامکاشفه
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قید و ابدی خدا به یضب و داوری در رساله به رومیان قبل از اشاره به محبت بی عهد جدیدپولس در 
 است.ی خدا با انسان اله رومیان، عادل شمرده شدن و مصالحهـ موضوع اصلی رس پردازدگناه می

 انهاانسنماید که ابتدا بر همه ی یضب، قدوسیت و عدالت خدا صحبت می(درباره0ـ 0پولس در)فصول
: 0رومیان)کنداشاره می 5ایمان، ظاهر شده و سپس به محبت خدا در فصلخواه بی خواه ایماندار و

را  یراست که یمردمان یو ناراست یدینیشود بر هر بمی مکشوف خدا از آسمان زیرا غضب(»01

   (.5: 5(،)05: 0(،)1، 5: 2).«دارندباز می یدر ناراست

 های انبیای عهد عتیق و در مزامیر بهگوییکفاره، کار عظیم مسیح بر روی صلیب است که در پیش
و در یک توازن  توان قدوسیت و محبت خدا را همزمانصلیب، می وضوح از آن گفته شده بود. در

تمام گناهان بشر همچون کوه بر مسیح قرار گرفت. او در زیر یضب و داوری کامل مشاهده نمود، 
خدا ما بین گناهان بشر و قدوسیت خدا ایستاد، ورانبر محبت خدا مبتنی بر فیض، پوششی بر تمام 

، نشناخت گناه را او را کهزی(»20: 5قرنتیان2)مند سازد. بشریت شد تا آنها را از محبت ابدی وی بهره

 «. عدالت خدا شویم تا ما در وی ساخت ما گناه در راه

 های تاریخی و روحانی کفاره ریشه
گناه و سقوط انسان،  سال گذشته نیست، چون عنصر2111علق بهکفاره از ازل وجود داشته و تنها مت

های خدا بر این در پیشدانی خدا دیده شده بود، بنابراین عهد و تکون زمان و مکان پیش از بنیاد عالم
ه او ک دهندمیشهادت  خصوصیات اخالقی خداند. شداساس، تواتر به جهت نجات انسان تلوین می

 .اندیشدو تنها به نجات او می ی خود را به حال خویش رها نکردسقوط کردههرگز مخلوق 
عدم  ادله و تاییدی بر، استاین حقیقت که خدا قادر مطلق، عالم مطلق و حاضر مطلق کته: ن

ه به وضوح این واقعه را دیداش به زمین است، چون در پیشدانییافلگیری خدا در مواجه با ورود گناه 
 هراه بازگشت از اسارت و نیز بخشایش گناهان را از قبل آماده کرد بود و بر این اساس جواب گناه،

 (.01: 05اعمال«)است کرده معلوم چیزها را از بدو عالم این که یخداوند گویدمیرا  این»ودب

کند: یان میب گناه از طرف او نیست! پیشدانی خدا که پیشدانی خدا دلیل بر تاییدالزم به ذکر است 
بنابراین  از ورود و عواقب گناه مطلع بوده، مان حال حضور دارد لهذاهمیشه در زاز آنجایی که خدا »

 و نه آن را مقرر کرده است. نه گناه را تایید خدا
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سه شخص حاضرِ تثلیث از ازل بر این بوده که با ورود گناه بالفاصله  اراده و اقتدار الهی در اتحاد

را  یخداوند ما عیس ییعن گوسفندان اعظم شبان که یسالمت یخدا پس(»21: 03مقابله کنند)عبرانیان

 «.برخیزانید از مردگان یعهد ابد خون به

قبل از اینکه  و ابدیت گذشته[]قبل از بنیاد عالم به عنوان شخص دوم تثلیث، پسر خداعیسی مسیح، 
 ، تعیین شده بود. کالم خدا بهداردمیهستی وجود داشته باشد به عنوان بره خدا که گناه جهان را بر

ارد و آن ده شود و بار گناه را از انسان برکه کلمه جسم پوشید تا بتواند با گناه مواج دهدمیما نشان 
 را ریشه کن نماید. 

 به نکات زیر اشاره نمود: توانمیدر خصوص چگونگی این کفاره در ابعاد زمان و مکان 

اهان که نقشه نجات و کفاره گن گویدمیکالم خدا : پیش از بنیاد عالم ،عشق پدر به پسرـ 0

و  تداشمیبنیاد عالم دوست  پدر، پسر را ازدر پیشدانی خدا معین شده بود.  قبل از بنیاد عالم و

 قبل که یجالل همان ، بهده پدر مرا نزد خود جالل یتو ا و االن(»20، 5: 07)یوحناانتخاب کرده بود

 که یباشند در جای با من یاداده من به که یآنان خواهمیر مپد یا. نزد تو داشتم جهان از آفرینش

 «. ینمود محبّت جهان یاز بنا مرا پیش ببینند، زیرا که یاداده من به مرا که تا جالل باشمیم من

: 0پطرس0ی خدا مسمی بود)به بره مسیح پیش از بنیاد عالم :بره خدا پیش از بنیاد عالمـ 2

اد از بنی پیش ، کهمسیح خون ییعن داغیو ب عیبیب برّه خون گرانبها چون خون به بلکه(»21ـ 01

از  ما را پیش چنانکه(»0: 0)افسسیان «.شما ظاهر گردید یآخر برا در زمان شد، لکن معیّن عالم

( کالم 1ـ 3: 02خروج«.)باشیم عیبیو ب مقدّس حضور او در محبّتدر او برگزید تا در  بنیاد عالم

ای ابدی اشاره ی قربانی هنگام خروج از مصر به عنوان فریضهخدا در کتاب خروج به ماهیت بره
: 2مالاست. )اع ای ابدی، تلویحاً به مسیح به عنوان قربانی ازلی و ابدی متمرکزکند ـ فریضهمی

 شد، شما به خدا تسلیم یو پیشدان مستحکم اراده برحسب چون ی خدا[بره ]مسیح،شخص این(»23

 «.تید، کُشکشیده بر صلیب گناهکاران دست

انسان با ایمان آوردن به مسیح در وی قرار : پیش از بنیاد عالم ،انتخاب شدگان درمسیحـ 3

اد ز بنیشخص ایماندار نیز پیش ا ،نتیجهو چون مسیح قبل از بنیاد عالم انتخاب شده بود، در  گیردمی
عالم در مسیح انتخاب شده است. البته این موضوع نیز بر اساس پیشدانی خداوند است نه اینکه او 
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 چنانکه(»0: 0ایمانداران را انتخاب یا مقرر کرده باشد که چه اشخاصی به مسیح ایمان آورند)افسسیان

 عیبی و ب مقدّس تا در حضور او در محبّت در او برگزید از بنیاد عالم ما را پیش

 که یابرّه در دفتر حیات ایشان ینامها که یجز آنان ،جهان ساکنان جمیع(»1: 03)مکاشفه«.باشیم

 5رستش، مشمول این اجماع و پَ« ، او را خواهند پرستیداست بود مکتوب شده ذبح عالم یاز بنا

 :ی مهم استنکته
 پیش از بنای عالم ذبح شده به حساب می آمد.  بره،الف(ـ 

در دفتر حیات بره نوشته شده  ایمان حقیقی دارند، از بنای عالم، مسیحنام کسانی که به ب(ـ 

خواهد  هالکت خواهد برآمد و به و از هاویه ، بود و نیستیدید که وحش آن(»1: 07است)مکاشفه

، در است مرقوم در دفتر حیات عالم یاز بنا ایشان ینامها که ی، جز آنانزمین ؛ و ساکنانرفت

 «.و ظاهر خواهد شد بود و نیست که وحش آن خواهند افتاد از دیدن حیرت

 ین در مسیح عیساز بنای عالم، برای عادال پ(ـ ملکوت مسیح ـ سلطنت علنی و عملی هزار ساله.

 برکت یبیایید ا"گوید:  راست طرف اصحاب به هپادشا آنگاه(»30: 25مقرر گردیده است)متی

 «.گیرید میراث ، بهاست شده شما آماده یبرا عالم یاز ابتدا را که یو ملکوت ازپدر من یافتگان

اند و به آن وارد که از بنیاد عالم، این آرامی را شناخته شودمیآرامی خدا نصیب کسانی ت(ـ 

: در است گفته ، چنانکهگردیمیم یآرام آن ، داخلآوردیم ایمان زیرا ما که(»3: 0)عبرانیاناندشده

 عالم ینشاو از آفر اعمال آنکه نخواهند شد. و حال داخل من یآرام به که خوردم خود قسم خشم

 «.دبو رسیده اتمام به

 امید حیات به(»3ـ 2: 0)تیطساز بنیاد عالم آماده شده بود انسان پیشعالج و درمان گناه ث(ـ 

، معیّن امّا در زمان 2را داد،  آن وعده یازل ی، از زمانهاد گفتتوانمین دروغ که ییخدا که نیجاودا

  «.شد سپرده من ما خدا به دهندهنجات حکم برحسب که یاموعظه خود را ظاهر کرد به کالم

پدر، پسر و  در عهد مابین تکون هستی کفاره گناهان پیش از بنیاد عالم، یعنی قبل از: گیرینتیجه

از زمان آفرینش نیز تمامیت افکار خدا در ابعاد و در شخص مسیح مهیا شده بود.  معین القدسروح



177 
 

را برای  و مصلوب شدن او مسیح، مسیر آمدن هاوعدهو  نمونه، پیشگوییزمان و مکان در قالب 
 راده آزاد انسان نیست! دانش الهی، اما پیشدانی خدا، دخیل در انتخاب و اانسان نمایان ساخته است

یکی را  [درست و نادرستتواند مابین دو گزینه]. انسان میگیردقدرت انتخاب و اراده را از انسان نمی
ل از ازل، به همین دلیباخبر بود  انتخاب نادرست انسان . در نتیجه خدا در پیشدانی خود ازانتخاب کند

 الواقع این ضمنیت فیض است.فراهم کرد، فی راه بازگشت و نجات را برای انسان

 حقیقت کفاره، وجه اشتراک میان انسانها

هایی از سمت انسان و به واسطه مذاهب و آلودگی انحراف، تحریف و ،جود اینکه در اصل کفارهبا و
، اما انسان همیشه در سمت و سوی کفاره و نجات متمایل است. استادیان مختلف به وجود آمده 

ادیان و باورها،  مطالعه و بررسیدر  شناسانو فرهنگ دانانشناسان، االهیاتبر این اساس باستان
خمیرمایه، ذات، افکار و انسان در اند که پیدا کرده و عقاید هاملتمشترکی را مابین تمام عناصر 

 و همچنین خود را ه دنبال راهی برای رسیدن به خالق و خدای خویش بودههمیشه ب نگرش خود
ل چند ه مشترک شامسته به آن مانند پرستش، دیده است، این وجونیازمند کفاره و سایر عناصر واب

 موضوع مهم به شرح ذیل است:

وجود دارند]منظور ـ هرچند درویین، دارد که خدا یا خدایانی انسان در ضمیر خود باور : . خداباوری1

  .اوست مسلط بردر ابعاد فراتر، دارای قدرت و دانشی فرازمینی و  ادیان[ که برتر،

 امری انسانهااحتمالی در تعاریف گناه، اما وجود گناه برای  هایتفاوتبا وجود : . گناه باوری2

را  و بالیای طبیعی دهندمیطبیعت ارتباط  ، گناهان را بهمواقع در برخیبه طوری که  استبدیهی 
هر کند که ( برای ما تشریح می00ـ  02: 2دانند، اما کالم خدا در)رومیانبه خاطر وجود گناهان می

 به وجود عنصر گناه واقف است.  کامالًانسان در زیر قانون وجدان 

 باشندهای االهیاتی نیز انسانها حتی اگر دچار فساد، انحرافات و تحریف: . ظهور خدا در خلقت3

  به ظهور برساند. خود را در جایی معرفی و بایدپذیرند که خدا میبه نوعی این حقیقت را می

 گناه باور دارند.  یبه قربانی و تقدیم آن به منزله کفاره هاملت یتاکثر: . تقديم قربانی4

شناسان باستانوجود دارد.  نیز هاترین ایمانو ساده حتی در ابتداییباور به کهانت  :. كهانت باوری5

ی با ، حتی قبایلی که هیچگونه همزیستاز شمالگان تا جنوبگانگوناگون با بررسی زندگی قبایل 
اند که در میان تمامی آنها کهانت و شفاعت وجود اند به این نتیجه رسیدههمسایگان خود نداشته

 داشته است. 



178 
 

ملتها به وجود نجات دهنده باوردارند که روزی خواهد آمد و آنها  اکثر :. نجات و نجات دهنده6

  رهاند. را می

 .وعی حیات بعد از مرگ باور دارندبه زندگی در ابدیت و ن اکثریت انسانها  :حیات بعد از مرگ.7

 رد.کپذیرد بلکه در ابعاد دیگری ادامه پیدا خواهد آنها معتقدند که زندگی با مردن انسان پایان نمی

مجمالً انسان به نوعی داوری، قضاوت و سنجش توسط قدرت برتر معتقد : . داوری و قضاوت8

  شود. داند که روزی نسبت به امانتی که در اختیار دارد از او پرسیده میاست و می

ه در آینده برای کسانی ک ]تنبیه[: انسانها اکثراً به پاداش و جزا. اعتقاد به پاداش و مجازات9

اند اعتقاد دارند. آنها دستیابی به این پاداش را مبتنی بر شریعت وجدان یا نادرست زندگی کرده درست
ایی که خد داندمینسل بشر به طور یریزی بنابراین؛  سنجند.به آن اشاره  شده می 2که در رومیان

ه داند کو می است ر درون خود آگاهد ]گناه[و اشکال نظمیبیوجود دارد و نیز نسبت به وجود یک 
ه به ک اره نیازمند است و همچنین ملتفت استـبه عنصری با نام کف برای خالصی از این وضعیت

 نیاز به یک نوع وساطت، کهانت و شفاعت دارد.  ،این منظور
ک بلکه پس از مرگ، ی !نیست بر انسان آشکار کرده که مرگ، پایان همه چیز کامالًزندگی زمینی 

ین ا اش را رقم خواهد زد.وضعیت کنونی او، وضعیت آینده روی خود دارد ـ یعنیدوران ابدی را پیش 
الق دنبال شناخت خبا استفاده از آن به  تا یزی در انسان قرار دادهبینش و آگاهی را خدا به صورت یر

 . خویش حرکت کند
نش ی و بیشنوای باعث شد تا او انسانو نیز انحراف و گمراهی روحانی  ،شیطاندشمنی و تالش  

داند زیرا که می آیدمیبه جستجوی انسان روحانی خود را از دست بدهد. نتیجتاً، خدا در شخص مسیح 
 قاصر است. خدا  جستجو و شناختاز  انسان

یینی و تب م این نکات را با استانداردخدا تماکه  خوانیمتوالی این موضوعات در کتاب مقدس می در
 متوجهدر آن مقطع انسان برای اولین بار  .دهداسرائیل قرار می اشدر اختیار قوم برگزیدهخاص 

ابعاد زمان و مکان  در و نیز وعده ظهور و شناخت خدا گاه خدای حقیقی درباره گناه چیستدید:»شد
فاعت به کهانت و ش و کندمیکفاره چگونه گناه انسان را پاک به یقین رسید که  انسان چگونه است.

حیات بعد از  جات دهنده چگونه خواهد بود. انسان درک کرد کهبه دست نو نجات انسان  ،چه دلیل
 «.ن یا جهنم به چه صورتی خواهد بودداوری و پاداش حیات جاودا مشمول چه ابعادی است و مرگ

ی در نتیجه به انسان توانای ،اندشدهاین نکات تحریف، مسموم، فاسد و منحرف  متاسفانه در ادیان
 . دهندمیاو را ن هاینقشهبه شناخت الزم خدا و رسیدن 
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ود و مند شاز شناختی کامل بهره ی حیاتی با اودر رابطه از سوی خدا برگزیده شد تا اسرائیلقوم 
دیگر بکار ببرد و ایشان را به سوی خدای  اقوام ین مضمون به جهت اصالح عقایدهایش را در ایافته

 توانمی به زیبایی اسرائیلبنیتمامی این نکات را در تورات و کتب انبیای  ـ حقیقی رهنمون سازد
 مشاهده نمود.

 توالی نیاز به کفاره تا ظهور مسیح به عنوان رساگر کفاره

 ـ آدم تا موسیالف 

 داشتمی لّطتس موت یتا موس  از آدم بلکه»خوانیم:در رساله به رومیان مبتنی بر این سرفصل چنین می

 (.00: 5«)دبودن نکرده ، گناهاست آینده آن نمونه که تجاوز آدم بر مثال نیز که یبر آنان

ذریت زن که سر شیطان را خواهد کوبید(»05: 3)پیدایش.» 

پوست قربانی که خدا برای پوشانیدن آدم و حوا استفاده کرد(»20: 3)پیدایش.» 

(00: 0پیدایش«)( نیز به آن0: 00)عبرانیانعهد جدید«. کفاره مسیح بود ای ازهابیل نمونهقربانی 

 .کند.اشاره می

حالل[.«]تمیز مذبح و قربانی حیوانات(»20ـ 21: 1)پیدایش 

انجام داد اشزندگیقربانی که درطول دوران  5مذبح ابراهیم و (»07ـ 7: 05)پیدایش.» 

(.1: 7)اعمالمقایسه شود با «عهد ختنه(»07)پیدایش فصل 

(.01ـ 07: 00)عبرانیان،«قربانی اسحاق بر کوه موریا(»22)پیدایش فصل 

از کفاره مسیح  اینمونههای اسحاق و یعقوب که مذبح(»7ـ 0: 35، 21: 33، 25: 21)پیدایش
 «.بودند

 شريعت موسی تا ظهور اول مسیحاز ب ـ 

 .«نمودندیاخبار م ییتا یح توراتانبیا و  زیرا جمیع»خوانیم:باره چنین می این در( 03: 00متی) در

 فصح یبره(»02)خروج فصل.»  

(20خروج فصل«)پاشیدن خون قربانی بر مردم و نیز خواندن کتاب عهد برای قوم توسط موسی». 

(01ـ 35خروج فصول«)مسیح و کفاره او بود ای ازی اجتماع و ابعاد آن که نمونهساخت خیمه.» 

( 1ـ 1(،)الویان فصول21ـ 21خروج فصول«) قربانی بدست الویان 5اشاره به.» 
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(7ـ 0الویان فصول«)خدمت کاهن اعظم ـ هارون و پسران.»  

روزعظیم کفاره(»01)الویان فصل .»  

(23الویان فصل)سه عید]فصح، پنطیکاست  اعیاد خداوند، به طور مخصوص(»21ـ 21،)اعداد فصول
 «.هاخیمهو 

(01اعداد فصل«)قربانی گاو.» 

(2یوشع فصل«) اش آویزان کردکه راحاب فاحشه برای آزادی و نجات از پنجره خانهطناب قرمز.»  

( 25الویان فصل) خرید کردنباز»و همچنین کتاب روت.»  

(01ـ 01: 03(،)داوران1، 7: 02مزمور«)هاقربانی.» 

(020: 0سموئیل«)ی القانه، پدر سموئیلقربانی ساالنه.»  

(05ـ 2: 01،  01ـ 1: 7سموئیل«)تقدیم قربانی بدست سموئیل نبی.»  

(220تواریخ فصل0(،)20، فصل01: 1سموئیل«)های داوودمذبح و قربانی .» 

(021: 03پادشاهان«)مذبح و قربانی ایلیا.»  

(221تواریخ فصل«)احیاء و بازسازی مذبح در زمان حکومت حزقیا.»  

(33ـ 32: 01، نحمیا 1ـ 3: 3عزرا«)بازسازی معبد و مذبح در زمان اسارت بابل.»  

(27ـ 25: 01، 33ـ 32: 1،  5ـ 0: 0ایوب«)ی ایوب به جهت نیاز به شفاعت و رسیدن به هاقربانی
 «.تزهد

(2مزمور«)پادشاهی مسیح در صهیون و کفاره.» 

(22مزمور«)پیشگویی درباره مصلوب شدن مسیح.»  

(23مزمور«) شبان مامسیح به عنوان.»  

(20مزمور«)جالل پادشاه.»  

(1ـ 1: 01مزمور«)ی قربانی کامل مسیحنمونه قربانی سوختنی.» 

(11ـ 00مزامیر«)یانت به مسیحخ.»  

(11مزمور«)عهد خدا با داوود در مورد آمدن ماشیح .» 

(001مزمور«) ملکیصدق یرتبه مسیح بهکهانت.» 

(00: 7اشعیا«) از باکره مسیحتولد.»  

(1ـ 1: 1اشعیا«) مسیحپادشاهی ابدی.» 
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(30ـ 30: 30ارمیا«)مسیحدر  عهد جدید.»  

(27ـ 20: 1دانیال«)وب شدن مسیحمصل.»  

(53اشعیا فصل«)مصائب و رنجهای مسیح .» 

(03ـ 02: 1، 1: 3زکریا«)کاهن بر تخت سلطنت جلوس مسیح به عنوان پادشاه و.» 

(7ـ 1: 03زکریا«)پراکندگی گوسفندان زدن شبان]مسیح[ و.» 

(03ـ 02: 00زکریا«) سکه نقره 31در قبال  مسیحخیانت به.»  

ه اسرائیل ی کامل او برهها مرتبط با آمدن ماشیح و کفاهمانگونه که پیشتر اشاره شد این پیشگویی 
به عنوان یک منبع و راهنما در جهت شناخت صحیح و  هااز آنتا ایشان به اهتمام برسند و  داده شد

 .استفاده کنند مسیحنگاهداری امانت خویش تا ظهور 

 گناهان ای بر کفارهمرگ مسیح ادله

 در راه کتب برحسب مسیح که نیز یافتم ، آنچهشما سپردم به اوّل زیرا که»(0ـ 3: 05قرنتیان0)

، در این آیات سه نکته «برخاست کتب برحسب شد و در روز سوم مدفون ما مرد و اینکه گناهان

 دهدیمما اطمینان هیچ تردیدی به پولس بی .دنگذارصحه می رجسته است که بر مرگ مسیحمهم ب
مرده بود، ن کامالًزنده ماند و یا  رد و یا شایدمُپس اینکه برخی معتقدند که مسیح نَ رد.که مسیح مُ

 شود. مستند نیست و رد می ،مبتنی بر کتاب مقدس
شود  اما هدفمند بود. واقعیتی که باید پذیرفته با استناد به آیات فوق؛ مرگ مسیح هر چند ییر طبیعی

ی کامل، ازلی و ابدی به جهت گناهان بشر است که دارای ابعادی این است که مرگ مسیح کفاره
 وسیع و عمیق در کالم خدا است: 

ه آن الویان درباردقیقا همچون یک قربانی گناه که در کتاب را  خودجان  مسیح: . قربانی گناه1

زیرا (»20: 5قرنتیان2(،)01،  1ـ  5: 53به پدر تقدیم کرد)اشعیا برای گناهان بشر توضیح داده شده،

 که(»20: 2پطرس0«.)عدالت خدا شویم یتا ما در و ساخت ما گناه ، در راهنشناخت گناه او را که

 که نماییم زیست عدالت ، بهشده مرده شد تا از گناه بردار متحمّل خویش ما را در بدن گناهان ،خود

 بار زحمت یك گناهان ینیز برا مسیح زیرا که(»01: 3پطرس0«.)ایداو شفا یافته یها ضرب به
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 بحسب مُرد، لکن جسم بحسب حالیکه، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در ظالمان یبرا یعادل یکشید، یعن

 «.گشت زنده روح

: 03خشی از نقشه ازلی و ابدی خدا بود)مکاشفهمرگ مسیح، ب در واقع نقشه ازلی و ابدی خدا: .2

 ذبح عالم یاز بنا که یابرّه در دفتر حیات ایشان نامهای که ی، جز آنانجهان ساکنان و جمیع(»1

 خریده دانید کهی زیرا م(»21ـ 01: 0پطرس0«.)د، او را خواهند پرستیاست بود مکتوب شده

 به و طال، بلکه نقره مثل فانی یچیزها به اید نهخود یافته از پدران که یاید ازسیرت باطلشده

 لکن شد، معیّن ماز بنیاد عال پیش ، کهمسیح خون ییعن داغی و ب عیبی ب برّه خون گرانبها چون خون

 (.23ـ 22: 2اعمال«.)شما ظاهر گردید یآخر برا در زمان

ویی انبیاء پیشگ هایکتاب، مزامیر و در در تورات، شریعت مسیحمرگ  :هاپیشگويی. تحقق 3

در  یزود به بایستیم او که رحلت ، دربارهظاهر شده یجالل هیأت و به(»30: 1شده بود)لوقا

: گفت ایشان ، بهرا برداشته دوازده آن پس(»30: 01لوقا«.)دکردنیشود، گفتگو م واقع اورشلیم

اهد خو انجام ، بهاست شده نوشته پسر انسان انبیا درباره زبان به و آنچه رویمیم اورشلیم به اینك

 (.01: 00، 01ـ 07: 5(،)متی05ـ 00، 27: 00،  21: 01، 37: 22، 51: 02لوقا«.)درسی

شخصیت خدای نادیده و اثبات محبتش توان درک را می مسیحدلیل اصلی ظهور : تجسم خدا.4

شود  تا مخدوم نیز نیامده پسر انسان زیرا که(»50: 01ی گناهان انسانها دانست)مرقسدر کفاره

از  یاندک اما او را که(»00، 1: 2عبرانیان«.)کند ی بسیار یخود را فدا کند و تا جان تا خدمت بلکه

 دهنها یبر سر و و اکرام جالل تاج موت زحمت به را که یعیس ی، یعنبینیممیکمتر شد  فرشتگان

 شراکت و جسم در خون فرزندان چونپس  .را بچشد موت ذائقه همه یخدا برا فیض شد تا به

 ابلیس ییعن موت قدرت ، صاحبموت تا بوساطت شد هر دو شریك در این دارند، او نیز همچنان

 (.21: 21(،)متی5: 3یوحنا0(،)21: 1عبرانیان«.)سازد را تباه
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مبرهن  رفیک مع ،ی گناهان بشر: مرگ مسیح بر صلیب در راستای کفاره. معرفی انجیل فیض5

کرده ی گناهان ما را پرداخت خوش این است که مسیح جریمهـ خبر از انجیل فیض است

 نمایمیم اعالم دادم به شما بشارت که ی، شما را از انجیلبرادران یا االن(»0ـ 0: 05قرنتیان0)است

 که یشرط یابید، بهیم نیز نجات آن باشید، و بوسیلهیم قایم هم پذیرفتید و در آن را هم آن که

 به اوّل آوردید. زیرا که ایمان دارید واالّ عبث نگاه ، محکمدادم شما بشارت به را که یکالم آن

شد و در  مدفون ما مرد، و اینکه گناهان در راه کتب برحسب مسیح که نیز یافتم ، آنچهشما سپردم

 .(20ـ 02: 5(،)رومیان01ـ 5: 5رومیان«.)برخاست کتب برحسب روز سوم

. این مطلب در گیردمیرا در بر  عهد جدیدهای ، تمام نوشتهمسیحمرگ : عهد جديد. متون 6

 در میان یچیز که نکردم زیرا عزیمت(»2: 2قرنتیان0)شودمیدیده  تهای رساالبسیاری از قسمت

ما داد  گناهان یخود را برا که(»0: 0یالطیان«.)و او را مصلوب مسیح یجز عیس باشم شما دانسته

با (»21: 2یالطیان«.)دبخش یخدا و پدر ما خالص اراده شریر بحسبحاضر  عالم تا ما را از این

د. و کنیم یزندگ در من مسیح ، بلکهبعد از این من نه لیکن کنمیم یزندگ یول امشده مصلوب مسیح

د را نمود و خو مرا محبّت که کنمی ایمانِ بر پسر خدا م ، بهکنمی م در جسم الحال که یزندگان

: 2(،)افسسیان01: 3فلیپیان(،)00: 0تسالونیکیان0(،)1: 5(،)رومیان00: 1یالطیان«.)داد من یبرا

 (.03ـ 0: 5(،)مکاشفه21: 1(،)عبرانیان02ـ 00: 0پطرس0(،)1: 2تیموتائوس0(،)00: 0(،)کولسیان03
به عنوان کفاره و پرداخت جریمه گناهان داللت دارند. نکته بسیار  مسیحبر مرگ  ی آیات فوقتمام

]یک پنجم کل درصد 21روز آخر زندگی خداوندمان بر روی زمین، تقریبا  3جالب این است که 
اینکه سه سال و نیم انتهایی زندگی و خدمت  . با وجودگیردمیمحتوای چهار انجیل را در بر  اناجیل[

 سه روز و سه شب کالم خدا به جزئیات مرگ بر صلیب، و یاری بود، امامسیح دارای مکنونات بس
بار 0یعنی به مرگ مسیح اشاره شده؛ عهد جدیدبار در  075 دارد. ای ویژهتوجهو قیام مسیح انتظار 
 ند.بود مسیحپطرس، یوحنا و پولس مفسرین اصلی واقعه تاریخی و روحانی مرگ  .آیه 53در هر 

ض و مسئولیتی معر مسیح، تصدیمرگ جانبداری و تعلیم در مورد : . باری بر دوش شريعت7

. ه کنداو آماد یمرگ و کار کفاره ر دوش شریعت موسی و انبیا بود تا مردم را برای پذیرش حقیقتِب
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 کردند می ی مرگ او گفتگوبر فراز کوه تبدیل با مسیح درباره که موسی و ایلیا خوانیممیدر کالم خدا 

 و بعد از شش(»3ـ 0: 07)متیاستاز انبیا  و ایلیا سمبولی]شریعت[از تورات در اینجا موسی سمبولی

بلند  یکوه به را در خلوت ، ایشانیوحنّا را برداشته و برادرش و یعقوب ، پطرسیروز، عیس

 چون اشو جامه خورشید، درخشنده چون اشو چهره گشت هیأت او متبدّل برد. و در نظر ایشان

: 1لوقا«.)کردندی، با او گفتگو مظاهر شده بر ایشان و الیاس یموس ناگاه نور، سفید گردید. که

 (.30ـ 31

بدون مرگ  .آیدمیزیر بنا و بافت اصلی مسیحیت به حساب  مسیحمرگ  :. زيربنای مسیحیت8

. تمام ادیان و مذاهب دنیا بر اساس و مانند ادیان بازخوردی عبث دارد ،مفهومبی مسیح، مسیحیت
 اند و یا خواهند مرد. اما مسیحیت تنها باوری است کهکه یا مرده اندشدهتعلیمات انبیا و معلمینی بنا 

  .بنا شده است مسیحبر اساس مرگ و قیام 

مانع از بخشش گناهکار  قدوسیت خدا ضروری و حیاتی بود، چرا که : مرگ مسیح. الزمه نجات9

ـ 00: 3است و تنها راه آن، پرداخت جریمه توسط پوشش کامل گناه در قربانی مسیح است)یوحنا

شود،  نیز باید بلند کرده پسر انسان بلند نمود، همچنین مار را در بیابان یموس که و همچنان(»05

ـ 25: 3(،)رومیان20: 02یوحنا«.)یابد یاودانج حیات نگردد، بلکه آرد هالک او ایمان به تا هر که

 عدالت او تا آنکه خون هوسیل به ایمان واسطه باشد به کرد تا کفّاره معیّن خدا او را از قبل که(»21

 اظهار عدالت یخدا، برا تحمّل در حین سابق یخطایا فرو گذاشتن سبب خود را ظاهر سازد، به

: 1مرقس«.)دآور ایمان یعیس به را که یشمارد هرکس شود و عادل ، تا او عادلحاضر خود در زمان

: 21، 21: 21، 20: 01(،)متی20: 2،  01: 3پطرس0(،)3: 07(،)اعمال01: 22،  25: 07، 22: 1(،)لوقا30
 (.5: 3یوحنا0(، )00: 5قرنتیان2(،)1: 2تیموتائوس0،)(21

ر و تحمیل داوطلبانه بود و به هیچ وجه تحت اجبامرگ مسیح یک عمل  :مرگ داوطلبانه.11

بانی را برای قر خود ،از روی میل باطنی با تمام دل و جان و مسیحبلکه  خدای پدر صورت نپذیرفت!
، یببا وجود اینکه راه صل بود نه سرنوشت او. مسیحصلیب، انتخاب خود  در واقع. کفاره تقدیم کرد

یم ف از مرو مسیح نیز قرار بود برای انجام این هد وجود داشتاز بنیاد عالم در پیشدانی خدا قبل 
ـ 07: 01ری کند)یوحناامسیح اختیار کامل داشت که از انجام این کار خوددباکره متولد شود، اما 
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 آن . کسیرا باز گیرم تا آن نهمیخود را م جان من دارد کهیم پدر مرا دوست سبب و از این(»01

را باز  آن دارم و قدرت را بنهم آن که دارم . قدرتنهمیرا م خود آن من گیرد، بلکهینم را از من

 از الحال متوانمین که بریمی گمان یاآ(»50ـ 53: 21متی«.)را از پدر خود یافتم حکم این  .گیرم

 این در لیکن  سازد؟ حاضر من برای مالئکه از فوج دوازده از زیاده که کنم درخواست خود پدر

 (.02: 53اشعیا«.)بشود بایستمی همچنین که گردد تمام چگونه کتب صورت

 استطاع وی کفاره بود، اما  به جهت درک الزمه ،: پیشتر خواندیم که مرگ مسیح. قربانی كفاره11

 کنیم:ی دیگر در کالم خدا اشاره میی کفاره به چند نکتهواژه

 یو امّت برهاند یتا ما را از هر ناراست ما فدا ساخت خود را در راه(»00: 2،)تیطسرهانیدن ـالف( 

 «.نیکو باشند خاصّ او و غیور در اعمال ملِك خود طاهر سازد که یبرا

خود  کند و جان تا خدمت شود بلکه نیامد تا مخدوم پسر انسان چنانکه(»21: 21،)متیفدا ساختن ـب(

 (.50: 01مرقس«.)سازد فدا یبسیار در راهرا 

 یخدا در دلها محبّت زیرا که شودمین یشرمسار و امید باعث(»1ـ 5: 5،)رومیانجایگزین شدن ـپ(

، در بودیم ما هنوز ضعیف که ی. زیرا هنگاماست شده ما عطا شد ریخته به که القدسروح ما به

 بمیرد، یکس عادل شخص یبرا که . زیرا بعید استیافت وفات دینان بی یبرا مسیح، معیّن زمان

خود را در ما  خدا محبّت بمیرد. لکن کند که نیز جرأت یکس است مرد نیکو ممکن هرچند در راه

چقدر بیشتر  . پسما مرد در راه مسیح، ما هنوز گناهکار بودیم که یهنگام کند از اینکهیم ثابت

 . «یافت خواهیم نجات او از غضب ، بوسیلهشدیم شمرده او عادل خون به که االن

با  پسرش مرگ ، بوساطتبودیم دشمن که یزیرا اگر در حالت(»01: 5،)رومیانمصالحه دادن ـت(

 .«یافت خواهیم او نجات حیات بوساطت یافتن چقدر بیشتر بعد از صلح ، پسشدیم داده صلحخدا 
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 هوسیلب ایمان واسطه باشد به کفّاره کرد تا معیّن خدا او را از قبل که(»25: 3،)رومیانکفاره ـث(

 تحمّل در حین سابق یخطایا فرو گذاشتن سبب خود را ظاهر سازد، به عدالت او تا آنکه خون

 (.21ـ 01: 01(،)الویان2ـ 0: 2یوحنا0«.)خدا

ـ 0: 53جهت پرداخت جریمه گناه ضروری بود)اشعیامرگ مسیح به  :مسیحضرورت مرگ .12

 نمود. و ما او را از جانب حمل ما را بر خویش یو دردها ما را بر خود گرفت یهااو غم لکن(»1

و  ما مجروح یتقصیرها سبب به آنکه . و حالبردیم و مبتال گمان و مضروب کشیده خدا زحمت

. او ما شفا یافتیم یها آمد و از زخم یما بر و یسالمت گردید. و تأدیب ما کوفته گناهان سبب به

 بود و خداوند گناه خود برگشته راه از ما به یو هریک بودیم شده گمراه گوسفندان ما مثل جمیع

 یتازیانه که مسیح در آن مکان،وسیت خدا است ای از قدجلجتا مکاشفه «.نهاد یما را برو جمیع

یم تا انتظارات کردمیتجربه  بایستمیداوری گناهان ما را بر خود گرفت و مجازات مرگ را که ما 
که گناه و گناهکار  کردمیعدالت خدا ایجاب  به جان خرید، چون برآورده شودخدا  و شریعت عدالت

شود، استحقاق مجازات کامل دارد مرتکب گناه می نی که انسان در مقابل نظام الهیزماداوری شوند. 
رای مسیح ب، اما گناهکار باید مجازات مرگ را بچشدبنابراین ، «مزد گناه موت است»و از آنجایی که 

  ما و به جای ما این مجازات را بر خویش گرفت. 
که  بینیمر، میتهایی این سطهرگونه انحراف و تجاوز از قانون الهی مجازاتش مرگ است. در آیات ان

 نیك معرفت اما از درخت(»07: 2های انباشته شده گناه است:)پیدایشجواب جریمه «مرگ»چطور

 :1.)رومیان«مرد یخواه ، هرآینهیخورد از آن که ی، زیرا روزیو بد زنهار نخور

 (.21، 0: 01حزقیال(،)23

 . از یک طرف قدوسیتاستمرگ مسیح نمایانگر محبت عظیم الهی : . نمايش محبت الهی13

ر دمحبت خدا سعی به نجات گناهکار دارد.  ،و از طرفی دیگر نمایدمیو عدالت خدا، گناه را مجازات 
. ی گناهکار مصلوب شده و بمیردانسانهابه جای  [مسیحمحبت خدا باعث شد تا شخص دیگری] واقع

رتکب گناهی م هیچ و شناختنمی گناه قدوسیت و عدالت خدا بر عیسی مسیح  قرار گرفت و او را که
 به جای ما، عدالت مسیحنشده بود، به جای ما به صلیب کشید و تحت محاکمه و قصاص قرار داد. 
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محبّت بزرگتر  یکس(»03: 05ثابت نمود)یوحنا و قدوسیت خدا را راضی و با مرگش محبت الهی را

: 3(،)یوحنا01ـ 1: 0یوحنا0(،)20: 2پطرس0«.)خود بدهد دوستان جهته خود را ب جان ندارد که از این

 (.01: 15(،)مزمور1: 5(،)رومیان01: 3یوحنا0(،)01

 وا نه یک قوم خاص. انسانی است، : مرگ عیسی شامل تمام ابعاد. مرگ مسیح برای همه14

، عادالن و ناعادالن، برگزیدگان و کلیسا]عروسش[ که مشمول برای تمام دنیا داد جان خود را

 یعیس یروز یحی آن یو در فردا(»21: 0است)یوحنا خویش از هر زبان، قبیله و فرهنگمنتخبین 

: 53اشعیا«.)داردیرا برم جهان گناه خدا که برّه ینكا: »گفت پسآید. یاو م جانب به را دید که

بود و خداوند  خود برگشته راه از ما به یو هریک بودیم شده گمراه گوسفندان ما مثل میعج(»1

 ما فقط گناهان ما و نه گناهان جهته ب کفّاره و اوست(»2: 2یوحنا0«.)نهاد یو ما را بر جمیع گناه

 «.نیز جهان تمام جهته ب بلکه

خ نیست. در تاریمرگ مسیح با هیچ مرگ دیگری قابل مقایسه : مرگی منحصر به فرد. 15

اما اند، دارای شخصیتهایی عالی بوده اند کهوجود داشته جهان، قهرمانان سیاسی و اجتماعی بسیاری
 ،با مرگ عیسی مقایسه نمود. زیرا همه آنها در گناه خویش مردند توانمیمرگ هیچکدام از آنها را ن

 اما عیسی مسیح تنها شخصی بود که برای گناهان دیگران مرد. 

 خاصی نیست بلکه ارزشی ابدی دارد و مرگ مسیح محدود به زمان و مکان :ثمره ابدی .16

یش پ . گیردمیدر بررا تمام ابعاد زمان و مکان  وکند حرکت می نهایتبیکه به سمت  است ایثمره
 قربانی شد.  محبت نمودن جهاناز بنیاد عالم در افکار و پیشدانی خدا، پسرش به جهت 

پادشاهی شیطان بود. شیطان قدرت  و تسخیر قدرت مرگ مسیح :پادشاهی شیطان. زوال 17

ها و ارواح شریر تمام دنیا را ها، قدرتگناه، بیماری و مرگ را در دست داشت و با استفاده از ریاست
الح شدند و اقتدار و کلیدهای خلع س ی آنهادر زیر تسلط خود آورده بود. اما در لحظه مرگ مسیح تمام

در ایجاد ترس و اجبار به اطاعت، هیچ قدرتی بر  امروز شیطانیطان گرفته شد، هاویه و مرگ از ش
ایمانداران راستین مسیح ندارد. ایشان قادرند تا به ابد در آزادی حیات با خدای زنده زندگی 

کار نمود، آش ه، آنها را عالنیکرده را بیرون و قوّات ریاسات و از خویشتن»(05: 2کنند)کولسیان

 (.32ـ 30: 02(،)یوحنا01ـ 00: 2عبرانیان«.)بر آنها ظفر یافت در آن چون
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ی تنها مشمول مقطع زمانی خود یا بعد از واقعه مرگ مسیح: تمام اعصار پوششی برای.18

گذرد[. بلکه مرگ او تمام ابعاد تاریخ را از ازل تا به سال از آن زمان می2111جلجتا نشد]امروز تقریبا 
توانند میو پس از آن تا به ابد  شود. در حقیقت تمامی خلقت از آدم و حوا تا زمان صلیبابد شامل می

  مند شوند. با پیش شرط ایمان بهره کفاره مسیح فیض و پوشش از مزایای

دا هنوز آوران ختوالی پیام خی ادیان باور دارند بعد از مرگ مسیحبر :ای كامل. نقشه و برنامه19

برای انفاذ اهدافش به عنصر دیگری نقص بود یعنی خدا ل، نهایی و بیمسیح کاممرگ ادامه دارد، اما 
نجات  های الزم برایتمام جوابنیاز نداشت. مرگ مسیح، ابدی، تغییرناپذیر و نیاز به تکرار ندارد، او 

گذرانید،  گناهان یبرا یقربان یك او چون لکن(»02: 01نکفاره داد)عبرانیاو رستگاری انسان را در 

ما  هم مسیح رفتار نمایید، چنانکه در محبّت(»5: 2افسسیان«.)ابداالبادتا  خدا بنشست راست دست به

 یعطر خوشبو یبرا یو قربان خدا هدیه ما به یرا برا نمود و خویشتن را محبّت

 (.21ـ 25: 1(،)عبرانیان21: 21(،)متی31: 01(،)یوحنا01: 5تسالونیکی0«.)دگذرانی

کرده  . ما او را پرستشاستمرگ مسیح زیربنای پرستش ابدی ما : . زيربنای پرستش ابدی21

و (»03ـ 1: 5برای ما مُرد )مکاشفه مسیحو عاشقانه دوست داریم زیرا زمانی که گناهکار بودیم، 

 زیرا که یهست مُهرهایش و گشودن کتاب : مستحقّ گرفتنگویندمیسرایند و ی جدید م یسرود

را  و ایشان یخرید و امّت و قوم و زبان خود از هر قبیله خون خدا به یرارا ب و مردمان یشد ذبح

 یصدا و شنیدم و دیدمد  خواهند کر سلطنت و بر زمین یساخت و کَهَنَه ما پادشاهان یخدا یبرا

کرور و کرورها  بودند و عدد ایشان و پیران و حیوانات گرداگرد تخت بسیار را که فرشتگان

 حکمت و و دولت قوّت که شدهذبح برّه است مستحّق: گویندیآواز بلند م به هزار بود؛ که هزاران

و  و زیرزمین و بر زمین در آسمان را که یوهر مخلوق رابیابد وبرکت وجالل اکرام، یوتوانای

 و جالل و تکریم را برکت و برّه نشینتخت ؛گویندیم که ، شنیدماستدر آنها  و آنچه در دریاست

 به انسانها از هر زبان، ملت و فرهنگو همه نهایتاً تمام مقدسین «. باد´باد تا ابداال یو توانایی

 و تکریم خواهند کرد. ی قربانی، پدر آسمانی را عمال و علناً پرستشی برهواسطه
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ارها پیشگویی کرد و در مورد آن ب یات کاملش را با جزئمرگ خوی مسیح: مسیح. پیشگويی 21

 یعیس(»05: 1یم داد، وی مرگ خود را دارای ارزشی جهانی، روحانی و ابدی معرفی کرد)متیتعل

 کنند؟ و لکن ند ماتمتوانمی، است داماد با ایشان که ی، مادامیعروس خانه آیا پسران؛ گفت بدیشان

: 01متی«.)خواهند داشت روزه هنگام شود؛ در آن گرفته داماد از ایشان آید کهیم میایّا

(. همچنین 33ـ 30: 01(،)لوقا22: 1(،)لوقا31ـ 30: 20(،)متی01ـ 01: 21(،)متی23ـ 22: 07(،)متی20
  .نمایدمیمسیح درباره مرگ خویش )یگانه پسر خدا( صحبت  (01: 3یوحنا در)

 .نمایدمیبر شکستن قدرت روح شریر به واسطه مرگ خویش تاکید  مسیح(23ـ 22: 02)یوحنا
 .نمایدمیرا مرگ روی صلیب و پرداخت کفاره گناه معرفی  مسیح هدف تولدش (30: 02)یوحنا

گناهکار کشته  های، یعنی او به جای انساننمایدمیاصل جایگزینی را اعالن  مسیح(27: 02)یوحنا
 خواهد شد.

به شاگردانش  مسیح( 21: 2،)یالطیان (20: 5قرنتیان0(،)01: 22(،)لوقا05: 01(،)مرقس21: 21)متی
 صورت گرفته است. داوطلبانه و از روی اراده شخصی کامالًکه مرگ او  دهدمیتعلیم 
 تا مرگش باعث جالل خدای پدر باشد. کندمیدعا  مسیح(01: 01(،)یوحنا51: 27)متی

پیشگویی کرده بود که مرگش باعث جالل نام پدر خواهد  مسیح( 0: 07، 30: 03، 21ـ 27: 02)یوحنا
 شد.

م و ی انسانی ـ روح، جسگانه: مرگ عیسی مسیح تمام ابعاد سه. سه گانگی ابعاد انسانی22

 دم گناه کرد، کفاره مرگ روحانی انسان را پرداخت نمود. زمانی که آرگ اومگیرد زمان را در بر می
 از آن از آن خورد، ی درخت ممنوعهعالریم هشدار خدا در نخوردن میوه . اورداز لحاظ روحانی مُ

، خودگرا، خودشناس و خود پرست و در ازای خداشناسیم و حوا ارتباطشان با خدا قطع شد آد پس
شدند.  توالی این امر موجب شد که گناه به تمامی جوامع انسانی وارد شود و آنها را در وضعیتی روبه 

داران از لحاظ دقیقا پاسخ این مرگ روحانی را داد و سبب شد تا ایمان مسیحمرگ  زوال قرار دهد.

گردانید،  بودید،زنده مرده در خطایا و گناهان و شما را که(»1ـ 0: 2روحانی نجات یابند)افسسیان

 یروح نآ یهوا یعن قدرت رئیس ، بر وفقجهان این دوره ید برحسبکردمی، رفتار در آنها قبل که

خود  یجسمان ما نیز در شهوات ، همهایشان در میان کند. کهیم عمل معصیت در فرزندان الحال که

و طبعاً  آوردیمیم عمل و افکار خود را به یجسمان یهاو هوس کردیمیم یزندگ از این قبل
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، از حیثیّتِ محبّتِ ، دولتمند استرحمانیّتدر  خدا که . لیکندیگران ، چنانکهبودیم غضب فرزندان

 گردانید، زیرا که زنده با مسیح بودیم در خطایا مرده با ما نمود، ما را نیز که عظیمِ خود که

 «.نشانید یعیس در مسیح یآسمان یهای اید. و با او برخیزانید و در جایافته نجات فیض محض

 روحانی از لحاظ، در نتیجه انسان نه تنها مرگ جسمانی نیز منتهی شدهآثار و نتایج مرگ روحانی به 
 از یک روح انی نیز محکوم به موت است، چونمبلکه از نظر جس گردد،محسوب می ردهمُیک موجود 

نابودی  فنا ودر مسیر  متولد شده و تحت قانون فرسودگی سبت به شناخت خدا و ارتباط با اورده نمُ
ا از ل راگر یک گُ ؛سرانجام جسم و بدن انسان نیز خواهد مرد. به عنوان مثال یعنی، استدر حرکت 

بچینیم و در گلدان قرار دهیم، هر چند ممکن است تا چند روز مُعرف یگ گل زیبا باشد، اما از  شاخه
 ژمردهی آرام آرام پبعد از مدت ،آنجایی که هیچ اتصال و ارتباطی با تنه اصلی و حیات بخش خود ندارد

پوسد. زمانی که ارتباط آدم و حوا به واسطه گناه با خدای زنده و شناخت او قطع شد، و سرانجام می
بریده شود، برای مدتی زندگی کردند اما سرانجام پژمرده  اصلی یک درخت ای که از تنهمانند شاخه

ازگشت هنگام ببه ؛ یعنی استدر مقابل مرگ جسمانی نیز پاسخگو  مسیحمرگ البته  شده و مردند.
 .کندمیو وارد حیات جاودان  کرده های جدید و جالل یافته احیاایمانداران را با بدناش دوباره

دم انسان در عایمان صادق است؛ همانگونه که فرایند مرگ روحانی در بُعد ابدی نیز برای افراد بی
ور ضدوری مطلق از حدر ، در ابعاد ابدی نیز کنداتصال به حیات الهی، مرگ جسمانی را تجربه می

 ربرای ایمانداران برداشته و ایشان تا به ابد د این مانع را مسیحمرگ  خدا خواهد بود. اما در مقابل
 بود. خدا و مشارکت با او خواهند حضور

 قیام عیسی : مرگ وبخش چهاردهم
ی ( به واقعه32ـ 30: 1)لوقا ت.مرگ مسیح از دیدگاه کتاب مقدس به معنای رحلت و یا خروج اس 

 کردند.مسیح با وی گفتگو می ]خروج از دنیا[که موسی و ایلیا درباره رحلت کندکوه تبدیل اشاره می
ا خارج بر روی صلیب از این دنیبا کشته شدن  مسیح افتاد وباید در اورشلیم اتفاق میاین واقعه می

اشاره به . کردجالل به این دنیا ورود پیدا میر و سرانجام با قیامش از مردگان و د شدمی
ای نیز تکرار شده، هر چند ممکن است در بیان به گونه عهد جدیدهای دیگر یدر جا «رحلت»یواژه

. ندرحلت هست به معنایکالم، این واژگان  باشد، اما در جانِ مانند عروج، خروج، فرو گذاشتن و.. دیگر
را به  د ـ او حیات خودکنمی یک خیمه تشبیه فرو گذاشتن به مرگ خویش را به عنوان مثال: پطرس
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، دانمیم را صواب این لکن(»05ـ 03: 0پطرس2کند)کند که در آن زندگی میمی ای توصیفخیمه

 بیرون وقت که دانمیم . چونکهبرانگیزانم رییاد آو ، شما را بههستم خیمه در این که یمادام

نیز  این یو برا دنیز مرا آگاهانی مسیح یخداوند ما عیس ، چنانکهاست نزدیك من خیمه ردنک

 «.امور را یاد آورید ، بتوانید اینمن بعد از رحلت تا شما در هروقت کنمیم کوشش

مسیح بعد از مرگ سه روز و سه شب کامل در قبر بود سپس از مردگان قیام کرد تا به جسمی ییر  
ی زمینی خود را زمین بگذارد یا از تن به در آورد و فانی و بدنی جالل یافته آراسته شود ـ خیمه

: 0عیوشای که در کالم خدا در مورد آن پیشگویی شده بود)ی آسمانی جدید را بپوشد. واقعهخیمه

پیدا  یبزرگ یو امّا خداوند ماه(»07: 0(،)یونس01: 0(،)استر 01: 1(،)یوشع22ـ 01: 2(،)یوشع00

و از (»33: 01اعداد«.)دمان یماه در شکم شب روز و سه سه را فرو بُرْد و یونس یونس کرد که

 ایشان یرو پیش روزه سفر سهعهد خداوند  کردند، و تابوت کوچ روزه سفر سهخداوند  کوه

: 05(،)خروج22: 01خروج(،)01: 3(،)خروج00ـ 0: 22پیدایش«.)دبطلب ایشان یبرا یتا آرامگاه رفت

 (.01ـ 02: 01(،)پیدایش21
رفت و سپس در قیام و صعود وارد حضور خدای پدر فرو می باید به عالم اموات]اسفل زمین[ مسیح

ین شاید خدا چن ئله از تفنن تفسیر برخوردار است.مجموع این مس. در شدمی و ابدی در ابعاد جالل
بالفاصله پس  مسیحکه  اندبرخی از مفسرین بر این عقیدهاجازه داده تا ابعاد مسئله به وضوح گراید. 

 شیاطین و فرشتگان ت، خبر پیروزی خویش را به دیوها،از مرگ به اسفل زمین رفت و در عالم اموا
رخی حضور پدر رفت. ب به آسمان ونیز بر این باورند که وی بعد از مرگ،  برخی دیگر. سقوط کرده داد

فسیر و به یقین که هیچ ت که او ابتدا به آسمان رفت و سپس به عالم اموات نزول کرد. دیگر معتقدند
 مدر عالمهم این است که او  ای وارد کند، اماحقیقت کار مسیح خدشهبرداشتی قادر نخواهد بود در 

که در طول  ایکردهاموات، پیروزی خویش را با اقتدار به دشمنانش یعنی شیاطین و فرشتگان سقوط 
 تاریخ سعی بر ممانعت از انجام اراده خدا داشتند، اعالم نمود. 

خواهی  "فردوس"امروز با من در »:گرددصلیب باز می ی مسیح به دزد برحث دیگر به وعدهمب 

 فهم مان و نزد خدا؟است یا در آس عالم اموات در زیر زمین و «فردوس»آیا پرسش این است  .«بود

نها مالقات کند، بلکه تو هدف مسیح ایجاد نمی ی در کارهیچ توفیر یا تباین واقعیت این موضوع نیز
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ر د ر آن سه روز و سه شب با آنها بود.وی با خاصان و ایماندارانی بود که پیرو او بودند و مسیح د
 وحضوراً به سمع و نظر فرشتگان سقوط کرده  مسیح بود که پیروزیاین  خبر ؛ مهمی دوممرحله

ک ی و سرانجام با قیام از مردگان،«باالخره آمد کردیدآنکه از آمدنش ممانعت می»:شیاطین رسانید

 خالی را به نمایش گذاشت. قبر
حیت هیچ یمس نیز بدون قیام در واقع. استقیام عیسی مسیح یکی از مهمترین اصول ایمان مسیحی 

 و اندکرده عقاید خود حذف از ، مرگ و قیام عیسی رامعنایی ندارد. در برخی ادیان خصوصاً اسالم
ی نجات و تنها راه قیام مسیح الزمهو  دانند، این درحالی است که مرگتنها او را یک پیامبر می

مش و پیروزی بر شیطان وجود ندارد و بدون این دو اصل، آمرزش گناهان، آرارسیدن به خدا است. 
ا با که سرانجام کشته شد و یا خد شودمیبا محبت تبدیل  و عیسی نیز به یک شخصیت تاریخی

  گنجد. که در این مبحث نمی هایی نقیضبسیاری از گزین گویه و فریبکاری او را به آسمان برد و
درک مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان  ،مسیحیتبخش از  تریندرنتیجه؛ مهمترین و کلیدی

مرتبه درباره آن صحبت  010آنقدر دارای اهمیت است که در عهد جدید بیش از  ،اصل قیاماست. 
ا مرگ و قیام رکنند، در حالی که معتقدند اما قیام او را رد میبسیاری به مرگ عیسی امروز شده. 

 پندارید کهیم شما چرا محال»فرماید:کالم خدا در تایید این موضوع می .کرد از هم جدا توانمین

 (.1: 21اعمال«)را برخیزاند؟ خدا مردگان

داوم با ت ی قیامت اوست کههرچند که ما نجاتمان را مدیون مرگ مسیح هستیم، اما این قیام و قوه 
و گذر از تجارب در ابعاد زندگی، ما را قادر به شناخت و مالقات ملموس با خدا  حیات در وجودمان

 با خدا صلح پسرش مرگ وساطته ، ببودیم دشمن که یزیرا اگر در حالت(»01: 5کند)رومیانمی

یام ق در واقع .«یافت خواهیم او نجات حیات بوساطت یافتن چقدر بیشتر بعد از صلح ، پسشدیم داده

یکی از بنیادهای موعظه رسوالن  مسیح باعت تثبیت نجات در ایمانداران خواهد شد به همین جهت

 است زبور مکتوب زیرا در کتاب(»22ـ 20: 0، شهادت در مورد قیام او از مردگان بود)اعمالمسیح

 نماید. الحال ضبط یرا دیگر نگیرد و نظارتش مسکن در آن کسبشود و هیچ او خراب خانه که

 خداوند با ما آمد و رفت یعیس که یمدّت آن ما بودند، در تمام همراهان که یمردمان باید از آنیم

 با ما شاهدِ برخاستن از ایشان یشد، یک از نزد ما باال برده که ی، تا روزیتعمید یحی کرد، از زمانیم
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، 31: 03،)اعمال(31: 5(،)اعمال33، 01: 0اعمال(،)05: 3(،)اعمال32، 20: 2اعمال«.)او بشود

 یداور انصاف را به مسکون ربع در آن را مقرّر فرمود که یروز زیرا(»30: 07(،)اعمال30

 او را از مردگان اینکه داد به را دلیل فرمود و همه معیّن که یمرد آن خواهد نمود به

 (.20: 3فلیپیان(،)1: 23ل(،)اعما01: 07اعمال«.)برخیزانید

یح پس از سه مس»کند کهقیامت مسیح را تشریح می ،در رساله اول به قرنتیان پولس به زیبایی ژرف
روز و سه شب در قبر بودن و پیش از اینکه فساد را کامل تجربه کند از مردگان برخاست. خداوند او 

او به وسیله (»01: 7)عبرانیانفناناپذیر عطا نمودو بدن و حیات زنده کرد و به ا القدسروحرا با قدرت 

انسانی  یجنبهبر این اساس؛ «. قدرت یك حیات بی زوال به کهانت رسید و نه بر اساس تورات

و داده شد که در آن هیچ بدنی جدید به ااما در قیام از مردگان  ،عیسی ناصری، مرگ را تجربه نمود
مسیح در قیامش از مردگان، شیطان را شکست داد و نیروها، وجود ندارد.  عنصر فناپذیر و روبه زوال

ها، شریران، دیوها لعنت ی،مارهم کوبید. او گناه را تسخیر کرد و بیی تاریکی را درهاریاست قوات و
را از گردن ما  ابراین او اسارت را به اسیری برد و یوغ آنو قدرت مرگ را مغلوب ساخت. بن

را باز آورد،  صهیون خداوند اسیران چون(»0: 021(،)مزمور01: 11مزمور(،)5:02داوران)برداشت.

عیسی مسیح، مقدسین را نیز از اسارت پوسیدگی و فساد ابدی آزاد نموده «.شدیم بینندگان خواب مثل

 ند به انتظارتوانمی، جایی که بردمیو آنها را به حضورش در آسمان یعنی به مکان آرامش ابدی 
 جالل یافته خویش در آرامش به سر برند. هایبدندریافت 

 راما برای درک بهت ترین قائده در ایمان مسیحی استیاصول ،پیشتر خواندیم که قیام مسیح 
 گذارند:کنیم که بر این حقیقت صحه میهای دیگری را از کالم خدا بررسی مینمونه

 در عهد عتیق ی انبیایهانبوتو  نمونه (ـ1
یی را از هاهنوشتل و تشبیه ویا در سمب اندکردهیا نبوت  مسیحتمام انبیای عهد عتیق در مورد قیام 

بعد  هک یگانه فرزند مورد تایید خدا برای ابراهیم بود . به عنوان مثال، اسحاقاندگذاشتهخود به جای 
زنده در سمبول مرگ و قیام مسیح  های موریااز سه روز و سه شب اقامت در کوه

را گذرانید و  شد، اسحاق امتحان چون ابراهیم ایمان به(»01ـ 07: 00(،)عبرانیان22)پیدایشماند

 سلن بود که شده او گفته به کرد؛ کهیم یخود را قربان بود، پسر یگانه ها را پذیرفتهوعده آنکه
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 است از اموات خدا قادر بر برانگیزانیدن که دانست یقین چونکه خواهد شد. خوانده اسحاق و بهت

 «.نیز باز یافت از اموات لیاو را در مَثَ و همچنین

نبی نیز طعم مرگ را در شکم ماهی چشید. وی پس از سه روز و سه شب در سمبول قیام از  یونس

را  یونس پیدا کرد که یبزرگ یخداوند ماه اما و(»07: 0مردگان از شکم ماهی بیرون آمد)یونس

 (.01ـ 31: 02متی«.)دمان یماه در شکم شب روز و سه سه فرو بُرْد و یونس

ین سطر به آنها ا انبیا مبتنی بر قیام مسیح، مشمول آیات دیگری نیز هست که در انتهای پیشگویی
ـ 01: 53اشعیا(،)05: 3پیدایش(،)0: 001مزمور(،)0: 20مزمور(،)00ـ 1: 01مزمور)اشاره شده

کند که یبا کمال وضاحت بیان م(. کالم خدا در این آیات 31ـ 21: 2)اعمال(،11، 72مزمور(،)02
ر تخت پادشاه صهیون ]تخت سلطنت و ب از مردگان قیام کرد جسد مسیح فساد را ندید، او

 جلوس خواهد کرد. خویش[

 مسیحگناه شخصیت بی (ـ2
ط شود ست بر او مسلتوانمیکامالً مقدس و بی گناه بود، به همین دلیل مرگ هرگز ن یشخصمسیح 

رگ صد درصد بر م ،عالیمسیح با ذاتی قدوس، پاک و شخصیتی او را در داوری و قصاص فرو برد. و 

 موت بود که ، او را برخیزانید زیرا محالرا گسسته موت یخدا دردها که(»20: 2یلبه کرد)اعمال

رگز ه، استفساد و پوسیدگی را که ثمره گناه او به عنوان مقدس خداوند،  «.دارد و را در بند نگاها

خود را  کرد، و قدوس ینخواه ترک اموات را در عالم زیرا جانم(»01: 01)مزمورتجربه نکرد

 «.دفساد را بین که گذاشت ینخواه

ـ 05: 01حناتقدیم نمود)یوزندگی از مسیح به زور گرفته نشد بلکه او داوطلبانه آن را برای گناه انسان 

. و نهمی م گوسفندان خود را در راه و جان شناسمی پدر را م شناسد و من یپدر مرا م چنانکه(»01

و آواز مرا خواهند شنید  ز بیاورمباید آنها را نیند. نیست آغل از این که یگر هستد مرا گوسفندان

 نهمیخود را م جان من که داردمی پدر مرا دوست سبب خواهند شد. و از این شبان و یك گله و یك

را  آن که دارم . قدرتنهمیرا م خود آن من ، بلکهگیردنمی را از من آن ی. کسرا باز گیرم تا آن

 «.را از پدر خود یافتم حکم . اینرا باز گیرم آن دارم و قدرت بنهم
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 پیشگويی مسیح درباره قیام خويش(ـ 3
ا ر ادامه چند نمونه از آنها رهای متعددی کرده بود که دعیسی مسیح در مورد قیام خویش پیشگویی

 کنیم:العه میمط
  (.22ـ 01: 2)یوحناتشبیه بدن مسیح به معبد اورشلیمالف ـ 

 (.01: 02)متیبه داستان یونس در شکم ماهیاشاره ب ـ 

اشاره به این که پسر انسان داوطلبانه زندگی خویش را تقدیم خواهد نمود و خودش نیز آن را پ ـ 
 (.01ـ 05: 01)یوحناگیردمیباز پس 

: 1(،)مرقس10ـ 12: 27(،)متی23ـ 22: 07(،)متی20: 01)متیدر این زمینه هاپیشگوییسایر ت ـ 
بر این امر واقف بود که روزی باید بر صلیب مصلوب شود و روز  کامالً مسیح (.05 :01(،)مرقس30

 سوم از مردگان قیام کند.

 نقشه نجات خدا  (ـ4
ی نجات بود، چرا که در ییر این صورت محقق شدن نقشه از مردگان امری ضروری برای قیام عیسی

خیزند، یبرنم مردگان زیرا هرگاه(»21ـ 01: 05قرنتیان0هنوز ما در گناهان خود باقی مانده بودیم)

ر د و شما تاکنون است شما باطل ، ایماناست برنخاسته مسیح . امّا هرگاهاست نیز برنخاسته مسیح

 جهان در این شدند. اگر فقط اند هالکخوابیده در مسیح که هم یآنان تید، بلکهخود هس گناهان

و نوبر  برخاسته از مردگان مسیح بالفعل لیکن .تریم بدبخت مردم ، از جمیعامیدواریم در مسیح

 (.01ـ  1: 5رومیان«.)است شده خوابیدگان

وی در مرگ و قیام نه  ست کاری از پیش ببرد.توانمیبود، نمی انسانهافقط نجات دهنده  مسیحاگر  
 :2ان را نیز پرداخت کرد)عبرانیانی گناهتنها قدرت مرگ و فرسودگی را در هم شکست بلکه جریمه

از مردگان قیام که عیسی  کردمیبرنامه نجات خدا برای انسان سقوط کرده ایجاب (. لهذا، 00ـ 1
کلیدهای مرگ و جهنم را تصاحب نمود، در نتیجه هیچکس یا هیچ قدرتی . او با پیروزی بر مرگ، کند

دست  با کلیدهایی که در . مسیحن به مسیح  قرار دهدای برای نابودی ایمانداراد مرگ را بهانهتوانمین
ظفرمندانه به جهت مشارکتی ابدی وارد حضور خدا  ایشان را خارج خواهد کرد و دارد ایمانداران
ه برای ایمانداران ب ن بزرگترین پیروزی است که عیسی به واسطه قیام از مردگانایخواهند شد. 

 ما مؤمنین به او نسبت قوّت نهایتیب عظمت مقدار است و چه(»21ـ 01: 0ارمغان آورد)افسسیان
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 دست برخیزانید و به او را از مردگان کرد چون عمل در مسیح او که قوّت یتوانای عمل برحسب

 (.00: 1(،)رومیان01ـ 05: 01(،)یوحنا0ـ 0: 1رومیان«.)نشانید یآسمان یخود در جایها راست

حیات یا همان  القدس روحاز مردگان قیام کرد ـ روح القدسو مدد روح به واسطه جالل پدر مسیح
اشتباهی وجود ها و تفسیرهای تئوری ،قیام مسیح یمتاسفانه امروزه دربارهروح قیام دهنده است. 

ما به عنوان ایمانداران وظیفه داریم که در مقابل چنین که سعی بر انکار مرگ مسیح دارند، لذا  دارد
م هوشیار باشیم و ایستادگی کنی ،های درویین و افکاری که خارج از ابعاد کتاب مقدس هستندبدعت

الزم و ضروری است. این نکات هم آنها تا دچار انحراف نشویم، از این جهت نکاتی وجود دارند که ف
یق رسازند و در مواجه با طذهن ما را نسبت ماهیت و کار مسیح در مرگ و قیامش منور می مهم،

     ند:دارفکری موازی محفوظ می

 . قیام جسمانی مسیح1
پایه و اساس آن را شکل  ایمان مسیحی است که اصلی ارکان مسیح از مردگان، جزءقیام جسمانی 

یعنی او مانند یک شبح و یا روح قیام نکرد. بسیاری از عرفان  ؛جسمانی بود مسیح. قیام دهدمی
در  کامالًبر این باورند که مسیح در روح قیام کرد، در حالی که مسیح  منحرف هایفرقهگرایان و 

وی خویش را بر  ،جسم قیام کرد به طوری که زمان روئیت، قبر خالی از جسد بود. پس از قیام

 ، گمانشده و ترسان لرزان بر شما باد. امّا ایشان : سالمگفت ایشان و به»ردانش ظاهر نمودشاگ

 شما شُبَهات یها در دل چه یشدید و برا : چرا مضطربگفت ایشان بینند. بهیم یروح بردند که

ببینید،  گذارده بر من دستو  خود هستم من کنید که را مالحظه هایمی ها و پا دست دهد؟می یرو

و دستها و  را گفت این .است در من نگرید کهی م ندارد، چنانکه و استخوان گوشت روح زیرا که

بودند،  مانده ، در عجبنکرده تصدیق یهنوز از خوش ایشان داد. و چون نشان خود را بدیشان یپایها

 یو به عسل و از شانه بریان یاز ماه یقدر پس اینجا دارید؟در  یچیز خوراک: »گفت ایشان به

 (. 03ـ 31: 20لوقا«)بخورد ایشان پیش را گرفته آن دادند. پس

 . عدم بیهوش شدن مسیح 2
بیهوش شدن مسیح بر صلیب است. این تئورسین عقیده دارند که  درویین هایتئورییکی دیگر از 

 و زمانی که یوسف شد )ایما(کمامسیح در رنج فراوان بر صلیب بیهوش یا به اصطالح دچار شبه
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ر د ، بدنش به حالت طبیعی برگشت و از آن مکان گریختخُنَک گذاشت ای آنرا در مقبره]یار[رامه
 کند.گ مسیح بر صلیب اشاره میصورتی که کالم خدا دقیقا به مر

 بدن او دزديده نشد. 3
اند اند که شاگردان مسیح جسد او را دزدیده و اعالم کردهدیگر از تئورسین چنین استدالل کرده برخی

که او از مردگان قیام کرده است. در حالی که نه شاگردان و دوستان و نه حتی دشمنان مسیح در 
رای اثبات م بای محکاین دسته از تئورسین، ادله در واقعهیچ زمانی نتوانستند جسد او را پیدا کنند. 

 عقاید خود ندارند. 

 . رويت مسیح توهم نبود4
به  مسیحبه علت شوک و ناراحتی شدیدی که پس از مرگ افترای دیگر این است که شاگردان  

در حالی که شاگردان  اند.اند که او را زنده دیدهتصور کرده وارد شده بود، دچار توهم شده وایشان 
ایمان نیاوردند، چون آنها نیز بر این عقیده بودند که مرگ پایان همه قیام مسیح مسیح بالفاصله به 

ی بنابراین فرضیه زنده شده.زمانی که او را زنده دیدند باور نکردند که  چیز است، به همین خاطر

، باور نکردند. امّا پنداشته را هذیان زنان سخنان لیکن(»02ـ 00: 20)لوقا منتفی است کامالًتوهم 

ماجرا  دید. و از این را تنها گذاشته ، کفنشدهو خم قبر رفت یسو به دوان ، دوانبرخاسته پطرس

 (.25ـ 20: 21یوحنا«.)خود رفت خانه ، بهشده در عجب

 . قیام، داستان ساختگی نبود5
ز رویت او پس ا درویی را مبنی بر ،با شیادی و دسیسه مسیحدروغ دیگر این است که شاگردان 

اگر شاگردان داستان سرایی و شایعه پردازی کرده بودند که  ! سوال اینجاست:مرگ، ترویج دادند
، چطور حاضر شدند که برای چنین درویی جان و زندگی خودشان را فدا انددیدهعیسی مسیح را زنده 

ی فتهشته باشد فوراً گوجود دا و خطر مرگ برایش زمانی که بر انسان درویگو عرصه تنگ شودکنند؟ 
وضوح اشاره شده  تاریخ کلیسا به در کالم خدا ورهاند. و جان خویش را میکند خود را تکذیب می

ها و جفاهای عظیمی را متحمل شدند و انجیل سختی پیام شاگردان مسیح برای اعالن که چگونه

شورا شادخاطر رفتند  حضور اهلاز  و ایشان(»00: 5)اعمالدر نهایت در این راه به شهادت رسیدند

ـ  55: 7اعمال«.)دکشن یاو رسوای اسم جهته ب شدند که شمرده آن شایسته از آنرو که

 (.27ـ 23: 00قرنتیان2(،)11
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 . قیام مسیح، يک واقعیت تاريخی6
خته افقط یک افسانه بوده و بعدها س مسیحکه قیام  استبرخی از نظریه های دوریین بر این عقیده 

شاگردان و رسوالن به صورت زنده و واضح   یشده است. اما تاریخ شفاهی و مکتوب کلیسا و تجربه
 . اندگذاشتهرا به نمایش  مسیحقیام 

 مصلوب نشد مسیحكس به جای . هیچ7
یح زنده به مس ؛مصلوب کردند. در نتیجه مسیحبعضی از ادیان معتقدند که یک نفر دیگر را به جای 

از مردگان قیام نکرد. اما این کفر به خداست زیرا در این زمینه خدا را درویگو معرفی  و آسمان رفت
دروغ گفت و باعث مرگ بسیاری از ایمانداران به  انسانها. یعنی خدا ششصد سال به تمام کنندمی

 .استاین برخالف ذات قدوس خدای عادل حاشا... چون  ؟مسیح شد!

 . روئیت شاهدان پس از قیام8
ارد که وجود د عهد جدیدبسیاری پس از قیام مسیح او را زنده دیدند و همچنین آیات بسیاری نیز در  

 کند.  شهادت ایشان را تصدیق می

 زنان به امّا فرشته(»1: 21(،)متی1: 01(،)مرقس2: 2)عبرانیانفرشتگانی که در کنار قبر بودند ـ لفا

 طلبید. در اینجا نیستی را م مصلوب یعیسا که دانمی مباشید!م : شما ترسان، گفتشده متوجّه

 «.کنید بود مالحظه خداوند خفته که ی. بیایید جایاست بود برخاسته گفته زیرا چنانکه

 برخاسته چون ، روز اوّلِ هفتهو صبحگاهان(»1: 01(،)مرقس01ـ 00: 21یوحنا)مریم مجدلیه ـ ب

 «.بود ظاهر شد کرده دیو بیرون از او هفت که مجدلیّه مریم به بود، نخستین

و  مادر یعقوب و مریم مجدلیّه بود، مریم گذشته سَبَّت چون پس(»3ـ 0: 01)مرقسسایر زنان ـ پ

 طلوع را بسیار زود وقت روز یکشنبه کنند. و صبح ، آمدند تا او را تدهینخریده حنوط سالومه

ما از سر قبر  یرا برا سنگ که کیستند: گفتمیبر آمدند. و با یکدیگر بر سر ق آفتاب

 (.1: 21(،)متی51ـ 50: 33)لوقا«.؟بغلطاند
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 از شما به پیش دهید که را اطّالع او و پطرس ، شاگردانرفته لیکن(»7: 01)مرقسپطرس ـ ت

: 05قرنتیان0(،)30: 20لوقا«.)بود فرمودهشما  به . او را در آنجا خواهید دید، چنانکهرودمی جلیل

5.) 

دو نفر از  دیگر به صورت به و بعد از آن(»03ـ 02: 01)مرقسدو شخص در راه عموآس ـ ث

 را خبر دادند، لیکن ، دیگرانرفته رفتند، هویدا گردید. ایشانی م دهات به که یدر هنگام ایشان

 (.20ـ 01: 20لوقا«)ننمودند را نیز تصدیق ایشان

رده بود و توما نیز یهودا اسخریوطی خود کشی کاز این جهت ده شاگرد چون ] ده شاگرد مسیحـ ج

 کردند و آن مراجعت اورشلیم ، بهبرخاسته ساعت و در آن»(01، 31ـ 33: 20)لوقادر آنجا نبود[.

 شمعون و به برخاسته خداوند در حقیقت»ند: گفتمی شده خود جمع یبا رفقا را یافتند که یازده

 خبر نان کردن پاره او هنگام شناختن و کیفیت راه دو نفر نیز از سرگذشت و آن .است ظاهر شده

: فتگ ایشان ، بهایستاده ایشان خود در میان یعیس ناگاه بودند کهیگفتگو م در این و ایشان .دادند

 (21ـ 20: 0(،)اعمال20ـ 01: 21یوحنا«.)امور هستید و شما شاهد بر این ..بر شما باد سالم

 که یگفتند، وقتیم توأم بود و او را دوازده از آن ییک امّا توما که»(21ـ 20: 21)یوحناتوما ـ چ

تا : »گفت بدیشان.« ایمخداوند را دیده»دیگر بدو گفتند:  شاگردان نبود. پس آمد با ایشان یعیس

 خود را بر پهلویش و دست میخها نگذارم یخود را در جا و انگشت میخها را نبینم یجا در دو دستش

بودند و درها  جمع یابا توما در خانه روز باز شاگردان و بعد از هشت د.آور نخواهم ایمان، ننهم

 گشت: انتوما گفت به پس باد!بر شما  سالم: ، گفتایستاده آمد و در میان یعیس ناگاه بود که بسته

 ایمانیبگذار و ب من یخود را بیاور و بر پهلو و دست مرا ببین یاینجا بیاور و دستها خود را به

توما،  ی: اگفت ی. عیسمن یخدا یو ا خداوند من ی: اگفت یو توما در جواب دار. ایمان بلکه مباش

 «. آورند ایمان ندیده که یآنان ؟ خوشابحالیآورد ایمان بعد از دیدنم
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 یعیس بود که سوم مرتبه و این(»...00ـ 0: 20)یوحنافت شاگرد مسیح در کنار دریاچه جلیله ح ـ

 «.ظاهر کرد شاگردان ، خود را بهاز مردگان بعد از برخاستن

 که ی، بر کوهجلیل به رسول امّا یازده(»07ـ 01: 21)متیدر باالی کوه جلیلیازده شاگرد  خ ـ

شك  یبعضـ نمودنـد. لیکـن او را دیدنـد، پرستش بود رفتند. و چون داده را نشان ایشان یعیسـ

 «.کردند

 نصد برادر یكاز پا زیاده ، بهاز آن و پس(»1: 05قرنتیان0)پانصد نفر از شاگردان و همراهان د ـ

 «.اندخوابیده یهستند، امّا بعض یتا امروز باق بیشتر از ایشان بار ظاهر شد که

 «. رسوالن جمیع ظاهر شد و بعد به یعقوب به پس آن از(»7: 05قرنتیان0)یعقوب برادر عیسی ذ ـ

ی پدر خود را بر شما مموعود  ، منو اینك(»51ـ 01: 20)لوقاشاگردان در بیت عنیا و کوه صعود رـ

ا ر ایشان سپ شوید آراسته یاز اعل قوّت به که یبمانید تا وقت شما در شهر اورشلیم . پسفرستم

 (3: 0اعمال«.)داد را برکت ، ایشانخود را بلند کرده یعَنْیَا برد و دستها از شهر تا بیت بیرون

د را زنده و در جسم دیدن مسیح کند،با ذکر نام یاد می ا از آنهاشاگردان و اشخاصی که کالم خدتمام 
هایش را لمس کردند، در نتیجه با اطمینان کامل ه او دست زده و زخمب و نوشیدند، با او خوردند

پس از صعودش به آسمان به افراد  مسیحاست. شده شهادت دادند که او از مردگان برخاسته و زنده 
 دیگری ییر از آنانکه نام برده شد خود را ظاهر کرد به عنوان نمونه:

  

 آسمان یسو ، بهپر بوده القدسا او از روحام(»51ـ 55: 7ش)اعمالبه استیفان در زمان شهادت زـ

، را گشاده آسمان اینك، گفتو  خدا ایستاده راست دسترا ب یخدا را دید و عیس و جالل نگریست

 «.بینمیم خدا ایستاده راست دست را به و پسر انسان

، بر برخاسته و لیکن(»01ـ01: 21،)اعمال(1: 22(،)اعمال7ـ 0: 1)اعمالبه پولس در راه دمشقژـ 

مرا در  که یچیزهای بر آن و شاهد مقرّر گردانم تا تو را خادم بر تو ظاهر شدم زیرا که پا بایست

و از  داد از قوم خواهم یشد. و تو را رهای ظاهر خواهم تو در آن به و بر آنچه یاآنها دیده
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نور  یسو به تا از ظلمت یرا باز کن ایشان فرستاد، تا چشمان نزد آنها خواهم تو را به که ییهاامت

 بوسیله مقدّسین در میان یو میراث گناهان ا آمرزشخدا برگردند ت جانب به شیطان و از قدرت

 (.01ـ 00: 0(،)یالطیان1: 05قرنتیان0«.)بیابند است بر من که یایمان

او را  که یاو را خواهد دید و آنان یآید و هر چشمی با ابرها م اینك(»7: 0)مکاشفه یوحنا س ـ

 (.01ـ 01: 0«.)آمین !یخواهند نالید. بل یو یبرا جهان یهاامت یزدند و تمام نیزه

 بر قیامت مسیح ،كسان غیر های طبیعی و شهادتادله

. است ترین ارکان ایمان مسیحیاز مردگان یکی از اساسی مسیحقیام همانگونه که پیشتر خواندیم؛  
مصلوب  یحمس عیسیبسیار مهم است که ما با ایمان راسخ و با اطمینان بدانیم که خداوند ما بنابراین 

زنده از قبر بیرون آمد.  مُرد، سه روز و سه شب در قبر بود و روز سوم با قدرت پرجالل خدای پدر شد،
شاگردان و نزدیکانش او را زنده مالقات کردند، اما دالیل دیگری نیز وجود دارد که بر این واقعه 

 دهند:شهادت می

 . قبر خالی 1
نام  ادر قبری متعلق به شخصی بند و را با عطریات در کفن پیچید وی ب،پس از مرگ مسیح بر صلی

یدن د روز اول هفته]یکشنبه[ دوستانش برای تدهین جسد او با حنوط، به. ای گذاشتندیوسف رامه
رون آمده که او از قبر بی کردندمیآنها به هیچ وجه تصور نقبر را خالی دیدند.  قبر رفتند که با حیرت،

بدن  حمسی تا به همه بگویند که شاگردانهود به سربازان مراقب مقبره، رشوه دادند ن یباشد. رهبرا
لیل ا دتنهکردند. حیرت نمی . اما اگر شاگردان این کار را کرده بودند از دیدن قبر خالیانددیدهرا دزاو

ـ 51: 23لوقا (،)05ـ 02: 05(،)مرقس11ـ 57: 27)متی.است مسیحقیام  توجیه قبر خالی،
 (.00ـ 31: 01(،)یوحنا53

 امپراطوری روم بر قبر . مُهر2
این کار نشان  .کردندمیبستند باید آن را مُهر و موم در سنت و رسوم رومی وقتی که قبری را می

 یحمس. بدن استو زیر نظر و حفاظت این امپراطوری  قبر به امپراطوری روم تعلق دارد که آن دادمی
 هیچکسدر زیر حفاظت امپراطوری روم قرار گرفت و مالکیت آن قبر به آن امپراطوری داده شد. 

، ندستشکمیمُهر و موم را  باید،زند زیرا برای خارج کردن جسد او میاجازه نداشت که به آن قبر دست ب
 اطاعتیبیبه جرم شورش و درازی کند دست به مهر امپراطوری کردجرات می کسیاگر  حتی بنابراین
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 . تنها فرشته خداچنین کاری را نداشت جرات هیچکسبه همین دلیل  شد،اعدام می از قوانین روم
 (.1ـ 0: 20و سنگ را بغلطاند)لوقابود که توانست مهر را بشکند 

 . سنگ درب قبر3
نگامی هدرب آن را با یک سنگ بزرگ و وزین بسته بودند. ی مسیح به مانند یک یار بود که هقبرم 

را یلطانیده  تواند سنگکسی میه که زنان برای دیدن قبر رفتند، این پرسش برایشان مطرح بود که چ
 جابجا کردن این سنگِ برای و همچنین ی امپراتوری روم الزم بودبرای این کار اجازه چونباشد!؟ 

 سپیده ، هنگامهفته در روز اوّل پس(»2ـ 0: 20به چند سرباز رومی با ابزار الزم بود)لوقا نیاز ،چند تُنی

 اههمر دیگران یسر قبر آمدند و بعض ، بهبودند با خود برداشته کرده درست را که ی، حنوطصبح

 «.دیدند را از سر قبر غلطانیده و سنگ ایشان

 )سربازان معبد(. كشیكچیان4
را در قبر نهادند، سربازان معبد ماموریت داشتند که به مدت سه روز از قبر  مسیحهنگامی که بدن 

ترسیدند که شاگردان بیایند و بدن مسیح را بدزدند و بعد شایعه محافظت نمایند زیرا رهبران یهود می
گفت یرت و شح کنند که مسیح از مردگان قیام کرده است. جالب اینجاست که خود آن نگهبانان در

ای سنگ را یلطانید و بر روی آن سنگ نشست. ی خدا نزول کرد و با زلزلهبودند که چگونه فرشته
. در انددیدهبه همین منظور رهبران یهود داستانی درویین را ساختند که شاگردان مسیح، بدن او را دز

سان خالی کردن قبر کار انند که دانستمیحالی که تعجب و حیرت افسران حاکی از این بود که آنها 
 (.1ـ 0: 21،  11ـ 12: 27فرشته خدا این کار را کرده است)متی نبوده بلکه

 در قبر  . فقدان جسد5

شدند،  داخل چون(»3: 20)لوقااستدر قبر، خود دلیل محکمی بر قیام او از مردگان  مسیحنبودن بدن 

 «.را نیافتند یجسد خداوند عیس

 . كفن مسیح6
خود  دزدید! یا اگر قرار بودبود که کسی بدن مسیح را دزدیده باشد، مسلما آن را با کفن میاگر قرار 

 کامالًرا پوشانید زیاز یک حالت بیهوشی بیدار شده باشد، بایستی با پارچه کفن خود را می مسیح
بیرون  از قبر همان طور که وقتی ایلعازررج شود ـ ست برهنه از قبر خاتوانمیعریان دفن شده بود و ن



203 
 

یام ای از قبه عنوان نشانه های کفنی تکهآمد هنوز کفن به دورش پیچیده بود. در حالی که تمام
 (.5ـ 3: 21یازی به کفن و لباس انسانی نداشت)یوحنابعد از قیام ن مسیح مسیح در قبر باقی مانده بود.

 . تغییر و تبديل زندگی شاگردان7
مرتبه  هس گریخته بودند و یا پطرس که مسیح که سه روز قبل در باغ جتسیمانی یشاگردان ترسو

ایمان به مردان و قهرمانان  ی قیام مسیحده بود، پس از واقعهانظار مردم انکار کر خداوند خود را در
ظه و مسیح را زنده موع آن زمان بشارت دهند جیل وی را به اقصای جهانِشهرت یافتند و توانستند ان

زرگترین دالیل بر قیام مسیح است، چرا که شاگردان قطعاً مسیح را زنده یکی از بکنند. این موضوع 
مالقات کرده بودند و به این اطمینان رسیده بودند که مرگ دیگر فرجام زندگی ایشان نیست، بلکه 

خورده و بلعیده شده ی حیات مسیح شکست ی بالقوهقدرت شیطان و مرگ در مقابل قوه

که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد به (»3: 0است)اعمال

درباره امور ملکوت خدا سخن  شد وهای بسیار که در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر میدلیل

 «.فتگمی

 [كلیسامجمع ايمانداران]. 8
از مردگان  حمسیزیرا شهادت کلیسا براصل قیام  ،است مسیحوجود کلیسا خود دلیل بزرگی بر قیام 

سایر اما  ،بتنی بر قیام یک انسان صالبت داردمسیحیت تنها باوری است که م استوار است. امروز
، 20: 2ید حیات نیستند.)اعمالرده و در قگذارند که مُباورها به رهبرانی اعتقاد دارند و احترام می

زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه  او را برخیزانید های موت را گسسته،دکه خدا در(»32

: 0(،)اعمال21، 05: 3اعمال«.)یمخیزانید و همه ما شاهد برآن هستدارد، پس همان عیسی را خدا بر

: 7(،)رومیان1، 0: 1(،)رومیان25ـ 20: 0رومیان(،)30: 07(،)اعمال37ـ 22: 03(،)اعمال01
: 0(،)افسسیان0: 0(،)یالطیان00: 0قرنتیان2(،)00: 1قرنتیان0(،)1: 01(،)رومیان00: 1(،)رومیان0

و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر (»02: 2(،)کولسیان21

: 0پطرس0(،)1: 2تیموتائوس2(،)01: 0تسالونیکی2«.)عمل خدا که او را ازمردگان برخیزانید

و او را جالل داد، ایمان  ی که او را از مردگان برخیزانیدکه بوساطت او شما بر آن خدای(»20

 «.دشما بر خدا باش اید تا ایمان و امید آورده
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 .تثبیت يكشنبه به عنوان روز خداوند9
]شبّات[ یهود نیز تغییر کرد. یعنی سبّت روز یکشنبه از مردگان قیام کرد، تمام نظام مذهبی مسیحچون 

های منتقل گردید. تمام تاریخ کلیسا، جشن [روز اول هفته]بود به روز هشتم  که روز هفتم هفته]شنبه[
سا را به ست کلیتوانمی قیچه اتفا .است [یکشنبهمایی ایمانداران در روز اول هفته]هفتگی و گرده

وادار  داشتند بسیار تعصبدوره اول کلیسا روی آن  یزادهکه ایمانداران یهودی ،تغییر روز مهم سبّت
پرسشها ین اکردند که روز پرستش خود را از شنبه به یکشنبه منتقل کنند!؟  و چطور آنها موافقت ؟کند

دانستند خداوند در روز اول آنها خداوند را زنده دیده بودند و چون می جواب دارد؛تنها یک 
 گرفتنداز مردگان قیام کرده است، هر هفته روز اول هفته را برای این پیروزی جشن می [یکشنبه]هفته

 . دنمودنمیشکستِ مرگ و پیروزی حیات را اعالم  [انجیلو با شکرگزاری و پرستش، خبر خوش]

 عهد جديدتب . شهادت ك11ُ
 یو ماهیت بدن جالل یافته دهندمیاز مردگان شهادت  مسیحبر قیام  عهد جدید هایکتابتمام 

ر روی منحرف، ب هایفرقهها و ، بدعتعرفانگرایانمتاسفانه  کنند.مسیح را به زیبایی توصیف می
و ماهیت بدن جدید او همیشه انحرافات تعلیمی دارند، به همین دلیل آگاهی نسبت به  مسیحقیام 

شکل جسد که (»20: 3)فلیپیاناست ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارمسیحماهیت بدن قیام یافته 

شود، برحسب عمل قوت خود که  ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور

 «.مطیع خود بگرداند چیز را همه

اپذیر و جالل نخود را که از مریم گرفته بود با همان قالب به ابعاد فنا ]فیزیکی[بدن حقیقی مسیح(ـ 0

پایهایم را مالحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده  دستها و(»31: 20وارد نمود)لوقا

ـ 0: 220یوحنا«.)نگرید که در من است ببینید، زیرا که روح گوشت واستخوان ندارد، چنانکه می

5.) 
: 20)لوقانه از گوشت و خون]جسم طبیعی[ بود از گوشت و استخوان(ـ بدن جالل یافته مسیح 2

تب وک نمودمینمی سوخت، وقتی که در راه با ما تکلم  گفتند: آیا دل در درون ما پس با یکدیگر(»32

 (.51: 05قرنتیان0«.)کرد؟را بجهت ما تفسیر می
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ی مسیح، تنها بدنی طبیعی نبود بلکه بدنی روحانی بود که وارد ابعاد ابدی و (ـ بدن جالل یافته3
 (.50ـ 02: 05قرنتیان0روحانی شد)

ـ 00: 05قرنتیان0ی مسیح تنها بدنی زمینی نبود بلکه بدنی آسمانی بود)یافته(ـ بدن جالل 0

انسان اول از زمین است خاکی؛ انسان دوم خداوند است از آسمان. لیکن روحانی مقدم نبود بلکه (»07

نفسانی و بعد از آن روحانی. و همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، 

و جسم روحانی برمی خیزد. اگر  شودمیبخش شد. جسم نفسانی کاشته  خر روح حیاتآدم آ اما

 «.جسم نفسانی هست، هرآینه روحانی نیز هست

 (01ـ 01: 0(،)مکاشفه1ـ 0: 07)متیجالل یافته کامالًبدن (ـ 5

قوت بلکه به  که به شریعت و احکام جسمی مبعوث نشود(»01: 7)عبرانیانبدن فناناپذیر و نامیرا(ـ 1

 «.حیات غیرفانی

ی ناپدید هاتشنگی و خستگی( و متشکل از سلول )مقاوم در بیماریها، گرسنگی،بدن قدرتمند(ـ 7

و در شام همان روز که یکشنبه بود، هنگامی که درها بسته (»01: 21)یوحناشونده و ظاهر شونده

میان ایستاد و بدیشان  سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده، در بود، جایی که شاگردان به

 (1: 0(،)اعمال50: 20(،)لوقا30: 20)لوقا«. !گفت: سالم بر شما باد

تولد، منه یک شبح! همان بدنی که از مریم باکره  ی مسیح بدنی حقیقی بودجالل یافتهبدن (ـ 1
بر  هادر قیام، به بدنی با یک کیفیت جدید تبدیل شده بود. حتی جای میخمصلوب و دفن شده بود، 

: 0یوحنا0(،)25ـ 01: 21)یوحناجالل باقی مانده بود برای شهادت دردست و پا و جای نیزه بر پهلویش 

های دست ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم وآنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده(»3ـ 0

و به شما  دهیمیمایم و شهادت  حیات ظاهر شد و آن را دیده ما لمس کرد، درباره کلمه حیات. و

ایم شما آنچه دیده و شنیده ما ظاهر شد. از از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر دهیممیخبر 

 مسیحبا پدر و با پسرش  شما هم با ما شراکت داشته باشید. و اما شراکت ما تا نماییممیرا اعالم 

 «.تاس
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، زیرا در مرگ کاشته و در قیام شکوفا شده کندمی بدن جدید مسیح ایجاد حصاد: بدن ثمرآور(ـ 1
ه عمل آورد. بآنها نیز تبدیل شود  هایبدناز تمام مقدسینی که بایستی  د یک حِصادتوانمیاست و 

تبدیل خواهند  که در آینده به شباهت او استی هایبدنزاده و نوبر تمام در نتیجه او نخست

نوبر خوابیدگان شده است.  مردگان برخاسته و لیکن بالفعل مسیح از(»23ـ 21: 05قرنتیان0شد)

زیرا چنانکه به انسان موت آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد. لیکن هرکس به رتبه خود؛ مسیح 

میرند در . و چنانکه در آدم همه میاستنوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح 

 (.31ـ 35: 05قرنتیان0«.)همه زنده خواهند گشت مسیح نیز

درباره قیامت مسیح پیش دیده، گفت که نفس او (»32، 30: 2)اعمالبدن عاری از گناه و فساد(ـ 01

در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبیند. پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه 

 (.00ـ 1: 01(،)مزمور37ـ 30: 03اعمال«.)ما شاهد برآن هستیم

و چون به سوی آسمان چشم دوخته (»00ـ 01: 0)اعمالبدن قادر به صعود و بازگشت از آسمانـ (00

مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: ای مردان  رفت، ناگاه دو بودند، هنگامی که او می می

 برده شد، جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال

: 3(،)فلیپیان7: 0مکاشفه«.)انه دیدیدبه سوی آسمان رو باز خواهد آمد به همین طوری که او را

20.) 

 از دیدگاه خدای پدر مسیحیل قیام دال
پس برای هیچکدام از ما نیز  ه اگر قیامی از مردگان نیستکند ک( تشریح می05قرنتیان0پولس در) 

پایه،  یحمسقیام  که این حقیقت بافته شده عهد جدیدامیدی وجود ندارد. بنابراین در تمام تار و پود 
اعتماد کرده و نجات او را تجربه  مسیحکه به است یی انسانهارکن ایمان و نجات برای همه  اساس،

 برخی دیگر از این دالیل عبارتند از: .کنندمی

شد،  یافت انسان در شکل و چون»(1ـ 1: 2)فلیپیاناز اراده خدای پدر مسیحاطاعت کامل  ـالف 

و خدا نیز ا جهت گردید. از این مطیع صلیب موت تا به بلکه موت و تا به ساخت را فروتن خویشتن

 «.، بدو بخشیداست نامها از جمیع فوق را که یسرافراز نمود و نام را بغایت
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لیکن اگر تاخیر اندازم، تا بدانی که چگونه باید (»01ـ 05: 3تیموتائوس0اثبات عدالت خدا) ب ـ

 سرّ باالجماع  در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. و

دینداری عظیم است که خدا درجسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتگان، مشهود 

 «.در دنیا ایمان آورده و به جالل باال برده شد موعظه کرده و هاامتدید و به گر

قدوسیت پسر خدا به قوت معروف  ،و بحسب روح(»0: 0)رومیانشهادت به الوهیت مسیح پ ـ

 «.مسیحقیامت مردگان یعنی خداوند ما  گردید از

سبب عادل شدن ما  گردید و بهسبب گناهان ما تسلیم  که به(»25: 0)رومیانناعدالت ایماندار ت ـ

 «.برخیزانیده شد

لکن خدا (»01ـ 1: 5)رومیانتضمین نجات ایمانداران و عمل زندگی نجات بخش مسیح در آنها ـث 

هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.  از اینکه هنگامی که ما کندمیمحبت خود را در ما ثابت 

شمرده شدیم، بوسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. پس چقدر بیشتر االن که به خون او عادل 

تر بیش زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر

 «.بعد از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت

آنگاه (»01ـ 31: 02)متیتحقق پیشگویی در یونس نبی که سه روز و سه شب در شکم ماهی بود ج ـ

 ببینیم. او در جوابخواهیم از تو آیتی  ای استاد می، اتبان و فریسیان در جواب گفتندبعضی از ک

طلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد.  آیتی می فرقه شریر و زناکار، ایشان گفت

روز در شکم  شبانهروز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه  زیرا همچنانکه یونس سه شبانه

 (،21ـ 01: 2)یوحنا«.دزمین خواهد بو

او را خدا بردست راست خود باال (»30: 5)اعمالباشد انسانهاتا مسیح سرور و نجات دهنده  چ ـ

 «دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد برده، سرور و نجات
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 او نسبت قوّت نهایتی ب عظمت مقدار است و چه(»22ـ 01: 0)افسسیانتا مسیح سر کلیسا باشد ح ـ

برخیزانید  او را از مردگان کرد چون عمل در مسیح او که قوّت یتوانای عمل حسب بر ما مؤمنین به

 و سلطنت و قوّت و قدرت باالتر از هر ریاست نشانید، یآسمان یهای خود در جا راست دست و به

ی چیز را زیر پا و همه .نیز آینده در عالم بلکه فقط عالم در این ، نهشودمی هخواند که یو هر نام

پر  را در همه همه او که یِپُر یعنی اوست بدن کلیسا داد، که چیز به او نهاد و او را سر همه یها

 «.سازدمی

و من او را نشناختم، لیکن او که (»33: 0)یوحناباشد القدسروحتا مسیح تعمید دهنده به  ـ خ

مرافرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت برهر کس بینی که روح نازل شده، بر او قرار 

 (.33ـ 32: 2اعمال«.)دهدمیتعمید  القدسروحگرفت، همان است او که به 

داد، شهادتی  که خود را در راه همه فدا(»1ـ 5: 2تیموتائوس0)تا مسیح کاهن اعظم ما باشد د ـ

درزمان معین. زیراخدا واحد است و در میان خدا و انسان یك متوسطی است یعنی انسانی که مسیح 

 (.0ـ 0: 1عبرانیان«.)عیسی باشد

زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، (»21ـ 21: 7)عبرانیانتا مسیح شفیع ما باشد ذ ـ

ها بلندتر گردیده که هرروز  و از گناهکاران جدا شده و از آسمان عیببیآزار و  قدوس و بی

محتاج نباشد به مثال آن روسای کهنه که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذراند، 

جا آورد هنگامی که خود را به قربانی گذرانید. از آنرو که شریعت  فقط به باریكچونکه این را 

، لکن کالم قسم که بعد از شریعت است، پسر را که سازدمیری دارند کاهن زو مردمانی را که کم

 (.30: 1(،)رومیان2ـ 0: 2یوحنا«.)ابداالباد کامل شده است تا

عداوت در میان تو و زن، و در میان  و(»05: 3)پیدایشتا مسیح کوبنده سر شیطان )مار( باشد رـ

تو پاشنه وی را خواهی  کوبید وذریت تو و ذریت وی میگذارم؛ او سر تو را خواهد 

 (.21: 01(،)رومیان00ـ 1: 2(،)عبرانیان21ـ 01: 0(،)افسسیان20ـ 00: 5رومیان«.)کوبید
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و بحسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت (»0: 0)رومیاناثبات کفاره کامل در مرگ مسیح ز ـ

 (.25: 0رومیان«.)مسیحقیامت مردگان یعنی خداوند ما  معروف گردید از

: 02(،)رومیان02ـ 0: 02قرنتیان0(،)01ـ 1: 0)افسسیانمسیح دهنده هدایا )عطایا( به کلیسا باشد تا ژ ـ

 (.1ـ 0

و (»00: 1)رومیاندهدمیخوشه نوبران است که نوید حصاد را  تا مسیح ضامن قیام ما باشد. او س ـ

از مردگان اگر روح او که عیسی را ازمردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را 

ساکن  برخیزانید، بدنهای فانی شمارا نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما

: 0تسالونیکی0(،)0: 0قرنتیان2(،)23ـ 21: 05قرنتیان0(،)21ـ 21: 5(،)یوحنا21ـ 21: 5یوحنا«.)است

 (.57ـ 50: 05قرنتیان0(،)01ـ 05

بر خود شهادت دهم شهادت من راست اگر من (»31: 5)یوحناتا مسیح داور و قاضی همه باشد ش ـ

و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او (»22: 12اعمال«.)نیست

 (.30: 07اعمال«.)مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد را

 (.20ـ 02: 5)رومیانتاجدار پرجالل باشد به جهت خدمت به خدامسیح  تا ص ـ

 صعود مسیح به آسمان: بخش پانزدهم

در بخشهای گذشته راجع به مرگ و قیام مسیح خواندیم که او به جهت گناهان ما مُرد و سه روز در 
قبر گذاشته شد و روز سوم، یعنی یکشنبه، روز اول هفته از مردگان قیام کرد، اما در این بخش قصد 

سمان بود و پس از آن به آمدن ی بعدی زندگی خداوند بپردازیم که صعود او به آداریم به مرحله
 القدس و تشکیل کلیسا خواهیم پرداخت که همگی در همین زیر مجموعه قرار دارند.روح

بایست مبتنی بر این وعده او می ( انجام گرفت،21ـ 27: 01در)یوحنا ی اوصعود مسیح طبق وعده 
ـ تسلیکرد و پس از آن روحبه آسمان بازگشت می نده کننده، تادیب و تعلیم دهدهنده، هدایت القدس 

دارد، چونکه شما مرا دوست زیرا خود پدر شما را دوست می»فرستادبه جمیع راستی و... را می

بیرون آمدم و در جهان وارد  نزد خدا بیرون آمدم، از نزد پدر داشتید و ایمان آوردید که من از

 «.رومشدم و باز جهان را گذارده، نزد پدر می



210 
 

خداوند ما  ،از آن به بعد چون خدمت وی بر روی زمین بود صعود مسیح به آسمان پایان در واقع
م کاهن اعظم مشغول به خدمت عیسی مسیح در آسمان و حضور تخت پدر اقامت دارد و در مقوّ

است. مسیح در طول اقامتش بر زمین در مقام پسر انسان متولد شد، جسم انسانی پوشید، مصلوب 
الل یافته و قیام یافته به آسمان صعود کرد و انسانیت را به باالترین و ارزشمندترین شد و با بدنی ج

ی زمین، الوهیت خود را از دست جایگاه نزد خدا رسانده بود. همچنانکه او در هنگام ورود به عرصه
، یو نداد، هنگام صعود به آسمان نیز انسانیت خود را از دست نداد، بنابراین زمان اقامتش بر زمین

 به عنوان انسانی جالل یافته حضور پیدا کرده است. خدا در جسم بود و حال در آسمان

یعنی انسانی است   زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یك متوسطی (»1ـ 5: 2تیموتائوس0)

مسیح به نمایندگی «. که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین

جایی (»21: 1عمل کرده تا ما را وارد حضور خدا کند)عبرانیان ما به عنوان پیشاهنگ در انسانیتاز 

ی ملکیصدق، رئیس کهنه گردید تا که آن پیشرو برای ما داخل شد، یعنی عیسی که به رتبه

 «.ابداالباد

خود از عملکرد یونس نبی اقتباس مسیح در طول اقامتش بر روی زمین، برای تشریح مرگ و قیام 

طلبند و بدیشان ی شریر و زناکار آیتی میاو در جواب ایشان گفت: فرقه(»01ـ 31: 02کرد،)متی

جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد. زیرا همچنان که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، 

توان یح صعودش نیز به راحتی میدر تشر«. پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود

یونس (»0: 3از فرود یونس در نینوا توسط ماهی، در سمبول قیام و زنده شدن مسیح بهره گرفت)یونس

به مسافت یك روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت: بعد از چهل روز نینوا 

ل روز موعظه، اخطار و هشدار بنابراین یونس سه روز در شکم ماهی بود و چه«. سرنگون خواهد شد

نیز بعد از قیامش چهل روز با  ازگشت به خداوند آماده کند. مسیحبرای ب داد تا که مردم نینوا را
 شاگردانش زمان سپری کرد تا ایشان را برای ورود به دوران جدید آماده کند.
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 وقایع مهم در چهل روز معهود مسیح، قبل از صعود

: 0گردید)اعمالی آیازین چهل روزه محسوب میاو از مردگان که نقطهقیام پرشکوه بدنی (ـ 1

های بسیار که زنده ظاهر کرد به دلیل خویشتن را ، بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود که(»3

 «.گفتسخن می خدا ی امور ملکوتشد و دربارهمدت چهل روز بر ایشان ظاهر می در

ـ 21: 05قرنتیان0(،)05ـ 1: 23معرفی شد)الویان از برخاستگان مسیح، پس از قیام به عنوان نوبر (ـ2

لفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است. زیرا چنانکه به انسان لیکن با(»23

میرند در مسیح نیز همه زنده موت آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد. و چنانکه در آدم همه می

ی خود؛ مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از ه رتبهخواهند گشت. لیکن هر کس ب

 «.باشندآنِ مسیح می

االقداس یعنی سالی یکبار، در روز خاص کفاره، وارد قدس هارون]کاهن اعظم[ در سمبول مسیح (ـ3

شد و خون قربانی را به جهت کفاره قوم بر تخت رحمت ترین جایگاه در حضور خدا میمقدس
ی به دی کهانت موقت الوی، بلکه کهانت اب. مسیح نیز در مقوّم کاهن اعظم، اما نه به رتبهپاشیدمی
هم در جسم کامل انسانی و هم در جالل در حضور تخت پدر نمایان ی ملکیصدق، خود را رتبه

ـ 22: 21(،)یوحنا01ـ 00: 21(،)یوحنا00: 1(،)عبرانیان05ـ 02: 1(،)عبرانیان01ساخت)الویان فصل
23.) 

: 01مسیح در آن چهل روز در جایها و زمانهای مختلفی خود را بر شاگردانش ظاهر نمود)اعمال (ـ4

 (. 00، 0: 20(،)یوحنا00ـ 31

های انبیای عهد عتیق را برای شاگردانش گشود مسیح در آن چهل روز تمامی کتب و پیشگویی (ـ5

 باز کرد. و برای ایشان تشریح کرد ـ چشمانشان را راجع به وقایع و علل وجود شریعت و صحف انبیا
ها، اشارات و تشبیهات آن عهد کهنه و قدیمی به شخص او]مسیح موعود[ که جزء به جزء نمونه

پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب (»27: 20متمرکز بودند)لوقا

با شما بودم  وقتی سخنانی کهو به ایشان گفت: همین است (»05ـ 00«)برای ایشان شرح فرمود
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ی من مکتوب است به گفتم ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره

 «.انجام رسد. و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند

ح یمسیح شاگردان را در مورد امور و اصول پادشاهی خداوند، نقش کلیسا در برقراری اصول صح(ـ 6

(. به 3: 0این پادشاهی، ابعاد زمانی و مکانی، دیدنی و نادیدنی ملکوت، آموزش و تعلیم داد)اعمال
کرد. شاگردان در آن دوران نه تنها عنوان نمونه: کلیسا در قرن اول تنها انجیل ملکوت را موعظه می

ارات کامل او نیز دادند بلکه در مورد پادشاهی و اختیدر مورد نجات دهنده بودن مسیح بشارت می
ی این گفتمان بر تلفیق یک پادشاهی و کهانت استوار بود که در نمونه در واقعکردند. صحبت می

کند چرا که هم پادشاه شهر سالیم بود و هم کاهن خدای کالم خدا به ملکیصدق اشاره می ،آن
است، اما به هنگام مشغول امور کهانت (. در این دوره از زمان، مسیح 01 ـ07: 00متعال)پیدایش
: 01(،)متی00ـ 00: 20(،)متی1، 0: 3پادشاهی خود را به اجرا خواهد گذاشت.)اعمال ،بازگشت ثانویه

 (.7عبرانیان فصل(،)01ـ 1: 5(،)مکاشفه1: 0(،)مکاشفه1ـ 5: 2پطرس0(،)21ـ 05

 لیسابه کتفویض ماموریت بزرگ یکی دیگر از کارهای خداوند در آن چهل روز قبل از صعودش، (ـ  7

نی که ساکـ یعنی  د، از ایشاننکه تا زمان بازگشت او پیام انجیل را به سراسر جهان مخابره کن بود
: 21متیند)نتجهیز ک آنها را شاگردان بسازد و برای بازگشت اوآورند، شنوند و ایمان میمی

زمین به  پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر»(21ـ01

القدس حرا شاگرد سازید و ایشان را به اسم اِب و ابن و رو هاامتی من داده شده است. پس رفته، همه

ام حفظ کنند. و اینك ی اموری را که به شما حکم کردهو ایشان را تعلیم دهید که همه تعمید دهید.

: 0(،)اعمال51ـ 05: 20(،)لوقا21ـ 05: 01مرقس«.)باشممن هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می

1.) 

 صعود مسیح 
د در آنجا ناگاه از زمین بلن .مسیح به همراه شاگردانش به کوه زیتون رفت ،ـ بعد از پایان چهل روز0

 :قیام یافته و جالل یافته به حضور پدر رفت کامالًابرها ناپدید گردید. او با بدنی  درشد و 
ـ 1: 0(،)افسسیان01ـ 1: 01(،)رومیان01: 11(،)مزمور0: 31(،)امثال50: 0یوحنا(،)02پیدایش)

به  ز جاذبهبه را خنثی کرد. او با قانونی برتر ا(. صعود مسیح به آسمان، قدرت جاذ07: 21(،)یوحنا01
او دارای بدنی جالل یافته بود ـ بدنی که ما انسانها به طور طبیعی بر آن  آسمان صعود کرد، چون
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سیح به م». باید توجه داشت که ترتیب این اصول از ارکان ایمان مسیحی ما هستند:تسلط نداریم
، روز سوم از مردگان قیام 2، سه روز و سه شب در قبر و اسفل زمین بود0ی گناهان ما مردجهت کفاره

، و سپس به آسمان صعود 0ها را برای آنها گشودبود و کتب و پیشگویی روز با شاگردانش ، چهل3کرد
  «.5کرد

علیین صعود کرده، و اسیران بر اعلی(»01: 11مزمور)مسیح:ـ پیشگویی مزامیر در ارتباط با صعود 2

ان در ایشانگیزان نیز تا یهوه خدا ای. بلکه از فتنهای. از آدمیان بخششها گرفتهرا به اسیری برده

بنشین تا دشمنانت را یهوه به خداوند من گفت: به دست راست من (»0: 001)مزمور. «مسکن گیرد

 «.انداز تو سازمپای

چون (»12ـ 10: 1(،)یوحنا07: 21(،)یوحنا21: 01ـ مسیح نیز صعود خود را پیشگویی کرده بود)یوحنا3

آیا این شما را لغزش  کنند، بدیشان گفت:عیسی در خود دانست که شاگردانش در این امر همهمه می

 «. کند چه؟صعود می جایی که اول بودپس اگر پسر انسان را بینیدکه به  دهد؟می

و خداوند (»01: 01نیز صعود او را پیشگویی کرده بودند)مرقس عهد جدیدـ نویسندگان اناجیل و 0

بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا 

مثلها به این واقعه اشاره کرده  (. مسیح از زبان شاگردانش در1: 0(،)اعمال53ـ 51: 20لوقا«)بنشست

: 01(،)یوحنا33: 7(،)یوحنا21، 02: 00یوحنا،)(01ـ 03: 00(،)عبرانیان0: 02(،)مرقس33: 20بود)متی
: 2(،)اعمال22: 3پطرس0(،)2: 0(،)مکاشفه01: 0(،)مکاشفه51ـ 55: 7(،)اعمال07: 21(،)یوحنا21ـ 27
: 3(،)کولسیان01: 3تیموتائوس0(،)1: 2(،)فلیپیان01ـ 1: 0(،)افسسیان30: 5(،)اعمال31ـ 31
 (.01ـ 01: 1(،)افسسیان02: 01، 20: 1، 0: 1(،)عبرانیان00: 0(،)عبرانیان21: 0(،)افسسیان3
را در االج نه تنها در زندگی مسیح اتفاق افتاد بلکه امری مهم و الزم ی صعود و ورود به جاللواقعه 

ها و هنمون ل حیاتی و مهم را در توالی کتب،اب مقدس این اصزندگی تک تک ایمانداران است. کت
م به تسلی خود را با ،آن تشبیهات حتی مردان ایمان برای ما بازگو کرده تا با آگاهی از چند و چون 

 آماده کنیم. او خداوند برای ورود به جالل و حضور دائمی 
 هفتمین از نسل آدم بود. او بخاطرکه توان به خنوخ اشاره کرد های عهد عتیق میالف ـ از نمونه
بدون اینکه طعم مرگ را بچشد از زمین به آسمان ربوده و وارد جالل و حضور خدا  ،اتکالش به خدا
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به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد چرا که (»5: 00(،)عبرانیان20: 5شد)پیدایش

 «.شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کردخدا او را منتقل ساخت زیرا قبل از انتقال وی 

بعاد آسمانی کرد، رد و دفن شد، اما خدا وی را قیام داد و وارد اب ـ موسی: عالریم اینکه موسی مُ
ا مرگ مسیح با الیاس در حال ی کوه تبدیل در ارتباط ببر بلند خوانیم که اوچون در عهد جدید می

 (.1ـ 0: 07(،)متی1(،)یهودا1ـ 5: 30)تثنیهگفتگو است
وده شد. ای آتشین به آسمان ربی ارابهبواسطه است که تمامی انبیا ی، نمایندهدر نمونه ت ـ ایلیا نیز

رفتند و چون ایشان می(»00: 2پادشاهان2کرد)وی نیز بر فراز کوه تبدیل با موسی و الیاس گفتگو می

بان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در ی آتشین و اسکردند، اینك ارابهو گفتگو می

 «گردباد به آسمان صعود نمود

 ورود و خدمات در جالل]نبی[
و ورود به ابعاد  ،ی زمان و مکان برشمردای تاریخی در عرصهتوان واقعهصعود به آسمان را می

آسمانی و جالل را نیز رویدادی روحانی محسوب کرد. مسیح قیام خود را در ابعاد زمان و مکان تجربه 
در ست و چه معنا و در جالل]روح[ تجربه کرد. اما جالل بهخارج از آن ابعاد اما جالل خود را  ،کرد

 چه ابعادی به ظهور رسید!؟

یهوه به خداوند (»0: 001ورود بر تخت پدر جلوس کرد)مزموری اول و به محض ـ مسیح در مرحله0

 «. من گفت: بدست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم

ا های خدا رـ مسیح زمانی که بر زمین بود نقش یک نبی را بر عهده داشت چرا که اهداف و نقشه2
رسول و نبی اعتراف و  ،مسیح در واقع]سخنگوی پدر بر زمین بود[. کردبرای ایمانداران بازگو می
 ی خدمتبر تخت خدا نشست، بواسطه ان و جالل برده شده. اما زمانی کهایمان ما است که به آسم

ی شناخت و انتقال صورت شخصیتی خدا را در راستای رشد ایمانداران بر عهده القدس وظیفهروح

من صدای (»23: 0(،)یوحنا01ـ 02: 01(،)تثنیه50ـ21: 1(،)یوحنا51ـ 01: 02(،)یوحنا02: 21دارد)ارمیا

 «.ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفتندا کننده

: 7(،)اعمال22: 3(،)اعمال1: 00ی حقیقت راستین از جانب خدا است)یوحناـ مسیح اعالم کننده3
 (.01: 00()یوحنا07: 1(،)یوحنا33
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ایمانداران  لوس کرده، کالم خدا را با آیات، معجزات، قدرت و مسح برایـ او که حال بر تخت خدا ج0
: 7(،)لوقا01، 00: 20(،)متی22: 0(،)مرقس21: 7کند)متیتایید و در انفاذ آن از سوی ایشان تاکید می

 (.21 ـ05: 01(،)مرقس01ـ 05: 01(،)تثنیه01: 0(،)لوقا0: 10(،)اشعیا01: 20(،)لوقا01
ی نبی به جالل رسیده، وقایع آینده را در ارتباط با بازگشت خود بواسطهیک ـ مسیح که به عنوان  5

 (. 01ـ 1: 01(،)یوحنا03(، )مرقس20(،)لوقا25ـ 20فصول)متیاست مکاشفه در اختیار کلیسا قرار داده

 کهانت مسیح

: 01(،)یوحنا0ـ 0: 07نیز هست)یوحناصدق ی ملکیهن جالل یافته ما به رتبهمسیح عالوه بر نبی، کا
3.)  

مسیح  عهد جدیداجتماع مدام در حال کهانت بود، اما در در عهد عتیق کاهن اعظم، در خیمهـ  الف

: 01برانیان)عه استو کهانت اعظم و دائمی را تثبیت کردنشسته یک بار برای همیشه بر تخت رحمت 

مکررا ها را ایستد و همان قربانیو هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، می(»03ـ 00

تواند کرد. لکن او چون یك قربانی برای گناهان گذراند که هرگز رفع گناهان را نمیمی

 انداز اوگذرانید، به دست راست خدا بنشست تا ابداالباد. و بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پای

 (.0: 11(،)مزمور0: 11(،)مزمور31: 01(،)یوحنا2: 02(،)عبرانیان0: 1(،)3: 0)عبرانیان.«شوند

ک ، در حالی که یکندیندگی از انسانها با خدا صحبت میـ مسیح در مقام کاهن به نیابت و نما ب

 (.0: 1(،)عبرانیان01ـ 0: 5کند)عبرانیاننبی به نیابت از خدا با انسانها صحبت می

یح ای مبرهن از انسانیت مسیان مردم و متجانس با انسانها باید باشد. این موضوع ادلهـ کاهن از م پ

و تجسم خدا در انسانیت بود. که به نیابت از تمامی آنها در حضور خدا ایستاده است. لهذا اگر قرار 
امی ماست که برای انسان کفاره و شفاعتی صورت بگیرد باید عامل اجرایی از همان جنس باشد. در ت

 (.35: 0ی الوی بود)الویانی قبیلهکهانت بر عهده ،کتاب مقدس

[ و تایید و 0شد]انتخابیکاهن از میان مردم انتخاب میای دوگانه داشت: ـ خدمت کاهن جنبه ت

گیرد، و کسی این مرتبه را برای خود نمی(»01، 0: 5[،)عبرانیان2یانتسابمسح او از جانب خدا بود]

او را بخواند، چنانکه هارون را. و خدا او را به رئیس کهنه مخاطب ساخت به مگر وقتی که خدا 

 .«ی ملکیصدقرتبه
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ـ 0: 1(،)عبرانیان01ـ 1: 7(،)عبرانیان5ـ 0: 5ـ کار کاهن انجام قربانی به جهت گناه بود)عبرانیان ث

ی ایمان به وسیلهی که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه(»21ـ 25: 3(،)رومیان5

خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، 

برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی 

  .«ایمان آورد

ـ 00: 1(،)05: 0یز مشغول بود)عبرانیانشفاعت ن ـ کاهن در کنار انجام فعل کفاره]قربانی[ به کار ج

ی از این جهت نیز قادر است که آنانی را که بوسیله(»25: 7(،)عبرانیان22ـ 01: 01(،)عبرانیان21

 .«نهایت بخشد، چونکه دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکندوی نزد خدا آیند، نجات بی

ای (»0: 2یوحنا0(،)22: 7(،)عبرانیان21: 22وکیل و شفیع ماست)لوقا عهد جدیدـ مسیح در  چ

نویسم تا گناه نکنید و اگر کسی گناهی  کند، شفیعی داریم نزد پدر این را به شما می، فرزندان من 

 «.یعنی عیسی مسیح عادل

رحم تـ کاهن باید نسبت به قدوسیت خدا امین و نسبت به گناه و خطایای مردم دارای شفقت و  ح

بایست در هر امری مشابه برادران خود از این جهت می(»01ـ 07: 2(،)عبرانیان7، 2: 5باشد)عبرانیان

ی گناهان قوم را بکند. زیرا که چون ای کریم و امین شده، کفارهشود تا در امور خدا رئیس کهنه

 «.خود عذاب کشیده، تجربه دید استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید

ـ کاهن در مقام متوسطی میان خدا و انسان ایستاده است ـ  میان خدا و انسان عاملیت صلح و  خ

و او را (»03ـ 02: 1(،)زکریا1، 0: 2یوحنا0(،)1ـ 5: 2تیموتائوس0آشتی و ارتباط را بر عهده دارد)

ی است گوید: اینك مردی که به شاخه مسمّفرماید و میخطاب کرده، بگو: یهوه صبایوت چنین می

و از مکان خود خواهد رویید و هیکل خداوند را بنا خواهد نمود. پس او هیکل خداوند را بنا خواهد 

نمود و جالل را متحمل خواهد شد و بر کرسی او جلوس نموده، حکمرانی خواهد کرد و بر 

 «.کرسی او کاهن خواهد بود و مشورت سالمتی در میان هر دوی ایشان خواهد بود
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ی رهبری کلیسا]کهنه مسیح[ را در جهان بر عهده دارد تا وظیفه ،مقوم کهانت اعظم ـ مسیح در د

ـ 01: 5قرنتیان2ایشان نیز بتوانند به درستی در خدمت مصالحه بین مردم دنیا و خدا ساعی باشند)

یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایای ایشان را بدیشان (»20

نداشت و کالم مصالحه را به ما سپرد. پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان  محسوب

کنیم که با خدا مصالحه کنید. زیرا او را که گناه کند. پس به خاطر مسیح استدعا میما وعظ می

 «.ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویمنشناخت در راه ما گناه 

ضاوت و قربانی ق او جانمایی صلیب بر جلجتا به اتمام رسید، در ،ی الویـ کهانت مسیح به رتبه ذ

خارجی و حیاط خیمه قرار  ی اجتماع بر مذبح برنجی که در صحنداوری ما شد ـ الویان در خیمه
ی دادند، اما مسیح امروز در خدمت کهانت اعظم به رتبهسوختنی گناه را قرار میانی داشت قرب

ی خیمه اجتماع؛ تنها کاهن اعظم]هارون[ اجازه کند که در نمونهمیملکیصدق در حضور پدر خدمت 
داشت به پشت پرده و حضور خدا وارد شود. مسیح یکبار برای همیشه وارد حضور پدر شد و به 

ز و تا هنو .کلیسایش به اتمام رسانید را برای ی خون مقدس و پاکش کار کهانت و شفاعتواسطه
: 7(،)عبرانیان00ـ 03: 1فاق به جهت کلیسا ادامه خواهد داشت.)عبرانیانابداالباد نیز این انفاق و و

ی نعمتهای آینده است، نه نفس صورت آن زیرا که چون شریعت را سایه(»00، 0: 01(،)عبرانیان25

گذرانند، تقرّب جویندگان هایی که پیوسته میتواند هر سال به همان قربانیچیزها، آن هرگز نمی

 «.از آنرو که به یك قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابداالباد را کامل گرداند.

 سلطنت مسیح

بی و یک ن و ورود به جالل صعود به آسمانهای قبل؛ مسیح نه تنها در هنگام با توجه به سرفصل
 خدا نشست.  بر تخت کاهن بود بلکه او در مقام پادشاه

 و، پادشاه[ سه شخص مجزا انفاذ عهد، خدمت کاهن در عهد عتیق در ارتباط با این سه مقام]نبی،
از سوی افرادی مجزا است  مسیح این خدمات فاقد تفنن اجراییکردند، اما در ری میرا رهب خدا قوم

را  نبی ماست، یعنی پیام نجات و رستگاری به این ترتیب که او سی تلفیق شده،و همه در مسیح عی
کند تا برای اعظم ما است و برای ما در حضور خدا شفاعت می ، مسیح کاهن0برایمان به ارمغان آورده
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سلطنت را در تمامی  ،ا است که در هنگام بازگشت مجدد، مسیح پادشاه م2ورود به آسمان آماده باشیم
 .3ابعاد بر عهده خواهد گرفت

هم و بینیم، ادر کتاب مقدس تنها ملکیصدق را در این نشیم می کاهن است.و  پادشاهـ مسیح، 0
 پادشاه شهر سالیم بود که بعدها به اورشلیم شهرت گرفت. هم و کاهن خدای متعال

 چون تنها داوود در مقام آبای نشستند،ـ در عهد عتیق پادشاهان اسرائیل یا یهودا بر تخت داوود می2
ا ی شهر صهیون در اورشلیم بر پرا بوجود آورد و کاخی را بر بلندتوانست یک پادشاهی متحد  ایشان

رده جلوس ک ذریت او برای همیشه بر تخت آسمانکند. مسیح نیز به عنوان فرزند حقیقی داوود از 
ت . او بر دسسمبول تخت پادشاهی خداوند است ، سمبول شهر خدا و صهیون آسماناورشلیمـ  است

در به پ این جایگاه و مقام را نشسته است. شکوه، نهایت احترام و اقتداربه معنای جالل و  راست خدا
: 001(،)مزمور01ـ 03: 01(،)پیدایش0: 001(،)مزمور01: 02(،)مکاشفه0: 3پسر داده است)زکریا

 « پادشاهان را شکست خواهد دادروز غضب خود  خداوند که به دست راست توست؛ در(»5

ه شاخه ی بمردی مسمّ و پیشگویی زکریا است که در لوای ـ به جالل رسیدن مسیح، تحقق نبوت3

فرماید و و او را خطاب کرده، بگو: یهوه صبایوت چنین می(»03ـ 02: 1)زکریااست بیان شده

گوید: اینك مردی که به شاخه مسمّی است و از مکان خود خواهد رویید و هیکل خداوند را بنا می

خواهد نمود. پس او هیکل خداوند را بنا خواهد نمود و جالل را متحمل خواهد شد و بر کرسی او 

ه، حکمرانی خواهد کرد و بر کرسی او کاهن خواهد بود و مشورت سالمتی در میان جلوس نمود

 «.هر دوی ایشان خواهد بود

و نهری از آب حیات (»0: 22(،)مکاشفه20: 3در نشسته)مکاشفهپـ مسیح به عنوان پادشاه بر تخت 0

 «.شودمیبه من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلّور و از تخت خدا و برّه جاری 

پس رفته، (»21ـ 01: 21مقام پادشاه بر تمامی ابعاد آسمان و زمین قدرت دارد)متی ـ مسیح در 5

القدس تعمید دهید. و ایشان را را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح هاامتی همه

هر روزه تا انقضای ام حفظ کنند. و اینك من ی اموری را که به شما حکم کردهتعلیم دهید که همه

 «.باشمعالم همراه شما می
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، (21ـ 20: 05قرنتیان0اند)نداز پادشاهی مسیح شدهاپایـ تمامی ریاستها و قدرتها، حتی مرگ 1

جمیع سالطین (»00: 72(،)مزمور01ـ 05: 00(،)مکاشفه27: 20(،)حزقیال21: 22(،)مزمور00: 7)دانیال

 «.او را بندگی خواهند نمود هاامتاو را تعظیم خواهند کرد و جمیع 

که به آسمان (»22: 3پطرس0ـ پادشاهی مسیح بر تمامی مخلوقات و جانداران قدرت خواهد داشت)7

 .«اندرفت و بدست راست خدا است و فرشتگان و قدرتها و قوّات مطیع او شده

اینك (»0: 32(،)اشعیا07: 00آرامش و خوشی برقرار خواهد بود)رومیانـ پادشاهی مسیح در صلح، 1

 «.پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود  و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد

ی ملکیصدق سلطنت خواهد کرد و از جانب خدا ـ مسیح در مقام پادشاه بر کلیسا]بدن خود[ در رتبه1
ـ 5: 0(،)مکاشفه1، 5: 2پطرس0به ما نیز در نقش ایمانداران، قدرت سلطنت و کهانت را خواهد داد)

گویند: مستحقّ گرفتن کتاب و گشودن سرایند و میو سرودی جدید می(»01ـ 1: 5(،)مکاشفه1

مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم 

 «.دو امّت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کر

که در مسیح (»22ـ 21: 0ـ خدا به مسیح این افتخار را داده که بر همه چیز سر باشد)افسسیان01

عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، باالتر 

قط بلکه شود، نه در این عالم فاز هر ریاست و قدرت و قوّت و سلطنت و هر نامی که خوانده می

 «.در عالم آینده نیز. و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد

تمامی قدرت و  ،ـ حال سلطنت مسیح در قلبهای ایمانداران آیاز شده، اما در زمان بازگشت مجدد00
دارد  ه قراردستورات خود را عمال و علناً به اجرا خواهد گذاشت. علت اینکه مسیح در باالترین جایگا

: 13(،)مزمور 0: 2ترین جایگاه را به عنوان یک انسان تجربه کرد)مزموراین است که او پایین
ـ 50، 21ـ 20: 05نقرنتیا0(،)0: 32(،)اشعیا5: 01(،)اشعیا0: 17(،)مزمور01: 11(،)مزمور0

ـ 0: 7(،)عبرانیان21: 1(،)عبرانیان00: 0(،)عبرانیان01ـ 00: 22(،)متی21ـ 01: 01(،)مرقس57
 (.0: 3(،)کولسیان22ـ 21: 0(،)افسسیان20: 3(،)مکاشفه3
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ی خدا و سرود برّه را سرود موسی بنده(»3: 05ـ مسیح پادشاه عدالت و مقدسین است)مکاشفه02

اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حق است : عظیم و عجیب است گویندخوانند و میمی

 «.هاامتراههای تو ای پادشاه 

و بر لباس و ران او نامی مرقوم (»01: 01)مکاشفهاستاالرباب ـ مسیح پادشاه پادشاهان و رب03

 «. االرباباست یعنی پادشاه پادشاهان و رب

و نیز عیسی به وی گفت: تو گفتی! (»10: 21(،)متی01ـ 7: 20ـ مسیح پادشاه جالل است)مزمور00

گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوّت نشسته، بر ابرهای شما را می

 .«آیدآسمان می

: 01ی داوود خواهد نشست )اشعیاـ مسیح پادشاه و کاهن است، او تنها شخصی است که در خیمه05

ی داوود خواهد ستوار خواهد گشت و کسی به راستی بر آن در خیمهو کرسی به رحمت ا(»5

 «.نشست که داوری کند و انصاف را بطلبد و به جهت عدالت تعجیل نماید

 داوری مسیح 

 «داور» پادشاه است بلکه کالم خدا او را مسیح بعد از صعود به ابعاد آسمانی نه تنها نبی، کاهن و
عهد عتیق، این بخش از شخصیت و خدمت مسیح را در نمونه به کند. داوران در همگان معرفی می

در کتاب مقدس به معنای رهاننده نیز « داور»ی کشند. البته باید توجه داشت که واژهتصویر می
نان بر داد تا دشمشدند خدا اجازه میهرگاه قوم دچار انحراف می ،اسرائیل هست. در زمان داورانِ

ار مصر قر و در مسیر اهداف نجاتشان از اسارت ،ایشان را مطیع داشتایشان یالب شوند. خدا قصد 
تاد تا فرساز روی فیض و رحمت خویش، داورانی را می دهد. بنابراین پس از استغاثه و بازگشت قوم

ایشان را از دست دشمنان برهاند. توالی این موضوع در کتاب داوران، قصور انسان را در مقابل خدا 
 کرد. مچنین فیض خدا را نسبت به انسان سرکش و گناهکار معرفی میداد و هنشان می

 (.31ـ 01: 5الف ـ پدر تمام امور داوری را به دستان مسیح سپرده است)یوحنا
ای هدارای تشخیص، بینش و نگرش کامل و عاری از تعصب و آلودگی ،ب ـ مسیح به عنوان داور

ی انسانها را داوری کند. او در ماهیت شخصیتی فکری است تا بتواند در کمال وضاحت و دقت تمام
شد. هیچ چیز از چشمان خود لیاقت و شایستگی این امر مهم را دارد که داور افکار و اعمال همگان با
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زیرا روزی را مقرّر (»30: 07بین او چه در ابعاد دیدنی و نادیدنی پنهان نیست)اعمالنافذ و تیز

اف داوری خواهد نمود به آن مردی که معیّن فرمود و همه فرمود که در آن ربع مسکون را به انص

 «. را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید

گناهکاران را بر حسب اعمالشان داوری خواهد کرد بلکه  ،ت ـ مسیح نه تنها به جهت توبیخ و تنبیه
کند. زار ساله[ داوری میمقدسین خود را نیز برای دستیابی به پاداش]ورود به پادشاهی و سلطنت ه

 وبا برقراری توازن میان ماهیت انتسابی داوری ایمانداران قبل از آیاز سلطنت مسیح است تا 
ان ییر ایمانداران بعد از پایان دورشخصیتهایشان به صالحیت برای سلطنت با مسیح برسند. اما 

قضاوت و  حضور خدا دوری ابدی از و مسیح در راستای عذاب یهزارساله سلطنت علنی و عملی

ی ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا زیرا الزم است که همه(»01: 5قرنتیان2داوری خواهند شد)

(، 05ـ 01: 3قرنتیان0«. )هر کس اعمال بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیك چه بد

 (.01ـ 00: 21(،)مکاشفه01: 00)رومیان

  خدای جالل
داور بر تخت خدا جلوس کرد د از صعود به آسمان نه تنها به عنوان نبی، کاهن، پادشاه و مسیح بع

بر تمامی هستی قرار گرفت. الزم به ذکر است « خداوند»به عنوان انسانی جالل یافته در مقام  بلکه
از ازل تا به ابد همیشه در  دوم تثلیث و پسر خدا،م شخص که مسیح به خاطر وجود الوهیت در مقوّ

زندگی  ی سکونتش بر زمین باساله 33جالل و مقام خداوند بوده و خواهد بود، اما در مقطع زمانی 
به عنوان یک انسان کامل و عاری از گناه و سپس مرگ و قیامتش از مردگان توانست که انسانیت 

وندی مسمی کند. این لقب تنها از آن عیسی را به ابعاد حضور خدا وارد کند و انسان را نیز به لقب خدا
مسیح و شخص دوم تثلیث است که در مقام پسر انسان و نماینده از جانب انسانها به این جایگاه وارد 

انسان اول از زمین است خاکی؛ انسان دوم خداوند است از (»07: 05قرنتیان0(،)00: 2شد)لوقا

 «.آسمان

ی معروفش ایراد پطرس در روز پنطیکاست در موعظه ،ااولین مکاشفه و اعالن خداوندی عیسی ر
فاده است« عیسی»ینمود. او در مقابل یهودیانی که آنجا حضور داشتند، به طور مخصوص از کلمه

]منظور انسانی با نام عیسی است[ پس همان عیسی(»31ـ 32: 2کند؛ به اصل آیه دقت کنید)اعمالمی
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آن هستیم. پس چون بدست راست خدا باال برده شد ی ما شاهد بر را خدا برخیزانید و همه

است. زیرا که  شنوید ریختهبینید و میالقدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال میروح

گوید؛ خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من مان صعود نکرد لیکن خود میداوود به آس

بدانند که خدا همین  اًجمیع خاندان اسرائیل به یقین بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم پس

: 2و همچنین پولس نیز در)فیلیپیان«. عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است

او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که نیز  از این جهت خدا»کند:( به این موضوع اشاره می00ـ 1

بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و فوق از جمیع نامها است، بدو 

زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است برای تمجید خدای 

 «.پدر

بنابراین ما نه تنها باید به مسیح به عنوان خدای مجسم یا پسر خدا باور داشته باشیم، بلکه اعتراف 

زیرا (»03ـ 1: 01دهد.)رومیاننیز پیش شرط و ارکان مهم ایمانمان را تشکیل می به خداوندی او

داوند خ]منظور انسانیت اوست. مسیح لقب و بر الوهیت عیسی متمرکز است[ اگر به زبان خود عیسی

]تمرکز بر انسانیت را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید

نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده میرد که برخیزانده شود[را که خدا نمیعیسی است چ

گوید هرکه به او ایمان شود بجهت نجات. و کتاب میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میمی

آورد خجل نخواهد شد زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند خدای همه است 

خوانند. زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد است برای همه که نام او را میو دولتمند 

: 01(،)اعمال30: 2(،)اعمال20: 01(،)پیدایش5ـ 0: 001(،)مزمور22ـ 21: 0افسسیان«.)یافت

 (.  21ـ 05: 01(،)مرقس02: 3(،)مکاشفه31

ام قکالم و حقیقت خدا است. در م، نبیبندی این چند موضوع مهم: مسیح به عنوان در نتیجه و جمع

؛ حاکم، رهبر و سلطان تمام هستی پادشاهو شفیع ما است. در مقام  ؛ میانجی، مصالحه دهندهكاهن

ی انسانها است. در مقام ی همه؛ تشخیص دهنده، جزا دهنده و پاداش دهندهداوراست. در مقام 
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ت سزاوار نهای او .در جالل جلوس کرده؛ به عنوان باالترین عنصر هستی بر تخت آسمان  و خداوند

به عنوان نبی و رسول اعتراف ما ظاهر شد. االن  ،اری است. مسیح در ظهور اولینپرستش و شکرگز
کند و حضور دارد، چون القدس و در تجارب شخصی خود را مکشوف میدر قلبهای ما از طریق روح

در مقام داور بر تمام هستی ظاهر  ،امینده و در ظهور فرجاالن در آسمان  و در مقام کاهن ایستا
 خواهد شد.

 جلوس مسیح

ه ی خود اورنگی دارد کهای انسانی نیز مشهود است. هر پادشاه برای پادشاهیهمانگونه که در نمونه
کنند. نیاز یا شکوائیه خود را به وی منتقل می ،کند و مردم نیز بر همان مسندانروایی میاز آنجا فرم

ن یی پادشاهی و خداوندی نشست تا با امسیح نیز بعد از صعود به آسمان و رسیدن به جالل بر اریکه
وس جل ارتباط بین زمین و آسمان را نمایان سازد. البته هرگز مکاشفه در محل حضور حقیقی خدا

ا در برخی تنه پادشاهان زمینی ل مقایسه نیست، چرا کهقاب ی زمینینمونهیک با  پادشاهی مسیح
کردند. اما طلبی مینشستند و باقی ایام را صرف امورات شخصی و جاهمواقع بر مسند فرمانروایی می

ی مطلق جلوس کرده و مخلوقاتش را در تمامی ابعاد نظاره مسیح مداوم و بالدرنگ بر آن اریکه
هذا در این سر فصل ی بازگشت ادامه خواهد داشت. لتا به لحظهکند. جلوسی که از زمان صعود می

 داریم که به بررسی مبنای این جلوس بپردازیم: قصد

 گشاقربانی راه

  وضعیت بدن و خون در عهد عتیق

 توانترین نکته در تمام هستی است و یکی از ارکان اصلی یا میخون و جسد مسیح، مقدس
 شریک خون و . مسیح با تجسمش ما را«گرددسوب میآسمان محمبنای جلوس او بر تخت »؛گفت
در باالترین جایگاه یک  سال زندگی پیروزمند، جان خود را بر صلیب33اما پس از  ،خود کرد بدن

 االقداس آسمان شود. قربانی تقدیم به پدر کرد و توانست وارد قدس
گشاید.  دا میخترین جایگاه یعنی حضور سراه ورود را به مقدیک قربانی مناسب  تقدیم ، تنهابنابراین

بودند که  یحای از قربانی همیشگی و کامل عیسی مسسایه مجمالً تمامی نظام قربانی در عهد عتیق،
خونی که مستقیماً به خون و جسد مسیح اشاره های خصوصاً قربانیشود. بر صلیب دیده می

: 05(،)پیدایش01، 0: 03(، )پیدایش7: 02دایش(،)پی21: 1(،)پیدایش01ـ0: 0؛  20: 3کنند)پیدایشمی
 پردازیم:(. در ادامه به چند و چون این نظام می20ـ 1
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یم این شد. برای تقد: به معنای قربانی بود که باید تماما بر مذبح سوخته میقربانی سوختنیـ 0
 مذبح قرارریختند و سپس جسد آن را بر قربانی، کاهنین ابتدا خون حیوان را در پای مذبح می

 پردازد.( به جزئیات این موضوع می0دادند)الویان فصلمی
ا ی تقدیم این قربانی با قربانی تمام سوز ی: ]قربانی آرامش یا مصالحه[. طریقهی سالمتیذبیحهـ 2

دادند اما در در قربانی تمام سوز کل جسد را بر مذبح قرار می سوختنی قدری متفاوت بود، چون
( 3دادند)الویان فصل کاهن می دادند و گوشت را بهاحشاء را بر مذبح قرار میی سالمتی ذبیحه

 کند.یات این قربانی را تشریح میجزئ
خوانیم. برای تقدیم این می 5ـ 0ـ سهوی و عمدی: جزئیات این قربانی را در الویان قربانی گناهـ 3

گوساله  گذاشتند و تمامیا بر مذبح میاحشا ر نی دروشد، بعد پیهقربانی نیز ابتدا خون آن ریخته می
ریختند سترها را میپوست و گوشتش را خارج از اردوگاه در جایی پاک که خاک ،اعم از سر

 . [ها یا زباله دانی بودامیاز جای پاک، مکانی خارج از محل جذمنظور سوزاندند]می
گردید، کاهن او و تمامی قوم میی ها مشمول کاهن و خانواده: این قربانیهای روز کفارهقربانیـ 0

االقداس آن را با مجمری پر از بخار وارد قدس ،ی خون الزمپس از تقدیم قربانی و تهیه
 (.01کرد)الویان فصلمی

خونش  گردید و: این قربانی باید در مقابل درب ورودی خیمه و یا معبد ذبح میقربانی نرینه گاوـ 5
 (.01شد)اعدادریخته می

خدا به وی فرمان داد که حیواناتی را با  ،در هنگام عهد خدا با ابراهیم: مبتنی بر عهدقربانی ـ 1
مشمول تمام عهدهای خدا با افراد دیگر  ،(. قانون تقدیم قربانی05ای خاص قربانی کند)پیدایششیوه

: 1خون و بدن قربانی، ضامن و تثبیت کننده هر عهد بود)پیدایش در واقع شد.نیز می
 (.31ـ 27(،)تثنیه7سموئیل2(،)21
ا زاری جشنها که مهمترین آنهی برگهای دیگری نیز در هنگامهقربانی: قربانی تقدیمی جشنهاـ 7

 (.23)الویان(،21ـ 21(،)اعداد02شدند)خروجباید به خداوند تقدیم میها بود، پنطیکاست و خیمهفصح، 
ساعت از شبانه روز توسط کاهنین در پای 20ها در طول : این قربانیهای دائمی یا روزانهقربانیـ 1

اجتماع یا معبد گذاشته شد و بر مذبح برنجین در خیمهشدند، خون آنها ریخته میمذبح ذبح می
 (.00: 02(،)دانیال30: 00(،)دانیال02ـ 00: 1(،)دانیال01ـ 31: 21شدند.)خروجمی
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 عهد جديدوضعیت خون و بدن مسیح در 

تر از عهد عتیق به قربانی کامل مسیح اشاره نیز با ییرتی خاص و متفاوت عهد جدیدنویسندگان 
اند که چگونه با ریخته شدن خون و تقدیم بدنش بر روی صلیب، کار کفاره را به اتمام رسانید کرده

 و راه ورود به حضور خدا را باز کرد:
: مسیح در شب آخر قبل از مصلوب شدنش، شراب را در سمبول خون و نان را به عشاء ربانیالف ـ 

وی با این کار عهدی جدید را اعالن  در واقعاش بر صلیب به شاگردانش داد. پاره شده نشان بدنِ
 (.23ـ 07: 1(،)عبرانیان21ـ 01: 22(،)لوقا21ـ 21: 21نمود که خون و بدن وی متضمن آن بود.)متی

ای مشرف بر معبد اورشلیم مسیح خون و بدن خود را به عنوان ی تپه: بر بلندبر صلیب جلجتاب ـ 
ها را ییصلیب تقدیم نمود و تمامی نبوتها و پیشگو گناه، با قدرت آالیندگی گناه، برقربانی پاک و بی

ـ 01: 0پطرس0(،)27ـ 20: 1های عهد عتیق را اعالن نمود)دانیالمحقق نمود و فرجام تمامی قربانی
 (.3ـ 0: 01(،)عبرانیان21
 مکاشفاتی مخصوص داشتام خداوند سمبول بدن و خون مسیح، مورد میز ش ولس درپـ پ
 (.03ـ 01: 01(،)عبرانیان21ـ 01: 01(،)عبرانیان1ـ 1: 5قرنتیان0(،)32ـ 23: 00قرنتیان0)

سال پیش 2111ی ایمانداران نیز سمبول بدن و خون عیسی است، مسیح نه تنها ت ـ قربانی روزانه
ای ما دله بر بدن و خون خود را بر جلجتا قربانی کرد بلکه تا به امروز و تا به ابداالباد قربانی او

ی شود، که خداوند در تضمین نجات، بخشایش و هدیهو در آسمان به یاد آورده می ایمانداران اذعان
به خون بار ده (1. نویسنده به عبرانیان در)فصل ی را انجام دادحیات جاودانی به ما چه کار ارزشمند

( زیر بنای موضوع بر بدن مسیح متمرکز است که به مراتب باالتر 01در )فصل کند ومسیح اشاره می
 .باشدز حیوانات قربانی در عهد عتیق میا

 ی است: هر عمل مسیح بعد از صلیب یعنی:متضمن نجات و ورود به حیات ابد ،ث ـ بدن و خون
ی همه و همه در زیر مجموعه ر تخت پادشاهی و اعالم خداوندیقیام، صعود، ورود به جالل، نشستن ب

ی مسیر نجات تا ورود ما ی او بر صلیب قرار دارند. که مجموعاً مشخص کنندهخون و بدن آویخته
 کنند.را به ابدیت معین می
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 و بدن مسیح در آسمان وضعیت خون

 «خون»ـ 1

ـ 01: 0پطرس0) !والییر .بخشایش گناه در تمام هستی است [. خون مسیح گرانبهاترین عنصرالف

اید نه به چیزهای اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافتهدانید که خریده شدهزیرا می(»21

داغ یعنی خون مسیح، که عیب و بیی بیفانی مثل نقره و طال، بلکه به خون گرانبها چون خون برّه

 «. لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردیدپیش از بنیاد عالم معین شد، 

خون »بردنام می اشخون او را با ارزش حقیقی ،در نسبت دادن الوهیت به مسیح [. کالم خداب

القدس شما را بر پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روح(»21: 21رسوالناعمال«)اخد

یعنی «. آن اُسقُف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است

 برای ما خون ریخت. ،در بدن انسانی شمسیح با وجود خداوندی

 انسانهای شخصیت او واالتر از تر از خون حیوانات و همچنیننهایت متفاوت[. خون مسیح بیپ

بلکه تقرّب (»20ـ 22: 02حیات الهی را در جسم برای ما ریخت)عبرانیان گناهکار است. خون مسیح

شماره از محفل اید به جبل صهیون و شهر خدای حیّ یعنی اورشلیم سماوی و به جنود بیجسته

زادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داور جمیع و به ارواح فرشتگان و کلیسای نخست

ز نیکوتر او به خون پاشیده شده که متکلّم است به معنی  عهد جدیدعادالن مکمّل و به عیسی متوسّط 

 «. خون هابیل

ن تجربه ایاند دارای ا بر خون مسیح گذاشتهو اتکال کامل خود ر ت[. تمامی ایماندارانی که ایمان

زیرا همه گناه (»25ـ 23: 3خون مسیح در وجود خود هستند)رومیان یات وافر و ینابیع جوشانح

شوند به وساطت آن ل شمرده میباشند، و به فیض او مجاناً عاداند و از جالل خدا قاصر میکرده

ی ایمان ای که در عیسی مسیح است. که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطهفدیه

ی خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین به وسیله

 «.تحمل خدا
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 آسمان کدامند!؟اما این ینابیع جوشان و مزایای خون مسیح در 

نماییم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر لکن اگر در نور سلوک می(»7: 0یوحنا0از گناه) پاکی .0

 «.سازدشراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می

 پس چقدر بیشتر اآلن که به خون او عادل شمرده(»1: 5گردد)رومیانخدا از آن ما می عدالت. 2

 «.ی او از غضب نجات خواهیم یافتشدیم، بوسیله

که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان (»7: 0گناهان)افسسیان ی کاملکفارهانجام  .3

 «.ایمی دولت فیض او یافتهرا به اندازه

ه و اینکه بوساطت او همه چیز را با خود مصالح(»21: 0ما بین خدا و انسان)کولسیان مصالحه. 0

و خواه ی او خواه آنچه بر زمین دهد، چونکه به خون صلیب وی سالمتی را پدید آورد. بلی بوسیله

 «.آنچه در آسمان است

که خدا او را از قبل معین کرد تا (»25: 3ی ما با شریعت خدا)رومیاندر موازنه آرامش. برقراری 5

الت خود را ظاهر سازد، به سبب فرو ی خون او تا آنکه عدی ایمان به وسیلهکفاره باشد به واسطه

 «.گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا

لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور (»03: 2ایم)افسسیانداخل شده حضور خدا. به 1

 «.ایدبودید، به خون مسیح نزدیك شده

بزها و گاوان و خاکستر اه خون زیرا هر گ(»03: 1)عبرانیانکرد وجدان ما را محکوم نخواهد. 7

 «.سازدشود، تا به طهارت جسمی مقدس میگوساله چون بر آلودگان پاشیده می

بنابراین، عیسی نیز تا قوم خود را به خون خود (»02: 03ایم)عبرانیان. با خون مسیح تقدیس شده1

 «.تقدیس نماید، بیرون دروازه عذاب کشید

خوانیم، آیا ی برکت که آن را تبرّک میپیاله(»01: 01قرنتیان0ایم). با خدا وارد مشارکت شده1

 «.کنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره می
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پس خدای سالمتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی (»21: 03ایم)عبرانیان. با خدا وارد عهد شده01

 «.گان برخیزانیدخداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مرد

و ما را نزد خدا و پدر خود »(1 :0. دریافت لیاقت کهانت و پادشاهی به ایمانداران)مکاشفه00

 «.پادشاهان و کهنه ساخت، او را جالل و توانایی باد تا ابداالباد

و ایشان بوساطت خون برّه و کالم شهادت خود بر او غالب (»00: 02. پیروزی بر شیطان)مکاشفه02

 «.جان خود را دوست نداشتند آمدند و

و هر که جسد مرا خورد و خون »(57، 50: 1یوحنا. خون ابدی حیات ابدی را به ارمغان آورد)03

مرا نوشید، حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. چنانکه پدر زنده مرا 

 «.شودنیز به من زنده میو من به پدر زنده هستم، همچنین کسی که مرا بخورد او  فرستاد

 «بدن»ـ 2

سال 2111بود که  ی فرایندی در تجسم و معجزه( وضعیت کنونی بدن مسیح در آسمان، نتیجهلفا

ره القدس در مریم باکی روحماحصل قدرت و اقتداری که خدا بواسطهپیش اتفاق افتاد. به عبارتی؛ 

گوید: شود، میهنگامی که داخل جهان میلهذا (»1ـ 5: 01قرار داد، جسم عیسی مسیح بود)عبرانیان

ای ههای سوختنی و قربانیقربانی و هدیه را نخواستی، لکن جسدی برای من مهیا ساختی. به قربانی

و ی تآیم)در طومارکتاب در حقّ من مکتوب است(تا ارادهگناه رغبت نداشتی. آنگاه گفتم، اینك می

های های سوختنی و قربانیها و قربانیا و قربانیگوید: هدایرا ای خدا بجا آورم. چون پیش می

ـ 31: 0لوقا«.)گذرانندگناه را نخواستی و به آنها رغبت نداشتی، که آنها را بحسب شریعت می

 (.20ـ 01: 0(،)متی33

( زمانی که بدن مسیح وارد ابعاد زمان و مکان شد، فاقد هرگونه بیماری و مرض بود. پس از مرگ ب

 دش ، از ابعاد زمان و مکان خارجگناه، ناپاکی درد، یم و قدرت فرسایش او عاری از هرو قیام نیز بدن 
: 7ی ما به آن ابعاد است)عبرانیانورود بدن مسیح به ابعاد جالل تضمین ورود همه گردید. و وارد جالل

 «.به همین قدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید(»22
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به عنوان سندی  اوند عمدا اجازه داد تا زخمهایشمسیح جالل یافت، اما خد( با وجود اینکه بدن پ

بر کاملیت و ابدیت قربانی او بر بدنش منقوش باشد. اما بدن ما به هنگام جالل، فاقد هرگونه درد، 
ر به فرد منحص است که استثنا یک بنابراین وجود زخم بر بدن مسیحرنج، زخم و بیماری خواهد بود. 

گفتند، وقتی که عیسی اما توما که یکی از آن دوازده بود و او را توأم می(»21ـ 20: 21ااوست)یوحن

ایم. بدیشان گفت: تا در دو دستش آمد با ایشان نبود. پس شاگردان دیگر بدو گفتند: خداوند را دیده

ایمان  جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم،

ای جمع بودند و درها بسته بود نخواهم آورد. و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه

که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده، گفت: سالم بر شما باد. پس به توما گفت: انگشت خود را به 

ایمان مباش بلکه بیاینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و 

ایمان دار. توما در جواب وی گفت: ای خداوند من و ای خداوند من. عیسی گفت: ای توما بعد از 

 (.7: 0مکاشفه «.)دیدنم ایمان آوردی؟ خوشابحال آنانی که ندیده ایمان آورند

هت ای این نکته است که روزی بدنهای ما نیز به شب( وجود بدن مسیح در آسمان تضمین کنندهت

از حصادی  بر از برخاستگان و جالل یافتگان،او به جالل وارد خواهد شد. بدن مسیح در مقوّم نو

که شکل جسد ذلیل ما را (»20: 3(،)فلیپیان57ـ 50: 05قرنتیان0کند)عظیم به ابعاد جالل حکایت می

چیز  تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصوّر شود، بر حسب عمل قوت خود که همه

 «.را مطیع خود بگرداند

( بدنی که مسیح از مریم گرفت و وارد جالل کرد از تمامی قوانین و محدودیتهای انسانی فراتر ث

ورود به ی ما ایمانداران نیز در همه ی آنها مسلط شد. این قانونی است که مشمولرفت و بر همه
 جالل خواهد شد.

 عملکرد مسیح در وضعیت کنونی جلوس

ن و خون به م بدبه مبنای جلوس مسیح بر تخت آسمان اشاره کردیم که چگونه به خاطر تقدیپیشتر 
ه این در نمونه و تشبیهات بکه کالم خدا در عهد عتیق  این شایستگی رسید و با ذکر آیات خواندیم

 مهمچنین به اهتما و ،کندواقعیت و تحقق آن دالیل را بازگو می عهد جدیداشاره کرده و در  جلوس
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شسته تخت نامروز تضمین و مبنای سلطنت او همان بدنی است که وارد جالل شده و بر  رسیدیم که
 کنیم:اما در این سرفصل به عملکرد مسیح در وقت جلوس اشاره می است،

زیرا (»20: 1(،)عبرانیان21: 1(. او اکنون به نمایندگی از طرف ما در حضور پدر ایستاده)عبرانیانالف

ی به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است؛ بلکه به خود آسمان تا ساخته شدهمسیح به قدس 

 «.ر حضور خدا بجهت ما ظاهر شودآنکه اآلن د

: 3زکریا(،)5، 0: 001(. او بر دست راست خدا در مقوم پادشاه و کاهن جلوس کرده است)مزمورب

خداوند ایستاده بود و شیطان ی و یهوشع رئیس کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته(»0

 «.به دست راست وی ایستاده تا با او مخاصمه نماید

ی حقیقت در مقابل درویهای شیطان (. مسیح در مقام شفیع، وکیل، متوسط و بیان کنندهپ

گوید: اکنون نجات و قوّت و و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می(»00ـ01: 02مکاشفهایستاده)

روز در حضور که آن مدعی برادران ما که شبانه رت مسیح او ظاهر شد زیراخدای ما و قد سلطنت

کند، به زیر افکنده شد. و ایشان بوساطت خون برّه و کالم شهادت خود خدای ما بر ایشان دعوی می

 «.بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند

: 01هستی اشراف کامل دارد)متیبا توجه به عدم محدودیت در زمان و مکان بر تمام (. مسیح ت

آنکه نزول نمود، همان است که صعود نیز کرد باالتر از جمیع افالک تا (»01: 0(،)افسسیان21

 «.ی چیزها را پر کندهمه

پس عیسی پیش آمده، بدیشان (»21ـ 01: 21کند)متی(. او با اقتدار بر آسمان و زمین حکمرانی میث

 هاامتی به من داده شده است. پس رفته، همه مان و بر زمینخطاب کرده، گفت: تمامی قدرت در آس

لقدس تعمید دهید. و ایشان را تعلیم دهید که اایشان را به اسم اب و ابن و روحرا شاگرد سازید و 

ام حفظ کنند. و اینك من هر روزه تا انقضای عالم همراه ی اموری را که به شما حکم کردههمه

 «.باشمشما می
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ـ 05: 0ریاست تمام امور کلیسا را به عنوان بدن خود بر عهده دارد)کولسیان ،به عنوان سر مسیح (. ج

و همه چیز را زیر پایهای او نهاد (»22: 0(،)افسسیان3ـ 0(،)مکاشفه فصول01ـ 1: 2(،)کولسیان01

 «.و او را سر همه چیز به کلیسا داد

ـ 21، 00ـ 0: 02قرنتیان0کند)جمعی تقدیم میچ(. هدایا، عطایا و خدمات را به کلیسا به طور فردی و 

گوید: چون او به علی علیین صعود نمود، بنابراین می(»01ـ 1: 0(،)افسسیان1ـ 0: 02(،)رومیان31

اسیری را به اسیری برد و بخششها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست؟ جز اینکه اول نزول 

است که صعود نیز کرد باالتر از جمیع افالک تا  هم کرد به اسفل زمین. آنکه نزول نمود، همان

 «.ی چیزها را پر کندهمه

: 02قرنتیان0(،)01: 00(،)یوحنا00، 7: 01اشفه را بر تمامی بشر ریخت)یوحناک(. روح شناخت و مح

القدس موعود پس چون به دست راست خدا باال برده شد، روح(»33: 2(،)اعمال31ـ 37: 7(،)یوحنا03

 «.شنوید ریخته استبینید و میته، این را که شما حال میرا از پدر یاف

او ایمانداران را به عنوان پرستندگان حقیقی در روح و راستی به حضور پدر هدایت  (.خ

پدران ما در این کوه پرستش (»20ـ 21: 0(،)یوحنا5(،)مکاشفه فصل20ـ 22: 02کرد،)عبرانیان

. عیسی بدو گفت: یی است که در آن عبادت باید نمودگویید که در اورشلیم جاکردند و شما میمی

آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید ای زن مرا تصدیق کن که ساعتی می

کنیم زیرا نجات دانیم عبادت میپرستید اما ما آنچه را که میدانید میکرد. شما آنچه را که نمی

بلکه االن است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و  آیداز یهود است. لیکن ساعتی می

راستی پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است 

 «.باید به روح و راستی بپرستدو هر که او را پرستش کند می

: 5لکند)اعماتوبه و ایمان هدایت میالقدس مردم را به الزام، فروتنی، با قدرت و نفوذ روحمسیح (. د

او را خدا بر دست راست خود باال برده، سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و (»30
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کنان نیدند، ساکت شدند و خدا را تمجیدچون این را ش(»01: 00اعمال«.)آمرزش گناهان بدهد

 (.25: 2تیموتائوس2«.)عطا کرده است بخش رای حیاتنیز توبه هاامتگفتند: فی الحقیقت، خدا به 

اند به حضور خود در (. خوش آمدگویی و پذیرش ایماندارانی که در این دنیا فوت کردهذ

 (.20ـ 20: 1(،)عبرانیان3ـ 0: 00(،)یوحنا1ـ 1: 5قرنتیان2(،)23: 0فردوس)فلیپیان

مام کار ات ی موانع تابواسطهشیطان (. القاع پادشاهی خدا در میان تمامی ملتها و ممانعت از عملکرد ر

ـ 01: 1،)افسسیان(22،21: 0ت مسیح بر زمین)افسسیانسلطن برای آمادگی به جهتو تکامل کلیسا 
01.) 

و عیسی مسیح را که (»20ـ 21: 3ی آیازین خلقت ارجاع خواهد داد)اعمالز(. او همه چیز را به نقطه

آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیز که باید از اول برای شما اعالم شده بود بفرستد، که می

 «.خدا از بدوِ عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود، از آن اخبار نمود

 : بازگشت مجدد مسیحبخش شانزدهم

گونه اما چ، ی مهم بپردازیمدر این بخش قصد داریم به بازگشت مجدد مسیح و چند و چون این واقعه
 ببریم که مسیح روزی بازگشت خواهد کرد!؟ پیشتر خواندیم کهو از کجا به صحت این موضوع پی 

م امسیح در جسم فیزیکی و عاری از فساد و گناه از مردگان قی»کند:کالم خدا به وضوح تصدیق می
بر دست راست کبریایی خدا نشسته و روزی نیز با همان جسم و  کرد و در صعودش به آسمان]حاال[

و چون این را گفت وقتی که (»00ـ 1: 0)اعمال«روح که قیام و صعود کرد به زمین باز خواهد گشت

ایشان همی نگریستند باال برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی آسمان 

ای  :ندرفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده گفتکه او میبودند هنگامی چشم دوخته می

مردان جلیلی چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال برده 

فرشتگان برای شاگردان که «. شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را نزد آسمان روانه دیدید

وی به همین  کنند کهو شاهد صعود مسیح به آسمان هستند، تشریح می ون ایستادهی کوه زیتبر بلند
نحو و شیوه که شاهد آن بودید روزی بازگشت خواهد کرد. با استناد به این آیه، بازگشت مجدد مسیح 

 ی مهم است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:مشمول چند نکته



233 
 

 زکریای نبی نیز آن را پیشگویی کرده است. خواهد بود چون حوالی کوه زیتونـ بازگشت مسیح در 0
( بر این باورند که مسیح تخت پادشاهی 01امروز بسیاری از معلمین و واعظین ایرانی با اقتباس از)ارمیا

(در ایران بنا خواهد نمود. برخی نیز با اندکی مبالغه، این 31ـ 31« )عیالم»ی خود را با اشاره به واژه

من کرسی خود را در »فرموده:(31: 01)کنند که خدا در ارمیاوعظ می نقیض را چنانگویی گزین

پس حتما مسیح «. عیالم بر پا خواهم نمود و پادشاهان و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت

پادشاهی ایران، تخت خود  و صدارتدیوان به هنگام بازگشت به تهران خواهد آمد و با نابود کردن 
راد ، ایی مستقیم به این موضوعبا اشاره جا بنا خواهد کرد. این در حالی است که کالم خدارا در آن

ون تبازگشت در شهر اورشلیم ظهور خواهد کرد و پایهای او بر کوه زیکه مسیح به هنگام  کندمی
 قرار خواهد گرفت. 

قابل روئیت بود،  کامالً[. مرحله دیدنی او 2و نادیدنی 0دو مرحله صورت گرفت]دیدنیصعود مسیح در 
نادیدنی  یافتی را طی کرد و در ابرها پنهان شد. اما مرحلهی ابرها مسمین به آسمان تا میانهیعنی از ز

او در ابعادی خارج از دید زمینیان صورت گرفت. مسیح در این زمان وارد حضور پدر در جالل شد که 
 خوانیم.( می1ـ 0جزئیات آن را در)مکاشفه فصل

صعود مسیح تصدیق کردند که بازگشت او نیز به همین شیوه خواهد بود، اما رشتگان به هنگام ـ ف2
ی ی نادیدنی خواهد بود و سپس مرحلهاول مرحله ـ منظور بازگشت است. معکوس صعود زمینی

« هورآمدن یا ظ»که ما آن را در فارسی« بازگشت»یبه جای کلمه دیدنی و قابل روئیت. در اصل زبان
 کنیم، چندین واژه به کار رفته است:ظ میتلف

[. به معنای ظهور نمودن و پرده برداری از چیزی به قصد نمایان Apa colypsis. اپاکولیپسیس]الف(

در فارسی و معانی « مکاشفه» است. شفه در یونانی به همین معنا]ظهور[نمودن است. کتاب مکا
 از مکشوف به معنای پیدا شدن ناگهانی چیزی گرفته شده. ،ضمنی

دا یا هوی برداری نیست بلکه به معنای؛، منظور مستقیم پرده[. در این واژهEpiphanyفانی]اپی. ب(

فانی تولیک[ روز تولد مسیح را جشن اپیکشف با دیدن است. به عنوان نمونه کلیساهای سنتی]کا
 . «ا مجسم شدن مسیح است که ما در آن به شناخت رسیدیمظهور ی:»نامند که به معنایمی

ی [. به معنای حضور در ظهور یافتن است. به عنوان نمونه فرض کنید به خانهParosia. پاروسیا]پ(

کند، پرسید، آیا پدر در خانه است؟ او نیز حضور او را تایید میاید، به محض ورود از مادر میپدری رفته
: 20ای که این واژه در آن بکار رفته)متیتوانیم او را ببینیم. آیهاتاقها نشسته نمیاما چون در یکی از 



234 
 

نشان  وشود به ما بگو که این امور کی واقع می»کنند( است. در اینجا شاگردان از مسیح سوال می3
 ماماًتظهور مسیح، :»توان نتیجه گرفتبا این توجه می«. پاروسیا[ و انقضای عالم چیست؟]آمدن تو

ه معنای ب «پاروسیا». بنابرایندر ابعاد دیدنی نیست و بخشی از آن شامل ابعاد نادیدنی خواهد بود
ما هنوز ا ،کندی زمین حضور پیدا میظهور بدون دیده شدن است. یعنی مسیح از تخت پدر تا حیطه

 هیچکس او را ندیده است. 

آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان »سا است( این ابعاد متعلق به کلی07: 0تسالونیکی0بر مبنای)

منظور از ابرها همان ابرهایی است «. در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم

لیسا ک ،ای است که در هنگام بازگشت مسیحکه مسیح را از چشم شاگردان پنهان کرد. این محدوده
ح در بخش اول بازگشت مسی د به چشم مردم دنیا نادیدنی است کهابه آنجا ربوده خواهد شد. این ابع

زمان دیدنی ظهور مسیح به وقوع خواهد پیوست که هر چشمی قادر  خواهد افتاد و بعد از آن،اتفاق 
 خواهد بود.های آسمان با برداشته شدن پرده به دیدن علنی]اپاکلیپسیس[ او

از امروز در باور ایمانداران جای داشت به طوری  ی بازگشت مسیح، بیشدر کلیسای قرن اول واقعه
[ استفاده Maranataی ماران اَتا]که با صراحت به هنگام تحیت یا سالم گفتن به یکدیگر از واژه

اگر کسی (»22: 01قرنتیان0)(،21: 22)مکاشفهکردند ـ یعنی خداوند بازگشت کند یا خداوند بیایدمی

های نهایت کلیسا در طول دوران در«. اَتاناتیما باد. مارانعیسی مسیح خداوند را دوست ندارد اَ

گرایی و حرکت در مسیر سیاست و قدرت گرفتن از دنیا، رفته رفته متمادی، با سطحی نگری و خرافه
رسالت خود را از دست داد و وارد قرون تاریک وسطی]جهالت کلیسا[ شد. هرچند شفافیت و 

ر آن زمان اند، اما اکثریت کلیسا دبرافراشتن بیرق سالمتی مسیح وجود داشتهوفادار همیشه در یبقیه
 ی حقیقی بازگشت مسیح به کلی برایآلوده بودند و آموزه ،تعلیمی الذکر و خرافاتِبه مسائل فوق

بش شد. تا اینکه در جنمعنی و فراموش شده بود و دیگر در کلیسا نیز تعلیم داده نمیایشان بی
ب ی دقیق کتای مارتین لوتر[ آرام آرام، ایمانداران به سوی مطالعه]جنبش معترضانهرفرماسیون

متوجه شدند که حقیقت بازگشت  عهد جدیدی عهد عتیق و همقدس روی آوردند و با بررسی و موازن
لیسا . باالخره کاما کلیسا در منتهای این موضوع اندیشه و حرکت نکردهمسیح همیشه وجود داشته، 

که در قرن اول راجع به بازگشت مسیح و سرنوشت  را م. بسیاری از حقایق و الهاماتی01ـ 07ن در قر
داران این آموزه وارد افکار ایمان در مکاشفه احیا کرد و مجدداًائیل و ملتهای دنیا وجود داشت کلیسا، اسر

 شد.
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جال، و کردند که هیتلر دی جنگ جهانی بسیاری چنین فکر میمتاسفانه در قرن بیستم با پدیده
گیری لشک مسیح نزدیک است. این موضوع موجبموسولینی نبی کاذب است، با این اوصاف آمدن 

هایی شد که با تمرکز بر این مسائل، دست به افراط در تعالیم و تفاسیر حقیقی کتاب مقدس نهضت
مریکای شمالی که هنوز آثاری از آن دوران الخصوص در آیسا اشاعه دادند، علید و آنها را در کلزدن

ائل اقتصادی و مرتبط با مس دارد. نگرش واعظین در این مجامع؛ سیاسی و ی کلیساهای خودرا بر تنه
 سازی ها پولو برگزاری سمینار ،توان با چاپ کتاب و جزوات مرتبطزمینی است که در اثنای آنها می

یقی ی افول باور، معانی حقندوه . نهایتاً اینسیحی را بر علیه دولتها تجهیز نمودو اقشار مبارز م کرد
هایی منفعت طلبانه و دنیایی رجحان دادند. اما خدا را شکر که آلو زیبای بازگشت مسیح  را به ایده

اء و اکثریت در حال احی بیداری این گروهِی وفادار، با ی بقیهامروز کلیسای حقیقی و مختون در زمره
 های دوران انحراف و نوگرایی را برخود دارد.ی کلیسایی است که زخمبازسازی تنه

 ایمانداران، یسیح وجود دارد، اما در بین همههای بسیاری در مورد بازگشت مهر چند تعالیم و آموزه
ابراین، بن«. باید بازگشت کندمیمسیح »ز نظر حقایق تفسیری وجود دارد کهموضوعی مشترک ا

اهد گشت خوی خود بازمسیح برای بار دوم و به جهت برقراری سلطنت هزارساله و بالشک متیقن
ی ما درسهای کتاب مقدس خصوصا عهد عتیق را راجع به ظهور اول و . لهذا الزم است که همهکرد

دیگر  مانند یهود ذهن خود را به سوی مسائل ی مسیح، در نمونه و تشبیه یاد بگیریم وبازگشت ثانویه
کردند که مسیح موعود یک پادشاهی زمینی را مانند داوود برقرار خواهد منحرف نکنیم. آنها فکر می
زمان ظهور اول مسیح، او را رد  ز اسارت خواهد رهانید، به همین خاطرکرد و با نابودی روم آنها را ا

 کردند و پادشاه حقیقی و آسمانی را به صلیب کشیدند. 
 کنیم که در میان انحرافاتتعلیم یلط و انحرافی در مورد بازگشت مسیح اشاره میدر ادامه به پنج 

 قیقتی آنها با حشناخت و موازنه تر هستند. سعی بر این است که باگسیل یافته از همه برجسته
 ی بازگشت مسیح در مسیر درست قرار بگیریم:واقعه

ی مترادف با واقعه، (01، 02ـ 7: 01(،)یوحنا21ـ 05: 00)یوحنارخی بازگشت مسیح را با استناد بهـ ب0
از طریق  کند که مندانستند، چرا که مسیح در این آیات برای شاگردانش تشریح میپنطیکاست می

ر حالی که هرگز این موضوع به معنای بازگشتن ثانوی مسیح نیست! القدس نزد شما خواهم آمد. دروح
ن ی وافد و مبرهن برای رد ایانتظار شاگردان برای بازگشت مسیح پس از نزول روح بر کلیسا، ادله
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شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید زیرا که آمدن خداوند (»1: 5موضوع است)یعقوب

 «.نزدیك است

کند ـ افراد بر ایشان بازگشت می آوردن ایمان پذیرش و معتقدند که مسیح به محض ـ برخی نیز2
خواندیم  ی اولبازگشت ثانوی مسیح در نجات مردم است. در حالی که با توجه به دالیلی که در نکته

 وضوع نیز از سوی کالم خدا مردود است.ماین 
م. بازگشت کرد و داوری بر  71د در سالـ برخی نیز براین باورند که مسیح در زمان تخریب معب3

دانند. آنها مطالب خود را با استناد  از آیاتی یهود و اورشلیم را در آن دوران، تاییدی براین موضوع می
کنند. در صورتی که آمدن خداوند در ( بیان می21: 01(،)متی00ـ 00: 01(،)لوقا2ـ0: 2چون)یوئیل

 عملی او بر دنیا نیست. داوری، لزوما به منظور بازگشت علنی و
د تا آنها را کناند که مسیح در وقت مرگ ایمانداران، بر ایشان بازگشت میـ برخی نیز بر این عقیده0

وارد جالل کند و این به معنای بازگشت علنی و حقیقی مسیح برای هر ایماندار است. این موضوع 
را که اگر مسیح به هنگام مرگ با ما شود، چنیز تنها یک نظریه است که از سوی کالم خدا رد می

مالقات خواهد کرد پس چه نیازی به قیامت از مردگان است. در این زمینه باید توجه داشت که به 
هنگام بازگشت مسیح، ابعاد مرگ و هاویه یکی از مسائلی است که مورد داوری قرار خواهد 

ـ 27: 01(،)متی7: 0)مکاشفه(،07ـ 01: 0تسالونیکی0(.)57ـ 50، 21ـ 25: 05قرنتیان0گرفت)
 (.50: 1(،)یوحنا03: 2(،)تیطس23ـ 20: 20(،)یوحنا21
های روحانی را در طول تاریخ کلیسا، بازگشت و ظهور ثانوی مسیح بر ـ برخی دیگر بیداری 5

: انددانند. این تئورسین نیز مطالب خود را از آیات انتهایی این سطر اقتباس کردهایمانداران می
ی (. هرچند مسیح خداوند در ابعاد روحانی با همه2ـ 0: 1(،)هوشع3ـ 0: 3(،)مالکی01، 5 :2مکاشفه)

 کند، اما این دلیل بر ظهور علنی و عملی وی بر کلیسا به صورت فردی و جمعی نیست.ما مالقات می

 شناخت ابعاد حقیقی بازگشت مسیح

اشاره شده، یعنی از هر  عهد جدیدفصل از  201مرتبه در 301حداقل در مورد بازگشت ثانویه مسیح،
ماماً به این ت عهد جدیدآیه یک آیه به بازگشت مسیح اختصاص یافته است. حتی برخی از فصول  25

رئوس مطالب خود را به نیز  عهد جدیداند و همچنین سه نویسنده از میان محررین موضوع پرداخته
 2ـ 0(،)05قرنتیان0(،)20(،)لوقا03قس(،)مر20اند)متیبازگشت ثانویه و علنی مسیح تعمیم داده

 تسالونیکی(،)یهودا(،)مکاشفه(. 
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نین استنباط توان چی بازگشت مسیح مورد نکته سنجی قرار نگرفته. میای به اندازههیچ تعلیم و آموزه
یی را عنی تمام چیزهاهای کلیسا است. یی عطف و تکمیل تمام آموزهکرد که بازگشت مسیح نقطه

، آموزیمالقدس، عطایا و.. میهای گناه، نجات، کفاره، قدوسیت، روحاعم از آموزه ،لیسادر ک که امروز
و  ،نهایتا باید در بازگشت مسیح جمع، خالصه، به نتیجه و تکمیل شود. تکاملی که از ظهور اول آیاز

ا اصوالً کتاب مقدس، ظهور اول و دوم مسیح ر ح ادامه خواهد داشت. به همین جهت،تا آمدن مسی
برد. به عنوان نمونه در به پیش می هماهنگ در موازات هم قرار داده و موضوعات مرتبط با آنها را

ی زمانی وجود دارد و ممکن دوهزار سال فاصله ،وجود اینکه بین ظهور اول تا به امروز برخی آیات با
است ظهور ثانویه مسیح بیش از این نیز مشمول زمان شود، اما هر دو واقعه را در کنار یکدیگر بیان 

 (.01: 01(،)پیدایش00ـ 03: 7(،)دانیال2ـ 0: 3(،)مالکی0: 00(،)زکریا21ـ 25: 01کنند)ایوبمی
قدسی است که توالی آن در تار و پود کتاب مقدس، بازگشت مسیح موضوعی مهم و اصلی کتاب م

ق خورد. در عهد عتیپیشگویی شده و مداوم در نمونه، تشبیهات و معانی عمیق روحانی به چشم می
بر ظهور ثانوی مسیح است. به عنوان  عهد جدیداصوالً تمرکز نویسندگان، بر ظهور اول مسیح و در 

 نمونه:

 لکن(»05ـ 00کند)یهوداآدم، در مورد ظهور مسیح صحبت میخنوخ: به عنوان هفتمین از نسل 

 هزار هزاران با خداوند اینك: گفت داده، خبر اشخاص همین یدرباره ،بود آدم از هفتم که خنوخ

 کارهای یهمه بر سازد، ملزم را دینانبی جمیع و نماید داوری همه بر تا. آمد خود مقدسین از

 «.گفتند او خالف به دینبی گناهکاران که زشت سخنان تمامی بر و کردند ایشان که دینیبی

عصا (»01: 01اسرائیل در مورد ظهور مسیح پیشگویی کرده است)پیدایشیعقوب: در مقام پدر بنی

از یهودا دور نخواهد شد. و نه فرمان فرمایی از میان پایهای وی تا شیلو بیاید. و مر او را اطاعت 

 «.خواهد بود هاامت

آب از (»01ـ 07، 7: 20بلعام: در مقام یک نبی در مورد بازگشت مسیح پیشگویی کرده)اعداد

دلوهایش ریخته خواهد شد. و بذر او در آبهای بسیار خواهد بود. و پادشاه او از اجاج بلندتر، و 

 او را خواهم دید لیکن نه االن. او را مشاهده خواهم نمود امامملکت او برافراشته خواهد شد. 

ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف نزدیك نی. ستاره
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موآب را خواهد شکست. و جمیع ابنای فتنه را هالک خواهد ساخت. و ادوم ملك او خواهد شد و 

دشمنانش)اهل(سعیر، مملوک او خواهند گردید. و اسرائیل به شجاعت عمل خواهد نمود. و کسی 

 «.شود، سلطنت خواهد نمود. و بقیه اهل شهر را هالک خواهد ساختعقوب ظاهر میکه از ی

وخداوند (»21: 51یک نبی در مورد ظهور مسیح پیشگویی کرده است)اشعیا ماشعیا: نیز در مقا

ای برای صهیون و برای آنانی که در یعقوب از معصیت بازگشت نمایند گوید که نجات دهندهمی

 (.1ـ  1: 03(،)05: 13«)خواهد آمد

:کنم ای عادل برای داود بر پا میآید که شاخهگوید: اینك ایامی میخداوند می(»1ـ 5: 23) ارمیا

و پادشاهی سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد 

ن خواهد شد و اسمی که به آن داشت. در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساک

 (.33ـ 31: 25«))یهوه عدالت ما(شود این است: یهوه صدقینونامیده می

( :21ـ 23: 30حزقیال«)ی یعنی بنده و یك شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند

شان خواهم خود داود را که ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان خواهد بود. و من یهوه خدای ای

ام. و عهد سالمتی را ی من داود در میان ایشان رئیس خواهد بود. من که یهوه هستم گفتهبود و بنده

و ایشان در بیابان به امنیت وذی را از زمین نابود خواهم ساخت با ایشان خواهم بست. و حیوانات م

ساکن شده، در جنگلها خواهند خوابید. و ایشان را و اطراف کوه خود را برکت خواهم ساخت. و 

ی خود و بارشهای برکت خواهد بود. و درختان صحرا میوه خباران را در موسمش خواهم بارانید

خود به امنیت ساکن خواهند  خواهد داد. و ایشان در زمینرا خواهند آورد و زمین حاصل خویش را 

شد. و حینی که چوبهای یوغ ایشان را شکسته و ایشان را از دست آنانی که ایشان را مملوک خود 

به   هاامتساخته بودند رهانیده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. و دیگر در میان 

ای که به امنیت، بدون ترسانندهتاراج نخواهد رفت و حیوانات صحرا ایشان را نخواهند خورد بل
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ساکن خواهند شد. و برای ایشان درختستان ناموری بر پا خواهم داشت. و دیگر از قحط در زمین 

 (7: 03«.)نخواهند گردید هاامتتلف نخواهند شد. و بار دیگر متحمل سرزنش 

ویای پسر انساندانیال: در مقام صدراعظم پادشاهان بابل و ایران، پیشگویی خود را در قالب ر 

و در ایام این پادشاهان خدای آسمانها سلطنتی را که تا ابداالباد (»05ـ 00: 2بسط داده است)دانیال

زایل نشود، بر پا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد، بلکه تمامی آن سلطنتها 

چنانکه سنگ را  و خواهد ماند.، مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابداالباد استوار هرا خرد کرد

دیدی که بدون دستها از کوه جدا شده، آهن و برنج و گل و نقره و طال را خرد کرد، همچنین 

شود مخبر ساخته است. پس خواب صحیح و خدای عظیم پادشاه را از آنچه بعد از این واقع می

 (.00ـ 03: 7«.)تعبیرش یقین است

 و بعد از آن (»21: 2اسرائیل در امپراتوری بابل است)یوئیلیوئیل: او یک نبی در دوران اسارت

ی بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران روح خود را بر همه

 (.20: 3«.)شما و جوانان شما رویاها خواهند دید

:ی اسرائیل را بقیهای یعقوب، من البته تمامی اهل تو را جمع خواهم نمود و (»03ـ 02: 2) میکاه

ای که در فراهم آورده، ایشان را مثل گوسفندان بُصره در یك جا خواهم گذاشت. ایشان مثل گله

آغل خود باشد، به سبب کثرت مردمان غوغا خواهند کرد. رخنه کننده پیش روی ایشان بر آمده 

ادشاه ایشان پیش روی اند و پاست. ایشان رخنه نموده و از دروازه عبور کرده، از آن بیرون رفته

 (.0: 0)و«ایشان و خداوند بر سر ایشان پیش رفته است

( :1ـ 5: 0ناحوم«)شوند و جهان از حضور وی متحرک کوهها از او متزلزل و تلّها گداخته می

گردد و ربع مسکون و جمیع ساکنانش. پیش خشم وی که تواند ایستاد؟ و در حدّت غضب او که می

 «.گرددها از او خرد میشود و صخرهو مثل آتش ریخته میتواند برخاست؟ غضب ا

( :1ـ 0: 03(،)00ـ 0: 02زکریا.) 
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( :0: 3مالکی«) اینك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد

باشید، ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی ساخت و خداوندی که شما طالب او می

 (.1: 0«.)آید! قول یهوه صبایوت این استباشید. هان او میکه شما از او مسرور می

ه کنند، اما باید توجآیات بسیار دیگری نیز در عهد عتیق وجود دارند که به ظهور مسیح اشاره می
ه چظهور دومی در کار نخواهد بود. بنابراین آیات مشار چه قبل و  ،داشت که تا ظهور اول اتفاق نیفتد

بعد از این سطر، ابتدا باید در ابعاد تاریخی و ظهور اول مسیح تفسیر شوند و سپس آنها را به ابعاد 
 (.22ـ 20: 2(،)امثال21ـ 1: 37روحانی یا بازگشت ثانوی مرتبط بدانیم: )مزمور

هر چند در موضوعات  نیز آیات بسیاری وجود دارد که به بازگشت مسیح اشاره دارند. عهد جدیددر 
اهیم تر هستند خوتر و وضیح، اما در ادامه به چندی از آنها که از همه برجستهتر به آنها اشاره شدهبلق

 پرداخت:

زیرا که پسر انسان خواهد آمد در (»27: 01مسیح در مورد بازگشت خود پیشگویی کرد)متی

زا خواهد ی خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش ججالل پدر خویش به اتفاق مالئکه

: 20(،)متی)23ـ 22: 20(،)3: 00(،)یوحنا33ـ 0: 20(،)37ـ 22: 07(،)لوقا01، 25ـ 0: 20«.)داد

 (.21: 22(،)05: 01(،)7: 0(،)مکاشفه27

و چون به سوی آسمان چشم دوخته (»00ـ 01: 0فرشتگان ظهور مجدد او را نوید دادند)اعمال

سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: ای مردان جلیلی هنگامی که او می رفت، ناگاه دو مرد بودند، می

چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال برده شد، باز 

 «.خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید

گردد و تا اوقات  پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو(»20ـ 01: 3پطرس:)اعمال

استراحت از حضور خداوند برسد. و عیسی مسیح را که از اول برای شما اعالم شده بود بفرستد، 

انبیای مقدس  باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیز که خدا از بدو عالم به زبان جمیعکه می

 (.01ـ 3: 3پطرس2)،«آن اخبار نمود خود، از
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(:07ـ 05: 0تسالونیکی0پولس«)وییم که ما که زنده و تا گا این را به شما از کالم خدا میزیر

آمدن خداوند باقی باشیم  بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز 

اول خواهند برخاست.  د و مردگان در مسیحشرئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد 

و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال  آنگاه ما که زنده

: 1(،)عبرانیان01ـ 7: 0تسالونیکی2(،)03: 2تیطس«.)کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود

 (.23ـ 22: 05(،)21: 00قرنتیان0(،)21

ر کنید. اینك دهقان انتظار پس ای برادران، تا هنگام آمدن خداوند صب(»7: 5یعقوب:)یعقوب

 «.کند تا باران اولین و آخرین را بیابدکشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر میمی

آیم و شما را برداشته و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می(»3: 00یوحنا: )یوحنا

: 0(،)مکاشفه3ـ 2: 3(،)21: 2یوحنا0«.)باشم شما نیز باشیدبا خود خواهم برد تا جایی که من می

7(،)22 :7 ،02 ،21.) 

ی همین لکن خنوخ که هفتم از آدم بود، درباره(»05ـ 00یهودا، شاگرد مسیح و برادر خداوند)یهودا

اشخاص خبر داده، گفت: اینك خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد تا بر همه داوری نماید 

دینی که ایشان کردند و بر تمامی سخنان زشت ی کارهای بیازد، بر همهدینان را ملزم سو جمیع بی

 «.دین به خالف او گفتندکه گناهکاران بی

 ایمان به جای نهادبا امر و یادگاری که مسیح در مراسم شام خداوند بر امروز ما ایمانداران نیز 

نان را بخورید و این پیاله را زیرا هر گاه این (»21: 00قرنتیان0شویم)بازگشت او را یادآور می

مراسم شام خداوند یادآور ظهور اول «. نمایید تا هنگامی که بازآیدبنوشید، موت خداوند را ظاهر می

و دوم مسیح است. ظهور اول؛ در پاره شدن بدن و ریخته شدن خون اوست که در سمبول نان و 
ع است که اکنون خداوند ما در آسمان شود و ظهور دوم؛ یادآوری و اعالن این موضوشراب معرفی می

 در مقوم شفیع و کاهن اعظم، تا زمان بازگشت مجدد ایستاده.

 



242 
 

 مخایل قبل از ظهور مجدد
 قبل از بازگشت مسیح عالئم وتوان به این نتیجه رسید که با استناد به آیاتی از کالم خدا می 

 شوند:ی منفی و مثبت تقسیم میعمدهاین عالئم به دو گروه هایی وجود خواهد داشت. نشانه

پسرفت و شیطانی داللت دارند که قبل از  گانعالئم به جنبه : اینهای منفیعالئم و نشانه

 بازگشت مسیح در دنیا اتفاق خواهد افتاد.
(پولس در این آیات در مورد بازگشت مسیح آگاهی مهمی 7ـ 0: 3تیموتائوس2ـ زمانهای سخت؛ )0

اما این را بدان که در ایام آخر ]زمانهای سخت[ »دهدقرار می ی وفادارانداران و بقیهار ایمرا در اختی

امروز هر لحظه زمینیان شاهد صعود سختیها هستند. امروز دنیا در مسیر عصر نوح «. پدید خواهد آمد

 (.37ـ 21: 07و لوط در حرکت است که منتهی به داوری خداوند خواهد شد)لوقا

و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید، زنهار مضطرب (»7ـ 1: 20طبیعی: )متیـ جنگ و بالیای 2

مشوید زیرا که وقوع این همه الزم است، لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملکتی با 

 (.07ـ 0: 1مکاشفه«.)ها در جایها پدید آیدمملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها و زلزله

 برای پیشبرد این نظام از سوی ،محوری[. طمعداری در دنیا]کاپیتالیسم، سرمایهصعود نظام سرمایهـ 3
 (.1ـ 0: 5انسانها، دنیا را به سوی رنج و فالکت سوق خواهد داد)یعقوب

آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت و (»20، 01ـ 1: 20و زحمات ایمانداران)متیـ جفا 0

بجهت اسم من از شما نفرت کنند. و در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یکدیگر را  هاامتجمیع 

 شودتسلیم کنند و از یکدیگر نفرت گیرند. زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می

 «.که از ابتدا عالم تاکنون نشده و نخواهد شد

ی، پرستی همچون عرفان، شیطانهایـ ایوا و تزویر بسیاری مبتنی بر افزایش باورها و مکتب5

گوید و لیکن روح صریحاً می(»0: 0تیموتائوس0(،)20، 00، 5ـ 0: 20گرایی و دیو پرستی)متیخرافه

 «.که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضلّ و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود

، 5: 20ـ انباشت و تکاثر، انبیای درویین و دجاالن ضد مسیح که اعالم حقانیت خواهند کرد)متی1
 (. 03(،)مکاشفه02ـ 0: 2تسالونیکی2(،)21ـ 23(،)00
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جیب، ثریت کلیسا در تعالیم انحرافی، عکـ انحراف و ارتداد بزرگ در کلیسا. قبل از بازگشت مسیح، ا7
تاد و کلیسا را از مسیر شناخت و خدمت درست منحرف خواهند سطحی و باورهای سیاسی خواهند اف

ی آمدن خداوند ما عیسی کنیم دربارهاما ای برادران، از شما استدعا می(»3ـ 0: 2تسالونیکی2کرد)

مسیح و جمع شدن ما به به نزد او، که شما از هوش خود بزودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، 

یا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده وای که گاز رساله نه از روح و نه از کالم و نه

است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد، اول واقع نشود و آن مرد 

 (.1ـ 3: 1(،)عبرانیان02: 20متی«.)شریر یعنی فرزند هالکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد

، 1ـ 7، 2یه یکدیگر و ظهور پادشاهی متحد دجال)دانیال فصولـ جنگ قدرتهای جهان برعل1
 (.20ـ 00: 01()مکاشفه03(،)مکاشفه فصل 00
ـ 07خود را گسیل خواهند داد)مکاشفه فصول ،ـ ترویج آیین بابلی که در قالب ادیان1

 (.01ـ 07(،)اشعیا5(،)زکریا01
د آمد، مبتنی بر این اتحاد، برادری ـ رونمایی دین و مذهبی جهانی که از اتحاد مذاهب بوجود خواه01

و آرامشی ظاهری به وجود خواهد آمد که در باطن کاذب است ـ امروز شاهد سناریوهایی مردود از 
آنان را با  هایکنند مسیحیت، یهودیت، اسالم و تمام شاخههایی هستیم که تالش میسوی میتینگ

 (.07هم متحد کنند)مکاشفه
ی و اقتصادی متحد که توسط یک شخص]دجال، ضد مسیح[ گیری حاکمیتی سیاسـ شکل00

مدیریت خواهد شد که بر تفکرات مردم دنیا تسلط کامل خواهد داشت. کالم خدا، این مجمع را با 

و آن ده شاخ که دیدی، ده پادشاه (»03ـ 02: 07کند)مکاشفهمیکنفدراسیون ده قدرت در دنیا معرفی 

یابند. اینها یك بلکه یك ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت می اندهستند که هنوز سلطنت نیافته

 .)دانیال«دهند. ایشان با بره جنگ خواهند نمود..رای دارند و قوت و قدرت خود را به وحش می

 (.3ـ 0: 0یوحنا0(،)22، 01: 2یوحنا2،)(7، 2فصول
ش هفت مهر و هفت ـ داوری و قضاوت خدا بر زمین که توام با نواخته شدن هفت شیپور، گشای02

 (.01ـ 1ی یضب خدا خواهد بود،)مکاشفه فصولپیاله



244 
 

اد این و ازدیبدیهی است که با گذر ادوار و زمانهای مختلف، هر ایمانداری شاهد صعود  کامالًبنابراین 
نگام که به ه ینسلو نهایت خود هستند، لذا تنها آن  که در حال رسیدن به اوج ها بودهپیشگویی

 ی فوران آنها خواهند بود.ده باشند شاهد نقطهآمدن مسیح زن

 : این عالئم به پیشرفت و آمادگی دنیا برای بازگشت مسیح اشاره دارند.های مثبتعالئم و نشانه

القدس به جهت پُری، بیداری، برکت و بازگشت انسانها از تمامی ملل به شناخت حقیقی ـ روح0
ریزش از دوهزار سال پیش در روز پنطیکاست آیاز شد عیسی مسیح بر مردم دنیا خواهد ریخت. این 

و مردم را در اعصار مختلف به آگاهی از نجات و بخشایش و پذیرش انسان گناهکار به سوی خداوند 
سوق داده است، اما در زمانهای آخر، این ریزش بیش از زمان نخستین و دوران توالی آن خواهد 

پس ای برادران، تا هنگام (»1ـ 7: 5(،)یعقوب25ـ 20: 00یان(،)روم07: 2(،)اعمال32ـ 21: 2بود)یوئیل

برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر  کشدآمدن خداوند صبر کنید. اینك دهقان انتظار می

کند تا باران اولین و آخرین را بیابد. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید زیرا که می

  (.27ـ 21 :00میانرو«.)آمدن خداوند نزدیك است

و به این بشارت ملکوت در تمام (»00: 20ی انجیل ملکوت به تمامی ملتها)متیـ شهادت و موعظه2

انجیل فیض با «. ؛ آنگاه انتها خواهد رسیدشهادتی شود هاامتعالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع 

ایش صلیب ـ کفاره و بخشانجیل ملکوت تفاوتی جزئی دارد، انجیل فیض صرفاً به کار مسیح بر 
گناهان مبتنی بر فیض داللت دارد، اما انجیل ملکوت نه تنها بر نجات و کار مسیح متمرکز است 
بلکه اقتدار و حاکمیت مطلق او را در پَس ظهور اول، زمان حال بر کلیسا و زمان بازگشت در شراکت 

ا از کند. انجیل فیض تنها ما رمیبا کلیسا و آیاز سلطنت علنی و عملی هزار ساله بر دنیا معرفی 
کند کند، در حالی که انجیل ملکوت ما را به همشکل مسیح تبدیل میاسارت و منجالب گناه آزاد می

ی وفادار این پیام را در کلیسا دهد. در زمانهای آخر، بقیهت میو در موازات روحانی آن دوران حرک
هایی فروزان از شهادت کار مسیح در تمام ن با مشعلخواهند شنید و اطاعت خواهند کرد و در اثنای آ

 جوارح زندگیشان به استقبال خداوند خواهند رفت.
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ـ ظهور حقایق و مکاشفات پنهان کالم خدا و درک و پایستگی آنها در زندگی فردی و جمعی 3

ها وعدهو کاهل مشوید بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث (»02: 1کلیسا)عبرانیان

 (.01ـ 1: 0یانس(،)افس03ـ 02: 01یوحنا«.)باشندمی

ـ بازگشت کلیسا به جالل نخستین و ظهور کلیسای امین و وفادار در میان اکثریت کلیساها، چرا 0
ای ادار نشانهی وفکه اکثریت در سازش و انحرافات مذهبی گرفتار خواهند شد، بنابراین طلوع این بقیه

پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما (»20ـ 01: 3گردد)اعمالتلقی میمثبت از بازگشت مسیح 

محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد. و عیسی مسیح را که از اول برای شما 

باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیز که خدا از بدو عالم به اعالم شده بود بفرستد، که می

 (. 32ـ 23: 5افسسیان«.)ای مقدس خود، از آن اخبار نمودزبان جمیع انبی

ـ تحقق دعای مسیح برای اتحاد ایمانداران بیدار و وفادارش. امروز شاهد این تحول از سوی کلیسا 5
ی سازی این زمرهالقدس هستیم که خداوند در اقصای جهان در حال تجهیز و آماده با اتکال به روح

 (.07وفادار است)یوحنا
ی کلیسا شاهد آخرین حصاد در کشتزار پادشاهی خداوند خواهد بود. بسیاری از انسانها به واسطهـ 1

مردم برداشته خواهند شد  القدس و همکاری زارعین امین، از میانریزش روح شناخت از سوی روح
ت ستوان به فصح، پنطیکای این موضوع در عهد عتیق جشنهای یهود بود که از آن میان مینمونه ـ

 (.23ها اشاره کرد)الویان فصلو خیمه

 توفیق یادگیری تعالیم و تجهیز برای بازگشت مسیح

به همین  !اینه رویدادی خیالی، فانتزی، تشبیهی و استعاره بازگشت مسیح یک واقعیت حقیقی است
عملی و در زندگی هیت و چند و چون آن را بیاموزیم خواهد که ماخاطر کالم خدا با صراحت از ما می

 و کاربردی مسیحی بکار ببریم، اما واقعا ماهیت این بازگشت چیست!؟
 او به عنوانبه هنگام بازگشت خوانیم. یـ عیسی همان شخصی است که در اناجیل در مورد او م0

 ه و، قیام یافتعیسی ناصری مرده ه در همان ماهیت یعنی؛، رویا و توهم نخواهد بود بلکیک شبح

فرشتگان به شاگردان گفتند: ای (»00: 0خواهد گشت)اعمالز از آسمان باز ه، روزی نیصعود کرد
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مردان جلیلی چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال برده 

 (.0: 00قرنتیان2«.)شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را  به سوی آسمان روانه دیدید

این موضوع تاکید کرد که روزی بازگشت خواهد کرد و پیروان خود را با خود ـ شخص عیسی نیز بر 2

آیم و شما را برداشته مکانی حاضر کنم، باز میو اگر بروم و از برای شما (»3: 00خواهد برد)یوحنا

 «.باشم شما نیز باشیدبا خود خواهم برد تا جایی که من می

زیرا (»07ـ 01: 0تسالونیکی0نیز ظهور خواهد کرد)برده شد در جسم  الـ همانگونه که در جسم با3

خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان 

در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم 

 «.و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بودشد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم 

الخصوص ایماندارانی که از لحاظ روحانی در علیـ بازگشت او از نگاه دنیا ناگهانی خواهد بود 0
: 01(،)مکاشفه3: 3(،)مکاشفه37ـ 32: 03(،)مرقس3ـ 0: 25(،)متی50ـ 31: 20خوابند)متی

چون دزد خواهد آمد که در آن لکن روز خداوند (»01: 3پطرس2(،)00ـ 0: 5تسالونیکی0(،)05

آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد پاشید و زمین و 

 «.کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد

د یا که چند روز طول بکش یعنی به این شکل نیست ـ ـ بازگشت او سریع، بدون تاخیر خواهد بود5

آیم. خوشابحال کسی که کالم نبوت و اینك به زودی می(»21، 02، 7: 22مسافتی را بپیماید)مکاشفه

آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را بحسب اعمالش این کتاب را نگاه دارد. و اینك به زودی می

 «.آیم!زودی میگوید: بلی، به جزا دهم. او که بر این امور شاهد است، می

اما چون پسر (»30: 25(،)21: 01(،)متی27: 01ی عظیم بازگشت خواهد کرد)متیـ مسیح در جالل1

ی مقدس خویش آید، آنگاه بر کرسی جالل خود خواهد انسان در جالل خود با جمیع مالئکه

 «.نشست

 (.30: 25(،)27: 01ـ مسیح با لشکر فرشتگان آسمان بازگشت خواهد کرد)متی7
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: 00تسالونیکی0مام مقدسین و ایمانداران با او بازگشت خواهند کرد و تا به ابد با وی خواهند بود)ـ ت1
ـ 00: 01(،)مکاشفه05ـ 00(،)یهودا7: 0(،)مکاشفه5ـ 0: 00(،)زکریا0: 2تسالونیکی2(،)01ـ 05

شته با آیم و شما را برداو اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می(»3: 00(،)یوحنا01

 «.باشم شما نیز باشیدخود خواهم برد تا جایی که من می

ـ 50: 05قرنتیان0ـ قیام ایمانداران وفات یافته و تبدیلشان به ایمانداران جالل یافته و فناناپذیر)1

سمان است که از آنجا نیز نجات دهنده اما وطن ما در آ(»20ـ 21: 3(،)فلیپیان21: 1(،)عبرانیان57

کشیم، که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به خداوند را انتظار می یعنی عیسی مسیح

«.  صورت جسد مجید او مصوّر شود، بر حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند

 همچنین خنوخ، موسی و ایلیا نیز در کنار مقدسین قیام کرده مسیح را همراهی خواهند کرد.
خدایان و آنانی که در مسیر شناخت و های آتش فروبرنده به جهت قصاص بیـ مسیح مانند زبانه01

 (.02ـ 3: 2(،)01ـ 7: 0تسالونیکی2اطاعت از انجیل در انحراف و اهمال هستند خواهد آمد)
بر مبنای پیشدانی و افکار ازلی خدا اتفاق خواهد افتاد،  ی بازگشت مسیح تماماًـ زمان و نحوه00

ن لحظه و ساعت، جز به خدا خبر نخواهد داشت. اما ما به عنوان ایمانداران از از آ هیچکسبنابراین 
آگاهی الزم را در اختیار ما  دوران اطالع خواهیم داشت، چون روح خدا نسبت به آن ایام فصل و آن
ـ 01: 3(،)اعمال01: 3پطرس2(،)2: 5تسالونیکی0(،)7: 0(،)اعمال31: 20)متیاست قرار داده

، نه فرشتگان در کس اطالع نداردپدر هیچولی از آن روز و ساعت غیر از (»32: 03(،)مرقس20

وه و شاهدین یه تاریخی برای آن لحظه مستند نیست. بنابراین هیچ ساعت و«. آسمان و نه پسر هم

سیح اند برای بازگشت مهستند که سعی داشته ی منحرف از میان چندین فرقهقهها دو فرادونتیست
نند، اما هرگز اتفاق نیفتاد ـ هیچگاه زمانی مشخص را برای بازگشت مسیح ساعتی را مشخص ک

 مشخص نکنیم و مراقب باشیم تا در دام این مستندات مردود نیز نیفتیم.

 ها در زندگی عملیکاربری فهم این عالئم و نشانه
با واقعیت و دارد تا زندگی خودمان را فهم و آگاهی از دوران بازگشت مسیح ما را به چالش وا می

هایی حقیقت بازگشت مسیح متناسب کنیم. در ادامه چند نکته را راجع به این آگاهی و دستورالعمل
 کنیمکه باید در این مورد بدانیم مطالعه می
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ندگی ز آورد تاما بوجود میو تسلی را در  نفس الف(ـ تعلیم درمورد بازگشت مسیح، حالتی از ازاله
 (،01: 05قرنتیان0(،)25ـ 21: 1(،)رومیان1ـ 1: 21(،)اعمال1: 23باشیم)اعمالمقدسی داشته 

ای حبیبان، االن فرزندان خدا (»3ـ 2: 3یوحنا0(،)03ـ 1: 3پطرس2(،)03: 2(،)تیطس5: 5)یالطیان

دانیم که چون او ظاهر شود، مانند او هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن می

و هر کس که این امید را بر وی دارد، خود را نکه هست خواهیم دید. خواهیم بود زیرا او را چنا

 «.سازد چنانکه او پاک استپاک می

ی ید هر روزه آنها را بیاد آوریم، خصوصاً هنگام برگزاربازگشت مسیح حقایقی هستند که با ب(ـ تعالیم
بنابراین آمدن او ارتباط دارد با (. 21ـ 21: 21(،)متی32ـ 23: 00قرنتیان0عشاء ربانی یا میز خداوند)

 مشارکت مستقیم، اتحاد و همدلی ما با یکدیگر.

پس بیدار (»03: 25(،)00ـ 02: 20پ(ـ بررسی این حقایق موجب بیداری ما در دعا خواهد شد)متی

 (.31ـ 30: 20لوقا«.)دانیدباشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی

القدس سوق خواهد داد و همچنین وی پری و اتکال به روحس و ت(ـ ادراک این تعالیم ما را به سمت
ما را قادر خواهد ساخت تا در امانت از عطایا و استعدادهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده برای 

ـ 00: 25(،)متی03ـ 0: 25پیشبرد و تجهیز شخصی و جمعی بدن مسیح استفاده کنیم)متی

ی ما پیش زیرا الزم است که همه(»00ـ 01: 5قرنتیان2)(،05ـ 0: 3قرنتیان0(،)27ـ 00: 01لوقا)(،)31

مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیك چه 

ایم و امیدوارم کنیم. اما به خدا ظاهر شدهایم، مردم را دعوت میبد. پس چون ترس خدا را دانسته

 «.هیم شدبه ضمایر شما هم ظاهر خوا

(، 37ـ22: 03گردد که همیشه در انتظار و دعا برای بازگشت باشیم)مرقسث(ـ بیداری موجب می

دانید که الحال ساعت و خصوصا ًچون وقت را می(»02ـ 00: 03(،)رومیان01ـ 0: 5تسالونیکی0)

ن وقتی تر است از آرسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم زیرا که االن نجات ما نزدیك

ی که ایمان آوردیم. شب منقضی شد و روز نزدیك آمد. پس اعمال تاریکی را بیرون کرده، اسلحه

 «.نور را بپوشیم
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کند که در زمان جفا و رنجها با قوت ج(ـ تعالیم در مورد بازگشت مسیح ایمانداران را تشویق می

پس ای برادران، تا هنگام آمدن »(1ـ 7: 5(،)یعقوب02: 2تیموتائوس2(،)37ـ 32: 01بایستند)عبرانیان

کند کشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر میخداوند صبر کنید. اینك دهقان انتظار می

تا باران اولین و آخرین را بیابد. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید زیرا که آمدن 

 «. خداوند نزدیك است

سبت دهد تا نتعالیم در زندگی روزمره این است که به ما هشدار میی عملی و کاربردی این چ(ـ جنبه
: 25(،)متی01ـ 7: 0تسالونیکی2به اعمال خارج از شناخت خدا]نفسانی و جسمانی[ ایستادگی کنیم)

 (.01ـ 30
 (.03ـ 31، 31ـ 20: 03گرداند)متیح(ـ این تعالیم ما را در امر بشارت راسخ می

 ی خدا به کمال خواهد رسانید. ابعاد زندگی ما را در اراده خ(ـ این تعالیم نهایتا تمامی

 ، آخرین کار مسیحداوری
بر  داوری مبتنیابعادی که  ای دوگانه دارد:وقت بازگشت داوری است که جنبه آخرین کار مسیح در

ا ، ابعادی که مشموالن آن نسبت به امانتهایشان داوری در مورد آنه1کالم خدا در آنها صورت گرفته

ای از این داوری را بر عهده خواهند داشت که مسلماً هر سه اقنومِ تثلیث جنبه. 2صورت نگرفته است

 در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
د در بایخدای قانون و نظم است، بنابراین راه، دستورات و فرامین او می و داور [ـ خدای پدر قاضی،0

گشت[ نسبت به انحراف از این امهات و عدم توبه]باز خطا وچارچوب نظم صورت بگیرد. هرگونه 
و آسمانها از انصاف او خبر خواهند داد. زیرا خدا (»1: 51آنها، مستلزم داوری و جزا خواهد شد)مزمور

: 31(،)اشعیا01: 1(،)مکاشفه1: 3(،)رومیان1: 001(،)مزمور22: 33(،)اشعیا7: 75مزمور«.)خود داور است
 .(1ـ 0: 3(،)مالکی01
ـ 22: 5[ـ همانگونه که خدای پدر قاضی و داور است خدای پسر نیز قاضی و داور است)یوحنا2

: 5ه(،)میکا1: 5(،)یعقوب01ـ 0: 00(،)اشعیا01ـ 07: 02(،)یوحنا51، 21، 01: 05: 1(،)یوحنا31

تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان (»1، 0: 0تیموتائوس2(،)3: 0ه(،)میکا0

دهم و به ظهور و ملکوت او، بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده داوری خواهد کرد قسم می
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ی کسانی است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه

ز در هرگکند که پمسیح در ارتباط با داوری اینگونه تشریح می«. دارندکه ظهور او را دوست می

زیرا روزی را (»30: 07کند، چرا که داوری به پسر سپرده شده است.)اعمالکسی را داوری نمی

مقرّر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معین فرمود 

: 0پطرس0(،)01: 2رومیان«.)و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید

(. 27: 1(،)عبرانیان31: 1(،)یوحنا0ـ 0: 02(،)اشعیا1ـ 1: 1(،)اشعیا00: 01(،)مکاشفه0: 0قرنتیان0(،)1ـ5
لکه به ب تنی بر عوامل طبیعی نیستبا وجود اینکه مسیح قاضی و داور است، اما هرگز قضاوت او مب

 روح و در کمال وضاحت خواهد بود.
که ابزارش آتش  اینکه روح فیض است، اما داوریستالقدس قاضی و داور است. او عالریم [ـ روح3

هنگامی که خداوند چرک دختران صهیون را بشوید و خون (»0: 0مصفی و پاک کننده است)اشعیا

القدس (. روح00ـ 7: 01یوحنا«.)اورشلیم را به روح انصاف و روح سوختگی از میانش رفع نماید

و بعد از روزی چند فِیلَکَس (»25ـ 20: 20د)اعمالدنیا را به گناه و عدالت محکوم و ملزم خواهد کر

ی ایمان مسیح ی خود دَرُسِال که زنی یهودی بود، آمده پولس را طلبیده، سخن او را دربارهبا زوجه

کرد، فِیلَکَس ترسان ی عدالت و پرهیزکاری و داوری آینده خطاب میشنید. و چون او درباره

او حامل روح کالم و «. صت کنم تو را باز خواهم خواندگشته، جواب داد که الحال برو چون فر

 پدر است. پسر است و داوری پسر نیز مبتنی بر کالمِ

 زمانهای داوری
ها در گذشته، برخی در زمان حال و برخی نیز متعلق به آینده هستند که در ادامه و بخشی از داوری

 کنیم؛شان بررسی میمجزا هرکدام را در موسم مشخصبه طور 

 های گذشتهداوری
ـ 0: 3در ابتدا داوری خود را بر مار و حوا قرار داد)پیدایش ، خدابعد از انتقال گناه به نسل انسان(ـ 0

20.) 
 (.0(ـ قائن به خاطر قتل برادرش هابیل مورد داوری خدا قرار گرفت)پیدایش2
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 (.1ـ 1نوح مورد داوری قرار داد)پیدایش فصول (ـ خدا تمام بشر را در زمان طوفان3
 (.00ـ 01(ـ خدا نسل بشر را در برج بابل داوری کرد)پیدایش0
 با آتش و گوگرد داوری کرد ی روزهای آخردر نمونهعموره را  خدا شهرهای سدوم و(ـ5

و همچنین سدوم و عموره و سایر بلدان نواحیِ آنها مثل ایشان چونکه زناکار (»7(،)یهودا01)پیدایش

 .«افتادند، در عقوبت آتش ابدی گرفتار شده، بجهت عبرت مقرر شدندشدند و در پی بشر دیگر 

اسرائیل را بگو، بنابراین بنی(»1: 1ی ده بال مورد داوری قرار داد)خروجخدا مصر را به واسطه(ـ 1

من یهوه هستم، و شما را از زیر مشقتهای مصریان بیرون خواهم آورد، و شما را از بندگی ایشان 

 (.02: 02(،)00: 7،)خروج«های عظیم نجات دهمد و به داوریرا به بازوی بلن رهایی دهم، و شما

ـ شورشیان اسرائیل بر علیه رهبری موسی و هارون را مورد داوری قرار (ـ خدا قورحیان 7
 (.31: 011(،)مزمور01داد)اعداد

ر ی او در زمان یوشع به خاطر سرقت از اموال ممنوعه در شه(ـ داوری عخان و خانواده1
 (.7اریحا)یوشع

در منظر رسوالن مسیح مورد داوری قرار  القدس،ره به خاطر دروغ به روح(ـ حنانیا و سفی1
توان به التفات رسید که خدا قادر است مردم را ها می(. بنابراین با تشریح این نمونه5گرفتند)اعمال 

 د.چه فرداً و چه جمعاً، مسئول و جوابگو قرار دهد و آنها را داوری کن

 های كنونیداوری

( بر زمین اجرا خواهد کرد. در این 21ـ 27های خود را مبنی بر )تثنیه فصولخداوند امروز نیز داوری
عصر  دراند و اطاعتی معین شدهبر اساس بیلعنتهایی که  هم دو فصل، هم شاهد برکات هستیم و

های تو انتظار تو طریق داوریپس ای خداوند در (»1ـ 1: 21)اشعیامشهود هستند کامالًحاضر نیز 

و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم و  .ایمرا کشیده

های تو بر زمین آید ی. زیرا هنگامی که داورطلبماندرونم تو را می در بامدادان به روح خود

مان الم خدا اجرای داوری را برای زدر این آیه، ک«. ی ربع مسکون عدالت را خواهند آموختسکنه

  کند:حال در دو جنبه معرفی می
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این داوری و  در واقعکاربری داوری، به جهت اصالح و احیا است نه نابودی.  ی مثبت:. جنبهالف

 پدری که فرزندانش را در طریق قائمهمچون  ،تادیب تنها برای بازگردانیدن ما به راه درست است
کند، طریقی که از ازل در فکر خدا بوده و تنها به شناخت و حضور او منتهی خواهد اصالح می

زیرا این زمان است که (»07: 0پطرس0(،)33ـ 03: 33(،)ایوب32ـ 30: 00؛  03ـ 0: 5قرنتیان0شد)

، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا ی خدا شروع شود؛ و اگر شروع آن از ماستداوری از خانه

ضب ی جلجتا، به جای ما و برای ما، زیر مسیح عیسی بر صلیب«. کنند چه خواهد شد؟اعت نمیرا اط

 شویم، از این جهتو داوری خدا قرار گرفت، بنابراین زمانی که ما اکنون متحمل داوری و قضاوت می
و تر بدیهی است آن داوری بسیار هولناک است که در انقضای عالم با دنیا داوری نشویم چرا که

آنکه به او ایمان (»20ـ 01: 3(،)یوحنا01: 5(،)رومیان3ـ 2: 2خواهد بود)رومیان تر از زمان حالعظیم

آرد، بر او حکم نشود؛ اما هر که ایمان نیاورد االن بر او حکم شده است، بجهت آنکه به اسم پسر 

بیشتر از نور  رای خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت یگانه

کند، روشنی را دشمن دارد زیرا هر که عمل بد می جا که اعمال ایشان بد است.دوست داشتند، از آن

کند پیش آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. و لیکن کسی که به راستی عمل میو پیش روشنی نمی

 «.آید تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده استروشنی می

ی منفی: کاربری این داوری در راستای قصاص، تنبیه، مجازات، هالکت نهایی، ابدی و . جنبهب

ناپذیر است. اگر انسان داوری خدا را در این دنیا نپذیرد و به ماندن در ذات گناهکار خود ادامه تغییر
داشت، چون خدا داوری گناه را  ای جز به داوری نهایی برای او وجود نخواهددهد، هیچ راه و گزینه

: 3(،)یوحنا32ـ 30: 00قرنتیان0(،)21ـ 20: 5(،)یوحنا01ـ 07: 0پطرس0پسر قرار داد)بر 

گوید: اگر کسی ی سوم از عقب این دو آمده، به آواز بلند میو فرشته(»00ـ 1: 00(،)مکاشفه31

ذیرد، او نیز از خمرِ وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پ

ی خشم وی بیغشّ آمیخته شده است، خواهد نوشید، و در نزد فرشتگان غضب خدا که در پیاله

و دود عذاب ایشان تا ابداالباد باال به آتش و کبریت، معذّب خواهد شد، مقدس و در حضور بره، 

او را پذیرد، شبانه  کنند و هر که نشان اسم. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش میرودمی
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هر چند ممکن است که امروز بخشی از آن داوری نیز دیده شود، اما نهایتا «. روز آرامی ندارند

دیده خواهد شد. بنابراین داوری خدا هم شامل ایمانداران  مجازات و قصاص نهایی در روز واپسین
بازگشت خواهد بود و برای  ایمانان. داوری برای ایمانداران به جهت احیا، اصالح واست و هم بی

 منتهی به قضاوت و هالکت است. جات خداوند مقاومت کنند که در مقابل فیض و ن یایمانانبی

 های آیندهداوری
 داوری آینده مشمول چند گروه خواهد شد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

مامی اطاعتی در تش و بیشیطان و فرشتگان خُدام او: شیطان که سبب اول و عاملیت گناه، شور ـ1

چاه هاویه]ابعادی ییر قابل دسترس در  ازگشت مسیح داوری خواهد شد. او دردر زمان ب هستی است
ود شتمام هزار سال، برای مدتی کوتاه رها میپس از ا گردد وزار سال محبوس میتنهایی[ به مدت ه
همچنین فرشتگان سقوط  (.21ای ابد نابود خواهد شد)مکاشفهی افروخته به آتش برو نهایتا به دریاچه

و (»1(،)یهودا3ـ 0: 1قرنتیان0(،)00: 01؛  30: 02(،)یوحنا1ـ 0: 2پطرس2کرده نیز داوری خواهند شد)

ند، در فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمود

عالوه بر شیطان و «. زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یوم عظیم نگاه داشته است

ـ 21: 1فرشتگان سقوط کرده این داوری در مورد دیوها و ارواح خبیث نیز اجرا خواهد شد)متی

و از او استدعا کردند که ایشان را نفرماید که به (»...31ـ 21: 1(،)لوقا21ـ 0: 5(،)مرقس30

 (. 21روند "اویهه"

ی همین اشخاص خبر لکن خنوخ که هفتم از آدم بود، درباره(»05ـ 00انسانهای گناهکار)یهودا ـ2

داده، گفت: اینك خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد تا بر همه داوری نماید و جمیع 

تمامی سخنان زشت که ایشان کردند و بر دینی که ی کارهای بیدینان را ملزم سازد، بر همهبی

 مجمال این بُعد از داوری، مشمول چند نکته است؛«. دین به خالف او گفتندگناهکاران بی

الف(. در زمان بازگشت مسیح، تمام گناهکاران یعنی اشخاصی که با او و شناخت خدای حقیقی 

کشید، عذاب می و شما را که(»01ـ 7: 0تسالونیکی2اند مورد داوری قرار خواهند گرفت)ضدیت داشته

با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود 
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شناسند و انجیل خداوند ما عیسی در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که  خدا را نمی

حضور خداوند   ، که ایشان به قصاص هالکت جاودانی خواهند رسید ازکنندمسیح را اطاعت نمی

ی ایمانداران از او تعجب و جالل قوت او هنگامی که آید تا در مقدسان خود جالل یابد و در همه

ت دنیای ما تح ،قبل از بازگشت مسیح«. کنند در آن روز، زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید

پرستش شیطان خواهد تسلط ضد مسیح و دجال خواهد بود که با رهبری نبی کاذب همه را وادار به 
 ( به جزئیات و زمان این واقعه پرداخته است.01ـ 03کرد)مکاشفه فصول

تحت تاثیر و تسلط شیطان قرار دارند. آنها به  کامالًب(. دجال و نبی کاذب نیز دو انسان هستند که 
ن با ایواهند شد انسانهای گناهکار داوری خ در کنار ،ایفال مردم به ضد خداعنوان عاملیت شورش و 

ـ  ایمانیارتداد و بی . چون گناهِشوندی آتش و عذاب میرد دریاچهقبل از همه وا، تفاوت که آنها
بزرگترین گناهی است که راهکاری  در ازای مجازات گناه انسان، مسیحرد کردن خون و کفاره یعنی؛ 

 برای آن نیست.
رنوشـت ن سـمقدسی به معنای تعییـ داوری انسانهای نجات یافته: داوری در معنی ضمنی و کتاب 3

مثـبت: سنجش،  0: مجازات و هالکتمنـفی»م خدا، داوری را از هر دو ابعادیا وضعیـت است، لهذا کال
ه امانتشان بکند که نتیجتاً به سرنوشت و جایگاه انسانها نسبت تعریف می «2تعیین جایگاه و پاداش

یافته برای هالکت و یا سلب نجات آنها نیست! بلکه داوری انسانهای نجات  بنابراین اشاره دارد.
. این داوری بر اساس امانت، رشد، خدمت و شان استداوری آنها برای تعیین جایگاه و سرنوشت

 ی مهم خواهد بود:ی زندگی آنها صورت خواهد گرفت که مشمول سه نکتهثمره
 یی گناهان خود را بواسطها جریمهم در واقعالف ـ تمام ایمانداران در صلیب جلجتا داوری شدند، 

ایم. او به جای ما و به نمایندگی از جانب ما داوری شد، ی عیسی مسیح پرداخت کردهخون و کفاره
 اند و دیگر نیاز به داوری مجدد نیست.بنابراین گناهان ما یکبار برای همیشه داوری شده

ی ی ایمانداران با توجه به منطق نکتههکنند: همی داوری را طی میب ـ اکنون ایمانداران پروسه
د. ننجسالقدس میاول، یکبار در گذشته و صلیب جلجتا داوری شدند، اما اکنون ایشان خود را در روح

ح در جهت اصال تا القدس در پی این سنجش، تادیب پدرانه را در زندگی ما بکار خواهد بردروح امروز
ـ 5: 02(،)عبرانیان32ـ 23: 00قرنتیان0و جدایی انحرافات به رشد و بلوغ در شناخت خداوند برسیم)

ـ 31: 01(،)عبرانیان20: 5تیموتائوس0(،)07: 0پطرس0(،)31: 32(،)تثنیه5ـ 0: 51(،)مزمور00
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ت؛ من مکافات خواهم گوید انتقام از آن من اسخداوند میشناسیم او را که گفته است: زیرا می(»30

داد. و ایضاً: خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود. افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک 

 «.است

ی کار، خدمت، شباهت و امانتشان نسبت به عیسی مسیح پ ـ ایمانداران در آینده نیز برای ثمره
ـ 01: 00(،)رومیان37ـ 31 :02(،)متی07: 0یوحنا0(،)00ـ 01: 5قرنتیان2داوری خواهند شد)

 هاامتو (»01: 00(،)مکاشفه05ـ 00: 3قرنتیان0(،)1، 0: 0تیموتائوس2(،)01ـ 07: 02(،)یوحنا02

و تا بندگان  خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود 

رگ اجرت دهی و مفسدان خود یعنی انبیا و مقدسان و ترسندگان نام خود را چه کوچك و چه بز

  «.پاداش سلطنت با مسیح است:»ثمره این داوری«. زمین را فاسد گردانی

در آن زمان، هر ایماندار به طور مجزا در حضور تخت داوری مسیح خواهد ایستاد و نسبت به امانتش 
مان زسنجیده خواهد شد. الزم به ذکر و توجه است که این تخت داوری، قبل از سلطنت مسیح و در 

جفای هفت ساله خواهد بود که مسیح کلیسای خود را مخفیانه و در ابعاد نادیدنی خواهد سنجید. بعد 
از هزار سال سلطنت علنی مسیح، تخت داوری سفید به جهت داوری و تعیین سرنوشت ابدی تمام 

 اند برپا خواهد شد.انسانهایی که در طول تاریخ، بر زمین زندگی کرده
در یونان باستان که زادگاه بازی  است ـ« تقدیم جایزه»ی به معنایر اصل زبان یونانی داوری دواژه

جایزه خود را از داور و یا کسی که  ،که شخص برنده ی خود بود، زمانیهای متداول زمانهو فستیوال
 متخت داوری از سَکوی اعالبنابراین . بود« داوری»کرد به معنایکرد دریافت میبازی را قضاوت می
معیار داوری یک ایماندار در زمان بازگشت لهذا، یا مدال، در المپیک گرفته شده.  برنده و تقدیم جوایز

مسیح، حفظ امانت در خدمت و شناخت خدا و تبدیل به صورت و شباهت مسیح است که مطابق آن 
عنای ه مپاداش دریافت خواهیم کرد. این پاداش شامل چندین تاج نفیس و گرانبها خواهد شد که ب

 داشتن لیاقت و شایستگی به جهت ورود به سلطنت علنی با مسیح هستند:

نها آ شهدای کلیسا در نظر گرفته شده، چونکهبه طور مخصوص برای  ، این تاج"تاج حیاتـ 0

اند. آنها نه تنها حیات خود را باز خواهند یافت بلکه به حیات خودشان را برای خداوند قربانی کرده

 از آن(»01: 2(،)مکاشفه02: 0د به سلطنت با مسیح نیز به وفاق خواهند رسید)یعقوبشایستگی ورو
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. اینك ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه مترس زحماتی که خواهی کشید

کرده شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو 

 «.دهم

ر کنند ـ منظو، این تاج برای کسانی در نظر گرفته شده که قوم خدا را خدمت می"جالل تاجـ 2

ی خدا را که در میان شماست بچرانید گله(»0ـ 2: 5پطرس0شبان، رهبر، معلمین و خادمین است)

ت سود قبیح بلکه به رغبت؛ و نه هو نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه بج

، تا در وقتی که رئیس های خود خداوندی بکنید بلکه بجهت گله نمونه باشیدر قسمتچنانکه ب

 «.ی جالل را بیابیدشبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده

، این تاج از آن کسانی خواهد بود که در خدمت بشارت و هدایت مردم در پای مذبح "تاج فخرـ 3

چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر  زیرا که(»21ـ 01: 2تسالونیکی0اند)صلیب ساعی بوده

شما نیستید در حضور خداوند ما عیسی در هنگام ظهور او؟ زیرا که شما جالل و خوشی ما 

 «.هستید

و در  را در امانت به کمال رسانیده ی خود، مخصوص ایماندارانی است که دوره"تاج عدالتـ 0

اج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند بعد از این ت(»1: 0تیموتائوس2اند)تقدس زندگی کرده

ی کسانی که ظهور او داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه

 «.دارندرا دوست می

های و کسب بدن این تاج متعلق به تمامی ایمانداران است که در هنگام قیام ،"تاج غیرفانیـ 5

و  دنیایی وافد ،آنها داده خواهد شد تا بتوانند در خوشی دائم حضور خدافانی به جالل یافته و ییر

کشد؛ و هر که ورزش کند در هر چیز ریاضت می(»27ـ 25: 1قرنتیان0ییرفانی را تجربه کنند)

دوم، نه چون کسی که شك فانی را. پس من چنین میج فانی را بیابند لکن ما تاج غیراما ایشان تا تا
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دارم، سازم و آن را در بندگی مینم نه آنکه هوا را بزنم. بلکه تن خود را زبون میزو مشت میدارد؛ 

 «.مبادا چون دیگران را وعظ نمودم، خود محروم شوم

 القدس: روحبخش هفدهم

های کالم خدا و ارکان حقیقی نجات برای انسان القدس یکی از مهمترین آموزهشناخت و وفاق با روح
صیت شخ است که هر ایماندار تمام تالش خود را در این زمینه بکند تا ماهیت،است، بنابراین الزم 

 از بشناسد. در طول خط سیر کتاب مقدسسوم از تثلیث  عنوان اقنومالقدس را به و عملکرد روح
. ی الهی مشغول استالقدس فعاالنه در انجام اراده، روح[نجات انسان[ تا به انتها]ابعاد خلقت] ابتدا

ت  کند که در تکاپو برای خلقاز همان خطوط اول به فعالیت او اشاره می ؛ کتاب مقدسوان نمونهبه عن

در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را (»2ـ 0: 0و کاری است که خدا باید در انسان انجام دهد)پیدایش

در «. آفرید. و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه. و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت

القدس هستیم که کلیسا را در مقام عروس منکوهه پایان کتاب مقدس نیز باز شاهد فعالیت روح

و روح و (»07: 22کند)مکاشفهدعوت به دعا و تشویق به پایداری برای بازگشت وی می ،مسیح

 ششنود بگوید: بیا! و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهو هر که میگویند: بیا! عروس می

زاران القدس هلهذا مابین آیات مذکور از پیدایش تا مکاشفه، روح«. قیمت بگیرددارد، از آب حیات بی

سال است که در انجام اهداف الهی در حرکت است به طوری که در تمامی کتب کتاب مقدس به 
 هایی از فعالیت او را دید.توان نشانهوضوح می

را به خود اختصاص  لقب 01حداقل  صرف شده و عهد عتیقبار در  11القدس بیش از ی روحواژه
لقب برای وی بکار برده شده  31بار به این نام اشاره شده و  211بیش از  عهد جدیددر داده است. 

 القدس اشاره نشده؛ دوم و سومتنها کتبی که مستقیما به نام روح عهد جدیدکتاب  27است. از میان 
 القدس تنها بر روی قوم منتخب]اسرائیل[ و انسانهاییعهد عتیق، روحبر خالف اینکه در  یوحنا است.

هد عگرفت، اما بارها از زبان همین انبیا پیشگویی شده بود که در مانند انبیا قرار می انگشت شمار

                                                           
  یونانی است. به معنای عنصری مستقل و اصیل ـ عنصری که از چیزی گرفته نشده و چیزی هم از آن گرفته  ایاقنوم واژه

 نشده است. شخصیتی مجزا در تثلیث اقدس.
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خواهد  ریخته القدس بر تمامی کسانی که مشتاق شناخت و دریافت نجات مسیح هستندروح جدید
 شد.

هایی شبه مسیحی و انحرافی نیز] شاهدین یهوه، عرفان حلقه و..[ وجود البته از میان این مردم، فرقه 
ترین اند، مهمترین و اساسیاستفاده کرده القدس سوء تعبیر ورک و خدمت روحاند که از نام مباداشته

نها القدس را تکه روح معهود بر دیگر مطالب برتری دارد این است اتانحرافمطلبی که از میان این 
های ین فرقها بنابراین الزم است که تعالیم کنند،هوشمند و متفکرانه معرفی مییک نیروی نفوذی، 
 منحرف را بشناسیم.

 ی مهم است که از کتاب مقدس به اشتباه گرفته شده:، مشمول چهار ادلهیقسوء تفسیر در این فر
کند و این واژه در اصل زبان معرفی می« روح خدا»القدس رااز آنجایی که کتاب مقدس، روح (ـ 0

ی ییر شخص و اجنبهمعهذا دارای است، « نَفَس، باد، وزش باد»به معنای«  Numaنوما»یونانی
باد و  دالقدس را عنصری ییر قابل روئیت و نیرویی فعال در طبیعت ماننروحاست. آنها  شخصیتی

 کنند.( مستند و نقل قول می1ـ 5: 3(و )یوحنا7: 01مطالب خود را از)اشعیاپندارند و س مینَفَ
القدس در کتاب مقدس به سمبولهایی فاقد شخصیت یا دارای متریال مانند (ـ از آنجایی که روح2

القدس شخص نیست و فاقد شخصیت است. در آب، باد، آتش، مُهر و روین تشبیه شده، پس روح
 ایشان باید توجه داشت که القابی اینچنین در کتاب مقدس، حتی برای پسر خدا]عیسی مسیح[جواب 

م . این القاب تنها تشبیهی و سمبولیسبکار رفتهکه شخصی مشخص و دارای شخصیت است نیز 
 رد!؟توجیه ک« بره، صخره یا شیر و..»توان القاب مسیح را به عنوانهستند، بنابراین چگونه می

القدس را مرموز، ابهام آمیز و فعالیتی در خفا ه فاحش دیگر این است که آنان کار روح(ـ اشتبا3
واگویه کنیم  دنبای چون عمل او ییر قابل روئیت است، پس اما این نیز دلیلی مبرهن نیست! بینند،می
« خدا روح است»کهکند ( تشریح می20: 0شخص و شخصیت نیست. کالم خدا در)یوحنا« روح»که 
توار القدس نیز بر همین اصول اسروحوجود اگر خدا شخص نیست و شخصیت ندارد،  راین واقعیت؛بناب

 است.
بسیار مشکل  این فریق منحرف برای ایمانداران« لقبی الهی»به عنوان « القدسروح»رک (ـ د0

نها اند فهم آهمیشه وجود داشتهای در هر خانواده های انسانیِ پدر و پسرنمونه است، اما از آنجایی که
اه القدس در جایگتر است. به همین خاطر؛ عدم شناخت روحب الهی برای ایشان ملموسبه عنوان القا

 گذار شده.اش موجب انکار ابعاد شخصیتی او در میان این جماعت بدعتحقیقی
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ه را یک ایماندار نباید بکنیم که چی مقابل این تفکرات اشاره میدر ادامه، به چهار دلیل در نقطه
 الذکر فکر کند.ی فوقچهار نکته

افت با ب کامالًالقدس تنها یک انرژی آزاد، تفکر هوشمند و نافذ است، (ـ تفکر به این که روح0+
 تعلیمی کتاب مقدس مغایرت دارد.

ه کالم کتوانیم او را پرستش کنیم، چرا القدس فاقد شخصیت و سمبولیک باشد، ما نمی(ـ اگر روح2+
 دهد که یک نیروی فاقد شخصیت)بت( را پرستش کنیم.خدا به ما اجازه نمی

القدس دهد که نتوانیم احترامی شایسته را به روحدر ابعادی قرار می را (ـ تعالیم انحرافی فوق، ما3+
رار ق توانیم با او در رابطه، نمی«شخص»بدانیم نه یک « چیز»القدس را صرفا یک بگذاریم، اگر روح

همه چیز فاقد ارزش و احترام  پس فاقد شخصیت است ، و چون در نظر ما یک طرف رابطهبگیریم
 خواهد بود.

زنده،  یی ما با خدا هرگز رابطهالقدس شخص نیست و فاقد شخصیت است، پس رابطه(ـ اگر روح0+
باد  روین، آتش و ی آب،حیاتی و مشارکتی نیست. به هیچ وجه امکان برقراری رابطه با خدا بواسطه

 میسر نخواهد بود. 

 القدس شخص و دارای شخصیت استروح
حتما در این زمینه باید توجه داشت که الوهیت به سه اقنوم تثلیث نسبت داده شده، پس اگر  

نچنین فرض باید ایالقدس را تنها یک سمبول و نیرویی نافذ در نظر بگیریم، پدر و پسر را نیز میروح
و تنها یک نیروی فاقد شخصیت)بت( هستند. اما چون پدر و پسر هر دو شخص و کنیم که هر د

القدس نیز شخص و دارای شخصیت است. برای اثبات این حقیقت دارای شخصیت هستند، نتیجتاً روح
 کنیم:در کتاب مقدس بدیهیاتی عالی وجود دارد که در ادامه چندی از آنها را مطالعه می

« روح»یشود. با وجود اینکه کلمهمعرفی می "واژگان شخصی"ب مقدس با القدس در کتاالف ـ روح
القدس از کلماتی استفاده کرد که دارای شخصیت بودند حالتی خنثی دارد، اما مسیح در معرفی روح

مانند؛ او، از او، در او... که همه به شخصی فاعل اشاره داشتند نه عنصری فاقد شخصیت، چون اگر 
راً القدس اکثسیح در معرفی روحکرد. مدر آن یا از آن، استفاده میگانی مانند؛ آن، چنین بود از واژ

 (.00ـ 7: 01(،)یوحنا27ـ 21، 01ـ 05: 00برد به عنوان نمونه)یوحناواژگانی مذکر را بکار می

 شخصی معرفی شده: "القدس در کالم خدا با صفاتیب ـ روح
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داند و او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح را می(»27: 1است)رومیان «تفکر»القدس دارای *روح

 (.03ـ 01: 2قرنتیان0«.)کندی خدا شفاعت میزیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده

لکن در جمیع اینها همان یك روح فاعل است که (»00: 02قرنتیان0است) «اراده»القدس دارای *روح

 «.کندد تقسیم میخو هر کس را فرد بحسب  اراده

کند، و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می(»27ـ 21: 1است)رومیان «احساس»القدس دارای *روح

کند به ، لکن خود روح برای ما شفاعت میدانیمباید نمیزیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که می

داند زیرا که او می شود بیان کرد. و او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح راهایی که نمیناله

و او ما را نیز (»1: 0(،)کولسیان31: 05رومیان«.)کندبرای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می

 «.که در روح است خبر داداز محبت شما 

 .«تسلی دهنده»شود به عنوان نمونه؛معرفی می "القاب شخصی"القدس در کالم خدا با پ ـ روح
که « فیعش»و همچنین  شخصیت، قادر به تسلی کسی نیست قدیا عنصری مادی و فا« چیز»یک 

منطق اول نیز برای آن صادق است. این القابی است که به شخص عیسی مسیح نیز نسبت داده 

فرستم آید، یعنی روح لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می(»21: 05شده)یوحنا

 «.شهادت خواهد دادراستی که از پدر صادر میگردد، او بر من 

 است که تنها در مورد یک شخص کاربرد دارد، به عنوان نمونه:  "القدس دارای عملکردت ـ روح

لکن در جمیع اینها همان یك روح فاعل است که هر (»00: 02قرنتیان0کند)می «کار»القدس *روح

 «.کندکس را فرد بحسب اراده خود تقسیم می

بر ما کشف نموده است، اما خدا آنها را به روح خود (»01: 2قرنتیان0کند)می «تفحص»القدس*روح

 «.کندزیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می

بودند، چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می(»2: 03کند)اعمالمی «صحبت»القدس*روح

سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن القدس گفت: برنابا و سولس را برای من جدا روح

 (.0: 0تیموتائوس0(،)21: 01(،)متی2: 32سموئیل2(،)7: 2مکاشفه«.) امخوانده
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معهذا سالهای بسیار با ایشان مدارا نمودی و به روح (»31: 1دهد)نحمیامی «شهادت»القدس*روح

نگرفتند. لهذا ایشان را به  ی انبیای خود برای ایشان شهادت فرستادی، اما گوشخویش به واسطه

 (.21: 05یوحنا«.)های کشورها تسلیم نمودیدست قوم

نه  همین است او که به آب و خون آمد یعنی عیسی مسیح.(»1: 5یوحنا0است) «شاهد»القدسروح*

 «.دهد، زیرا که روح حق استبه آب فقط بلکه به آب و خون. و روح است آنکه شهادت می

القدس که پدر او را به اسم لیکن تسلی دهنده یعنی روح(»21: 00است)یوحنا «مدرس»القدس*روح

فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد من می

 «.آورد

 و روح نیکوی خود را به جهت تعلیم ایشان دادی و منّ(»21: 1دهد)نحمیامی «فرمان»القدسروح*

 «.خویش را از دهان ایشان باز نداشتی و آب برای تشنگی ایشان، به ایشان عطا فرمودی

و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری (»00ـ 1: 01کند)یوحنامی«توبیخ»دسالق*روح

زد آورند. و اما بر عدالت، از آن سبب که نملزم خواهد نمود. اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی

روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حکم پدر خود می

 .«شده است

کند، و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می(»21: 1کند)رومیانمی «دعا و شفاعت»القدس*روح

کند به ت میدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعزیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که میباید نمی

 «.شود بیان کردهایی که نمیناله

آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او (»0: 0کند)متیمی «هدایت»القدس*روح

 «.را تجربه نماید
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ولیکن چون او یعنی روح (»03: 01)یوحنااست« جمیع راستی»سکاندار ایمانداران به القدس*روح

کند بلکه به آنچه راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی راستی آید، شما را به جمیع

 «.شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد

او مرا جالل خواهد داد (»00: 01ما عیسی مسیح است)یوحنا «ی خداوندجالل دهنده»القدسح*رو

 «.خبر خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما

عیسی در جواب گفت: (»1، 5: 3یوحناکند)جدید را در ما آیاز می حیاتی «تولدی تازه»القدس با*روح

گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا آمین، آمین به تو می

 «.است شود. آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح

و خداوند گفت: روح من در انسان دائم داوری (»3: 1انسانها است)پیدایش «داور»القدس*روح

 «.بیست سال خواهد بود نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است. لیکن ایام وی صدو

و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری (»1: 01کند)یوحنامی «ملزم»القدسانسانها را *روح

 «.ملزم خواهد نمود

به من نزدیك شده، این را بشنوید. از (»01: 01است)اشعیا «فرستنده پیام و پیامبران»القدس*روح

ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا هستم و االن خداوند یهوه مرا و 

 .«روح خود را فرستاده است

عبادت خدا و روزه چون ایشان در (»2: 03کند)اعمالمی«خدمتدعوت به »القدس انسانها را*روح

القدس گفت: برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان بودند، روحمشغول می

 (.21: 21اعمال«.)امرا برای آن خوانده

یلپس گفت: آنگاه روح به ف(»21: 1کند)اعمالهدایت می «خدمت مسیح»القدس انسانها را به *روح

 (.7ـ 1: 01(،)اعمال01: 01اعمال«.)پیش برو و با  آن ارابه همراه باش
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ولی هر کس را (»00ـ 7: 02قرنتیان0به بدن مسیح است) «ی هدایای روحانیدهنده»القدس*روح

شود و شود. زیرا یکی را بوساطت روح، کالم حکمت داده میظهور روح بجهت منفعت عطا می

و دیگری را نعمتهای شفا  بحسب همان روح. و یکی را ایمان به همان روحدیگری را کالم علم، 

دادن به همان روح. و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری 

را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. لکن در جمیع اینها  همان یك روح فاعل است که هر 

 «.کندخود تقسیم میکس را فرد بحسب اراده 

 شود:معرفی می "القدس به عنوان شخصی دارای احساساتث ـ در کتاب مقدس روح

و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم (»31: 0شود)افسسیانمی «محزون»*او

 «.، محزون مسازیدایدشده

کنید که آن کس، مستحق گمان میپس به چه مقدار (»21: 01گیرد)عبرانیانر میاقر «مورد اهانت»*او

تر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس عقوبت سخت

 «.حرمت کرد؟گردانیده شد، ناپاک شمرد و روح نعمت را بی

آنگاه پطرس گفت: ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر (»3: 5گویند)اعمالمیالقدس دروغ * به روح

 «.القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داریاست تا روح ساخته

هر نوع گناه و کفر از انسان  گویماز اینرو، شما را می(»32ـ 30: 02توان به او کفر گفت)متی*می

القدس از انسان عفو نخواهد شد. و هر که بر خالف پسر انسان شود لیکن کفر به روحآمرزیده می

القدس گوید، در این عالم و در عالم آینده، مرزیده شود اما کسی که بر خالف روحسخنی گوید، آ

 «.هرگز آمرزیده نخواهد شد

کشان که به دل و گوش نامختونید، شما ای گردن(»50: 7توان در مقابل او مقاومت کرد)اعمال*می

 «.کنید، چنانکه پدران شما همچنین شماالقدس مقاومت میپیوسته با روح
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به کنیسه لیبرتینیان و  ای که مشهور استو تنی چند از کنیسه(»1: 1توان او را آزمود)اعمالمی*

 «.کردندتیفان مباحثه میقیروانیان و اسکندریان و از اهل قلیقیا و آسیا برخاسته، با اس

ه، اما ایشان عاصی شده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشت(»01: 13*او را رنجانید)اشعیا

 «.دشمن ایشان شد و او خود با ایشان جنگ نمود

 «.روح را اطفا مکنید(»01: 5تسالونیکی0توان او را فروکش کرد)*می

ه ای بایمانداران بر در قلب و وجود القدس یک شخص است که حضور و اقامت خدا رادر نتیجه؛ روح
 کند.ی خدا تثبیت میانجام رسانیدن اراده

 القدسالوهیت روح

ها یک شخص و دارای شخصیت است، بلکه الوهیت کامل و مطلق نیز در او ساکن القدس نه تنروح
ثلیث تاست و همیشه با تثلیث در ارتباط بوده ـ منظور الوهیتی است که از ازل بین هر سه اقنوم 

 . در تصدیق این موضوع آیات متعددی در کالم خدا وجود دارد به عنوان مثال:وجود داشته

 امتها را شاگرد سازید پس رفته، همه(»01: 21ن در هنگام تعمید آب)متیامان مسیح به شاگردـ فر0

القدس همیشه در کنار پدر و بنابراین روح«. القدس تعمید دهیدو ایشان را به اسم اب و ابن و روح

در و فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پ(»00: 03قرنتیان2پسر بوده و تا به ابد نیز خواهد بود)

 (.7: 5یوحنا0«.)القدس با شما بادشراکت روح

: 05(،)یوحنا21، 01: 00کند)یوحناالقدس را متصل به خود معرفی میـ مسیح در تعالیمش پدر و روح2

القدس موعود پس چون به دست راست خدا باال برده شد، روح(»33: 2(،)اعمال03ـ 7: 01(،)یوحنا21

 «.شنوید ریخته استو میبینید را از پدر یافته، این را که شما حال می

متمایز و  کامالًی دارد، اما شخصی سر ارتباط ذاتی و الهالقدس با پدر و پـ عالریم اینکه روح3
 :کنندصدیق میمشخص از پدر و پسر است.  نکات زیر این موضوع را ت

ای یعقوب و ای دعوت شده (»01، 02: 01القدس فرستاده شد)اشعیای پدر و روحالف(. پسر به واسطه

من اسرائیل بشنو! من او هستم! من اول هستم و آخر هستم! به من نزدیك شده، این را بشنوید. از 
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و االن خداوند یهوه مرا و  ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا هستم

 «.روح خود را فرستاده است

و (»33: 0القدس به مانند کبوتری بر پسر قرار گرفت و صدای پدر از آسمان شنیده شد)یوحناب(. روح

من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بینی 

ـ 20: 3،)لوقا«دهدالقدس تعمید میر گرفت، همان است او که به روحکه روح نازل شده، بر او قرا

22.) 
القدس شریک ذات الهی و تثلیث است به همین جهت اسم او در مراسم تعمید متمایز و پ(. روح

 شود.مشخص از دو اقنوم دیگر]پدر و پسر[ اعالم می
القدس را برای تجهیز و تسلی روحکند که ت(. پسر زمان سکونتش بر روی زمین به پدر دعا می

ای دیگر به شما عطا کنم و تسلی دهندهو من از پدر سوال می(»21، 01: 00شاگردانش بفرستد)یوحنا

القدس که پدر او را به اسم من نده یعنی روحهمیشه با شما بماند. لیکن تسلی دهخواهد کرد تا 

به شما گفتم به یاد شما خواهد آنچه  فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد ومی

 (03ـ 7: 01(،)یوحنا21: 05یوحنا«.)آورد

زیرا (»01: 2القدس به پدر دسترسی داریم)افسسیانی پسر و مدد روحواسطهبث(. امروز ما ایمانداران 

 «.او هر دو نزد پدر در یك روح دخول داریم که بوسیله

ه ویق کلیسا فرستادبه جهت تولد، تجهیز و تش القدس از پدر و پسرج(. در روز پنطیکاست روح

القدس که پدر او را به اسم من لیکن تسلی دهنده یعنی روح»(21: 00، )یوحنا(21: 05)یوحناشد

 «.فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آوردمی

 نسبت داده شده، به عنوان نمونه: و خصایص الهی "های الوهیتیالقدس واژهـ به روح0

آنگاه پطرس (»0ـ 3: 5است)اعمال« خدا»کند که او القدس تشریح می*کالم خدا در مورد ذات روح

القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت گفت: ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح
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ر اختیار تو نبود؟ چرا این آن تو نبود و چون فروخته شد دزمین را نگاه داری؟ آیا چون داشتی از 

 (.1ـ 0: 02قرنتیان0(،)01: 3قرنتیان0«.)دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدارا در 

پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح که (»00: 1دارد)عبرانیان «شخصیتی ابدی»القدس ذات و*روح

ب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد عیبه روح ازلی خویشتن را بی

 «.ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟

القدس بر تو خواهد فرشته در جواب وی گفت: روح(»35: 0است)لوقا «قادر مطلق»القدس *روح

ه آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خواند

 «.خواهد شد

اما خدا آنها را (»01: 2قرنتیان0(،)21: 00(،)یوحنا03ـ 02: 00است)یوحنا «عالم مطلق»القدس*روح
به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص 

 (.27ـ 21: 1رومیان«.)کندمی

روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا از (»01ـ 7: 031است)مزمور «حاضر مطلق»القدس*روح

بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هستی! و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینك تو آنجا 

هستی! اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری 

 «.خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت

زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از (»2: 1است)رومیان «منبع حیات»دسالق*روح

 «.شریعت گناه و موت آزاد گردانید

 القدس دارای خصوصیاتی اخالقی منحصر به فرد است که الوهیت را به او نسبت داده است:ـ روح 5

ا به جمیع راستی هدایت ولیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما ر(»03: 01. روح راستی)یوحنا0

کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی

 «.آینده به شما خبر خواهد داد
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لکن ای برادران، از شما التماس دارم که بخاطر خداوند ما عیسی (»31: 05. روح محبت)رومیان2

 «.د خدا در دعاها جد وجهد کنیدمسیح و به محبت روح القدس برای من نز

و بحسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت (»0: 0. روح تقدس)رومیان3

 (.31: 0افسسیان«.)مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح

 القدس مقدس است ـ تنها خدا قادر است آنها را انجام دهد:ـ اعمال روح 1
: 21(،)ایوب31: 010(،)مزمور00: 33(،)ایوب2ـ 0: 0پیدایش*شراکت عمده در خلقت و نظم هستی)

 «.تیز رو را سفتمانها زینت داده شد، و دست او مار به روح او آس(»03

: 0پطرس2نگارندگان کالم خدا نقش کلیدی و عمده را برعهده داشت) عهدِ قلوب القدس در انفاذ*روح

القدس مجذوب شده، از بلکه مردمان به روحزیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، (»20

 (.3ـ 2: 23سموئیل2(،)01: 3تیموتائوس2«.)جانب خدا سخن گفتند

عیسی در جواب (»5ـ 3: 3کند)یوحنا* او در نجات، احیا و بوجود آوردن خلقت تازه فعاالنه خدمت می

تواند دید. ا را نمیگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدآمین به تو می ،او گفت: آمین

که  شودچگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟ آیا مینیقودیموس بدو گفت: 

 گویم اگربار دیگر داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟ عیسی در جواب گفت: آمین، آمین به تو می

 .«کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود

و (»00: 1القدس در قیام و تبدیل بدنهای ما در زمان بازگشت مسیح، نقش خواهد داشت)رومیان*روح

اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان 

 «.برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است

 القدس در عهد عتیقار روحک
قرار همه  در دسترس کامالًاسرائیل[ و ای خاص]قوم بنیالقدس محدود به عدهدر عهد عتیق روح

ی خدا القدس نام برده شده و در چهار قسمت از نقشهبار از روح 11نداشت. در عهد عتیق بیش از 
 نقش موثر و فعال داشت:
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 [ ـ خلقت1

به روح او (»03: 21آسمان و زمین نقشی عمده بر عهده داشت)ایوبالقدس در خلقت الف ـ روح

 (.00ـ 02: 01(،)اشعیا1: 33مزمور«.)آسمانها زینت داده شد، و دست او مار تیز رو را سفت

 (.2ـ 0ی گناه شیطان تاریک و بایر بود)پیدایشب ـ بازسازی و نوسازی زمینی که بواسطه

چون روح خود را (»31: 010ات زنده بر روی زمین)مزمورپ ـ عاملیت انتقال حیات به تمام موجود

 «.گردانیشوند و روی زمین را تازه میفرستی، آفریده میمی

خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و (»7: 2ت ـ خدمتی موثر در خلقت انسان)پیدایش

 (.0: 33ایوب«)در بینی وی روح حیات دمید، و آدم نفس زنده شد

 [ ـ نجات2

1تا زمان نوح، روح خدا در وجدان انسان طنین انداز صدای داوری، الزام و قضاوت بود)پیدایش :

و خداوند گفت: روح من در انسان دائم داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است. لیکن (»3

 «.ایام وی صدوبیست سال خواهد بود

زیرا که (»21ـ 01: 3پطرس0کرد)نوح را به تحریک موعظه و به واعظ عدالت مسمی  ،روح خدا

مسیح نیز برای گناهان یك بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ 

در حالیکه بحسب جسم مرد، لکن بحسب روح زنده گشت، و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود 

می که حلم خدا در ایام نوح به ارواحی که در زندان بودند، که سابق نافرمانبردار بودند هنگا

کشید، وقتی که کشتی بنا میشد، که در آن جماعتی قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات انتظار می

 «.یافتند

ی قوم اسرائیل را برگزید و در میان ایشان ساکن بود. او بواسطه انجام خدمت نجات، القدس درروح

ای (»52ـ 50: 7کرد)اعمالـ مردان و زنان منتخب با این قوم متکلم بود و در میان آنها عمل می انبیا

کنید، چنانکه پدران القدس مقاومت میگردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح
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 ز آمدن آنشما همچنین شما. کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نکردند؟ و آنانی را کشتند که ا

 «.کنندگان و قاتالن او شدید، پیش اخبار نمودندعادلی که شما بالفعل تسلیم

 [ ـ اعطای الهام و مكاشفه3
لقدس مبتنی بر الهام و مکاشفه، انبیا را مجذوب خود کرده احکند که روخدا به وضوح بیان می کالم

مصائب، رنجها و مسائل مربوط به ظهور بود و هادی آنها در نگارش کتب مقدسه بود. او با قلم آنها 

زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، (»20: 0پطرس2اول و دوم را پیشگویی کرده بود)

: 0پطرس0(،)01: 3تیموتائوس2«.)القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتندبلکه مردمان به روح

 (.01: 0)اعمال(،03: 22(،)متی2: 23سموئیل2(،)25: 21(،)اعمال02ـ 00

 [ ـ عمل و تجلی خدا در قوم اسرائیل)كلیسای در صحرا(4
 ی روح خدا هدایتدر میان تمامی مردم روی زمین، تنها قوم اسرائیل بود که بواسطه و در عهد عتیق

ی خدمت به خدا کرد. او در ایلب القدس به این قوم نیرو و الهام بخشید و ایشان را آمادهشد. روحمی
گرفت و آنها را برای اهداف و خدماتی مبتنی بر ه طور موقت بر اشخاصی خاص قرار میاوقات ب

ی انسانها در دسترس است خدا برای همه عهد جدیدکرد، اما در این دوره از پیشدانی خدا تجهیز می
و  لالقدس در قوم اسرائیکند. در ادامه چند نکته از کار روحو با تمامی آنها به طور یکسان کار می

 کنیم:را مطالعه می عهد عتیق

و فرعون به بندگان خود گفت: آیا کسی را (»31: 00ی یوسف)پیدایشتعبیر خواب به واسطه. الف

 «.مثل این توانیم یافت، مردی که روح خدا در وی است

و تو به جمیع دانادالنی  که ایشان را به (»3: 21اجتماع به موسی)خروجحکمت ساخت خیمه .ب

ام، بگو که رختهای هارون را بسازند برای تقدیس کردن او تا برای من پر ساخته روح حکمت

 (.30: 35(،)خروج1ـ 0: 30خروج«.)کهانت کند

 (.21ـ 01: 00تفویض نیرو به هفتاد تن از سران اسرائیل برای امر قضاوت و نبوت)اعداد .پ

قادر به هدایت و رهانیدن قوم از  شدند تاالقدس تجهیز میی روحبه واسطهاسرائیل . داوران بنی ت

، 1: 00(. شمشون)21: 00(. یفتاح)30: 1دست دشمنان باشند. به عنوان نمونه جدعون در)داوران
01(،)05 :00.) 
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و یوشع بن نون (»1: 30)تثنیهبرای هدایت نسل دوم به سرزمین وعده . مسح یوشع با روح حکمتث

اسرائیل او را اطاعت د را بر او نهاده بود، و بنیی خواز روح حکمت مملو بود، چونکه موسی دستها

 (.01: 27اعداد«.)نمودند، و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود، عمل کردند

: 01سموئیل0ی مزامیر در اسرائیل)، نبی، کاهن و سرایندهدر مقوم پادشاه برگزیده. مسح داوود ج

 (.2ـ 0: 23سموئیل2(،)02: 21تواریخ0(،)03

بی به ن شائول پادشاه که با انتخاب مردم و تایید سموئیل بر حتی القدس، مسح نبوت راروح .چ

و روح خداوند بر تو مستولی شده، با »(01ـ1: 01اول سموئیل)پادشاهی اسرائیل رسید بود قرار داد

ایشان نبوت خواهی نمود، و به مرد دیگر متبدل خواهی شد. و هنگامی که این عالمات به تو رو 

نماید، هر چه دستت یابد بکن زیرا خدا با توست. و پیش من به جلجال برو و اینك من برای گذرانیدن 

آیم، و هفت روز منتظر باش تا نزد تو تو می های سوختنی و ذبح نمودن ذبایح سالمتی نزدقربانی

بیایم و تو را اعالم نمایم که چه باید کرد. و چون رو گردانید تا از نزد سموئیل برود، خدا او را 

. و چون آنجا به جبعه رسیدند، اینك عالمات واقع شدقلب دیگر داد. و در آن روز جمیع این 

ا بر او مستولی شده، در میان ایشان نبوت گروهی از انبیا به وی برخوردند، و روح خد

 (.23: 01(،)1: 00سموئیل0«.)کردمی

ابن بنایا ابن  آنگاه روح خداوند بر یحزئیل بن زکریا(»07، 00: 21تواریخ2مسح کاهنین خدا) .ح

یعیئیل بن متنیای الوی که از بنی آساف بود، در میان جماعت نازل شد. در این وقت بر شما نخواهد 

جنگ نمایید. بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود مشاهده نمایید. ای یهودا و بود که 

اورشلیم ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بیرون روید و خداوند همراه شما خواهد 

 (.17، 5: 0(،)لوقا21: 20تواریخ2«.)بود

کالم خدا را تشریح  ،القدس به میزانهای گوناگونتمام انبیای عهد عتیق در زیر مسح روح .خ

که درباره این نجات، انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود، (»02ـ 01: 0پطرس0کردند)
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نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح کردند و دریافت میش و تفحص میاخبار نمودند، تفتی

داد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جاللهایی که در ایشان بود از آن خبر می یحمس

که نه به خود بلکه به ما خدمت یشان مکشوف شد دداد؛ و بکه بعد از آنها خواهد بود، شهادت می

ز القدس که ااید  از کسانی که به روحر یافتهکردند، در آن اموری که شما اکنون از آنها خبمی

که در آنها نظر  اند و فرشتگان نیز مشتاق هستنداست، بشارت داده هآسمان فرستاده شد

(. 2ـ 0: 05تواریخ2عَزَریا)(. 2: 20عنوان نمونه: بلعام)اعدادبه (. 52ـ 50: 7اعمال«.)کنند

(. 01: 02تواریخ0(. عماسای)01ـ 0: 2پادشاهان2(. الیشع)01: 2پادشاهان2(،)02: 01پادشاهان0ایلیا)
ـ 1: 0(. دانیال)دانیال20، 5ـ 0: 00(،)3: 1(،)00ـ 02: 3(. حزقیال)1: 3(. میکاه)21: 20تواریخ2زکریا)

: 2(،)اعمال21: 2(. یوئیل)یوئیل2ـ 0: 31(،)1: 0(. ارمیا)ارمیا25: 21(. اشعیا)اعمال00، 00: 5(،)01، 1
اند و به جربه کردهقدس را تال(. بنابراین داوران، پادشاهان و انبیا همه در عهد عتیق روح07ـ 01

 هایی از شخص عیسی به عنوان مسحخداوند شناخته شده بودند، ایشان اکثراً نمونه عنوان مسح شده
شهادت دادند که و بودند  عهد جدیدشده اصلی در تحقق بخشیدن به اهداف یایی و نهایی خدا در 

در جواب من گفت: این است کالمی  او(»1: 0ی قوت روح بوده است)زکریاتمامی عملکردشان بر پایه

گوید: نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من. قول یهوه صبایوت این که خداوند به زربابل می

 «.است

ر دس به طریقی عجیب شروع به فعالیت القد، روحعهد جدیدی ورود به در پایان عهد عتیق و آستانه
بر  رسیدند و همچنین قرارد مسیح موعود به آمادگی میباید برای ورومیاسرائیل نمود چرا که ایشان 

القدس به زودی بر تمامی انسانها ریخته شود و ایشان شاهدی بر تجلی واقعی حضور این بود که روح
ای بدیهی صابات ـ پدر و مادر یحیی تعمید دهنده. نمونهسانها و زمین باشند. زکریا و الیخدا در میان ان

هستند که نوید تولد فرزندشان را دریافت  عهد جدیددر القدس آمدن روحپایان عهد عتیق و از 
 (. 17، 02ـ 00: 0کردند)لوقا

ه ب او در شکم مادرش د عتیق، از زمان بسته شدن نطفهآخرین نبی عه دهنده در مقام یحیی تعمید
 (.07ـ 05: 0مانند ایلیا از روح قدرت پر شده بود)لوقا
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 القدس بر او سایهای بود که قدرت حضرت اعلی از طریق روحمادر عیسی مسیح  نیز باکره ،مریم
 (.55ـ 01: 0انداخته بود تا مسیح موعود را به جهان تقدیم کند)لوقا

شمعون و حنا نیز که هر دو نبی و نبیه بودند با هدایت روح وارد معبد شدند تا منتظران مسیح موعود 
 .(32ـ 25: 2باشند)لوقا

 القدس و لمس انسانها در عهد عتیقکاربری واژگان در مورد روح

و روح خداوند جدعون را ملبس (»30: 1(ـ روح بر من آمد ـ نزول روح، ملبس شدن با روح)داوران0

 (.01: 02تواریخ0«.)ساخت، پس کرنا را نواخت و اهل ابیعزر در عقب وی جمع شدند

ـ مستولی شدن روح)دااستقرار، (ـ 2 و روح خداوند بر او مستقر شده، آن را درید (»1: 00ورانمستقر

ای دریده شود، و چیزی در دستش نبود و پدر و مادر خود را از آنچه کرده به طوری که بزغاله

 (.01: 01سموئیل0«. )بود اطالع نداد

و فرعون به بندگان خود گفت: آیا کسی را مثل (»31: 00انسانها)پیدایش «در»روح (ـ قرارگیری3

: 1(،)نحمیا1ـ 1: 0(،)دانیال01: 27اعداد«.)این توانیم یافت، مردی که روح خدا در وی است؟

 (.00ـ 01: 0پطرس0(،)31

 ..«.او را به روح خدا پر ساختم(».. 7ـ 0: 30(ـ پُری روح)خروج0

و من نازل شده، در آنجا با تو سخن خواهم گفت، و (»07: 00انسانها)اعداد «بر»(ـ قرارگیری روح5

از روحی که بر توست گرفته، بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این قوم باشند و تو به تنهایی 

 (.0: 10(،)اشعیا20: 51(،)اشعیا0: 05تواریخ2(،)21: 00(،)01: 3(،)داوران2: 20«.)متحمل آن نباشی

وی تکلم نمود، و  و خداوند در ابر نازل شده، با(»21ـ 25: 00(ـ نهاده شدن روح بر مردان)اعداد1

مشایخ نهاد و چون روح بر ایشان قرار گرفت،  نفر از روحی که بر وی بود، گرفته، بر آن هفتاد

که نام یکی الداد بود و نام  نبوت کردند، لیکن مزید نکردند. اما دو نفر در لشکرگاه باقی ماندند

در  ،ود، لیکن نزد خیمه نیامدهداد، و روح بر ایشان نازل شد و نامهای ایشان در ثبت بدیگری می

 «.لشکرگاه نبوت کردند
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و روح خداوند در لشکرگاه دان (»25: 03(ـ حرکت روح به سوی مردم برای ایجاد انگیزه)داوران7

 «.در میان صرعه و اشتاول به برانگیختن او شروع نمود

ده، مرا بر پایهایم و چون این را به من گفت، روح داخل من ش(»2: 2(ـ دخول روح بر انسان)حزقیال1

 «.برپا نمود. و او را که با من متکلم نمود شنیدم

 عهد جدیدالقدس در کار روح

با آمدن مسیح و ظهور جالل او، تمامی انسانها اعم از یهود و  انبیا در عهد عتیق بر اساس پیشگویی
: 00(،)حزقیال21ـ 21: 2القدس قرار گرفتند)یوئیلامت در زیر ریزش برکات فیض و روح

قیام، صعود و  (. تمامی این وقایع با مرگ، دفن،0: 01(،)زکریا3: 00(،)اشعیا27ـ 21: 31(،)حزقیال01
القدس را به عنوان ماشیح پری روح ،پذیر شد. مسیح به عنوان یک انسان کاملجالل خداوند امکان

مشتاق خود ریخت و ایشان را ی انسانهای منتظر و بر همهآن را موعود در خود داشت که در جالل 
 وارد حیات جاودانی کرد.

 رالقدس دایمانداران با پذیرش کار مسیح بر صلیب، به اقامت، حضور، امانت، عطایا و ثمرات روح

من شما را به آب به (»00: 3نامیم)متیآنها را فیض می د داشت که مجمالًندسترسی خواه زندگیشان

آید از من تواناتر است که الیق برداشتن نعلین او که بعد از من میدهم. لکن او جهت توبه تعمید می

 (.32ـ 25: 1(،)رومیان33ـ 31: 3یوحنا«.)القدس و آتش تعمید خواهد دادنیستم؛ او شما را به روح

یز ن است. ما نالقدس در زندگی یک انساای کامل از عملکرد روحپسر خدا، نمونه مسیح در به عنوان
باید در همان مسیر و اثر قدمها ، می[کلیساداران، فرزندان خدا و عضوی از بدن مسیح]به عنوان ایمان

زیرا که (»20: 2پطرس0القدس قرار بگیریم)حرکت کنیم تا در زیر پوشش فعال، وافد و وافر روح

ای گذاشت تا در اید چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونهبرای همین خوانده شده

 (.21: 1رومیان«.)قدمهای وی رفتار نماییداثر 

 القدس در زندگی عیسیعملکرد روح

القدس بر تو خواهد فرشته در جواب وی گفت: روح(»35: 0القدس متولد شد)لوقامسیح از روحـ 0

آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده 
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(. امروز همین اتفاق در ابعاد روحانی برای من و ما نیز اجرا خواهد شد، 21، 01: 0متی«.)خواهد شد

 یعنی از روح متولد خواهیم شد.

زیرا آن کسی را که خدا فرستاد، به (»30: 3مشهود و محسوس بود)یوحنا کامالًـ پُری روح در او 2

 «.کندنماید، چونکه خدا روح را به میزان عطا نمیکالم خدا تکلم می

آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او (»0: 0شد)متیـ مسیح با روح هدایت می3

 (.0: 0لوقا«.)را تجربه نماید

و عیسی به قوت (»00: 0کرد)لوقا ی روح خدا قدرت برای ادامه زندگی کسب میـ مسیح بواسطه0

 .«روح، به جلیل برگشت و خبر او در تمامی آن نواحی شهرت یافت

روح خداوند بر من است، زیرا (»01: 0خدمت خود را دریافت کرد)لوقا القدسی روحـ او بواسطه 5

دالن را شفا بخشم و اسیران که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تا شکسته

 «.را به رستگاری و کوران را به بینایی، موعظه کنم و تا کوبیدگان را، آزاد سازم

 (.01: 0شد)لوقامسیح زیر تعلیم روح با مردم متکلم میـ  1
 (.01: 0رسانید)لوقای قدرت و هدایت روح به انجام میـ مسیح شفا و معجزات را بواسطه7

لیکن هر گاه من به (»21: 02کرد)متیی روح اخراج میـ مسیح دیوها و ارواح خبیث را بواسطه 1

 «.ملکوت خدا بر شما رسیده است کنم، هر آینهروح خدا دیوها را اخراج می

: 3تیموتائوس0گذاشت و عدالت در او تثبیت شد)ی روح خدا عدالت را به نمایش میـ مسیح بواسطه1

و باالجماع سرّ دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد (»01

ا ایمان آورده و به جالل باال برده و به فرشتگان، مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنی

 «.شد

پس آیا چند مرتبه زیاده، (»00: 1ـ مسیح با روح خدا تقدیم و تسلیم مذبح صلیب شد)عبرانیان01

عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی

 «.طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟
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و اگر روح او که عیسی را از مردگان (»00: 1ـ مسیح با قدرت روح از مردگان قیام کرد)رومیان00

برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز 

 (.01: 3پطرس0«.)زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است

تا آن روزی که رسوالن (»2: 0داد)اعمالیت روح به شاگردانش فرمان میـ مسیح با قدرت و هدا02

 «.القدس حکم کرده، باال برده شدبرگزیده خود را به روح

، 5: 0القدس کلیسا را تجهیز کرده و در روح تعمید داده است)اعمالـ مسیح با الهام و قدرت روح03

القدس تعمید خواهید از اندک ایامی، به روحداد، لیکن شما بعد زیرا که یحیی به آب تعمید می(»1

آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در القدس بر شما می. لیکن چون روحیافت

 «.اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

 (.00، 7: 2کند)مکاشفهخود را اداره و رهبری می یالقدس کلیساـ مسیح با قدرت و هدایت روح00
بنابراین تمامی زندگی عیسی به عنوان یک انسان در زیر رهبری و هدایت روح خدا بود. اگر عیسی 

چقدر بیشتر الزم است که ما به عنوان ایمانداران دائماً به  ،تا چنین حدی به روح خدا اتکال داشت
اید ثمر برساند ب اگر نیاز است که خدا از طریق ما کاری را به القدس اعتماد داشته باشیم. پسحرو

القدس در مسیر آن قرار بگیریم و تمام عملکرد ما از طریق او صورت داده شود. حتما از طریق روح
انفاذ هر فرمان در زندگی فردی و جمعی، تنها از راه انفاق]هزینه دادن[ نفس و اتکال و وفاق با روح 

د تواندنیا خوب و عالی باشد نمی چشم خواهد شد، واال هر عملی نیز که در ذهنیت ما وبرکت داده 
خدا را هر روز بیشتر  ،القدسی روحی خدا قرار بگیرد، پس الزم است که بواسطهدر مسیر اراده

 (. 1ـ 0: 02)رومیان؟چیست ی اودانیم اراده نیکو و پسندیدهبشناسیم تا ب

 القدس در زندگی انفرادی ایماندارعملکرد روح

القدس را در زندگی فردی ایماندار، در قالب نکاتی که ی روحرابطهدر این سرفصل قصد داریم که 
 بررسی کنیم: ایم دگی فردی و تجربی مواجه بودهچون آنها در زن و ی ما با چندشاید همه
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عیسی در جواب (»1 ـ5: 3[. تولد جدید ما با قدرت روح خدا صورت و معنی گرفته است)یوحناالف

م اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت گویگفت: آمین، آمین به تو می

 .«خدا شود. آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است

لکن شما در جسم نیستید (»1: 1[. روح خدا در کالبد هر ایمانداری یکسان قرار خواهد گرفت)رومیانب

ساکن باشد؛ و هر گاه کسی روح مسیح را ندارد وی از  بلکه در روح، هر گاه روح خدا در شما

 (.27: 2یوحنا0(،)07: 1(،)01: 3قرنتیان0«.)آن او نیست

های ما همان روح بر روح(»01: 1القدس به ما اطمینان نجات ابدی را داده است)رومیان[. روحپ

 «.دهد که فرزندان خدا هستیمشهادت می

القدس پر و همه از روح(»0: 2حضور خود پر خواهد ساخت)اعمالالقدس هر ایماندار را با [. روحت

گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع 

 (.01: 5افسسیان«.)کردند

ـ 00: 01(، )اعمال0: 2[. روح خدا به ما قدرت تکلم به زبانهای ناشناخته را عطا خواهد کرد)اعمالث

و این آیات همراه ایمانداران خواهد (»07: 01(،)مرقس01، 0، 2: 00قرنتیان0(،)1: 01عمال(،)ا01

 «.بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند

ای القدس نه تنها یک اصطالح و واژه است بلکه تجربهالقدس یا تعمید در روححتعمید با رو [.ج

دهم. لکن او که من شما را به آب به جهت توبه تعمید می(»00: 3گردد)متیروحانی نیز محسوب می

القدس و آید از من تواناتر است که الیق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روحبعد از من می

 (.01: 3(،)لوقا33: 0(،)یوحنا03: 02قرنتیان0(،)5: 0اعمال«)آتش تعمید خواهد داد

آنگاه روح به فیلپس گفت: پیش برو و با (»21: 1کند)اعمالدار صحبت میالقدس با ایمان[. روحچ

 (.21، 07، 00، 7: 2(،)مکاشفه0: 0تیموتائوس0«.)آن ارابه همراه باش
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 0و مسائل روحانی عطا خواهد کرد) دار بینش و ادراک برای فهم امروزالقدس به ایمان[. روحح

ایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا نیافتهلیکن ما روح جهان را (»02: 2قرنتیان

 «.فرموده است بدانیم

ولیکن چون او یعنی روح راستی آید، (»03: 01القدس هادی ما به جمیع راستی است)یوحنا[. روحخ

کند  بلکه به آنچه شنیده است شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی

 (.27: 2یوحنا0«.)خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد سخن

کند و اما از جسم روح است که زنده می(»13: 1ی حیات است)یوحناالقدس بخشاینده[. روحد

 (.1: 3قرنتیان2«.)گویم روح و حیات استای نیست. کالمی را که من به شما میفایده

نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه (»5: 3یطسکند)تالقدس ما را احیا می[. روحذ

 «. القدس استای که از روحمحض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی

که بحسب (»01: 3سسیانبخشد)افیت درونی تقویت و نیرو میالقدس ما ایمانداران را در انسان[. روحر

 «.که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید دولت جالل خود به شما عطا کند

اما شما ای حبیبان، خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در (»21[. اعطای قدرت در دعا)یهوداز

 (.21ـ 21: 1رومیان«.)القدس عبادت نمودهروح

دا را در روح عبادت زیرا مختونان ما هستیم که خ(»3: 3[. قدرت پرستش در روح و راستی)فلیپیانژ

: 00قرنتیان0(،)20ـ 23: 0یوحنا«.)کنیم و بر جسم اعتماد نداریمکنیم و به مسیح عیسی فخر میمی

05.) 

شوند، ایشان زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می(»00: 1[. هدایت ایمانداران)رومیانس

 «.پسران خدایند
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زیرا اگر بر حسب جسم (»03: 1مال جسم)رومیان[. توانایی به ایمانداران برای مصلوب کردن اعش

زیست کنید، هر آینه خواهید مرد. لکن اگر افعال بدن را بوسیله روح بکشید، همانا خواهید 

 «.زیست

پرستی و بت(»23، 21: 5[. تبدیل بافت شخصیتی به صورت و شباهت مسیح و تولید ثمر)یالطیانص

عصب و شقاق و بدعتها، که هیچ شریعت مانع چنین و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و ت

 «.کارها نیست

بودند، چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می(»0ـ 2: 03دعوت به خدمت)اعمال[. ض

القدس گفت: برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن روح

کرده و دستها بر ایشان گذارده، روانه نمودند. پس ایشان از ام. آنگاه روزه گرفته و دعا خوانده

 «.به قپرس آمدند از راه دریااده شده، به سلوکیه رفتند و از آنجا القدس فرستجانب روح

آنگاه روح به فیلپس گفت: (»21: 1القدس)اعمالبرای خدمت به شخص روح رهنمایی ایمانداا[.  رط

 (.7ـ 1: 01اعمال«.)پیش برو و با آن ارابه همراه باش

آید، قوت خواهید القدس بر شما میلیکن چون روح(»1: 0[. قدرت شهادت ـ شاهد بودن)اعمالظ

 «.یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه  و سامره و تا اقصای جهان

کس را ظهور روح ولی هر (»00ـ 7: 02قرنتیان0ی خدا)[. تفویض عطایا به ایمانداران طبق ارادهع

شود و دیگری را کالم . زیرا یکی را بوساطت روح، کالم حکمت داده میشودبجهت منفعت عطا می

های شفا دادن به همان علم، بحسب همان روح. و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمت

اقسام زبانها  روح. و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را

و دیگری را ترجمه زبانها. لکن در جمیع اینها همان یك روح فاعل است که هر کس را فرد بحسب 

 «.کنداراده خود تقسیم می
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و اگر روح (»00: 1تبدیل بدن ایمانداران به بدنی جالل یافته به هنگام بازگشت مسیح)رومیان [.غ

ن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساک

ـ 07: 05قرنتیان0«.)بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است

 (.01ـ 05: 0تسالونیکیان0(،)50

 القدس در زندگی جمعی ایمانداران ـ کلیساعملکرد روح

عملکرد روح در زندگی جمعی ایمانداران برای ایجاد و تداوم یک جامعه مسیح محور و خلق انسانیتی 
ت در . جشن پنطیکاسحیات یک بدن، مبتنی بر اعضای گوناگون خواهد بودنوین است که گویای 

در  ،ای بدیهی از این رویداد است که توالی آن را تا رسیدن به تحققعهد عتیق، پیشگویی و نمونه
 (.0ـ 0: 2(،)اعمال23(،)الویان02توان مشاهده کرد)خروجآیات انتهایی این سطر می

ح در این به پیشگویی مسی برای بنای کلیسا فرستاده شد.القدس عامل اجرایی الوهیت است که روح

تویی مسیح، پسر خدای زنده! "شمعون پطرس در جواب گفت که(»21، 01: 01مورد دقت کنید)متی

قبل از صعود مسیح «. کس نگویند که او مسیح استدان خود را قدغن فرمود که به هیچآنگاه شاگر

به آسمان و ورود او به ابعاد جالل، امکان نزول روح بر کلیسا وجود نداشت، اما بعد از صورت گرفتن 
ـ 31: 7القدس در روز پنطیکاست بر زمین ریخته شد و کلیسا متولد گردید)یوحنااین وقایع، روح

گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می»(31

القدس شد. اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح

یق و وجه تمایز میان دو عهد عت«. هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جالل نیافته بود

ی القدس میان ایمانداران دو عهد مذکور است که بواسطهجدید، حضور و کار عمیق و درونی روح
: 0آن را بر عهده داشت)یوحنا عهد جدیدکه مسیح در دهنده بر آنها قرار خواهد گرفت یک تعمید 

 «.القدسروحبر هر که روح خدا فرود آید و بر او بماند اوست که تعمید خواهد داد به (»..33

گرفت و آنها را برای کار خدا القدس، به طور موقت بر اشخاصی خاص قرار میدر عهد عتیق روح
 یروح تسلی و تجلی خدا در تمام ،القدسکرد، اما مسیح به شاگردانش وعده داد که روحمجهز می

کنم پدر سوال می و من از(»07ـ 01: 00است که برای ابد در شما ساکن خواهد شد)یوحنا زندگی ابعاد
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ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان و تسلی دهنده

شناسید، زیرا که شناسد و اما شما او را میبیند و نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمینمی

 «.ماند و در شما خواهد بودبا شما می

 ؛القدس در كلیساشخص روحچند نمونه از وظايف م

 یو اعضای زندهآوری کرد نسانیت را در بدن و عهدی تازه جمعالقدس در روز پنطیکاست ا(. روح0
ـ 0: 2این بدن روحانی را تعمید داد. پنطیکاست همیشه مُعرف و یادآور جشن تولد کلیسا است)اعمال

زیر پایهای او نهاد و او را سر همه  و همه چیز را(»23ـ 22: 0(،)افسسیان27ـ 02: 02قرنتیان0(،)0

 «.سازدچیز به کلیسا داد، که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر می

معرفی کرد که مصالح آن را ایمانداران به عنوان سنگهای  هالقدس کلیسا را معبدی جدید و زند(. روح2

نید که هیکل خدا هستید و روح خدا در داآیا نمی(»01: 3قرنتیان0)اندزنده و روحانی تشکیل داده

 (.22ـ 21: 2(،)افسسیان01: 1قرنتیان0«)شما ساکن است؟

کلیسا را به سمت و سوی یک  ،ی مسح، مکاشفه و نور شناختبواسطه عهد جدیدالقدس در (. روح3

اینك چه خوش و چه دلپسند است که برادران به (»2ـ 0: 033دهد)مزمورمجتمع کهانتی سوق می

آید، یعنی به ریش ی با هم ساکن شوند. مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود مییکدل

ـ 07: 0(،)افسسیان27، 21: 2یوحنا0(،)20: 0قرنتیان2«.)آیدهارون که به دامن ردایش فرود می

 (.03ـ 02: 02قرنتیان0(،)31: 01(،)اعمال01
دهد. در حقیقت اعضای کلیسا قرار می القدس هدایا، عطایا و فیض خاص خود را در اختیار(. روح0

در اعضای بدن القدس ماهیت، شخصیت و عملکرد روحادله و نمایشی است از  ؛ی روحثمره
القدس عاملیت (. روح5(. 23ـ 22: 5(،)یالطیان1ـ 1: 02(،)رومیان30ـ 21، 00ـ 0: 02قرنتیان0مسیح)

، است و تمام امور مرتبط با شخصیتهدایت و مدیریت در کلیسا  است. مسیح سر کلیسا در آسمان 
ی خدمات، قوت و.. همه و دعوت، بیداری، تجهیز، ارائه ی او را بر روی زمین اعم از؛رادهخواست و ا

شود که بدن جایگاه خود را به بهترین القدس بر زمین مدیریت و تشخیص داده میهمه از سوی روح
ـ 1: 02قرنتیان0(،)21: 21(،)اعمال21: 05(،)اعمال5ـ 0: 03شکل ممکن پیدا کند)اعمال

 (.1: 0(،)اعمال5ـ 0: 2قرنتیان0(،)02ـ 1: 0(،)افسسیان00
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 القدس در دنیاعملکرد روح

 القدسای جدید را در عهدی نوین آیاز کرد و کار روحمسیح بعد از مرگ، قیام و صعود به آسمان دوره
ملزم خواهد  3و داوری 2، عدالت0به گناه او دنیا را»و اعالن نمود: ی مهم تلخیصرا نیز به سه نکته

 .«کرد
اهکار باید نسبت به گنالزام به گناه: از آنجایی که مردم دنیا به عیسی مسیح ایمان ندارند میـ 0 

اهان است و ی تمام گنایمانی است چرا که ریشهبی ،بودنشان ملزم شوند، بزرگترین گناه نابخشودنی
شه الزام به گناه بر این ری در واقعالقدس مرتکب این گناه شده است. انسان با مقاومت در مقابل روح

 متمرکز خواهد بود.
ـ الزام به عدالت: عدالت به معنای ایستادن در موضع درست نسبت به خدا است و مسیح تنها کسی 2

ع ورود انسانها را به این موض ـ ود بر مذبح به عنوان قربانی کاملی مرگ ـ تقدیم خطهاست که بواس
القدس مردم دنیا را ملزم به ایمان در اثنای رسیدن به عدالت در خون و قربانی باز کرد. بنابراین روح

ر، خون ودر ظه و تنها عدالت مطلق و کاملتمام عدالتهای دنیا نسبی و ناقص هستند  کند.مسیح می
 است. بر صلیب و قربانی عیسی مسیح

ـ الزام به داوری: مسیح در صلیب جلجتا حضور شیطان و فرشتگان شریر را داوری کرد و بر تمام 3
مردم دنیا آشکار کرد که قدرت مرگ در هم شکسته شده، بنابراین وجود هر عنصری از گناه، توسط 

یح القدس مورد داوری قرار خواهد گرفت تا مردم طریق عدالت را بیاموزند و به نجات در مسروح
 بیایند. 

 القدسسمبولهای روح

القدس بکار رفته که به عنوان نمونه، برخی در کتاب مقدس سمبول و القاب زیادی در ارتباط با روح
 کنیم:از آنها را بررسی می

، حیات بخش، احیا کننده، نشاط دهنده، ارضا کننده عطش روحانی، شسته شدن، پاک "[ ـ آب0
ـ 31: 7)یوحنادهدالقدس در زندگی ما انجام میآبیاری است که روحی شدن و ثمرآوردن به واسطه

گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می(»31

القدس شد. اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح

: 17(،)مزمور1: 72(،)مزمور0: 0یوحنا«.)عیسی تا به حال جالل نیافته بود چونکههنوز عطا نشده بود، 

 (.0: 01قرنتیان0(،)1: 07(،)خروج3: 0(،)اشعیا7
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های ظرفی که ، روح تقدس، قدوسیت، داوری و سنجش خدا در پاکسازی و ازاله ناپاکی"[ـ آتش2
ی ی، زندگی و خدمتی ایمانداران معرفبرگزیده شده ـ این عمل ییرت خدا را در پاکسازی ابعاد شخصیت

آید از من دهم. لکن او که بعد از من میمن شما را به آب به جهت توبه تعمید می(»00: 3کند)متیمی

القدس و آتش تعمید خواهد تواناتر است که الیق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روح

 (. 21: 03(،)عبرانیان3ـ 2: 3کی(،)مال01: 01(،)خروج0: 0(،)اشعیا3: 2اعمال«.)داد

ویت از ییر قابل ر ،س یا باداست. نفَ بول احیا، حیات و قدرت زنده نمودننیز سم "[ ـ باد یا نَفَس3

که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از (»2: 2کند)اعمالالقدس نیز حکایت میبودن روح

ـ 1: 37(،)حزقیال1: 3یوحنا«.)بودند پر ساختآسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته 

 (. 7: 01(،)اشعیا01
نشیند برای نشاط چمنزار و گلها موثر است. این تشبیه کار شبنمی که بر زمین می ،"[ ـ شبنم0

اینك چه خوش و چه (»3ـ 0: 033)مزمور کند.القدس را در طراوت بخشی به کلیسا معرفی میروح

کدلی با هم ساکن شوند. مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود دلپسند است که برادران به ی

آید. و مثل شبنم حرمون است که بر آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود میمی

آید. زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است یعنی حیات را کوههای صهیون فرود می

 (. 5: 00هوشع«.)تا ابداالباد

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم (»01: 0،)لوقا"[ـ روین5

و کوران را به بینایی،  و مرا فرستاد، تا شکسته دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری

 (. روین5: 23(،)مزمور27ـ 21: 2یوحنا0(،)31: 01اعمال«.)موعظه کنم و تا کوبیدگان را، آزاد سازم

ه قرار ی آنها مورد استفادمسح و برگزیدگی کاهنین و پادشاهان در پیشهبرای اعالن  در ابعاد تاریخی
ا دبرگزیدگی، پاکسازی و تفویض قدرت از جانب خ در ابعاد روحانی به تخصیص، و گرفتمی

مان اران نیز از هالقدس و ابعاد تجربی ایماندالقدس متمرکز است. روین در سمبول روحی روحبواسطه
  ،و نسبت به تخصیصمسح و برگزیدگی را جاری کرده  بر تمامی ما»معارفه برخوردار است یعنی؛
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 شدن تعالیم در منور روین همچنین گویای «.هایمان اشراف کامل داردپاکسازی خدمات و شخصیت
 .باشدنیز می القدسدردها توسط روحالتیام، شفا و تسلی  ،مکاشفات

القدس به معنای پاکی، زیبایی، مالیمت، صلح و آرامش است که مجمالً خصوصیت روح ،"ر[ ـ کبوت1

اما عیسی چون تعمید یافت، فورا از آب برآمد که در ساعت آسمان (»01: 3)متیکنندرا معرفی می

: 3لوقا«.)آیدبر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می

 (.01: 01(،)متی2 :0(،)پیدایش22

، یعنی بشارت نجات خود را نیز چون کالم راستی شما وی و در(»03: 0،)افسسیان"[ ـ مهر7

: 0قرنتیان2«.)از روح قدوس وعده مختوم شدیدشنیدید، در وی چون ایمان آوردید، 

(. مهر نشان مالکیت، محک خوردن و امنیت است. مهر 01: 2تیموتائوس2(،)31: 0(،)افسسیان22
از مالکیت خدا و محک او نسبت به برگزیدگی ما در برابر چشمان  ،القدس بر ایماندارانروح

 گاه بر ما قرار داده است.این آورد کند که در پس و پیشمدعی]شیطان[ و امنیتی حکایت می

و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم (»1: 3،)پیدایش"[ ـ بانگ خوش طبع1

خرامید، و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان مینهار در باغ 

ی خدا را (. روح خدا در نهایت مالیمت و آرامش مکاشفات اراده03ـ 00: 01پادشاهان0«.)کردند

 کند.زمزمه می

آینه کنم، هر لیکن هر گاه به انگشت خدا دیوها را بیرون می(»21: 00،)لوقا"[ ـ انگشت خدا1

  القدس چرات از روح(. انگشت خدا سمبولی اس21: 02متی«.)ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده است

القدس انگشت تلویح، استعاره، کنایه، نظر، نظم، کند. روحالزام به گناه و بازگشت اشاره می که بر
فرمان، رای، حکم، نشان برای نمایاندن شگرفیات، بدیهیات و شناخت خدا بر زمین در میان تمامی 

 انسانها است.

ایم، که نوبر روح را یافته و نه این فقط، بلکه ما نیز(»23: 1[،)رومیان"ها[ ـ نوبرانه ثمرات]میوه01

نوبر، به پری حصاد اشارت «.کشیم در انتظار پسر خواندگی یعنی خالصی جسم خوددر خود آه می

القدس در این دوره اشاره توان از روی آن کمیت و کیفیت حصاد را تخمین زد. کار روحدارد، چون می
 .کند به حصادی عظیم که در انقضای عالم صورت خواهد گرفتمی
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که او نیز ما را مهر نموده و بیعانه روح را در دلهای ما عطا کرده (»22: 0قرنتیان2،)"[ ـ بیعانه00

 که پرداختی[ از سرمایه کل رادر روح، بیعانه]پیش(. خدا 00ـ 03: 0(،)افسسیان5:  5نقرنتیا2«.)است

القدس در نجات روح واقعدر دهد. ر میقرار است در آینده به آن دست پیدا کنیم در اختیار ما قرا
 .دهدرا در اختیار ما قرار می «نجات کامل»ای از بیعانه

فرستم. پس شما در و اینك، من موعود پدر خود را بر شما می(»01: 20،)لوقا"[ ـ تزیین کردن02

 (.01: 10(،)اشعیا30: 1داوران«.)شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید

ی پدر بود که پس از قیام و صعود مسیح به آسمان القدس وعده(. روح01: 20،)لوقا"موعود پدر[ ـ 03
 بر ایمانداران قرار گرفت.

دن همه چیز ، این عدد نیز در کالم خدا همیشه به تکامل، پری و به کمال رسانی"[ ـ عدد هفت00
ـ سمبول  "نه: هفت چرایدانالقدس متمرکز است. به عنوان نموتوسط روح در ابعاد زمان و مکان

: 0(،)مکاشفه0ـ 3: 0ی مکاشفات و الهامات روح است)مکاشفهمنور ساختن کلیسا بواسطه
نگاه داشتن خانه داشته باشد  (. برای اینکه چرایدان بتواند نور الزم را برای روشن1: 5(،)مکاشفه5

(، شاخ عالمت قدرت 1: 5فه،)مکاش"(. هفت شاخ27: 21پر باشد)امثال "باید که همیشه از روینمی
اره القدس اشقادر مطلق بودن روحفت شاخ سمبولی است از قدرت تام. هفت شاخ بر دفاعی است و ه

 بینی مطلقو جهان نشان بصیرت المت دانش، بینش، تشخیص کامل،ع ،"دارد. هفت چشم
: 3(،)زکریا1: 5)مکاشفهایای هستی را در آنِ واحد رصد کندالقدس است که قادر است تمام زوروح

 (.01: 0(،)زکریا1

 القدسالقاب روح

 [.2، القاب خدمتی0القدس وجود دارد]القاب الهیدر کتاب مقدس دو گروه القاب برای روح
القدس و همچنین خداوندی او در کنار پدر و پسر اشاره ، این القاب بر الوهیت روح"{ـ القاب الهی0

ت به جه ، ارزشی پرستشی قائل هستیمجایگاه برای پدر و پسر و دارد. همانگونه که ما در مقام
 نیز همین امر و جایگاه مصداق و عینیت دارد. این القاب عبارتند از القدسروح

 (.00: 13()اشعیا03: 00القدس،)لوقاب(. روح(.                   1ـ 1: 3حناالف(. روح،)یو
 (.0: 10.روح خداوند خدا،)اشعیا(.       ت(00: 2،)01: 3قرنتیان0پ(.روح خدا،)

 (.3: 3قرنتیان2(.   ج(.روح خدای زنده،)01: 0(،)لوقا00: 13ث(. روح خداوند،)اشعیا
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 (.7ـ 1: 01(.          ح(.روح عیسی)اعمال07: 01(،)21: 01چ(.روح پدر،)متی
 (.00: 0پطرس0(،)1: 1(.    د(.روح مسیح)رومیان31: 0القدس خدا)افسسیانخ(. روح

 (.1: 0(.    ر(. روح پسر او)یالطیان01: 0ح عیسی مسیح)فلیپیانذ(.رو
 (.02: 2قرنتیان0ز(. روحی که خدا است)

به خدمت و کار او  لقب است که مجمالً 21القدس نیز مشمول {ـ القاب خدمتی یا شخصیتی روح2
 مرتبط هستند:

 (.07: 0(،)افسسیان2: 00الف[. روح حکمت)اشعیا
 (.2: 00(.    پ[. روح مشورت و قوت)اشعیا2: 00ب[. روح علم)اشعیا

 (.0: 0ث[. روح داوری)اشعیا  (.  01: 02ت[. روح فیض و تزرع)زکریا
 (.0: 33(،)1: 32(.           چ[. نفس قادر مطلق)ایوب0: 0ج[. روح افروخته)اشعیا

 (.01: 3پطرس0(،)00: 1ح[. روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید)رومیان
 (.00: 1(.   د[. روح ابدی)عبرانیان35: 0قوتِ حضرت اعلی)لوقاخ[. روح  

 (.     0: 0ذ[. روح تقدس)رومیان
 (.7: 01(،)21: 05(،)21، 01: 00ر[. تسلی دهنده)یوحنا 

 (.    7: 0تیموتائوس2ز[.روح محبت)
 (.1: 0یوحنا0(،)21: 05(،)03: 01(،)07: 00ژ[.روح راستی)یوحنا

 (. 00: 00)مکاشفه(،2: 1س[. روح حیات)رومیان
 (.05: 1ش[. روح فرزندخواندگی)رومیان

 (.03: 0قرنتیان2ص[. روح ایمان)
 (.00ـ 03: 0افسسیان)ض[. روح وعده[. 

 (.21: 01(،)عبرانیان01: 02ط[. روح فیض)زکریا
 (.00: 0پطرس0ظ[. روح جالل)
 (.7: 0تیموتائوس2ع[. روح قوت)

 (.07: 0غ[. روح کشف و حکمت)افسسیان
 (.01: 01نبوت)مکاشفه ف[. روح

 (.01: 003(،)مزمور31: 1ق[. روح نیکو)نحمیا
 (.02: 50ک[. روح آزادی)مزمور
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 (.21: 2یوحنا0گ[. مسح قدوس)
 (.27: 2یوحنا0ل[. مسح آموزنده)

 (.1: 1(،)اشعیا1: 3(،)پیدایش20: 0م[. صدای خداوند)حزقیال
قبیله، زبان و نژاد، مجذوب خود کند و آنها القدس این است که ایمانداران را از هر بنابراین کار روح

ی، برای پسر و شباهت عیسبه صورت  تن یک انسانیت جدید با نام کلیسارا برای تبدیل و تشکل یاف
 ه تجهیز و آماده کند. برای جالل پدر در سلطنت هزار سال و با پسر

 ای در مسیحیتالقدس و زوایای فرقهحرو
ه القدس، صحبت بالقدس یا تعمید روحالقدس، تعمید با روحر روحکاربری واژگانی همچون تعمید د

اند. بوده های مسیحیت پروتستانیسمالقدس همیشه مباحثی جنجالی در فرقهزبانها و عطایای روح
در  ی مامحتمل است که مبحث در پیش رو، مقداری چالش برانگیز باشد، اما کُل مطلب و انگیزه

و نه  تاس نه در جناح مخالف یعنی؛ ای و مبتنی بر اعتدال است ـفرا فرقه کامالًتشریح موضوعات، 
برخی به هیچ عنوان تعمید روح]صحبت به  جنگد. چونمین ی آنها و ابداً در جبهه در جناح موافق
ثر دانند. اکای محدود به شاگردان و مرتبط با قرن اول میپذیرند و آن را تنها تجربهزبانها[ را نمی

ها هستند و ، پیرو این مکتب، افانگلیش]انجیلی[، متودیستساهای تعمیدی، پرسبیتریکلی
کنند که در مورد ظهور کامل]کمال[ کتاب مقدس ( نقل قول می03قرنتیان0باورهای خود را از)

کند. آنها بر این باورند که در قرن اول و کلیسای اولیه، هنوز کتاب مقدس به طور کامل صحبت می
ری نشده بود و شاگردان کار خود را در نگارش اناجیل و رساالت به اتمام نرسانیده بودند، به گردآو

مانند صحبت به زبانها و... به جهت تثبیت حقانیت همین خاطر از آیات، معجزات و مخایل روح، 
و معجزات  تاین آیااز به کردند، اما امروز با تکمیل مکاشفات خدا، دیگر نیایمان به مسیح استفاده می

                                                           
 .جنبش مخالف با دخالت افراد کلیسا در امور سیاسی. بنیانگذار این جنبش مارتین لوتر کشیش متجدد آلمانی بود 

  اش ریشه های پرشمار پروتستانیسم است کهای از مسیحیت کالونی در میان شاخهمشایخی، شاخهپرسبیتری یا مسیحیت

 ی سوزان نماد این کلیسا است.گردد. بوتهبه جزایر بریتانیا باز می

  سال بعد در شهر بالتیمور 66کلیسای متودیست، منشعب از کلیسای پروتستان انگلستان بدست جان وزلی بنا نهاده شد و ،

ایالت مریلند آمریکا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. آنها بشدت به اینکه؛ زندگی زمینی تجلی مسائل روحانی 

گویند که، هیچ دستوری قابل بحث نیست مگر اینکه در زندگی روزمره است اعتقاد دارند، مبتنی بر این موضوع چنین می

 ی از راه کفاره و خون مسیح ایمان دارند.تاثیر خود را نشان دهد. آنها به پارسا شمردگ



287 
 

نیست و باید تمام تمرکز خود را بر بشارت انجیل، شاگرد سازی و آموزش ایمانداران برای همشکل 
 شدن به شباهت مسیح بگذاریم. 

به زبانها  یورانبر جناح مخالف، یعنی مسیحیت کاریزماتیک، اعتقادی سخت به تعمید روح و تجربه
ابل ق کامالًی صحبت به زبانها، امروز نیز وجود دارد و ربهدارد. آنها بر این باورند که تعمید روح و تج

در شهرآزوزای ایالت کالیفرنیا مشتق  0111تجربه است. این موضوع از یک بیداری بزرگ در سال
ی ریخته شدن روح و صحبت به زبانها به طور محسوس شکل گرفته. شده است، که در پَس تجربه

ماندار ها ایمیلیون هان مسیحیت دارد که در اثنای آنبر ج امروز تاثیری شگرف و فعال ،این نهضت
 دهند.دنیا به این تجربه شهادت می در سراسر

را که ی عزیز دارد، چالبته بررسی این موضوع بستگی به زوایای اعتقادی و ادراک ذهنی شما خواننده
وجود دارند که با توجه به حفظ اعتقادات  گرااعتدال در بین این دو جبهه نیز اعتقاداتی میانه رو و

کنند. به عنوان مثال؛ امروز تعصب و افراط نسبت به جناح مخالف خود صحبت نمی شان باخود
صحبت  یی انجیلی یا تعمیدی هستند که با وجود داشتن تجربهایماندارانی وجود دارند که از فرقه

ارج این برادران و خواهران خ ندارند. اندد این تجربهفاق به کسانی که نظری ناقدانه به زبانها هیچگاه
م ای از ایمان او ک، حتی ذرهنیز به زبانها تکلم نکند یاگر ایماندار عقیده دارند؛ از تعصب و افراط

 نخواهد شد و شکیات و شبهات نیز در مورد ایمان او اصال جایز نیست. 
یک ایماندار،  ی خاصِمخالف و موافق صحبت به زبانها به عنوان نشانه بنابراین در هر دو گروه

 اند.همیشه وجود داشته ثغورهایی مبتنی بر اعتدال
 ،کاریزماتیک و افراطی وجود دارند که فقدان این موضوع را اما اشخاص بسیاری نیز در کلیساهای

از این  کنند. برخیران تفسیر میی کسب این عطا، از سوی ایمانداضعف ایمانی و نرسیدن به درجه
ت تاییدی بر نجات است و اگر کسی  هنوز صحب ،فرا افراطیان نیز بر این باورند که صحبت به زبانها

 ین آنهاهمنش به زبانها را تجربه نکرده، متیقن فاقد نجات است. این موضوع باعث شده که ایماندارانِ
د بگیرند  ـ اکثر این افراد خود را محکوم و برخی دیگر مدام دعای توبه را بخوانند و چندین بار تعمی

 نوردند.  کلیساهای مختلف را درمی ،در پی تایید نجاتشان کرده و تواماننیز ترک مخمصه 
ه تنها پنطیکاستی هستند، آنها ن ینیز کلیساهایی وجود دارند که مخالف این تجربه ی مقابلدر جبهه

اورند که دهند و بر این بکنند بلکه تهمت دیوزدگی را نیز به آنها نسبت میصحبت به زبانها را رد می
الیم گران و تعنه روح خدا. بنابراین در هر نگرشی افراط ندافراد متکلم، زیر نظر دیوها و ارواح شریر

 افراطی وجود دارد.
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 رو است. یعنی نه برادر و خواهر  تعمیدی، انجیلیای و میانهکنیم که دیدگاه ما فرا فرقهباز نشان می 
کنیم و نه عزیزان کاریزماتیک و ایمانی و یا کم ایمانی میو پرسبیتری خود را محکوم به بی

ه عنوان مسیح ب ما به یریم، چونپذزدگی، بلکه همه را میگی و دیوزدپنطیکاستی را محکوم به روح
در  الزم القدس به عنوان عاملیت حیاتی زندگی و شرطروح و به ی گناهانماننجات دهنده و کفاره

کنیم. معهذا؛ پذیرش، اعتراف و ایمان به قید اعتراف میی الهی به عنوان اعضای خانواده مشارکت
   یک گوسفند در آیل روحانی عیسی مسیح است نه صرفاً تکلم به زبانها. حضور نشان ،الذکرفوق

 عهد جدیدالقدس از منظر تعمید روح

مدن م منتظر آ: مسیح در اناجیل متذکر شد که شاگردان باید در اورشلیصحبت به زبانها[ ـ 0

ی واقعهبرای مسیح دی بر صحبتِ خاص به زبانها نبود. هیچ تاکیالقدس باشند، اما روح
روحانی  ای جدید وجمعی و جامعه یتاز یک انسان یری روح بر کلیسا[ تنها تولدیپنطیکاست]قرارگ

باید اهداف خدا را در تجهیز انسانها برای ورود به سلطنت با او دنبال کنند. که می بود عهد جدیددر 
از  ایل زبانها و دیگر مخ صحبت به ؛مانند نیز ، مسائلی جنبی و کامل کنندهاما مبتنی بر این وعده

در تمام عالم بروید و جمیع خالیق ». مثال مسیح به شاگردانش گفت:بوجود آمد القدسریزش روح

ن نیاورد و اما هرکه ایما «یابد نجات یابد "آورده، تعمید "ایمان»را به انجیل موعظه کنید هرکه 

ی به عنوان الزمه «ایمان»به در اینجا تمرکز مسیح(. 01ـ 05: 01مرقس«)بر او حکم خواهد شد

 م این آزادی از نظام دنیا است. سمبول پذیرش و اعال در« تعمید»به نجات و 

این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به »دهدادامه می سپس

ی مسیح از تفنن تعبیر برخوردار است به گفته (. در اینجا07: 01مرقس«)زبانهای تازه حرف زنند

حبت باید به زبانهای تازه ص»گفت: ، مسیحتوان از آن تفسیرهای گوناگونی را تأویل دادمی طوری که
د شاگردان بای، اما آیا منظور او از زبانهای تازه، زبانهای ناشناخته بود یا زبانهایی انسانی که می«شود

ردند!؟ کهنگام مسافرت در شهرهایی مقتضی از آن برای بشارت استفاده میآموختند و به آنها را می
 اند!پاسخ به این پرسش نیز بستگی به ادراک ذهنی و استطاع افراد دارد که در کدام جبهه قرار گرفته

ه زبانهای تازه ب»خواهید شنید که عیسی گفته است: با وضاحت تماماگر در جناح پنطیکاستی باشید 
ر در جناح اما اگ«. است القدس در تعالیم کلیسا زبانهای ناشناخته از جانب روح که همان صحبت کنید

زبانهای تازه، استفاده از زبان ییر مادری و زبانهای »ییر پنطیکاستی باشید، به شما خواهند گفت:
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پس  . «القدس در راستای بشارت انجیل آن را به کلیسا داده استی دیگر است که روحشناخته شده
او ایی که اما از آنجعدی و بدیهی از سخنان مسیح رسید، ای تک بُتوان به نتیجهبا این تفاسیر نمی

اخراج دیوها، برداشتن  :ی خاص]صحبت به زبانها[ را در کنار برخی وقایع ماورائ طبیعی مانندواژه
دشمن و اینچنین  هایگذاری بر مریضان برای شفا، مبارزه با توطئهدست خوردن زهر قاتل،مار، 

که صحبت به زبانها نیز از همان اصول ماوراء  چنین برداشت کرد توانبرد، میبکار می رخدادهایی...
اح ن نیز تحلیل جنالبته ای ی ناشناخته و آسمانی است.یطبیعی برخوردار است و منظور زبانها

 مسیح، مجمالًی نیز درست است چون این قسمت از صحبتهای دکه تا حدوپنطیکاستی است 
 کند.رویدادهایی ییر طبیعی را تشریح می

( مسیح به شاگردانش گفت 01ـ 07: 20: در )لوقاشاگردان« بر»القدسقرارگیری روح[ ـ 2

. در اینجا مسیح، شاگردان خود را به طور "القدس از اعلی آراسته شویدکه از بدو کار کلیسا، با روح
قدس است. در توالی التلویحی به اصل واقعه و آمدن روح ایکه اشاره دهدی مخاطب قرار میجمع

از او سوال نموده گفتند؛ خداوندا آیا ]منظور شاگردان است[، پس آنانی که جمع بودند»این موضوع:

در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ بدیشان گفت از شما نیست که زمانها 

آید القدس بر شما میود نگاه داشته است بدانید. لیکن چون روحو اوقاتی را که پدر در قدرت خ

قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای 

شاگردان، چون بعد  «در»بینیم نه شاگردان می «بر»در اینجا ظهور روح را  (.1ـ 1: 0اعمال«)جهان

عد از سه ب ، شاگرداندر واقعالقدس را دریافت کردند. یافته را دیدند، روح از اینکه ایشان مسیح قیام
یح مس ،وزش روح خدا ای که او را پس از مرگ زنده دیدند باسال و نیم زندگی با مسیح در آن لحظه

و چون او این را گفت، دمید و به (»22: 21را در درون خود تجربه کردند و از روح متولد شدند)یوحنا

ایی زاده و انسانهاز این واقعه به عنوان یک یهودی شاگردان قبل«. القدس را بیابیدگفت روح ایشان

الیم مسیح زندگی کرده بودند و شاهد زندگی، تع« با»که متعلق به شریعت و دینی مشخص بودند تنها
ه او صد کقیام و باور به این ،و شخصیت مردی به عنوان عیسی ناصری بودند، اما حاال با روئیت مرگ

و ابعاد نجات گذاشته بودند. پیش شرطی که برای همه ما نیز مصداق  درصد خداوند است پا در عرصه
 و عینیت داشت.
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ی قیام لهشود، مسئگیرد یا ناقص بیان مییکی از موضوعاتی که در بشارت کمتر مورد توجه قرار می
گ، صلیب و فدیه گناهان است، عیسی مسیح است، چون اکثرا مسائل حول محور کفاره، خون، مر

یام و ق  ،ی عیسی مسیحی ایمان در کنار مصلوب شدن و کفارهاما باید توجه داشت که شرط الزمه
بینیم؛ در سه سال و نیمی که مسیح در زنده بودن اوست. تصدیق این موضوع را در منطق باال می

  ،اام و روئیت زنده بودنش توسط آنهمرگ و قیو بعد از ا ،القدس را به آنها ندمیدکنار شاگردان بود، روح
این کار را کرد تا با گشوده شدن چشمانشان در پشت تمام وقایع آن سه سال و نیم، شاهدان او در 

( به تولدی تازه و 22: 21القدس در)یوحنادمیده شدن روح از اقصای جهان باشند ـ شاگردان بعد
 هیسی مسیح تحصیل یافتند. تا آن لحظو خداوندی ع بینشی روحانی در تمام امور مربوط به اهداف

 اما حاال مسیح با روحش در آنها ساکن است. ،با مسیح بودند
ه ای کلحظه القدس دو چیز متفاوت است.روح ما بودن« در» القدس باما بودن روح« بر»بنابراین 

اطر صلیب به خ ه عیسی برک کنداعتراف میتوجه و ایمان  با ششخصی واقف به گناهکار بودن
د و روز سوم از مردگان قیام کرد و حاال در کنار او زنده و حاضر است، بالفاصله رمُ گناهان او

ناخت و حضور خدا در دمیده خواهد شد و وارد ابعاد نجات از گناه و محیایی شاو « در»القدس روح
یک خواندگی جدید در  مأموریت و ایمانداران از برگزیدگی،« بر»قرارگیری روح  گردد.مسیح می

شما آید، قوت خواهید  "چون روح بر»م با قوت خواهد بودکند که تواحکایت می زندگی آنها نیز

پس شرط  .«یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

آنها  «در»القدس آنها نبود بلکه دمیدن روح «بر»القدس آمدن روح ،ی نجات و انفاذ عهد آنهاالزمه
 بود که در آیات فوق آن را تجربه کردند.

و چون روز پنطیکاست رسید، به یك دل در یکجا بودند. که ناگاه آوازی چون (»0ـ 0: 2)اعمال

صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و 

های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. ی منقسم شده، مثل زبانههازبانه

القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، و همه از روح

القدس در روز پنطیکاست همچون خوانیم که روحدر این آیات می«. به سخن گفتن شروع کردند

آتش بر هرکدام از ایشان قرار گرفت ـ منظور از آتش، فعل و انفعاالت شیمیایی و تولید نور های زبانه
نفر  021بود که بر این  در چشم شاهدان همچون توری آتشین بود، بلکه وقوع این اتفاقو گرما ن
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د ی نبواین اتفاق به شکلایمانداران پنطیکاستی این است که  موضوع مهم و قابل توجهقرار گرفت. 
ای به زبانها صحبت کنند. بلکه تور نفر به طور منفک و مستقل در گوشه 021که هر کدام از این 

القدس[ به این هدف بر ایشان انداخته شد که همه در یک بدن و مجمال در یک اتحاد آتشین]روح
به هم  وهای اها و تجربیاتشان در شناخت انگیزهجدید روحانی با مرکزیت مسیح و بر مبنای یافته

نند. پس ک ر زیر این پوشش انفاذ عهددوخته شوند و کلیسا برای اولین بار متشکل شود و ایمانداران د
ناخت ی شالقدس بر آنها آمد و سپس شروع به پُرسازی و ایجاد زیر بنای شخصی بواسطهابتدا روح

 خدا به جهت تجهیز و بنای جمعی کرد.
القدس را خداوند معرفی کالم خدا در ضمنیت کلمات، روح واال، باد و آتش تجلیات این واقعه بود

القدس را همراه خود تا به آن لحظه روح زندگی ایمانداران شده بود. شاگردان مسیح کند که واردمی
ای جدید از شناخت خداوند کرد که القدس آنها را وارد دورهداشتند، اما در این مقطع از زمان، روح

ر نخواهد شد و ابعادی به یکباره میسّری پُالبته این نامد. القدس میروح« پُری»کالم خدا آن را

القدس پر گشته، به و همه از روح»دهد:کند. سپس ادامه میتجربی، طوالنی و مقتضی را طلب می

«. زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند

ها در واژگان واپسین همین آیه است که آیا آنها زبانهای یم، مشکل فرقههمچنانکه پیشتر شرح داد
کردند یا زبانی ناشناخته و آسمانی!؟ الزم به ذکر است که حتی در اصل اقوام مختلف را تلفظ می

و به  است که باز نتیجه را نامعلوملسان یا گفتار انسانی  به معنی« هازبان»یبان]یونانی[ نیز واژهز
 سپارد.ما]پنطیکاستی یا ییر پنطیکاستی[ می دیدگاه

 گرايانهای و واقعديدگاه فرافرقه
نها ای نیز نسبت به نزول روح و تکلم به زبارو و فرافرقهمیانه یتر نیز اشاره کردیم که دیدگاهقبل 

ه مطالعتباط با این دیدگاه نیز در ادامه در ار کند.با دیدگاه من نیز همسویی می کهـ وجود دارد 
 کنیم:می

القدس است. منظور از قدرت از سوی روح« قدرت تلفظ»ی دیگر در این آیات، بخشیدن ـ واژهالف 

اند دهای جدید را تکلم کردند. جناح ییر پنطیکاستی بر این عقیزبان یا لحجه د که آنهاتلفظ نیز این نبو
که شاگردان افرادی یهودی بودند و زبان مادری آنها عبری بود، اما در هنگام نزول روح، هر کدام به 

 عربی، فارسی، ترکی، یونانی و...[ شروع به صحبت نمودند و مردم حاضرمثالهای اقوام گوناگون]لحجه
نیز هر کدام با زبان مادری خودشان کالم حقیقت را شنیدند. اما تفسیر جناح پنطیکاستی زبانهای ییر 
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انسانی است، به عنوان مثال؛ اگر ناگهان آتش بر گروهی ریخته شود، به یقین آنان با صداهایی 
نها چه عجیب شروع به فریاد زدن خواهند کرد، هر چند ممکن است مردم حاضر متوجه نشوند که آ

گویند، اما مشخص است که آنها در زیر تسلط نیرویی]آتش[ قرار دارند. به هر صورت، آتش می
را خواهد سوزاند، اما این آتش در شاگردان،  قدرتی مخرب دارد و اگر بر کسی ریخته شود او  معمولی

ن را تجربه به وجود آورد که تا بحال آ شدن قدرتی جدید مانند گرما و هیجان، سوزش و مور مور
ا را نشنیده بحال کسی آنهع به فریاد و تولید صداهایی کردند که تا ونکرده بودند و تحت تاثیر آن شر

القدس و ایمانداران امروزی که تجربیات خود را در این ارتباط بیان این واقعه از دیدگاه روح بود.
یروزی در آوردگاه مرگ و گناه کند که در پس آزادی و پاند از هیجانات و شَعَفی حکایت میکرده

با لبهای الکن و زبان غریب با  زیرا که(»00: 21بانهای الکن است)اشعیاعایدشان شده، و تجلی آن ز

 «.این قوم تکلم خواهد نمود

(. این مردم، 5: 2اعمال«)و مردم یهود دیندار از هر طایفه زیر فلك در اورشلیم منزل داشتند»ـب 

اورشلیم نبودند بلکه یهودیانی بودند که در آن مناطق سکونت داشتند و در این بومیان شهرهای توابع 
م یاطراف، دلیلی برای سفر به اورشل هایروز برای پرستش به اورشلیم آمده بودند. مردم بومی شهر

نداشتند چرا که جشن پنطیکاست به یهودیان اختصاص داشت و چون معبد و محل برگزاری این 
 ایشان مردم یهود دیندار بودند»آمدندبود از سراسر جهان در این روز به اورشلیم میجشن در اورشلیم 

 .«النهرین، عربستان و.. به آنجا عزیمت کرده بودندکه از ایران، مصر، حبشه، روم، بین

پس چون این صدا بلند شد، گروهی فراهم شده، در حیرت افتادند زیرا هرکس (»1: 2ـ )اعمال پ

های خود را شنیدند، اما آیا به خوانیم که مردم حاضر لحجهدر اینجا می«. ایشان شنیدلغت خود را از 

عبری و آرامی شنیدند یا زبانهای مردم بومی مناطقی که مسافران از آنجا به اورشلیم عزیمت کرده 
ی تهککند. اما نر است و از همان استدالل تغذیه میبودند!؟ باز این موضوع در دو دیدگاه فوق متغیّ

ز ا نسبت به این واقعه مطالب خود را رسوالناعمالی کتاب جالب در اینجاست که لوقا، نویسنده
ردم حاضر از دیدگاه م وقایع را بلکه کردند ننوشتهکه در آن لحظه به زبانها تکلم میدیدگاه شاگردان 

م گوش این مرد یعنی در«. هرکس لغت خود را از ایشان شنید»کندتشریح میو مسافران شنونده 

 رهمه مبهوت و متعجب شده به یکدیگ»لغاتی نجوا شد که برایشان قابل درک و فهم بود. به طوری

زنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت حرف میی اینها که گفتند: مگر همهمی
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داشت که مردم چنین ای وجود (. پس بالشک نکته1ـ 7«)شنویممی مایخود را که در آن تولد یافته

 دانستند که شاگردان مسیح اهل شهرهای آنهاچون ایشان صد درصد می !مات و مبهوت مانده بودند
 کنند.می ی آنها صحبتنیستند، اما با لحجه
 ی منطقی وجود دارد:در اینجا چند نکته

آن زمان وجود  کشور نیز در دنیای 021نفر بودند و سوال مطرح این است که آیا  021(. شاگردان 0
کشور است، اما در آن زمان بسیار کمتر از این بود.  211مشتمل بر  ،داشت؟ مسلماً جهان کنونی

ی مردم حاضر تکلم نفر معهود به زبانهای همه 021توان چنین نتیجه گرفت که آن بنابراین می
ین موضوع را ( ا00ـ 1کردند. آیات)کردند و محتمل است که زبانهایی ییر انسانی را بیان مینمی

. این کنندکه مسافران از آنجا به اورشلیم آمده بودند را ذکر می ییهانام کشور کنند، چونتصدیق می

ن و ساکنان جزیره و یهودیه و پارتیان، مادیان و عیالمیا»است کشورها تعدادشان کمتر از بیست

با رکه متصل به قیروان است و غ بیافریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لکیا و پنطس و آسیا و کپد

شنویم که به زبانهای ما ذکر ن و اهل کریت و عرب، اینها را میاز روم یعنی یهودیان و جدیدا

یقای النهرین یا افرای، خاورمیانه و بینکشورهای مدیترانه یان تنها دردیهو«. کنندکبریایی خدا می

 لذا نیازی نبود که شاگردان به زبانهای ییر ساکنشمالی ساکن بودند نه چین، هند و نواحی اروپایی، 
 تکلم کنند.

صداهای عجیب  که با مخایلی از را شاگردانبدن القدس تاثیر سوزش گرما و مور مور شدن (. روح2
هایی که الزم بود ایشان پیام بشارت را در گوش مردم به زبانهایی محلی و لحجه و یریب همراه بود

فاق مهم ای دو اتکرد. بنابراین از دیدگاه فرافرقهدر پرستش و ذکر کبریایی خدا بشنوند ترجمه می
 انآوری کرد و از آنجایی که در آن زمالقدس ایمانداران را در پوششی حیاتی و متحد جمعروح0افتاد: 

ه اتفاق العادای منحصر به فرد و خارقوند و تجربه کنند که در آنها پدیدهنکرد که مردم بشایجاب می
یح متاثر از این عالئم تشر فریاد شاگردانِو داد  ه را با مخایلی همچون آتش، وزش باد،افتاده، این واقع

ای در تایید این موضوع بگونهکرد. لوقا در گوش مردم شنونده ترجمه میالقدس آنها را روح2. کرد
گردان در های مختلف بتوانند از تمام زوایا)شاکند که دیدگاهها صرف میفعل اتفاقات را در جمله

  ( این موضوع را بررسی کنند.خانه و مردم حاضر در اورشلیمباال
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روح در گوش مردم حاضر ترجمه  ]عالئم[توان چنین نیز برداشت کرد که مخایلاز منظر کالم خدا می
به آن اشاره  00ی زبانهایی ناشناخته است که پولس در اول قرنتیانی ترجمهشد ـ منظور عطیه

م آمد، اما حاال این مترجکند. فریاد و صدای یریب تکلم کنندگان در گوش شنوندگان آشنا میمی
 القدس بود.روح

برخی «. اندان گفتند: که از خمر تازه مست شدهاما برخی از استهزا کنندگ(»03: 2ـ )اعمال ت

دیگر از مردمی که آنجا حضور داشته اما گوشهایشان نسبت به صدای روح کم شنوا و یا ناشنوا بود 
اند و این حرکات ناموزون تحت تاثیر الکل از چنین برداشت کردند که شاگردان مسکرات نوشیده

دا و با روح خ دارای بینش انسانیک مشابه از رویارویی ای زند. در کتاب مقدس واقعهایشان سر می

و »خوانیم:( می05ـ 03: 0سموئیل0دایره وجود دارد که آن را در)این خارج از  کم شنوا یا ایبیننده

شد، و عیلی گمان گفت، و لبهایش فقط، متحرک بود و آوازش مسموع نمیحنا در دل خود سخن می

شوی؟ شرابت را از خود دور کن. و گفت: تا به کی مست می برد که مست است. پس عیلی وی را

ام، بلکه حنا در جواب گفت: نی آقایم، بلکه زن شکسته روح هستم، و شراب و مسکرات ننوشیده

مانند شخصی که ه در اینجا نیز حنا مادر سموئیل ب«. امجان خود را به حضور خداوند ریخته

که عیلی  ایشد به گونهو سخنانی نامفهوم از او شنیده میکرد مسکرات نوشیده باشد تنها ناله می
یعنی حنا در مواجه با عیلی  ؛ی این دو موضوعکاهن تصور کرد که او مست است. تفکر و موازنه

تواند تصویر ذهنی بهتری در مقابل مردم استهزا کننده تا حدودی می ، و شاگردان در باالخانهکاهن
 در اختیار ما قرار دهد. 

ی کشیدند در واقعهور مسیح را میانتظار ظه ،هاا شنوندگان حق جو و با ایمان که مبتنی بر وعدهام
 کرد با کمال وضاحتکه کبریایی و عظمت خدا را از جانب روح پرستش می پنطیکاست، این نجوا

  القدس پرستش کردند.شنیدند و با وجد و شادی شاگردان، مسیح را با مالزمت روح
ز ی ایلیا با خداوند نییاتی همچون باد و آتش را در رویانزول روح و مشتق شدن تجل، کتاب مقدس
القدس یارویی شاگردان با روحی پنطیکاست و روکه درست به مانند واقعه کندتشریح می

القدس با زبان ناشناخته بودند، نفر مخاطب اصلی روح 021بنابراین این .(02ـ 00: 01پادشاهان0)بود
 کرد.مالیم و آشنا را مستولی می در گوش شنوندگان ایماندار، کالمی شانکه نجوای
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ـ 02: 2ی شخصی شاگردان بود اما شنوندگان نبوت را شنیدند)اعمالـ زبانهای ناشناخته تجربه ث

پس همه در حیرت و شك افتاده، به یکدیگر گفتند: این به کجا خواهد انجامید؟ اما بعضی (»01

اند! پس پطرس با آن یازده برخاسته، آواز خود را از خمر تازه مست شده"استهزاکنان گفتند: که

جمیع سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا بلند کرده، بدیشان گفت: ای مردان یهود و 

برید، زیرا که ساعت سوم از روز است. یرید. زیرا که اینها مست نیستند چنانکه شما گمان میگ

گوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خدا می"بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت: که

ان خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیر

شما خوابها خواهند دید؛ و بر غالمان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و 

 گردد، به معنایهر بار که کالم خدا به زبان انسانی مکشوف و اعالن می«. ایشان نبوت خواهند نمود

الم ات کنبوت کردن است و اگر در جمعی از ایمانداران شخصی بایستد و از منابع الهامی و مکاشف
در قالب همین موضوع برای مردم حاضر ای که پطرس و یک نبی است. تجربهخدا صحبت کند ا

 بازگو کرد.
بت به زبانها بود چون یهودیان، ی صحج ـ در آن زمان شرط ورود به جمع ایمانداران داشتن تجربه

وند. با مسیحی ش یهودی وارد ایمانکه افراد ییرتوانست قبول کند م نمیکلیسای اورشلی اًخصوص

چون این قوت بر شما آید شاهدان من خواهید »تاکید داشت که کامالً( 0وجود اینکه مسیح در)اعمال

صب در شاگردان نسبت های این تعاما هنوز ریشه« بود در اورشلیم، یهودیه، سامره و اقصای جهان

. با دیگران قسمت کنندخواستند مسیح خود را داشت و نمیبه پذیرش ایمانداران ییریهودی وجود 
دارای هدف  ،القدس خداوندبنابراین تمایلی نیز به بشارت در میان ییر یهودیان نداشتند. اما چون روح

 دانی است، شاگردان را کنار گذاشت و شخصاً وارد عمل شد، اونجات و ورود تمام مردم به حیات جاو
ند که نتیجتا موجب نجات صدها نفر کشخصی فروتن و گشاده قلب را برای بشارت راهی سامره می

«. نموداما فیلپس به بلدی از سامره درآمده، ایشان را به مسیح موعظه می(»5: 1گردد)اعمالمی

اما (»05ـ 00: 1کشاند)اعمالالقدس اهداف خود را به بیرون از اورشلیم و یهودیه مینهایتاً روح

اند، پطرس و مره کالم خدا را پذیرفتهرسوالن که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سا
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«. القدس را بیابندیوحنا را نزد ایشان فرستادند. و ایشان آمده، به جهت ایشان دعا کردند تا روح

ا گان سامری ره ییر یهودیان، ایمان نجات یافتبشارت ب مخالف القدس در انظار چشم رسوالنِروح
نند. ی او مقاومت نکرادهمتعصب باشد که در مقابل اای برای کارشکنی رسوالن زند تا ادلهمحک می

ذیرفتند کنند، پیصحبت م گذاری بر ایمانداران سامری، ایشان به زبانهاچون دیدند که با دست آنان 
 از ازل گنجانیده شده است. ان نیز رسیده و در برنامه خدایهودیکه نجات به ییر

 د،وجود خود یافتن «در» القدس راروحبالدرنگ  ،بعد از پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده سامریان
: 1آنها قرار نگرفته بود تا تاییدی بر ایمان و مسح برگزیدگی ایشان باشد)اعمال «بر»اما هنوز 

ند داز ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بو هیچکسزیرا که هنوز بر (»01

و داشتن حیات مشترک با ایمانداران یهودی در آن ی اتصال به کلیسا]بدن مسیح[لهذا نقطه«. و بس

 زمان، جوشش عالئمی بود که رسوالن در روز پنطیکاست تجربه کردند. 
القدس بر تصدیق دیگر این موضوع پیشنهاد شمعون جادوگر بود. بنابراین اگر عالئم قرارگیری روح

ده داد. متیقن او باید چیزی را دیهرگز شمعون چنین پیشنهادی را نمی !مخفی و درونی بودایمانداران 

که  "دید"اما شمعون چون »گذاشت همیانی از زر را پیش پای شاگردانباشد که برای خرید آن 

شود مبلغی پیش ایشان آورده گفت: مرا نیز القدس عطا میروح ،محض گذاردن دستهای رسوالن

القدس نهایتاً روح (.01ـ 01: 1اعمال«)القدس را بیابداین قدرت دهید تا بر کسی دست گذارم، روح

گذاری رسوالن و تجلی عالئم ظاهری از اورشلیم به یهودیه و نجات سامریان اقدام کرد که با دست
سوالن آشکار گردید و بعد به میان امتها رفت که نجات را در میان بر همگان خصوصاً شخص ر

 تمامی دنیا برای تشکیل بدن جدید مسیح گسترش دهد. 
خوانیم. او مردی خدا ترس بود که هیچ آشنایی راجع به مردی با نام کرنیلیوس می 01فصل در اعمال

رسول  ،را به یافا بفرستد و پطرسشود که اشخاصی با مسیح نداشت، خداوند در رویا بر او ظاهر می
. البته خداوند دکنشرح وضعیت می ،یعنی یافتن پطرس کرنیلیوس بعد از انجام این کاررا بطلبد.  وی

ه ب قبل از رویارویی کرنیلیوس، مصادیق اهدافش را بر پطرس آشکار کرده بود ی یک رویا،بواسطه

قیقت الحزبان را گشوده گفت: فی»آشکار کرده بودپطرس با شنیدن از او و آنچه خدا بر او طوری که 

ام که خدا را نظر به ظاهر نیست، بلکه از هر امتی، هرکه از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد یافته
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او مقبول گردد. و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرر 

دهند که هرکه به وی ایمان . و جمیع انبیا بر او شهادت میفرمود تا داور زندگان و مردگان باشد

آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت. این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که 

ی آنانی که کالم را شنیدند، نازل شد و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس القدس بر همهروح

القدس افاضه شد، زیرا که ایشان را بر امتها نیز عطای روح آمده بودند، بر حیرت افتادند از آنکه

در این مقطع  .(01ـ02، 35ـ30: 01اعمال«)کردندشنیدند که به زبانها متکم شده، خدا را تمجید می

اما اینبار در میان  ،ایمانداران ییر یهودی بینیم که برنیز ظهور مخایل روح را در ابعاد ظاهری می
در انظار رسوالن کلیسای اورشلیم که به هیچ وجه بشارت و مجدداً  نجات مسیح را  گیردامتها قرار می

کند که در آن دوران به جهت اثبات در میان ییر یهودیان قبول نداشتند، تصدیق میرا و نجات 
 ایمانشان، الزاماً و اجباراً صحبت به زبانها بود.

هایشان توان نتیجه گرفت که هر دو جنبش پنطیکاستی و ییر پنطیکاستی استداللبنابراین می 
، ی پنطیکاستبایست همه چیز را در مورد واقعهدرست و فاقد تناقض است، اما کامل نیست و می

]تعمید روح[ در یک نشست بررسی کرد تا ایمانداران و صحبت به زبانها« در»و « بر»نزول روح 
 جامع از اهداف خدا دست پیدا کنیم.  تصویری کامل و انیم بهبتو

 کاربری صحبت به زبانها

اینکه  بطلبید، خصوصعطایای روحانی را به غیرت و  در پی محبت بکوشید(»0: 00قرنتیان0)

بار پولس رسول در یازده باب اولِ رساله به قرنتیان، برای آنها وضعیت اسف«. نبوت کنید

اند و خارج و به بیراهه رفته ،کند که چقدر از مسیر درست رشد روحانیریح میشان را تششخصیتی
ی رهی تواتر به این موضوعات و ثمعملکردشان جسمانی و نفسانی و خودگرایانه است. پولس با اشاره

رساند، عملکرد قرنتیان در ابعاد مختلف، آنها را نسبت به خطری بزرگ و تهدید آمیز به آگاهی می
ا تمرکز دانستند. وی بکلیسا و نظم الهی را میچرا که نه ملتفت به هدف نجاتشان بودند و نه ماهیت 

کند که اگر شما بدن خداوند را بدرستی به میز شام خداوند با تاکید و اخطار برای آنها بازگو می
در این اثنا اگر بر سر میز شام خداوند ادعای  .تشخیص ندهید در خطر داوری و قضاوت خداوند هستید
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دراییدن  یاک در میان شما رجحان دارد، بدانید که خدا هرگز اجازهکنید، اما انفکیگانگی و یکدلی می
 و چنین عملکردی را در بدن خود نخواهد داد.

ن ی بدن مسیح و تقبیح شمردن عملکرد قرنتیان که در ایپولس بعد از تشریح نظم حقیقی در شاکله
بدن حقیقی مسیح در کند که کشاند و تشریح میمی 02فصل کردند، موضوع را بهامر مسامحه می

مه تا همه و ه داده اعضای آن را در کنار یکدیگر قرار ،ی عطایای گوناگونانتظام است و خدا بواسطه
در جهت بنا، برکت، تجهیز و سالمتی بدن به خدمت گمارده شوند، اما صرفاً داشتن عطایا کافی 

 باید در تعاقبشود، اعضا میها که از روح خدا مشتق میکنار این استعداد و توانایی نیست و در
 شخصیت متناسب برای بکارگیری آنها باشند.

تمام  03پردازد و در باببه تجهیز، وحدت و خدمت بدن به جهت شهادت می02پولس در فصل
صیتی زیر بنای شخ»دهد کهبسط می اینگونه موضوعات را در ارتباط با رشد شخصیتی یک ایماندار

 ز آنجایی که خدا در ذاتیک اصل حیاتی با نام محبت است. لذا اکلیسا تنها نگرش و تمسک بر 
وری به ط به عنوان اعضای بدن او شکل بگیردبایست در ما نیز محبت مطلق است، می اشوجودی

 .«که عملکردمان تنها متجلی محبت مقدسِ مسیح محورانه باشد

ت در پی محب»کشاند کهموضوعات را به نظم در پرستش و گردهمایی کلیسایی می 00وی در باب

(. در 0: 00قرنتیان0«)بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصاً اینکه نبوت کنید

 03 ا فصلمرتبط ب «در پی محبت بکوشید»:کنداینجا پولس، دو فصل قبلی را در این آیه خالصه می
عالوه بر رشد شخصیتی نیاز کلیسا  است. 02مرتبط با فصل « عطایای روحانی را به ییرت بطلبید»و 

نبوت دارد که به معنای بازگو نمودن اسرار و مکاشفات کالمی خداوند  به عطایای روحانی خصوصاً
 در راستای بنای کلیسا است.

د، نه گویزیرا کسی که به زبانی سخن می»کندپولس سپس به موضوع مورد بحث ما ورود پیدا می

: 00)«نمایدفهمد لیکن در روح به اسرار تکلم مییچکس نمیگوید زیرا هبه مردم بلکه به خدا می

نیم! ککه با آن جمله سازی می نیست نقطه نظر پولس بر روی زبان عام و قابل درک در اینجا،(، 2

زیرا هیچکس آن را »گویدمیالقدس آمده، چون ه از جانب روحبلکه زبانی ناشناخته است ک

 «.فهمدنمی
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د که این کننی دریافت آن چگونه است!؟ برخی چنین تصور میناخته و تجربهاما واقعاً این زبان ناش
ریزند، حنجره آن را ای از آسمان فرو میزبان کلماتی است که از جانب خدا به هنگام دعا با جرقه

ی ازندهس در واقع در صورتی که اصالً اینچنین نیست!کند، می ه و زبان ما آن را به بیرون پرتابیریر
القدس یعنی هم ما]ایمانداران[ و هم روح .القدسهدایت و لمس روح ،ما هستیم، اما با برکت زبانها

باور داریم که از بَدو ایمان،  چگونه!؟ ما به عنوان ایمانداران کنیم، امادر وفاق با هم این کار را می
ی های مثبت و حت، تمایالت و انگیزهتک سلولها، افکاربه تک کامالًالقدس در ما حضور دارد و روح

اشراف، آزادی و توانایی دارد. لهذا اگر  رای دسترسی به هر عنصر از وجود مامخرب ما واقف است و ب
ازه را او این اج ،های زبان و حنجره برای صحبت به زبانها استفاده کنیمقصد کنیم که از توانایی

 القدس دوست دارد که باینکار عالقه داشته باشیم، روحالواقع بیش از اینکه ما به اخواهد داد. فی
استفاده از توانایی انسانی ما این عطیه را در اختیارمان قرار دهد. نهایتا با تمایل از سوی ایمانداران، 

ود دهد، سپس برکت خی آن هستند سوق میسازنده شانالقدس آنها را به تکرار کلماتی که خودروح
 داد. را بر آن قرار خواهد

تواند خارج از واژگان زبان مادری و افکار ما القدس، میاین کلمات با اتکال و تسلیم به اختیارِ روح 
باشد و فقط حنجره و زبان اصوات را بچرخانند، درست به مانند کودکی که برای ارتباط با مادر و 

درحالی است که تنها مادر  دهد، اینمعنی را از خود بروز میمحیط پیرامونش صداهایی نامفهوم و بی
شود که فرزندش از سالمتی، شعف و به خاطر ارتباط و شناختی که از کودک خود دارد متوجه می

القدس این اصوات، تنها بین ما و روح یا نیاز دیگری دارد. لذا اشراق نور به وجد آمده یا گرسنه است و
ی اشراقِ الهام و مکاشفات بواسطهدیگر، ما از فوران محبت،  یا اشخاص وضاحت دارد نه شخص
، القدس با شناخت کاملی که از ما داردهایمان به زبانها متکلم هستیم و روحخداوند یا ترس و نگرانی

 ی برای انتقال آن به ابعاد آسمانی و روحانی است. ابرکت دهنده و واسطه
 هرگز واژگانی مشخص فتاد، اودس اتفاق خواهد االقبنابراین صحبت به زبانها با همکاری من و روح

ر نخواهد کرد. من سازنده ی من بدون اختیار کلماتی را تکرادهد و یا حنجرهرا در اختیار من قرار نمی
ی آنچه را برکت، آرامش، حکمت، بیداری و اطمینان دهنده به من است که همه القدسهستم و روح

 ام، پذیرفته و تایید کرده است. هایم در این تکلّـم منحصر به فرد ساختهکه بواسطه توانایی
هم  ، اما به مروربا خجالت و عدم اطمینان استتوام  اول، یالبته تمرین نیز الزم است چون در مرتبه

. هر چند که خود ما نیز به مانند رودرار به طور کامل از بین میواهیم شد و هم شک و اضطمسلط خ
از  کند وهای ما نیز با آن همسویی میفهمیم، اما افکار و خواستهآن نوزاد معانی این اصوات را نمی
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ت دل ما را آنجایی که پدر آسمانی، قادری مطلق است و بینش همه چیز را دارد، آرزو، دعا و...مسئل

گوید، زیرا هیچکس گوید، نه به مردم بلکه به خدا میزیرا کسی که به زبانی سخن می»داندمی

(. بنابراین مخاطب ما در این تکلم، پدر 2: 00«)نمایدفهمد لیکن در روح به اسرار تکلم مینمی

مالزمت  قدرت و پرستش و بیان مسئلت دل ما نزد پدر است که با ،آسمانی است نه مردم. این تکلم

پس مقصود چیست؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز »(05: 00یابد)اول قرنتیانروح انتقال می

 «.دعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهم خواند

که  ی عام و با صدای بلند استهای کلیسای پنطیکاستی، صحبت به زبانها در تودهیکی از افراط
و سوء تعبیر از سوی ایمانداران تازه وارد یا تردید میهمانان حاضر در  تنظمی در مشارکوجب بیم

بارها و بارها شاهد بر  های افراطی و تعالیم یلط که شخصاًیگردد. گاهی در این گردهمایاجماع می
نند، حتی حبت ککنند که همه بایستند و چند دقیقه با زبانها صام، خادمین کلیسا اعالم میآن بوده

تصور این نابسامانی و هرج و مرج نیز مشکل است جه برسد به اینکه در آن هیاهوی نامفهوم ایستاد!! 
ای در کتاب مقدس تعلیم من هرگز مخالف دعا به زبانها نیستم، اما هرگز چنین خاللوش و همهمه

ها کند، که همه به زبانبا قاموس آن مغایرت دارد. پولس در این ارتباط تشریح می کامالًداده نشده و 
م و مبرهن ی شنوندگان مفهوصحبت کنید، اما چند نفر به انتظام و در کنار آنها نیز ترجمه کنید تا برا

گوید، نه به زیرا کسی که به زبانی سخن می»خداوند ما خدای آرامش و نظم است. باشد، چرا که

فهمند چه لزومی دارد که با صدای بلند به زبانها بنابراین اگر مردم نمی. «گویدردم بلکه به خدا میم

 دعا و تکلم کنیم!؟
انها صحبت به زب ی که حتماً الزم است باز نشان شود و مورد توجه قرار بگیرد این است کهموضوع

انید توشما می ایمانداری دارای رتبه نیست. هیچ ،به نجات ما ندارد و مبتنی بر آن هیچ ارتباطی
انها اما هرگز به زب ،ایمانداری بسیار رشد کرده و مسلط بر تمام زوایای روحانی کتاب مقدس باشید

ه در ک بزار مضاعف استبه هر صورت؛ صحبت به زبانها تنها یک اَ .صحبت نکنید و یا بلعکس..
یماندار قرار گرفته است، س و تایید او در اختیار االقداز جانب روح راستای تجهیز و بنای شخصی

هیچ ارتباطی با تقدس، قدوسیت، نزدیک و یا دوری از  ،صحبت به زبانهاوالییر. پس عطای خاص 

 «. گویدکند، مردم را برای بنا و نصیحت و تسلی میاما آنکه نبوت می(»3: 00قرنتیان0خدا ندارد.)
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لمات نهایتا بعد از چند دقیقه به تکرار ک ،انی خدا را پرستش کنیمهر چقدر که ما بخواهیم با زبان انس
کند، [ این عمل را نامحدود میشویم، اما زبانها]دعای در روحگردیم و یا خسته میو جمالت باز می

چیزهایی را  القدسبراز بدیهیات جمله سازی کنیم، بنابراین روحنیاز نیست فکر کنیم و برای اِ چون

لیکن در روح به »خبر هستیمکند که حتی خود ما نیز از آن بیدر حضور پدر بیان میاز وجود ما 

 «.نمایداسرار تکلم می

اگر تمام ایمانداران کلیسا نیز تنها در دعا به زبانها و بنای شخصی «. لکن بیشتر اینکه نبوت نمایید»

که رسالت  توجه کنیم د. بنابراینقیناً این خودخواهی ما را به خزان روحانی خواهد کشانیسلوک کنند، ی
ر این ی شناخت است که پولس دبواسطه ،کلیسا در پَس بنای شخصی، تجهیز و گشایش اسرار کالم

 خواند. سرفصل آن را نبوت می
ی کالمی باشد، و اعضای آن تنها به زبانها و بنای شخصی کلیسایی که فاقد، الهام، اشراق و مکاشفه

اند. هدکودک شلوغ و پر همهمه نیست که شنوندگان در آن سراسیمه و آشفتهبپردازند، چیزی جز یک م
را  نیکند که ابعاد آسماعی حکایت میاز مجم ،و بلوغ رسیدهاما کلیسایی که در شناخت خدا به رشد 

خدا را  یرساند]نبوت[ تا همه ارادهو اکتساباتش در روح به منصه ظهور میحکمت  ی بینش،بواسطه

از  زیرا کسی که نبوت کند بهتر»عمل کنند ی اوشوند و مطابق با اراده بعاد ببینند، بنادر تمامی ا

 (.5: 00«)کسی است که به زبانها حرف زند

اما الحال ای برادران اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سود (»1: 00قرنتیان0)

 همانگونه که«. یا به نبوت یا به تعلیم گویمبخشم؟ مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت می

کند، زبانها چه سودی خواهد داشت اگر منجر به معرفت، مکاشفه، تعلیم پولس در این آیه تشریح می

دهد چون نی یا که صدا میجان و همچنین چیزهای بی(»1ـ 7: 00و نبوت برای بنای کلیسا نشود.)

شود؟ زیرا اگر کرنا نیز صدای نی یا بربط فهمیده میبربط اگر در صداها فرق نکند، چگونه آواز 

ا را به بربط پولس با استناد به عهد عتیق، زبانه«. سازد؟نامعلوم دهد که خود را مهیای جنگ می

شدند، در آن زمان قوم خدا با صدای کرنا متوجه تغییر وضعیت از جانب خدا میکند ـ نوازی تشریح می
؛ کردند. به عنوان مثالکرنا نوازان نوعی خاص از صدا را تولید می به طریقی که برای هر وضعیت،

 شدمی نواخته شد و کرنای هنگام اردو زدن تک تکتیز و ممتد نواخته می ،کرنای آمادگی برای جنگ
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: 01و هنگام حرکت اردو، نوعی متمایز از نواختن بود که از قبل به تمام قوم آموزش داده شده بود)اعداد
 (. 01ـ 2

هنگ نوازند!؟ نُت ناهماای دارد اگر ما متوجه نشویم که کرنانوازان چه میکند چه فایدهپولس بیان می
کشاند. یک ملودی زیبا، ترکیبی هماهنگ از اقصام صدا و سازها و خارج، کل سمفونی را به اشتباه می

افرادی یایی را  ،این طغیانکند. بنابراین اگر تمام کلیسا تنها به زبانها صحبت کنند آیا را اقتضا می

همچنین شما نیز به زبان، سخن مفهوم نگویید، (»1: 00گذارد!؟)در منظر حاضران به نمایش نمی

 نابراین صحبتب«. شود آن چیزی که گفته شد زیرا که به هوا سخن خواهید گفت؟چگونه معلوم می

ه هر و تعلیم مانند کرناهایی هستند ککند، اما نبوت، مکاشفه به زبانها هیچ چیزی را بر ما آشکار نمی
شوند تا همه در یک مسیر و کدام برای صورت دادن و تشخیص امری مهم]بنای جمعی[ نواخته می

دهد، اما صحبت به زبانها در جمع و خارج از ، نبوت به کلیسا جهت میدر واقعانتظام حرکت کنند. 

انواع زبانهای دنیا هر قدر  زیرا که(»00 ـ01: 00کند)ابعاد درست، کلیسا را دچار سرگردانی می

م و باشدانم، نزد متکلم بربری میمعنی نیست. پس هرگاه قوت زبان را نمیزیاده باشد، ولی یکی بی

 «.باشدآنکه سخن گوید نزد من بربری می

دهد که آیا ییرت دارید و عطایای روح ی کلیدی بعدی، موضوع را به زیبایی بسط میپولس در آیه
ک صحبت به زبانها است[ تنها به یبه طور اخص منظور  طلبید!؟ اما باید بدانید که آنها]در اینجامی را

(. در آخر او 02: 00«)بطلبید اینکه برای بنای کلیسا افزوده شوید»هدف به شما داده شده است

کنم ر میا شکشود. خدا رکنی، لکن آن دیگر بنا نمیزیرا تو البته خوب شکر می»کندگیری مینتیجه

 ،اطفال مباشید بلکه رشید ،(. در فهم01ـ 07: 00«)زنمکه زیادتر از همه شما به زبانها حرف می

(. زیرا او خدای 21: 00کودکانه است) کامالًافراطی و  در صحبت به زبانها، همهمه و خاللوش چرا که
 (.33: 00تشویش نیست بلکه خدای سالمتی چنانکه در تمام کلیساهای مقدسان)

 القدسعطایای روح

لم پولس به ق عهد جدیدای بود که در ، مکاشفهازلی خدا در این بدن جمعی کلیسا و گشایش افکار سرّ
در هیچکدام از رساالت چنین وضاحت و جزئیاتی در این مورد به چشم  نگاشته شده، چون

(. پیشتر نیز خواندیم که 01: 0(،)کولسیان01ـ 0: 0؛ 1: 3(،)افسسیان23ـ 22: 0خورد)افسسیاننمی
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کلیسا بدن »؛کلیسا یک ساختمان متشکل از چند صندلی یا یک فرقه نیست. مبتنی بر کتاب مقدس
ی ن یافته از تمام کسانی است که ایمان و نجات خود را بر خون و کفارهروحانی مسیح است و سازما

زیرا که جمیع ما به یك روح در یك بدن (»03: 02قرنتیان0(،)01: 3)یوحنا«اندکامل مسیح گذاشته

«. تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غالم، خواه آزاد و همه از یك روح نوشانیده شدیم

بخش]کلیسای جهانی، کلیسای محلی[ تشکیل شده. کلیسای محلی گروهی از ایمانداران کلیسا از دو 
شوند، اما کلیسای جهانی از تمام به مسیح هستند که به طور منظم در مکانی مخصوص جمع می

شود ایمانداران به مسیح در سراسر جهان تشکیل شده، به کلیسای جهانی کلیسای نامرئی نیز گفته می
، البته اند ببیندمشخص ندارند و فقط خدا قادر است آنانی را که نجات پیدا کرده یتعداد چون مکان و

ی شوند. کلیسای محلی را مرئکه هر دو مجمع، چه دارای مکان باشند و چه نباشند کلیسا نامیده می
از آنجا (، که کلیسای جهانی 00: 5نامند. کالم خدا آن را شهری بر فراز تپه نامیده است)متینیز می

خود را  هایی عطایای روح در جهت تشویق، بنا، برکت و تعلیم یکدیگر پایهقادر خواهد بود بواسطه
 مستحکم و گسترش دهد. 

با  برای اینکه کلیسا را به عنوان بدن زنده و روحانی مسیح بهتر درک کنیم بیایید آن را در موازنه
 بدن جسمانی در کنار هم قرار دهیم:

، زنده و دارای حیات است به همین شکل ی خون و اکسیژندر بدن انسانی ما بواسطه (ـ هر عضوی0
 و حیات ،زنده به عنوان نَفَس خداالقدس ی خون و روحعضوی نیز در بدن روحانی، باید بواسطههر 

نماییم، چنانکه او در لکن اگر در نور سلوک می(»1ـ 7: 0یوحنا0الهی در آن جریان داشته باشد)

سازد. ست، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک مینور ا

: 5(،)مکاشفه5ـ 0: 3یوحنا«.)کنیم و راستی در ما نیستاگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می

 (. 03: 02قرنتیان0(،)1
که در تشکیل یک بدن  (ـ هر عضوی در بدن طبیعی و انسانی، از منظر خدا هدفمند آفریده شده2

ی جایگاه، ا(. به همین قسم نیز در بدن روحانی مسیح، هر عضو دار01ـ 03: 031سهیم باشد)مزمور
 (.21ـ 02: 02قرنتیان0باشد)خدمت و ماموریت مختص به خود می

(ـ اگر عضوی در بدن انسانی فعال نباشد مرده است، بنابراین همانگونه که هیچ سلولی در بدن 3
اقد حیات و جنبش نیست در بدن روحانی مسیح]کلیسا[ نیز چنین چیزی نباید وجود داشته انسانی ف
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و هر د ، پسو چه عضوی مهم باشد، تفاوتی را در خواندگی آنها ایجاد نخواهد کرد ـ چه سلول باشد

 یکی را پنج قنطار و دیگری را دو و سومی را(»05: 25به یک اندازه باید زنده و فعال باشند)متی

: 01(،)لوقا30: 03مرقس«.)درنگ متوجه سفر شدو بی یك داد؛ هر یك را بحسب استعدادش

 (.21: 2(،)یعقوب3: 02،)رومیان(03
ای خاص را بر عهد دارد، به عنوان مثال: گوش تنها برای (ـ در بدن انسانی هر عضو تنها وظیفه0

دهند.  در جایگاه دیگری خدمتی را ارائه توانندشنیدن است و پا برای راه رفتن، بنابراین هیچ کدام نمی
ای خاص و کنند و هر کدام دارای عطیهی بدن مسیح نیز از همین اصل تبعیت میاعضای زنده

گردد. پس الزم است که هرکدام از ما منحصر به فرد هستند که عملکردشان باعث بنای بدن می
 .شف کنیمی خود را در راستای تشکیل این بدن مقدس و روحانی کعطیه

کند، رکت ن(ـ در بدن انسانی هر عضو در هماهنگی با دیگر اعضا فعال است به عنوان مثال: تا پا ح5
داشته انتقال دهد و تا مغز و چشم در موازات امری مشخص با هم عمل تواند آنچه را بردست نمی

از این امهات  نامستثنی، بدن مسیح نیز باشدحرکت به سمت موقعیت مورد نظر نمینکنند، پا قادر به 
ز ا که هر دو فارغ« سازنده»ت و دیگری اس« دهنده»ی عطیه یا عطایایش نیست! یکی بواسطه

بشدت به هم وابسته هستند، یعنی تا شخص اول فراهم نکند دیگری قادر به ساختن و بنای  ،حسادت
 .جتماع تعریف شده استاخیمهی ی حضور خدا نخواهد بود ـ در زمان موسی این اصل در نمونهخیمه

ل و حقیقت جریان دارد که براساس آن نیز توامان این موضوع به عنوان یک اص عهد جدیدامروز در 
 باید با تعامل و بدور از هر رقابت این حیات وافر و وافد را در فروتنی به جریان بیندازند.ایمانداران می

 تثلیث و پُری
 ونیو گوناگعطایا با  [القدسپدر، پسر و روح]کند که الوهیتمی( تشریح 7ـ 0: 02قرنتیان0پولس در)

 کنیم:ارتباط مستقیم دارد. این حقایق را در ادامه بررسی میدر آنها 

القدس که روح نعمتها و برکاتی«. نعمتها انواع است ولی روح همان(»0: 02قرنتیان0)القدس:ـ روح0

 یک روح در همه فعال است. اما با ،با وجود گوناگونی به کلیسا عطا کرده

در مقام  «مسیح»منظور از خداوند« وخدمتها انواع است، اما خداوند همان(»5: 02قرنتیان0)ـ پسر:2

 د دارد که الزم است حتما درکتفاوتی عمده وجو 5و  0خداوند جالل و قیام یافته است. بین آیه 
کند، اما خدمت را عیسی مسیحِ خداوند به کلیسا القدس تفویض میشود: نعمتها و عطایا را روح

 (.1ـ 0: 02(،)رومیان01ـ 1: 0دهد)افسسیانمی
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مبتنی بر «. کندو عملها انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می(»1: 02قرنتیان0)ـ پدر:3

از جانب پدر آسمانی است.  ،ی آنها، مشوق و قدرت اجرایگیرد که پشتوانهعطایا، اعمالی صورت می
 کند.ی ایمانداران به فراوانی عمل میدر همه ی بالقوهاین قوهامروز 

 پُری در مسیح

آراسته و در انتظام در جای خود قرار داده  ،کلیسای خود را با تمام پری ،رالف(. مسیح به عنوان سَ

ایستیم از دعا کردن نیز از روزی که این را شنیدیم، باز نمیو از آن جهت ما (»1: 0است)کولسیان

برای شما و مسألت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر 

 (.03: 0(،)افسسیان23: 0(،)افسسیان01، 00: 0(،)یوحنا30ـ 33: 3(،)یوحنا1: 2کولسیان«.)شوید

ریزد، فیض جریان دارد که از سَر به تمامی بدن فرو می یب(. در مسیح تمام خدمت و عطایا بواسطه
امروز قادر به روئیت  هیچکسبدن مسیح تجسمی است از پری او بر روی زمین. هرچند که معهذا 
اذ مصداق و عینیت داده است. بنابراین ایمانداران با انفبه آن  در ابعاد جسمانی نیست، اما کلیسامسیح 

باید این بدن را به درستی به نمایش بگذارند تا مردم در رویارویی با این القدس عهد و اتکال به روح
 از مزایای فیض برخوردار شوند و نجات بیابند. ،حقیقت کامل و ابدی

ان و قادر نیست که به تنهایی و منفک از دیگر باشدیی دارای پری مسیح نمیپ(. هیچ عضوی به تنها
 ی رشد وهر ایماندار به اندازه ، همه در همه است کهمسیح یمنظور از پُر مر ثمر باشد. بنابراینمث

پس شما پیمانه پدران خود را (»32: 23را در بدن مسیح ایجاد کند)متی گنجایش خود، توانسته آن

: 02رومیان«.)و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض(»11: 1یوحنا«)لبریز کنید

عطایای پس (. 05: 20(،)مکاشفه2: 7(،)متی31: 1(،)لوقا01، 03: 0(،)افسسیان7: 0(،)افسسیان1ـ 0
مسیح به هرکدام از ایمانداران بر اساس  یگیری شده هستند و مطابق با ارادهاندازه ،یض خداف

 خشنودی و رضایت او داده خواهد شد.

 عطایا در مسیح

ه که هر کدام از نظر ماهیت و عملکرد با در مسیح عطایای بسیاری در اختیار ایمانداران قرار گرفت
ی اند. در ادامه به بررسدیگری متفاوت است، اما همه در یک مسیر]بنای جسد مسیح[ تکون یافته

 این عطایا خواهیم پرداخت:
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به معنای شخص به ماموریت فرستاده شده،  Apus Toulouse، این واژه در یونانی"رسول (.0
: 0سیانگردد)افسحسوب می. رسول پدر روحانی یک کلیسا نیز ماستعاملیت ایجاد یا تولد کلیسا 

ن ضی شبانان و معلماو او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بع(»00

 (.21: 02قرنتیان0«.)را

به معنای تعبیر کننده به نیابت از خدا یا شخصی است که profetas ، این واژه در یونانی"(. انبیا2
 (.05بینش روحانی دارد و از جانب خدا الهام یافته)اعمالتوانایی 

ی خبر به معنای شخصی است که حامل و آورنده evangelistas ،  این واژه در یونانی"(. مبشر3
: 20(،)اعمال00: 0خوش است. این اشخاص دارای توانایی گسترش ملکوت خدا هستند)افسسیان

به قیصریه آمدیم و به خانه فیلپس مبشر که یکی از در فردای آن روز، از آنجا روانه شده، (»1

 (.5: 0تیموتائوس2«.)آن هفت بود درآمده، نزد او ماندیم

به معنای شخصی است که مراقب گوسفندان است و در  pouymen، این واژه در یونانی"(. شبانی0

دیگر هست که از و مرا گوسفندان (»01: 01کند)یوحنافعالیت می بری و تغذیه و مراقبت از آنهاره

این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یك گله و یك شبان خواهند 

 (.3ـ 2: 5پطرس0(،)01: 20یوحنا«.)شد

ی حقایق دهنده به معنای آموزگار، مدرس و انتقال  Didas Callusاژه در یونانی، این و"(. معلم5

دمند مالمت و صاحب یك زن و هوشیار و خرپس اسقف باید بی(»2: 3تیموتائوس0کالم خداوند است)

: 02قرنتیان0(،)0، 2: 2تیموتائوس2«.)راغب به تعلیم باشدنواز و و صاحب نظام و مهمان

 (.1: 02(،)رومیان21
به معنای شخصی باتجربه و سالخورده در مسائل   pressbutrus، این واژه در یونانی"(. شیخ1

پس چنین کردند و آن را به دست برنابا و سولس نزد (»31: 00روحانی و رهبری است)اعمال

ـ 07: 5تیموتائوس0(،)00: 0تیموتائوس0(،)07: 21(،)اعمال23: 00اعمال«.)کشیشان روانه نمودند

به معنای   Appis Copusاره کرد که در یونانیتوان به اسقف نیز اش(. در ارتباط با این واژه می01
: 3تیموتائوس0(،)7: 0(،)تیطس0: 0(،)فلیپیان21: 21(،)اعمال25: 2پطرس0ناظر و مراقب کلیسا است)

 (.1ـ 0
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به معنای قاصد، پیک، سخنگو در عموم، اعالم کننده،  Key Rox ، این واژه در یونانی"(. واعظ7

و برای این، من واعظ و رسول و معلم امتها  در ایمان (»7: 2تیموتائوس0است)انتشار دهنده و مبشر 

 (.5: 2پطرس2(،)00: 0تیموتائوس2«.)نی غگویم و دروو راستی مقرر شدم. در مسیح راست می

ار و خادم در مسائل روزمره به معنای شخص خدمتگز  Dia Conus، این واژه در یونانی"(. شماس1

پولس و تیموتائوس، غالمان عیسی مسیح، به همه مقدسین در (»0: 0است)فلیپیانو روحانی کلیسا 

، 1: 3تیموتائوس0(،)0: 01رومیان«.)باشند با اسقفان و شماسانمسیح عیسی که در فیلپی می

 Dia Konyaی خدمت نیز مشتق شده که در یونانیکلمه ،«شماس»ی(. از واژه1ـ 0: 1(،)اعمال02
(. زنان نیز 0: 1قرنتیان2(،)21: 00(،)اعمال0: 1ن و مدد جو است)اعمالبه معنای شخص کمک رسا

یا خدمت در (»7: 02توانند در خدمات کلیسایی در مقام شماس باشند)رومیاندر کنار مردان می

 (.5: 0تیموتائوس2(،)07: 0(،)کولسیان5: 02قرنتیان0«.)گذاری، یا معلم در تعلیمخدمت

خارج از ابعاد  به معنای دریافتِ حکمت خاص الهی و  Sofiaیونانی، این واژه در "(. کالم حکمت1
ریافت د مندنیاز کلیسا  القدس است. این حکمت متعلق به زمانی است کهی روحانسانی بواسطه

ی چنین کالمی دارای این عطیه بیان کنندهگشا از جانب خدا باشد. شخص کلیدی راه

شود و دیگری را کالم علم، روح، کالم حکمت داده می زیرا یکی را بوساطت(»1: 02قرنتیان0است)

 «.بحسب همان روح

القدس فهم از جانب روح و توانایی به معنای داشتن علم، Nosis ، این واژه در یونانی"(. کالم علم01
 (.01: 02قرنتیان0است، استفهام حقایقی که با افکار انسانی فاقد جواب است)

به معنای تشخیص هر ارواحی است که از  Dia Chrisis، این واژه در یونانی "(. تشخیص ارواح00
 خدا، خطا، انسان و دشمن در جریان باشد ـ قدرت تشخیص کذب و حقیقت.

و الهی  طبیعیبه معنای ایمان منحصر به فرد، ماوراء Peace Tis ، این واژه در یونانی"(. ایمان02
: 02قرنتیان0ها و شرایطی است که در ابعاد طبیعی و انسانی محال است)ن دراست که قادر به گشود

 «.و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن  به همان روح(»1

 عنای شفای روح به اشخاص در راستایبه م  Charismata Eyama، این واژه در یونانی"(. شفا03

ز چهل عجزه شفا در او پدید گشت، بیشتر ازیرا آن شخص که م(»31، 22: 0بنای بدن است)اعمال
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ساله بود. به دراز کردن دست خود، بجهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده 

 (.03: 02(،)عبرانیان31، 21، 1: 02قرنتیان0«.)قدوس خود عیسی

هستند،  گرنجام قدرتهای معجزهبه معنای توانایی ا  Doona mis، این واژه در یونانی"(. معجزات00
 های انسانیاشخاص دارای این عطیه قادر به انجام کارهایی هستند که ابعاد زمان و مکان و محدوده

زیرا که انجیل ما بر شما محض (»5: 0تسالونیکیان0(،)21: 02قرنتیان0قادر به انجام آن نیستند)

دانید که در میان شما بخاطر کامل، چنانکه میالقدس و یقین سخن وارد نشده، بلکه با قوت و روح

 (.01: 0(،)رومیان7: 0تیموتائوس2(،)21ـ 01: 0قرنتیان0«.)شما چگونه مردمان شدیم

به معنای شخصی است که قدرت دارد با زبان انسانی  Profetia، این واژه در یونانی "(. نبوت05

داریم بحسب فیضی که به ما داده شده، پس چون نعمتهای مختلف (»1: 02پیام آور خدا باشد)رومیان

 (.01: 0تیموتائوس0(،)03، 01: 02قرنتیان0«.)خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان

به معنای زبانهایی است که از منظر انسانی قابل   Glossalia، این واژه در یونانی"(. اقصام زبانها01
ایرانیان  اند. به عنوان مثال؛نوز آن را نشناختهاما افراد شنونده ه ،فهم نیستند، یا زبانهایی که وجود دارد

اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم (»0: 03قرنتیان0در مقابل شنیدن زبان قبایل ماالوی)

 (.0: 2(،)اعمال07: 01مرقس«.)امو محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده

های نی زبابه معنای قدرت در ترجمه Diyar Mianotisنانییو، این واژه در "(. ترجمه زبانها07

و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده، اما (»27، 03، 5: 05قرنتیان0ناشناخته است)

 تهی وی انداخاگر مردگان را قیامت نیست، مسیح نیز برنخاسته است. زیرا همه چیز را زیر پایها

واضح است که او که همه را زیر او  همه چیز را زیر انداخته است،گوید که است. اما چون می

 (.31: 02قرنتیان0«.)انداخت مستثنی است

به معنای یاری رساننده به دیگران ـ ضعفا،  Anti lepsis، این واژه در یونانی"(. کمک کنندگان01

بعضی را در کلیسا:  و خدا قرار داد(»21: 02قرنتیان0زنان و کسانی که بضاعت مالی ندارند) بیوه
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اول رسوالن، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام 

 (.2: 1تیموتائوس0(،)35: 21(،)اعمال50: 0لوقا«.)زبانها

در معانی  .به معنای کسانی است که تسلط دارند kouber nesis، این واژه در یونانی"(. مدیریت01

ولی یوزباشی ناخدا و صاحب کشتی را (»00: 27ضمنی به ناخدا یا سکاندار نیز ترجمه شده)اعمال

 (.21: 02قرنتیان0(،)07: 01مکاشفه«.)بیشتر از قول پولس اعتنا نمود

به معنای تسلی، هشدار، تحریک، متقائد کننده و Paracelsus ، این واژه در یونانی". مشوق(21
: 5تسالونیکی0القدس نیز به کار رفته است)و تشویق کننده است، این عبارت برای روحآورنده هیجان

دالن را دلداری لیکن ای برادران، از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه(»00

: 3(،)عبرانیان3: 00قرنتیان0(،)1: 0تیطس«.)دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید

 (.02: 21(،)اعمال1، 0: 0قرنتیان2(،)25: 01(،)عبرانیان03
به معنای شخصی است که از دارایی و وجود خود با ما  Didomi، این واژه در یونانی"(. بخشنده20

او در جواب ایشان گفت: هر که دو جامه دارد، به آنکه ندارد بدهد. و (»00: 3کند)لوقاشراکت می

: 0(،)افسسیان1: 2تسالونیکی0(،)1: 02(،)رومیان00: 0رومیان«.)کند هر که خوراک دارد نیز چنین

21.) 
به معنای رهبری است، این عبارت به کسانی نسبت  Prostimi، این واژه در یونانی"(. ریاست22

اما (»02: 5تسالونیکی0کلیسا را رهبری و نظارت کنند) ،شود که قادرند با قدرت و اقتدار خداوندداده می

کشند و پیشوایان ن به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میای برادرا

: 5تیموتائوس0(،)02، 5، 0: 3تیموتائوس0«.)کنندشما در خداوند بوده، شما را نصیحت می

 (.2: 01(،)رومیان00، 1: 3(،)تیطس07
به معنای رحیم بودن و شخصی است که دارای شفقت و  Elebz، این واژه در یونانی"(. رحمت23

گو بودم، لیکن رحم یافتم از گو و مضر و سقطکه سابق کفر(»01، 03: 0تیموتائوس0فیض است)

تا اول در من، مسیح عیسی ایمانی کردم. بلکه از این جهت بر من رحم شد آنرو که از جهالت در بی

جهت حیات جاودانی به وی ایمان خواهند آورد، نمونه تا آنانی را که بحلم را ظاهر سازد  کمال
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: 2(،)عبرانیان22: 05(،)متی27: 1(،)متی0ـ 2: 1(،)متی7: 5(،)متی23(،)یهودا01ـ 05: 1رومیان«.)باشم

07.) 

پس چون نعمتهای مختلف داریم بحسب فیضی که به ما داده (»1ـ 1: 02،)رومیان"نوازی(. مهمان20

گذاری، یا معلم در تعلیم، یا واعظ در قت ایمان، یا خدمت در خدمتشد، خواه نبوت بر حسب مواف

 (.2ـ 0: 03عبرانیان«.).موعظه، یا بخشنده  به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور

: 7رانیانکنند)عب، این عطیه متعلق به کسانی است که در دعا برای دیگران شفاعت می"(. شفاعت25

نهایت بخشد، نیز قادر است که آنانی را که بوسیله وی نزد خدا آیند، نجات بیاز این جهت (»25

 «.چونکه دائم زنده است تا شفاعت ایشان را بکند

ی داوود اشاره توان به سرایندگان در خیمهی این عطیه می(. در نمونه05تواریخ0،)"(. سرایندگان21
 کردند.جید میخداوند را تم ،کرد که در حضور خدا با خواندن سرود

 کنند.رامشگران را در کلیسا رهبری می (. این افراد خنیاگران و25تواریخ0)، "(. رهبری پرستش27
: 00ی تسلی هستند)یوحنا، این افراد از جانب خداوند و هدایت روح، دارای روحیه"دهندگان(.تسلی21

فرستد، او همه چیز را به شما میالقدس که پدر او را به اسم من لیکن تسلی دهنده یعنی روح(»21

 (.21: 05«.)تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد

زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت (»1ـ 1: 1، )اشعیا"(. مشاوران21

رور سالمتی بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و س

و بر مملکت وی انتها نخواهد  خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سالمتی او را بر کرسی داود 

بود تا آن را به انصاف و عدالت از االن تا ابداالباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه صبایوت این را 

ع گردید. و تمامی قوم بجا خواهد آورد. خداوند کالمی نزد یعقوب فرستاد و آن بر اسرائیل واق

 «.گویندخواهند دانست یعنی افرایم و ساکنان سامره که از غرور و تکبر دل خود می

، این عطیه به کسانی تعلق دارد که در کشتزار خداوند فعاالنه مشغول خدمت "(. دِرَوندگان31
 (.3ـ 2هستند)روت فصول
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کلیسا خدمت محرر یا نویسندگی را بر عهده ، این عطیه به کسانی تعلق دارند که در "(. کاتبان30
 دارند.

 (. 1(،)اعمال0،)یوحنا"(. بشارت انفرادی32
 ها هستند.(. کانون شادی، این عطیه متعلق به کسانی است که در خدمت بچه33
 (. خدمت به جوانان.30
 (. خدمت رسیدگی به امور اداری و تشکیالتی کلیسا.35
 (.1ـ 0: 1زنان)اعمالبیوهگی به امور د(. خدمت رسی31
 (.2(. خدمت به زنان جوان)تیطس فصل37
 (. خدمت تشکیل کلیسای خانگی.31
 (. استعداد در بنای ساختمان کلیسا برای برگزاری جلسات و کمک به مسائل فنی است.31
 (. خدمت منشی به جهت مدد خادمین و رهبران کلیسا است.01
اتخاذ تصمیمات عالی قادر هستند که کلیسا را در این امور (. خدمت خزانه داری، این اشخاص در 00

 یاری کنند.

لکن به زودی نزد شما خواهم (»21ـ 01: 0قرنتیان0(،)5(.  خدمت مادران و پدران،)داوران فصل02

آمد، اگر خداوند بخواهد و خواهم دانست نه سخن متکبران را بلکه قوت ایشان را. زیرا ملکوت 

 «.بلکه در قوت استخدا به زبان نیست 

با آن مواجه هستند،  عم از کوچکترین تا بزرگترینا ،را که امروز ایمانداران هر خدمتی بنابراین

ات متنوع لهذا خدم»کامل باشند م بدن مسیح با هدایت او در اتحادتا تما القدس به کلیسا بخشیدهروح

عملها انواع است لکن همان خدا همه را اند. و ین شدها گوناگون، اما همه به یك روح تزئو نعمته

اریم، دعا کنیم تا خدا به ی بدن مسیح وظیفه دعضو زنده پس همه درمقام«. کنددر همه عمل می

اقتضای رشد در شناخت، میزان پری خود را به ما عطا کند تا بتوانیم سهم خود را در بنا و استحکام 
ر ایماندار د!؟ بله، هتواند همزمان چندین عطیه داشته باشبدن به درستی ایفا کنیم. آیا هر ایماندار می

مه از ه در هر ایماندار یک عطیه خواهد بود با داشتن چند عطیه انفاذ عهد کند، اما به طور کلیقادر 
 ل در جای خود، به خدمت مشغولتر است که او را قادر خواهد ساخت به عنوان یک سلوجستهبر

 . باشد
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 ارخدمتگزارواح دهم: بخش هج

 یبحثفرشتگان م شناخت دارد. فرشتگان شخصیت دف، ماهیت وـه، کاراین بخش نگاهی اجمالی به 
دف ه و اکثر ایمانداران از چند و چونِ یسایی از کمترین اهمیت برخوردار بودهکل یماست که در تعال

افات ترس و خر از رویکنند یا وجود آنها را انکار می اطالع هستند. یعنی یاخلقت و عملکرد آنها بی
سته به ناند، بنابراین کلیسای کنونی نتوادر ارتباط با عالم ییب به پرستش این مخلوقات روی آورده

اهداف و عملکرد این  یاز منظر کالم خدا به مطالعه ک کند. در ادامه؛درستی، ماهیت فرشتگان را در
 مخلوقات خواهیم پرداخت.

 فرشتگان 

کند که در پادشاهی خود مخلوقاتی با نام فرمانروا در تمام هستی معرفی میکتاب مقدس خدا را 
ای دو گروه عمده هستند: برای هدفی خاص خلق شده و دار تگان دارد. فرشتگان در این قلمروفرش

و گروه دوم:  که هدف آنها کمک و رساندن برکت به ماست یکون یافرشتگان خوب گروه اول: 
 .نسل انسان است یبتخر یا یفکه هدف آنها تضع یدپل یافرشتگان بد 

ترجمه شده که در « مَلِک»بار به این مخلوقات اشاره شده. در عبری فرشته به311مقدس کتاب در
شود فته میگ« آنجلس»آور، قاصد و مأمور است. در زبان یونانی نیز به فرشتگانعَرَبی به معنای پیام

 در مورد شخص خدا نیز کاربرد دارد.« آنجلس»ی واژه رد. البتهآور را داکه همان معنای پیک یا پیام
ان مخلوقات خدا نگاهی الهی دارد به یث، به فرشتگان نیز به عنومبحث تثل ورای درکتاب مقدس 

 هاست، به این ترتیب ک ندی تشریح کردهبماهیت، شخصیت و عملکرد آنها را با رتبه طوری که
  ای دیگر زیر دست آنها به خدمت مشغول هستند. ی موجودیت و عدهای از آنها در باالترین رتبهعده

اید آنها عق ،در کنار تخت پدر دوازده فرشته حضور دارند که اندبر این عقیده یهود یسنت و باورها
گفتگو  حث ودر ب یحبا مس سیالطپزمانی که اند؛ خود را از گفتگوی مسیح با پیالطوس مستند کرده

الحال از پدر خود   توانمیکه نم برییگمان م یاآ(»53: 21ت:)متیدر جواب او گف یحمس ،بود

یهودیان بر این باورند «. من حاضر سازد؟ یاز دوازده فوج از مالئکه برا یادهخواست کنم که زدر



313 
 

به هفت فرشته اشاره  فاشوند.  البته در کتب اپوکریکه این دوازده فوج توسط سه فرشته مدیریت می
ه ساز القدس، تنها به عنوان کتاب یایی و الهامی روحاین درحالی است که کتاب مقدس  شده و

 . بردنام می فرشته که در ادامه به ماهیت آنها خواهیم پرداخت

 یمعرف یزی نگاهپسر صبح یاحامل نور  ،که به عنوان ستاره صبح یفرلوس یازهره ، فرشته نورـ (0

 یساختیم یلکه امتها را ذل یازهره پسر صبح چگونه از آسمان افتاده یا(»00ـ 02: 00)اشعیاشده

خود را  یبه آسمان صعود نموده کرس گفتییتو در دل خود م و ی؟اافکنده شده ینچگونه بر زم

 یاالب خواهم نمود سستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلو یباال

( 2: 2(،)افسسیان07ـ 02: 21ل)حزقیا،«خواهم شد یابرها صعود کرده مثل حضرت اعل یهایبلند

ارتباط داشت  ابا تخت خد اًمیود که مستقای ارشد بفرشتهاینچنین که از آیات مذکور پیداست، لوسیفر 
 یلهنسبت به نظام ا ییرور و نااطاعت ،به خاطر شورش ، امافرشتگان بود یرهبر پرستش ینهمچن و

اما  ،کرد یمخواه یموضوع را بررس ینا یشناسیطاندر مبحث شـ  شد انداخته یروناز حضور خدا ب
 ارشد بود. ایفرشته نام داشت و یفرلوس ،قبل از سقوط یطانشالزم است بدانیم که 

ه اشاره فرشتدر کتاب مقدس چهار بار به این «. کیست مانند خدا»، درعبری به معناییكائیلمـ (2

 یرغ یتو را از آنچه در کتاب حق مرقوم است اطالع خواهم داد وکس یکنل(»20: 01)دانیالشده

ـ 7: 02(،)مکاشفه1(،)یهودا0: 02دانیال«.)مدد کند ینهاکه مرا به ضد ا یستن یکائیلشما م یساز رئ

01.) 

و اشاره  اد به کتاب مقدساستناست. اکثراً جبرائیل را با « قوت خدا»، درعبری به معناییلجبرائـ (3

 دانند. او مأمور انتقال پیامهای نبوتی به انبیا وی ارشد میفرشته ،خاص که نام او برده شده به نکات
ک ی ،بار بر دانیال افرادی بود که دارای قدرت درک اهداف الهی بودند به عنوان نمونه: جبرائیل دو

رکدام ه مریم مادر عیسی ظاهر شد که به یک بار نیز همچنین بار بر زکریا پدر یحیی تعمید دهنده و

را از  یو آواز آدم(»07ـ 01: 1ی خود در ظهور مسیح نقش مهمی را بر عهده داشتند)دانیالبه نوبه

                                                           
 های ود که برخی از گروهشاسفار مشکوک یا اپوکریفا در اصطالح به کتابهایی باستانی با محتوای یهودی مسیحی گفته می

تاب رساله هستند که بعداً به متن ک 01اند، این اسفار یهودیت، کاتولیک، ارتدکس و پروتستان آنها را نیمه شرعی نامیده

 .مقدس یهود اضافه شدند
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 .مطلع ساز یارو ینا یمرد را از معن ینا یلجبرائ یا:»گفتیکه ندا کرده م یدمشن ی)نهر(اوال یانم

خود در افتادم و او مرا  یبه رو بودم آمد و چون آمد من ترسان شده یستادهکه ا ییپس او نزد جا

ـ 1: 01(،)دانیال22ـ 20: 1دانیال«.)باشدیزمان آخر م یبرا یارو ینپسر انسان بدان که ا یا:گفت

 (.01: 0(،)لوقا1
 ستادهیدر حضور خدا ا یشههم ی ارشددر مقام فرشته یلشویم که جبرائمتوجه می یاتآ ینا یدند با
مسیحی  دارد.  پیشتر نیز گفتیم که برخی از مفسرین ارتباطی مستمر یکائیلبا م در مبارزه با شیطان و

کردند و ی ارشد، یک سوم از فرشتگان را مدیریت میاند که هر کدام از این سه فرشتهبر این عقیده
د با وی رهبری او بودن زمانی که لوسیفر مرتکب گناه و شورش شد، یک سوم از فرشتگان که در زیر

 ائیلیکو م یلنظارت جبرائ یرماندند در حضور خدا و در ز یدو سوم که باقسقوط کردند. بنابراین 
  .کنندیخدمت م

 این سه فرشته با الوهیت ارتباطی ،اند که قبل از خلقتتئورسین در همین ارتباط بر این عقیده 
فرشته  0یفرسلواند: ت یکی از سه اقنوم تثلیث بودهی شخصیاند و هرکدام ظاهر کنندهمستقیم داشته
. القدس بودفرشته خاص روح 3یلجبرائو  ،فرشته خاص پسر بود 2یکائیلم ،پدر بود یهخاص و گماشت

ستقیم ی ماقابل توجه اینکه این موضوع تنها در قالب یک تئوری بیان شده و هرگز کالم خدا اشاره
 کند.نمی به این مسئله

 آسمان ینسنهدر یشورا

الی انجمن، دادگاه و شورای ع به معنی با هم نشستن، ،انییون سِنِدریون درو  سنهدرین در زبان عبری
داور یا قاضی و معلم دینی]ربای[ بود که  232گذشته بود. سنهدرین کوچک مشتمل برر یهودیان د

ی به نمایندگی از قاض 71متشکل از ،شدند. سنهدرین بزرگزیر نظر سنهدرین بزرگ اداره می
شد. مردم برگزار می در شهر اورشلیم اداره و[ 70شهرهای بزرگ بود که توسط کاهن اعظم]شخص

ه عنوان ب ای از شورای حقیقی و آسمانی است که هفتاد فرشتهیهود باور داشتند که این شورا سایه
دهند. اعضای آن را تشکیل می از آنها هستند یانشعاب ،یانسان یهاکه خانواده هفتاد مملکت یروئسا
لی ایل مختلف اسرائیگردد. در آن زمان رهبری و قضاوت قبی سنهدرین به زمان موسی باز میریشه

، هفتاد شیخ با مدیریت و رسیدگی کاهن و پس از آن رسیدن به صحرا را پس از خروج از مصر تا
 یزها نآن یاستفرشته در آسمان که ر بود از آن هفتاد یانعکاس ینااعظم بر عهده داشتند. در مجموع 

تواند درست باشد چرا که هم کالم خدا به این ـ واقعیت انگاری این موضوع می با فرشته ارشد بود
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ای از واقعیت و حقایق کند و هم اینکه هر آنچه در زمین وجود دارد انعکاس و قرینهموضوع اشاره می

روز با من مقاومت نمود  یك و یستمملکت فارس ب یساما رئ(»20ـ 21، 03: 01آسمانی است)دانیال

. من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم است به اعانت من آمد و یناول یاز روئسا یکیکه  یکائیلم و

جنگ  ارسف یستا با رئ  گردمیمالن برا و یست؟که سبب آمدن من نزد تو چ دانییم یاآ، پس گفت

تو را از آنچه در کتاب حق  یکنل .خواهد آمد یونان یسرئ ینكرفتنم ا یرونبه مجرّد ب و یمنما

مدد  ینهاکه مرا به ضد ا یستن یکائیلشما م یساز رئ یرغ یکس مرقوم است اطالع خواهم داد و

 (.05: 2ان(،)کولسی02: 1(،)افسسیان01: 3سیانافس«.)کند

ه جهت را ب یلاسرائ یخمشاتن از برافراشت و هفتاد  ینادوازده ستون را بر کوه سهمچنین موسی  
 و هفتاد درخت(. دوازده چشمه 00ـ 0: 20مشارکت و مالقات با خدا به باالی کوه دعوت کرد)خروج

: 05)خروجاز منابع خود، قوم اسرائیل را پس از خروج از مصر برکت دادند لیم وجود داشت کهیدر ا خرما

در آنجا نزد آب  درخت خرما بود وهفتاد  در آنجا دوازده چشمه آب و آمدند و یلیمپس به ا(»27

مسیح نیز دوازده شاگرد را از میان قوم  .قوم یهود هفتاد شیخ داشتند ،در زمان مسیح .«زدند یمهخ

ن توان اینچنیمی پسخود برگزید تا مژده نجات را به یهودیه، سامره و اقصای جهان بشارت دهند. 
 حقایق آسمانی هستند. ای از نمونه چیز بر روی زمین همه نتیجه گرفت که

در شورای سنهدرین آسمان، هفتاد فرشته ارشد رهبری »ه استدالل مفسرین یهود باز گردیم:حاال ب
اب مقدس کت «.آنها رسیدگی به امورات زمین است یی دیگر را بر عهده دارند که وظیفههفتاد فرشته

گوید که خدا هزاران فرشته و ارواح خادم را خلق کرده که او را خدمت و پرستش به صراحت به ما می

لباس  جلوس فرموده و یاماال یمبرقرار شد و قد یهاتا کرس کردمیو نظر م(»01ـ 1: 7کنند)دانیال

آن آتش ملتهب  یاهآتش و چرخ یهاسرش مثل پشم پاک و عرش او شعله یو مو یداو مثل برف سف

دند و کریآمد هزاران هزار او را خدمت م یروناو ب یرو یششده از پ یها از آتش جارنهر بود

: 21)متی.«یدبر پا شد و دفترها گشوده گرد یوانبودند. د یستادها یها کرور به حضور وکرور

 یعنی یّح یو شهر خدا یونبه جبل صه یدابلکه تقرب جسته(»22: 02(،)عبرانیان03: 2(،)لوقا53

 (.00: 5مکاشفه«.)نشماره از محفل فرشتگایو به جنود ب یسماو یماورشل
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 .شوندیم یمتقس عمده پرستش خدا هستند به دو گروه از فرشتگان که در خدمت و یرعده کث این

در  اند وههمدست نشد یطانکه با ش مخلوقاتی هستند : آنهازیدهیا برگ فرشتگان منتخب خدا( ـ الف

و فرشتگان  یسیع یحدر حضور خدا و مس(»20: 5تیموتائوس0کنند)یخدا خدمت م حضور

 یاز رو یکار یچه و یامور را بدون غرض نگاه دار ینکه ا دهمیتو را قسم م«یدهبرگز»

 .«نکن یطرفدار

خدا و  یهبر عل یتضد هب خودشان یانتخاب و اراده اب این فرشتگان :فرشتگان سقوط کردهـ (ب

گاه هر یراز(»0: 2پطرس2)را از دست دادند. یگاهشانمنزلت و جا، مقام و ندقد عَلَم کرد کالم او

لمت ظ یرهایرا به جهنم انداخته، به زنج یشانکه گناه کردند شفقت ننمود بلکه ا یخدا بر فرشتگان

 (. 1: 1)یهودا،«نگاه داشته شوند یداور یسپرد تا برا

ه بی و همچنین آسمان یهایها در جارده یبترت وین آسمان و زم و انطباق شباهتاگر به در نتیجه، 
در  ار یعقوب اسحاق، و یم،ابراه یم، در نمونه؛کن وجهت عهد جدیددر  یساو کل یقدر عهد عت یلاسرائ

 وازدهد آسمان ظاهراً بینیم. درمی عهد جدیدالقدس را به همان تشبیه در عهد عتیق و پدر، پسر و روح
 دیدعهد جو در  یلدوازده سبت اسرائ یا یعقوب ردوازده پس یزن یلدر اسرائ ،فرشته ارشد وجود دارد

ر داز فرشتگان در آسمان  یرکث یاعدههمانگونه که وجود دارند. یا در تشبیهی دیگر؛ ل دوازده رسو
ای کثیر ایمانداران تشکیل شده ـ این عده خدمت خداوند مشغول پرستش هستند، قوم خدا نیز از عده

ه خدمت ب ،دهند که در هر دو ابعادکلیسا را تشکیل می عهد جدیددر عهد عتیق در قالب اسرائیل و در 
 و پرستش خداوند مشغول بوده و هستند.  

 فرشتگان یتماه 
 :کنیممی یکالم خدا بررس یدگاهاز د فرشتگان یتبخش چند نکته را در مورد ماه ینا در

ل برای خشنودی خدا خلق شده بودند و موجودیت فرشتگان موجوداتی خلق شده هستند که از از(. 1

عادی اباین است که هر دو برای فعالیت در  در وجه اشتراک ما با فرشتگانخود را مدیون او هستند. 
ما انسانها محدود به ابعاد و در قید زمان و مکان هستیم، اما ابعاد خدمتی  ایم.ق شدهمحدود خل

ت مان در مقابل خدا بشدهر دو برای انجام وظایف نیز تر از ما است، از طرفیوسیعفرشتگان بسیار 
 موجودی خلق شده . فرشتگان مانند خدا در خودشان بقا ندارند و مانند ما انسانهاایمبه او وابسته
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او، او را  یهای لشکرهمه یاید. بخوان یحی فرشتگان او را تسبهمه یا(»5، 2: 001)مزمورهستند

که  ایرز یدبخوان یحنام خداوند را تسب ید.نبخوا یحی ستارگان او را تسبهمه یا .یدبخوان یحتسب

 (. 00: 0(،)مکاشفه01: 0کولسیان«.)شدند یدهاو امر فرمود پس آفر

: از فرشتگان هرگز گفت یكبه کدام و (»00ـ 03: 0)عبرانیانفرشتگان از جنس روح هستند(. 2

گذار خدمت یهاروح یشانا  یهمگ یاآ ؟ انداز تو سازم یبه دست راست من تا دشمنان تو را پا ینبنش

ـ 22: 02عبرانیان«.)شوند؟یکه وارث نجات خواهند شد فرستاده م یخدمت آنان یکه برا یستندن

را که برای خدمت به آنجایی که خدا روح است، موجوداتی (. از 01: 0(،)کولسیان0: 010(،)مزمور23
گان ی تمایز ما با فرشتخود در ابعاد آسمانی آفریده همگی از جنس روح]فاقد جسم[ هستند. این نقطه

نند مانند ما دارای جسم توای زمان و مکان هستند، نمینیز هست که چون خارج از محدوده

 ینید،که من خود هستم و دست بر من گذارده بب یدرا مالحظه کن یهایمدستها و پا(»31: 20باشند)لوقا

فرشتگان برای همیشه «. که در من است نگریدیکه روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که م یراز

د آنها وارد ابعاد ابدی و حضور خدا شویم، نزد خدا بوده و خواهند بود، اما برای اینکه ما بتوانیم مانن
ل توجه ی قابباید این بدن زمینی و جسمانی را ترک کنیم و در جالل وارد حضور خدا شویم. نکتهمی

 حاضر، دانا و قادر مطلق نیستند. آنها مانند خدا ؛این است که آنها در مورد فرشتگان و بدن روحانی

ای خلق کرد که اصل بقا همیشه در آنها فعال به گونهرا  آنها. خدا هستند یرفرشتگان فناناپذ(. 3

باشد، البته این مشمول فرشتگانی شد که شیطان را همراهی نکردند و به خدا وفادار ماندند. هرچند 
گذارند، اما این موضوع هیچ تاثیری بر می ی ما قدمنسانی به محدوهکه فرشتگان گاهی در لباس ا

 عیف آن در فرشتگان نداشته است.  حقیقت فناناپذیری و تض

به آن عالم و به  یدنکه مستحّق رس یآنان یکنل(»31ـ 35: 21)لوقاهستند یک اجتماعفرشتگان (. 4

 یگرکه د یستممکن ن یرازشوند ینه نکاح کرده م و کنندیاز مردگان شوند، نه نکاح م یامتق

: 22)متی«هستند یامتچونکه پسران ق باشندیاز آن جهت که مثل فرشتگان و پسران خدا م یرندبم

ی قوم یا نژادی خاص قرار داد چون آنها فوج یا توان در زمره(. فرشتگان را نمی01: 2(،)عبرانیان31
اند، جماعتی از ارواح خدمتگزار هستند. همیشه در کالم خدا فرشتگان به موجوداتی مذکر تشبیه شده

ر دتوانند ازدواج کنند و نه تکثیر شوند. نه می د، یعنیاصالً جنسیت ندارن آنهاکه این درحالی است 
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ه صورت ب شیطان را تبعیت کند و به صورت فردی تصمیم گرفت که فرشتهی سقوط نیز هر هواقع
 مُسری به فرشتگان دیگر منتقل نشد. 

آمد  یروناو ب یرو یششده از پ یاز آتش جار ینهر(»01: 7)دانیالشمار هستندیفرشتگان ب(. 5

بر پا  یوانبودند. د یستادها یو کرورها کرور به حضور و کردندیهزاران هزار او را خدمت م

: 02(،)عبرانیان07: 11(،)مزمور2: 001(،)مزمور3: 25(،)ایوب03: 2)لوقا.«یدشد و دفترها گشوده گرد

ه و سیاره (. به همان اندازه که در هستی و کهکشانها ستار00: 5(،)مکاشفه07: 1پادشاهان2(،)22
و  نهایتوجود دارد به همان اندازه فرشته در خدمت به زمین و آسمان مشغول هستند، این تعداد]بی

داند. یییر قابل احتساب[ مشمول فرشتگان سقوط کرده نیز هست. تعداد دقیق فرشتگان را تنها خدا م

 مقداری تعداد واقعی آنها نسبت به برد کهفرشته نام می س از دوازده فوجمسیح در مکالمه با پیالط

الحال از پدر خود درخواست کنم  توانمیکه نم برییگمان م یاآ(»53: 21بسیار اندک است.)متی

 .«من حاضر سازد یاز دوازده فوج  از مالئکه برا یادهکه ز

 یستپس انسان چ(»5ـ 0: 1)مزمورباالتر از انسانها هستند ییهارده یدر حال حاضر فرشتگان دارا(. 6

اج تو  یکمتر ساخت ی؟ او را از فرشتگان اندکییآدم که از او تفقد نما یبن و یآور یادکه او را به 

 ، سلسله مراتب خلقت در(. 7: 2(،)عبرانیان21: 013)مزمور.«یجالل و اکرام را بر سر او گذارد

قام و مکند که به همین خاطر کالم خدا به وضوح تشریح میفرشتگان قبل از انسان خلق شدند 
ت و از یت، انسان موجودی تثلیثی اسدر واقع تر از فرشتگان قرار دارد.ی انسان تنها اندکی پایینرتبه

سه جزء روح، نفس و جان تشکیل شده، اما فرشتگان تک بعدی و روحانی هستند، یعنی نه جسم 
 است.  آنها را اندکی باالتر از انسان قرار داده ،دارند و نه نفس، لذا این خلقت خاص

داریم ـ  مانداران در این رتبه قرارای فرشتگان وارثین خدا نیستند بلکه ماه ی جالب این است کنکته
ویم، اما شی عیسی مسیح وارد حیات الهی میما بواسطهیست، پدر آنها ن یهاست ولخدا خالق فرشته

ر هستند لحاظ رتبه از ما باالتگان از وجود اینکه فرشت برای فرشتگان فاقد اعتبار است. با این واسطه

از فرشتگان  یكبه کدام  یراز(»5: 0تر هستند)عبرانیاناما از عیسی مسیح به عنوان خالق خود پایین

                                                           
  معادل دوهزار سرباز جنگی بود.« فوج»در فرهنگ روم باستان هر  
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من او را پدر خواهم بود و " یضأنمودم و ا یدمن امروز تو را تول یهرگز گفت که تو پسر من هست

 (.1: 2عبرانیان«.)او پسر من خواهد بود

ی آزاد و حق انتخاب خلق شدند. انجام فعل گناه توسط آنها فرشتگان نیز مانند ما انسانها با اراده(. 7

ه از کتوانستند انتخاب کنند ی آزاد بودند چون میکند که آنها دارای ارادهاین موضوع را تصدیق می

 یا ؟یازهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده یا(»00ـ 02: 00)اشعیاخدا پیروی کنند یا شیطان

به آسمان  گفتی؛ی؟ و تو در دل خود م یاافکنده شده ینچگونه به زم ساختییم یلکه امتها را ذل

در اطراف شمال  اجتماعستارگان خدا خواهم افراشت و برکوه  یخود را باال یصعود نموده کرس

: 2پطرس2)«خواهم شد یعود کرده مثل حضرت اعلابرها ص هاییبلند ینمود. باال خواهمجلوس 

 (.1، 1(،)یهودا0

 ید،مشمار یرصغار را حق یناز ا یکیزنهار (»01: 01)متیهستند یتشخص یفرشتگان دارا(. 8 

پدر مرا که در آسمان است  یدائم در آسمان رو یشانا یهکه مالئک گویمیشما را م یراز

(. فرشتگان نیز به مانند خدا دارای ماهیت و شخصیت 1: 0(،)مکاشفه20ـ 21: 013)مزمور،«بینندیم

مخصوص به خود هستند، به عنوان مثال: آنها هوشمند و دارای اراده و انتخاب هستند. فرشتگان با 
 دوجود اینکه شخصیت دارند، اما مانند انسانها جالل یافته نخواهند بود و در جالل نیز سهمی نخواهن

داشت. ما انسانها هرگز تبدیل به فرشته نخواهیم شد بلکه به صورت و شباهت مسیح متبدل 
 (. 31: 22گردیم)متیمی

آنچه در  شد، یدهآفر یزکه در او همه چ یراز(»01: 0)کولسیانهستند یدنیفرشتگان ناد(. 9 

 ،و قوّات یاساتو ر هاها و سلطنتو تخت یدنیو ناد یدنید یزهایاست از چ ینآسمان و آنچه بر زم

هر چند ممکن است که فرشتگان خود را در ابعاد ما نمایان  .«شد یدهاو آفر یاو و برا یلههمه به وس

کنند، اما آنها نادیدنی و از جنس روح هستند. به یقین بعد از ربایش کلیسا و ایمانداران پیروزمند و 
 ها کنار خواهند رفت و قادر به روئیت حقیقی فرشتگان خواهیم بود. رسیدن به جالل، ناگاه پرده
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 فرشتگان یتشخص

فرشتگان او که در  یا ،یدخداوند را متبارک خوان(»21: 013)مزمورفرشتگان پرستنده هستند[ ـ 1

: 1نحمیا«)گیریدیو آواز کالم او را گوش م آوریدیو کالم او را بجا م یدقوّت زور آور

از فرشتگان  (. هرکدام00: 5(،)مکاشفه1: 0(،)مکاشفه03: 2(،)لوقا2ـ 0: 21(،)مزمور1: 0(،)عبرانیان1
. و هرگز پرستش انسان را بر خودشان کنندیجز خدا پرستش نم را هیچکس یکونیا منتخب 

 .پذیرندینم

اراده تو چنان که در آسمان  یایدملکوت تو ب(»01: 1)متیفرشتگان اطاعت است یتدر شخص[ ـ 2

(. اطاعت 1(،)یهودا20ـ 21: 013(،)مزمور22: 3پطرس0(،)53: 21)متی«کرده شود یزن یناست بر زم

 شنوندیرا که م یفاصله دستوربال قید و شرط، آنی و بدون گذشت زمان است، یعنیبیفرشتگان 
 نسبت به کالم خدا نااطاعتی کردند.  فرشتگان سقوط کرده اما .کنندیاطاعت م

ـ 3 ، پادشاه، یمتو فکر کرد که کالم آقا یزو کن(»07 :00سموئیل2)حکمت هستند یفرشتگان دارا[ 

د و کن یصو بد را تشخ یكی خداست تا نپادشاه، مثل فرشته یم،که آقا یراخواهد بود ز یباعث تسل

 یدارا (. فرشتگان31: 20(،)متی01ـ 1: 3(،)افسسیان27: 01سموئیل2)«تو همراه تو باشد یخدا یهوه

 کامالً و، اما فاقد علم مطلق هستند. حکمت فرشتگان در طول دورانهای متمادی بیشتر شده حکمت
 علم مطلق الهی قرار دارند.در زیر تسلط 

وجود  ند. آنها باکی قبل تبعیت می. علم فرشتگان نیز از منطق نکتهعلم هستند یفرشتگان دارا[ ـ 4

 شان فزونی یافته.اما فاقد علم مطلق هستند و در گذشت اعصار علوم ،اینکه هوشمند هستند

. حلم فرشتگان انتسابی نیست، آنها این صفت را از شخصیت خدا حلم هستند یفرشتگان دارا[ ـ 5

 یشکه در قدرت و قوّت افضل هستند، پ یو حال آنکه فرشتگان(»00: 2پطرس2اند)کسب کرده

فرشتگان امین خدا فرشتگان سقوط کرده  (. در مقابل1ِ)یهودا«زنندیحکم افترا نم یشانخداوند بر ا

 قرار دارند که پر از تکبر و حسادت هستند.

ی خداوند در آن شب پس فرشته(»35: 01پادشاهان 2)قوت و قدرت هستند یفرشتگان دارا[ ـ 6

 ینكآشور را زد و بامدادان چون برخاستند، ا یصد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردو ،آمده یرونب
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، 0: 01(،)مکاشفه00: 2پطرس2(،)21: 013)مزمور«مرده بودند یهاآنها الشه یعجم

(. هر چند که 07: 1پادشاهان2(،)2: 21(،)متی23، 7: 02(،)اعمال01: 5(،)اعمال7: 0تسالونیکی2)،(20
رگز قادر مطلق نیستند بلکه قدرتشان در فرشتگان دارای قدرتی فوق از تصور ما هستند، اما آنها ه

 .(31: 37موازنه با ما زمینیان بیشتر است)اشعیا

 یخشم و یالهاز خمرِ غضبِ خدا که در  پ یزاو ن(»01: 00)مکاشفهفرشتگان در تقدس هستند[ ـ 7

در نزد فرشتگانِ مقدّس و در حضور برّه به آتش  ، ویدشده است، خواهد نوش یختهآم یغشب

 تیاز قدوس یهستند که ناش یتیشخص یدارا (. فرشتگان31: 1مرقس«)معذب خواهد شد، یتوکبر

 یودابرازخ یفر و محرکهایی همچونبر لوس یروزیبا پ فرشتگان منتخب با انتخاب خودشان و. خداست
 حضور خدا هستند. در گناهیبو  معصوم یاکنون در حالت هم ییو خودگرا

غضب خدا به سبب رفتن او  و(»35ـ 22: 22و تحمل هستند)اعداد صبر یفرشتگان دارا[ ـ 8

و او بر االغ خود سوار بود و دو  یستادا یی خداوند در راه به مقاومت وافروخته شده، فرشته

 یستادهبرهنه بدستش، بر سر راه ا یرهش بودند. و االغ فرشته خداوند را با شمشنوکرش همرا

 رفت و بلعام او را زد تا او را به راه برگرداند. یابه مزرعه ،دهسو ش یك. پس االغ از راه به یدد

بود و االغ  یوارو به هر دو طرفش دیستاد تاکستان با یانگود در م یی خداوند در جاپس فرشته

پس او را بار  فشرد. یواربلعام را به د یو پا ید،چسبان یوارخود را به د یده،ی خداوند را دفرشته

به جهت برگشتن به طرف  ییکه جایستاد تنگ با یدر مکان رفته یشپ وندی خدافرشتهو  زد یگرد

. وخشم بلعام افروخته یدبلعام خواب یر، در زیدی خداوند را دچون االغ فرشته چپ نبود. و یاراست 

به تو چه  خود زد. آنگاه خداوند دهان االغ را باز کرد که بلعام را گفت یشده، االغ را به عصا

کاش  ی!جهت که تو مرا استهزا نمود یناز ا بلعام به االغ گفت یسه مرتبه زد ینام که مرا اهکرد

ه ک یستممن االغ تو ن یاآ . االغ به بلعام گفتکشتمیکه االن تو را م بودیدر دست من م یرکه شمش

طور  ینکه به ا داشتمیهرگز عادت م یاآ ؟یام تا امروز بر من سوار شدهاکه مال تو شده یاز وقت

ه ک یدی خداوند را دخداوند چشمان بلعام را باز کرد تا فرشته و «ین»:او گفتیم؟ با تو رفتار نما
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ی در افتاد. و فرشته یبه رو پس خم شده،. است یستادهبرهنه در دستش، به سر راه ا یربا شمش

 یراز آمدم، یرونتو ب تمن به  مقاوم ی؟ اینكسه مرتبه چرا زد یناالغ خود را ا را گفت یخداوند و

سه مرتبه از من کناره جست. و  ینا یده،تمرّد است و االغ مرا د یسفر تو از نظر من از رو ینکه ا

ی بلعام به فرشته داشتم.یو او را زنده نگاه م کشتمیاالن تو را م یقینأ جستیاگر از من کناره نم

الن اگر از نظر تو پس ا اییستادهمن در راه ا بلتو به مقاندانستم که  یراگناه کردم ز خداوند گفت

ه را ک یسخن یکناشخاص برو ل ینهمراه ا  ی خداوند به بلعام گفتفرشتهگردم. یمناپسند است بر

 (.01: 01متی)«پس بلعام همراه سروران باالق رفت .همان را فقط بگو یممن به تو گو

ند و در شفاف هست فروتن و یارآنها بس .کنندینگاه نم یفرشتگان به تجمالت و مسائل ظاهر[ ـ 9

 . یستاز تکبر و یرور ن یاثر یچآنها ه

ـ 11  یممردم و فرشتگان سخن گو یاگر به زبانها(»0: 03قرنتیان0)هستند ییتوانا یفرشتگان دارا[ 

اظت و حف یبرا فرشتگان .«امو محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده

خدا را  امیبت کنند و پکه با ما صح و دارای این توانایی هستند اندما انسانها فرستاده شده خدمت به
 .به ما برسانند

فرشتگان  یبرا یشاد گویمیبه شما م ینهمچن(»01: 05)لوقاهستند یفرشتگان پر از خوش[ ـ 11

که  یهنگام(»7: 31(،)ایوب1: 0قرنتیان0)«کار که توبه کندخطا یكبه سبب  دهدیم یخدا رو

 ابتدایاز  فرشتگان .«دادند یپسران خدا آواز شادمان یعهم ترنّم نمودند، وجم ستارگان صبح با

  زمان بازگشت و توبه یک فرد گناهکار. هستند، خصوصأ یمیعظ یو شاد یدر خوش یاخلقت دن

ی یمهکه قدس خ یدمد ینو بعد از ا(»1ـ 5: 05)مکاشفههستند یلباس روحان یفرشتگان دارا[ ـ 12

پاک و روشن در بر  یکه هفت بال داشتند،کتان یاشهادت در آسمان گشوده شد، و هفت فرشته

به آن هفت  یواناز آن چهار ح یکی آمدند. و یرونبسته ب ینبند زرّبه کمر یشانکرده و کمر ا

قدس از جالل خدا و االباد زنده است و داد، پر از غضب خدا که تا ابد ینزری یالهفرشته هفت پ
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 ر د فرشتگان در قدوسیت کامل خدا ساکن و فاقد تاریکی هستند. آنها .«یدقوت او پر دود گرد

 .تر استلباسهایی بر تن دارند که از نورهای قابل روئیت ما روشن ،تشبیه

 القاب فرشتگان

 یو مقدس یپاسبان ینكسرم در بسترم نظر کردم و ا یاهایدر رؤ(»03: 0،)دانیال"یتماشاچ(الف

ام که هر روز و تو گماشته یبانان بر حصارهایدهد یماورشل یا(»1: 12)اشعیا،«از آسمان نازل شد

آنها مدام در حال رصد دنیا، خصوصاً ایمانداران هستند، «. سکوت نخواهند کرد یشههر شب هم

زیرا که (»1: 0قرنتیان0ت)اعمال آنها را زیر نظر دارند و در صورت لزوم به مدد ایشان خواهند شتاف

 .«ایممردم و فرشتگان را تماشاگاه شده

که به بتها فخر  شوندیخجل م یدهتراش یی پرستندگان بتهاهمه(»7: 17،)مزمور"يانخدا(ب

ی الوهیم ی واژهعبر (. در2ـ 0: 21(،)مزمور5: 1)مزمور«یداو را بپرست یانخدا یعجم ی. انمایندیم

رفته چون آنها مانند خدا دارای شخصیت و از جنس روح هستند. در کتاب در مورد فرشتگان بکار 
ی خدا . استفاده از واژهی خدا استفاده شدهاز کلمه یزو داوران نی قاض یبرا یحت مقدس و اصل زبان،

 ،گردند به معنای برابری در ماهیت با خدای قادر مطلق نیستبرای موجوداتی که مخلوق محسوب می
ی کنند ـ کدخدایی این است که آنها در جایگاه خود مانند خدا ریاست یا مدیریت میبلکه به معنا

 کردن.

فعالیت  هستند و در اطاعت و خدمت به او یّح یلشکر خدا فرشتگان،"لشكر خدا(پ

دهان ی هبه کالم خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نَفخِ(»1: 33کنند)مزمورمی

: 1)نحمیا(،01: 7(،)دانیال07: 1پادشاهان2(،)01: 22پادشاهان0(،)03: 2(،)لوقا20: 013)مزمور«او

 (. 3: 07(،)تثنیه1

طلوع نمود و از جبلِ فاران  یشانبر ا یراز سع آمد و ینااز س یهوه(»2: 33،)تثنیه"مقدسین(ت

 یدپد ینآتش یعتشر یشانا یاز دست راست او برا آمده، و ینمقدس یو با کرورها یددرخشان گرد

 ینكا :گفت ،اشخاص خبر داده ینی هملکن خنوخ که هفتم از آدم بود، درباره(»00)یهودا،«آمد
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ای نیست که ما به منظور از مقدسین واژه«. آمد یهودا خود ینخداوند با هزاران هزار از مقدّس

ه در ک استی موجوداتبلکه این واژه شامل تمام  دهیم،و ایمانداران کنونی نسبت میمردان ایمان 
: 1(،)دانیال30: 25(،)متی5: 00)زکریا برند ـ انسان و فرشتگان.یاو به سر م یتتقدس خدا و قدوس

که  یدپرس گفت،یکه سخن م یكاز آن  یگریو مقدّس د گفتیکه سخن م یدمرا شن یو مقدّس(»03

ا به ت ،کندمی یمشدن تسل یمالمهلك که قدس و لشکر را به پا یتو معص یمیدا یی قرباندرباره یارو

 . «خواهد بود یک

به  یناز فرشتگان هرگز گفت: بنش یكبه کدام و (»00ـ 03: 0،)عبرانیان"ارواح خدمتگزار(ث

 که یستندار نزخدمتگ یهاروح یشانا یهمگ یاآ ،تو سازم اندازیدست راست من تا دشمنان تو را پا

(.  فرشتگان تنها 20: 013)مزمور«شوند؟یکه وارث نجات خواهند شد، فرستاده م یخدمت آنان یبرا

رسانی بین ای در خدمتخدمتگزاران خالق و خداوندشان هستند، آنها شفیع انسان نیستند بلکه واسطه
: 2تیموتائوس0عیسی مسیح است) ،آسمان و زمین هستند. شفیع و کاهن ما نزد خدا و در ابعاد آسمانی

 یسیع یحکه مس یانسان یعنیاست  یمتوسط یكخدا و انسان  یاندر م خدا واحد است و یراز(»5

 (.1، 0: 00)یوحنا«باشد

و خادمان خود را آتش  گرداندیفرشتگان خود را بادها م(»0: 010،)مزمور"آتش یهاشعله(ج

 ،یپاک ،تقدس ل:آتش سمبو اصوأل«. ما آتش فرو برنده است یخدا یراز(»21: 02عبرانیان«.)مشتعل

و چون فرشتگان در اطاعت کامل و نهایت تقدس در حضور خدا ساکن  است و گناه یکیبا تار یّتضد
 اند. های آتش تشبیه شدههستند به شعله

تو را قسم  یدهگزرو فرشتگان ب یسیع یحدر حضور خدا و مس(»20: 5تیموتائوس0،)"ینمنتخب(چ

فرشتگان  .«مکن یطرفدار یاز رو یکار یچو ه یامور را بدون غرض نگاه دار ینکه ا دهمیم

منتخب فرشتگانی بودند که شیطان را پیروی نکردند و در حضور خدا ماندند، مسیح و ایمانداران به 
او نیز چون از اطاعت شیطان سر باز زدند و حاکمیت مطلق خدا را بر تمام جهات زندگی خود اعالن 

خدا  جانباب آنها از نمودند به منتخبین مقدس خدا ملقب شدند. منتخبین مقدس به معنای انتخ
در  اند.شان در این راه قدم گذاشتههر ایماندار و نیز فرشتگان با انتخاب شخصی خود نیست، چون
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اختصاص یا تخصیص داده شده در مسیر تحقق اهداف خداوند  ؛منتخبین یا مقدسین به معنای واقع

 یدادرس کنندیخود را که شبانه روز بدو استغاثه م یدگانگزخدا بر یاو آ(»7: 01)لوقا.است

(. فرشتگان سقوط کرده منتخبین 1: 0قرنتیان0)«غضب باشد؟ یرد یشانا ینخواهد کرد، اگر چه برا

پس آنان موجوداتی مردود و محکوم به داوری ابدی هرگز از راه خود بازگشت نکردند،  نیستند، چون

ا ر یشانکه گناه کردند، شفقت ننمود بلکه ا یر فرشتگانهرگاه خدا ب یراز(»0: 2پطرس2).هستند

 (.1)یهودا«دنگاه داشته شون یداور یظلمت سپرد تا برا هاییربه جهنّم انداخته، به زنج

واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر  یو روز(»1: 0،)ایوب"پسران خدا(ح

دانان بر مفسرین و الهیات (. اصوال7: 31(،)ایوب0 :2)ایوب،«آمد یشانا یاندر م یزن یطانش شوند و

اید در نظر ب القول هستند. البتهسر اینکه منظور از پسران خدا همان فرشتگان منتخب باشند متفق
نتخب خدا از جهت خدمت به او و م آنها، پسران مولود خدا نیستند بلکه پسران خلق شده داشت که

؛ ما ایمانداران فرزندان مولود از روح خدا هستیم که در تولد تازه بر ، اما در مقابل این تشریحباشندمی
 ایم.حسب روح به این نام مسمّی شده

ر انعکاس د ، فرشتگانبود یفربه همان شکل که قبل از سقوط، زهره لقب لوس ،"ستارگان صبح(خ

ی نور کنندهاند که از خود نوری ندارند و منعکس تشبیه شده آسمان یجالل خدا به ستارگان نوران

پسران  یعهم ترنّم نمودند، وجم که ستارگان صبح با یهنگام(»7: 31)ایوبخورشید در شب هستند

  (.02: 00)اشعیا،«دادند یخدا آواز شادمان

در آسمانها که با خداوند  یستک یراز»(1: 11مزمور)، [،]فرزندان زورآور"پسران قادر مطلق(د

: 21)مزمور،«توان نمود؟ یهاز فرزندان زورآوران کِه را با خداوند تشب تواند کرد؟ و یبرابر

  (.3: 03(،)اشعیا0

 ران، قاصدان و پیک الهی است.آوژه در اصل زبان به معنای پیام، این وا"فرشتگان (ذ

. اندگماشته شده یشاهزادگان بر هر کشور مانند روئسا و فرشتگان، "اروئس ياشاهزادگان  (ر

ه شیطان بای خادم بود که ریاست کل هستی را بر عهده داشت، اما بعد ، فرشتهقبل از سقوطلوسیفر 

 یساما رئ(»03: 01)دانیالای پر از خباثت شداز او و منطقهملقب شد و این جهان نیز محل تاخت و ت



326 
 

است به  یناول یاز روئسا یکیکه  یکائیلمود و مروز با من مقاومت ن یكو  یستمملکت فارس ب

 (.0: 02(،)دانیال20ـ 21: 01دانیال«)من در آنجا نزد پادشاه فارس ماندم اعانت من آمد و

و نه فرشتگان و نه روئسا و  یاتکه نه موت و نه ح دانمیم یقین یراز(»31: 1،)رومیان"هاتخت(ز

در این  هااز تخت منظور (01: 0ن)کولسیا «.یندهآ هاییزحال و نه چ هاییزها و نه چنه قدرت

 .«است فرشتگان در اطاعت از خداوندی و فرمانده یتحاکم»آیات

شد، آنچه در آسمان  یدهآفر یزکه در او همه چ یراز(»01: 0،)کولسیان"و قوّات هاياستر (ژ

و قوّات همه  یاساتها و رها و سلطنتو تخت یدنیو ناد یدنید هاییزاست از چ ینو آنچه بر زم

 .«شد یدهاو آفر یی او و برابوسیله

 سـرافیـن
پادشاه مرد، خداوند را  یّاکه عزّ یدر سال(»7ـ 0: 1است)اشعیا مشتعل شدگان ی( به معناین)سراف

 تادهیسآن ا یباال ینپر بود و سراف یو یاز دامنها یکلنشسته بود و ه یبلند و عال یکه بر کرس یدمد

]یعنی آنان در تمجید پوشانیدیخود را م یبا دو از آنها رو از آنها شش بال داشت، و یكبودند که هر

]یعنی پایهای آنان برای خدمت یدپوشانیخود را م یهایو با دو پا و پرستش خدای خود هستند[

 یکی و کنند[یی خدا حرکت م]یعنی آنان در اطاعت از ارادهنمودیو با دو پرواز م تقدیس شده[

از جالل او مملّو  ینزم یتمام یوت،صبا یهوه: قدّوس قدّوس  قدّوس گفتیرا صدا زده، م یگرید

بر  یوا :و خانه از دود پر شد پس گفتم لرزیدیم زدیو اساس آستانه از آواز او که صدا م .است

 یهوهقوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم  یاندر م پاک لب هستم وکه مرد نا یراام زمن که هالک شده

بر که با ان یو در دست خود اخگر یدنزد من پر یناز سراف یکیاست. آنگاه  یدهپادشاه را د یوتصبا

را لمس کرده  یتلبها ینا ینكا مذبح گرفته بود داشت. و آن را بر دهانم گذارده، گفت که یاز رو

ن بر لبهای سرافی گذاشتن اخگر آتشین بدست .«شده و گناهت کفاره گشته است رفع یانتاست و عص

ی گناهان توسط او بود که در اینجا توسط نبوتی ای تلویحی به آمدن مسیح و کفارهاشعیا، اشاره
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این نبوت را به خود نسبت  عهد جدیدگردد. مسیح در تقدیس شده از جانب خدا بیان می

 یماننموده بود، بدو ا یارمعجزات بس ینچن یشانا یرو یشپ ینکهبا ا و(»00ـ 37: 02دهد)یوحنامی

که خبر ما را باور کرد و  یستخداوند ک یا گفت به اتمام رسد: ینب یاکه اشع ی. تا کالمیاوردندن

 یزن یاکه اشع یراآورند، ز یمانجهت نتوانستند ا از آن ید؟ وخداوند به کِه آشکار گرد یبازو

 یهابه دل و ینندا سخت ساخت تا به چشمان خود نبر یشانا یرا کور کرد و دلها یشانگفت: چشمان ا

و  یدکه جالل او را د یگفت وقت یاکالم را اشع ینا را شفا دهم. یشانخود نفهمند و بر نگردند تا ا

 .«ی او تکلم کرددرباره

از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان  یکیکه هر  یوانو آن چهار ح(»1: 0)مکاشفه

قادر مطلق  یقدّوس قدّوس قدّوس، خداوند خدا»از گفتن  ایستندیپر هستند و شبانه روز باز نم

دوس اقدس است: قتوسط سرافین اشاره به تثلیث «قدوس»ی. تکرار کلمه«آیدیکه بود و هست و م

وسیت مطلق تنها از آن خداوند قداست.  القدسروح، قدوس دوم پسر و قدوس سوم اول پدر
 (.01: 72(،)مزمور0: 20)مزموراست

 انـیروبـک
ی فرشتگان هستند. کروبیان با اندکی تفاوت در ماهیت با سرافین کروبیان نیز موجوداتی از رده 

 خوانیم:گیرند. در ادامه در مورد آنان میی خدمتگزاران به خدا قرار میارتباط دارند و در دسته
 (ـ کروبیان از جنس فرشتگان و دارای همان ماهیت هستند.0
ر روی به عنوان نمونه: ب ا وابسته هستند و مستقیما با وی ارتباط دارند.ه الوهیت خدب یانکروب(ـ 2

االقداس تصویر کروبیان منقوش بود و در باغ عدن مسئول حفاظت از درخت ی ورودی قدسپرده
 انیاالقداس جلوس کرده بودند و جالل خدا در متخت رحمت در قدس یبر رو یانکروبحیات بودند. 

وبیان بودند که بر تخت رحمت سمبولی از کر ،تان زیتون در معبد سلیماندرخ .شدیم یدهآنها د
 کردند. گستری میسایه

شوند]انسان، شیر، گاو، ی متفاوت از دیگری معرفی می(ـ در کتاب مقدس کروبیان با چهار چهره3
زمین عقاب[ که هر کدام خدمتی مجزا را بر عهده دارند و سمبولی از ایمانداران بازخرید شده و 

نند)اعداد کمعرفی می ائیلی اسرهستند. نویسندگان عبرانی این چهار چهره را نمادی از دوازده قبیله
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 یان،چهار چهره از کروب ینرا با ا یلچهار انج نیز در قرن اول (. همچنین پدران کلیسا3ـ 2فصول
  ؛اندکرده یرو تفس یگذارنام
مایش که سلطنت مسیح را به ن است یعتطب یهدرند یواناتح پادشاهاست، او  یر: صورت شیمت یلانج
 گذارد.می
 جیل مرقس معرفانـ  ار استزخدمتگو  رام شده یواناتح پادشاه ، گاومرقس: صورت گاو است یلانج

 .باشدخدمت عیسی مسیح می
 کند.که انسانیت کامل مسیح را معرفی می مخلوقات است پادشاهاو  ،لوقا: چهره انسان است یلانج
مسیح  یوحنا بر الوهیت انجیل .عقاب پادشاه پرندگان است ،عقاب است یرهچه یانگر: نمایوحنا یلانج

 .تمرکز دارد

 خدمت فرشتگان

خداوند  یا(»00: 0ی مهم را بر عهده دارند؛ پرستش و خدمت به خالق)مکاشفهفرشتگان دو وظیفه

و محض  اییدهی موجودات را آفرکه تو همه یراز یابی،که جالل و اکرام و قوت را ب یمستحقّ

فرشتگان نیکو یا خدمتگزار در خدمت (. 00ـ 03: 0عبرانیان«)شدند یدهآفر تو بودند و یهاراد

وع شوند، مسیح در اشاره به این موضایمانداران یا اشخاصی هستند که وارثین ملکوت الهی نامیده می
یحی به ی تلواشاره این که ،کنند: خواهید دید که فرشتگان بر پسر انسان صعود و نزول میگفت

بر پا شده، که سرش به  ینبر زم یکه ناگاه نردبان یدد یو خواب(»02: 21نردبان یعقوب بود)پیدایش

به  ینآم ینآم(»50: 0یوحنا«.)کنندیفرشتگان خدا بر آن صعود و نزول م ینكو ا رسد،یآسمان م

که از اکنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول  گویمیشما م

 .«یدد یدخواه کنندیم

 شده ـ یعقوب، پولس و پطرسدر کتاب مقدس اشارات زیادی از کمک فرشتگان به وارثین ملکوت  
ا به ارای این اختیار هستند تد فرشتگانی فرشتگان هستند. ای از این افراد مدد شده بواسطهنمونه

تمام ابعاد زمین و آسمان سرکشی کنند و به مقدسین در اثنای تحقق اهداف خدا کمک 

 یی تو امر خواهد فرمود تا در تمامکه فرشتگان خود را درباره یراز(»02ـ 00: 10کنند.)مزمور
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خود را به سنگ  یا پاخود بر خواهند داشت مباد یها. تو را بر دستیندتو را حفظ نما یتهاراه

 «.یبزن

ی او خیره هستند و همچنین در تمامی فرشتگان مدام در حضور خدا ایستاده و به چهره 

و  یونبه جبل صه یدابلکه تقرب جسته(»20ـ 22: 02حضور دارند)عبرانیانهای آسمانی گردهمایی

نخست  یسایاز محفل فرشتگان و کل شمارهیو به جنود ب یسماو یماورشل یعنی  یّح یشهر خدا

متوسَطِ  یسیو به ارواحِ عادالنِ مُکَمَّل و به ع یعداورِ جم یکه در آسمان مکتوبند و به خدا یزادگان

 .«یلاز خون هاب یکوترن یشده که متکلم است به معن یدهخون پاش هب و عهد جدید

د باز کن اای چشمان ما روند لحظهفرشتگان مدام در اطراف ما حضور دارند، فقط کافی است تا خدا 

رفت،  یرونچون خادم مرد خدا صبح زود برخاسته بو (»07ـ 05: 1پادشاهان2تا آنها را روئیت کنیم)

 یرا گفت: آه ا یها  شهر را احاطه نموده بودند پس خادمش وبا سواران و ارابه یلشکر ینكا

 یشعال. و یشترندب یشانندکه با ا یاز آنان یندما که با یآنان یرااو گفت: مترس ز یم؟چه بکن یمآقا

 یدپس خداوند چشمان خادم را گشود و او د .یندخداوند چشمان او را بگشا تا بب یا دعا کرده گفت:

 .«پر است ینآتش یهااز سواران و ارابه یشعاطراف ال یکوهها ینكکه ا

 یقعهدعتدر انفرشتگ خدمات

به تلخیص آنان را مطالعه  که در ادامه و اندانجام داده یقرا در عهد عت یاریخدمات بس فرشتگان
 کنیم:می

 یارتو را بس یتذر گفت: یی خداوند به وو فرشته(»01: 01(ـ کمک به هاجر و اسماعیل)پیدایش1

 یدو خدا آواز پسر را بشن(»07: 20)پیدایش«. یایندکه از کثرت به شماره ن یافزون گردانم به حد

 یراهاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش ز یرا گفت ا یی خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وو فرشته

 .«است یدهکه اوست شن ییخدا آواز پسر را در آنجا
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که  یدناگاه چشمان خود را بلند کرده د(»2: 01و انتقال وعده به ابراهیم و سارا)پیدایش مالقات(ـ 2

شتافت و  یشانبه استقبال ا یمهاز در خ یدرا د یشان. و چون ااندیستادهسه مرد در مقابل او ا ینكا

 .«نهاد ینرو بر زم

 (.20ـ 0: 01)پیدایشاز سدوم و عموره اشنجات لوط و خانواده(ـ 3

 (.05ـ 00: 22(ـ نجات اسحاق به هنگام قربانی شدن در سنجش ایمان ابراهیم)پیدایش4

: 21یسو)پیدایشدر زمان فرار از دست برادرش ع یعقوبمالقات متعدد فرشتگان با (ـ5

 یخالص یکه مرا از هر بد یاآن فرشته(»01: 01(،)پیدایش0: 32(،)پیدایش00: 30(،)پیدایش02

خوانده شود،  یشانو اسحاق، بر ا یمپدرانم ،ابراه یدو پسر را برکت دهد و نام من و نامها ینداده ا

 .«شوند یرکث یاربس یندر وسط زم و

شبیه شتی تاین مجادله به زورآزمایی و کُی روحانی یعقوب با فرشته خداوند ـ ایتاً در مجادله(ـ نه6

 شودمسمی میبرگزیده[  ،، معنای اسم او در عبری است[به اسرائیل]شاهزادهگر]حیلهاز یعقوبشده[،

تضرّع  یشده نزد و یانبا فرشته مجاهده نموده، غالب آمد. گر(»0: 02(،)هوشع32ـ 20: 32)پیدایش

  «.دنمو

 یهی خداوند در شعلفرشته(»2: 3ی نام خداوند)خروجموسی و انتقال مکاشفه ظهور فرشته بر(ـ 7

آن بوته به آتش مشتعل است اما  ینكا یستظاهر شد. و چون او نگر یبر و یابوته یانآتش از م

 .«شودیسوخته نم

 یرآمد و از سع ینااز س یهوه(»2: 33در انتقال ده فرمان به موسی دخیل بودند)تثنیه فرشتگان(ـ 8

آمد، و از دست راست  ینمقدس یو با کرورها یدطلوع نمود و از جبل فاران درخشان گرد یشانبر ا

: 3(،)یالطیان53، 31، 35: 7(،)اعمال07: 11)مزمور«آمد یدپد ینآتش یعتشر یشانا یاو برا

  (.2: 2(،)عبرانیان01

ـ 01: 00)خروجکردابر در روز هدایت می با و ،ای قوم خدا را با ستون آتش در شب(ـ فرشته9

فرستاد و  یافرشته یدهاو آواز ما را شن یمبرآورد یادچون نزد خداوند فر و(»01: 21(،)اعداد20
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: 23)خروج «.که در آخر حدود توست یشهر یمما در قادش هست ینكآورد و ا یرونما را از مصر ب

 ایکه مه یتا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکان فرستمیتو م یرو یشپ یامن فرشته ینكا(»21

 (.2: 33(،)خروج30: 32)خروج«ام برساندکرده

 (.35ـ 31: 22)اعدادکند یخاو توب ینااطاعت یی خودش را فرستاد تا بلعام را در راستاخدا فرشتهـ (11

ـ 0: 2پرستی توبیخ کرد)داورانخاطر سازش با قبایل کنعانی و بتای قوم اسرائیل را بفرشته(ـ 11

که به  ینیآوردم و به زمشما را از مصر بر»آمده، گفت: یمی خداوند از جِلجال به بُوکفرشته(»0

ت. پس شما پدران شما قسم خوردم داخل کردم، و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم شکس

ه کار چ ینا یدیدشما سخن مرا نشن لیکن یدرا بشکن یشانا یهاو مذبح یدعهد مبند ینزم ینبا ساکنان ا

در  یشاننخواهم کرد و ا یرونرا از حضور شما ب یشانگفتم ا یزلهذا من ن ید؟ااست که کرده

ی چون فرشته شما دام خواهند بود. و یبرا یشانا یانشما خارها خواهند بود  و خدا یهاکمر

 «.یستندرا بلند کرده گر دگفت قوم آواز خو اسرائیلیبن یسخنان را به تمام ینخداوند ا

ـ 12 : 5ند)داورانکلعنت می و با آنان سرعناد داشتنددندآمی کسانی را که به مدد قوم خدا نمیافرشته(

ه به ک یراز یدلعنت کن یساکنانش را به سخت یدرا لعنت کن یروزمگوید یی خداوند مفرشته(»23

 «.یندجباران اعانت نما یانتا خداوند را در م یامدندامداد خداوند ن

ی فرشته(»7: 30اند)مزموراحاطه کرده ترسندیرا که از او م یو آنان دادور قوم خ گانفرشت(ـ 13

 (.1ـ 5: 35)مزمور«رهاندیرا م یشانخداوند گرداگرد ترسندگان او است اردو زده، ا

 یرا داور یلیهفتاد هزار اسرائ ی خدا توسط داوود،خاطر سرشماری خارج از ارادهی بافرشته(ـ 14

دراز کرد تا آن را هالک سازد  یمچون فرشته دست خود را بر اورشل(»07ـ 01: 20سموئیل2)کرد

است حال دست  یکاف: گفت ساختیکه قوم را هالک م یابه فرشته شد و یمانخداوند از آن بال پش

را که  ایچون داوود فرشته بود. و یبوسیخود را باز دار و فرشته خداوند نزد خرمنگاه ارونه 

 یانام و من عصمن گناه کرده ینكبه خداوند عرض کرده گفت: ا یدد ساختیقوم را هالک م
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ندان پدرم دست تو بر من و بر خا ینکهاند؟ تمنا اگوسفندان چه کرده یناما ا امیدهورز

 (.31، 02: 20تواریخ0«)باشد

با دادن آب و یذا به ایلیا قوت داد تا بتواند در مقابل انبیای بت بعل بایستد و همچنین  فرشته(ـ 15

درخت اَردَج  یرز ایلیا(»7ـ 5: 01پادشاهان0پاسخگویی به خدا به باالی کوه نزد خداوند برود)برای 

و چون نگاه "و بخور یزبرخ"گفت یاو را لمس کرده، به و یافرشته ینكا . ویددراز شده، خواب

و بار  یداز آب بود. پس خورد و آشام یاداغ و کوزه یگهاینان بر ر یسرش قرص یرز ینكکرد ا

 رایو بخور ز یزبرخ"برگشته او را لمس کرد و گفت یگری خداوند بار د. و فرشتهیدخواب یگرد

 یزبرخ» :گفت یتِشب یلیایی خداوند به اشتهفر(»05، 3: 0پادشاهان2«.)است یادهتو ز یکه راه برا

 یلدر اسرائ ییجهت که خدا یناز ا یابگو که آ یشانو به مالقات رسوالن پادشاه سامره بر آمده به ا

 یلیای خداوند به او فرشته روید؟یعقرون م یسؤال نمودن از بعل زَبوب، خدا یشما برا یستن

 .«نزد پادشاه فرود شد یپس برخاسته همراه و "و از او مترس یآ یرهمراه او به ز"گفت

ی پس فرشته(»35: 01پادشاهان2)را برای داوری و نابودی آشوریان فرستاد یافرشته خدا(ـ 16

آشور را زد. و بامدادان  یآمده صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردو یرونخداوند در آن شب ب

 (.31: 37)اشعیا«مرده بودند یهاآنها الشه یعجم ینكچون برخاستند ا

ی من فرشته یخدا(»23: 1)دانیالحفاظت شده بود یراندر چاه ش یای فرشتهبه واسطه یالدان(ـ 17

 یدر من گناه ینرسانند چونکه به حضور و یرا بست تا به من ضرر یرانخود را فرستاده دهان ش

 «.بودم یدهنورز یریپادشاه تقص ینشد و هم در حضور تو ا یافت

ی ی فرشتهو عبدنغو به واسطه یشکشدرک، م ینامهابه  ی و یاران دانیالسه جوان عبران(ـ 18

 (.21ـ 21: 3خداوند از تون آتش نجات پیدا کردند)دانیال

 یستند؟ وچ ینهاا یمآقا م ایگفت(»01، 00، 1: 0ی خداوند به زکریای نبی)زکریای مکاشفه(ـ ارائه19

به  یشانو ایستند چ ینهاکه ا دهمیمن تو را نشان م: مرا گفت نمودیکه با من تکلم م یافرشته
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 یمابود جواب داده گفتند ما در جهان تردد نموده یستادهدرختان آس ا یانی خداوند که در مفرشته

 «ند؟یستچ ینهاا»گفتم  نمودیکه با من تکلم م یاو به فرشته و آرام است یحجهان مستر تمامی ینكو ا

: 2)زکریا«اندرا پراکنده ساخته یمو اورشل یلو اسرائ یهوداکه  باشندیشاخها م ینهاا او مرا گفت:

 (.5ـ 0: 1(،)زکریا01ـ 5: 5(،)زکریا5ـ 0: 0(،)زکریا1ـ 0: 3(،)زکریا3

مگذار که (»1: 5شنوند)جامعهبندند میکه قوم در حضور خدا می ، عهد و تعهداتیفرشتگان(ـ 21

شده است. چرا خدا بسبب  اًسهو ینکار سازد و در حضور فرشته مگو که اجسد تو را خطادهانت 

 «.را باطل سازد؟ یتناک شده، عمل دستهابقول تو غض

 همچنین و ،(20ـ 0: 03داوران)در و به مانوح ،(33ـ 00: 1)داوراندر فرشته خداوند به جدعون(ـ 21

 ظاهر کرد.( خود را 7ـ 5: 01پادشاهان 0یاس در)به ال

بر  کردید،یکه در آنها قبل رفتار م(»2: 2)افسسیاندارند یاستها رکه بر کشور ییهافرشته(ـ 22

 یتکه الحال در فرزندان معص یآن روح یعنیقدرت هوا  یسوفق رئ جهان بر ینی احسب دوره

 (.07ـ 01: 20سموئیل2(،)0: 02(،)دانیال20ـ 21، 03: 01(،)دانیال02: 1افسسیان«)کندعمل می

 که در شب یاهمان فرشته ـ بودند یبرکت و داور انتقال مسئول یقفرشتگان در عهد عت(ـ 23

: 02)خروجگان مصری را نیز کُشتزادهز مصر خارج کرد، تمام نخستاسرائیل را ا قوم ،فصح

 اشیمهرا بزند و چون خون را بر سر در و دو قا یانخداوند عبور خواهد کرد تا مصر یراز(»23

 .«تا شما را بزند یدشما در آ یهاهمانا خداوند از در گذرد و نگذارد که هالک کننده به خانه یندب

ـ 24 خداوند (»20ـ 21: 013)مزمورو آسمان هستند ینی خدا بر زمآورانِ نقشه و اراده یامفرشتگان پ(

و آواز  آوریدیو کالم او را بجا م یدآورفرشتگان او که در قوت زور یا یدرا متبارک خوان

خادمان او که  یو ا یداو خداوند را متبارک خوان یهالشکر یعجم ی! اگیریدیکالم او را گوش م

 .«آوریدیرا بجا م ی اواراده
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 عهد جدیددر  فرشتگان خدمات

و (»23ـ 20: 0(،)متی31ـ 21: 0)لوقامادرش صحبت کردند یمبا مر یحی تولد مسفرشتگان درباره (1

را از گناهانشان  یشکه او امّت خو یرانهاد ز یخواه یسیو نام او را ع ییدخواهد زا یاو پسر

. گفته بود تمام گردد یکه خداوند به زبان نب یآن واقع شد تا کالم یهمه برا ینو ا یدخواهد رهان

 یرشخواهند خواند که تفس عمانوئیلو نام او را  ییدخواهد زا یباکره آبستن شده پسر ینكکه ا

 «.ما است خدا با ینا

ناگاه  کردیتفکر م یزهاچ یناما او چون در ا(»21: 0یوسف صحبت کردند)متیفرشتگان با  (2

 یممر یشپسر داوود از گرفتن زن خو یا ظاهر شده، گفت: یی خداوند در خواب بر وفرشته

 (.01، 03: 2متی«)قرار گرفته است از روح القدس است یآنچه را که در و یرامترس، ز

از  یدر همان حال فوج(»05ـ 03: 2)لوقاکه در مراتع بودند صحبت کردند یفرشتگان با چوپانان (3

 جالل و یّیّنعل یخدا را در اعل :گفتندیکنان م یحبا فرشته حاضر شده خدا را تسب یلشکر آسمان

به آسمان رفتند  یشانو چون فرشتگان از نزد ا باد یمردم رضامند یانو در م یسالمت ینبر زم

را که واقع شده و خداوند آن را به ما  یزیچ ینو ا یمبرو لحمیتگفتند: االن به ب یکدیگرشبانان با 

 .«ینیماعالم نموده است  بب

: 0)متیدبه کمک او شتافتن یزن یروزیبعد از پ ، آنهافرشتگان حضور داشتند  یحمس یهادر وسوسه( 4

: 0لوقا«.)نمودندیم یفرشتگان آمده، او را پرستار ینكاو را رها کرد و ا یسدر ساعت ابل(»00

تا تو را محافظت  یدحکم فرما ی تومکتوب است که فرشتگان خود را درباره یراز(»01

و با وحوش  کردیاو را تجربه م یطانو مدّت چهل روز در صحرا بود و ش(»03: 0مرقس«.)دکنن

 (.02ـ 00: 10)مزمور«نمودندیم یو فرشتگان او را پرستار بردیبه سر م

که اکنون  گویمیبه شما م ینآم ینآم(»50: 0)یوحناحضور داشتند فرشتگان در خدمات عیسی( 5

 .«یدد یدرا خواه یکنندآسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول م
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 یسیع یارتدر اخفرشتگان دوازده فوج از  ـحضور داشتند  یحو قوت مس یتسل ،فرشتگان در شفاعت( 6

 (.53: 21)متی«نمودیم یتاز آسمان بر او ظاهر شده، او را تقو یاو فرشته(»03: 22)لوقابود یحمس

 کند کهعهد جدید بیان می دو فرشته بیرون قبر ایستاده بودند و همچنین ،هنگام قیام مسیح (7

 یمعظ یاگاه زلزلهنا(»7ـ 2: 21برای ورود شاگردان مسیح گشود)متیقبر  ای سنگ را از درفرشته

 یده،انطرده، آمد و سنگ را از درِ قبر غلی خداوند از آسمان نزول کحادث شد از آن رو که فرشته

ه ب یکچیانبود. و از ترس او کش یدبر آن بنشست. و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سف

 دانمیم یدشما ترسان مباش به زنان متوّجه شده، گفت ته. اما فرشیدنددلرزه در آمده، مثل مرده گر

 ییجا دیاییچنانکه گفته بود برخاسته است. ب یراز یستن ینجا. در اطلبیدیمصلوب را م یایسکه ع

که از مردگان  یدرفته شاگردان را خبر ده یو به زود ید،که خداوند خفته بود مالحظه کن

شما را  ینك. ایدد یددر آنجا او را خواه.رودیل میاز شما به جل یشپ ینكبرخاسته است. ا

 (.02: 21(،)یوحنا20:23)لوقا«گفتم

ازگشت نیز بوقت صعود، نوید ب دو فرشته ـ حضور داشتند یح به آسمانصعود مسهنگام  فرشتگان( 8

 یبودند که خداوند را به آسمان همراه یفرشتگان اًمسلم آن دو فرشته مسیح را به شاگردان دادند.

ناگاه  رفت،یکه او م یهنگام بودند،یآسمان چشم دوخته م یو چون به سو(»00ـ 01: 0)اعمالکردند

 د؟یآسمان نگران یبه سو یستادهچرا ا یلیمردان جل یا: گفتند یستاده،ا یشانپوش نزد ا یددو مرد سف

او را به  که یطور ینکه از نزد شما به آسمان باال برده شد باز خواهد آمد به هم یسیع همین

 (.50ـ 51: 20)لوقا«یدیدآسمان روانه د یسو

 نو همچنی خواهند کرد یهمراه یدگانشگزوی را به همراه بر فرشتگان یحبازگشت مس زمان در( 9

 یراز(»27: 01)متیداشترا نیز بر عهده خواهند  عادالنو  یرانو پاک نمودن شر ینقش جداساز

را  یبه اتفاق مالئکه خود و در آن وقت هر کس یشکه پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خو

: 0تسالونیکی2(،)01: 0تسالونیکی0(،)03ـ 00: 03(،)متی30: 25)متی«موافق اعمالش جزا خواهد داد

 (.31: 20(،)متی1ـ 7
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 یساکل یخرشتگان در تارف

اف و در به تحقق رسیدن اهد ، فرشتگان حضور داشتهدر طول تاریخ کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها
ایمانداران و کلیسای  ،های خدمتگزاراند، فرشتگان به عنوان روحهای خدا او را خدمت کردهو نقشه

 کنند:مسیح را نیز خدمت می

، 01: 5ود را بازگو کنند)اعمالادت خفرشته درب زندان را گشود تا شاگردان آزادانه شه( الف

 و یدآورده، گفت: برو یرونرا ب یشانزندان را باز کرد و ا یهای خداوند درشبانگاه فرشته»(21

 .«ییدرا به مردم بگو یاتح ینا یهاتمام سخن یستادها یکلدر ه

: 1اعمال)به صحرا فرستاده شد یحبش یمالقات با خواجه سرا یبه دستور فرشته برا یلپسف (ب

که از  یبه راه ،و به جانب جنوب یزبرخ گفت:، خطاب کرده یلپّسی خداوند به فاما فرشته(»21

 .«روانه شو ،که صحراست یرودغزه م یبه سو یماورشل

س به دنبال پطر یلکالم انج یدنشن یظاهر شد و به او گفت برا یلیوسکرن بر یافرشته (پ

و در ساعت نهم در  بودمیدار مساعت روزه ینتا ا ،یناز اچهار روز قبل (»32، 31: 01)اعمالبرو

 یلیوسکرن یا و گفت: یستادمن با یشپ رانیبا لباس نو یکه ناگاه شخص کردمیخانه خود دعا م

بفرست و شمعون  یافا. پس به یدآور گرد یادتو مستجاب شد و صدقات تو در حضور خدا  یدعا

 یایدمهمان است او چون ب یای دری شمعون دباغ به کنارهمعروف به پطرس را طلب نما که در خانه

 .«با تو سخن خواهد راند

پس پطرس را در زندان (»00ـ 5: 02)اعمالدر شب اعدام پطرس، فرشته او را از زندان آزاد کرد( ت

قصد  یرودیسکه ه یو در شب کردندیدعا م یوستهبجهت او نزد خدا پ یسااما کل داشتندینگاه م

 یکچیانخفته بود و کش یدو سپاه یانبسته، در م یرداشت پطرس به دو زنج یآوردن و یرونب

در آن  یحاضر شد و روشن یی خداوند نزد وفرشته اگاه. نکردندیم ینزد در زندان را نگاهبان

که در ساعت  یزخبر یبه زود :ود و گفتنم یداراو را ب ،پطرس زده یپس به پهلو یدخانه درخش

پس  بر پا کن ینرا گفت : کمر خود را ببند و نعل ی. و فرشته ویختاز دستش فرو ر هایرزنج
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شده از عقب او روانه  یرونپس ب .یاعقب من ب زخود را بپوش و ا یگفت: ردا یکرد و به و ینچن

 پس .بیندیاست بلکه گمان برد که خواب م یقینمود حق یو ندانست که آنچه از فرشته رو یدگرد

و آن خودبخود  یدندرس رودیشهر م یکه بسو یی آهنبه دروازه ،از قراوالن اول و دوم گذشته

کوچه برفتند که در ساعت فرشته از  یكرفته، تا آخر  یرونباز شد و از آن ب یشانا یرو یشپ

 ی خود رادانستم که خداوند فرشته یقاکنون به تحق :شد. آنگاه پطرس به خود آمده گفت یباو غا

 .«یدرهان یهودانتظار قوم  یو از تمام یرودیسفرستاده مرا از دست ه

که در (»23: 02مورد داوری خدا قرار گرفت)اعمال فرشته یکبا قدرت و عملکرد  یرودیسهث( 

 .«را خورد که بمرد ننمود و کرم او یدکه خدا را تمج یرای خداوند او را زد زساعت فرشته

 یراز(»23: 27)اعمالحضور فرشته را تجربه کرد ،خودش به روم یاییپولس رسول در سفر در( ج

 .«هبه من ظاهر شد کنم،یکه از آن او هستم و خدمتِ او را م ییی آن خداکه دوش، فرشته

 یاآ(»3: 1قرنتیان0در آینده مامور داوری فرشتگان سقوط کرده خواهند بود) خداوند ینمقدس (چ

 «.کرد تا چه رسد به امور روزگار؟ یمخواه یکه فرشتگان را داور دانیدینم

انعام شما را  یو کس(»01: 2)کولسیاناجازه پرستش فرشتگان را ندارند یداًخداوند اک ینمقدس( ح

است که از ذهن  یدهکه د یو عبادت فرشتگان و مداخلت در امور یاز رغبت به فروتن یدنربا

و  یدمو د یدمامور را شن ینا یوحنامن و (»1ـ 1:  22)مکاشفه.«مغرور شده است جایخود ب یجسمان

امور را به من نشان داد سجده کنم. او  ینکه ا یاآن فرشته یهایپا یشافتادم تا پ ،یدمو د یدمچون شن

م که کال یبرادرانت و با آنان یعنی یاتو هستم و با انب که هم خدمت با یراز ینزنهار نک مرا گفت:

 .«خدا را سجده کن .کتاب را نگاه دارند ینا

د ـ فرشتگانی انی هستند که توسط مسیح و برای پرستش او آفریده شدهاتفرشتگان مخلوق یتمام (خ

از  یكبه کدام  یراز(»5: 0هستند)عبرانیانکنند فرشتگان سقوط کرده که مسیح را پرستش نمی
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من او را پدر خواهم  یضاًنمودم و ا یدمن امروز تو را تول یفرشتگان هرگز گفت که تو پسر من هست

 (.1: 2)عبرانیان«بود و او پسر من خواهد بود؟

ـ 22: 02اند)عبرانیاندر حال پرستش است، فرشتگان دور ایمانداران را احاطه کرده( زمانی که کلیسا د

 (.20: 5تیموتائوس0(،)01: 3(،)افسسیان1: 0یانقرنت0(،)01: 00قرنتیان0(،)20

، انتقالشان به فردوس و آرامی خداوند یخ زمان و تار یاندر پا به ایمانداران خدمت فرشتگان ینآخر (ذ

بردند و آن دولتمند  یمبمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراه یرآن فق یبار(»22: 01است)لوقا

ـ 51: 20(،)لوقا7: 30(،)مزمور00ـ 03: 0(،)عبرانیان02ـ 00: 10)مزمور«مرد و او را دفن کردند یزن

50.) 

 باشد ـ « نوایمانان»کودکان ـ فرزندان ایمانداران و محتمل است که منظور از لحاظ روحانی( ر

را  شما یراز ید،مشمار یرصغار را حق یناز ا یکیزنهار (»01: 01)متیفرشتگان محافظ دارند

ـ 5: 02اعمال«)بینندیپدر مرا که در آسمان است م یدر آسمان رواً دائم یشانکه مالئکه ا گویمیم

00.) 

 رسانیامپ یجبرائیل فرشته

 فرشتگان در انتقال خبر خوش آمدن مسیح موعود و بشارت انجیل نیز سهیم بودند: 

ی ناگاه فرشته(»01ـ 01، 03ـ 00: 0)لوقاداد یارا به زکر یحییخبر خوش تولد  ،فرشته یلجبرائ[1

 یرتدر ح یداو را د یاظاهر گشت. چون زکر یبر و یستاده،خداوند به طرف راست مذبح  بخور ا

جاب تو مست یکه دعا یراترسان مباش ز یازکر یا فرشته بدو گفت: شد. یافتاده، ترس بر او مستول

 یازکرید. نام یخواه یحییو او را  ییدخواهد زا یپسر وت یبرا صاباتیات الاست وزوجه یدهگرد

شته فر سال است؟ یرینهام دهستم و زوجه یررا چگونه بدانم حال آنکه من پ ینا: ه گفتبه فرشت

و فرستاده شدم تا به تو سخن  ایستمیهستم که در حضور خدا م یلمن جبرائ: گفت یدر جواب و

 .«دهم هامور تو را مژد ینو از ا یمگو



339 
 

 یلدر ماه ششم جبرائ(»35ـ 21: 0)لوقاداد یمرا به مر یحمس یسیخبر تولد ع ،فرشته یلجبرائ[2

 ینامزد مرد یافرستاده شد. نزد باکره ،که ناصره نام داشت یلاز جل یفرشته از جانب خدا به بلد

 بود. پس فرشته نزد او داخل شده، گفت: یماز خاندان داوود و نام آن باکره مر یوسفبه  یمسم

 یدچون او را د .یزنان مبارک هست یانو تو در م وستخداوند با ت یده،نعمت رس یسالم بر تو ا»

ن ترسا یممر یاست. فرشته بدو گفت: ا یّتچه نوع تح ینکه ا شداز سخن او مضطرب شده، متفکّر 

 یسیو او را ع ییدزا یخواه یحامله شده پسر ینكو ا .اییافتهکه نزد خدا نعمت  یرامباش ز

داوند خدا تخت پدرش شود و خ یمسم ،یاعل حضرتاو بزرگ خواهد بود و به پسر  یدنام یخواه

خواهد کرد و سلطنت  یتا به ابد پادشاه یعقوبو عطا خواهد فرمود. و او بر خاندان دداوود را ب

ام؟ را نشناخته یحال آنکه مرد شودیچگونه م ینا به فرشته گفت: یمنخواهد بود. مر یتاو را نها

خواهد  یهتو سا بر یخواهد آمد و قوت حضرت اعل ولقدس بر تاروح گفت: یفرشته در جواب و

 .«دا خوانده خواهد شدپسر خ ،آن جهت آن مولود مقدسافکند، از 

اما والدت (»25ـ 01: 0)متیداد یوسفرا به  یحمس یسیخبر تجسم خداوند ع ،فرشته یلجبرائ[3

او  ،یندهم آ قبل از آنکه با ،نامزد شده بود یوسفبه  یمبود که چون مادرش مر ینچن یحمس یسیع

چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت  یوسفو شوهرش  .یافتندالقدس حامله روح را از

 یناگاه فرشته ،کردیتفکر م یزهاچ یندر ا نرها کند. اما چو یپس اراده نمود او را به پنهان ید،نما

 ،مترس یممر یشپسر داوود از گرفتن زن خو یوسف یا: گفت ،ظاهر شده یخداوند در خواب بر و

و نام او را  ییدخواهد زا یلقدس است و او پسرااز روح ،قرار گرفته است یکه آنچه در و یراز

همه بر آن واقع  ین. و ایدرهان خواهدرا از گناهانشان  یشکه او امت خو یراز ،نهاد یخواه یسیع

خواهد  یباکره آبستن شده پسر ینكکه ا گفته بود تمام گردد. یکه خداوند به زبان نب یشد تا کالم

از  یوسفپس چون  "خدا با ما" :است ینا یرشخواهند خواند که تفس یلو نام او را عمانوئ ییدزا
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را گرفت.  یشبعمل آورد و زن خو ،ودی خداوند بدو امر کرده بچنان که فرشته ،شد یدارخواب ب

 .«نام نهاد یسیاو را نشناخت، و او را ع ییدخود را نزا ینتا پسر نخست و

در قالب یک رویا در اختیار  دانیال گذاشت]منظور  رامسیح مصلوب شدن  ظهور وخبر  یلجبرائ[4

شهر مقدست  یقوم تو و برا یهفتاد هفته برا(»27ـ 20: 1)دانیالی معهود است[،همان هفتاد هفته

 کرده یانآنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره بجهت عص یرهایتا تقص باشدیمقرر م

االقداس مسح شود. پس و نبوت مختوم گردد. و قدس یاآورده شود و رو یشود و عدالت جاودان

 ،یسرئ یحتا )ظهور( مس یمنمودن و بنا کردن اورشل یرصدور فرمان به جهت تعم زبدان و بفهم که ا

 یتنگ یها  و حصار در زمانها( با کوچهیمهفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود و )اورشل

و از آن او  یدمنقطع خواهد گرد یحمس ،بعد از آن شصت و دو هفته و بنا خواهد شد. و یرتعم

شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن  آیدیکه م یسآن رئ منخواهد بود، بلکه قو

هفته عهد را  یكدر  یاراست. و او با اشخاص بس یّنمع هایخواهد بود و تا آخر جنگ خراب یالبس

 هرا موقوف خواهد کرد و بر کنگر یهو هد ینصف آن هفته قرباندر  استوار خواهد ساخت و

خواهد  یختهآن چه مقدر است بر خراب کننده ر یتالنهایال خواهد آمد، و یارجاسات خراب کننده

 .«شد

فرشته (»00ـ 01: 2یدند)لوقاشن از فرشته را یحچوپانان که در مراتع بودند خبر خوش آمدن مس[5

قوم  یعجم یکه برا دهمیبه شما م یمعظ یبشارت خوش ینكا یراز ،یدمترس» را گفت: یشانا

 .«خداوند باشد متولد شد یحکه مس یاشما در شهر داوود نجات دهنده یخواهد بود. که امروز برا

 یحبش یداد که چطور به سراغ خواجه سرا یآگاه یلپسفرشته خداوند به ف رسوالناعمالدر [ 6

 خطاب کرده گفت: یلپسی خداوند به فاما فرشته(»21: 1)اعمالکند( برود و با او صحبت یوپی)ات

که صحراست روانه  یرودغزه م یبه سو یمکه از اورشل یو به جانب جنوب به راه یزبرخ»

 .«شو
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 انیمی پطرس اموعظه یدنداد که با شن یلیوسرا به کرن یلی خداوند خبر خوش انجفرشته[7

 یفوج  یوزباشینام بود،  یلیوسکه کرن یمرد یصریهدر قو (»01ـ 00، 22، 0ـ 0: 01)اعمالآورد

به  یاربس هو خدا ترس بود، که صدق یمتق یتشاهل ب یمشهور است. و او با تمام یطالیانیکه به ا

 یارا در عالم رو داساعت نهم فرشته خ یكنزد ی. روزکردینزد خدا دعا م یوستهو پ دادیقوم م

 ،تهو ترسان گش یستهنگر یكن ی! آنگاه او بر ویلیوسکرن یا» گفت: ،که نزد او آمده یدآشکارا د

. به نزد خدا بر آمد یادگاریها و صدقات تو بجهت دعا گفت: یخداوند؟ به و یا یستچ» گفت:

ی از فرشته یکنام،ن یهودیفه طا یمرد صالح و خدا ترس و نزد تمام یوزباشی یلیوسکرن :گفتند

ان هنوز بر زبان سخن ینا. خود بطلبد و سخنان از تو بشنود که تو را به خانه یافتمقدس الهام 

نازل شد  و مؤمنان   از اهل ختنه  ،یدندکه کالم را شن یی آنانالقدس بر همهپطرس بود که روح

، شد فاضهالقدس اروح یز  عطایافتادند از آنکه بر امتها ن یرتدر ح ،که همراه پطرس آمده بودند

 (.00ـ 03: 00)اعمال،«کردندیم یدخدا را تمج ،که به زبانها متکلم شده یدندرا شن یشانکه ا یراز

 یراز(»20ـ 23: 27)اعمالروم شهادت دهد یصردر حضور ق یدی خداوند به پولس گفت که بافرشته[8

 به من ظاهر شده، گفت: کنم،یکه از آن او هستم و خدمت او را م ییی آن خداکه دوش، فرشته

ی همسفران خدا همه ینك. و ایحاضر شو یصرتو در حضور ق یدبا یراپولس ترسان مباش ز یا»

 .«است یدهتو را به تو بخش

 کتاب مکاشفه در فرشتگان نقشآخرین 

 یصدا یدمو شن یدمو د(»00: 5)مکاشفهاز فرشتگان در پرستش خدا و بره هستند یجماعت بزرگ(ـ 1

کرورها کرور و  یشانبودند و عدد ا یرانو پ یواناترا که گرداگرد تخت و ح یارفرشتگان بس

 «.هزاران هزار بود

خود  را در تسلط ینزم یکه بادها کنددر پایان تاریخ اشاره می چهار فرشتهکتاب مکاشفه به  (ـ 2

ی پایان . آنها مسئول وزیدن و نوزیدن باد و همچنین مهر زدن یهودیان در جفای هفت سالهدارند
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چهار  یستاده،ا ینی زمچهار فرشته، بر چهار گوشه یدمو بعد از آن د(»0: 7فهزمان هستند)مکاش

 .«درخت نوزد یچو بر ه یاو بر در ینتا باد بر زم دارندیرا باز م ینباد زم

و (»02، 1، 7، 2: 1آورند)مکاشفهیبه صدا در م هایداور یرا برا یپورهفت فرشته که هفت ش(ـ 3

 یو چون اول هفت کرنا داده شد. یشانکه به ا اندیستادههفت فرشته را که در حضور خدا ا یدمد

شد و ثلث درختان  یختهر ینزم یو به سو یدشده، واقع گرد یختهبنواخت تگرگ و آتش با خون آم

بزرگ، به آتش ی که ناگاه مثال کوه نواختی دوم بو فرشته سبز سوخته شد. یاههر گ سوخته و

ی چهام بنواخت و به ثلث آفتاب و فرشته ،یدخون گرد یاافکنده شد و ثلث در یاشد به در افروخته

 ینو ثلث روز و ثلث شب همچن یدگرد یكتا ثلث آنها تار یدو ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رس

 (.05: 00(،)مکاشفه03، 0: 1)مکاشفه،«دنور شیب

ـ 4  ه سرانجامکد نرومی ارواح شریرو  یطانبه جنگ ش ،فرشته ارشد همراه با فرشتگان مأمور یکائیلم(

و در آسمان جنگ شد: (»01ـ 7: 02شود)مکاشفهیم یآسمان یهایاو از جا یرون راندنبه ب منجر

 تندیافغلبه ن یول، و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند یکائیلم

که  یمیآن مار قد یعنی، بزرگ انداخته شد یو اژدها .نشد یافتدر آسمان  یگرد یشانا یبلکه جا

انداخته شد و  ین. او بر زمفریبدیاست که تمام ربع مسکون را م یمسم یطانو ش یسبه ابل

اکنون نجات و قوت  :گویدیکه م یدمبلند در آسمان شن یانداخته شدند. و آواز یفرشتگانش با و

برادران ما که شبانه روز در  یکه آن مدع رایاو ظاهر شد ز یحما و قدرت مس یو سلطنت خدا

 .«شد ندهافک یرکند به زمی یدعو یشانما بر ا یحضور خدا

 یگرد یاو فرشته(»01ـ 07، 05، 1ـ  1، 1: 00مکاشفه)خواهند کرد یرا داور ینفرشتگان زم(ـ 5

را از هر امت  ینرا دارد تا ساکنان زم یجاودان یلکند و انجکه در وسط آسمان پرواز می یدمرا د

 یممنهدم شد بابل عظ» از عقب او آمده، گفت: یگرد یاو فرشته. و زبان و قوم بشارت دهد یلهو قب

دو آمده، به آواز  ینسوم از عقب ا و فرشته .یدامتها را نوشان یعخود، جم زنایکه از خمر غضبِ 
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 دست خود یا یشانیوحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پ یاگر کس :گویدیبلند م

داس  که ،کندرا ندا می ینبه آواز بلند آن ابر نش آمده، یروناز قدس ب یگرد یاو فرشتهیرد، پذ

و  خشك شده است. ینو حاصل زم یدههنگام حصاد رس یراو درو کن، ز یاورب یشرا پ یشخو

 یاو فرشته .داشت یزت یداس یزآمده و او ن یرونکه در آسمان است ب یاز قدس یگری دافرشته

را  یزشده به آواز بلند ندا در داده، صاحبِ داس ت یرونآتش مسلط است، از مذبح ب رکه ب یگرد

است  یدهرس یشهاانگور یراز ین،را بچ ینمو زم یهاآور و خوشه یشرا پ دخو یزت اسد گفت:

آن را در  یده،را چ ینزم ]درخت انگور[یهاآورد و مو ینپس آن فرشته داس خود را بر زم

 .«یختخدا ر غضب یمچرخشت عظ

 یگرد یافرشته(»1: 00)مکاشفهسقوط کرده یمی خداوند اعالم خواهد کرد که بابل عظفرشته(ـ 6

 .«یدامتها را نوشان یعخود جم یکه از خمر غضب زنا یممنهدم شد بابل عظ :گفت ،از عقب او آمده

که عالمت و اسم دجال  انیضب خداوند را بر آن هاییالهپ (ـ پس از اعالم داوری خداوند، فرشته7

که در وسط آسمان  یدمرا د یگرد یاو فرشته(»1، 1: 00خواهد ریخت)مکاشفه اندرا بر خود گرفته

و زبان و قوم بشارت  یلهرا از هر امت و قب ینرا دارد تا ساکنان زم یجاودان یلکند و انجپرواز می

وحش و صورت او را  ی: اگر کسگویدیدو آمده، به آواز بلند م ینسوم از عقب ا و فرشته ،دهد

 «.یردپذدست خود  یا یشانیپرستش کند و نشان او را بر پ

او (»01: 00)مکاشفهخواهند بود یعذاب ابددر  ،مخدوم او در حضور بره و فرشتگان یرانشر(ـ 8

و در نزد  یدشده است، خواهد نوش یختهآم یغشب یخشم و یالهاز خمر غضب خدا که در پ یزن

 .«معذب خواهد شد یتبه آتش و کبر ،فرشتگان مقدس  و در حضور بره

عادالن انجام خواهند  و یرانشر جدایی آخرین حصاد را به جهت ،ای از زماندر دوره فرشتگان(ـ 9

 یداس یزن آمد و او یرونکه در آسمان است، ب یاز قدس یگرد یاو فرشته(»01ـ 07: 00)مکاشفهداد

 ،شده به آواز بلند ندا در داده یرونآتش مسلط است، از مذبح ب رکه ب یگرد یاداشت. و فرشته یزت
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 یراز  ینرا بچ ینمو زم یهاو خوشه آور یشخود را پ یزرا گفت:داس ت یزصاحب داس ت

آن  یدهرا چ ینزم یآورد و موها ینپس آن فرشته داس خود را بر زم« است یدهرس یشهاانگور

 (.51ـ 01: 03(،)متی03ـ 31: 03(،)متی31ـ 20: 03متی«)یختغضب خدا ر یمرا در چرخشت عظ

ـ 05ولریزند)مکاشفه فصیو توبه نکرده م یماناییضب خدا را بر افراد ب یالهفرشتگان هفت پ(ـ 11

01.) 

داران ایمانان و بیرق]بابل عظیم ـ منظور اجماع بیبزرگ یهفاحش یتماه یمکاشفه فرشتگان(ـ 11

ـ 0: 07دادند)مکاشفه رسول نشان یوحنایرا به  ]عیسی مسیح[برهنظام دجالی است[ و همچنین 

آمد  ،را دارند ینآخر یپر از هفت بال یالهاز آن هفت فرشته که هفت پ یکیو (»1: 20(،)مکاشفه7

 .«برهّ را به تو نشان دهم هعروس منکوح تا یاب و مرا مخاطب ساخته گفت:

ن ضیافت خدا در ایکند ـ ن حمله به شریران را صادر میی به تمام وحوش آسمان فرماافرشته(ـ 12

ه از به ایماندارانی است ک اشاره ی همه جانبه با شریر است. و پرندگانای تلویحی به مبارزهآیه اشاره

را در آفتاب  یافرشته یدمو د(»07: 01)مکاشفهاندختهباال تجهیز شده و فرمان و نوع مقابله را آمو

 دیاییب :گویدیندا کرده م ،کنندیرا که در آسمان پرواز م یمرغان یکه به آواز بلند تمام یستادها

 .«یدخدا فراهم شو یمعظ یافتو به جهت ض

 یهو در چاه هاو بنددیهزار سال م یرا برا یطانش ،و زورآور خداوند یمی عظفرشته(ـ 13

را دارد  یههاو یدو کل شودیرا که از آسمان نازل م یافرشته یدمو د(»0ـ 0: 21اندازد)مکاشفهیم

 باشد،یم یطانو ش یسرا که ابل یممار قد یعنیاست. و اژدها  یبزرگ بر دست و ییرو زنج

 ،بسته وانداخت و در را بر ا یهده او را تا مدت هزار سال در بند نهاد. و او را به هاوگرفتار کر

 یاندک یدگمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد، و بعد از آن با یگرمهر کرد تا امتها را د

 .«یابد یخالص

که پسر  یراز(»27: 01)متیزگشت مسیح و ربایش کلیسا ارتباطی مستقیم دارندبا با فرشتگانـ (14

را موافق   یخود و در آن وقت هر کس هبه اتفاق مالئک  یشانسان خواهد آمد در جالل پدر خو
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: 03(،)مرقس31: 1(،)مرقس30: 25(،)متی31، 30: 20)متی«داعمالش جزا خواهد دا

 (.7: 0تسالونیکی2(،)27

 الب فرشتگانقدر  یثظهور تثل

 یا یدر اکثر مواقع خود را در لباس انسان که خداوند رسیمیم یجهنت ینبه ا یقعهد عت یهانوشته از
 بود چون عهد جدید، البته این عمل او تا زمان ظهور مسیح و هرساندیالب فرشتگان به ظهور مق

شخص دوم تثلیث]پسر[ وارد ابعاد زمان و مکان و به شباهت انسانها شد، بنابراین دیگر در  نهایتاً

 یانو در م یدو کلمه جسم گرد(»00: 0فرشته خود را ظاهر سازد)یوحنا نیازی نبود که در لباس یک

 رشتگاناز ف ترپایین و مقام دارد که در رتبهاگر خدا توانایی تجسم انسانی »درنتیجه؛«. ما ساکن شد

  .«توانسته خود را در قالب فرشتگان نیز مجسم کندپس می است
 ،قدر عهد عتی در لباس فرشته یا قالبی انسانی ادانان بر سر ظهور خدن و الهیاتالبته مفسری 

ه آن ب القدس نیز خود رایح بوده یا پدر و روحشخص مس آن ظواهر یتمام یاکه آالقول نیستند متفق
باس القدس نیز در لاً معتقدند که در آن زمان نه تنها پسر بلکه پدر و روحاکثر اند؟ظاهر کرده صورت

 خوانیممی (22: 01)پیدایشدر ارتباط با ظهور پدر در به عنوان نمونه اندکردهفرشتگان خود را ظاهر 

در حضور خداوند هنوز  یمو ابراه سدوم متوجه شده، برفتند یآنگاه آن مردان از آنجا به سو»

یکی از  دهدبینیم که تشخیص میی ابراهیم را با سه فرشته میدر این فصل مواجه«. بود یستادها

« ایانخد»ای جمع و به معنایاست. در عبری این سه فرشته ادونای ترجمه شده که واژه آنها خداوند

ادل را با شریر هالک خواهی ابراهیم نزدیك آمده گفت: آیا ع و(»23ـ 22: 01است)پیدایش

برای داوری سدوم و عموره رفتند و  ،شویم که دو نفر از آن سه مردبا دقت به آیه متوجه می «کرد؟

چون به کرات برای مردم سدوم، نزد او  است،« خدا»ر حال مکالمه با شخص سوم یعنیراهیم داب

 یهو وقت عصر، آن دو فرشته وارد سدوم شدند، و لوط به درواز(»0: 01کند)پیدایششفاعت می

 ین، رو بر زمبرخاسته یشانبه استقبال ا یدرا بد یشانسدوم نشسته بود. و چون لوط ا

 (.20، 01، 00: 01)پیدایش«نهاد

: 1رانداو)اشاراتی وجود دارد: نیز در لباس فرشتگان ظهور پسر و شخص دوم تثلیث عهد عتیق به در
 صلا با توجه به در این آیات«ی یهوهوند یا فرشتهخدا یفرشته»(. عبارت20ـ 3: 03(،)داوران22ـ 00
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ل فرشته خدا مث یا به معنای ظهور خدا در فرشته ی عهد،به معنای فرشته« یستافنیکر»زبان یونانی

من رسول خود  ینكا(»0: 3)مالکیدلباس پوشیده است که تلویحاً به مسیح در این پوشش تمرکز دار

که شما طالب او  یو خداوند خواهد ساخت یامن مه یرو یشرا پ یقرا خواهم فرستاد و او طر

. باشیدیکه شما از او مسرور م یآن رسول عهد یعنیخود خواهد آمد  یکلناگهان به ه، باشیدیم

 .«است ینا یوتصبا یهوهقول  آیدیهان او م

جود و یاریمباحث بس ی ییر در ابعاد دیدنی،هاالقدس در لباس فرشته یا پوششدر مورد ظهور روح
 زمان و مکان ظاهر کرده به چه ابعادالقدس خود را در اگر روح یفتاده؟ن یااتفاق افتاده  ینا یادارد که آ

  ؟است بوده ییهاصورت و قالب

کرد ظهور مفسرین ستون آتش در شب و ابر هدایت در روز که قوم خدا را در صحرا رهبری می (الف

 دانند.القدس میروح

 القدس بود. االقداس در میان دوکروبی بر باالی تخت رحمت روحظهور جالل خدا در قدس (ب

 ی عیسی در زمان تعمید ظاهر کرد. به شکل کبوتری خود را بر شانه عهد جدیدس در القدروح (پ

و خداوند در (»3ـ 0: 01القدس بود)پیدایشیکی از آن سه فرشته که به دیدار ابراهیم آمد روح( ت

ناگاه چشمان  نشسته بود. یمهروز به در خ یظاهر شد، و او در گرما یبر و یبلوطستان ممر

 یمهاز در خ یدرا د یشانو چون ا اندیستادهسه مرد در مقابل او ا ینكکه ا یدکرده، دخود را بلند 

موال، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، از  یا» :فتو گ نهاد ینشتافت، و رو بر زم یشانبه استقبال ا

 .«خود مگذر هنزد بند

 .ایشان را به سرزمین کنعان هدایت خواهد کرد القدس[]روحایخدا به موسی وعده داد که فرشته (ث

ـ 21: 23خروج )بودهدایت  و تنبیه محافظت، منجمله؛ بخشش، این فرشته دارای قدرتهای بسیار

 ایکه مه یتا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکان فرستمیتو م یرو یشپ یامن فرشته ینكا(»23

گناهان شما را  یراحذر باش و آواز او را بشنو و از او تمرد منما ز او باز ا ام برساند.کرده

 ،یام عمل نمودو به آنچه گفته یدیو اگر قول او را شن .چونکه نام من در اوست ید،نخواهد آمرز

و تو  رودیتو م یرو یشمن پ فرشته یرادشمن دشمنانت و مخالف مخالفانت خواهم بود. ز ینههر آ
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را هالک  یشانو ا یدخواهد رسان یبوسیانو  یانو حو یانو کنعان یانو فرز یانتو ح یانرا به امور

در مورد ظهور خدا در ابعاد دیدنی یا یکی از  که ایمهمترین واژه. (32ـ 30: 02)متی،«خواهم ساخت

یح و به ظهور مس راًاست، که اکث« ی خدافرشته»ه عبارت سه اقنوم تثلیث در عهد عتیق بکار رفت
در  سییبه نام ع یخدا در جسم انسان یپسر ابد ینکهقبل از ا یعنی شخص دوم تثلیث اشاره دارد.

ای گفتند. فرشتهیم «ی خداوندفرشته»که او را  شدیدر لباس فرشته ظاهر م ،ظاهر شود عهد جدید
ن اشارات خواهیم پرداخت ی پرستش بود. در ادامه به برخی از ایدارای جایگاه خاص و در رتبه که

 ـ ظهور خدا بر انسان ـ بکار رفته است. « ی خداوندفرشته»که در آنها صرفاً عبارت 

ریت زن به او وعده انسان حقیقی از ذ و ظهور یتدر مورد ذر همچنین و خدا بر آدم ظاهر شد[ـ 1

 ممانعتیباغ بی درختان از همه؛ وخداوند خدا آدم را امر فرموده گفت(»01: 2داد)پیدایش

او  گذارمیم یو یتتو و ذر یتذر یانتو و زن و در م یانو عداوت در م(»15: 2پیدایش«.)بخور

 .«یدکوب یرا خواه یی وو تو پاشنه یدسر تو را خواهد کوب

خدا او  یراشد ز یابو نا رفتیو خنوخ با خدا راه م(»20: 5)پیدایشخداوند به خنوخ ظاهر شد[ـ 2

 .«را بر گرفت

ـ 3 عادل بود و در عصر  ینوح مرد. نوح یدایشاست پ ینا(»1: 1)پیدایشخداوند با نوح صحبت کرد[

 .«رفتیخود کامل و نوح با خدا راه م

خداوند به ابرام  و(»0: 02د)پیدایشکر یافتدر «یری یهوه»دعوت خود را از خداوند یمابراه[ـ 4

که به تو نشان دهم  ینیزم یی پدر خود به سوو از خانه یشخود و از مولد خو یتاز وال گفت:

 (.05ـ 00: 22پیدایش«)شو یرونب

و چون آب مشك تمام »(01ـ 05: 20)پیدایشخدمت کرد یلی خداوند به هاجر و اسماعفرشته[ـ 5

 فت:گ یرابنشست ز یدر مقابل و ،رفته یپرتاب یرو به مسافت ت .گذاشت یابوته یرپسر را ز ،شد

خدا آواز پسر را  . ویستآواز خود را بلند کرد و بگر ،و در مقابل او نشسته ینرا نب موت پسر

هاجر تو را چه شد؟ ترسان  یا: را گفت یو ردهو فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا ک ،یدبشن
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داشته او را و پسر را بر یزاست. برخ یدهکه اوست شن ییخدا آواز پسر را در آنجا یراز ،مباش

و خدا چشمان او را باز کرد  به وجود خواهم آورد. یمعظ یکه از او امت یراز ،یرد بگبه دست خو

 .«یدپس رفته مشك را از آب پر کرد و پسر را نوشان .یدد یتا چاه آب

 یرهمس یربکا را برا ،ی خداونداو برسد فرشته یاجداد ینبه سرزم یمخادم ابراه ینکهقبل از ا[ـ 1

ی پدرم و از که مرا از خانه ،آسمان یخدا یهوه(»01، 7: 20)پیدایشفرزندش اسحاق آماده کرده بود

تو  یترا به ذر ینزم ینکه ا آورد و به من تکلم کرد و قسم خورده گفت: یرونب ،مولد من ینزم

او  یری.پسرم از آنجا بگ یبرا یتا زن ،تو خواهد فرستاد یرو یشخود را پ و فرشتهخواهم داد ا

خود را با تو خواهد فرستاد و سفر تو را  فرشته ،امه که به حضور او سالك بودهیهو :به من گفت

 .«یریی پدرم بگو از خانه امیلهپسرم از قب یبرا یتا زن یداثر خواهد گردان یریتخ

مسک ش دید به او متاز اینکه او را در ماهیت حقیقی پس ی خداوند مجادله کرد وفرشته[ـ یعقوب با 7
 قهاییبه اقسام متعدد و طرشد و نامش به شاهزاده تغییر کرد. هرچند که خدا در عهد عتیق]ایام سلف[ 

 بوساطت رویا و نیز و خواب مام جهات، آتش، ابر، لباس فرشته،ی خدا در تمکالمه :شامل مختلف
ت پسر خود متکلم شد که او را وارث آخر به ما بوساط یاما یندر ا ، اماپدران ما تکلم نمود هبیا انب

 (.2ـ 0: 0ید)عبرانیانی او عالمها را آفروسیلهموجودات قرار داد و ب یعجم
 ی فرشتگانخدا به وسیله دهد؛واضح است که به ما اطمینان می ی گسترده و پرفرشتگان مبحث مبحث

د های خود را در عههمچنین نقشهو  رسانییامپ ی،رهبر یی،فرماسلطنت، حکم شو خادمین آسمانی
جهت  به دارانیمانامداد، اعانت و کمک به ا یخداوند از فرشتگان برا یزکرده. امروز نعتیق مکشوف 

 کند.استفاده می یحسلطنت با مس یشدن برا هوراثت و آماد یافتدر

 ی]دیوها و ارواح خبیث[شناس یطانشبخش نوزدهم: 

 یاهنفوذ پادش یردر ز خصوصاً زمین ما یایدن ی وهست یکه تمام گویدیخدا به وضوح به ما م کالم
قوط و فرشتگان س در تضاد است. شیطانخدا و نور  یبا پادشاهاست که  و ظلمت یکیتار یروهاین

محدوده و پادشاهی خود دارند. موازنه این دو پادشاهی  تسلط کامل بهها[ ]ارواح تاریکی و دیوکرده
 توان در موارد زیر دسته بندی کرد:یرا م« نور و تاریکی»یعنی

 



349 
 

 پادشاهی شیطان
 است. یکیظلمت و تار یپادشاه یطانش ی(پادشاه0
 است. عدالتییگناه و ب ی(پادشاه2
 و ضعف است. یماریب ی(پادشاه3
 و مکر است. یبفر ی(پادشاه0
 یم، اندوه و مرگ است. ی(پادشاه5

 خدا پادشاهی
 نور است. ی(پادشاه0
 و عدالت است. یتقدوس ی(پادشاه2
 است. یشفا و تندرست ی(پادشاه3
 است. یقتحق ی(پادشاه0
 است. سالمتیو  یخوش ی(پادشاه5

اش هستیم، اشتیاق مردم به تعقیب امروز شاهد فعالیتهای روز افزون شیطان در قلمرو و پادشاهی
پرستی اح، بتهایی همچون دستیابی به عالم ییب، فالگیری، جادوگری، مدیتیشن، احضار اروپدیده

ای مبرهن بر این حقیقت، یعنی موجودیت و تسلط شیطان در قلمرو او و مقبره سازی ادله

 یماناز ا یکه در زمان آخر بعض گویدیم یحروح صر یکنو ل(»3ـ 0: 0تیموتائوس0باشد)می

 ریماکه ض یاندروغگو یاکاریاِصغا خواهند نمود، به ر یاطینش یمبرگشته، به ارواح مُضِلّ و تعال

که  اییبه احتراز از خوراکه نمایندیحکم م و کنندیکه از مزاوجت منع م اند؛خود را داغ کرده

پولس به صراحت در  .«بخورند یحقّ تا آنها را به شکرگزار ینِو عارف ینمؤمن یبرا یدهخدا آفر

ان و خودش هدور شد یقیحق یماناز انویسد که مردم این آیات به شاگرد خود در مورد زمانهای آخر می
یطانی خواهند سپرد. کالم خدا در این ارتباط به ما هشدار ش یمو تعال یندروی ،گرارواح وسوسه به را

شدم  یسم، ناچارنجات عام به شما بنو چون شوق تمام داشتم که درباره یبانحب یا(»3دهد)یهودامی

 ینبار به مقدس یكکه  یمانیآن ا یبرا یددهم تا شما مجاهده کن یحتو نص یسمکه االن به شما بنو

 .«سپرده شد



350 
 

 یطانش یتفعال محدوده

قدرت و اختیاراتی است که برای  ن در قلمرو او چیست؟ منظور جایگاه،اما منظور از فعالیت شیطا 

 یسیع(»21، 25: 02کند)متیپادشاهی به شیطان داده شده. قلمرویی که مسیح نیز به آن اشاره می

شود و  یرانکه بر خود منقسم گردد، و یهر مملکت گفت: یشانرا درک نموده، بد یشانا یاالتخ

 یرونرا ب یطانش یطان،برقرار نماند. لهذا اگر ش که بر خود منقسم گردد، یاخانه یا یهر شهر

 (.01ـ 07: 00لوقا«)ر ماند؟یدابه خالف خود منقسم گردد. پس چگونه سلطنتش پا ینهکند، هر آ

: پولس رسول در عهد جدید، پادشاهی و قلمرو شیطان را ظلمت و "تاريكیپادشاهی ظلمت و 

به ملکوت پسر محبت خود  یده،و ما را از قدرت ظلمت رهان(»00ـ 03: 0نامد)کولسیانتاریکی می

 .«ایمیافتهرا  یشآمرزش گناهان خو یعنیخود  یهفد یمنتقل ساخت، که در و

 یالهپ ینو پنجم(»01: 01)مکاشفه:گویدیم یناره چنب یندر کتاب مکاشفه در ا یزرسول ن یوحنای

 .«گزیدندیخود را از درد م یگشت و زبانها یكو مملکت او تار یختخود را بر تخت وحش ر

کالم خدا این پادشاهی را در آیات زیر به  "شیطان حاكم بر تمامی نظامهای دنیوی است

ممالك جهان را در  یبلند برده، تمام یاو را به کوه یسپس ابل(»1ـ 5: 0کند:)لوقاما معرفی می

که  یراز دهمیقدرت و حشمت آنها را به تو م ینا یعجم بدو گفت: یسبدو نشان داد. و ابل یالحظه

پس اگر تو پیش من سجده (»02ـ7: 0)لوقا .«بخشمیم خواهمیبه من سپرده شده است و به هرکه م

در جواب او گفت: ای شیطان مکتوب است، خداوند خدای کنی، همه از آن تو خواهد شد. عیسی 

ی هیکل قرار خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما. پس او را به اورشلیم برده، بر کنگره

داد و بدو گفت: اگر پسر خدا هستی، خود را از اینجا به زیر انداز. زیرا مکتوب است که فرشتگان 

تو را محافظت کنند. و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا  ی تو حکم فرماید تاخود را درباره

پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده است، خداوند خدای خود را تجربه 

کند و با تکیه بر آنها در (. هر چند که او مدام به پادشاهی و قلمرو خود اشاره می01ـ1: 0،)متی«مکن
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رت است، اما در آخر تمام ادعاهایش از او گرفته خواهد شد و اختیارات حال رجز خوانی و اعمال قد

بلند  یبنواخت که ناگاه صداها یاو فرشته(»05: 00شود)مکاشفهتمام هستی به مسیح واگذار می

او شد و تا ابداالباد  یحسلطنت جهان از آن خداوند ما و مس :گفتندیدر آسمان واقع شد که م

 «.خواهد کرد یحکمران

که (»2: 2کند)افسسیانشیطان تمام پادشاهی خود را از ابعاد آسمانی کنترل می "قدرت هوا یسئر

 یآن روح یعنیقدرت هوا  یسبر وفق رئ، جهان ینا یهبر حسب دور کردیدیدر آنها قبل رفتار م

در  هاو قدرت هایاستر از اربابِ (. منظور01: 3افسسیان«)کندعمل می یتکه الحال در فرزندان معص

گرفتن با خون و جسم  یکه ما را کشت یراز(»02: 1)افسسیانو فرشتگان اوست یطانش این آیات،

 یهایشرارت در جا یروحان یظلمت و با فوجها ینداران اها و جهانو قدرت هایاستبلکه با ر یستن

 «.یآسمان

ی نور و ظلمت آگاه در نهایت یوحنا ما را از جنگی عظیم در ابعاد آسمانی بین پادشاه 

بزرگِ  یاژدها ینكآمد که ا یددر آسمان پد یگرد یعالمتو (»02ـ 7، 3: 02کند)مکاشفهمی

 یکائیلدر آسمان جنگ شد: م . وهفت افسر یشآتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرها

 یابلکه ج یافتندغلبه ن یو فرشتگانش با اژدها جنگ کردند، و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند ول

و  یسکه به ابل یمیآن مار قد یعنیبزرگ انداخته شد  ینشد و اژدها یافتدر آسمان  یگرد یشانا

 یانداخته شد و فرشتگانش با و یناو بر زم فریبد.یاست که تمام ربع مسکون را م یمسم یطانش

 ما یو سلطنتِ خدا اکنون نجات و قوت :گویدیکه م یدمبلند در آسمان شن یانداخته شدند و آواز

ما بر  یبرادران ما که شبانه روز در حضور خدا یکه آن مدع یرااو ظاهر شد ز یحو قدرت مس

بوساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب  یشانافکنده شد. و ا یرکند به زمی یدعو یشانا

 ینبر زم یوا ید،شاد باشآسمانها و ساکنان آنها  یجهت ا یناز ا آمدند و جان خود را دوست نداشتند.

«. دارد یلقل یکه زمان داندیچون م یم،به نزد شما فرود شده است با خشم عظ یسکه ابل یراز یاو در
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از  ت وستحکم اسبنابراین متوجه شدیم که اتاق فکر و دیوان فرماندهی شیطان در آسمان و محلی م
 آنجا زمین را تحت کنترل خود دارد. 

 ؟شـیطان کیست
همان طور که  موارد و تعالیمی بدیهی از ماهیت شیطان در اختیار ما قرار داده است. مقدس کتاب

 یزن ظلمت یپادشاهگیرد، یخداوند م یو پادشاه یتخود را از شخص یهو ملکوت نور نمون یپادشاه
 یانگرمان ی. هر پادشاهشیطان برقرار است ، یعنیخود یفرمانروا پادشاه و یتبر اساس نمونه و شخص

اهیت پیروانش تجلی مو  یپادشاه یانگرنما ، یعنی پادشاهاست آن یاستر یاسر  یتو شخص یتماه
  المثل شناخت یک درخت از میوه است.پادشاه است ـ مصداق ضرب

 وجود دارد که مبتنی بر آن، یک خطابه در «ی دوگانهاشاره»ی با ناماصل ،کتاب مقدس یرعلم تفس در
شخص دیگری است. این  ،شود در صورتی که منظور و نظرالقاع می ظاهر به یک شخص مشخص

قصود رود تا بتواند مبه صورت مکمل یا متضاد نشانه می ، وقایع راهاخطابهبا کنار هم قرار دادن اصل 
ه با کند کی کالم توصیف میی قدرت برتر و گویندهرا روشن کند. درواقع این اصل، خدا را در حوزه

کند. تر]شیطان[ و پنهان که خود را در پشت اشخاص و موضوعات پنهان کرده صحبت میقدرت پایین
ما با افکار انسانی قادر به درک مفاهیم کالم و وجود قدرتی پنهان و این عمل به خاطر این است که 

 منحوس در زوایای روحانی باشیم. به عنوان نمونه:

و  یمبها یعاز جم ی،کار کرد ینچونکه ا: پس خداوند خدا به مار گفت(»05ـ 00: 3ـ )پیدایش الف

عمرت خاک  یامتمام ا رفت و یبر شکمت راه خواه !یتر هستصحرا ملعون یواناتی حاز همه

را  وسر ت گذارم؛ اویم یو یتتو و ذر یتذر یانتو و زن و در م یانو عداوت در م .خورد یخواه

کند، اعالم می خدا داوری را بر مار ،در این آیات .«یدکوب یرا خواه یی وو تو پاشنه یدخواهد کوب

ی ردهپ اما در پشتکرد، بود که خدا در مقام یک مخاطب با او گفتگو می مار تنها یک حیوان خزنده
مار را لعنت  ،یطان مخاطب اصلی است ـ در واقع وقتی خدابا نام ش یموجود این حیوان و داستان،

 کند منظور و نظرش شیطان است.می

 یحاشا از تو ا: شروع کرد به منع نمودن و گفت و پطرس او را گرفته،(»23ـ 22: 01ـ )متی ب

 یدور شو از من ا :پطرس را گفت ،بر تو هرگز واقع نخواهد شد. اما او برگشته ینخداوند که ا
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. «کنییرا تفکر م یرا بلکه امور انسان ینه امور اله یراز باشییکه باعث لغزش من م یراز یطانش

. مخاطب ظاهری مسیح کنددر این آیات کالم خدا با وضاحت این اصل را در جایگاه خود تشریح می
کند، اما در واقع  مسیح، شیطان را به در این آیه، پطرس است که او را از رفتن به اورشلیم منع می

 شمارد که خود را در پشت پطرس پنهان کرده است.عنوان گوینده اصلی این صحبت بر می

صور بگو  یسپسر انسان به رئ یا و کالم خداوند بر من نازل شده گفت:(»1ـ 0: 21ـ )حزقیالپ 

 یکه من خدا هستم و بر کرس گویییچونکه دلت مغرور شده است و م فرماید:یم ینچن یهوهخداوند 

 یاندل خود را مانند دل خدا یکنو نه خدا ل یام و هرچند انسان هستنشسته یادر وسط در یانخدا

به حکمت و فطانت  یست؟ ون یتو مخفاز  یسرّ یچو ه یهست تریمحک یالتو از دان ینك. ایاساخته

 ی. به فراوانیاخود جمع نموده ینخود اندوخته و طال و نقره در خزا یبرا یتوانگر یشخو

 .است یدهدلت مغرور گرد یتپس به سبب توانگر یادولت خود را افزوده یشحکمت و تجارت خو

 ینكپس ا ای،یدهگردان یانخدا چونکه تو دل خود را مثل دل فرماید:یم ینچن یهوهخداوند  ینبنابرا

حکمت  یباییخود را به ضد ز هاییرامتها را بر تو خواهم آورد که شمش یشانو ستم ک یبانمن غر

 یانکه در م یآنان رگفرود آورند پس به م یهجمال تو را ملوّث سازند. و تو را به هاو یدهتو کش

 «.مرد یکشته شوند خواه یادر

چگونه آن ستمکار تمام شد و آن  :گفت یخواه ،مثل را بر پادشاه بابل زده ینکه ا(»1ـ 0: 00)اشعیا

آنکه قومها . و چوگان حاکمان را شکست یرانشر یخداوند عصاید. گرد یچگونه فان یشهجور پ

 ینزم یتمام ،ودنمیم یحد حکمرانیب یو بر امتها به غضب با جفا زدیم یمتوال هرا به خشم با صدم

آزاد لبنان  یو سروها یزها ن. صنوبرنمایندیو به آواز بلند ترنم م اندیدهآرام شده و ساکت گرد

. است یامدهبر ما بر ن یاقطع کننده اییدهکه تو خواب یاز زمان :گویندیتو شادمان شده م درباره

گان بزر یعجم یعنین و مردگا نمایدتو را استقبال  یاییتو متحرک است تا چون ب یبرا یراز ز یههاو

 .«داردیبرم یشانا هاییپادشاهان امتها را از کرس یعو جم سازدیم یدارتو ب یرا برا ینزم
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 هکنند و با وجود اینکبه ظاهر با دو پادشاهی صور و بابل صحبت می حزقیال و اشعیا در این آیات 
ست، صور ا یسمخاطب نه رئ ،اما در واقعیت بوت متعلق به این دو پادشاهی استبخشی از این دو ن
ل ای این دو پادشاه زمینی در حال اعمبلکه مخاطب اصلی شیطان است که بواسطهو نه پادشاه بابل، 

 الم خداک های اصلی داستان، انسانها هستند اما منظورِیتشخص یزن ینجادر ا. بنابراین باشدقدرت می
 روحی پلید و روحانی است.

تا از کار  ندگماشته شده بود یابر دن یطاناز جانب ش ییکند که روئسامی ییدتأ یزن یالکتاب دانـ ت

پادشاهان  یدیاما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را د(»20ـ 21: 1خدا بر زمین ممانعت کنند)دانیال

و د یانکه در م یو آن شاخ بزرگ باشدیم یونان. و آن بز نر سِتَبر پادشاه باشدیم یانو فارس یانماد

از روز اول که  یرامترس ز یالدان یا(»20ـ 21، 03ـ 02: 01دانیال«.)د پادشاه اول استچشمش بو

 یدسخنان تو مستجاب گرد ییخود تواضع نما یو به حضور خدا یکه بفهم یدل خود را بر آن نهاد

 یکائیلروز با من مقاومت نمود و م یكو  یستمملکت فارس ب یسام. اما رئو من به سبب سخنانت آمده

 پس گفت: فارس ماندم. اناست به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاه یناول یاز روئسا یکیکه 

و به  یمفارس جنگ نما یستا با رئ گردمیمو االن بر یست؟که سبب آمدن من نزد تو چ دانییم یاآ

تو را از آنچه در کتاب حق مرقوم است  یکنل .خواهد آمد یونان یسرئ ینكرفتنم ا یرونمجرد ب

 .«ها مدد کندینکه مرا به ضد ا یستن یکائیلشما م یساز رئ یرغ یاطالع خواهم داد و کس

 شخصیت شیطان

 از جنس روح هستند. یزفرشتگان ن یو تمام یطانش ،همان طور که خدا روح است(. 1

شده.  اً به خباثت آراستهاو مظهر شرارت و تمام ، چونیقی و پلید استحق یتیشخص یدارا یطانش(. 2

این  در ،یست بلکه موجودی دارای شخصیت استمخرب ن یانرژ یک یا یرون یک یطانش در واقع
هایی ارتباط اگر به کالم خدا نیز مراجعه کنیم ـ نکات فوق نیز موثر است ـ خواهیم دید، تمام توصیف

و  استو اراده  یاریهوش ،علم یاو دارا هستند. یعنیت داده شده همه شخصیت محور که به او نسب

خداوند (»1: 0)ایوب:به عنوان مثال به طور کامل در عملکرد او مشاهده کرد. توانیصفات را م ینا

 کامل و راست و مرد یست؟ن ینکه مثل او در زم یکرد تفکر یوبمن ا هدر بند یاآ :گفت یطانبه ش
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دند تا به واقع شد که پسران خدا آم یو روز(»2ـ 0: 2ایوب«.)کندخداترس که از گناه اجتناب می

آمد تا به حضور خداوند حاضر شود و  یشانا یاندر م یزن یطانو ش ،حضور خداوند حاضر شوند

از ترددّ نمودن در جهان و  در جواب خداوند گفت: ی؟ شیطاناز کجا آمد گفت یطانخداوند به ش

: 2تیموتائوس2(،)02: 02(،)مکاشفه1: 0(،)متی00: 2قرنتیان2(،)0: 3)زکریا«کردن در آن یراز س

 (.03ـ 02: 00(،)اشعیا00: 25(،)متی21

 یی خدا بستگی دارد، یعن، بنابراین موجودیت او تماماً به ارادهموجود خلق شده است یک یطانش(. 3

در عدن در (»05، 03 :21)حزقیالوجود داشته باشد تواندیاجازه ندهد او هرگز نم یااگر خدا نخواهد 

و زبر جد و  یدسف یقِاصغر و عق یاقوتِاحمر و  یقِو هر گونه سنگ گرانبها از عق یباغ خدا بود

در تو از طال  یهایتها و نادفکبود و بَهرَمان و زمرّد پوشش تو بود. و صنعت  یاقوتو  یشبجزع و 

 در  یانصافیکه ب یتا وقت یشد یدهکه آفر یاز روزد. شده بو یّابود که در روز خلقت تو آنها مه

 .«یشد به رفتار خود کامل بود یافتتو 

: 00)اشعیاودب صبح یهحامل نور و ستار یبه معنا زهره یا یفرلوس (. نام حقیقی شیطان قبل از سقوط،4

 ینچگونه به زم ساختییم یلکه امتها را ذل یا ی؟ازهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده یا(»02

را به  یشتنهم خو یطانچونکه خودِ ش ،یستو عجب ن(»12: 11قرنتیان2«.)ی؟اافکنده شده

 .«سازدیی نور مشابه مفرشته

 ،شده بودند یدهمسح و برگز ،خاص یخدمت یبرا یقدر عهد عت یاءو انب ینهمان طور که کاهن(. 5

تو (»01، 01، 00: 21)حزقیالبود یخدا در قدس آسمان یهو مسح شد یدهبرگز یکروب یطان نیزش

و در   .یو تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باش .یگستر بود یهسا مسح شده یکروب

ا پس خط .بطن تو را از ظلم پر ساختند یتاما از کثرت سوداگر خرامیدی.یم ینآتش یسنگها یانم

 یسنگها یانگستر از م یهسا یکروب یا راانداختم. و تو  یرونو من تو را از کوه خدا ب یدیورز

پس  یعصمت ساختیرا ب یشخو یهاتجارتت مقدس یانصافیبه کثرت گناهت و ب .تلف نمودم ینآتش
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 نیزم یبر رو ینندگانتب یعکه تو را بسوزاند و تو را به نظر جم آورمیم یرونب یانتاز م یآتش

 . «خاکستر خواهم ساخت

ی جالل خدا در قدس پوشش دهنده ،در مقام یک کروبی منتخب و مسح شده (. لوسیفر]شیطان[6

 یشخو یو به بالها ،کردندیخود را بر زبر آن پهن م یبالها یانو کروب(»1: 37آسمانی نیز بود)خروج

به  انیکروب یهایرو یعنی بود،یم یکدیگر یبه سو یشانا یهایو رو پوشانیدند،یرحمت را م یکرس

 . «بودیرحمت م یجانب کرس

و هر گونه  یدر عدن در باغ خدا بود(»03: 21)حزقیالدر باغ عدن در حضور خدا بود یطانش(. 7

 کبود یاقوتِو  یشبو زبرجد و جزع و  یدسف یقِاصفر و عق یاقوتِاحمر و  یقِسنگ گرانبها از عق

د که در روز خلقت تو در تو از طال بو یهایتو بَهرَمان و زمرّد پوشش تو بود. و صنعت دفها و نا

 . «شده بود یّاآنها مه

 یهسا مسح شده یتو کروب(»01، 00: 21)حزقیالخدا حضور داشت یاو در کوه مقدس و پادشاه(. 8

 ینآتش یسنگها یانو در م .یو تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باش .یگستر بود

و من تو  یدیپس خطا ورز .بطن تو را از ظلم پر ساختند تیاما از کثرت سوداگر خرامیدی.یم

تلف  ینآتش یسنگها یانگستر از م یهسا یکروب یو تو را ا .انداختم یرونرا از کوه خدا ب

ما و در کوه مقدس  یدر شهر خدا ،یدمج نهایتیخداوند بزرگ است و ب(»0: 01مزمور«.)نمودم

 .«یشخو

 یانصافیکه ب یتا وقت  یشد یدهکه آفر یاز روز(»05: 21)حزقیالکامل بود خود ینشآفر او در(. 9

 .«یشد به رفتار خود کامل بود یافتدر تو 

بخوان و  یهپادشاه صور مرث یپسر انسان برا یا(»02: 21)حزقیالاو پر از حکمت و فهم بود(. 11

 .«یتو خاتم کمال و مملو حکمت و کامل جمال هست :فرمایدیم ینچن یهوهرا بگو خداوند  یو

 (.02: 21)حزقیالکامل بود یباییدر ز (. شیطان11
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( 03: 21به سنگهای گرانبها مزین بود)حزقیال ی خدادر خیمه شیطان به مانند کاهن اعظم(. 12

 (.20ـ 05: 21مقایسه شود با)خروج

  (. 03: 21هایی مانند پرستش خلق شده بود)حزقیالبا توانایی او(. 13

، اما بعد از سقوط شخصیت او معکوس کردیم یزندگ یو راست یقتدر حق یزمان (. شیطان14

به عمل  خواهیدیپدر خود را م یهاو خواهش باشیدیم یسشما از پدر خود ابل(»00: 1)یوحناشد

هر گاه  .یستن یاز آن جهت که در او راست ،باشدیثابت نم یاو از اول قاتل بود و در راست .یدآر

 .«است یاندروغگو و پدر دروغگو یراز گویدیاز ذات خود م ،گویدیبه دروغ سخن م

 یار اشعاز آن د یو بخش یالدر حزق اًاکثر ،یمخواند از شخصیت شیطان یاتآ ینکه در ا هاییتوصیف
دشاهی تواند با پاهیچکدام از این صفتها نمی»توان گفت:می، با توجه به آنها به وضوح گفته شده

ا رئیس باید فراتر از یک موجود یبنابراین توصیف خدا می ،«زمینی یا یک موجود انسانی مرتبط باشد
 منطقه باشد.

 علل سقوط شیطان
: 01(،)امثال07: 21)حزقیالدلش پر از یرور شد (ـ شیطان به خاطر داشتن مسح، حکمت و زیبایی0

 یاز شکستگ یشپ(»02: 01)امثال.«یرو خراب یشو دل مغرور پ ،رٌوِ هالکت است یشتکبر پ(»01

که  یماناال یدو نه جد(»1: 3تیموتائوس0).«عزّت است هتواضع مقدّم و ،گرددیدل انسان متکبّر م

 .«یفتدب یسبه حکم ابل ،مبادا غرور کرده

به آسمان  :گفتییو تو در دل خود م(»00ـ 03: 00)اشعیاآمد یداور یرفراتر برد و ز ااو خودش ر(ـ 2

و بر  کوه اجتماع در اطراف  .ستارگان خدا خواهم افراشت یخود را باال یکرس ،صعود نموده

خواهم  یها صعود کرده مثل حضرت اعلابر هاییبلند یشمال جلوس خواهم نمود. باال

 (.1: 3تیموتائوس0«)شد

و تو در دل (»05ـ 03: 00)اشعیای خدا انتخاب کرداراده یهرا بر عل یو خود محور ییاو خودگرا(ـ 3

و بر  .ستارگان خدا خواهم افراشت یخود را باال یکرس ،به آسمان صعود نموده :گفتییخود م

 یحفره فرود خواه یبه اسفلها یهلکن به هاو کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود.
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کند اده میاستف« من»ی مهبینیم که شیطان پنج بار از کلی به این آیات میمداقه بررسی و در .«شد

 ییر انشاکلمه از نظ ینچون تکرار ابه خاطر دستور زبان فارسی قادر به دیدن این کلمه نیستیم،  اما
در و تو »یم به این شکل خواهد بودترجمه کن یظالفرا تحت یاتآ ینا یمحال اگر بخواهیست. ن یباز

ستارگان خواهم  یخود را باال یکرس "به آسمان صعود خواهم کرد من"من گفتییدل خود م
ابرها صعود  هاییبلند یباال "من د.اع در اطراف شمال جلوس خواهم نموبر کوه اجتم "افراشت، من

 .«خواهم شد یمثل حضرت اعل "کرده، من
: 00خودگرایی و خودمحوری در گناه است)اشعیا یـ شیطان به خاطر خودخواهی سقوط کرد. ریشه(0

ه بر علی ، پسهمیشه دوست داشت که مستقل از خدا باشد شیطان (.01: 01(،)لوقا01: 01(،)امثال02
او طغیان کرد، اما برخی از مفسرین معتقدند که شیطان تا زمان مصلوب شدن مسیح هیچ گناهی 

 ی چهارم نهفته است. آن را به خاطر داشته باشید. نکرده بود. پاسخ به این تعلیم اشتباه در نکته

 یدمرا د یطانمن ش :گفت یشاندب(»01: 01)لوقابه سرعت نور از آسمان افتادصاعقه و او به مانند (ـ 5

 (.00: 00قرنتیان2)«افتدیچون برق از آسمان مکه 

 ،به خود نسبت دهد نیز را یتالوههمچنین  خدا قرار داده و یگاهخود را در جاقصد داشت  یطانش(ـ 1
 (.07ـ 01: 21این دلیل اصلی سقوط شیطان است)حزقیال

شما (»00: 1وارد کرد)یوحنا راستی بود و نه در آن ماند، نتیجتاً او خود را در فریب یطان نه در ش(ـ 7

او از اول قاتل بود  .یدبه عمل آر خواهیدیپدر خود را م یو خواهشها باشیدیم یساز پدر خود ابل

از  ،گویدیهرگاه به دروغ سخن م .یستن یاز آن جهت که در او راست ،باشدیثابت نم یدر راست و

 (.00: 1)یوحنا«.است یاندروغگو و پدر دروغگو یراز گویدیذات خود م

 یطانتنها اوست. ش یو واقع یقیدجال حق. است دینییو تجسم سرّ ب نمنبع تمام گناها شیطان (ـ1
 .یدکش ارتداد ینبا خود به ا یزسوم از فرشتگان را ن و یک ،مرتد است ینخدا اول یهدر برنامه و نقش

که آن  یراز(»7: 2تسالونیکی2)کنیمف خدا مطالعه میرا با اهدا ، ضدیت اوآیات انتهایی این سطردر 

برداشته  یانکه آنکه تا به حال مانع است از م یفقط تا وقت کنداالن عمل می دینییسرّ ب

 (.1ـ 3: 0)پیدایش«شود
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خود را نگاه دارد، اما آن حکمت فاسد و مسموم شد  یاجازه داده شد تا حکمت خداداد یطانبه ش(ـ 1
ـ 07: 21ید)حزقیالکش یو آلودگ یّتمسموم به  یبمردم را در فر ،یو فکر یفساد اخالق ینو با ا

 .«است یطانیو ش یو نفسان یویبلکه دن شودیحکمت از باال نازل نم ینا(»05: 3(،)یعقوب01

پس اصحاب طرف چپ (»00: 25(،)متی01: 21)حزقیالبا آتش نابود خواهد شد یزمان یطانش(ـ 01

شده  یاو فرشتگان او مه یسابل یکه برا یدر آتش جاودان یدملعونان، از من دور شو یا :یدرا گو

  .«است

تر از یینپاو به ابعادی  شداخراج  خدااز خلقت آدم از حضور  قبل یطانش پیشتر نیز اشاره کردیم که
 از این اتفاق بود که خدا زمین و هستی را آفرید وبعد سقوط کرد. حضور خدا در جایهای آسمانی 

 یبه عقیده .تسلط او آمد یرمحدوده در ز ینا یبه انسان داد تمام یطانکه ش یبیفر ییجهنت در نهایتاً
ه که از سقوط وجود داشت عظیم تاریکییک ( سکوت، خرابی و 2ـ 0: 0ین؛ ما بین )پیدایشمفسر

 یراز(»01: 05پردازند)اشعیابه واقعیت این موضوع می این سطر . آیات انتهاییکندشیطان حکایت می

سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث  را یناست که زما آسمان که خد ینندهآفر یهوه

: 0ا)ارمی.«یستن یگریهستم و د یهوه: من گویدیم ینبلکه به جهت سکونت مصور نمود چن یافریدن

 .نور نداشت یچآسمان و ه یبود و به سو یرانو و یته ینكنظر انداختم و ا ینزم یبه سو(»21ـ 23

و  . نظر کردمشدیمتزلزل بود و تمام تلها از جا متحرّک م ینكها نظر انداختم و اکوه یبه سو

 دهیگرد یابانك بوستانها بینو ا نظر کردم .مرغان هوا فرار کرده بودند ینبود و تمام یآدم ینكا

 .«خراب شده بود یها از حضور خداوند و از حدّت خشم وو همه شهر

 یطانش یتماه

که در این بخش به بررسی آنان  شده یمعرف یمختلف یبا اسام یطانکتاب مقدس ش مجمالً در 
 خواهیم پرداخت:

بار از این واژه استفاده شده  52. در کتاب مقدسمخالف، مبارز و دشمن است یمعن، به "ـ شیطان0

را  یلداوود را اغوا نمود که اسرائ ،برخاسته یلبه ضد اسرائ یطانو ش(»0: 20تواریخ0است)

تو  یاآ ترسد؟یاز خدا م انمج یوبا یادر جواب خداوند گفت: آ یطانش(»02ـ 1: 0ایوب«.)بشمارد
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و اعمال دست او را  یدیبه هر طرف حصار نکش ،اموال او هاو و گرد هم هگرد او و گرد خان

ك یملما یاالن دست خود را دراز کن و تمام یکنمنتشر نشد؟ ل یناو در زم یو مواش یبرکت نداد

ی همه ینكا:گفت یطانخداوند به ش .را ترک خواهد نمود تو، تو یرو یشاو را لمس نما و پ

 یروناز حضور خداوند ب یطاندستت را بر خود او دراز مکن پس ش یکنل ،اموالش در دست تو است

 (.00: 2قرنتیان2(،)25ـ 23، 0: 00پادشاهان0(،)7ـ 0: 3(،)زکریا7ـ 0: 2)ایوب«رفت

 ینمحکوم کننده و توه ی،مدع یمعنابار صرف شده که به  35، این واژه در کتاب مقدس "یسابل ـ2

آنگاه (»0: 0گوید)متیاز خدا به انسان و از انسان به انسان دروغ می که یکس یعنیکننده است. 

که آنها  یو دشمن(»31: 03)متی.«یداو را تجربه نما یسبرده شد تا ابل یابانبدست روح به ب یسیع

: 1(،)یوحنا00: 25متی«)فرشتگانند، عالم و دروندگان یناست و موسم حصاد، عاقبت ا یساشت ابلرا ک

 (.01: 02کاشفه(،)م7: 0(،)یعقوب00: 1(،)افسسیان00: 2(،)عبرانیان27: 0(،)افسسیان00
 واندتیکه م یرکی استز یوسوسه کننده و سخنگو ایوا کننده، ،دهنده یبفر یبه معنا، "مار ـ3

پس مثل  فرستم؛یگرگان م یانهان من شما را مانند گوسفندان در م(»01: 01)متیشرارت را بپوشاند

که چنانکه مار به مکر  ترسمیم یکنل(»3: 00قرنتیان2«.)یدو چون کبوتران ساده باش یارمارها هوش

: 3یعقوب«)فاسد گردد ،است یحکه در مس اییخاطر شما هم از سادگ ینهمچن یفت،خود هوا را فر

 (.0: 27(،)اشعیا2: 21(،)مکاشفه05ـ 00، 1: 02(،)مکاشفه00ـ 0: 3(،)پیدایش05
توحش، خونخواری و خشم خود صحبت  و از است که بزرگ و فربه شده یمیهمان مار قد ،"اژدهاـ 0

مثل  .را با قوت ملبّس ساز یشتنشو و خو یدارخداوند، ب یبازو یشو ا یدارب(»1: 50کند)اشعیامی

اژدها را مجروح  ،که رَهَب را قطع نموده یستیتو آن ن یاآ .شو یدارسلف ب یهاو دوره یمقد یاما

: 01(،)مکاشفه00، 0، 2: 03(،)مکاشفه7ـ 3: 02(،)مکاشفه2: 32(،)حزقیال3: 21)حزقیال«یساخت

 (.2: 21(،)مکاشفه03
یوها. این واژه در اصل زبان به معنای رئیس وز وز کنندگان ـ خرمگس است. د یسرئ ،"بَعل زَبوبـ 5

اند. معنای دیگر این کلمه، خدای دیوها را به جایی چندش آور و پر از مگس تشبیه کرده در واقع
سها مگ یبود که در باورشان او را خدا ییامتها زَبوب؛ خدا و بتِ ها است. بَعلدانی یا خدای زبالهزباله
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 لخم ،مگس ،به اشکال مختلف داشتند منجمله، قوربایه یانیخدا یزن یانمصر کردند.یاب مخط

پس  .شد یمارب ،خود که در سامره بود افتاده خانهباال هاز پنجر یاو اَخَز(»2: 0پادشاهان2).و..

 یناز ا یاکه آ یدبپرس ،رفته ونعَقر یزد بَعل زَبوب، خدان گفت: یشانرسوالن را روانه نموده به ا

 (.01ـ 05: 00(،)لوقا22: 3(،)مرقس27، 20: 02(،)متی25: 01)متی«یافت؟مرض شفا خواهم 

دانیم که از و می(»01: 5یوحنا0(،)1: 0)لوقازمان ینا یخدا یادوره  ینا ی، خدا"عصر ینا یخداـ 1

ـ 3: 2تسالونیکی2(،)0: 0(،)یالطیان0: 0قرنتیان2)«یم و تمام دنیا در شریر خوابیده استخدا هست

0.) 

جهان است و االن  ینا یالحال داور(»30: 02ی دنیوی)یوحنانظامها یسرئ یا "جهان ینا یسرئ ـ7

 یراز ،با شما نخواهم گفت یاربس ینبعد از ا(»31: 00یوحنا«.)شودیافکنده م یرونجهان ب ینا یسرئ

از آنرو که بر  یو اما بر داور(»00: 01یوحنا«.)ندارد یزیو در من چ آیدیجهان م ینا یسکه رئ

 .«جهان حکم شده است ینا یسرئ

جهان  ینی ابر حسب دوره کردیدیرفتار م ،که در آنها قبل(»2: 2،)افسسیان"قدرت هوا یسرئـ 1

: 1)افسسیان«کندعمل می یتکه الحال در فرزندان معص یآن روح یعنیقدرت هوا  یسبر  وفق رئ

02.) 

زهره دختر صبح چگونه  یا(»02: 00)اشعیاصبح )زهره(حامل نور، درخشندهی ، فرشته"یفرلوسـ 1

 «.ی؟اافکنده شده ینچگونه به زم ساختییم یلها را ذلکه امت ای ی؟ااز آسمان افتاده

و  یرکسان شر یعاما جم(»22: 31سموئیل0)است نظمیفاسد، و ب ارزش،یب یبه معنا "یعالبلـ 01

 از ،یامدندکه همراه ما نچون گفتند: ،که با داوود رفته بودند متکلم شده یاز اشخاص یعالمردان بَلِ

پس . مگر به هر کس زن و فرزندان او راداد  یمنخواه یشانبه ا یزیچ یماکه باز آورده یمتیغن

 (.1: 23سموئیل2(،)27: 01سموئیل0(،)05: 1قرنتیان2)«درا برداشته برون آنها
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که آنها  یو دشمن(»31: 03)متیکندکه با تنفر و خصومت رفتار می یشخص یبه معنا "دشمنـ 00

 .«فرشتگانند ،عالم و دروندگان ینعاقبت ا ،است و موسم حصاد یسابل ،را کاشت

پس تجربه (»3: 0)متیکندمی یشکه وسوسه و آزما یکس یبه معنا ینده، آزما"کننده یشآزماـ 02

: 3تسالونیکی0)«سنگها نان شود ینبگو تا ا ،یگفت: اگر پسر خدا هست ،کننده نزد او آمده

 (.5: 7قرنتیان0(،)0: 20تواریخ0(،)5

 آیدیم یرشر ،یدآن را نفهم یدهملکوت را شن که کلمه یکس(»31ـ 31، 01: 03،)متی"یرآن شر ـ03

 ینو مزرعه، ا .همان است آنکه در راه کاشته شده است ،ربایدیو آنچه در دل او کاشته شده است م

 یسابل ،که آنها را کاشت یو دشمن .یرندپسران شر ،ملکوت و کرکسها یابنا یکوجهان است و تخم ن

 (.02: 3یوحنا0(،)01ـ 01: 5یوحنا0«)عالم و دروندگان فرشتگانند ینعاقبت ا ،است و موسم حصاد

که چون برق از آسمان  یدمرا د یطانمن ش :گفت یشانبد(»01: 01،)لوقا"ی نورفرشته ـ00

 (.05ـ 03: 00قرنتیان2«)افتدیم

آنها حتی با خودش  داران است و مدام بر علیهیمانکه مخالف ا یکس یبه معنا، "برادران یمدع ـ05

 اکنون نجات و قوت و :گویدیکه م یدمبلند از آسمان شن یو آواز(»01: 02کند)مکاشفهواگویه می

برادران ما که شبانه روز در  یکه آن مدع یرااو ظاهر شد ز یحما و قدرت مس یسلطنتِ خدا

: 3(،)زکریا2ـ 0: 2(،)ایوب7ـ 1: 0)ایوب«افکنده شد یرکند به زمی یدعو یشانما بر ا یحضور خدا

0.) 
: 2یوحنا0در تضاد و مخالفت با مسیح و تعالیم او است) یح به معنای روحی استضد مس، "دجال ـ01

الحال هم دجاالن  ،آیدیکه دجال م ایدیدهکه شنساعت آخر است و چنان ینا ،هابچه یا(»22ـ 01

 ،شدند لکن از ما نبودند یرونکه ساعت آخر است. از ما ب دانیمیم یناند و از اظاهر شده یاربس

 .یستنداز ما ن یشانی اشود که همه ظاهررفتند تا  یرونلکن ب ماندندیبا ما م بودندیاگر از ما م یراز

جهت که  ین. ننوشتم به شما از ادانیدیرا م یزو هر چ ایدیافتهمسح را  ،شما از آن قدوس و اما

دروغگو  .یستن یدروغ از راست یچکه ه ینو ا دانیدیآن را م رو که ینبلکه از ا .دانیدیرا نم یراست
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آن دجال است که پدر و پسر را انکار  .را انکار کند یسیبودن ع یحجز آنکه مس یستک

 (.0ـ 0: 0یوحنا0(،)7یوحنا2)«نمایدیم

غران  یرمانند ش یسکه دشمن شما ابل یراز یدباش یدارو ب یارهوش(»1: 5پطرس0،)"مخالف ـ07

 «.تا ببلعد طلبدیرا م یکند و کسگردش می

پدر  یو خواهشها باشیدیم یسشما از پدر خود ابل(»00: 1یات)یوحناح یهنابود کنند، "قاتل ـ01

از آن جهت که در  ،باشدیثابت نم یاو از اول قاتل بود و در راست .یدبه عمل آر خواهیدیخود را م

دروغگو و پدر  یراز گویدیاز ذات خود م گویدیهرگاه به دروغ سخن م .یستن یاو راست

 .«است یاندروغگو

 (.00: 1،)یوحنا"درویگو ـ01

ار کاز ابتدا گناه یسکه ابل یرااست ز یسکند از ابلکه گناه می یو کس(»1: 3یوحنا0،)"کارگناه ـ21

 .«را باطل سازد یسجهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابل ینو از ا .بوده است

داشتند که ملك  یپادشاه ،و بر خود(»00: 1)مکاشفهکننده و هالک کننده نابود یون،، اَپِل"اَپلون ـ20

 .«خوانند یوناو را اَپل یونانیاست و در  یدون مسمبه اَب یاست که در عبران یهالهاو

غران  یرمانند ش یسکه دشمن شما ابل یراز یدباش یدارو ب یارهوش(»1: 5پطرس0،)"یران یرش ـ22

 .«تا ببلعد طلبدیرا م یکند و کسگردش می

 دینچون ب ،باشندیو گوسفندان از آن او نم یستکه شبان ن یاما مزدور(»02: 01،)یوحنا"گرگ ـ23

و پراکنده  گیردیکند و گرگ گوسفندان را م یرا گذاشته فرار م گوسفندان ،آیدیکه گرگ م

 .«سازدیم

 یشانمن آمدم تا ا .مگر آنکه بدزدد و بکشد و هالک کند آیدیدزد نم(»01: 01،)یوحنا"دزد ـ20

 (.02: 1)لوقا«حاصل کنند یادترو آن را ز یابند یاتح
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ملکوت را  که کلمه یکس(»01: 03)متیشرارت ی، صدمه زننده، شخص دارا"یرآن مرد شر ـ25

همان است آنکه در  ،ربایدیو آنچه در دل او کاشته شده است م آیدیم یرشر ،یدآن را نفهم یدهشن

 .«راه کاشته شده است

 یدخواهد رهان یادکه او تو را از دام ص یراز(»3: 10اندازد)مزموریکه به دام م ی، شخص"یادص ـ21

 .«یثخب یو از وبا

به  ینهکند هر آ یرونرا ب یطان، ش یطانلهذا اگر ش(»21ـ 21: 02،)متی"یپادشاه یکپادشاه  ـ27

را  یوهازبول دو اگر من بوساطت بعل ماند؟ یدارپس چگونه سلطنتش پا .خالف خود منقسم گردد

 یبر شما داور یشانجهت ا یناز ا کنند؟یم یرونکه ب یاریپسران شما آنها را به  ،کنمیم یرونب

شما  ملکوت خدا بر ینههر آ کنمیرا اخراج م یوهاکن هر گاه من به روح خدا دیخواهند کرد. ل

 ،و اسباب او را غارت کند یدآزورآور در یشخص بتواند در خانه یاست. و چگونه کس یدهرس

 (.03: 0(،)کولسیان01: 21)اعمال«او را تاراج کند؟ نکه اول آن زورآور را ببندد و پس خانهمگر آ

 (.00: 1،)مکاشفه"یهی هاوفرشته ـ21

محکم خود آن   یمسخت عظ یردر آن روز خداوند به شمش(»0: 27ی)اشعیاآب یاژدها ،"یاتانلِو ـ21

است  یارا سزا خواهد داد و آن اژدها را که در در یاتانلِو یچیدهرا و آن مار پ یاتانلِو رو یزمار ت

 .«خواهد کشت

که تا آن  یراز ،یبدوجه شما را نفر یچبه ه یزنهار کس(»0ـ3: 2تسالونیکی2،)"پسر هالکت ـ31

؛ فرزند هالکت ظاهر نگردد آن روز نخواهد آمد یعنی یراول واقع نشود و آن مرد شر ،ارتداد

که  یبحد ،شود یبه معبود مسم یااز هر چه به خدا  سازدیکند و خود را بلندتر مکه او مخالفت می

 «.که خداست نمایدیخود را م ،خدا نشسته یکله خدا در ثلم
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 یطانش یتو فعال عملکرد

ان در عهد عتیق، کتاب ایوب است، اما او فعالیت خود را همچنان در ی فعالیت و پراکنش شیطنقطه
: 22)لوقاند،کنعهد جدید نیز ادامه داده. آیات انتهایی این سطر به این فعالیت از سوی شیطان اشاره می

 برای تثبیت و توجه به این موضوع مهم،در این مجوعه  (. 21: 0تیموتائوس0(،)5: 5قرنتیان0(،)30
ما با او اختیارات فراوانی دارد، بسیار زورمند است اشاره شده که شیطان چندین بار به این مطلب 

و آگاه  باهوش و مطلع یاربس ینکهو با وجود ا یستن« قادر مطلق»یاراتقدرت و اخت ینا یداشتن تمام
حاضر »در همه جا حضور داشته باشد پس تواندینم یزنواحد  آنِ و در یستن« عالم مطلق»است

رار ق یتاز موجود یی خاصهادر رده یطانکرد که ش یریگیجهنت ینچن توانیم .یستهم ن «مطلق
ن بدو !دیتهای خاصشیطان در این محدو عمل کند.« به مانند خدا»مطلق  تواندیدارد که هرگز نم

( این محدودیت را برای ما 2ـ 0کاری نیست)ایوب فصول قادر به انجام هیچ ،کسب اجازه از خداوند
 ؟چگونه در طول تاریخ عمل کرده استکند. اما فعالیتهای شیطان کدامند و تا به حال تشریح می

ن به وضوح بیا ،مسیح و ایمانداران از جانب شیطان یبا اشاره به وسوسه وسوسه؛ کالم خدا (الف

ـ 0: 0)متیی اول برای محقق شدن اهدافش ایجاد وسوسه استکند که کار او در مرحلهمی

حوش به و با و کردیاو را تجربه م یطانو مدت چهل روز در صحرا بود و ش(»03: 0(،)مرقس00

ی وسوسه ،از اناجیل مذکور  یاتآ (در00ـ 0: 0)لوقا«نمودندیم یو فرشتگان او را پرستار بردیسر م

 ؛خوانیمعملکرد شیطان را در ایوایی سایر انسانها می یح را بدست شیطان و در ادامه آیاتمس

روزه و عبادت  یتا برا ینطرف یبه رضا یمگر مدت ینیدمگز ییجدا یکدیگراز (»5: 7قرنتیان0)

شما در تجربه  یزیشما را به سبب ناپره یطانمبادا ش یوندیدپهم  و باز با ؛یدفارغ باش

 (.01: 5یوحنا0(،)31: 00)یوحنا«اندازد

 یاله تیو شورش بر ضد نظام و حاکم اطاعتییب یهآورند یدپد یطانش ؛به گناه یکو تحر یجادا( ب

کند که گناه می یو کس(»1: 3یوحنا0مرتکب این عمل شد) بود که یاز مخلوقات هست یناو اول ،است

جهت پسر خدا ظاهر شد تا  ینو از ا .کار بوده استاز ابتدا گناه یسکه ابل یرااست ز یساز ابل

 (.2: 2)افسسیان«را باطل سازد یساعمال ابل
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 بود. یبفری آدم بکار برد ای که شیطان در باغ عدن برای وسوسهاولین اسلحه در واقع یب؛فر (پ

 ردبلکه  برای ایوای آدم و حوا استفاده کرد و وسوسه یبخلقت از فر یابتدا در نه تنها یطانش
ـ 0: 3ی کثیری را در زیر تسلط خود خواهد برد)پیدایشعده ،ی فریب مردمبواسطه نیز آخر زمانهای

خاطر شما  ینهمچن ،یفتچنانکه مار به مکر خود حوا را فر ترسمیم یکنل(»3: 00قرنتیان2(،)03، 0

نخورد بلکه زن  یبو آدم فر(»00: 2تیموتائوس0).«است فاسد گردد یحکه در مس اییهم از سادگ

ـ 1: 2تسالونیکی2(،)00: 1(،)یوحنا05ـ 03: 00قرنتیان2)«گرفتار شد یردر تقص ،خورده یبفر

: 2قرنتیان2(،)01ـ 7، 3ـ 2: 21(،)مکاشفه1: 02(،)مکاشفه01: 03(،)اعمال00: 03(،)مکاشفه01
ـ 0: 0یوحنا0(،)22: 2یوحنا0(،)05: 5تیموتائوس0(،)3: 5عمال(،)ا00: 1(،)افسسیان00
 (.1: 3(،)مکاشفه20، 1: 2(،)مکاشفه21: 2تیموتائوس2(،)7: 3تیموتائوس0(،)7یوحنا2(،)1

البته خدا را شکر که امروز شفیع و کاهن اعظم ما، عیسی  ؛خدا اتهام و ادعا نسبت به فرزندان( ت

بلند در  یو آواز(»01: 02کند)مکاشفهاتهامات شیطان را خنثی مینزد پدر ایستاده و  مسیح مدام

 یرااو ظاهر شد ز یحما و قدرت مس یاکنون نجات و قوت و سلطنت خدا :گویدیکه م یدمآسمان شن

افکنده  یربه ز ،کندمی یدعو یشانما بر ا یبرادران ما که شبانه روز در حضور خدا یکه آن مدع

ی کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته یسرئ یهوشعو (»2 ـ0: 3(،)زکریا0: 2ایوب«)شد

 نیطا. و خداوند به شیده نماصمتا با او مخا یستادها یبه دست راست و یطانبود و ش یستادهخداوند ا

 .دینما یباست تو را نه یدهرا برگز یمخداوند که اورشل !یدنما یبخداوند تو را نه یطانش یا :گفت

 . «آتش ربوده شده است؟ یانکه از م یستن یسوز یمن ینا یاآ

سپرده  یطانشخص به ش ینکه چن(»5: 5قرنتیان0):یو روان یجسم هاییماریب یجادو ا ضربه( ث

که  یزن ینو ا(»01: 03لوقا«.)یابدنجات  یسیشود به جهت هالکت جسم تا روح در روز خداوند ع

او را در روز  بایستینم ،حال بسته بودسال تا به هجده او را مدت  یطاناست و ش یمدختر ابراه

 .(7: 02قرنتیان2)«بند رها نمود؟ ینسبت از ا
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در جنگی عظیم و  شرارت هایو فوج یطانش مقدسین. خدا و یهامخالفت و مبارزه با برنامه (ج

 ینو بد(»01: 2تسالونیکی0(،)0: 20تواریخ0اند)روحانی بر ضد خدا و پادشاهی او به عداوت پرداخته

: 01)اعمال«ما را نگذاشت یطانش یکنل ،پولس ،من یعنی یاییمنزد شما ب یمدفعه خواست دو یكجهت 

: 02(،)مکاشفه1: 5پطرس0(،)7: 03(،)مکاشفه07، 03: 02(،)مکاشفه01: 2(،)مکاشفه31
 (.21ـ 25: 2تیموتائوس2(،)0

 توانسته انسانها را در زیر اسارت ی آنبه وسیله در دست شیطان است و اسلحه ینبزرگتر مرگ( چ

 ی آنهم شکست و ما امروز بواسطه را در یام مسیح، این قدرتمرگ و ق نگاه دارد، اما و تسلط خود

پس چون فرزندان در خون و جسم (»00: 2)عبرانیانایمر جایهای آسمانی نشانیده شدهپیروزی د

 یعنیصاحب قدرت موت  ،وساطت موتشد تا ب یكدو شر هر ینهمچنان در ا یزاو ن ،شراکت دارند

  (.00: 1(،)یوحنا02: 3یوحنا0(،)1)یهودا«را تباه سازد یسابل

 افعال کذب و تقلید شیطان از خدا

نیاز به پرستش وجود داشته باشد. ی او همیشه ای انسان را خلق کرد که در ذات و خمیرهخدا به گونه
 ،باید در تمام جهات و جوارح خالق خود را پرستش کندانسان موجودی پرستنده است که می در واقع

برای ایجاد محیطی که مردم واقعا او را پرستش کنند دست به  اما شیطان در بدل از این حقیقت و
 خشدبیالقدس به او مکه روح یو زنده را با قدرت یقیحق یخدا ،اگر انسانایوای آنان زد. بنابراین 

که در اصل  شودیم ییهاو باور ،مذاهب یندروی یوادار به پرستش خدا ،یبپرستش نکند در فر
 یثبخ یهابا روح در انسانها باور و افکار را ینبه طور مداوم ا یطان در پشت آنان ایستاده. شیطانش

مان ابتدای یطان از هش یوارد شوند. آرزو یروزیو در پ یابندرا ب یقتکند که مبادا حقمی یقتشو یدو پل
 ،خلقت این بود که خود را به مانند خدا جلوه دهد تا پس از خلقت انسان به عنوان موجودی پرستنده

زهره دختر صبح چگونه از  یا(»00ـ 02: 00توجه و اعمال پرستشی او را از آن خود کند)اشعیا

و تو در دل خود  ی؟اافکنده شده ینچگونه به زم ساختییم یلها را ذلکه امت یا ی؟اآسمان افتاده

و بر کوه  .ستارگان خدا  خواهم افراشت یخود را باال یکرس ،به آسمان صعود نموده :گفتییم

 یمثل حضرت اعل ،ها صعود کردهابر هاییبلند یباال .نمود اهماجتماع در اطراف شمال جلوس خو

رد ای رفتار کشد، بنابراین به گونهدانست که هرگز مانند خدا نخواهد شیطان خوب می. «خواهم شد
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اده از با استفی بزرگ خدا یعنی انسان را ی کند و آفریدهای از خدا را تداعم استقالل، شمهتا با اعال
از روی  را اش. در حقیقت شیطان تمام چهرهپرستش خود بکشاندفریب، بدون اینکه درک کند به 

ر دمرکز توجه باشد تحریف کرده است. دست و افکار خدا کِش رفته است و به نحوی که خودش در 
 کنیم:از خدا تقلید کرده اشاره می شیطان ادامه به نکاتی که

اعمال و مسکن تو را (»03: 2دارای یک تخت پادشاهی است)مکاشفه یطان به تقلید از خداش[ـ 0 

نه هم در  ،یمرا انکار ننمود یمانو ا یدر آنجاست و اسم مرا محکم دار یطانکه تخت ش دانمیم

 .«ساکن است کشته شد یطانکه ش ییشما در جا یانمن در م ینام یدشه یپاسکه انط یامیا

 گویدیم یحروح صر یکنل و(»0: 0تیموتائوس0یقی است)عم یو باورها یاتااله یدارا یطانش[ـ 2

اِصغا خواهند  یاطینش یمبه ارواح مضل و تعال ،برگشته یماناز ا یکه در زمان آخر بعض

 (.01: 2قرنتیان0(،)20: 2مکاشفه«)نمود

لکن دولتمند  ،دانمیتو را م یو مفلس یاعمال و تنگ(»1: 2)مکاشفهخودش را دارد ییسهکن یطانش[ـ 3

 (.1: 3مکاشفه«)یطانندش یسهبلکه از کن یستندو ن گویندیم یهودرا که خود را  یو کفر آنان یهست

محال است که (»20: 01قرنتیان0)شده از شام خداوند را دارد یدتقل یزمشارکت و ماجماع  یطانش[ـ 0

 یوهاد یدهخداوند و هم از ما یدهو هم از ما ؛یدبنوش هایود یالهخداوند و هم از پ یالههم از پ

 «.قسمت برد توانیدینم

ی آنها ش سازندهکند که خودمی ییهاکردن در مذبح یمردم را وادار به قربان یطانش[ـ 5

که نشناخته  یانیخدا یبرا ،یدندگذران ینبودند قربان یانکه خدا هایییود یبرا(»07: 32)تثنیهاست

 یدهاز آنها نترس یشانکه تازه به وجود آمده و پدران ا یدجد یانخدا یبرا ،بودند

 (.21: 01قرنتیان0)«بودند

 (.20: 01قرنتیان0)است یقیحق ییالهاز پ یداست که بدل و تقل اییالهپ یدارا یطانش[ـ 1
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: 0تیموتائوس0کند)هایش را به دیگران منتقل میآموزه آنها یقدارد که از طر ینیمعلم یطانش[ـ 7

 میبه ارواح مضل و تعال ،برگشته یماناز ا یکه در زمان آخر بعض گویدیم یحروح صر یکنول(»0

 .«اِصغا خواهند نمود یاطینش

چونکه خود  ،یستو عجب ن(»00: 00قرنتیان2)کندمی یی نور معرففرشته دخود را مانن یطانش[ـ 1

 «.سازدینور مشابه م را به فرشته یشتنهم خو یطانش

اشخاص  ینکه چن یراز(»03: 00قرنتیان2رسان بر زمین دارد)انبیا و ارواحی پیام ،یطانش[ـ 1

: 2پطرس2«)سازندیمشابه م یحرا به رسوالن مس یشتنمکار هستند که خو هرسوالن کذبه و عمل

 .(22: 03(،)مرقس0

کند  یرونرا ب یطان، شیطانلهذا اگر ش(»21: 02یطان دارای یک پادشاهی برقرار است)متیش[ـ 01

 «.ماند؟ یداربه خالف خود منقسم گردد پس چگونه سلطنتش پا ینههر آ

خداوند  یهاکار یقتاز حق یو بدل یندروی یاتمعجزات و آ ییدآورندهپد یطانش[ـ 00

و بر  سازندیهستند که معجزات ظاهر م هایوکه آنها ارواح د یراز(»00: 01)مکاشفهاست

قادر مطلق  یخدا یمجنگ آن روز عظ یرا برا یشانتا ا کنندیپادشاهان تمام ربع مسکون خروج م

 (.02ـ 1: 7)خروج«فراهم آورند

اورشلیم سماوی  ،یطان دارای شهری با نام بابل عظیم است که متضاد شهر خداش[ـ 02

که فاحشه نشسته است قومها و  ییآنجا ،یدیکه د ییآبهاگوید، یو مرا م(»05: 07است)مکاشفه

 .«باشدیها مها و زبانها و امتجماعت

 یمعرف یحسازشگر و کاذب دارد که خود را به عنوان عروس مس یساییکل یطانش[ـ 03

و مادر فواحش و  یمسِرّ و  بابل عظ» اسم مرقوم بود: ینا شایشانیو بر پ(»5: 07)مکاشفهکندمی

 .«یاخبائث دن

 یانکه خدا یوهاییدبرای (»07: 32دانند)تثنیهیوها نیز خود را الیق پرستش میو د یطانش[ـ 00

که تازه به وجود  یدجد یانخدا یبرا ،که نشناخته بودند یانیخدا یبرا ،یدندنگذرا ینبودند قربان
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: 011(،)مزمور05: 00تواریخ2(،)7: 07)الویان«بودند یدهاز آنها نترس یشانآمده، و پدران ا

 .(01ـ 1: 0(،)متی21: 1(،)مکاشفه21: 01قرنتیان0(،)37
: 2یوحنا0)ردو زنده رقابت دا یقیحق یحو کاذب است که با مس یندروی ییحمس یدارا یطانش[ـ 05

الحال هم دجاالن  ،آیدیکه دجال م ایدیدهساعت آخر است و چنانکه شن ینا ،هابچه یا(»22ـ 01

 ،شدند لکن از ما نبودند یروناز ما ب .که ساعت آخر است دانیمیم یناند و از اظاهر شده یاربس

 .یستنداز ما ن یشانا شود که همه اهررفتند تا ظ یرونلکن ب ؛ماندندیبا ما م بودندیاگر از ما م یراز

جهت که  ینننوشتم به شما از ا .دانیدیرا م یزو هر چ ایدیافتهو اما شما از آن قدوس مسح را 

و دروغگ .یستن یدروغ از راست یچه ینکهو ا دانیدیرو که آن را م ینبلکه از ا دانید،یرا نم یراست

 .«نمایدیآن دجال است که پدر و پسر را انکار م .را انکار کند یسیبودن ع یحجز آنکه مس یستک

وحش  خوانیم؛یم(03)مکاشفهرا در بدل ارائه داده است. در یثتثل یقتمکاشفه و حق یطانش[ـ 01
 (.03: 5(،)یوحنا00ـ 03: 01)مکاشفهکاذب مثل روح القدس یدجال مثل پسر، و نب ماند،یمثل پدر م

 تدرس مسیر شناخت در جهت ینداری وکه با سرّ د و شرارت وجود دارد دینییسرّ ب یطاندر ش[ـ 07

که آنکه تا  یکند فقط تا وقتاالن عمل می دینییکه آن سرّ ب یراز(»7: 2تسالونیکی2)مخالفت دارد

است  یمعظ داریینو باالجماع سرّ د(»01: 3تیموتائوس0«.)داشته شودبر یانبه حال مانع است از م

ها و به امت یدمشهود گرد ،کرده شد و به فرشتگان یقتصد ،که خدا در جسم ظاهر شد و در روح

 .«آورده و به جالل باال برده شد یمانا یاموعظه کرده و در دن

شیطان  ،[ـ  به همان صورتی که خدا قصد دارد که از وجود ما معبدی برای سکونت خود بسازد01

در  یطانش، بعد از لقمه(»27: 03)یوحنانیز قصد دارد بدن انسانها را معبدی برای سکونت دیوها کند

 یاآ(»01: 1قرنتیان0.)«بکن یبه زود کنییآنچه م» را گفت: یو یسیآنگاه ع او داخل گشت.

و از آن خود  ایدیافتهالقدس است که در شما است که از خدا روح یکلکه بدن شما ه دانیدینم

 «.یستید؟ن
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و  یرو همه را از کب(»01: 03یطان پیروان خود را مانند خداوند ممهور کرده است)مکاشفهش[ـ 01

خود  یشانیبر پ یاکه بر دست راست  داردیوا م ینو غالم و آزاد بر ا یرو دولتمند و فق یرصغ

که از مطلع آفتاب باال  یدمد یگرید و فرشته(»3ـ 2: 7ه شود با)مکاشفهمقایس«. گذارند ینشان

را  یاو در ینداده شد که زم یشانکه بد یاو به آن چهار فرشته .زنده را دارد یو مهر خدا آیدیم

تا  یدو درختان مرسان یاو در ینبه زم یضرر یچه گوید:یم ،به آواز بلند ندا کرده ،ضرر رسانند

 «.یممهر زن یشانا یشانیرا بر پ دخو یبندگان خدا

 یطانش داوری

نابود  اطاعتی و طغیانبه خاطر بیاو را  مالزم و فرشتگان یطانش یابه انگشت اشاره توانستیم خدا
ای را در هستی سپری هدور که شریران نکرد و اجازه داددر حکمت عظیم خود این کار را  اماکند، 

شکار حقایق آ در کتاب مقدس به صورتی ی چنین خباثتی. ورانبر نیزبر ثمرهکنند تا شهادتی باشد 
 اشنابودی کامل او را نیز مبتنی بر پیشدانی ،و در فرجامکند حضور منبع شرارت را از آیاز برمال می

 در کالم را در داوری شیطان از آیازین تا انجامین خدا. در ادامه، توالی قدمهای برای ما مکتوب کرده
 کنیم:دنبال می ناطق او

و در ضدیت با خدا شورش کرد از حضور خدا]آسمان  مرتکب گناه شد یطانکه ش یااول: لحظه یداور

: 21حزقیال«)شد یحفره فرود خواه یهاسفلبه ا یهلکن به هاو(»05: 00سوم[ بیرون رانده شد)اشعیا

 .«افتدیکه چون برق از آسمان م یدمرا د یطانمن ش :گفت یشانبد(»01: 01(،)لوقا01

شیطان پس از سقوط موجب شد که آدم و حوا نیز با ارتکاب به گناه از حضور خدا به دوم:  داوری

پس (»05ـ 00: 3ناپذیر خدا بر زمین و شیطان آمد)پیدایشداوری تغییر ،در این مقطع .ه شوندزمین راند

تر صحرا ملعون یواناتح از همهو  یمبها یعاز جم یکار کرد ینچونکه ا» خداوند خدا به مار گفت:

تو و  یانو عداوت در م .خورد یعمرت خاک خواه یاما رفت و تمام یبر شکمت راه خواه !یهست

 یرا خواه یو هو تو پاشن یدکوب داو سر تو را خواه ؛گذارمیم یو یتتو و ذر یتذر یانو در م ،زن

 .«یدکوب
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خود را از  یهاتمام قدرت اًو قانون اًرسم یطانش ،یبصل یبر رو یحسوم: در زمان مرگ مس داوری

 ینا یسجهان است و االن رئ ینا یالحال داور(»30: 02)یوحنادست داد و از خداوند شکست خورد

جهان حکم  ینا یساز آنرو که بر رئ ی،و اما بر داور(»00: 01یوحنا«.)شودیافکنده م یرونجهان ب

 (.1: 3یوحنا0(،)00: 2)عبرانیان«شده است

 یکشکست خوردند. هرگاه که  یسای کلواسطهشرارت ب یهافوج یو تمام یطانچهارم: ش داوری
ا شود، فرزند و قوم خاص خدیرها م یآسمان یهاو فوج یطاناز تسلط ش انجیل با شنیدن مژده انسان

: 01شکست تدریجی شیطان در ابعاد زمان و مکان است)مرقس ،گردد. تداوم این عملمحسوب می

 یطاننور و از قدرت ش یتا از ظلمت به سو یرا باز کن یشانتا چشمان ا(»01: 21(،)اعمال21ـ 05

که بر من است  یمانیا بوسیله ینمقدس یاندر م یراثیگردند تا آمرزش گناهان و مبه جانب خدا بر

 (.21: 01)رومیان«یابندب

 ینزم به یآسمان یهایاز جا یخ و جفای عظیمدوران تار یانو فرشتگانش در پا یطانپنجم: ش داوری
ع خل همزمان با اخراج از آن ابعاد، شیطان را ،ی سپاه خداوند. میکائیل فرماندهافکنده خواهند شد

و به سبب جمالت حکمت خود را  یدمغرور گرد یباییتدل تو از ز(»07: 21سالح خواهد کرد)حزقیال

ا بر تو ت گذارمیپادشاهان م یرو یشو تو را پ اندازمیم ینلهذا تو را بر زم .یدیفاسد گردان

 .(1ـ 3: 02(،)مکاشفه02: 1(،)افسسیان2: 2)افسسیان«بنگرند

واهد خ افکنده یهبه چاه هاو یطانش ،و شروع سلطنت هزار ساله یحششم: در زمان بازگشت مس داوری

را دارد و  یههاو یدو کل شودیرا که از آسمان نازل م یافرشته یدمو د(»3ـ 0: 21شد)مکاشفه

گرفتار  باشدیم یطانو ش یسرا که ابل یممار قد یعنیو اژدها  .است یبزرگ بر دست و یریزنج

مهر کرد  ،تهانداخت و در را بر او بس یهو او را به هاو .او را تا مدت هزار سال در بند نهاد ،کرده

 یخالص یمدت بایدیو بعد از آن م ؛گمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد یگرها را دتا امت

 .«یابد

 شود وپایان سلطنت هزاره، شیطان برای مدتی کوتاه از چاه هاویه خالص می هفتم: بعد از داوری
: 21آتش انداخته خواهند شد تا عذابی ابدی را تجربه کنند)مکاشفه با تمام یارانش در دریاچهایتا نه
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که وحش و  ییجا ،انداخته شد یتآتش و کبر یاچهکند به دررا گمراه می یشانکه ا یسو ابل(»01

: 27(،)اشعیا05: 00اشعیا«)یدروز عذاب خواهند کشتا ابداالباد شبانه یشان؛ و اکاذب هستند ینب

 (.00: 25(،)متی0

 یثخبح اروا و یوهاد
: کندچند گروه تقسیم می نها را بههای خدمتگزار شیطان هستند که کالم خدا آید روحو ارواح پل یوهاد

: 3پطرس0) 1یوهاد ،5یثارواح خب ،0زمامداران جهان ظلمت،3هایاستر،2قدرتها ،0سقوط کرده فرشتگان

او  یعها و قوات مطاست و فرشتگان و قدرتا که به آسمان رفت و به دست راست خد(»22

و  هایاستبلکه با ر یستگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را  کشت یراز(»02: 1افسسیان«.)اندشده

: 0افسسیان«)یآسمان یهایشرارت در جا یروحان یهاظلمت و با فوج ینداران اها و جهانقدرت

ـ 21، 03: 01(،)دانیال01: 2(،)کولسیان0: 3(،)تیطس31ـ 31: 1(،)رومیان01: 3(،)افسسیان20
(. آیات مذکور به دسته بندی این رده از خدمتگزاران شیطان اشاره 03: 0(،)کولسیان53: 22(،)لوقا20

 سی آنان خواهیم پرداخت؛دارد که در ادامه به برر

 سقوط کرده فرشتگان

و (»01: 71)مزمورهستند یطانآوران و قاصدان شیامپ ،ظلمت یفرشتگان سقوط کرده در پادشاه(ـ 0

به فرستادن فرشتگان  را، یقض و یظفرستاد، غضب و غ یشانآتش خشم خود را بر ا

 .(31: 1(،)رومیان1، 7: 02)مکاشفه«یرشر

ردند با کاز حضور خدا رانده شد، یک سوم از فرشتگان نیز که او را تبعیت می یطانکه ش یزمان(ـ 2

دمش ثلث ستارگان  و(»0: 02داد)مکاشفهبه آنها لقب فرشتگان سقوط کرده را  کالم خدااو رانده شدند. 

 یدتا چون بزا یستادبا زاییدیآن زن که م یشو اژدها پ .یختر ینآنها را بر زم یدهآسمان را کش

 .«فرزند او را ببلعد

ر د قرار نگرفتند و آنها به جهنم]هاویه[ فرستاده شدند. فرشتگان سقوط کرده مورد رحمت خدا(ـ 3
 خورده شکست یانخدا یبرا یمکان یبه معنا«تارتاروس»ی هاویه جایگزین کلمه یونانی اصل زبان

 شودیگفته م یکتار ینسرزم یاکاران به محل مجازات گناه «تارتاروس»یونان هایفسانهدر ا است.
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که  یهرگاه خدا بر فرشتگان یراز(»0: 2پطرس2)که به جهنم شباهت دارد و مخالف بهشت است

 یداور یظلمت سپرد تا برا هاییررا به جهنم انداخته، به زنج یشانگناه کردند شفقت ننمود بلکه ا

 .«نگاه داشته شوند

ظلمت  هاییردر زنج د و حالخودشان را حفظ نکردن و موضع یاستفرشتگان سقوط کرده ر(ـ 0

خود را ترک  یقیخود را حفظ نکردند بلکه مسکن حق یاسترا که ر یو فرشتگان(»1)یهوداهستند

 .«نگاه داشته است یمعظ یومدر تحت ظلمت بجهت قصاص  یابد هاییردر زنج ،نمودند

ـ 5 که (»05ـ 00: 1یگر رها هستند)مکاشفهد یو گروه هبست ینزم زا یهاییاز فرشتگان در جا یگروه(

فرات  یمآن چهار فرشته را که بر نهر عظ گوید:یششم که صاحب کرنا بود م به آن فرشته

اند تا شده یاو مه ینساعت و روز و ماه و سال مع یپس آن چهار فرشته که برا .اند خالص کنبسته

 (.0: 2پطرس2«)یافتند یخالص ،ثلث مردم را بکشند ینکها

ظاهر ردم خود را به شباهت فرشتگان نور قادرند برای فریب م فرشتگان سقوط کرده(ـ 1

نور مشابه  را به فرشته یشتنهم خو یطانچونکه خود ش یستو عجب ن(»05ـ 00: 00قرنتیان2کنند)

را به خدّام عدالت مشابه سازند که عاقبت  یشتنخو یکه خدّام و یست. پس امر بزرگ نسازدیم

 .«بر حسب اعمالشان خواهد بود یشانا

 کائیلیبه قدرت م یآسمان یهایاز آسمان و جا ،فرشتگان سقوط کرده یبا تمام یطانش یتاًو نها(ـ 7
 (.1، 7: 02)مکاشفهسقوط خواهند کرد یحقبل از بازگشت مس ،ی ارشد و همراهانشفرشته

که  دانیدینم یاآ(»3: 1قرنتیان0)خواهند شد یداور یسای مسیحفرشتگان سقوط کرده توسط کل(ـ 1

 «کرد تا چه رسد به امور روزگار؟ یمخواه یفرشتگان را داور

آتش افکنده خواهند  یاچهزمان به در یک فرشتگان سقوط کرده در یو تمام یطانش (ـ سرانجام1

 یدر آتش جاودان یدملعونان از من دور شو یا: ییدپس اصحاب طرف چپ را گو(»00: 25)متیشد

 (.1(،)یهودا0: 2پطرس2)«شده است یاو فرشتگان او مه یسابل یکه برا
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 دیـوهـا
خود را مبتنی بر آیاتی از کالم خدا  عمده وجود دارد که هر کدام استداللیوها سه تفسیر مورد د در

 اند:مستند کرده
 یااز آنها در اسارت و عده یاکه عده سقوط کرده و همراهان شیطانند فرشتگان، یوهادتفسیر اول: 

و  یظغضب و غ ،فرستاد یشانو آتش خشم خود را بر ا(»01: 71)مزموربه جهت تردد آزاد هستند

 .«یربه فرستادن فرشتگان شر ،را یقض

 زمان ینا ال دراند که حاو مخلوقات زمان قبل از آدم و حوا بودهفاقد جسم ، ارواح هایودتفسیر دوم: 
 (.1ـ 0: 1)پیدایشبدن هستند یدر جستجو

و واقع شد (»1ـ 0: 1)پیدایشهستند یانپسران خدا و دختران آدم یزشآم ثمره یوهادتفسیر سوم: 

 ،یدندمتولد گرد یشانا یو دختران برا ینزم یشدن بر رو یادشروع کردند به ز یانکه چون آدم

 یو از هر کدام که خواستند زنان برا ،منظرند یکوکه ن یدندرا د یانپسران خدا دختران آدم

 یزکه او ن یرانخواهد کرد ز اورید ح من در انسان دائمرو :و خداوند گفت .گرفتندیم یشتنخو

بودند و  ینمردان تنومند در زم یامو در آن ا .سال خواهد بود یستصد و ب یو یاما یکنل .بشر است

 یشانا ،ییدنداوالد زا یشانا یمدند و آنها برادرآ یانکه پسران خدا به دختران آدم یبعد از هنگام

 ینکه شرارت انسان در زم یدو خداوند د .مردان نامور شدند ،بودند که در زمان سلف یجباران

شد که  یمانو خداوند پش .محض شرارت است دائم یدل و هاییالو هر تصور از خ ،است یاربس

 «.و در دل خود محزون گشت ،ساخته بود ینانسان را بر زم

 آنها اشاره هرچند که هر سه نظریه در االهیات مسیحی وجود دارد، اما کتاب مقدس به طور واضح به 
ی مهم در مورد دیوها این است که آنها موجوداتی حقیقی و دارای شخصیت . تنها نکتهکندنمی

 هستند که قادرند حرف بزنند، تصمیم بگیرند و عمل کنند. 
ها بدن یرخبه دنبال تس فرشتگان سقوط کردهاست که  ینبا فرشتگان سقوط کرده در ا یوهاد تتفاو

 ییتوانا وهایاحتمال وجود دارد که د ینا .بدن انسان هستند یربه دنبال تسخ یوهاکه د یدر حال ،یستندن
 .باشند هتابراز خودشان داش یبرا یبتوانند راه یقداشته باشند که از آن طر یزرا ن یواناتبدن ح یرتسخ
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ت که اس ینمن ا یاما نظر شخص ،نشده ییدکتاب مقدس صد در صد تا یدگاهمسأله از د ینگر چه ا
ین هستند. ا )نسل انسان(یانپسران خدا )فرشتگان سقوط کرده( و دختران آدم یزشثمره آم یوهاد

 دامه دهند.اخباثت و شرارت خودشان  تا بتوانند به گردندارواح سرگردان مدام بدنبال جسم انسانی می

 ماهیت و خصایص دیوها

ر ه قادر به خود ابرازی هستند یعنی هستند که یواقع ییهایتشخص یوهاکالم خدا د یدگاهاز دالف(. 
های توانند بر اساس شخصیتـ هوشمند هستند و می خاص خود را دارند هاییتکدام شخص

 مخصوص به خود را داشته باشد، به شرارت و خباثت تواندیم یوهر دشرورشان عمل کنند. بنابراین 
 یبخش یاتخصوص ینحسادت، و... هر کدام از ا یوخشم، د یود یاد،اعت یوشهوت، د یودعنوان مثال: 

 توانند به هنگام تسخیر یک بدن ابراز شوند.یهستند که م یوهاد یافراط یتاز شخص
، ندو فاقد جسم هست روح و شیطان و فرشتگانش ،به همان شکل که خدا و فرشتگان خدمتگزارب(. 

دارند که  نیبر ا یسعستند، اما اند یعنی قابل روئیت و ملموس نیدیوها نیز روح و فاقد جسم حقیقی

از  یاریبس ،اما چون شام شد(»01: 1ی وارد شوند و شخصیت خود را بروز دهند)متیدر جسم انسان

را شفا  یضانمر یهکرد و هم یرونارواح را ب یرا به نزد او آوردند و محض سخن یوانگاند

 (.02ـ 31: 1(،)لوقا01: 07(،)متی21ـ 07: 01لوقا«)یدبخش

ی آزاد دارند، اما در زیر اطاعت و وجود اینکه اراده . باهستند یطانش یرانو اس ینخادم یوهادپ(. 
 (.31ـ 22: 02ی شیطان قرار دارند)متیسلطه

 یبه و یست؟اسم تو چ :یدپس از او پرس(»1: 5)مرقسییر قابل شمارش هستند ت(. دیوها کثیر و

خوانیم (. در این آیات می27ـ 21: 02(،)متی31: 1)لوقا«یاریمکه بس یرانام من لجئون است ز :گفت

مگر بدن انسان چقدر ظرفیت  ،اما چگونه امکان داردرخنه کرده بود، از دیوها  یجئونکه در یک نفر ل
د جسم باید دانست که دیوها فاق ،برای پاسخ به این پرسش؛ همانگونه که پیشتر نیز اشاره شددارد!؟ 

مال در نتیجه این احتد، نای که در تصور ما است نیاز به فضا و مکان نداربه اندازه و روح هستند لذا
 یک جسم انسانی وارد شوند. به بتوانند از یک لجئون بیشتر نیز که وجود دارد

 زیو لشکر او ن یطانش شود،یم یمعرف هاو نمونه او در سمبول یهمان طور که خداوند و پادشاه ث(.
 شوند که از گوناگونی برخوردار است، به عنوان مثال:معرفی می و شناخته ییهابا سمبول
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در راه افتاد و مرغان آمده آن را  یقدر ،پاشیدیو چون تخم م(»01، 0: 03،)متی"(ـ مریان هوا0

و آنچه در دل او کاشته شده  آیدیم یرشر ،یدآن را نفهم یدهملکوت را شن هکه کلم یکس. خوردند

های ملکوت نیز مریان هوا اشاره به در مثل «همان است آنکه در راه کاشته شده است ،ربایدیاست م

 دیوها دارند.

از آسمان نازل شد  یگرد یافرشته  یدمبعد از آن د(»2ـ 0: 01،)مکاشفه"مریان ناپاک در قفس(ـ 2

منهدم شد،  کرده گفت: جالل او منور شد. و به آواز زورآور ندا به ینداشت و زم یمکه قدرت عظ

و مالذ هر مرغ ناپاک و مکروه  یثو مالذ هر روح خب یوهاو او مسکن د !یممنهدم شد بابِلِ عظ

 «.تاس یدهگرد

که از دهان اژدها و از دهان وحش  یدمو د(»00ـ 03: 01،)مکاشفه"و ناپاک یفکث یهابایهقور(ـ 3

هستند  یوهاکه آنها ارواح د یرا. زآیندیم یرونچون وزغها ب یثسه روح خب ،کاذب یو از دهان نب

جنگ  یرا برا یشانتا ا کنندیو بر پادشاهان تمام ربع مسکون خروج م سازندیکه معجزات ظاهر م

 . «قادر مطلق فراهم آورند ایخد یمِآن روز عظ

که بر  یدمرا د یاپنجم نواخت ستاره و چون فرشته(»01ـ 0: 1،)مکاشفه"یهچاه هاو یملخها(ـ 0

 یچون دود تنور یرا گشاد و دود یهو چاه هاو .بدو داده شد یهچاه هاو یدافتاده بود و کل ینزم

 ینملخها به زم ،دود یانو از م .گشت یكاز چاه باال آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تار یمعظ

گفته شد که ضرر نرسانند نه  یشانداده شد و بد ینزم یچون قوت عقربها یآنها قوت هآمدند و ببر

 یشانیکه مهر خدا را بر پ یبلکه به آن مردمان یو نه به درخت یسبز یچو نه به ه ینزم یاهبه گ

 ثلآنها م یترا نکشند بلکه تا مدت پنج ماه معذب بدارند و اذ یشانخود ندارند و به آنها داده شد که ا

مردم طلب موت خواهند کرد و آن را  یامازند. و در آن  یشرا ن یکه  کس یوقت ،عقرب بود یتاذ

ها چون ملخ. و صورت یختخواهد گر یشانموت خواهند داشت اما موت از ا یو تمنا یافتنخواهند 

 یشانا یهاو چهره ،طال یهشب یهامثل تاج یشانجنگ بود و بر سر ا یآراسته شده برا یهااسب
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بود.  یرانش یمانند دندانها یشانزنان و دندانها یداشتند چون مو ییو مو. صورت انسان بود شبیه

 یاربس یهااسب یاهارابه  یمثل صدا  یشانا یبالها یو صدا ینآهن یجوشنها داشتند چون جوشنها و

تا مدت پنج  هداشتند و در دم آنها قدرت بود ک یشهاها با نتازند. و دمها چون عقرب یکه به جنگ هم

 .«یندنما یتماه مردم را اذ

 شوندین وارد می. آنها برای آزار مردم به زم"عقرب دارندم و دُ یرکه سر ش یاسبان و سواران(ـ 5 

و  ینآتش یکه جوشنها یدمد یارا در رو یشاناسبان و سواران اطور ینو به ا»(01، 07: 1)مکاشفه

است و از دهانشان آتش و دود و  یراناسبان چون سر ش یدارند و سرها یتیو کبر یآسمانجون

آنها چون  هایکه دم یرااست ز یشانکه قدرت اسبان در دهان و دم ا یراز آید.یم یرونب یتکبر

 .«کنندیم یتها دارد و به آنها اذهاست که سرمار

 یافع یا :گفت ،آمدندیم یرونب یو یدتعم یکه برا یآنگاه به آن جماعت(»7: 3،)لوقا"و افعی مار(ـ 1

 «.یزید؟بگر یندهزادگان که شما را نشان داد که از غضب آ

 یبرا(»07: 32اند)تثنیهملقب شده چون دیوها در خدمت شیطان هستند به این نام، "(ـ شیاطین7

 یددج یانخدا یکه نشناخته بودند برا یانیخدا یبرا ،یدندگذران ینبودند قربان یانکه خدا یوهایید

 (.07: 01(،)مرقس30: 0)مرقس«بودند یدهاز آنها نترس یشانکه تازه به وجود آمده و پدران ا

فرستاد، و اهل  یمملك و اهل شکیاب یاندر م یثخب یو خدا روح(»23: 1)داوران،"یدپل یهاروح(ـ 1

ـ 02: 01(،)اعمال2: 1(،)لوقا20: 7(،)لوقا23، 00: 01سموئیل0)«یدندورز یانتخ یملكبا اب یمشک

 (.07: 32(،)تثنیه01: 5(،)اعمال22: 05(،)متی03

: 03)زکریااندناپاک ملقب شده هایبار به روح 20«دیوها»در کتاب مقدس،، "ناپاک یهاروح (ـ1

منقطع خواهم ساخت که بار  ینزم یبتها را از رو یدر آن روز نامها :گویدیم یوتصبا یهوهو (»2

: 01)متی«دور خواهم کرد یناز زم یزرا ن یدو روح پل یانخواهند آورد و انب یادآنها را به  یگرد

 (. 03: 01(،)مکاشفه7: 1(،)اعمال27ـ 23: 0(،)مرقس0
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 ،شد یرونب یوو چون د کردیم یرونرا که گنگ بود ب یویو د(»00: 00،)لوقا"گنگ یهاروح(ـ 01

 (.30ـ 32: 1(،)متی07: 1)مرقس«و مردم تعجب نمودند یدگرد یاگنگ گو

کور و گنگ را نزد او آوردند و او را  اییوانهآنگاه د(»22: 02)متی،"کور و گنگ یهاروح(ـ 00

  .«شد یناو ب یاگو ،شفا داد چنانکه آن کور و گنگ

آیند روح چون عیسی دید که گروهی گرد او بشتاب می(»25: 1،)مرقس"گنگ و کر یهاروح(ـ 02

کنم که از او در آی و پلید را نهیب داده و به وی فرمود: ای روح گنگ و کر من تو را حکم می

 «.دیگر داخل او مشو

شد،  منهدم» گفت: ،ندا کردهآور و به آواز زور(»2: 01)مکاشفه،"مکروهناپاک و  مریان(ـ 02

ناپاک و مکروه و مالذ هر مرغ  یثو مالذ هر روح خب یوهاو او مسکن د !یممنهدم شد بابل عظ

 .«است یدهگرد

او جواب  یز؟به چه چ :را گفت یو خداوند و(»23ـ 22: 22پادشاهان0)،"درویگو یهاروح(ـ 03

را اغوا  یو روح کاذب خواهم بود. او گفت: یایشانب یعو در دهان جم رومیم یرونداد که من ب

 یعکاذب در دهان جم یبکن. پس االن خداوند روح ینپس برو و چن .توانست یکرد و خواه یخواه

 (.02ـ 1: 2تسالونیکی2)«گفته است تو سخن بد است و خداوند درباره ذاشتهتو گ یایانب ینا

شود این امکان وجود دارد که عارض میزمانی که ضعفی به طور مداوم  ،"یروح ضعف جسمان(ـ 00

شده  یو منحن داشتیکه مدت هجده سال روح ضعف م یزن ینكو ا(»00: 03از جانب دیوها باشد)لوقا

 «.بود در آنجا ،یستدراست با توانستینم ابد

که روح  یزیکن ،رفتیمیو واقع شد که چون ما به محل نماز م(»01: 01)اعمال،"یریروح فالگ(ـ 05

 (.1: 1)اعمال«به ما برخورد ،نمودیم یداخود پ یانآقا یبرا یارمنافع بس ییگویبتَفَاٌل داشت و از غ
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 کنندگرایی و مذهب ایوا میشریعت،این دیوها اکثراً مردم را از راه "کننده ایوا ارواح (ـ01

به ارواح  ،برگشته یماناز ا یکه در زمان آخر بعض گویدیم یحصر یکنو ل(»0: 0تیموتائوس0)

 .«اصغا خواهند نمود یاطینش یممضلّ وتعال

، این دیوها انسان را به سمت خودکشی "دهندی که صرع، یش و دیوانگی را بروز میارواح(ـ 07

چنانکه  ،مصروع و به شدت متألم است یراخداوندا بر پسر من رحم کن ز(»01ـ 05: 07برند)متیمی

« . و او را نزد شاگردان تو آوردم نتوانستند او را شفا دهندافتدیدر آب م بارها در آتش و مکرر

شما  متحملبا شما باشم و تا چند  یتا به ک ،کج رفتار ایمانیب هفرق یا» در جواب گفت: یسیع

شد و در ساعت آن پسر  یرونب یاز و یود ،داده یباو را نه یسی. پس عیدگردم؟ او را نزد من آور

 (.21 ـ07: 1مرقس«)یافتشفا 

مجسم شده را انکار کند از خدا  یحمس یسیکه ع یو هر روح(»3: 0یوحنا0)،"روح دجال(ـ 01

 .«و االن هم در جهان است آیدیکه او م ایدیدهاست روح دجال که شن ین. و ایستن

خبر  یشانبد یشانا یو عصا کنندیت مئلقوم من از چوب خود مس(»02: 0)هوشع،"روح فحشا(ـ 01

 .«اندخود زنا کرده یرا گمراه کرده است و از اطاعت خدا یشانا یکه روح زناکار یراز .دهدیم

ـ 21 بلکه آن روح که از خداست  ،ایمیافتهما روح جهان را ن یکنل(»02: 2قرنتیان0)،"جهان ینروح ا(

 .«یمتا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدان

: 0یوحنا0حقیقت و خداوند است) انحراف و اشتباه در شناخت ،انزوا ی،خوارمنظور  ،"روح ذاللت(ـ 20

 .شنودیما را نم یستو آنکه از خدا ن شنودیما را م شناسدیو هرکه خدا را م یمما از خدا هست(»1

 .«یمده ییزتم ینروحِ حق و روحِ ضاللت را از ا

ـ 22 خدا روح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت  یراز(»7: 0تیموتائوس2)،"روح ترس(

 «.را یبو تأد
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در وسط  یرگیو خداوند روح خ(»00: 01)اشعیاپرت بودن از فهم و شناخت، "یرگیروح خ(ـ 23

 یاند مثل مستان که در قگمراه کرده یشانا یکارها هرا در هم یانمصر یشاناست که ا یختهآن آم

 .«روندیراه م یزانخود افتان و خ

دارند در  ییآشنا ما بوده و با آنها که با ارواح مردگان کنندیوانمود م این ارواح ،"ارواح آشنا(ـ 20

را که صاحب  یزن و شائول به خادمان خود گفت:(»1ـ 7: 21سموئیل0)هستند یوکه خود د یصورت

 یزن ینكرا گفتند: ا یخادمانش و یم.تا نزد او رفته از او مسألت نما یدمن بطلب یبرا ،اجنه باشد

 و دو یدپوش یگرنموده لباس د یلرا تبد یش. و شائول صورت خوباشدیدور م ینصاحب اجنه در ع

 یجنّ برا هکه به واسط ینتمنا ا: گفت ،رفت و شبانگاه نزد آن زن آمده ،داشتهنفر همراه خود بر

 .«یبرآور یماز برا یمرا که به تو بگو یو کس یینما یریمن فالگ

 یـوهـاد عملکـرد

 در ادامه، عملکرد دیوها را از دیدگاه کالم خدا بررسی خواهیم کرد: ؛با توجه به عنوان این سرفصل
 .(0: 0قرنتیان2(،)01: 03خادمین خداوند مخالفت کرده و عداوت دارند)متی با دیوها عمالً (الف
: 2تسالونیکی0کنند)یم یریبه مردم جلوگ یلانج یامپ یدنو از رس کرده یفکالم خدا را تحر یوهادب( 

  «.ما را نگذاشت یطانش یکنل ،من پولس یعنی یاییمنزد شما ب یمدو دفعه خواست یكجهت  ینو بد(»01

که  یندباز به هوش آ یستا از دام ابل(»21: 2تیموتائوس2دارند)یمردم را در اسارت نگاه م یوهادپ( 

 (.7: 3تیموتائوس0«)انداو شده یداو ص هبه حسب اراد

جهان  ینا یخدا یشانکه در ا(»0: 0قرنتیان2گیرند)یمایمانان بیرا از  یروحان ینشب یوهادت( 

 ،که صورت خداست یحبشارت جالل مس یاست که مبادا تجل یدهکور گردان ایمانشان رایب یهافهم

 .«را روشن سازد یشانا

ویحی ای تلکارند، کرکاس اشارهیشده کرکاس م یهزار خداوند که به گندم تشبدر کشت یوهاد .ث(

و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده در (»21ـ 25: 03به ایمانداران درویین نیز هست)متی

 .«ظاهر شد یزو خوشه برآورد کرکاس ن ییدکه گندم رو یوقت برفت. یختهکرکاس ر ،گندم یانم
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 شوند.متساعد کردن افکار نگران کننده باعث آزار مردم می و ینگران ،ترس یجادبا ا یوهادج( 

او را  را که خدا یناصر یسیع یعنی(»31: 01کنند)اعمالوار با مردم عداوت مییوها توحشد( چ

 ینمقهور هو هم آوردیبجا م یکواعمال ن ،کرده یرالقدس و قوت مسح نمود که او سچگونه به روح

 (.0: 3زکریا«)بودیم یخدا با و یراز بخشیدیرا شفا م یسابل

آن مار  یعنیبزرگ انداخته شد  یو اژدها(»1: 02دهند)مکاشفهیم یبفر یمأمردم را مستقح( دیوها 

انداخته شد  یناو بر زم ،فریبدیاست که تمام ربع مسکون را م یمسم یطانو ش یسکه به ابل یمیقد

 (.20، 00، 5ـ 0: 20متی«)انداخته شدند یو فرشتگانش با و

های بسیاری از دیوزدگی در کالم خدا وجود شوند. نمونهیکرده و وارد آنها م یرمردم را تسخ یوهاد خ(
 دارد.

و تا (»7: 02قرنتیان2کنند)یمضروب م آیدیم یشآنها پ یکه در زندگ یمردم را به مشکالت یوهاد د(

تا مرا  یطانش فرشته ،در جسم من داده شد یخار ،یمننما یسرافراز یادهمکاشفات ز یادتیآنکه از ز

 .«یمنما یسرافراز یادهلطمه زند مبادا ز

 یماندارای زدگیود
 ؟!ندزده شو یود توانندیهم م دارانیمانا یااست که آ ینا یوهادر مورد د یزانگمهم و سؤال بر ینکته

 و با او در یمخلقت تازه هست یحدر مس یکه ما از لحاظ قانون گویدیکالم خدا به وضوح به ما م

متبارک باد خدا و پدر خداوند (»7ـ 3: 0یم)افسسیاناشده یدهنشان یآسمان یهاینور در جا یپادشاه

که چنان .یحدر مس یآسمان یهایدر جا یکه ما را مبارک ساخت به هر برکت روحان یحمس یسیما ع

 که ما را .یمباش عیبیتا در حضور او در محبت مقدس و ب یدعالم در او برگز یاداز بن یشرا پ ما

 ،دی خواراده یبر حسب خشنود یحمس یسیبوساطت ع یمخوانده شو سرنمود تا او را پ ییناز قبل تع

به سبب  یکه در و .یبدر آن حب یدگردان یضخود که ما را به آن مستف یضجالل ف یشستا یبرا

 .«ایمیافتهاو  یضدولت ف هه اندازآمرزش گناهان را ب یعنی یهخون او فد
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و  یمعظ نهایتیب یهاکه بوساطت آنها وعده(»0: 0پطرس2یم:)او هست یاله یعتطب شریک ما

که از شهوت در جهان  یو از فساد یدگرد یاله یعتطب یكشر ینهاگرانبها به ما داده شد تا شما به ا

 .«یابید یخالص ،است

یزهایچ ،است یاباشد خلقت تازه یحدر مس یپس اگر کس(»07: 5قرنتیان2یم:)هست یدجد خلقت ما 

 (.05: 1یالطیان«)تازه شده است یزهمه چ ینكگذشت اکهنه در

به  یدهو ما را از قدرت ظلمت رهان(»00ـ 03: 0بریم:)کولسیانینور به سر م یدر پادشاه ما

را  یشآمرزش گناهان خو یعنیخود  یهفد یکه در و ،ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت

 (.01: 21(،)اعمال31ـ 31: 1رومیان«)ایمیافته

متبارک باد خدا و پدر خداوند (»3: 0)افسسیان یم:اشده یدهنشان یآسمان یهایدر جا یحما با مس

در  یآسمان یهایدر جا یکه ما را مبارک ساخت به هر برکت روحان یحمس یسیما ع

هر  یو آسمان یی قانونجنبه (. این نکات در آیات مذکور02 :1(،)افسسیان1ـ 2: 2افسسیان«)یحمس

 دار است.       یمانا
که هر  است ینا یثارواح خب یایو دن یوهاو ارتباط آنها با د مسیحیان حقیقیدر مورد  یگرد ینکته

قابل تا در متالش کنیم بایست یم و میروزمره خود مسئول هست یهادر تجربهایمانداران  کدام از ما
عدالت خدا در موضعی درست بایستیم، اما چگونه این کار را انجام دهیم تا در اسارت و فریب ارواح 

 خبیث نیفتیم و در مسیر درست شناخت خدا قرار بگیریم!؟ 
ند که هرگز ای رفتار کبه گونه سمگناه و جر ب یروزیدر پباید ایماندار می الف[ـ با توجه به نکات فوق،

تا  کافیست د نکند، چرا که یک جای پا برای شیطانای ایجابرای ورود شیطان به افکارش روزنه

جواب  یشانبه ا یسیع(»32ـ 30: 01عنان زندگیش را در کنترل بگیرد و مدام او را آزار دهد)یوحنا

 یکیشد هر  یدبلکه االن آمده است که متفرق خواه آیدیم یساعت ینكا کنید؟یاالن باور م یاآ :داد

: 1)رومیان«که پدر با من است یراز  یستمتنها ن یکنل .گذارد یدبه نزد خاصان خود و مرا تنها خواه

  (.22: 5(،)یالطیان27: 0(،)افسسیان1ـ 7



384 
 

قادر  دهد تا شریر پوشش آیدیبدست م خدا تجربه شناخت از که یخود را با محبت یدبا داریماناب[ـ 

با ما کامل شده است تا در روز جزا ما را  ینمحبت در هم(»01ـ 07: 0یوحنا0به لمس او نباشد)

 یستدر محبت خوف ن .یمهست ینجهان همچن یندر ا یزچنانکه او هست ما ن یراز ،باشد یدالور

دارد در محبت که خوف  یخوف عذاب دارد و کس یراز ؛اندازدیم یرونبلکه محبت کامل خوف را ب

 .«استکامل نشده 

له مقاب یطانکامل به خدا و در اطاعت کالم او باشد و با ش یمو تسل یمدر تقد یددار باایمانپ[ـ 

: 2قرنتیان2)«یزدتا از شما بگر یدمقاومت کن یسو با ابل ییدپس خدا را اطاعت نما(»7: 0)یعقوبکند

00.)  

 ؟!دارد یدسترس داریمانبه ا یطانش آیا
 تشکیل شده است. .[ 3بدن یاجسم ، 2نفس یاجان ، 0روح]از سه بخش است یثیتثل یاگونه انسان

القدس بدن او معبد روح خدا آورد با سکونت روحشخصی به مسیح ایمان می که یزمان :روحـ (0

خواهند روحاً احیا و زنده ایمانداران بعد از این سکونت،   ی روح خدا.و خانه "االقداسشود ـ قدسمی

 یلکن کس(»07: 1قرنتیان0هستند) در اتحاد یحعادل شمرده شده و با مس بود. ایشان در حضور خدا

که  دهدیما شهادت م یهاهمان روح بر روح(»01: 1)رومیان«. روح است یك یونددکه با خداوند پ

 (5ـ 0: 3یوحنا«)یمفرزندان خدا هست

دیو و  اب تواندینم، شده و در مسیح خلقتی تازه داردولد بنابراین هیچ شخص ایمانداری که از روح مت
اقامت  دارانیمانالقدس در ما اروح ،نجات یافتچون در زمان توبه و در یا روح دیگری تسخیر شود

 گریدلذا  «است در اتحادبا پدر مداوم ی عیسیروح ما بواسطه». و همانگونه که اشاره شد؛گیردیم
ار حصروح ایماندار بعد از نجات در ان در واقع. وجود نخواهد داشت ی مشارکت با روحی دیگربرا ییجا

القدس با القدس است، این ظرفیت کامل و در ارتباطی دوطرفه است و روحکامل و حفاظت روح
 کند تا دشمن نتواند به آن نفوذ کند.حکمت و علم مطلق از این خط ارتباطی حفاظت می

ه ک "نفس ، اماالقدس در آن سکونت داردکه روح ییجا ییعنروح ماست  االقداس،: قدسنفس ـ(2

ما است. این محل جایی است که  یاحساسات و اراده ،افکار محل شباهت دارد "به قدس یهدر تشب

برادران شما را به  یلهذا ا(»2ـ 0: 02باید با کالم خدا پاکسازی و احیا شود)رومیانهر روزه می
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که  یدخدا بگذران یدهمقدس پسند زنده یخود را قربان یکه بدنها کنمیخدا استدعا م یهارحمت

 یلذهن خود صورت خود را تبد یبلکه به تازگ یدجهان مشو ینست. و همشکل اا عبادت معقول شما

 دعوت و هدف ین، ابنابراین .«یستکامل خدا چ یدهپسند یکوین که اراده یدکن یافتتا شما در یدده

کالم  و کامل با روح یو هماهنگ یلتبد یق،ی او در تطباحساسات و اراده، افکاره دار است کایمان یک
کند. ای است که دشمن، تواتر تیرهای آتشین خود را به آنجا شلیک مییرد. نفس محدودهخدا قرار بگ

ید به کند. افکار پلمی ایمانییترس و ب ،یافسردگ ی،حس بستگ ایماندار،در این عرصه است که 
 آید و احساساتش توامان درگیر است.میسرایش 

هایش همیشه در خط آتش بار ایستاده، ورانبر ایماندار ادعا، اتهام، دروغ و همچنین فریب با یطانش 
وقفه باید در تالش باشد تا با حکمتی که از خدا در این سوی جبهه، بی و اتکال به خدا تبا مشارک

در بدل از آنها، موضعی درست را در عدالت خدا اتخاذ کند مکاید او را تشخیص دهد و دریافت می
 خدا و حرکت در مسیر شناخت و های حقیقی از خادمینآموزه دریافت کند. این برنامه مبتنی بر

القدس، دعا به جهت بینش و شنوایی بر اساس ، اتکال به روحدر کلیسا مشارکت با سایر ایمانداران
 های تام خدا میسر خواهد بود.ی اسلحهمسیحی، خواندن کالم و تجهیز بواسطه و اصول ایمان

 یوضعم ینو مهمتر ینبزرگتر ، ایندر افکار اوستی زندگی یک ایماندار در عرصه نبرددر نتیجه؛  

هر چند در جسم رفتار  یراز(»5ـ3: 01قرنتیان2یطان قادر به تاخت و تاز در آن است)است که ش

بلکه نزد خدا  یستن یجنگ ما جسمان هاسلح یرا. زنماییمیجنگ نم یه قانون جسمب یکنیم ولمی

را که خود را به خالف معرفت خدا  یو هر بلند یاالتها، که خانهدام قلعه یقادر است برا

ـ 01: 05)متی.«سازیمیم یراس یحرا به اطاعت مس یو هر فکر افکنیمیم یربه ز ،افرازدیم

 (. 7: 23(،)امثال21
 را به تصویرزیبایی هر سه جنبه از افکار ما  ( کالم خدا با وضاحت و23ـ 03: 01)متیدر شرح آیات از

 دانندیه مکه مردم مرا ک :یدپرس ایشان و از کردیبا شاگردان خود گفتگو م یصریهدر ق یحمسکشد؛ می
یلیا یا ارمیا ا یدهنده و بعض یدتعم یحییتو را  یبعض گفتند: کنند؟ شاگردانیو در مورد من چه فکر م

 :پرسدمسیح از شاگردان می ،در مقابل این پرسش ی!اظاهر شده که دانندیم یااز انب یکیتو را  و برخی

 یحتو مس»شنویماینجا اعتراف معروف پطرس و پاسخ مسیح را می دردانید؟ شما چطور و مرا که می



386 
 

خون  یراز ،شمعون یحال تو ا خوشا به»: گویدیدر جواب او م یحمس« یو زنده هست یّح یپسر خدا

 .«آسمان است دررا بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من که  ینو جسم ا

 «00ـ 03»باشد یافکار انسان یعنیاز خود ما  تواندی(افکار ما م0
 « 07ـ 05»از خدا باشد تواندی(افکار ما م2
 «23ـ 20»باشد یطاناز ش تواندی(افکار ما م3
ون چکند، افکار خود را تزریق می با یافتن یک جای پای کوچک در ذهن پطرس یالحظه یطانش

چنین  «باید به اورشلیم برود و بدست روئسای یهود بر صلیب کشته شود»او در جواب مسیح که گفت:
کار از اف الواقعمسیح نیز که فی «واقع نخواهد شد هرگزبر تو  ینخداوند که ا یحاشا از تو ا»پاسخ داد:

 ؛انیطش یدور شو از من ا»که ی افکار و کالم پطرس آگاه بود او را نهیب زدشیطان در پشت پرده
 .«یستن یو افکار تو اله یدر سر دار یتو فکر انسان

کند افکار خود را مدیریت کنیم و از ی روح که در ما به فراوانی عمل میبالقوهی قوهید بواسطهبا ما
ابراین گیرند؟ بنآیا مسیح محور است یا از محرکهای نفس سرچشمه میمحوریت آنها مطلع شویم که 

یم تا رکالم خدا بب یپا و آنها را یمو بشنو ینیمقدم و اراده را در قوت روح بب س،هر نفو که نیاز است
 ،گذردشنویم و از افکار ما میمی خوانیم،می ای را کهویهآنان را تعریف کند ـ هر نکته، نطق یا واگ

 یاآ ؟افکارم با کالم خدا مطابقت دارد یاآیم: کن یستقدیم و در مبانی حقیقی کالم خدا کن یکتفک
دا خکنند که در جهتی سلوک می افکارم یاآ؟ کندمی ییدافکارم مثبت است و کالم خدا آنها را تا

: 2یپیان )فلگرفت؟ یم یممقطع بود چگونه تصم یندر ا یحاگر مس د؟باشد و بپسند دوست داشته

 .«بود یزن یسیع یحفکر در شما باشد که در مس ینپس هم(»5

مه مطالعه آنها را در ادا اند کهافکار منفی و نتایج آن از دیدگاه کالم خدا در نکاتی قابل توجه بیان شده
 کنیم:می

تمام جوارح زیستی و حیاتی او را متاثر کرد و در  ،ابر افکار حو یطانش هی وسوسگناه بواسطهالف[ـ 
 (.1ـ 3: 0وضعیت تباهی و دوری از خدا در اسارت شیطان قرار داد)پیدایش

ب[ـ شیطان از همان حربه در افکار پطرس استفاده کرد تا بتواند او را به ممانعت از رفتن مسیح وادار 

خداوند  یحاشا از تو ا :شروع کرد به منع نمودن و گفت ،پطرس او را گرفته(»22: 01کند)متی

  .«بر تو هرگز واقع نخواهد شد ینکه ا
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و به مسیح خیانت  ی ورود همین افکار را از جانب شیطان دادیهودای اسخریوطی اجازهپ[ـ 

پسر شمعون  یهودااز آن در دل  یشپ یسو ابل خوردندیو چون شام م(»27، 2: 03)یوحناکرد

 یو یسیآنگاه ع .در او داخل گشت یطانبعد از لقمه ش .کند یمنهاده بود که او را تسل یوطیاسخر

 .«بکن یبه زود کنییآنچه م» را گفت:

ورتهایی ناپذیر است و به صاز جانب شیطان در زندگی ما ایمانداران اجتناب «افکار منفی»: ورودبنابراین
افکار  مادائ مهم است کهدهند، لذا  بسیار ایمانی خود را بروز میشک، ترس، دودلی و نهایتاً بی مانند:

برادران،  یا(»2ـ 0: 02انوار روح و کالم خدا قرار داده و تازه کنیم)رومیانیر قدرت حیات، در ز د راخو

خدا  یدهس پسندمقد زنده یخود را قربان یکه بدنها کنمیخدا استدعا م یهاشما را به رحمت

ذهن خود صورت  یبلکه به تازگ یدجهان مشو ینست. و هم شکل اا که عبادت معقول شما یدبگذران

ـ 5: 2)فلیپیان«یستکامل خدا چ یدهپسند نیکوی که اراده یدکن یافتتا شما در یدده یلخود را تبد

1.) 
ـ 1: 0ای کنترل کنیم که تنها بر چیزهای آسمانی تمرکز کند)فلیپیانرا به گونه افکار خود باید ما

و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه  یدهرچه راست باشد و هرچه مج ،برادران یخالصه ا(»1

و آنچه  .یددر آنها تفکر کن ،که بوده باشد یو هر مدح یلتنام است و هر فض یكو هرچه ن یلجم

با شما خواهد  المتیس یو خدا ید،آنها را به عمل آر ،ایدیدهو د یدهو شن یرفتهدر من آموخته و پذ

انعام شما را  یو کس(»01: 2افکار نفسانی و خودگرایانه را به صلیب مسیح بسپاریم)کولسیان .«بود

است که از ذهن  یدهکه د یو عبادت فرشتگان و مداخلت در امور یاز رغبت به فروتن یدنربا

، 07: 0افسسیان (،)1ـ 7: 1(،)رومیان20: 0)کولسیان«مغرور شده است یجاخود ب یجسمان

ی دوم]نفس[ خواندیم؛ ایماندار هرگز دیو زده نخواهد (. بنابر آنچه در نکته5ـ 3: 01قرنتیان2(،)23
 او را در تسلط خود بگیرد. ،ی افکارتواند بواسطهشد، اما شیطان می
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 یا(»21ـ 01: 1قرنتیان0)اجتماع استییمهخ "یصحن خارجایماندار به مانند  :بدن يا جسم ـ(3

و از آن خود  ایدیافتهست که از خدا ا القدس است که در شماروح یکلکه بدن شما ه دانیدینم

 .«ییدنما یدپس خدا را به بدن خود تمج ،یدشد یدهخر یمتیکه به ق زیرا یستید؟ن

ی آنها با که مدام بواسطه است ییو چشا المسه یایی،بو ینایی،ب یی،ما شامل پنج حواس شنوا بدن
توانند به طور اخص بر این حواس]یرایض[ . دیوها و شیاطین میتباط هستیمپیرامون خود در ار

 ،متمرکز شوند و با ایجاد محرکهایی که حواس ما نسبت به آنها اشتها و اشتیاق دارند راه ورود را بیابند
ی ما در توانند جسم ما را با بیماریها رنجور و ناتوان کنند، اما خدا را شکر که همهو همچنین می

ایم و هر روزه خداوند در تجارب زندگی، کاربری درست مسیح به اقصام سالحهای روحانی مجهز شده
 کنیماشاره می ارت سالح کاربُردی در زندگی یک ایمانددهد. در ادامه به هفآنها را به ما آموزش می

 واگذار شده: در ایمان به مسیح اختیاراتش به ما که

به عنوان کالم زنده و مبرهن خداوند است که  "كتاب مقدسایماندار ی یک هاسلح ینمهمتر(. 0

: 1)یوحناآن به ورزیدگی برسد در اصول و اهداف و آن را مطالعه کنددر دعا به طور مداوم  بایدمی

 فهمید؟یچه سخن مرا نم یبرا. شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد یدخواهو حق را (»03، 32

 «.یدبشنو توانیدیجهت که کالم مرا نم آن از

. یمنکالم خدا را بدا یدبا یمخودمان استفاده کن یهاو قدرت یاراتاخت، از حقوق یمبتوان ینکها یبرا
مواجه با شیطان از کالم خدا استفاده کرد و یاد آورید! او در ب یطانرا توسط ش یسیع یشزمان آزما

آن  اتیبود و تمام جزئ آموخته یعال یارکالم خدا را بس یحمس ،«...همان طور که نوشته شده» گفت:
ی دفاع یتا در برابر دشمن سپر کردیدرست نقل قول م یاو کالم خدا را در جاها .دانستیرا م

یاتی و مهم است که کالم خدا را خوب بخوانیم و درک بنابراین بسیار ح .داشته باشد]اعالن حقیقت[
 کنیم.

 قدرت، اقتدار و یاست از تمام یو سمبول یدهچک ،یحنام مس، چرا که "نام مسیح(. استفاده از 2

پس ما با بردن نام او از مزایا و که به ایماندار برای شکست دشمن داده شده است.  یحمس یاراتاخت

را بر ارواح  یشانا یده،و دوازده شاگرد خود را طلب(»1، 0: 01کنیم)متیمیاعتبار این نام استفاده 

 یدرا شفا ده یمارانب را شفا دهند. یو رنج یماریکنند و هر ب یرونقدرت داد که آنها را ب یدپل
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مفت  اید،فتهیا. مفت ییدنما یرونرا ب یوها، دید، مردگان را زنده کنیدابرصان را طاهر ساز

ـ 1: 2(،)فلیپیان01: 01(،)اعمال07: 01(،)مرقس03، 7: 1(،)مرقس05: 3(،)مرقس0 :1)لوقا«یدبده

 (.21ـ 07: 01(،)لوقا05ـ 03: 00(،)یوحنا20ـ 23: 01(،)یوحنا00

ر شود، از این سبب دروح خداوند عیسی مسیح در ما ساکن می ،پس از تولد تازه، "درما یحمس(. 3

: 2یوحنا0)«یاستاست که در دن یدر ماست بزرگتر از روحاو که »گیریم چونامنیت سکونت او قرار می

به شما نوشتم از  ،جوانان یا .شناسیدیاو را که از ابتداست م یرابه شما نوشتم ز ،پدران یا(»00

: 0یالطیان«)ایدیافتهغلبه  یرشر و کالم خدا در شما ساکن است و بر یدآن جهت که توانا  هست

 (.07: 1قرنتیان0(،)07: 0یوحنا0(،)02: 0(،)یوحنا23ـ 07: 0(،)افسسیان27: 0(،)کولسیان1

بدیل، عاری از گناه و ابدی مسیح قادر به پاکسازی و بخشش خون بی، "یحمس یسیخون ع(. 0

خواهد  ها، قادراندار در زیر مزایای این خون گرانبآورند، ایمگناه تمام کسانی است که به آن ایمان می

که از او  یغامیاست پ ینو ا(»1ـ 5: 0یوحنا0امنیت وی قرار بگیرد)بود به حضور خدا رفته و تحت 

 ییم. اگر گویستهرگز ن یظلمت در و یچکه خدا نور است و ه ،نماییمیو به شما اعالم م ایمیدهشن

عمل  یو براست گوییمیدروغ م ،نماییمیکه در ظلمت سلوک میدر حال یمشراکت دار یکه با و

 کفاره و موضع نجات ماست و ما به خاطر آن خون عدالت را ،یدباز خر یبها یحمس خون« کنیمنمی

 (.00: 02(،)مکاشفه25: 3یم)رومیاناکسب کرده

القدس ی روحپس از ایمان،  قدرت بالفعل خدا بواسطه"القدسی روحبالفعل و بالقوه قدرت(. 5

ا این قدرت ب. کندبه پاکسازی شخصیت کهنه و قدیمی او می شود و شروعدر ایماندار ساکن می
ی یک ایماندار را با سالح تام خدا تجهیز شناخت خدا و شخصیت او، افکار، احساسات و اراده

هرگاه من  یکنل(»21: 02تا بتواند در مقابل حمالت و مکاید شریر بایستد)متی ی بالقوه[]قوهکندمی

 .         «است یدهملکوت خدا بر شما رس ینههر آ ،کنمیرا اخراج م یوهابه روح خدا د

یعنی حاضر، دانا و قادر مطلق است. روحی که در ما ساکن است بر تمام دنیا « خداست»القدس روح
بنابراین در زندگی هیچ ایمانداری . فائق آمده او، روح شاه همیشه پیروز و ابدی عیسی مسیح است

شما بعد  یکنل ،دادیم یدبه آب تعم یحییکه  یراز(»1ـ 5: 0مطرح نیست)اعمال ترس و مرگ اصالً
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قوت  ،آیدیالقدس بر شما مچون روح یکنل. یافت یدخواه یدالقدس تعمبه روح یامیاز اندک ا

 یتا اقصا و و سامره یهودیه یو تمام یمدر اورشل ،بود یدو شاهدان من خواه یافت یدخواه

 (.01: 20)لوقا«جهان

خداوند عطایای بسیاری را در راستای تجهیز بدن مقدس خود در اختیار کلیسا ، "يای روحطاع(. 1

ی العادهرقعطای تمییز یا تشخیص ارواح. ایمانداران با استفاده از قدرت خا :قرار داده، به عنوان نمونه

به  یمانرا ا یکیو (»00ـ 1: 02قرنتیان0ارواح را در کلیسا تشخیص دهند) قادرند نفوذ ،این عطیه

را  یگریرا قوت معجزات و د یکیو  .شفا دادن به همان روح یهارا نعمت یگریهمان روح و د

 یعلکن در جم .را ترجمه زبانها یگریرا اقسام زبانها و د یگریارواح و د ییزرا تم یکینبوت و 

ـ 0: 0یوحنا0)«کندمی یمخود تقس روح فاعل است که هرکس را فرد بحسب اراده یكهمان  ینهاا

 (.01: 1(،)اشعیا3

هایی روحانی را اعطاء کرده که فرزندانش در مسیح، سالح خدا به همه "تام خدا یهاسلح(. 7

 اعتراف  ی عدالت،ی نور، اسلحهبخششها، اسلحهختلف جنگ از آنها استفاده کنند ]بتوانند در ابعاد م

چون او به  گوید:یم ینبنابرا(»01ـ 1: 0)افسسیانی و نیکویی عیسی، کالم زنده و..[به خداوند

صعود نمود  یناما ا .برد و بخششها به مردم داد یریرا به اس یریاس ،صعود نمود علیینیاعل

 یز. آنکه نزول نمود همان است که صعود نینکه اول نزول هم کرد به اسفل زم ینجز ا یست؟چ

: 01(،)رومیان7: 1قرنتیان2(،)02: 03)رومیان«را پر کند یزهاچ هافالک تا هم یعکرد باالتر از جم

 (.07ـ 1

 مندای قاعدهحربه

 یشهماو از زمان خلقت تاکنون ه ،است ینیب یشقابل پ کامالً یطانعملکرد ش یماست که بدان بهتر
نبال را د یطرح و نقشه کل یک هااز طریق وسوسه یعنی. گیردیرا بکار م یمیقد یهمان استراتژ

اندن خوبا «یستیمن خبریاو ب یدکه از مکا یراز یابدن یبر ما برتر یطانتا ش(»00: 2قرنتیان2ند)کیم

 یک هیشهم ،وسوسه یقکه او از طر رسیمیم یجهنت ینبه ا یطانش یتکالم خدا و تعمق در شخص
 بکار برد. یزن یحآدم و حوا و مسی با گیرد، روندی که در مواجهدر پیش می را یاروند چهار مرحله
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 نیز اهبه گن نی در ما ـ ممکن است که این تمایالتیطان با کشف یک اشتیاق درواول: ش یمرحله
ی دیگران، ترس، کینه، انتقام یا شوق و اشتیاقی طبیعی مانند نیازهاآلوده باشند مانند: شوق برتری بر 

کند مدام ما را نسبت به این مسائل تحریک می حبت شدن و یا خوردن چیزی باشد.روزانه زندگی، م
امه کند و آنقدر ادافکاری جدید را نسبت به بدست آوردن موضوعات بازسازی می ،و از طریق وسوسه

 دهد تا تسلیم شویم.می
ست ممکن اشویم و وجود دارند که روزانه با آنها روبرو می در اطراف ما یاریبس یهاوسوسهبنابراین  

وسه از که وس گویدیاما کالم خدا به ما م یم،آنها را داشته باش یدنبرداشتن، گفتن و د شوق خوردن،
هرگز در مورد آن  داشتیمیرا نم یادر مورد مسئله یاقاگر شوق و اشت یعنی شود،یم آیاز درون ما

: 7)مرقساستشدیم ـ قبل از آنکه وسوسه در اطراف ما باشد در درون ما اتفاق افتاده یوسوسه نم

که از درون دل انسان  یراز ،سازدیآن است که انسان را ناپاک م یدآ یرونآنچه از آدم ب(»23ـ 21

و  یپرستو طمع و خباثت و مکر و شهوت یبد و زنا و فسق و قتل و دزد یاالتخ ،شودیصادر م

ناپاک را  و آدم گرددیم ادربد از درون ص یزهایچ ینا یتمام .چشم بد و کفر و غرور و جهالت

 .«هستند یزبدن شما در جنگ و ست ی....در تمام اعضاینفسان یخواهشها»(0: 0)یعقوب«گرداندیم

؛ یندازدگناه خوانده به شک ب ،کند که ما را در مورد آنچه خداتالش می اًدائم یطانش دوم: یمرحله
 کنند؟یا مکار ر ینا یگرانپس چرا د ی؟کار را نکن ینواقعا خدا گفته ا یااست؟ آکار گناه  ینواقعا ا یاآ
و ثروت  یو در سالمت کنندیکه گناه است م پندارییو م کنییکار را که تو نم ینهم یگراند ینبب

مبادا  یدباحذر باش ،برادران یا(»02: 3)عبرانیانی؟خدا دوست ندارد که تو خوشحال باش یاآ! هستند

 .«یدمرتد شو یّح یباشد که از خدا ایمانیو ب یراز شما دل شر یکیدر 

تواند راستگو باشد به همین خاطر کالم خدا، یطان فاقد صداقت است و هرگز نمیسوم: ش یمرحله
گر ااست یا  دروغ کامالًگوید یا کند. شیطان هر آنچه را میاو را درویگو و پدر درویگویان معرفی می

تا از این راه باور خود را تزریق  آمیزدیرا با راست در هم م آندروغ را به خورد ما دهد  یکبخواهد 
فاسد و  هاییرینیش کار را تصور کنید کهو طمع فروش متقلب یرینیش یک کند. به عنوان مثال:

ر هم فراوان د یارا با خامه هاو آن ریزدیدور نمرا به خاطر اینکه تاریخ مصرفشان گذشته  متعفن خود
های ینییرکند و به عنوان شین میتزئ یتوت فرنگ یا سیالتازه مثل گ ییوهاز م یاو با تکه آمیزدیم

های زیبا، چیزی به یقین مشتریان شیرینی پسند با دیدن آن شیرینی گذارد.تازه در ویترین مغازه می
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 قلبفروش مت یرینیش یبترت ینبه اجان کردن آنها به ذهنشان خطور نخواهد کرد، جز خرید و نوش
 یشهمه یطانکار ش خوردند.را و مردم نیز بدون اینکه بفهمند آنها  های فاسد خود را فروختشیرینی

های یرینیش»مغازه نوشته شده باشد یتریندر پشت و یرینیش ینیس یاگر رو ،است یرکیز ینبه ا
گر ا مطمعناً هیچکس برای خرید آنها وارد مغازه نخواهد شد، به همین ترتیب« تاریخ گذشته یا فاسد

 ردنمختلط ک با فریب و یشههم او . پسکرد یمرا باور نخواه آنهرگز  از دروغ شیطان مطلع باشیم ما
 برد.منافع خود را به پیش می راستو دروغ 

 یهاکند و آن را با دروغ یدر کالمش گفته خال ارد دل ما را از آنچه که خدا قبالًتالش د شیطان

به  مار»ی قدیمی که به حوا زد استفاده کندهمان روش و حیله ممکن است از یطانسازد. ش خود پر

چشمان شما باز  یدکه از آن بخور یدر روز داندیبلکه خدا م ،مرد یدنخواه ینههر آ :زن گفت

 کسهیچ. یا به عنوان مثال چنین چیزهایی را بگوید: «بود یدو بد خواه یكشود و مانند خدا عارف ن

. داز مشکالتت رفع نخواهد ش یکار را نکن که هرگز مشکل ینا ..یدنخواهد فهم یزیمسئله چ یناز ا
 یمناما فراموش نک ...و گناه کوچک ناراحت نکن ینخودت را به خاطر ا !گناه ساده است یکفقط  ینا

آن را  یهریو کب یرهصغ یبگناه، گناه است و هرگز فر یستبزرگ ن یا کوچک و یگناه یچنزد خدا ه
! یافل ستمحامله ه یمن کم ییم؛است که بگو ینگناه اشکال ندارد مثل ا یکه کمینگفتن ا ید!نخور

: 0قوب)یعآشکار خواهد شد یقتخواهد نشست و حق ینبر زم یروز ،بارِ در شکم ینخره االاباز اینکه 
05). 

به عنوان  کرد. یمکنیم عمل خواهمی یبا آن باز ارمانفکاچهارم: ما باالخره به آنچه در  یمرحله
ی یک کوه پر از برف ایستاده و در حال مثال تصور کنید، شخصی با گویی کوچک از برف بر قله

شروع  ،ههای برف به سمت پایین قلّافتد و روی تودهفشردن و بازی با آن است، ناگهان از دستش می
وچک ک ی کوچک برف به پایین برسد، دیگر گوییکه گو یزمانکند. بدون شک به یلطیدن می

خانه و شاید بخشی از یک شهر را در خود مدفون کرده باشد، به  ،هزاران درختچه بسا که  !نیست
کوچک از افکار و اشتیاق بر قله افکارمان ایستاده و مشغول ای واژهوقتی که ما نیز با  همین طریق

ما را تا به  ،هر آن ممکن است گناه ایم،ی خدا سلوک نکردهاف و ارادهبازی ـ یعنی در جهت اهد
ک، افکار منفی به مانند شغالهایی کوچدهد که کالم خدا در این مورد تعلیم میمرگ به پایین بکشد. 

د)یزل کننچینی یرس کرده ویران می تاکستانی را که خدا در قلبهایمان به جهت استراحت و خوشه

ه ک یراز ،یریدما بگ یبرا کنندیانها را خراب مکوچك را که تاکست یشغالها، شغالها(»05: 2یزلها
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به  دتشویم که به شمی ب مسائلیو مجذو یفتهفربنابراین ما عمالً . «ما گل آورده است یتاکستانها

و که در دام ا شودیباعث م یطانش یبه درویها یناناطمآنها اشتیاق داریم و برای ما جذابیت دارند. 
ـ 00: 0دهد)یعقوبیما را نسبت به آن هشدار م یعقوباست که  یزیآن چ یقادق ینو ا یمگرفتار شو

سازد. پس کشد و فریفته میافتد وقتی که شهوت وی او را میلکن هر کس در تجربه می(»05

 .«کندزاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید میشهوت آبستن شده، گناه را می

اعث طرز فکر ب ینااما پندارند، ده به وسوسه را گناه میلواکثر ایمانداران افکاری منفی و آتوجه!!  
ه خطور بشویم و یا نسبت زمانی که وسوسه می شود.یما م در یتمحکوم یجادو ا یگترس از ترد شد

کنیم، این تنها احساسی است که از بلوغ روحانی سرچشمه می «احساس شرم»افکار منفی در دلهایمان
نیم فراموش نکچکس از وسوسه مصونیت نخواهد داشت. پس هی چون گیرد نه محکومیت و گناه،یم

 ماست.  یمانیا یاز زندگ ینفکال یوسوسه جزئ که
وسوسه کند چون آنها را قبالً در مسائل مختلف  را که در گناه هستند یکسان یستمجبور ن شیطان

بنابراین  .ی تنفر شریر از ماستی ضعف نیست بلکه نشانهوسوسه نشانه در واقعفریب داده است. 
 یحسمتوجه داشته باشیم که وسوسه شدن به تنهایی گناه نیست مگر اینکه فعل گناه صورت بگیرد. 

 .شویم آن یمکه تسلشود . وسوسه زمانی به گناه تبدیل میاما هرگز گناه نکرد ،وسوسه شد یزن

 یک ایماندار  حقیقی نیسلوک و جهانبیچگونگی 

ورت ص درانسان را  این نبود که برای خود هم صحبت داشته باشد بلکه او خدا از خلقت انسان هدف
 یمامابراز ت یبرا ی، ظرفی برگزیدههست تموجودات و مخلوقا یتمام یانتا از م یدو شباهت خود آفر

 یهآدم را به صورت ما و موافق شب :خدا گفت(»21: 0باشد)پیدایش اشاحساسات و اراده ،افکار ،جالل

عی خود یو از شکل طبمتضرر شد توسط گناه  ،صورت و شباهت در انسان ینا متاسفانه «یمما بساز

و مجدد  لماز دست رفته را به صورت کا یمایس ینرا فرستاد تا ا یحمس یسیع ،خدا ینبنابرا افتاد.
: 0ت؟ همانند عیسی مسیح)کولسیانصورت و شباهت کامل خدا چگونه اس یناما ا کند. یااح در انسان

که  یپدر و فرزندان یبرا مردم .«وجود خداست یقو مظهر دق یدهناد یاو صورت خدا زیرا(»05

 یلدا ماخکنند، همچنین استفاده می «یپدرت هست یهچقدر شب»جمالتی مانند به هم هستند از یهشب
نش در حقیقت این هدفی بود که خدا قبل از آفری .خود باشند یپدر آسمان یهز شبیاست که فرزندان او ن

 هستی در فکر داشت که تمامی خلقت او در انسان به شباهت پسرش عیسی مسیح باشند.



394 
 

السفه مذاهب و ف ی، این دروغ را بواسطهکر خدا از همان ابتدای خلقتورانبر، شیطان مبتنی بر این ف 
عده و یشانداد و به ا یب. او آدم و حوا را فرتوانی خدا باشیکه تو می کنددر گوش انسانها نجوا می

در حالیکه هر زمان انسان تالش کرده که کنترل اوضاع زندگی خود  «بود یدمانند خدا خواه»داد که
ما به  هک یمداشته باش یادبه  گرفته.شدت  اوخدا شدن در  یاقاشت یناو دیگران را در دست بگیرد 

او  بلکه یمما خدا باش خواهدی. خدا نمیمپروردگار باش یاخالق  توانیمیهرگز نم ،وقاتعنوان مخل
 (.5: 2یم یعنی ارزش و معیارهای الهی را بروز دهیم)فلیپیانکه ما خدا گونه باش خواهدیم

ی خاکی راحتی و آسایش نیست، این تنها درویی است بر این کره ما یزندگ یخدا برا یینها هدف
کند.  ایم دورکوشد تا ما را از هدفی که برای آن خلق شدهکه پشت افکار شیطان نهفته شده، او می

چه بسا  ،ایم بیرون براندآنچه که برایش خوانده شده ای ما را از مسیر اصلی واگر شیطان بتواند لحظه
اتکال به  وچقدر باید در این ارتباط، کلیسای مسیح در دعا فاصله بگیریم. لذا  از مسیرکه کیلومترها 

ند خداو در شناخت مانیترشد و گسترش شخص ،ی این مسیرهدف اصل»القدس بیدار باشد!روح
  .«است

ی شفاعت و خدا ما را خوانده تا در مقام کاهنین در زیر دست کاهن اعظم عیسی مسیح، بواسطه
های حقیقی انجیل، مردم را به نجات و آزادی از اسارت گناه دعوت کنیم. خدا ما را در آموزه ترویج

 مسیح پادشاهان و کهنه ساخت یعنی هم در پادشاهی و هم در کهانت مسیح سهیم هستیم. عیسی
 راز ازل تا به ابد کاهن بوده و کهانت د[، کلمه]خدا ییگانهپسر  یث وشخص دوم تثل یح در مقوّممس

ه است ک ینهم یبرااوست.  "یخشنود"خدمت پسر به پدر  یتمام یعنیاو قرار داشته،  یدستها
باید در اتحاد و اتصال با او یکدل باشیم و یک بدن را می و یمو ما مثل بدن او هست ،سر یحمس

تا  صول روحانی و آسمانی برقرار باشدخواهد که بین مسیح و کلیسایش این اخدا میتشکیل دهیم. 
 باشند.  یمهم سه جالل با و ، پیشههدف ،جنس یکدر 

یکی از موضوعات مهم در مورد فرشتگان این است که آنها خدمت کهانت دارند ـ کاهن کسی است 
از حضور خدا در  ی خدا را در خود دارد ـ انسان نیز قبل از سقوطکه توانایی خشنودی و انجام اراده

 یشراکت با کاهن اعظم در تمامرا در  کهانت ینادارای این توانایی بود و خلق شده بود تا  ،باغ عدن
 . یش بگذاردبه نما یعالم هست

و همچنین  کردندباید به اهداف خدا خدمت میاز آنجایی که فرشتگان مخلوقاتی بودند که می بنابراین
م]عیسی مسیح[ مشغول این خدمت آرزویشان خشنودی دل خدا بود، همگی در زیر دست کاهن اعظ

قرار است مخلوق دیگرش یعنی  متوجه شد که خدا یطانش ینکهاما به محض امهم و آسمانی بودند، 
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ی ارشد حسادت و تکبر، این فرشتهی حیاتی با مسیح به این خدمت منصوب کند، انسان را در رابطه
ت را برعهده داش یمعظ یکهانتخودش و گردید محسوب می به کاهن اعظم شخص که نزدیکترینرا 

 ید.کش یرو شورش به ز اطاعتییدر ب
آشنایی مردم با  ز مبحث کهانت در کتاب الویان،قبل اقابل توجه در عهد عتیق ـ موضوع مهم و  

ی اسرائیل، حتی قبل از موسی زمانه و باورهایچند و چون کهانت بود. به صورتی که در تمام تمدن 
های آنان که کردند، خصوصاً معابد و بتکدهخدمت میکهانت رواج داشت و کاهنین در آنجا  نیز

از  های خوشبو و پذیراییکاهنین مداوم در حال پاکسازی، تقدیم قربانی برای بتها و سوزاندن ادویه
ینجاست! ا . حال سوالنبود یگانهو ب یبیر چیزی یامردم دن یکهانت برا در واقعها بودند. بازدیدکننده

کهانتی به الوی داده نشده بود که بتوانند از آن  ، چون هنوزمردم چگونه به کهانت دست یافته بودند
مانی را هایی از کهانت حقیقی و آستقلید کنند!؟ مسلماً ریشه در القاع تفکرات شیطان است، او نمونه

در راستای پیشبرد منافع  د وعظم عیسی مسیح از ازل آموخته بوکه در دوران خدمت خود نزد کاهن ا
تش و صرف پرس حاال نزد خدای حقیقی بود داد. کهانتی که متعلق به انسانخود بر زمین ترویج می

  د.شخدمت به شیطان می
با خوردن از درخت حیات و اتحاد حیاتی با مسیح ابتدا وارد بود که آدم و حوا  ینهدف و نقشه خدا ا

ریب شیطان ا فب ، اماآسمانی برسند و باالخره شیطان را نابود کنندکهانت بر زمین و سپس به کهانت 
نوان و انسان به ع راتوری و محل تاخت و تاز شیطان شدزمین امپ این مسئله معکوس گردید یعنی؛

 سقوط واقعدر نماینده و کاهن شیطان مدام در تالش است تا دل او را راضی و خشنود نگاه دارد. 
ست که با ا عواقب آن بر تنها در مورد گناه، کلیسا یمتعالامروز تمرکز و  بود. یزانسان سقوط کهانت ن

مهمترین و بزرگترین تاثیر گناه بر زندگی انسان این بود که  انسان، زمین و سرنوشت ما چه کرد!؟ اما
باید تنها در خدمت یرویی است که مین یرانسان اس حاالاو را از حق کهانت برای خدا محروم کرد. 

 کهانت به او باشد.
 یطان، انسان را به خدمت کهانتکنیم که چگونه شمی یهم بررس از کالم خدا را با یانمونه ینجاا در

نزد (»0ـ 0: 037ـ انسان در چه مقامی بود، چه شد و خدا در صدد ساختن چیست!؟ )مزمور وادار کرد

خود را  ی. بربطهایمآورد ادیرا به  یونچون صه یمکرد یزن یهو گریم بابل آنجا نشست ینهرها

برده بودند، در آنجا  یریکه ما را به اس یآنان یراآنها بود. ز یانکه در م یدبر درختان ب یختیمآو

 یاز سرودها یکیخواستند که  یشادمان ،که ما را تاراج کرده بودند یاز ما سرود خواستند و آنان
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 این آیات وضعیت« یم؟بخوان یگانهب ینچگونه سرود خداوند را در زم یید،ما بسرا یرا برا یونصه

 بردند را به اسارت ی خدابرگزیده آمده و قوم هایبابل کنند.کنونی ما را در کهانت به دشمن بازگو می
دیگر نیاز نیست که شما در »گفتند:به آنها می زیر ساخت ضدیت با خدا و در محبتی کاذب با

 یرستشپ یو سرودها یاییدما ب ینزد بتها در ابعاد روحانی[ کهانت کنید، به بابل اورشلیم]شهر خدا
ین کیفیت و امکانات همانجا خود را با بهتر یهاو مراسم یدبگذران یقربان ید،محفل بخوان آن خود را در
 .«خدای بابل بجا آورید« مردوک»همه را برای بلکه ینآسمان و زم یخدا یهوه برای نه اما بجا آورید،

 هانتیی و کپرستش یآدم و حوا اتفاق افتاد، بربطها یبود که در باغ عدن برا یزیهمان چ یقاًدق این
ریب آنها ف از آنها گرفته شد. دادندیانجام م یقیحق یو پرستش خدا یخشنود یبرا بایدمی را که

ها و یی مانند ادیان، مذاهب، خرافات، مقبرههاپرستشگاه در انسان را یطان،شخوردند و قرنهاست که 
قدر آن ه پرستش وادار کرده است. در نهایتهایی که خود کهانت اعظم آنها را بر عهده دارد بکنیسه

، 20متی کند)گردد که در معبد جلوس کرده و خود را خدا معرفی میفرمانروایی او فراخ و وسیع می
 (.20لوقا

ن مان در خواما پس از نجات و پرداخت آزادی ،بود از آنچه برای ما انسانها اتفاق افتاد،این ترتیبی 
هانت خدمت ک و یاتیاتحاد حدهد که مجدد بتوانیم در گرانبهای مسیح، خدا ما را در وضعیتی قرار می

ت، چرا ا، قابل توجه اینکه این اتحاد و شراکت تنها در خدمت کهانت است نه نجشویمبا او متحد می
تواند در خدمت نجات که در انحصار ازلی و ابدی عیسی مسیح است سهیم باشد. که هیچ انسانی نمی

ول اصبزار و مجری و خدمت آسمانی کهانت، اَ بطهامروز ایمانداران و کلیسای مسیح قادرند که در را
س پپدر را داریم. ، قدرت خشنودی دل آن کهانت بر زمین باشند. بنابراین ما امروز در فیض مسیح

باید شخصیتهایمان نیز کند میهمچنان که هویت ما]پادشاهان و کهنه[ جالل خدا را آشکار می
 .ی دل خدا و تحقق اهداف او باشدی شخصیت خدا بر زمین باشد تا موجب خشنودمنعکس کننده

 یندروی یخدا یککه هنوز در اسارت  یتمام کسان یباشد برا یشهادت یادن زیستن ما درباید لذا می
 گرانیسرنوشت و عاقبت د یبر رو یتمأمور این کنند،هستند و زندگی را تزجیه می زنجیر و کاذب در

مهمتر  بیمیاببه آن دست  یمبخواه یکه در زندگ یهدف یا یتموفق و از هر شغل ینبنابرا ،دارد یرتأث
 یندر ا یتاعم از شغل و موفق مدییاپ یچکه هیخواهد بود در حالی هدف تا به ابد باق ینا یامداست. پ

 ییسآن در گرفتن صورت و شباهت خداوندمان ع انعکاسزنده و  یخدا یقیبجز شناخت حق یادن
 ماندگار نخواهد بود. یحمس
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 یحمس یسی. عییماقدام نما یعاًسر یتمانمأمور یاجرا یبرا یدجهت است که ما با ینهم به

 آیدی. شب ممخود مشغول باش هفرستند یبه کارها یدمرا با ،که روز است یمادام(»0: 1)یوحنافرمود؛

 یاییدب یستتا وقت باق شود.یم یبه سرعت سپر فرصت« کند یکار تواندیکه در آن هیچکس نم

بندد از خود دور کنیم و هر سدی را در برابر شناخت یما را م یدست و پا ما را محدود و هر چه را که
اخت او رشد هر چه در شن یم. حقیقتاًنگران باش یمانمانو کامل کننده ا یشواپ یو به سو خدا بشکنیم 

 ما خواهد بود. قوت و  ترین برکتکاربردی تام خدا یاسلحه یمکن
 یعیو مافوق طب یعیبدون جنگ در قلمرو طب یزندگ یرد،تواند در مقابل ما قرار بگینم یزیچ هیچ

ار را ک ینبه خواست خود ما را هالک کند ا نستتوایم یطاناگر ش یدبدان یقینممکن است،  یری
 صدبر ق دیتمرکز ما بالذا خاص از انسان متنفر است.  یاو با شدت داد، چونیانجام م یشوقت پ یلیخ

ا را از تا م ی بر این دارندسع ، وقایع و شرایطشویمکه با آنها روبرو می ییهاخدا باشد و نه مقاومت
وفادار  یتیدوستداران خود در نظر دارد باز دارند. بق یکه خدا برا یمقصد و هدف یی رفتن به سوادامه

 یماشب یندارد. مذبح یسوختن که جز به نور کالم و شناخت او تابش یبرا یو چرای یماو باش یبرا
لهایمان د یطان از تقدیم قربانییصب شده به دست ش ینزم یندر ا مانیلحظات زندگ یکه در تمام

سوی  به سمت وو مسیر زندگی ایمانی را  باید که دعا. مبتنی بر این موضوع میور استلهمدام شع
  .بگذاریم هایمانیتو بر شخص یمبردار مانیترا از هو تمرکز شناخت خدا عوض کنیم یعنی؛

محکوم کردن، ما را مجاب به  اوم از طریقاو مد .دشمن است ینآتش یراسلحه و ت ینترس بزرگتر
و اعتماد  به خدا توکل یطیدر هر شراد. بنابراین نکند که ریشه در خود او دارتفکر و حل مشکالتی می

و حوادث  یانجر نمان را در این موضوع حفظ کنیم. واقف باشیم که خداوندیم و ایماداشته باش

لیکن (»0: 0)یالطیانکند نه شریرچیند و هدایت میاش به نظم مینسبت به پیشدانی را یمانزندگ

اگر دلهایمان در نظر خدا راست پس  «.چون زمان به کمال رسید، خدا یگانه پسر خود را فرستاد

ا و به ما قدرت داد ت یدنشان یآسمان یهایدر جا یحترس وجود ندارد. او ما را در مس یبرا یزیچباشد، 
امروز خدا نه . ییدما خواهد سا یهایپا یررا در ز یطانو در آخر سر ش یمبگذار یها پایماران و افع بر

 رماندهی، اتاق فکر و فمحل اختفا بهبلکه  نشانید ا اوب تنها ما]کلیسای مسیح[ را در جایهای آسمانی

  (.00: 2قرنتیان2«)یستیمن خبریاو ب مکایداز که  یراز یابد،ن یبر ما برتر یطانتا ش»برد شیطان
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ی همه ا نیز باید آسمانی و روحانی باشد.مواضع و دیدگاه م ،اگر دعوت ما آسمانی است
علی که ف« ایمشده»در مسیح درست است، چرا که با او در جایهای آسمانی نشانیده «مانموقعیت»ما

 یحمس هی بکه فرد یزمان .درست نباشد یتموقع ینما در ا «یتوضع»اما ممکن استاستمراری است. 
 نیاز زم او یتو موقع یگاهجاشود، یعنی یبر هم زدن عوض م چشم یکاو در  یتموقع آورد،یم یمانا

نکرده  یریتغ شیتاما هنوز وضعشود. منتقل می یاتو از مرگ به ح ی،به رستگار یو از داور ،به آسمان
تا  دباید تغییر کننکه می درونی استی و مشکالت ، ضعفترس یدارا و رفتار یتو از لحاظ شخص

ا کالم خدا این تغییر موقعیت را به نظمی زیب .یرنددر اعتدال قرار بگ و یکسان او یتو وضع یتموقع
کند ـ کتاب یزل یزلها وضعیت یک ایماندار را در مقام در کتاب یزل یزلها برای ما تشریح می

از  یا.عروس، با من از لبنان ب یبا من از لبنان ا یاب(»1: 0یزلهاکشد)یزلعروس مسیح به تصویر می

 .«پلنگها بنگر یهاو از کوه یرهاش یهاو حرمون از مغاره یرشن امانه از قله قله

و در  میخودمان خارج شو یطاز شرا»این آیه و نظم زیبا را اگر در یک سطر معنی کنیم اینگونه است:
 .«یریمقرار بگمسیح و موضع  یطشرا

هم قدم شویم و هرکدام متبادر از دنیا  با او یحمعناست که در مقام عروس مس ینبه ا یروزیراه پ 
 های روحانی متعددی پیشهقلّهای او محقق شوند. تا خواستهسایر ایمانداران جدو جهد کنیم  با حتی

ین اثنا و ادر رسیم، در این مسیر، تواتر و از پی هم به آنها می که روی هر کدام از ما وجود دارند
  شویم.تر میهر روز به آسمان نزدیک و شناسیمیرا م مسیحکه تجارب است 

ارب روحانی تصور ی تجی موت و عبور از درهگذر از وادی سایه برخی در ذهنشان مسیحیت را تنها
به سوی آن ل و هدفی است که خدا ما را بخشی از کُ فقط کنند در صورتی که این موضوع،می

ر من د یروحان یزندگ یاگر قرار بود تمام !؟کند. اما هدف کلی و اصلی خداوند چیستمیرهنمون 
و  نیکساما  یتوضع بالشک و شدیختم نم یگرد یزهرگز به آن چ ایطشر ،باشدها و دره یسخت

رای ما انتخاب کرده و هم های روحانی را بصعود بر کوه هم خداوند بنابراین .بودیاسفناک م یاربس
 شویم. چالش و تجربیاتی که در زندگی روزمره با آنها مواجه می ها، یعنی؛دره

مشکالت را همانند دوازده جاسوسی که برای بررسی و  کنیم،ها را طی میمنظر دنیا دره وقتی از
ر بینیم که رویارویی با آنها اصال ساده به نظبودند، همچون یولهایی میبانی سرزمین وعده رفته دیده

ی تکنیم، آنقدر کوچک هستند که حرسد، اما زمانی که از باال و منظر خداوند مواضع را نظاره میمین
ده نفر از آن دوازده جاسوس، مواضع سرزمین وعده داده شده را از  دانیم ـبرشمردنشان را ناچیز می



399 
 

ان بود وارد خودشپایین و چشم انسانی نظاره کردند و ترسیدند و هرگز به آن سرزمینی که متعلق به 
نشدند، اما یوشع و کالیب، خدا را ما بین شرایط قرار دادند و با ایمان به سرزمین وعده رسیدند. بنابراین 

از  یتوانیم درویهای شیطان را رد کنیم. باور کردن یکنمی ،مسیح نبینیم اگر همه چیز را در حقیقتِ
رسیدن به سرزمین وعده و جشن سلطنت بیرون افتادن از مسیر  آنها به معنای کوری روحانی و

تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را »پیروزی خداوند است. پس دعا کنیم: 

  (.01: 3فلیپیان«)بشناسیم و با موت او مشابه گردیم

 هایهاز مغار یاب(»1: 0ی ما را در مسیح به نگرشی حقیقی دعوت کرده)یزل یزلهاخداوند همه

 آنچه که بر زمین با آن مواجه هستیم چیزی جز ترفند و اعمالِ«. پلنگها بنگر یهاو کوه یرهاش

ام با او همگ دهیمیبر شناخت او پاسخ م یکه به دعوت خداوند مبن زمانی امانفوذ دشمن نیست، 
النه  آندر  دشمن برد کهای می، نهایتا خداوند ما را به مغارهکنیمشویم و به ارتفاعات صعود میمی
 ،ی ظرفیت، شناخت و استطاعی که اکتساب شدهآییم بواسطهیم یینکه از باال به پا یزمان .دارد

ر ارتفاعات او را د و یمدشمن را آنطور که هست بشناس یدما بار مکاید شیطان یالب شویم. ب توانیمیم
  .شد یمخواه یروزآن زمان بر او پ ینیمرو بب رو در یقی،صورت حق ی وروحان
ی پرسیم: چگونه دشمن توانسته به خانهبینیم از خود مییآثار حمله را م هایمانیکه در زندگ زمانی

 کردیم هرگز اشتباهی در آنان وجودامن من ورود پیدا کند ـ منظور افکار یا اعمالی است که تصور می
 یماهمتعجب نخو یگرد د اواما حاال با دیدن اختفا و مکای ؟م!شد یراز کجا بود و چگونه یافلگ ندارد ـ
. در شود یپر م یکه افکار ما با نور آسمان ییجا شود،یم یدهمواضع فقط در ارتفاعات بلند د ینبود. ا

عود ص اگر با من: »مزمون است ینبه ا یاله دعوت از آن ماست. یکاستراتژ یهمنطق ینبهترمسیح 

                                                           
 ( 8: 1پطرس0(،)8: 6شیر در کالم خدا معانی دیگری نیز دارد منجمله)غزل غزلها هستند. یطاناز ش یو پلنگ سمبول یرش

(وحشی را معرفی 2: 01 مکاشفه.)است یلاسرائ یسلطنت یرکه ش یهوداسبت  یرنه شکه به معنای شیطان و دشمن است، 

. این وحش نمایانگر سیستم دجالی کند که مانند پلنگ و دهانش همچون شیر است و پاهایی قوی همچون خرس داردمی

  در دنیا است.
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مانند الیشع که  ،«کنی، از تمام قوای لجستیك و اتاق فکر دشمن بر علیه خودت مطلع خواهی شد

وارد  یلبا اسرائ یهپادشاه سور(»02ـ 1: 1پادشاهان 2دید)تمام حرکات دشمن را قبل از حمله می

محل  یشعال یکرد. ول یینرا تع یمحل اردوگاه جنگش پس از مشورت با افراد او ،جنگ شده بود

ها یهر وقت سور یبترت ینبه ا نشود. یكخبر داد تا به آنجا نزد یلاردوگاه را به پادشاه اسرائ

 شد.یاز محل آنان خبردار م یشعتوسط ال یلپادشاه اسرائ دادند،یم ییرتغ امحل اردوگاه خود ر

از  یکی گفت: یشانموضوع به خشم آمد و تمام افراد خود را خواست و به ا یناز ا یهپادشاه سور

از افرادش  سازد؟ یکییفاش م یلپادشاه اسرائ یمرا برا یهانقشه یچه کس .کندمی یانتشما به ما خ

 یکلمات یاست که حت یلاسرائ ینب یشع،کار ال ین. ایستیمکدام از ما خائن ن یچه ، سرورمجواب داد

 . «دهدیاطالع م یلبه پادشاه اسرائ آورییرا که در خوابگاه خود بر زبان م

یرش  هشیطان همیشه چون شیری ولگرد و پیر که دندانهایش توسط صلیب مسیح شکسته شد
 مانیکه هنوز در ا یایماندار و اختیاری ندارد و تنها قادر است ما را بترساند.کند، او دیگر قدرت می

رت صو شمن را بهاین فرد، د است،حس خطر و تشخیص  فاقد مانند کودکی است که رشد نکرده
 یمانداری که بها اما خبر است،اش بیشناسد و از حضور او در زندگیاش درک نکرده و نمیحقیقی

 .سنجدیها را میتموقع مدام کند وحس می کامالًو حرکت دشمن را بو  ،صدا ؛بلوغ روحانی رسیده

 تعمید آب بیستم: بخش
 ،0یسل تعمید]ملزم به اجرای آن استد که کلیسا در عهد جدید تنها دو فریضه و فرمان وجود دار

 ه است. این دو فرمان ماهیتاًکه هر دو آنها توسط مسیح رسمیت و تعمیم داده شد [2عشای ربانی
ی اش یعنی جدید روحانی بین او و قوم حقیقیگر کار نجات دهنده ما عیسی مسیح و رابطهجلوه

رکت مچنین بانی قوت و بکرام بخشیده و هبه مسیح جالل و ااند تا است. آنها طرح ریزی شده کلیسا
 . بنابراین بسیار مهم است که معانی آنها را در جایگاه درستشان درک کنیم.قومش گردند

باید در این عمل  آنچه کهی همهدر عهد عتیق نیز نمونه و اشاراتی به تعمید وجود دارد، اما مبنا و 
 کنیم:مطالعه می در عهد عتیق را چند نمونه از این اعمال به عهدجدید مرتبط است. در زیر به جا آوریم
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نجام ایسل را  ی ازـ تمامی یهودیان با واژه یسل و یا تعمید آشنا بودند. آنها در فرایض خود انواع(1

بنابراین، (»2ـ 0: 1کردند)عبرانیانهایی از تعمید حقیقی را در مسیح معرفی میکه همه جنبه دادندمی

ی مسیح در گذشته، به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده از کالم ابتدا

 «.او ایمان به خدا ننهیم، و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی ر

: 1(،)الویان0: 21کردند)خروجباید یسل می(ـ هارون و پسرانش برای انجام فرایض کهانت می2

 «.موسی هارون و پسرانش را نزدیك آورد، و ایشان را به آب غسل دادپس (»1

و خداوند (»20ـ 07: 31کردند)خروج(ـ تمام کاهنین قبل از ورود به خیمه حضور خدا باید یسل می3

به موسی خطاب کرده، گفت: حوضی نیز برای شستن از برنج بساز، و پایهایش از برنج و آن را 

ذبح بگذار، و آب در آن بریز. و هارون و پسرانش دست و پای خود را در میان خیمه اجتماع و م

از آن بشویند. هنگامی که به خیمه اجتماع داخل شوند، به آب بشویند، مبادا بمیرند. و وقتی که 

های آتشین بجهت خداوند به مذبح نزدیك آیند، آنگاه دست برای خدمت کردن و سوزانیدن قربانی

مبادا بمیرند. و این برای ایشان، یعنی برای او و ذریتش، نسال بعد نسل و پای خود را بشویند، 

 «.فریضه ابدی باشد

شدند برای ورود مجدد به قوم مقدس و از مرض خود پاک می کامالً(ـ افراد جذامی بعد از اینکه 4

و آن کس که باید تطهیر شود رخت خود را (»1ـ 1: 00کردند)الویانباید یسل میحضور خدا می

بشوید، و تمامی موی خود را بتراشد، و به آب غسل کند، و طاهر خواهد شد. و بعد از آن به 

لشکرگاه داخل شود، لیکن تا هفت روز بیرون خیمه خود بماند. و در روز هفتم تمامی موی خود 

را بتراشد از سر و ریش و ابروی خود، یعنی تمامی موی خود را بتراشد و رخت خود را بشوید و 

 «.خود را به آب غسل دهد. پس طاهر خواهد بودبدن 

 (.01ردند)اعدادکتمامی قوم خدا برای دستیابی به برکت، با آب مخلوط به خاکستر قربانی یسل می(ـ5
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(ـ قوم اسرائیل به عنوان یک ملت مقدس با عبور از دریای سرخ توسط موسی به عنوان خادم 6 

خبر باشید از خواهم شما بیزیرا ای برادران نمی(»3ـ 0: 01قرنتیان0برگزیده خدا تعمید گرفتند)

اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند و همه به موسی تعمید یافتند، در 

 «.ابر و در دریا؛ و همه همان خوراک روحانی را خوردند

 ردند.کباید یسل میشوند می(ـ ییر یهودیانی که قصد داشتند وارد باور یهود و خدای اسرائیل 7

ا مردم ر ،م آخرین نبی از عهد عتیق(ـ یحیی تعمید دهنده، همچنان که از نامش پیداست در مقو8ّ

ی و ای از پاککرد که نشانهی عمل سمبولیک تعمید میدعوت به توبه و پاکی از گناهان بواسطه

شما را به آب به جهت توبه من (»00: 3بخشش قطعی گناهان توسط مسیح و تعمید روح بود)متی

آید از من تواناتر است که الیق برداشتن نعلین او نیستم؛ او دهم. لکن او که بعد از من میتعمید می

 «.القدس و آتش تعمید خواهد دادشما را به روح

 ی دریافت نجات است!؟آیا تعمید الزمه
دادند، آب را کامل کننده نجات میهای مشارکتی، تعمید بخشی نسبتاً متوسط از ایمانداران و جمع

ی توبه، حتماً نیاز دارد تعمید بگیرد تا بتواند نجات را بدست بیاورد، درحالیکه یعنی شخص به عالوه
ک موضوع ی ،ی ما ندارد و لزوم تعمید برای تثبیت نجاتتعمید آب هیچ ارتباطی با نجات و تولد تازه

ه رساند فقط ایمان باشتباه و انحرافی است. شرط الزمه و آنچه که ما را به حیات جاودانی می کامالً
ردد گی خود یک عمل محسوب میعیسی مسیح، محض فیض و بدون اعمال است. تعمید، به نوبه

همان اجرای شریعت معناست و بی کامالًی دریافت نجات، تعمید است پس فیض الزمه لهذا اگر
 بنابراین مبنای نجات ما، تولدی است که با روح نبود. به عهد جدید ینیاز د و همچنین دیگرکافی بو

متولد  در مسیح با روح خدا»کنیم یعنی؛عنوان نجات دهنده تجربه میخدا و پذیرش عیسی مسیح به 
ات جباید بعد از نعملی است که می ،. در واقع تعمید آب«گردیمشویم و وارد حیات جاودانی میمی

 در روح ما را تایید کند. انجام داده شود تا اتفاقِ

 ها تعمید دهیم!؟چرا ما نباید کودکان را مانند برخی فرقه

فرد  فرض بر اینکه هراست، با پیش« تعمید ایمانداران»تنها تعمیدی که از آن در عهد جدید یاد شده
ین او با انتخاب شخصی، ایمان به مسیح و خون او را به عنوان عاملیت نجات پذیرفته باشد.  آگاهانه
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پس رفته، (»01: 21بدیهی است)متی کامالًاز آیاتی که در عهد جدید به آن اشاره شده  مهم نکته

ختن شاگرد سا«. القدس تعمید دهیدها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روحهمه امت

هدف اولیه است و متعاقب آن تعمید دادن. شاگرد کسی است که با فهم و آگاهی کامل پیرو معلم 
. آیا کودک یا فردی خردسال واقف به انفاذ عهد از جانب او و نسبت به اوست کامالًخویش است و 

نیز که  هدومین آیاست. « خیر»!؟ مسلماً پاسخی فکری و عقالنی رسیده باشدتواند به این درجهمی
( است که تعمید را متعاقب توبه بیان کرده، یعنی 31: 2کند)اعمالبا وضاحت، تعمید کودکان را رد می

ورتی گیرند. سومین آیه که صآورند تعمید میاند و آگاهانه به انجیل ایمان میکسانی که توبه کرده

م عالم بروید و جمیع پس بدیشان گفت: در تما»( است01ـ 05: 01مانند آیات ماقبل دارد)مرقس

 «.خالیق را به انجیل موعظه کنید. هرکه  ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد...

زیرا (»21ـ 21: 3کند)یالطیانهیچ طفلی در روایت انجیل تعمید نیافته. پولس به صراحت بیان می

مسیح  تعمید  باشید. زیرا همه شما که درهمگی شما بوسیله ایمان در مسیح عیسی، پسران خدا می

یافتید، مسیح را در برگرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غالم و نه آزاد و نه 

منظور و نظر پولس این است: هرکه «. باشیدمرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یك می

ت. تمام کسانی که در عهد تعمید گرفته بطور آگاهانه ایمان خود را بر مسیح خداوند قرار داده اس
 جدید نامشان در ارتباط با تعمید برده شده ایماندارانی بالغ هستند! حتی نام یک کودک نیز برده نشده.

دهند؟ این عمل ییر کتاب مقدسی از کجا ریشه گرفته!؟ این عمل اما چرا برخی کودکان را تعمید می
در عهد جدید مستند شده: به عنوان مثال  فرضی اشتباه است که از برخی آیاتتنها بر اساس پیش

ی او که مشمول اطفال نیز بوده با او تعمید گیرد و اهل خانهزندانبان در فیلپی تعمید می
اطفال یا  به ایشارهاهیچ کالم خدا  ما این نکته در نظر گرفته نشده که(. ا33: 01اند)اعمالگرفته

 ـ شامل ی اودر خانه طفل داشته! شاید اهل خانه از کجا معلوم که اصال زندانبان کند،طفل نمی
اند، ضمنا زندانبانان رومی همه کهنه سرباز و مردانی همه بالغ و بزرگسال بوده خانواده و گماشتگان ـ

 مل بودند و محتمل است که فاقد فرزندان نابالغ بوده باشند.کا

پطرس بدیشان گفت: »( است.31ـ 31: 2فرض شده)اعمالی دیگر که از آن تعمید اطفال پیشنکته

توبه کنید و هر یك از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای 
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شما و همه آنانی که  "القدس را خواهید یافت. زیرا که این وعده است برای شما و فرزندانروح

کند پطرس در اینجا مردم را به توبه دعوت می ،«دورند یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند

زیرا که این وعده است »دهدو ادامه می دریافت خواهد کرد القدس راکه هرکه چنین کند هدیه روح

اند که منظور حاال برخی چنین استدالل کرده«. آنانی که دورند برای شما و فرزندان شما و همه

بجای  ،خی نیز فراتر رفته و با استناد به این آیهپطرس به طور مشخص تعمید کودکان است. بر
گیرند. بدون شک فرزندانی که در این آیات فرزندانشان که در راه دورند تعمید ییابی می عزیزان و

از بسیاری که »به آنها اشاره شده، شامل نسلهای آتی خواهند بود که به کالم خدا ایمان آورند

اند یا در مکانهای دور زندگی ی است که هنوز بدنیا نیامدهمنظور کسان« خداوند آنها را بخواند

 آورند.کنند که بعد از شنیدن کالم انجیل به آن ایمان میمی
( 01: 01ی کرنیلیوس)اعمالاند: خانوادهی بعدی که تعمید دهندگان کودکان به آن استناد کردهنکته

ل این اشخاص نیز باید گفت: کسانی که ( است. برای رد استدال05: 01ی لیدیه در )اعمالو خانواده
ی کرنیلیوس جمع شده بودند مطابق کالم، دوستان و نزدیکان بودند که کالم را شنیدند نه در خانه

رسد که او فردی مجرد است چون زمانی (. در مورد لیدیه چنین به نظر می00، 20: 01نوزادان)اعمال
کند و طبعاً خانواده شامل س خانه رفتار میکند همچون رئیکه رسوالن را به خانه دعوت می

ای به کودکان خدمتکاران او بودند. به فرض که او مجرد نبوده، اما در هر صورت کالم خدا اشاره
واقف به گناهکار بودن خودشان نیستند، به همین خاطر  کند. الزم به ذکر است که کودکان هرگزنمی

 هرگز تعمیدی نیز برای آنها وجود نخواهد داشت. اند پسمان بر نداشتهدر ایهیچ قدمی نیز 
نین استدالل نیز چکودکان در عهد عتیق است، برخی  «ختنه همسانی تعمید و»ی بعدی استناد بهنکته
ه رود کلذا انتظار می !شداز آنجایی که ختنه در گذشته شامل حال فرزندان قوم خدا میکنند؛ می
ول مشکل این فرضیه این است که تمام اص شود و همه تعمید بگیرند.ندان ایمانداران را نیز شامل فرز

ک آیه گیرد. درثانی، حتی یمرتبط با تعمید یعنی؛ ایمان، پذیرش، توبه و تحول روحانی را نادیده می
 ی این فرضیه باشد.در عهد جدید وجود ندارد که پشتوانه

 شود!؟آیا تعمید موجب پاکی گناهان می
این موضوع نیز یکی دیگر از اشتباهات فاحش در مورد تعمید آب است. تنها راه پاکی کامل از گناه، 
ایمان حقیقی به مرگ، خون و قیام عیسی مسیح در وجود هر شخص است که او را به تزهد و عدالت 
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است.  بیرساند و الییر. تعمید تنها یک عمل سمبولیک در اعالن ایمان درونی و قلدر حضور خدا می
 شود بلکه تعمید شهادتی است بر بخشیده شدن یکی تعمید، هیچ چیز بخشیده نمیبواسطهدر واقع 

 ایی ظاهری در یک مراسم نیست! بلکه تجربه. قابل توجه اینکه؛ تعمید آب، تنها یک مسئلهفرد
ندگی ز هر ایماندار ـ مرگ و قیام عیسی مسیح، اصل تعمیدروحانی است که مبتنی بر آن یعنی 

 کند.روحانی و جدید خود را بنا می

 تعمید چیست، آیا مقدار آب در انجام آن مهم است!؟
ور شدن، فرو رفتن و دفن شدن است. در معنی لغوی و به معنای یوطه« baptizo»تعمید در یونانی

 :0(،)مرقس31: 31: 1نیست)اعمالضمنی این کلمه مبتنی بر کالم خدا جای هیچگونه اظهار نظری 

 معنی« و کسیکه شهادت او را قبول کرد، مهر کرده است بر اینکه خدا راست است(»33: 3(،)یوحنا5

 باید به طور کامل آنمی در قدیم برای رنگ کردن نخ یا پارچه« رنگ کردن است»دیگر این کلمه
مین ود. بر هماند فاقد رنگ مورد نظر ببردند ـ اگر جایی از آن بیرون میرا در رنگ تهیه شده فرو می

انند در دمقدار آب در تعمید نیز مهم است. به طبع کسانی که تعمید کودکان را بالمانع می ،اساس
توان کودکان را به طور کامل در آب فرو برد. در برخی از کنند چون نمیاین مورد سفسطه می

ز استداللی گر نیپاشی به عنوان تعمید کامل هستیم، برخی دیکلیساهای فارسی زبان نیز شاهد آب
ه و به نحوی مبالغ مکان برای انباشت آب دارند. شاید فقدان ، کمبود آب وجوییمبتنی بر صرفه

 طبعانه باشد، اما واقعیت دارد.شوخ
شان را ن« پاک شدن»سمبولیک است و میزان جزئی آب، به صورت کلی  عملی هرچند که تعمید 

در  منتعمید یعنی  د ـبرروحانی تعمید را از بین میمعنای عمیق و  ناکافی بودن آب دهد، امامی
ی به معنای قرارگیری کامل در مسیح ام، تولد تازهاو قیام یافتهدر روح، با  کامالًمرگ مسیح مرده و 

  است.
توسط  «تعمید»ی قابل توجه و مهم در ارتباط با حقیقت تعمید در کتاب مقدس این است کهنکته

ر این ای بشده. چون عدهونانی و ییره[ به معنای شستشو بکار برده نمییهودیان]شامل یهودیان ی
وارد شدگان  یسل ی شستشوی کاهنین یا شده باورند که تعمید مسیحی، نوعی تغییر یافته و ساده

خواست به خدای اسرائیل ایمان این اساس اگر شخصی می در عهد قدیم است. بریهودیت دین به 
شد. اما هرگز این مراسم تعمید خوانده راسم و تشریفاتی یسل داده و طاهر میآورد پس از ختنه با م

 شد.نمی
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 چرا باید یک ایماندار تعمید بگیرد!؟

ومقام ل(. تعمید یک پیشنهاد نیست بلکه یک فرمان کتاب مقدسی است که توسط شخص مسیح ع0ُ

هر که ایمان نیاورد بر او  هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و اما(»01: 01شده)مرقس

 (.21ـ 01: 21متی«)حکم خواهد شد

آنگاه عیسی از (»07ـ 03: 3شخص مسیح به عنوان یک نمونه و الگو تعمید گرفت)متیچون  (. 2

جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. اما یحیی او را منع نموده، گفت: من احتیاج دارم 

آیی؟ عیسی در جواب وی گفت: االن بگذار زیرا که ما را نزد من میکه از تو تعمید یابم و تو 

همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. اما عیسی چون تعمید یافت، فورا از آب 

برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر 

 «.است پسر حبیب من که از او خشنودماین  رسید که آسمان درآید. آنگاه خطابی از وی می

گیری کلیسا، ایمانداران را در تعاقب فرمان مسیح تعمید شکل (. رسوالن مسیح در قرن اول3ِ
 (.01ـ 00: 01(،)اعمال07ـ 37: 2دادند)اعمالمی

کنید و تعمید توبه »کند که. خداوند دعوت می(. تعمید تصویرگر اطاعت و فرمانبرداری است0

کنیم. بعد در ی دل، توبه می(. ما دعوت خداوند را اجابت کرده و در نهانخانه31: 2اعمال«)گیرید

در واقع این یسل تصویری  گذاریم.زمان تعمید گرفتن، این اطاعت روحانی را به نمایش عموم می

 «. نگاه دارید اگر مرا دوست دارید، احکام مرا(»05: 00)یوحنااست از اطاعت روحانیکامل 

 تعمید برای چه کسانی است!؟

 "ایمان"هرکه (»01: 01آورده باشند)مرقس "ایمان"تعمید تنها مرتبط با افرادی است که به مسیح 

ت سر آنها را پش باید هر مسیحی حقیقیربی هستند که میتجا ،ایمان و تعمید« آورده تعمید یابد

 به عنوان نمونه: بگذارد.
ون به خ "ایمان"ای بودند که با از ایمان تعمید گرفتند. آنها یهودیان دو رگه ـ سامریان بعدالف 

 مسیح تعمید یافتند.
 (.31ـ 35: 1ـ خواجه سرای حبشی نیز بعد از اینکه ایمان آورد تعمید گرفت)اعمالب 
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 (.01ـ07: 01ی امتها بعد از اینکه ایمان آورد تعمید گرفت)اعمالـ کرنیلیوس به عنوان نمایندهپ 
(. بنابراین تعمید تنها در انحصار 5ـ 0: 01ـ شاگردان یحیی بعد از ایمان تعمید گرفتند)اعمالت 

 افرادی است که به مسیح ایمان داشته باشند.

 شرایط و ارکان تعمید چیست!؟

ـ 00: 01(،)اعمال00: 2س آن تعمید است)اعمال(ـ شنیدن و پذیرش کالم خدا شرط ایمان و در پ0َ

 «.چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند(»5: 01عمال(،)ا05

القدس به یقین برسد که حقیقت را در مسیح (ـ الزام به شنیدن حقیقت یعنی شخص توسط روح2

چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس و سایر رسوالن گفتند: ای برادران (»37: 2یافته است)اعمال

 «.چه کنیم؟

دیگر از ارکان الزم برای دریافت تعمید است. توبه در اینجا به معنای بازگشت کامل (ـ توبه یکی 3
 (.31: 2به سوی خداوند و تجدید افکار است)اعمال

  (.37، 02: 1(،)اعمال01: 01ی عطف و تولد تازه است)مرقس(ـ ایمان نقطه0
کاندید دریافت تعمید  ،اندالقدس شده(ـ اشخاصی که ایمان آورده و مطیع کالم خدا و روح5

شود چه باید لیکن برخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته می(»1: 1هستند)اعمال

 (.01: 22اعمال«)کرد

زیرا (»01ـ 1: 01(ـ اعتراف و نداشتن شک و تردید در اینکه عیسی مسیح خداوند است)رومیان1

ان آوری که خدا او را از مردگان اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایم

شود برای عدالت و به زبان اعتراف برخیزانید، نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده می

 «. شود بجهت نجاتمی

: 1)رومیانرا در حضور خدا محکوم نکند تعمید گیرنده، او (ـ داشتن ضمیر پاک، یعنی وجدان7ِ

یز برای گناهان یك بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای زیرا که مسیح ن(»21ـ 01: 3پطرس0(،)0

ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مرد، لکن بحسب روح زنده گشت، و به 

آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند، که سابق نافرمانبردار بودند 
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شد، که در آن جماعتی کشید، وقتی که کشتی بنا مییهنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار م

 «.قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند

به تمامی امتها رفته و آنها را شاگرد سازید و »(گفت:21ـ 01: 21مسیح در)متی (ـ شاگرد بودن.1

برای یک حرکت و  ،در اینجا فرمان مسیح« القدس تعمید دهیدایشان را به اسم پدر، پسر و روح

باید در نام سه اقنوم تثلیث رجحان داده شود. امروز متاسفانه برخی کلیساها خدمت جهانی است که می
ی تعمید برای هر شخص این الزمه دهند در صورتی کهبه محض ورود هر ایمانداری او را تعمید می

شاگرد سازید و سپس  هیت نجات و پیام مسیح را درک کند ـما هدف،»؛ در مقطع اولاست که 
 «. تعمید دهید

 ،کنند که بالفاصله بعد از نجاتآنها  استدالل خود را از عمل شاگردان در قرن اول مستند می
د که یهودیانی بودن ،که تعمید یافتگان در آن زمان دادند، اما باید توجه داشتایمانداران را تعمید می

آنها از قبل منتظر مسیح موعود بودند که به محض داشتند]مسیح و شریعت یهود آشنایی با  اکثراً
لیسا به کالبته این موضوع دلیل دیگری نیز داشت؛ شناختن او و اعالم خداوندی تعمید بگیرند[. 

 ما امروز آنقدر انحرافات و افراطکرد. اباید خود را از مذاهب جدا میسرعت در حال پیشرفت بود و می
توان چنین کاری کرد ـ کمبود معلم، عدم وجود حرکت است که نمیدر موازات کلیسا در حال 

پذیر برای شاگردسازی باشد، اطالعات کم ایمانداران از هدف ساختمان و سازمانی که مسئولیت
مسیحیت و خدای واحد حقیقی در سه اقنوم تثلیث، رشد روز افزون مسیحیان سیاسی، ارجاع 

های متعدد و... خصوصاً در ایران، منحرف، افکار و فلسفه های پناهندگی، بدعتها و کلیساهایکیس
افزاید. بنابراین شخص ایماندار نیاز دارد تا به شناخت الزم و ایمان کافی به تعلل در این امر مهم می

 در زندگی برسد تا بتواند تعمید بگیرد. 
ودتر از از آنها ز برخی ؛بدر اختیار و تشخیص رهبران است به این ترتی ی تعمیدامروز، مسئله مجمالً

ایماندار  نسبت به امانت و شناخت کنند و برخی ممکن استبقیه، نسبت به تعمید ایمانداران اقدام می
 در نظر دارند قدری در این کار صبوری کنند.برای مجامع خود فرضهایی که و پیش

 ضمنیت تعمید چیست!؟

یک عمل روحانی است نه ظاهری. با عمل تعمید همانگونه که پیشتر و تلویحا نیز اشاره شد. تعمید 
ت از تبعی گردیم، یعنیه طور سمبولیک در مرگ و قیام مسیح متحد و سهیم میما ایمانداران ب

یت و کنیم. انسانشویم و تبعیت جدیدی را در پادشاهی خداوند دریافت میپادشاهی شیطان آزاد می
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نسانیت جدید یا همان لباس عدالت را در مسیح به کنیم و ای آدم را دفن میهویت کهنه و پوسیده
 با نیروی نفسانی و جسمانی دیگر»کنیم:عمل تعمید اعالن می دهیم. درخودمان نسبت می

ه فرایبالی رسیدن ب زندگی را تا ،زندگی کنیم بلکه بر اساس حیات وافر و تازه در مسیح خوانیمنمی
 دهیم. ادامه می سلطنت با وی

کنیم که ما با مسیح مرده و با او زنده شدیم و از این اصل مرگ و قیام را اعالم میما  ،در تعمید
ی مرگ مسیح را در ابعاد جسمانی و مصلوب کردن تجربه هایمانلحظه به بعد هر ثانیه از زندگی

 ضمنیت تعمید، تجلی و تصویرگر سه نکته است:  :. بنابراین«نفس ابراز خواهد کرد

دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یا نمی(»00، 5ـ 3: 1یح)رومیانـ شراکت در مرگ مس0

یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به 

همین قسمی که مسیح به جالل پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. 

ال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. همچنین شما زیرا اگر بر مث

 «.نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده

و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم (»02: 2شویم)کولسیانـ در دفن او سهیم می2

 «.خدا که او را از مردگان برخیزانیدبرخیزانیده شدید به ایمان بر عمل 

پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، (»0: 3(،)کولسیان5ـ 0: 1شویم)رومیانـ در قیام او سهیم می3

 «.آنچه را که در باال است بطلبید در آنجایی که مسیح است، به دست راست خدا نشسته

 تعمید و مختونی
دارای نشانی  . این عهدانداز ابدی داشتبود که چشم عهد خدا با ابراهیم و ذریت او، عهدی روحانی

ـ 01: 07شیداشتند)پیدای نوزادان]ختنه[ را برمیای از پوست یلفهفیزیکی بود که بر اساس آن تکه
که در زیر  ]اسرائیل[اجرای این فرمان تمایزی بود میان قوم خاص خدا ؛واقع(. در0: 20(،)پیدایش02

یقی در قوم حق ،ی مردم دنیا. امروز این عهد و پیمان]ختنه[یا عامه هالتکردند و مشریعت او زندگی می
ت ی آن یسل تعمید است که بدون دسشود که مهر و عضویت تغییر یافتهخدا یعنی کلیسا اداره می

عمالی سمبولیک و ظاهری هستند که ضمنیت آنها را در باال و در دلهای ما انجام شد ـ البته هر دو اَ
افکار ما از اتصاالت و  به معنای رهایی که ی دلـ  تعمید آب سمبولی است از ختنهشرح دادیم 
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ـ 21: 2(،)رومیان0: 0(،)ارمیا1: 01(،)تثنیه05: 1)یالطیاناستمحرکهای نفسانی و جسمانی 

اید، به ختنه ناساخته به دست یعنی بیرون کردن و در وی مختون شده(»02ـ 00: 2(،)کولسیان21

سیله اختتان مسیح. و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده بدن جسمانی، بو

 «.شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید

ر عهد درسید، اما ای از پوست بدن به اثبات میبا برداشته شدن تکه در عهد عتیق ختنه در جسم و
. همانگونه که در عهد عتیق در ه استو تثبیت شد جدید در مرگ، خون و قیام مسیح برای ما مهیا

کردند، عیسی مسیح روز هشتم از مردگان قیام کرد. در عهد عتیق با روز هشتم ذکوران را ختنه می
شد، اما در عهد جدید به انجام ختنه، آن ذکور]پسر[ عمالً یک اسرائیلی و قوم خاص خدا خوانده می

شود و ما عضوی از بدن و قوم حقیقی خدا نسبت داده میهنگام تعمید، نام عیسی مسیح به ما 
 گردیم.محسوب می

 به چه اسمی تعمید بگیریم!؟
از ابتدا اشاره کردیم که مسیح به شاگردانش فرمود؛ به اقصای جهان رفته، امتها را شاگرد سازید و با 

تثلیث]پدر، اقنوم (. امروز ما تعمید را در نام سه 21ـ 01: 21القدس تعمید دهید)متینام پدر، پسر و روح
داخت، یم پرادامه به آنها خواه به دالیلی که در ،کلیسا اول ، اما در قرونگیریممی القدس[پسر و روح

ـ امروز نیز برخی از فرقهایمانداران در نام عیسی مسیح تعمید می ونلی اززهای منحرف مانند جیگرفتند 
در صورتیکه  دانند،ید را تنها در نام عیسی میها با استناد به آیاتی از اعمال رسوالن، تعمیا برآنهامیست

آوردند به ه در قرن اول تمام کسانی که به عیسی ایمان میاین کار رسوالن از این جهت بود ک
 گرایی[. دیت گرایش داشتند]یهودییهو

ا وجود شناختند، اما بآنها را می کامالً القدس نداشتند، چونذیرش پدر و روحهیچ مشکلی با پیهودیان 
دا عنوان پسر خا به اینکه عیسی مسیح بارها در عهد عتیق در لباس فرشتگان ظاهر شده بود او ر

ه با ک زمانی ،معروف خود یاولین موعظه روز پنطیکاست و به همین جهت پطرس در پذیرفتند!نمی
ام داده و خداوند خدا همان عیسی ناصری را که شما کشتید، قی»کرد گفت:یهودیان صحبت می

جسم دس به تالقی روحاال بواسطهح ی که مجرمِ قتل عیسی ناصری بودندیهودیان درواقع،«. ساخت
یز در نیم؟ پطرس نو از پطرس پرسیدند حاال چه ک آورده بودند به عنوان شخص دوم تثلیث ایمان او

حقیقت و  در«. حاال که فهمیدید چه کردید و عیسی کیست در نام او تعمید بگیرید»جواب آنها گفت:
 محبت عیسی کرد و هم ابرازاین سخن هم از ییرت پطرس نسبت به مسیح تراوش می ،به نحوی
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 آمد. در ادامه به چند یاداشتنسبت به مصلوب کنندگانش بود که از قلب و دهان پطرس بیرون می
 کند:کنیم که تعمید در نام مسیح را در کلیسای اولیه توجیح میو نکته اشاره می

نطیکاست، پی کلیسای کاتولیک چنین آمده؛ تعمید مسیحی از این قرار است، پس از ـ در دانشنامه الف
رسوالن در نام عیسی مسیح تعمید دادند. به بیانی دیگر آنها در عیسی که خود را در راه نجات بشر 

 (.31: 2تقدیم کرد تعمید دادند)اعمال
ـ تعمید درنام مسیح به مفهوم عبور کردن از مراحلی است که عیسی از آنها عبور کرده است. او  ب

 کنیم.از ما دعوت کرده تا در پی او حرکت 
نوشته: جای شگفتی « نماد مسیحی»[ زیر عنوان 210ـ ژان کالون در کتاب خود]جلد چهارم صفحه پ

القدس دادند در حالیکه دستور داشتند در نام پدر، پسر و روحنیست که رسوالن مسیح با نام او تعمید می
 گردد.شود در مسیح جمع میتعمید دهند، زیرا هرچه در تعمید از جانب خدا عطا می

ـ تعمید، مرگ شریعت کهنه و پذیرش آن با نماد ختنه بود که همه در عیسی خالصه و محقق  ت
 شد.
ما ا ،القدس تعمید دهندکه در نام پدر، پسر و روح ـ هرچند که رسوالن دستور دیگری داشتند ث

عمید و تکند خواند و اعتراف میسیح را میاسم متعمید گیرنده :»چنین است معنای این اصالحیه
تقدیم  کند. بنابراین تعمیدگیرنده به عیسیمی جاری بر تعمید گیرندهاسم عیسی مسیح را  دهنده نیز

 (.7: 2)یعقوب«گردد. او از این پس مدافع روش مسیح و سرباز خداوند استشده و با او متحد می
ـ مسیح از شاگردانش خواست تا تعمید بگیرند و با این عمل نشان دهند که به طور کامل به او  ج

ی ملکوت او به ملل مختلف اعالم شود تا شاگردان او از هر اند، مسیح فرمان داد تا مژدهتقدیم شده
ها در انحصار ( این بدین مفهوم بود که عمل نجات خدا، دیگر و تن00: 20ملتی فرا خوانده شوند)متی

تین ییر اش نخسشدند. کرنیلیوس و اهل خانهمی ملت یهود نبود. یهودیان از بدو تولد به خدا تقدیم
گرفتند نشان یهودیانی بودند که حقیقت مسیح را پذیرفته و تعمید گرفتند. کسانی که تعمید می

 اند.ی خود مردهدادند که نسبت به زندگی گذشتهمی

یا »د آیاز یک زندگی جدید است، یعنی زندگی که در آن خدا جای اول را داردـ خروج از آب نما د

دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چونکه در نمی

موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جالل پدر از مردگان 

 (.0ـ 3: 1رومیان«)در تازگی حیات رفتار نماییم برخاست ما نیز
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 شام خداوندو یکم:  بخش بیست
مبحث مهم دیگر در ارتباط با زندگی عملی مسیحی بعد از تعمید آب، عشای ربانی یا شام خداوند 
است. بر خالف تعمید آب که اتحاد خود را در مرگ و قیام مسیح، یک بار برای همیشه در طول 

دهیم، شام خداوند مراسمی دائمی و همیشگی است که زندگی ایمانی به دنیا و فرشتگان شهادت می
ی معرفی گوناگوناسامی زیر عنوان در کالم خدا عشاء ربانی ی کلیسا گنجانیده شده. کرراً در برنامهم

« مشارکت. »(20: 01قرنتیان0)«میز یا سفره خداوند»(. 21: 00قرنتیان0«)شام خداوند»شده: 
 مقدس شکرگزاری یا انجام مراسمر برخی کلیساها از واژه یوکاریس به معنای (. د01: 01قرنتیان0)

 شود.برای شام خداوند استفاده می

 چه کسی آن را مقرر کرد!؟

ـ 21: 21(ـ مسیح در زمان عید فصح این مراسم را با شاگردانش برای اولین بار بجا آورد)متی0

و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و (»25: 00قرنتیان0(،)21ـ 05: 22(،)لوقا21ـ 22: 00(،)مرقس21

 «.جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنیدگفت: این پیاله عهد 

ه که با الهام و مکاشف پولس رسول بود ،(ـ دومین شخص بعد از مسیح که این مراسم را مقرر نمود2
را به عنوان یک فریضه به کلیسای ییر یهودی آن زمان آن را بجا آورد و جزئیاتش ، از جانب مسیح

 ارجاع داد.

 ای مراسم عشاءسمبوله

تا در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید و (»31: 22(،)لوقا20: 01قرنتیان0(ـ میز یا سفره،)0

 اکتبه مشارکت، شر ؛ اشارهمیز یا سفره«. ها نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنیدبر کرسی

در جوامع انسانی نیز همیشه سفره محلی برای گردهمایی  کنیم.ی است که ما در آن تجربه میو رفاقت

اینك بر در (»21: 3(،)مکاشفه5: 23(،)مزمور1ـ 5: 25و مشارکت یک خانواده بوده است)الویان

ایستاده میکوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام 

 «. خواهم خورد و او نیز با من
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خوانیم، آیا شراکت در پیاله برکت که آن را تبرک می(»01: 01قرنتیان0(،)01: 22ـ نان،)لوقا(2

ره از پا ای. نان نمونه«کنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره می

داد  خوردند، عیسی نان را گرفته، برکتو چون ایشان غذا می(»21: 21)متیاست شدن بدن خداوند

ولی سمب ، و همچنین نان«بدن منبگیرید و بخورید این است  ره کرده، به شاگردان داد و گفت:و پا

ی قربانی فصح ـ تمام نظام قربانی در عهد عتیق همگی به این موضوع یعنی نان و بدن است از بره
ی ( نان سمبولی است از کلیسا در مقوم بدن روحان51ـ 01: 1مسیح اشاره داشتند)یوحنا

 (.21: 00(،)27، 02: 02(،)07ـ 01: 01قرنتیان0مسیح)

ای گرفته، شکر نمود و گفت: این را پس پیاله(»21ـ 07: 22(،)لوقا01: 01قرنتیان0(ـ شراب،)3

گویم که تا ملکوت خدا نیاید، از میوه مو دیگر بگیرید و در میان خود تقسیم کنید. زیرا به شما می

شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت: این است جسد من  نخواهم نوشید و نان را گرفته،

شود، این را به یاد من به جا آرید و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت: که برای شما داده می

شراب سمبول خون مسیح است ، «شوداین پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می

و پیاله را گرفته، شکر (»27: 21ریخته شد)متیو تثبیت عهدی جدید آمرزش گناهان ما برای  که

 (. 25: 00قرنتیان0(،)21: 22(،)لوقا20: 00مرقس«)نمود و بدیشان داده، گفت: همه شما از این بنوشید

 های عشای ربانی در عهد عتیقنمونه

م او با تقدیم ده یک از ینائ اهیم،صدق پادشاه شهر سالیم به ابرالف(ـ نان و شراب تقدیمی ملکی
جنگی خود به ملکیصدق از او نان و شراب دریافت کرد. ده یک سمبول؛ تسلیم، تقدیم و اطاعت 
کامل به رهبری و فرمانروایی ملکیصدق به نیابت از خدا بود که در نان و شراب در سمبول مشارکت 

را به عنوان کهانت و پادشاهی خداوند کهانت ملکیصدق  ،با هم سهیم شدند. در این مقطع ابراهیم
دقیقا همان کاری که ما در میز شام خداوند در عهد  ی معهود اعالن نمود.در آن سفره خود پذیرفت و

 کنیم. جدید آن را اعالم می
ی نوشیدنی تشکیل ی اجتماع از یک میز و دوازده قرص نان و هدیهب(ـ میز نان تقدمه در خیمه

و کروبیان بالهای (»21: 25ای تلویحی به شام خداوند در عهد جدید بود)خروجاشارهشده بود که 
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خود را بر زبر آن پهن کنند، و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند. و رویهای ایشان به سوی 

(. نان تقدمه یا 1ـ 5: 20الویان«)یکدیگر باشد، و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد

نیز معروف بود ـ یعنی نانی که در ابعاد روحانی از حضور  «چهره یا حضور»ی به نانر، در عشهادت
معنای حقیقی و تاریخی آن به معنای  کرد.قی و شخصیتی صحبت میی خدا در ابعاد اخالو چهره

نانی بود که در حضور خدا و قدس او قرار داشت. این نان تنها خوراک کاهنین بود و هر روز توسط 
گردید. این حرکت در معانی ضمنی و روحانی به پاکی، تقدس و تازگی نان تازه تعویض میآنها با 

گی ی کاهنین در حضور خدا اشاره داشت که عاری از هرگونه تغییر از نظر ماهیت، کهنهیذای روزانه
 و آلودگی بود. 

شویم و در این مشارکت میکهنه خطاب ی ما ایمانداران در عهد جدید با دعوت به کهانت، همهامروز 

و هدیه ریختنی آن یك ربع هین بجهت (»7: 21ی نزدیک و صمیمانه با خدا قرار داریم)اعداددر رابطه

 (.31ـ 23: 25)خروج،«ای باشد، این هدیه ریختنی مسکرات را برای خداوند در قدس بریزهر بره

سال  01در صحرا آنان را عتیق[  پ(ـ منّ آسمانی، این نان به هنگام عبور قوم خدا]اسرائیل عهد
شد. خدا از صخره به ایشان آب از آسمان به شکلی مانند برف نازل می تغذیه کرد. این نان یا منّا

 نوشانید که هر دو سمبولی از میز شام و مشارکت با خداوند بودند.
رکت شااز مت(ـ نان و روین پیرزن صرفه صیدونی در زمان قحطی و برکت آن بدست ایلیا، سمبولی 

عاد در اب . این موضوعکه در عصر خود، سه سال و نیم به طول انجامید و تدارک خدا برای قومش بود
خدا قوم خود را به طور کامل در ابعاد  که اشاره دارد و جفای هفت ساله روحانی به دوران آخر زمان

روحانی آماده و تغذیه خواهد کرد. ایلیا برای اینکه بتواند در مقابل انبیای بعل بایستد نیاز داشت که 
ی خود آماده و ـ خداوند همه چیز را برای خادمینش به جهت پیشبرد اراده به طور کامل تغذیه شود

مشارکت و تغذیه از کالم کامل و مصفای  ابعاد روحانی به این موضوع درو همچنین ند. کمهیا می
 (.02(،)مکاشفه07پادشاهان0)نیز متمرکز است خدا

ـ 0: 01پادشاهان0)ث(ـ ایلیا به مدت چهل روز با کمک فرشته و تغذیه از آب و نان ساده زنده ماند

خویشتن و خودش سفر یکروزه به بیابان کرده، رفت و زیر درخت اردجی نشست و برای (»1

مرگ را خواسته: ای خداوند بس است! جان مرا بگیر زیرا که از پدرانم بهتر نیستم. و زیر 

ای او را لمس کرده به وی گفت: برخیز و بخور و درخت اردج دراز شده خوابید و اینك فرشته
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ای از آب بود پس خورد و چون نگاه کرد اینك نزد سرش قرصی نان بر ریگهای داغ و کوزه

د و بار دیگر خوابید. و فرشته خداوند بار دیگر بر گشته او را لمس کرده و گفت برخیز آشامی

و بخور زیرا که راه برای تو زیاده است. پس برخاسته خورد و نوشید و به قوت آن خوراک 

های ی ارابهدر پایان این دوره ایلیا بوسیله «.چهل روز و چهل شب تا حوریب که کوه خدا باشد رفت

 وارد ابعاد جالل شد. آتشین
یان ی اسرائیلبر چهارچوب درب خانهباید خون بره قربانی بعد از ریخته شدن می ،ج(ـ در شب فصح

ه جهت ب ی خداوند مصون بمانند و گوشت او بعد از بریان شدن بر آتششد تا از داوری فرشتهزده می
ی مسیر و خروج از مصر توانایی الزم را داشته باشند. این موضوع شد تا برای ادامهخورده می قوت

کرد که ما آن را در عهد جدید به اجرا ی کاملی از مشارکت با خداوند را در میز او بازگو مینیز نمونه
ح[ ام عیسی مسی، جایگزین شام خداوند]مرگ، دفن و قیدر عهد عتیق گذاریم. درواقع فصحِ خروجمی

 ی خود قرار داده است:ی اساسی را در زیر مجموعهدر عهد جدید شد که باالجماع شش نکته

ی مصائبش، شام فصح را با ـ مسیح تمایلی شدید داشت که قبل از مصلوب شدن و تجربه1

 (.25ـ 22: 00(،)مرقس21ـ 21: 21(،)متی21ـ 03: 22شاگردانش بخورد)لوقا

 لی حقیقی و قربانی کامعنوان برهشام در نظام قربانی عهد عتیق به مسیح به ها و احـ تمام بره2

علق به نگونه که فصح متاشاره داشتند که از بنیاد عالم برای گناه بشر تدارک دیده شده بود. به هما
توان گفت شام خداوند بود. می ی جدیدآیاز پیمان و عهد بود، شام خداوند در باالخانه، عهدی کهنه

عبرانیان (،)30ـ 30: 30(،)ارمیا21ـ 21: 21با خداوند در عهد هستند)متی کهکسانی است  علق بهمت
1.) 

در این  ی یکساله این بود کهدلیل انتخاب بره بود.یکساله و بدون عیب می بایدی فصح میبرهـ 3

ی بزرگتر برهکودکی بود و ر در ی کوچکتسن آنها در بیشترین نشاط، قوت و سالمتی هستند. بره
سی عی ؛خورد. در تحقق این موضوعمسائل پیری، فرسودگی و از کار افتادگی در آنها به چشم می

رگ بود ی مربانی شد، او نه پیامبری پیر و هفتاد ساله و در آستانهمسیح در جوانی و در اوج نشاط ق
ج ی سالگی کامال در اودر سن س خبر باشد. وید بیتجربه که از عواقب کارهای خوکودکی بیو نه 

 (. 01ـ 31: 21)خروجای یکساله در جلجتا قربانی شدقویترین وضعیت خود به مانند بره جوانی و
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و ایشان را با طال و نقره بیرون (»37: 015)مزمورتوانست در آنجا باشدـ هیچ شخص ضعیفی نمی4

 تمامی قوم با ثروت و دولت و جالل از مصر خارج شدند. «آورد که در اسباط ایشان یکی ضعیف نبود

 این وضوع نیز اشاره به تجهیز ایمانداران درراستای شناخت خدا و پری روح در ابعاد روحانی دارد.

شت، ای ابدی به یادگار گذاـ مسیح خون و بدنش را به یادگاری برای تمام نسلها به عنوان فریضه 5

: 5قرنتیان0همیت قربانی خود به جهت فدیه گناهان تمامی بشر اشاره کرد)وی با بیان این موضوع به ا

خمیرمایه هستید پس خود را از خمیر مایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بی(»7

قربانی گاو و گوسفند هرگز قادر به بخشش و «. زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است

 .مبارک عیسی و خون ی خدایگانه قربانی ، مگریستپاکسازی گناهان بشر ن

ر بازگردند. به مص صورتی که هرگز نتوانستندی فصح موجب آزادی عظیم قوم اسرائیل شد به ـ بره6

 آنها از داوری عظیم مصر]سمبول نظام دنیا[ در امان ماندند.

 ربانی در عهد جدید های عشاینمونه

کند. این طعام ی خداوند را بازگو میبه وضوح شراکت در سفرهی پنج نان و دو ماهی واقعهالف ـ 

پس جماعت را فرمود تا بر زمین (»1: 1بدست رسوالن در بین مردم تقسیم شد)مرقس ،آسا معجزه

بنشینند؛ و آن هفت نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به شاگردان خود داد تا پیش مردم 

 «. گذارند. پس نزد آن گروه نهادند

(. آنها در روز اول هفته]یکشنبه[ با 00ـ 7: 21توسط پولس و کلیسا)اعمال عشاء مراسم ب ـ انجام
 شدند.ای روحانی که خداوند برای آنها تدارک دیده بود سهیم میتغذیه از نان و پیاله در سفره

اوند ی خدسفره همگی در ،ی پنطیکاست در قرن اول و ایمان آوردن بیست هزار نفرپ ـ بعد از واقعه
 (.07ـ 02: 2سهیم شدند)اعمال

کرد ـ ت ـ عیسی در میان شاگردانش همیشه به عنوان شخصی شناخته شده بود که نان را پاره می

و چون با ایشان نشسته بود نان (»30ـ 31: 20آورنده یذای آسمانی)لوقا ی طعام در مقامتقسیم کننده

داد. که ناگاه چشمانشان باز شده، او را شناختند و در  را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان

سوخت، وقتی که در راه با ساعت از ایشان غایب شد. پس با یکدیگر گفتند: آیا دل در درون ما نمی
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کرد؟ و در آن ساعت برخاسته به اورشلیم مراجعت نمود و کتب را بجهت ما تفسیر میما تکلم می

گفتند: خداوند در حقیقت برخاسته و به با رفقای خود جمع شده می کردند و آن یازده را یافتند که

 «.شمعون ظاهر شده است

 (.00قرنتیان0کند)ی به قرنتیان در مورد اهمیت شام خداوند صحبت میث ـ پولس در رساله
ج ـ بعد از قیام، عیسی مسیح به مدت چهل روز با شاگردانش بر زمین ماند تا در مشارکتی متوالی ـ 

تاریخ حضورش در ابعاد زمان و مکان تا  های عهد عتیق را در مورددن یذا ـ کتب و پیشگوییخور
 برای آنها بازگو کند. به ابعاد روحانی

 ای شرکت کنیم!؟با چه تفکر و روحیه

و چون وقت رسید با دوازده رسول (»05ـ 00: 22ـ داشتن اشتیاقی قلبی به مانند خداوندمان)لوقا0

نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم، این فصح را با شما ایشان گفت: اشتیاق بیبنشست. و به 

 «.بخورم

زیرا که به ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، (»1: 00,  2: 0ـ نزدیک شدن با ایمان)عبرانیان2

یکن للکن کالمی که شنیدند بدیشان نفع نبخشید، از اینرو که با شنوندگان به ایمان متحد نشدند. 

بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید، الزم است که ایمان 

 (.23: 00رومیان«)دهدآورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا می

و شکر نموده، پاره کرد و (»25ـ 20: 00قرنتیان0ـ به یادگاری از کار خداوند آن را بجا آوریم)3

شود. این را به یادگاری من به جا بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میگفت: بگیرید 

آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت: این پیاله عهد جدید است در خون من. هر گاه این 

 «.را بنوشید، به یادگاری من بکنید

ام ای شکرگزار به میز شبا روحیهنیز برداشت و خدا را شکر کرد ما ـ  همانگونه که مسیح پیاله را 0

ای گرفته، شکر نمود و گفت: این را بگیرید و در میان پس پیاله(»07: 22خداوند نزدیک شویم)لوقا

 «.خود تقسیم کنید
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ـ تمییز بدن و خون مسیح رکن اصلی شرکت در میز شام خداوند است. یعنی هم ماهیت، شخصیت 5
لیسا ک ر مقوم بدن او به خوبی درک کنیم. مثال بدانیم:را د و عملکرد مسیح را بشناسیم هم کلیسا

شوند؟ چیست و چه فرامینی را در دستور کار خود دارد؟ اعضای آن چرا یک بدن جمعی خوانده می

پس هر که (»31ـ 27: 00قرنتیان0)؟ و..کنندآنها به صورت فردی و جمعی چه اهدافی را دنبال می

و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. به طور ناشایسته نان را بخورد 

اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر 

کند. از نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیخورد و مینوشد، فتوای خود را میخورد و میکه می

 «. انداند و بسیاری خوابیدهیف و مریضاین سبب بسیاری از شما ضع

ی خداوند به مفهوم قبول توقعاتی مهم است. اوالً تنها اجرای مراسم مشارکت در سفره ،از نظر پولس

و همه همان خوراک روحانی را »کندیادآوری می( 5ـ3: 01قرنتیان0نیست! پولس در) کافی

آشامیدند از صخره روحانی که از میخوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند. زیرا که 

آمد و آن صخره مسیح بود. لیکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود، زیرا که در بیابان عقب ایشان می

توان از افراط بنابراین چه کنیم تا در این خوراک شراکتی شایسته داشته باشیم!؟ می« انداخته شدند

دام م تمییز بدن خداوند تنها این نیست که در اجرای مراسمها در قرنتیان نکاتی را آموخت. و تفریط
 و یا به هنگام حضور از مستی پرهیز کنیم و حتی به این معنی مباشیخود  مراقب افکار و یا رفتار

به طور همزمان امتناع ی شیطان و خداوند نیست که از حضور یافتن بر سر سفره مباهات هم
مام باشیم و تی ما یک بدن میکه همه خون به این معنا است ایم. در حقیقت تمییز بدن وورزیده

وار دولتمندی که فقیر را خ دهند.برادرانی که بر سر سفره خداوند هستند بدن خداوند را تشکیل می
م تمام خوراک و نیز تقسی اقع کلیسای خداوند را حقیر شمرده، این موضوعی است کهشمارد، در ومی

(. متیقن او قصد 33: 00گفت: منتظر یکدیگر باشید)دهد. پولس میرار میالشعاع قاموال را تحت
شراکت در نان واحد ام مقدس خداوند تمایز قائل شویم، چون داشت میان یذای معمولی و روزانه و ش

 د،د. مسیحیان بر سر میز شام خداونمفهومی بیش از این دار ه خداوند به ما منتقل ساختهو دریافت آنچ
یل ل هم در بدن و خون عیسای مصلوب شراکت دارند و هم جملگی بدن او را تشکدر عین حا

 کنند.دهند و با هم مشارکت میمی
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عنی ی مواضع و اهداف ایمانی تفتیش کنیم،ـ قبل از شرکت در شام خداوند، قلبهای خود را نسبت به 1
القدس به این روشنگری برسیم که آیا در عدالت خداوند و یکدلی با خواهران با اتکال و تسلیم به روح

نوشد، خورد و میزیرا هر که می(»21: 00قرنتیان0ایم)و برادرانمان در موضعی درست قرار گرفته

 «.کندنوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیخورد و میفتوای خود را می

زیرا ما که بسیاریم، یك نان (»07: 01قرنتیان0تحاد با مسیح، ذهنیت اصلی این مشارکت است)ـ ا7

 «. یابیمباشیم چونکه همه از یك نان قسمت میو یك تن می

و احترام نسبت به دیگران برای شرکت در این مراسم قدم ـ به انتظام و رعایت نوبت 1

 «.شدکردیم، حکم بر ما نمیمی اما اگر بر خود حکم(»30: 00قرنتیان0برداریم)

الزم است  ایم. پسـ با این ادراک دست به پیاله ببریم که ما تنها در مسیح به این لیاقت نائل آمده1
القدس هر یرور و منیت در وجود ما داوری شده و به آنها اعتراف کنیم، که در زیر داوری و نفوذ روح

کنم که خون مسیح پوشش ابدی من در مقابل می سپس با شکرگزاری بگوییم: ای خداوند اعتراف
 «.آمین»امآمده ی خون مسیح و این پوشش به حضور توقدوسیت تو است و من تنها بواسطه

ی مرگ با نگاه کردن به عقب لحظه : میز مشارکت با خدا نزدیک شویم ـ ما در سه بُعد فکری به01
، نشینیم که مسیح قیام کردهرا به نظاره می ابعاد آسمانی ایمان ی دوم، باآوریم. در مرحلهاو را بیاد 

 یحلهدر مر و کنددر مقام کاهن اعظم بر دست راست حضرت اعلی نشسته و مدام برایمان شفاعت می
 دوزیم یعنی انتظار برای آمدنش.رو چشم می سوم به دوران پیش

 زمان برگزاری مراسم عشاء
به آن خواهد  روب و وقت شام باشد چون زیبایی خاصیدر ی عشاء ی اجرای مراسملحظه ترجیحاً

صورت گرفته، اما اگر در  ]عصر[تمام وقایع مرتبط با این موضوع در وقت شام از این جهت که داد
مهم، درک این مسئله در ابعاد روحانی . زیرا که وقت دیگری نیز آن را بجا آوریم خالی از اشکال است

اما  ودند،با مسیح ب چند روز قبل وجود اینکه با  کند: شاگرداندر این ارتباط عهد جدید بیان می است.
به محض اینکه مسیح نان را  او را نشناختند، ولی حاال که در راه عموآس در کنارشان نشسته

رای بای شکست]کالم را گشود و از آن تغذیه کردند[ او را شناختند. دیدن عیسی به عنوان ادله
ور جدید باید حضدانستند. آنها میرستاخیزش کافی نبود! قبل از آن نیز شاگردان او را یک نبی می

؛ یعنی کتب را در کنار حیات جدیدشان در مشارکت با او قرار جستندعیسی را در چیزهای دیگری می
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ر از االهیات افکاری پ ،ایمانداری که فاقد مکاشفه باشد. ـ این ترتیب به معنای مکاشفه است دادندمی
از حیات وافر و  ادراک ذهنیت او را با فقدان د ونکشکهنه و وابسته دارد که مدام او را به عقب می

ان دهند، هموافد در مسیح در پس موضوعاتی ییر اصولی و سیستماتیک مداوم در حاشیه قرار می
اما عیسی در آن و نابینا بودند. کردند ادراکی که شاگردان مانده در راه عموآس از آن تبعیت می

مشارکت معهود، این کار را برای آنها انجام داد؛ عیسی ماهیت، شخصیت و عملکردش را در کنار 

ان باز شد و عیسای رستاخیز ناگاه چشمانش»موسی و انبیای کتب مقدسه در موازات هم قرار داد

 (.35ـ 03: 20لوقا«)ا شناختندکرده ر

 رـکالم آخ
ی موثر مسیحی قرار دارد و آن باشیم که در ماورای هر تجربه بدنبال آن اصل اساسیپس بیایید  

ی ما تابع قدرت، فرمانبردار و متوکل . امروز همهکندعیسی مسیح خداوند است که ما را هدایت می
در و ابخشد. ت میروح او به ما در تمامی جهات قدربه او هستیم، بنابراین؛ مسیح نیروی ما است و 

در شرایطی خارج از ابعاد نفسانی و فرسایش، در حیاتی روحانی  یک روز کامال جدید در عهدی تازه و
  .در عقب او حرکت کنیم داف خود را در ما به کمال برساندخواند تا به روزی که اهما را می و ابدی

 بود که او برایم یارد و این جریمهمسیح به جای من مُ»که هر کدام از ما باید به این درک برسیم 
ن به طر آپرداخت کرد. بنابراین هرچند هنوز در قبال گناه خود مسئول و مجرم هستم، اما دیگر به خا

. صلیب مسیح رضایت کامل خدا را بجا «عیسی دیون مرا پرداخت کرده خدا مدیون نیستم، چون
فایت ست، صلیب مسیح کخواهد به همین دلیل هیچ اقدام دیگری نیاز نیآورد. خدا چیز بیشتری نمی

دارد چون هیچ گناه و فسادی وجود ندارد که خون مسیح نتواند آنرا کفاره کند. هیچ کس نیست که 
نی باشد، ددر وضعیت نابخشودنی باشد. لهذا هر چقدر گناه یک انسان در منظر دنیا سنگین و نابخشو

 کند.میکفایت  نزد خدا عدالت کامل آن شخصپوشش  و  صلیب مسیح برای بخشش
گستر تو آگاهانه زندگی کنم و تنها سخن حضور سایه خواهم یاریم کنی تا در زیرخداوندم از تو می

ام را با تو را بشنوم و تمامی تفکراتم به مثابه حمد و پرستش تو باشد. تمنایم این است که نیات قلبی
ه شایسته نمایم و آنگونه ک عطای فیضِ ییر قابل توصیفت پاک گردانی تا بتوانم تو را کامال محبت

است تسبیح بخوانم، ایمان و اعتماد کامل دارم که تو آنرا به لیاقت یگانه فرزندت و خداوندمان عیسی 
 .«آمین»عطا خواهی نمود

 


