
MIGHTY CHRIST

Touching Glory

R. C. SPROUL

=========
Ebrahim Ahmadinia

ستفهر
مقدمه

بخش دوم : اعمال ع{سىبخش اول : ع{سى ك{ست؟
ه٧- ن{از به كفار١- پسر انسان

خر|د٨- گناه و باز٢- نبى و مس{ح
 ما٩ì- مس{ح فد|هاز مس{ح٣- ر

كت |ا لعنت؟١٠- بر٤- ع{سى خداوند است
١١- تقو|ت ا|مان ما٥- جالل خدا

 ا|مانìگى به وس{لهد١٢- عادل�شمر٦- اسقn جانهاى ما

مقدمه
جن و مرگ وى شـد، او وشل{م كه منجر بـه رفنت او به اورگى و خدمت ع{سى در ا|ن دن{ا و قـبـل از رنددر آخر|ن تابستـان ز

انى سخت روبرو شدند.دانش با بحرگرشا
كزاف آن متمرا ب{ش از حد بر وقا|ع اطرگى و خدمت ع{سى مى�اند|ش{م فكر و ذهن خود رندبعضى اوقات هنگامى كه به ز

د و از آجنا به جاى د|گرت مى�كرشل{م مسافرتب به اورفت و مرى مى�رى به شهرمى�كن{م و فكر مى�كن{م كه او در جل{ل، از شهر
 آنها مى�خواستند كه هـرìا حتت فشار مى�گذاشتند و همهدم به دنبال او بودند كـه او رفت و هم{شه گروه بس{ار ز|ادى از مرمى�ر

د بشنوند.ا كه بر زبان مى�آوركلمه�اى ر
ه ع{سىگاه عمومى جامعه دربارگر با دقت به شرح مأمور|ت ع{سى در ا|ن دن{ا نگاه كن{م خواه{م د|د كه د|ـددر واقع ا

فت.تب باال و پا|{ن مى�رك بود كه بس{ار ناپا|دار و مرس ن{و|ورار بورمشابه باز
ناحوم |ااتى كه ع{سى پشت سر هم در قانا |ا كفردم با د|دن معجزسالتش هنگامى كه مر در ابتداى رًبعضى وقتها مخصوصا

مى�خور|م كه طبق روا|ات صر|حدند. اما بعدها به حلظاتى برجاهاى د|گر اجنام مى�داد با شور و شوق و فر|اد از او استقبال مى�كر
گى ودخورا از دست دادند و اعمالى كه ع{سى اجنام مى�داد باعث سردم كم�كم آن شور و شوق و ش{فتگى رعهد�جد|د، مر

دم مى�شد.دى مرسر
ص نان و دو ماهى غذا داد ب{شتر شد.ا تنها با پنج قرار نفر ردم نسبت به ع{سى بعد از آنكه او ب{ش از پنج هزگاه مرتغ{{ر د|د

دم بعد از آنكه س{ر شدندئ{ات آن در باب ٦ اجن{ل |وحنا نوشته شده است. مرد|كى در|اى جل{ل روى داد كه جزا|ن واقعه در نز
اى پ{روى از او اشتباهفت و توض{ح داد كه دل{ل آنان برا نپذ|ر آنها رìند. وقتى ع{سى خواستها پادشاه خود سازمى�خواستند ع{سى ر

د كهى كردند ع{سى رو به سوى چند نفرك كرا تراه او ر رìدان در ن{مهگردند. وقتى ا|ن شاك كرا تراست، آنها عصبانى شدند و او ر
د كه برو|م؟ كلماتس در جواب وى گفت: «خداوندا، نزس{د: «آ|ا شما ن{ز مى�خواه{د برو|د؟» و پطـرباقى مانده بودند و از آنها پر

نده هستى».ده و شناخته�ا|م كه تو مس{ح پسر خداى زد تو است و ما ا|مان آورح{ات جاودانى نز



شل{مچه�اى در اورا نسبت به ع{سى تغ{{ر مى�دادند بلكه مخالفتهاى منسجم و |كپاردم عادى جل{ل نظر خود راما نه تنها مر
 از انتقادات وى نسبت به آنها ازًشل{م از تعال{م ع{سى مخصوصاان و رؤساى مذهبى اورهبرا|ش بود. رى و افزدر حال شكل�گ{ر

مانرواىقس ٦:٣). همچن{ن ه{رود|س آنت{پـاس فـرا بكشند (مـردند كه چگونه او ره او توطئه مى�كـرفته بودند. آنها دربـاره در ركور
ا جاه�طلبى س{اسى ع{سى مى�دانست دچار سوء�ظن عم{قى شده بود و به دقت فعال{تـهـاى|هود|ه، نسبت به اقداماتى كه او آنهـا ر

فته بود (لوقا ٩:٩؛ ٣١:١٣).ا ز|ر نظر گرع{سى ر
تاسر منطقه |هود|ه شد كه مانـدناف آن و در سرشل{م و اطـرمتام ا|ن امور با هم جمع شدند و منجر به ا|جاد فضا|ـى در اور

ع{سى در آجنا د|گر خالى از خطر نبود.
ار كند. اما مواقعى پ{ش مى�آمد كه ع{سىد |ا مقابله فرخورسو|ى ن{ست كه از برگز تصو|ر آدم ترتصو|ر ع{سى در عهد�جد|د هر

دخورمان برس{ده است» (|وحنا ٬٦:٧ ٣٠؛ ٢٠:٨). گو|ى منظور ع{سى ا|ن بود كه «من خودم مكان و زمى�گفت: «ساعت من هنوز نر
كت منى�كنم.»نامه |ا خواسته آنها حرد. من طبق برا تع{{ن خواهم كران و رؤسا رهبرنها|ى با ر

دهك كرا ترشل{م و |هود|ه ردانش عقب كش{د و اورگركى از شاس{د ع{سى با تعداد اندا ران فرمان ا|ن بحرا|ن وقتى زبنابر
مان كمىدانش مدت زگردانش تنها بود ع{سى و شاگردحام جمع{ت دور و با شافت. در آجنا كه از ازبه شمالى�تر|ن نقطه جل{ل ر

د كه بهانه اشتباه كـرا با شهر ق{صر|ه در ساحل مد|تـردند. (نبا|د ق{صر|ه ف{لپـس ردر شهر كوچكى به نام ق{صر|ه ف{لپس بسر بـر
د|د).هاى فلسط{ن گرگتر|ن شهراتور اغسطس ق{صر بنا شد و بعدها |كى از بزرافتخار امپر

د|د. ا|نى گرسازك آن منطقه بازارار داشت و به وس{له ف{لپس، تترم{ن قرق{صر|ه ف{لپس نه در ساحل در|ا بلكه در داخل سرز
ا تشك{ل مى�دادند.دن رهاى كوچكى كه با هم نقطه شروع رود ارد|ك چشمه و نهرمون بنا شده بود، نزد|كى كوه حرشهر در نز

س{د.ى كش{د و سؤالى بس{ار اساسى و تع{{ن كننده از آنها پرا به كناردانش رگردر آجنا ع{سى شا
داخت. سپس در بخش دوم كه آن همسى ا|ن سؤال ـ ع{سى ك{ست؟ ـ خواه{م پـردر شش فصل اول ا|ن كتاب به بـرر

د.سى خواه{م كرا بررگى و جنات ما رنده اعمال ع{سى و نقش آنها در زاى شش فصل است روا|ات كتاب مقدس درباردار



بخش اول
ع{سى ك{ست؟

فصل اول
پسر انسان

ا كه پسر انسامن چه شخص مى�گو|ند؟»دم مرس{د: «مردان خود پرگرس آمد، از شاُپِ ف{لìهنگامى كه ع{سى به نواحى ق{صر|ه
(متى�١٣:١٦)

 ازًد؟ او مستق{ـمـاس{دن او چ{ز عج{بى به چشـم مـى�خـور پـرìس{د آ|ا در ش{ـوهدانش پرگـرا از شاوقتى ع{سى ا|ـن سـؤال ر
ه من چه مى�گو|{د؟»د كه «شما درباردانش سؤال نكرگرشا

دندسانه�هاى گروهى با او مصاحبه مى�كرئ{س جمهور ا|االت متحده بود، هر بار كه رگفته مى�شود هنگامى كه ل{ندون جانسون ر
گاه كلى جامعه چ{ست. ما بعضىد. او هم{شه مى�دانست كه نظر و د|ده مى�كـراو به آخر|ن نظر�سنجى�هاى مؤسسه گالوپ اشار

دم،كت مى�كنند كه مردم، به سمتى حردن مرض هست{م چونكه به جاى هدا|ت كران بدب{ن و معتروقتها نسبت به س{استمدار
س{ده�اند!خود از قبل به آجنا ر

د. اودم اهم{تى منى�داد و طبق خواسته آنها عمل منى�كرات و افكار جمعى مرى ا|ن گونه نبود. ع{سى به نظـرهبراما ع{سى ر
دمدانش سؤال منود سؤالش ا|ن نبود كه «مرگردم از شاه نظر مرا|ن وقتى دربارد. بنابرا خود تع{{ن مى�كرنامه�ها|ش راهداف و بر

ا بكاره خودش سؤال مى�كند، عنوانى ردم دربارد نظر مرا كه مى�دانند؟» بلكه در عوض، در همان حلظه�اى كه ع{سى در مورمر
ا بهد. روش استفاده ع{سى از ا|ن عنوان ما را با عنوان «پسر انسان» نام مى�بردانش بشناساند: او خود رگرا به شاد تا خود رمى�بر

ساند.مطالبى غ{ر معمول مى�ر

عناو|ن و القاب مشهور ع{سى
ا |ك بار از اول تا آخر بخوان{د و بخواه{د بب{ن{د كه كدام عنوان ب{شترگر به ا|ن منظور، چهار اجن{ل |ا متام عهد�جد|د را

س{د؟فته به چه نت{جه�اى مى�راى ع{سى بكار راز همه بر
ىفته كه بس{اربدون شك پاسخ شما عنوان «مس{ح» است. در حق{قت، ا|ن عنوان ع{سى، آن چنان در عهد�جد|د مكرر بكار ر

دم فكر مى�كنند كلمه مس{ح بخشى از نام اوست. اما نام او «ع{سى بار |وسn» بوده است. نام او ع{سى و مس{ـح لـقـباز مر
ى است كه كلمه «كر|ستوس»كر ا|ن نكته ضرورد اما در ا|نجا ذسى خواه{م كرا ب{شتر برر در فصل دوم ا|ن لقب رًاوست. بعدا

ى «ماش{ح» است. پس وقتى در عهد�جد|د نوشته شده «ع{سى مس{ح» |عنى «ع{ـسـىبه معنى «مس{ح» معادل |ونانى كلمه عـبـر
ماش{ح».

ا درفته عنوان «خداوند» است. معنى و مفهوم ا|ن عنوان راى ع{سى بكار ردوم{ن عنوانى كه در عهد�جد|د ب{شتر از همه بر
هد كه حدود ٨٠ بار آمده است. نكته مهم و عج{ب دربارار دارم خواه{م د|د. در جاى سوم، عنوان «پسر انسان» قرفصل چهار

ىد و تنها دو |ا سه بار شخص د|گراى خود استفاده مى�كرد ا|ن عنوان ا|ن است كه ع{سى ب{ش از همه از ا|ن عنوان بركاربر
ده است.ا بكار برغ{ر از ع{سى آن ر

گان |اكت�كنندگر از شرشگاه�هاى تعل{م اله{ات متوجه ا|ن نكته شدم كه اگساالن و حتى در آموزدر كالسهاى تعل{م بزر
 جواب مى�دادند كهً جوابى |كسان مى�دادند. عموماًا پسر انسان مى�نام{د؟» همه تقر|باا ع{سى خود ردانشجو|ان سؤال كنم «چر



ا به فروتنى خود و همچن{ن مشابهت و |كـىدم ر«پسر انسان» عنوانى است از روى فروتنى كه ع{سى با استفاده از آن توجه مر
سا و كافى ن{ست.ست است اما رد. هر چند ا|ن جواب تا حدودى دربودن خود با بق{ه انسانها جلب مى�كر

فته عنوان «پسر خدا» است. از همان ابتداى تار|خ مس{ح{ت، كل{سااى ع{سى بكار رى كه در عهد�جد|د براز عناو|ن د|گر
ى انسانى است.اى دو طب{عت، |كى الهى و د|گرده كه ع{سى هر چند |ك شخص است اما داراف كربه ا|ن اصل ا|مان خود اعتر

احت به ا|ن نت{جـهفته خ{لـى راى ب{ان الوه{ت ع{سى بكـار رگر فكر كن{م كه عنوان «پسر خدا» در عهد�جد|ـد بـرا|ـن ابنابر
ا دچار مشكالت ز|ادى مى�كند به ا|نى سر|ع ما رد. اما ا|ن نت{جه�گ{ره دارس{م كه عنوان «پسر انسان» به انسان{ت او اشارمى�ر

 بر عكس مى�شود.ًت، وضع{ت كامالد. در غ{ر ا|ن صورش چندانى ندارى اعتبار و ارزدل{ل ساده كه چن{ن نت{جه�گ{ر
اى كسانى كه به طور خاص از خدا برًفته مخصوصاشتگان و همچن{ن انسانها بكار راى فردر كتاب�مقدس عنوان «پسر خدا» بر

گر در اًتباط مخصوصاد، ا|ن اراطاعت مى�كنند. ا|ن به آن معنى ن{ست كه عنوان «پسر خدا» ه{چ ربطى به الوه{ت مس{ح ندار
 ب{انگر الوه{ت ن{ست.ًاماد و الزه دارت «پسر خدا» اغلب به مخلوقات خدا اشاره به ع{سى باشد به خوبى پ{داست. اما خود عباراشار

د ا|ن عنوانه مى�كند اما نكته مهم در كاربرت{ب عنوان «پسر انسان» هر چند به همبستگى ع{سى با انسان{ت بشر اشاربه هم{ن تر
د.ك{د داردر كتاب�مقدس ا|ن است كه بر عظمت واالى مس{ح تا

رؤ|اى دان{ال
 به كتاب دان{الًا از پ{ش خود نساخت بلكه ر|شه آن به عهد�عت{ق مخصوصات «پسر انسان» رار سال قبل، عبارع{سى دو هز

اه با تصاو|رش آن به سبك مكاشفه�اى، همـردد. تفس{ر كتاب دان{ال كار چندان ساده�اى ن{ست چونكه ادب{ات و نگارمى�گرنبى بر
جسته است.نده و برز

دهد كه خدا در قدس آسمانى به او نشان داد. او توسط روح بردازدان{ال نبى در باب هفتم كتاب خود به توص{n رؤ|ا|ى مى�پر
ده داده شد كه واره پطمس در روح شد. به دان{ال ا|ن امت{از و|ژشد همان طور كه |وحنا به هنگام نوشنت كتاب مكاشفه در جز|ر

اى توص{n جترب{اتش استفادهى روشن و شفاف برنو|سى آنچه د|ده بود از تصاو|را مشاهده كند. او در بازآسمان شود و درون آن ر
ار كلمه به كلمه صحنه تكرًگر با كتاب مكاشفه |وحنا آشنا|ى داشته باش{د متوجه خواه{د شد كه رؤ|اى |وحنا تقر|بامى�كند. ا

كور در كتاب دان{ال است.مذ
د:دازقبل از هر چ{ز دان{ال به توص{n مشاهدات خود در رؤ|ا|ش مى�پر

دم«و نظر مى�كر
ار شدقرسى�ها برتا كر

مودو قد|م�اال|ام جلوس فر
ف سف{دو لباس او مثل بر

كش مثل پشم پاو موى سر
ش او شعله�هاى آتشو عر
خهاى آن آتش ملتهب بود.و چر

ى شدهى از آتش جارنهر
از پ{ش روى او ب{رون آمد.

دندا خدمت مى�كرار او ران هزارهز
ها كرور به حضور وى ا|ستاده بودند.و كرور

د|وان بر�پا شد



د|د» (دان{ال ٩:٧-١٠)ها گشوده گر و دفتر
ا د|د كه بر تخت جالل خود نشسته وگاه آسمانى بود كسى رآ|ا متوجه تصو|ر شد|د؟ هنگامى كه دان{ال در حال مشاهده بار

د كه منظور وى خداى پدر است كه در  شكوه و جالل پادشاهى بر تخت نشسته است وا با عنوان «قد|م�اال|ام» نام مى�براو ر
ند.شته حضور دارار فران هزاراف او هزدر اطر

ها بازسم{ت |افته و دفترگاه رگاهى است كه قاضى در جاى خود نشسته، دادآمده، صحنه دادصحنه�اى كه در ا|نجا به تصو|ر در
اى نبى پر�ه{جان بوده است: د|دن آ|نده�اى كه در آن، قد|م�اال|ام بر تختد كه ا|ن جتربه چقدر برشده�اند. مى�توان تصور كر

ا ا|ن�گونه ب{ان مى�كند:دن ادامه مى�دهد و آن رى نشسته است. اما دان{ال همچنان به نگاه كراقتدار و داور
دند. وا به حضور وى آورس{د و او رد قد|م�اال|ام رهاى آسمان آمد و نز«در رؤ|اى شب نگر|ستم و ا|نك مثل پسر انسان با ابر

ا خدمت منا|ند. سلطنت او سلطنت جاودانى و بى�زوالسلطنت و جالل و ملكوت به او داده شد تا جم{ع قومها و امتها و زبانها او ر
ا|ل نخواهد شد» (١٣:٧-١٤).است و ملكوت او ز

گهان ابر شك{نـاهها باز شدند، ناد و دفترگاه شروع به كار كـردم و هنگامى كه داددان{ال مى�گو|د كه «در آسمان نظر كـر
(Shekinah)ك است. وئى، ملموس و قابل درتى مره�كننده خود خدا به صورا د|دم و ا|ن ابر ب{انگر جتلى و ظهور جالل خ{ر ر

ده به حضور قد|م�اال|ام آورًدر ا|ن ابر كه به حضور تخت مى�آمد كسى بود كه پسر انسان نام{ده مى�شد. ا|ن پسر انسان مستق{ما
مان داد كه سلطنت، جالل و ملكوت جاودانى به او داده شود.» آنچه دان{ال د|دد|د. سپس قد|م�اال|ام فرفى گرشد و به او معر

ى مس{ح بود.ازافربلندى و سر
سى كن{م اما ا|نا تك�تك بررد عنوان «پسر انسان» در عهد�عت{ق و جد|د رد كاربرصت ا|ن ن{ست كه متام مواردر ا|نجا فر

اى توص{n انسانى است كه محدوده اعمالش ا|ن دن{ا است بلكه توص{n كننده وجودى آسمانى است. مربوط به نه برًاماعنوان الز
م{ن، به جا|گاه اولى كهك منود، انسان شد و پس از سكونت موقتى او بر روى زا تركسى است كه حضور قد|م�اال|ام در آسمان ر

گشت، آجنا كه سلطنت، جالل و ملكوت به او داده شد.از ابتدا داشت |عنى به آسمان باز
ك منود. اتفاقى ن{ـسـت كـها ترد و از آجنا ا|ن دن{ـا را به روى كوه ز|تـون بـردانـش رگرخاست شـاگان بـردوقتى ع{سـى از مـر

دا از چشمان ا|شان در�ربود به آسمان صعود كـرخشان كـه او رى دركتاب�مقدس در توص{n ا|ن واقعه مى�گو|د كه او در ابـر
ا ب{ان مى�كند اما از ورود او به آسمانسوالن، عز|مت ع{سى از ا|ن دن{ا به آسمان رت لوقا نو|سنده كتاب اعمال ر(اعمال ٩:١). حضر

ى منى�گو|د. ورود ع{سى به آسمان همان رؤ|ا|ى است كه دان{ال د|د.چ{ز
فت مگر آن كس كه از آسمان پا|{ن آمد |عنىع{سى در جر|ان مالقات خود با ن{قود|موس گفته بود: «كسى به آسمان باال نر

ه.د كه موطن اصلى�اش نه ب{ت�حلم بود و نه ناصره مى�كرپسر انسان» (|وحنا ١٣:٣). در حق{قت او به طور مكرر به ا|ن موضوع اشار
 بر ا|ـنًتباه بزرگ شد اما قبل از تولد خود در ا|ن دن{ا، وجود داشت. او مرست است كه او در ب{ت�حلم به دن{ا آمد و در ناصـردر

ل شده بود.د كه از باال |عنى از جانب پدر آمده است، قبل از آنكه به آسمان باال رود از آسمان نازك{د مى�كرحق{قت تا

گى ع{سىنددو واقعه در ز
ا به اهم{ت و معنى عنوان «پسر انسان» جلب مى�كند.سالت ع{سى، توجه ما ردو واقعه در ر

ند، خاطر جمع دار كه گناهانتا شفا داد و در ح{ن شفا دادن به او گفت: «اى فرزد مفلوجى ره، ع{سى مر|ك بار در شهر ناصر
دند كه ع{سىا شن{دند عصبانى و خشمگ{ن شدند. آنها فكر مى�كرآمرز|ده شد» (متى ٢:٩). به محض ا|نكه رؤساى مذهبى ا|ن ر

ا به جاى خدا گذاشته است.انسانى معمولى است و خود ر
ا بهش خدا رده�ا|م كه وعده آمرزتهاى مبشر|ن و كش{شان عادت كرن ب{ستم [ب{ست و |كم] به سخنان و بشاردم قرما مر

ا به نام او اعالممان داده كه بخشش گناهان ركسانى كه از گناهان خود توبه مى�كنند بشنو|م. ع{سى به كل{سا مأمور|ت و فر



ى ما منى�شود.جنش و دخلوركند و به هم{ن دل{ل ا|ن موضوع باعث ر
د فقطا دارت بخش{دن گناهان رد|دى نبود كه تنها كسى كه قدرن اول، جاى ه{چ شك و تربه هر حال در جامعه |هود|ان قر

ماى تو دعا مى�كنم تا پـدرا شفا دهد به او نگفت كه «برد مفلوج رو فقط خداست. با ا|ن وجود وقتى ع{سى مى�خواست آن مـر
ا ببخشد.» او قاطعانه اعالم منود كه «گناهانت آمرز|ده شد.» به هم{ن دل{ل است كه بعضى از حاضر|ن عصبانى شدندگناهان تو ر

دند.گو|ى متهم كرا به كفرو او ر
ك منوده گفت: صصاز بهر چه خ{االت فاسد بـها دراما عكس�العمل ع{سى در مقابل آنها چگونه بود؟ «ع{سى خ{االت ا|شان ر

ام؟ ل{كن تاخاسته بخـرا كدام سهل�تر است، گفنت ا|نكه گناهان تو آمرز|ده شد |ا گفنت آنكه بـراه مى�ده{د؟ ز|رخاطر خود ر
داشتها برخ{ز و بستر خود را گفت: صصبرم{ن هست...صص آنگاه مفلوج رت آمرز|دن گناهان بر روى زا قدربدان{د كه پسر انسان ر

به خانه خود روانه شوصص» (متى ٤:٩-٦).
گان بدانند كه او، پسر انسان،ا به ا|ن خاطر اجنام داد كه ب{ننده رسى به آنها تعل{م داد. او معجزع{سى با ا|ن كار خود در

انش ا|ند و معاصرا ناچ{ز و حق{ر مى�شمارد. كار ع{سى ب{انگر فروتنى و تواضعى ن{ست كه خود را دارت آمرز|دن گناهان رقدر
د مى�دانستندا دارم{ن رت آمرز|دن گناهان بر روى زدند. وقتى شن{دند كه ع{سى مى�گو|د پسر انسان قدرك مى�كرا به خوبى درر

كه او ادعاى الوه{ت مى�كند.
دنددن خوشه�ها كرارع، شروع به خوردان ع{سى به هنگام عبور از م{ان مزگرد دوم وقتى بود كه در |ك روز سبت، شامور

ا بهات است. ع{سى در توض{ح ا|نكـه چـردان، نقض قوان{ن تـورگردند كه ا|ن كار شـااض كرقس ٢٣:٢-٢٨). فر|س{ان اعـتـر(مر
ا|ن پسر انسان مالكاى سبت. بنابرند گفت: «سبت به جهت انسان مقرر شد نه انسان بره داده كه از خوشه�ها بخوردانش اجازگرشا

سبت ن{ز هست.»
ن اول بگذار|م بهتر متوجه وضع{ت خواه{م شد. آنها مى�دانستند و ا|مان داشتند كه تنـهـاا به جاى |هود|ان قرگر خود را

م{ن و آسمان، مالك و سرور سبت است. سبت نه توسط موسى بلكه بوس{له خود خدا مقرر شده بود و به هم{ن خاطر وقتىخالق ز
ش ا|ن بود كه «پسر انسان خداست.»ع{سى گفت: «پسر انسان مالك سبت است» منظور

ت الهىا با هم در نظر بگ{ر|م متوجه ا|ن نكته مى�شو|م كه عنوان «پسر انسان» از پ{ش ب{انگر قدرچنان چه ا|ن دو واقعه ر
 متعلق به خداست و از ا|ن روًه هر دو اختصاصات و مالك{ت بر سبت و قوان{ن آن است. ا|ن دو حوزش گناهان و قدراى آمرزبر

ش آن بود كه او خداست.د منظوراى توص{n خود استفاده كروقتى ع{سى از ا|ن عنوان بر



فصل دوم
نبى و مس{ح

ا كه پسر انسامن چه شخـصدم مرس{ده گفت:�«مـردان خود پـرگرهنگامى كه ع{سى به نواحى ق{صر|ه ف{لـپـس آمـد، از شـا
مى�گو|ند؟»

م{ا |ا |كى از انب{ا.»گفتند: «بعضى |ح{ى تعم{د دهنده و بعضى ال{اس و بعضى ار
ا كه مى�دان{د؟»ا گفت:�«شما چه؟ مرا|شان ر

نده» (متى ١٣:١٦-١٦).س در جواب گفت كه «تو|ى مس{ح، پسر خداى زشمعون پطر

ا كه پسر انسامن چه شخص مى�گو|ند؟» د|د|م كهدم مرد|م كه «مرسى كرا برردان رگردر فصل اول، سؤال ع{سى از شا
دانش آشكار منود. در ا|ن فصل جوابگرا به شاد عالقه خود |عنى «پسر انسان» الوه{ت خـود رع{سى با استفاده از عنوان مور

د.ا مطالعه خواه{م كردان به سؤال ع{سى رگرشا
دم معتقد بودندسالت وى مره ع{سى هم{شه نوسان داشت. در ابتداى ردم افكار عمومى درباره كرهمان طور كه در مقدمه اشار

ا از سلطهكه او مس{ح است اما تلقى آنها از مس{ح تا حدود بس{ار ز|ادى جنبه س{اسى داشت. آنها در انتظار كسى بودند كه ا|شان ر
د هو|ت و شخص{تدم در مورد مرى كرچوب ا|ن نوع تلقى از مس{ح خوددارفنت در چهارار گراد كند. وقتى ع{سى از قرروم{ان آز

دان در جواب ع{سى گفتند: «بعضى |ح{ى تعم{د دهنده و بعضى ال{اس و بعضىگرگمى شدند. شادرد|د و سرواقعى او دچار تر
ى از جواب است.م{ا |ا |كى از انب{ا.» ا|ن جمله مجموعه دل�انگ{زار

ع{سى و |ح{ى تعم |د دهنده
ند؟ در واقعا با |ح{ى اشتباه بگ{ردند كه ع{سى، |ح{ى تعم{د دهنده بود؟ چگونه مى�توانستند ع{سى را بعضى�ها فكر مى�كرچر

دم مى�شد.ش مرع{سى آن چنان با |ح{ى تعم{د دهنده تفاوت داشت كه گاهى باعث لغز
دها صـدا زها نشسته |كد|گر رارا مى�مانند كه در بازا به چه تشب{ه كنم و مانند چه مى�باشند؟ اطفـالـى ردمان ا|ن نسل ر«مر

ا كه |ح{ى تعم{د دهنده آمد كه نهد|م گر|ه ننمود|د.صص ز|رى كرد|د و نوحه�گرقص نكراى شما نواخت{م رمى�گو|ند: صصبر
د و مى�آشامد مى�گو|{د صصا|نكد.صص پسر انسان آمدن كه مى�خوراب مى�آشام{د، مى�گو|{د صصد|و دارد و نه شرنان مى�خور

ندان خود مصدق مى�شود» (لوقـاانصص اما حكمت از جم{ع فـرزان و گناهكارست و دوست باجگ{ـرخور و باده پـردى است پرمر
.(٣١:٧-٣٥

گزى بود. او هرّدمان وحشى بود، لنگى بر كمر داشت و غذاى او تنها ملخ و عسل بروقتى |ح{ى تعم{د دهنده ظاهر شد مانند مر
ىخورى و پرا متهم به م{گسارمى م{انه�اى نداشت. اما وقتى ع{سى ظاهر شد، او رگر با ه{چ گونه تفر|ح و سرًاد و ظاهراب نزلب به شر

فتند؟ درا با هم اشتباه مى�گرا بعضى�ها ا|ن دو رد. پس چركت مى�كراسمى مانند جشن عروسى در قانا شردند چونكه در مرمى�كر
اسالت آشكار خود ركات ز|ادى داشتند. آنها نه تنها خو|شاوند بودند (لوقا ٣٦:١) بلكه وقتى |حـ{ـى رحق{قت ع{سى و |ح{ى مشتـر

م{نى خودسالت زد|ك است» (متى ٢:٣) ع{سى ن{ز را ملكوت آسمان نزائ{ل ا|ن بود: «توبه كن{د ز|راى قوم اسرد، پ{ام او برشروع كر
د|ك است» (متى ١٧:٤).ا ملكوت آسمان نزد: «توبه كن{د ز|را با پ{امى مشابه پ{ام |ح{ى آغاز كرر

سانده بود اما درا به قتل ردانش در ق{صر|ه ف{لپس، ه{رود|س |ح{ى رگرمان وقوع گفتگوى ع{سى با شاست است كه در زدر
ه چهار صدى از ع{سى داشت. |ح{ى اول{ن نبى بعد از |ك دورت ب{شترائ{ل، |ح{ى تعم{د دهنده شهرمانى كوتاه در اسره ز|ك دور

گ{ش به ز|ر سؤالندا به خاطر روش زده بود و پادشاه وقت رساله بود، او دست به روشها و اقدامات بن{اد|نى مانند تعم{د |هود|ان ز



 سبب معروف{ت هر چه ب{شتر او در متامًكش{ده بود. متام ا|ن وقا|ع باعث بوجود آمدن بحث و جدلهاى ز|ادى شده بود و نها|تـا
د|د.كشور گر

گهانى از انظار عموم ناپد|د شد و شا|عه قتل او همه جا بر سر زبانها افتاد كمتر كسىبه هم{ن دل{ل هنگامى كه او به طور نا
سالت افسانه�اى او بودند.ى رگ{ردم هنوز در انتظار پد|دار شدن مجدد |ح{ى تعم{د دهنده و از سرد. بعضى از مرا باور مى�كرآن ر

اا اجرس بود و مانند |ح{ى مأمور|تى نبوتى رد، مانند او شجاع و نتربه هم{ن دل{ل وقتى كسى پ{دا شد كه مانند |ح{ى موعظه مى�كر
گشته است».دم به ا|ن فكر افتادند كه «ع{سى همان |ح{ى تعم{د دهنده است كه بازد، مرمى�كر

كى نبى نوشته شده است، خدا بر اساس آخر|ن نبوت در عهد عت{ق بود كه در اواخر كتاب مالًعالقه آنها به ع{سى احتماال
اسم ع{دى مرارگزستاد. |هود|ان تا به امروز در طى برا به ا|ن دن{ا خواهد فروعده داده كه قبل از آمدن روز خداوند، ا|ل{اى نبى ر

س{دن ملكوت خدا وجـودا رد فران ع{سى شور و ه{جان ز|ادى در مـورند. در دوراى ا|ل{ا خالى مى�گـذارا برفصح |ك صندلـى ر
دم مى�دانستند كه ع{سى نبى است.گر ع{سى، مس{ح ن{ست پس او با|د همان پ{شگام مس{ح باشد. مردم مى�گفتند: اداشت. مر

سى كن{م اماا برردند ردم به ا|ن شخص{تها فكر مى�كرا مراحت{اجى به ا|ن ن{ست كه به طور مفصل، دال|ل محتمل ا|نكه چر
ائ{ل{ان، نبى بودنك بودند و احساس عمومى بر ا|ن بود كه ع{سى نبى است. در نظر اسردقت كن{د كه همه آنها در |ك چ{ز مشتر

ت استثنا|ى عطا|ا از خدادن آ|نده |ا طالع ب{نى |ا فال�ب{نى نبود. در اله{ات |هود، نبى كسى بود كه به صوربه معنى پ{شگو|ى كر
گو كند.اى قوم بازا بر|افته بود و توسط او مسح شده بود تا كالم خدا ر

د منى�گفت «قضاوت من ا|ن است» |ا «به نظر من» |ا «من ا|ن طور و آن طورل مى�شد و نبوتى مى�كروقتى روح خدا بر نبى ناز
ىد: «كالم خداوند ا|ن است» |هود|ان معتقد بودند كه نبى مأمورا با ا|ن كلمات شروع مى�كـرفكر مى�كنم» او اعالم خود ر

د.ت مى�گ{راست كه از طر|ق او مكاشفه الهى صور
ى نبوت، كاهن و نبى. كسانى كهدار بودند، |كى كهانت و د|گرخورائ{ل دو نوع خدمت از اهم{ت د|نى باال|ى بردر قوم اسر

د، خدا به آنها عطا|ـاا جدا مى�كرد، خدا آنها را مسح مى�كـركات ز|ادى داشتند. خدا آنهـا راى ا|ن خدمتها مأمور مى�شدند مشتـربر
دند.مى�بخش{د و آنها به عنوان واسطه و م{اجنى عمل مى�كر

ان وگره وقتى به واسطه |ا م{اجنى مى�اند|ش{م تصو|ر كسى در ذهنمان مى�آ|د كه ب{ـن دو نـ{ـروى دشـمـن مـانـنـد كـارامروز
افهاى آنها رفت و حرار مى�گرما|ان ا|ستاده است. اما شف{ع در مفهوم كالس{ك آن به معنى كسى بود كه در ب{ن دو گروه قرفركار

ى مى�گفت.اى د|گربر
اى آنها دعا كنند و از خدادم از كاهنان خود مى�خواستند كه برف قوم با خدا صحبت كند. مرنقش كاهن ا|ن بود كه از طر

دم سخن مى�گفـت، در واقـع اواى مرد نبى وضع{ت بر عكس بود. نبى از جانـب خـدا بـردم شفاعت بطلبنـد. امـا در مـوراى مربر
سخنگوى خدا بود.

ند اما با ا|ن حال سعىه كسان ز|ادى هستند كه به الوه{ت ع{سى اعتقادى نـدارهاى تار|خ ا|ن است كه امروز|كى از طنز
اى حكمت ع{سىند ولى منظور آنها فقط ا|ن است كه برم بشمارا محترند با گفنت ا|نكه «ع{سى |ك نبى فوق�العاده بود» او ردار

 آنها از كلمه نبى به همان مفهوم كتاب�مقدس استفاده منى�كنند.ًام قائل مى�شوند. مطمئنااحتر
د ا|ن است كه او به متام معنى نبى بود. او بهتر|ن نبىا از متام انب{اى د|گر در تار|خ كتاب�مقدس متما|ز مى�سازآنچه ع{سى ر

ى بود. ع{سى به عنوان نبى نه تنها اعالمگر كالم خدا بود بلكه اعالم از نوع د|گرًدر م{ان گروه انب{ا نبود بلكه نبوت او كال
د بلكه خودش كالما ب{ان مى�كرت د|گر ع{سى نه تنها كالم خدا رفته خدا است. به عبارنده و تن گرد او خود كالم زمى�كر

ائ{ل بود. اما ع{سى خود هم موضوع و همه جنات دهنده موعود اسردند و نبوت آنها دربارا ب{ان مى�كرخدا بود. انب{اى د|گر نبوتها ر
هدف نبوتها|ش بود. به زبان ساده�تر پ{ام اصلى تعال{م نبوتى ع{سى مس{ح، ع{سى مس{ح بود. به هم{ن دل{ل است كه انسانـهـاى

ند كه ع{سى به مفهوم كتاب�مقدسى كلمه، نبى بود بدون ا|نكه ا|مان داشته باشند كه او پسر ا|مان ب{اورًمعاصر ما منى�توانند واقعا



خداست.

ع{سى، مس{ح است
د،د افكار عمومى در خصوص هو|ت خود ز|اد توض{ح نداد. در عوض به دوستانش كه با او در خلوت بودند رو كرع{سى در مور

ا كه مى�دان{د؟ شن{دن افكار عمومى جالب است، دانسنت نظر|ه�هاى مختلn جالب است اماد و گفت:�«شما مرت آنها نگاه كربه صور
ى از نظرا |كى پس از د|گره تك تك آنها ره و منتظر ع{سى چهـرمى�خواهم بدامن شما چه فكر مى�كن{د». بدون شك نگاه خ{ـر

د|كتر|ن دوستان او بودند.اند، كسانى كه نزگذر
ا اول{ن اعتقاد نامهدان، شمعون ماه{گ{ر بزرگ بود. شمعون با كلماتى به سؤال ع{سى جواب داد كه آن رگرسخنگوى جمع شا

س جواب داد:�«تو مس{ح،ا كه مى�دان{د؟» شمعون پطرس{د «شما چه؟ شما مرده�اند. وقتى ع{سى از آنها پرتار|خ مس{ح{ت توص{n كر
نده هستى».پسر خداى ز

ا كنار گذاشته بودند، هماندم آن رد كه بق{ه مرجواب شمعون دو جنبه داشت اول ا|نكه او بر نكته�اى انگشت مى�گـذار
د از اوفتار نكرات آنها از مس{ح موعود ر هنگامى كه ع{سى مطابق انتظارًفته بودند ولى بعدانكته�اى كه در ابتدا با آغوش باز پذ|ر

س با توجها پسر انسان مى�نامد و پطرس مى�گو|د:�«تو مس{ح هستى!» دوم ا|نكه ع{سى در سؤال خود، خود ردند. پطرقطع ام{د كر
نده هستى.»با ا|ن نكته در جواب خود مى�گو|د كه «تو پسر خداى ز

ه جوانب مختلn د|ن خود بحثد|كم |هود|ان پاى�بند به ا|مان خود هستند. اغلب مى�نش{ن{م و دربارچند نفر از دوستان نز
ه اخالق{ات و عال|ق اصلى ما در خصوص جا|گاه انسان و حقوق بشر دار|م.م و دوستانه�اى دربارمى�كن{م. بحثهاى گر

د كه منى�توان{م از آن بگذر|م: من اعتقادقابل چشم پوشى وجود داربا ا|ن وجود هم{شه مى�دان{م كه |ك تفاوت عمده و غ{ر
ند. و هم{ن موضوع، نكته اساسى در تار|خ |هودى ـ مس{حى بوده است.م كه مس{ح موعود آمده ولى آنها چن{ن عق{ده�اى نداردار

ا جنات بخشد؟ستد تا قوم او را بفرى همان كسى است كه خدا وعده داده او رآ|ا ع{سى ناصر
ند ا|ن است كه خود ا|ن موضوع جوانبد مس{ح بودن ع{سى ندارى موافق |ا مخالn در موردم تظربخشى از دل{ل ا|نكه مر

ده است.د و در ع{ن حال بس{ار عم{ق و گسترى داربس{ار
سى شده و معنى حتت�اللفظى آن «مسح شده»د زبان فارد زبان عربى و از آجنا وارى «ماش{ح» ابتدا واره عبر «مس{ح» از واژìكلمه

 نوشته مى�شود.christت كثر زبانهاى اروپا|ى به صور مى�باشد كه در اchristosه است. معادل كلمه مس{ح در زبان |ونانى واژ
د ه{چ�كدام از آنهااد ز|ادى بودند كه مس{ح نام{ده مى�شدند هر چند كه مفهوم مس{ح به طور مطلق در موردر عهد�عت{ق افر

فت. وقتى كاهن، نبى |ا پادشاه مسحد «مسح شده» بشمار مى�راى مأمور|تى خاص مسح مى�كرا برفته است. هر كه خدا او ربكار نر
مى�شدند به مفهوم كلى كر|ستوس بودند. همچنان كه وعده�هاى خدا روشن�تر مى�شد، خدا كم�كم آشكار مى�ساخت كه در

د مسح شده استت مطلق و منحصر به فرستاد كه به صورا خواهد فرنقطه�اى در تار|خ آ|نده، كسى ر
ا خداكن است. او نبى است ز|راى سه رده�اند كه مس{ح حداقل دارا ا|ن گونه خالصه كر مس{ح رìاصالح�طلبان كل{سا، ا|ده

ث سلطنتىا مس{ح از نسل داود و وارستاد (تثن{ه ١٥:١٨)؛ او پادشاه است ز|رده كه در آ|نده نبى�اى مانند موسى خواهد فراعالم كر
مور ٤:١١٠).تبه ملكى�صدق خواهد بود (مزا مس{ح، كاهن به رجاودانى خواهد بود (اشع{ا ٧:٩)؛ او كاهن است ز|ر



فصل سوم
از مس{حار

 بس{ار كش{دن از مشا|خ و رؤساىِحمتشل{م و زفنت او به اورد كه ردان خود خبر دادن آغاز كرگرمان ع{سى به شااز آن ز
ى است.خاسنت ضروركهنه و كاتبان و كشته شدن و در روز سوم بر

گز واقع نخواهد شد!»د به منع منودن و گفت: «حاشا از تو اى خداوند كه ا|ن بر تو هرفته شروع كرا گرس او رو پطر
ا بلكه امورا نه امور الهى رش من مى�باشى، ز|را كه باعث لغزا گفت: «دور شو از من اى ش{طان ز|رس رگشته پطراما ع{سى بر

ا تفكر مى�كنى» (متى ٢١:١٦-٢٣).انسانى ر

دم. در جر|انا از تلو|ز|ون متاشا مى�كر ر(Burt Reynolds)ت ر|نولدز م كه چند سال قبل مصاحبه�اى با بربه |اد دار
ه موضوعدم امروز دربارگاه كلى مرس{د. سپس بحث به د|دد مطالب مختلn پرنامه از او سؤالهاى ز|ادى در مورى برمصاحبه، مجر

گى و تكامل |ك پسرندحله از زت، در كدام مرت ر|نولدز پوس{د: «برى از بردانگى كش{ده شد. در اوج ا|ن بحث، مجردى و مرمر
د شده�اى.»ش به او بگو|د تو مرت در جواب گفت: «وقتى كه پدرد شده است؟» و بر مرًجوان مى�توان گفت كه او واقعا

ا قبول داشتمد ا|ن رفت. خودم به عنوان |ك مرا گرا فرتاپاى بدمن ردى سرق سرم كه با شن{دن ا|ن جواب، عربه |اد مى�آور
ام و حتس{ن ما هستند بهد احترا كه موردانى مانند پدر، معلم |ا مربى ردان دوست دار|م كه موافقت و تائ{د مرچونكه همه ما مر

دست آور|م.
د وار ا|مان خود، ع{سى به او رو كـرآ|ا مى�توان{د تصور كن{د كه شمعون پسر |ونا چه احساسى داشت وقتى كه بعد از اقـر

د |ا از همكار و هم�شأن خود، احساس خوبى پ{دا مى�كند اماگره هستى.» انسان با شن{دن تعر|n و متج{د از شاگفت: «تو صخر
كىه خااى كسى كه در تار|خ ا|ن كره هستى»، برفته در چشمان شما نگاه كند و بگو|د «تو صخرا|نكه خداوند خداى تن�گر

د؟دانگى خود بوده چه معنى و مفهومى دارعه با مرهم{شه در حال مناز
مانى كوتاه نهدن از آن تعر|n و متج{د بس{ار كوتاه بود. ع{سى در مدت زاى لذت برس برصت پطركنا|ه و طنز آجناست كه فر

د بلكه با تلخ�تر|ن انتقادى كه درا نثار شمعون كرد انسانها رگى خود در مورندان زگتر|ن تعر|n و متج{دهاى دورتنها |كى از بزر
مانى كوتاه آن قدرا در مدت زى باعث كه ع{سى نظر خود رد. چه چ{زنش و توب{خ كرا سرزسالت خود از انسان منود او ران ردور

تغ{{ر دهد؟

س از نقش و مأمور|ت ع{سىك اشتباه پطردر
دان خود هشدار مى�دهد كه به ه{چكسگرا |ك بار د|گر بخوان{د. ع{سى به شـاس در ق{صر|ه ف{لپس راف پطرروا|ت اعتر

نگو|ند كه او مس{ح است. متى سپس مى�گو|د:
 بس{ار كش{دن از مشا|خ و رؤساىِحمتشل{م و زفنت او به اورد كه ردان خود خبر دادن آغاز كرگرمان ع{سى به شا«از آن ز

ى است.»خاسنت ضروركهنه و كاتبان و كشته شدن و در روز سوم بر
دانش مى�گو|د كه او با|د بهگرفت (به كنار كش{د)...» ع{سى به شـاا گرس او ردر آ|ه ٢٢ باب ١٦ ا|ن�طور مى�خوان{م: «پطـر

كنون در شمالى�تر|ن نقطه فلسط{ن، درد، همان كسانى كه اا به دست دشمنانش تسل{م خواهند كرشل{م برود، جا|ى كه او راور
اهى قدمماندهى آنها برود. او مى�خواسـت در ركز فر به مرًده�اند. و حاال مى�خواهد مستق{ماا از آنها پنهان كـرق{صر|ه ف{لپس خود ر

د كه مى�دانست به مرگ او ختم خواهد شد. درواقع او مى�خواست كشته شود.داربر
ان{م!» او ع{سى رف بزه داد و گفت: «با|د با هم حرس به او اشارده شدند. شمعون پطرا شن{دند بهت�زدان ا|ن رگروقتى شا



فت.ار گردى بى�پروا و گستاخ پ{ش چشمان او قرگهان تصو|ر مرنش و نص{حت استادش منود. ناى كش{د و شروع به سرزبه كنار
تر از آقاى خود اسـت. اود باالتر از استاد و غـالم بـرگره |افته بود ا|ن طور مى�فهمـ{ـد كـه شـاگى لقب صخـرشمعون كه بـه تـاز

ار به ع{سىس با اصـرا تصح{ح منا|د. پطـرگاه كند و اله{ات اشتبـاه او رت مبوقع خود آا از نص{حت و مشـورمى�خواست ع{سـى ر
گز واقع نخواهد شد!»د: «حاشا از تو اى خداوند كه ا|ن بر تو هرد كرگوشز
سول ع{سى مس{ـح و خـادماخوانده شده بـود رس كه فرد. پطرى مى�كـرا|م بس{ار جالب است كه بدامن ع{سى چـه فـكـربر

گز واقع نخواهد شد!»نوشت ع{سى خبر مى�دهد: «ا|ن بر تو هرار از آ|نده و سرمكاشفه الهى باشد، حال روبروى او ا|ستاده و با اصر
س آشكار شد.اما آنچه ع{سى گفته بود به وقوع پ{وست و اشتباه پطر

ا بلكه امورا نه امور الهى رش من مى�باشى، ز|را كه باعث لغزد و گفت: «دور شو از من اى ش{طان ز|رس كرع{سى رو به پطر
س گفتهمان بس{ار كوتاهى قبل از ا|ن، ع{سى به پطردنى به نظر منى�آ|د؟ مدت زنكرا تفكر مى�كنى.» آ|ا ا|ن عج{ب و باورانسانى ر

ه�هاى جهنم بر آن است{ال نخواهد |افت.» حال رو به شمعونا بنا مى�كنم و دروازه كل{ساى خود رس و بر ا|ن صخربود: «تو|ى پطر
مى�كند و مى�گو|د «دور شو از من اى ش{طان!»

ده بود و بر خالفا تسخ{ر كرس دچار ضعn شده و ش{طان او را ا|ن گونه تفس{ر مى�كنند كه در آن حلظه پطربعضى منت ر
س بلكهد. ا|ن مفسر|ن معتقدند كه گو|نده واقعى آن كلمات نه پطرا بر زبان آورل آن كلمات راده و كنترم{ل خود و خارج از ار

ر از انتقاد است.ُى بد و پد اما تفس{رفته بود. ا|ن تفكر البته در اله{ات اشكالى ندارا در دست خود گرل او رش{طان بود كه كنتر
ا كه ع{سى چهل روز در ب{ابان بوداموش نكن{د آن هنگام رده باشد اما فرا وادار به اظهار ا|ن نظر|ه كرس رشا|د ش{طان، پطر

ا مغلوب منود در ادامه روا|ت ا|ن طور مى�خوان{م:د. ع{سى بعد از آنكه در جتربه�هاى ب{ابان، ش{طان را وسوسه مى�كرو ش{طان او ر
سالت ع{سى،«ابل{س... تا مدتى از او جدا شد» (لوقا ١٣:٤). در ا|نجا ا|ن احساس ناخوشا|ند به انسان دست مى�دهد كه در ادامه ر

اى حمله�هاى مجدد به او نقشه كش{ده بود.ابل{س بر
جن وحمت، ملكوتى بدون رد و زار داشت كه مى�خواست تاجى بـدون دركز وسوسه�هاى فر|بنده ش{طان، ا|ن موضوع قردر مر

اغ اوه منفى بود. ا|ن وسوسه بار د|گر به سرا به ع{سى تقد|م كند. اما پاسخ ع{سى به ابل{س هموارسالت مس{حا|ى بدون مرگ رر
حمت كش{دن ا|ستاد،جن د|دن و زاى رس در مقابل هدف مس{ح براف باشكوه ا|مان. وقتى پطرست بعد از آن اعترآمده، آن هم در

ا داشت كه ش{طان در ب{ابان به او پ{شنهاد داده بود.فتار او همان پ{امى رر
ش شده، از سنگ استوار و پا بر جاار بود سنگ ز|ربنا باشد سنگ لغزآمده بود. او كه قرت ش{طان دركنون به صوره ا صخرِسپطر

اا بلكه امور انسانى را به روشنى ب{ان مى�كند: «تو نه امور الهى رس رفتار پطرتبد|ل به سنگ غلطان شده است. ع{سى دل{ل ا|ن ر
ك خوانده بود اما حاال مى�گو|د كه او به سطح انسانـىا به خاطر قبول مكاشفه الهى متبـار شمعون رًتفكر مى�كنى.» ع{سى قبـال

ا پ{روى مى�كند.گشت منوده و طر|ق�هاى جسم رباز
حمت بب{ند. تصو|ر روشن�تر ا|ن موضوع در بـابجن و زش�دهنده عهد�جد|د آن بود كه مس{ح پادشاه مى�با|ـسـت رموضوع لغز

د|كا از نزا به او داد تا آسمان رپنجم كتاب مكاشفه آمده، آجنا كه |وحنا روا|ت مى�كند كه چگونه خدا ا|ن موهبت مخصوص ر
ا كه از درون و ب{ـروناست تخت�نش{ن، كتابى را چن{ن توص{n مى�كند: «د|دم بر دست رسول ا|ن صحنـه رد. |وحناى ربنگر

ا در فصل اول هم{نكور در كتاب دان{ال است كه آن رى مذهر» (آ|ه�١). ا|ن آ|ه |ادآور صحنه داورُمكتوب است و مختوم به هفت م
ى ا|ن رو|ا، همان طوماركزها باز شدند. نكته مرگاه تشك{ل شد و دفترد|م. در اواخر ا|ن صحنه د|د|م كه دادسى كركتاب برر

ى نها|ى است.(كتاب) در داور
ا د|دم كه به آواز بلند ندا مى�كند صصك{ست مستحق ا|نكه كتابشته�اى قوى ر|وحنا در آ|ه ٢ ا|ن�طور ادامه مى�دهد: «فر

نها و نقشهار قرگى، اسرندار زا پ{ش خود مجسم كن{د؟ طومار حاوى اسرد؟صص» آ|ا توانست{د صحنه ردارا برها|ش را بگشا|د و مهرر
ا باز كند،ات |هود|ان، مختوم شدن به هفت مهر |عنى ا|نكه چنان مهر شده كه ه{چ موجود فانى منى�تواند آن رجنات است. در تصور



ا بب{ند.ه{چ�كس منى�تواند درون آن ر
اف خانه پنلوپهان در اطرا خوانده�ا|د؟ بعد از آنكه شا|عه مرگ اول{سه در شهر پ{چ{د، خواستگارآ|ا داستان «كمان اول{سه» ر

ادواج كند. او در جواب گفت: «هر كه بتواند كمان اول{سه رهمسر اول{سه جمع شدند و از او مى�خواستند كه با |كى از آنها از
ا خم كنند اما ه{چكدام نتوانستند.دند كمان رى آمدند و سعى كراتوردان قوى امپردواج مى�كنم.» متام مرخم كند با او از

ه موقعى كه همه در تـاالرفت. باالخرگشت و با لباس و ق{افه گدا|ان به در خانه خـود ردر هم{ن موقع اول{سه به شهر خود بـاز
ان بهس{د متام حاضرد|ك كمان رفت. وقتى به نزف كمان بزرگ رد و به طرا|ى بودند ا|ن گداى ناشناس پ{ش آمد، تعظ{مى كرپذ|ر

گشتهم{ن افتاد و همه فهم{دند كه اول{سه بـرد. در هم{ن ح{ن كالهش به زا خم كـرفت و آن را گرخنده افتادند. اما او كمان ر
است.

ا باز مى�كند. بشنو|م |وحنا چه مى�گو|ـد: «وشته منتظر بودند كه بب{نند چه كسى طومار (كتاب) رار فران هزاردر آسمان هز
شتگان همچنان منتظرا باز كند |ا بر آن نظر كند» (آ|ه�٣). فرم{ن نتوانست آن كتاب رم{ن و در ز|ر زه{چ�كس در آسمان و در ز

ا باز كند. |وحنا به گر|ه افتاد. او چنان ناام{د و دل�شكسته شده بود كهد و كتاب ردارا برها رماندند اما ه{چ�كس جلو ن{امد تا مهر
د.ا بنگرار خدا رد شا|د او بتواند اسراز|ر شد. فكر مى�كراشك از چشمانش سر
ى كه از سبط |هودا و ر|شه داود است، غالب آمده تا كتاب و هفتان به او گفت: «گر|ان مباش! ا|نك آن ش{رسپس |كى از پ{ر

ا بگشا|د.»ش رمهر
چ{ل،ر و|نستون چرِس{د كه سانو|ه سال ١٩٦٥ خبر ردم. در ژستانى در كشور هلند حتص{ل مى�كر ١٩٦٠، در دب{رìدر اواسط دهه

ه در تار|خ جهاناسم تش{{ع جنازاى |كى از باشكوه�تر|ن مرا برده و شهر لندن خود رن ب{ستم بر|تان{اى كب{ر مرمان قرگتر|ن قهربزر
اه بعضى از دوستان همكالسى�ام تصم{مند. به همرت بس{ار داراسمى كه انگل{سى�ها در اجنام باشكوه آن مهارآماده مى�كند، مر

ام كن{م.ر و|نستون اداى احترِفت{م كه به لندن برو|م و به سگر
فت{م د|د|م كه |ك م{ل{ون نفر در خ{ابانهاى ماب{ن كل{سـاى جـامـع سـنـت پـل و كـلـ{ـسـاىه راسم تش{{ع جـنـازوقتى به مـر

جسته جهان از جلـوى از شخص{تهاى بـرده�اند. همان طور كه در پ{اده�رو خ{ابان ا|ستاده بودم، بسـ{ـاردحام كروست�م{نستـر از
ابتنهاور و ملكه ال{زن، دوا|ت آ|زِل وارگل، كنستانت{ن پادشاه |ونان، ارل دود مى�شدند كه در م{ان آنها مى�توامن از شارچشمامن ر

م.دوم نام ببر
فىا ا|ن طور معرخش{د. او رس{د كه حما|ل بزرگ سلطنتى و روبانهاى نظامى بر س{نه او مى�درد كوچك اندامى رسپس نوبت به مر

د باشكوهى است ا|ن كهدم و با خود گفتم: «چه مرا نگاه كراتور ات{وپى، ها|له سالسى. او رت ش{ر |هودا، امپردند: اعلى�حضركر
ما بن{ان نهاد!» و به نظران معاصر آفر|قا ره طلب{د و با ثبات�تر|ن حكومت دورا در جر|ان جنگ دوم جهانى به مبارزتهاى اروپا|ى رقدر

اق�آم{ز بود: او ش{ر |هودا نبود. ا|ن عنواناى او ب{ش از حد اغر شا|سته آن همه عناو|ن و القاب بود اما |كى از آن عناو|ن برًاو واقعا
د.تنها به مس{ح تعلق دار

د. در تار|خ |هود، ش{ر سمبل پادشاهى داود بود. داود وش{ر سلطان متام ح{وانات است و بر قلمرو خود در جنگل تسلط دار
سل{مان از قب{له |هودا بودند و مس{ح موعود مى�با|ست از نسل |هودا باشد و او ش{ر |هودا خواهد بود. ش{ر |هودا، ر|شه داود چنان

ا باز كند.غالب شده كه كتاب و هفت مهر آن ر
ى ظاهر مى�شود:آنگاه |وحنا در انتظار د|دن |ك ش{ر مى�ماند اما به جاى ش{ر، چ{ز د|گر

ده�اى چون ذبح شده ا|ستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارّان، بر«و د|دم در م{ان تخت و چهار ح{وان و در وسط پ{ر
فت. و چون كتاباست تخت�نش{ن گرا از دست رستاده مى�شوند. پس آمد و كتاب ركه هفت روح خدا|ند كه به متامى جهان فر

ندر از بخور دارُ|ن پّفتادند و هر |كى از ا|شان بربطى و كاسه�اى زرُه اّفت، آن چهار ح{وان و ب{ست و چهار پ{ر به حضور برا گرر
ا|ند و مى�گو|ند:س{ن است. و سرودى جد|د مى�سرّكه دعاهاى مقد



فنت كتاب گرّ''مستحق
ها|ش هستىهرُو گشودن م

ا كه ذبح شدىز|ر
اى خداا بردمان رو مر

به خون خود
ت خر|دىّمُاز هر قب{له و زبان و قوم و ا

اى خداى ماا برو ا|شان ر
ه ساختىَنََهپادشاهان و ك

د.صصم{ن سلطنت خواهند كرو بر ز
انارها كرور و هزان بودند و عدد ا|شان كرورد تخت و ح{وانات و پ{رگرداا كه گرشتگان بس{ار رو د|دم و شن{دم صداى فر

ار بود كه به آواز بلند مى�گو|ند:هز
 ذبح شدهìّهق است برّ''مستح
ت و دولتّكه قو

و حكمت و توانا|ى
ا ب{ابد.صصكت رام و جالل و بركرو ا

م{ن و در در|است و آنچه در آنها مى�باشد، شن{دم كه مى�گو|ند:م{ن و ز|ر زو هر مخلوقى كه در آسمان و بر ز
اه رّ''تخت�نش{ن و بر

كت و تكر|م و جالل و توانا|ى باد تا ابداآلباد.صصبر
فتادند و سجده منودند (٦:٥-١٤).ُان به روى در او چهار ح{وان گفتند: «آم{ن!» و آن پ{ر

د و به ما ن{رو بدهد ب{شتر از آن حلظه�اى كه صداى باز شدنا به وجد آورآ|ا در تار|خ كل{سا سرودى وجود داشته كه جان ما ر
گاه آسمانى است،دان موس{قا|ى هندل از ا|ن صحنه در بارگرا مى�شنو|م؟ ا|ن تعر|n برا|ان آسمانى ركتاب و سرود هللو|اى همسر

ه�اى ذبح�شده ظاهر مى�شود.فى مى�كنند اما چون برا معرآن هنگام كه ش{ر ر
د او دچار سوءتفاهم شد. آنهاس هم در ق{صر|ه ف{لپس در موردم عادى بلكه شمعون پطـراز مس{ح است كه نه تنها مرا|ن ر

منى�توانستند باور كنند كه مس{ح مى�تواند خادم هم باشد |ا بتوان از پاشاه مصلوب سخن گفت. كل{ساى اولـ{ـه تـنـهـا بـعـد از
اائ{ل رجن�د|ده اسراى اول{ن بار توص{n باب ٥٣ كتاب اشع{ا از مس{ح به عنوان خادم رگان توانست بردستاخ{ز ع{سى از م{ان مرر

د (اعمال ٣٢:٨-٣٥). هر كه حتى مدت كوتاهى تعال{م مس{حىاى خواجه حبشى تفس{ر كرا برك كند. و ف{ل{پ{س ن{ز هم{ن منت ردر
د. ا|ن منت بس{ار شگفت�آور، غنى و پر�محتوا، صدها سال قبل از تولد ع{سىا خوانده باشد با ا|ن باب از كتاب اشع{ا آشنا|ى دارر

نوشته شده است.
ا با|د به هم{ن ش{وه شناخت و ا|ن همان نكته�اىا قربانى گناه انسان�ها ساخت (اشع{ا ١٠:٥٣). مس{ح رى بود كه خود رع{سى ش{ر
اف خود در ق{صر|هك آن عاجز بود. اما بعدها پس از آنكه پادشاه او بر جلجتا مصلوب شد به معنى دق{ق اعترس از دراست كه پطر
نده.»د: «تو|ى مس{ح، پسر خداى زف{لپس پى بر



مفصل چهار
ع{سى خداوند است

«پس هم{ن فكر در شما باشد كه در مس{ح ع{سى ن{ز بود
ت خدا بود،كه چون در صور

د،ا غن{مت نشمرابر بودن ربا خدا بر
دها خالى كرل{كن خود ر

فتا پذ|رت غالم رصور
دمان شد؛و در شباهت مر

و چون در شكل انسان |افت شد،
ا فروتن ساختخو|شنت ر
و تا به موت

د|د.بلكه تا به موت صل{ب مط{ع گر
از منودافرا به غا|ت سراز ا|ن جهت خدا ن{ز او ر

ا كه فوق از جم{ع نامهاست، بدو بخش{د،و نامى ر
تا به نام ع{سى

م{ن است خم شود،م{ن و ز|ر زانو|ى از آنچه در آسمان و بر زهر ز
ار كندو هر زبانى اقر

كه ع{سى مس{ح، خداوند است
اى متج{د خداى پدر» (ف{ل{پ{ان ٥:٢-١١).بر

هائه شد به چند عنوان مهم ع{سى اشـارس در ق{صر|ه ف{لپس ارد گفتگوى كوتاه ع{سى و پطـر در توض{حى كه در مورًقبال
نده. همچن{ن د|د|م كه ع{سى در افكار عمومى به عنوان نبى شناخته مى�شد.دم: پسر انسان، مس{ح و پسر خداى زكر

كز مى�كن{م |عنى عنوان «خداوند».د متراى ع{سى بكار برس در هم{ن گفتگو برى كه پطردر ا|ن فصل بر عنوان د|گر
دن او منود، خطاب به ع{سى چه گفت:نش و نص{حت كرى كش{د و شروع به سرزا به كنارس وقتى ع{سى ربه |اد آور|د كه پطر

ا «خداوند» خطابنش مى�كند كه او را سرزد كسى رگرگز واقع نخواهد شد!» در ا|نجا شا«حاشا از تو اى خداوند كه ا|ن بر تو هر
مى�كند.

فته است.اى ع{سى بكار ردر فصل اول د|د|م كه عنوان «خداوند» دوم{ن عنوانى است كه در عهد�جد|د ب{شتر از همه بر
درواقع گفته شده كه قانون ا|مان كل{ساى اول{ه تنها ا|ن جمله كوتاه بود: ع{سى خداوند است.

ىمودن وفادارآز
 باًى مخصوصامانروا|ان كشورگى كه جامعه مس{ح{ان اول{ه با آن روبرو بود مربوط به روابط آن با رؤسا و فرانهاى بزر|كى از بحر

ان بعدى روم در تار|خ كل{سا نوشتهاتوران جفاى نرون و امپران در دورحكومت روم مى�شد. داستان شهادت مقدس{ن و ا|ماندار
شده است.

ن ادامه داشت. به دستور نرون، بر بدن مس{ح{ان ق{ر مى�مال{دند و سپس آنهاان به مدت چند قرقتل�عام و كشتار فج{ع ا|ماندار



كـوسا در م{دان س{ـرا در شب روشن كنند. بعضى مسـ{ـحـ{ـان د|ـگـر ردند تا به عنوان مشعـل، بـاغـهـاى نـرون را آتش مـى�زر
نده مى�انداختند.كس{موس جلو ح{وانات درما

ىاتوراتور در روم شد. متام شهروندان امپرستش امپرفت هر چه ب{شتر آ|{ن پرمتام ا|ن وقا|ع در نها|ت منجر به توسعه و پ{شر
 |عنى «ق{صر خداوند است».Caesar Kuriosا ادا كنند: ت كوتاهى رى خود عباراى اعالم وفادارروم مى�با|ست بر

ا به ق{صرام مى�گذار|م و مال{ات و عشر|ه خود راى كشور احترمس{ح{ان در مقابل ا|ن خواسته مى�گفتند: «ما به رؤسا و امر
ا نخواه{مگز چه در خفا و چه آشكارى كه هرى اجنام ده{م تا شهروندان منونه روم باش{م اما چ{زداز|م. حاضر|م هر كارمى�پر

اد ز|رگتر|ن بى�وفا|ى و خ{انتى است كه مى�توان تصور كر است، چونكه ا|ن كار بـزرCaesar Kuriosگفت ا|ن دو كلمه 
 ما، ع{سى مس{ح است.»Kuriosخداوند ما، 

د.ى مى�كرگند به ق{صر خوددارم{ر، در سن هشتاد و شش سالگى به خ{انت متهم شد چونكه از اداى سوپول{كارپ، اسقn از
ابطهام بود و رت و احترد عزه مورار دهند. او هموارار قرد اذ|ت و آزا مورگاه دولت روم منى�خواستند او رجو|ان و مأمور|ن دادباز

خوبى هم با مسئول{ن دولتى داشت.
ا ازدند كه مملو از جمع{ت بود. مأمور|ن دولتى تا آخر|ن حلظات مى�خواستند او را در حالى به م{دان شهر روم آورپول{كارپ ر

ى كه از او مى�خواستند ا|ن بود كه بگو|د: «ق{صـرى دادند. تنها چ{زصت د|گرات مرگ جنات دهند و همان جا ن{ز به او فـرمجاز
هاى تلخ تار|خ ا|ن است كه مس{ح{ان متهم به بى�د|نى و خدانشناسىخداوند است، اى بى�د|نان از من دور شو|د!» (|كى از طنز

ستش خدا|ان و الهه�هاى روماسم مذهبى مربوط به پردند و از مراتور سر باز مى�زستش امپرمى�شدند، آن هم به ا|ن دل{ل كه از پر
دند.)ى مى�كردور

ا بگو|م.» سپس بـها از من مى�خواه{د، مى�تـوامن آن رگر فقط ا|ـن رد و گفت: «اپول{كارپ با مال|مت و مهربانى لبـخـنـدى ز
د و گفت: «اى بى�د|نان از من دورست نشسته بودند رو كرگان دولت روم و كاهنان بت�پرجا|گاه متاشاچ{ان كه در آجنا منا|ند
ده بودند! و ادامه داد: «هشتاد و شش سال به خداوندم وفادار بوده�ام و در متـام ا|ـنا نكرشو|د!» مسئول{ن دولتى فكر ا|ـن ر

 (ع{سىIesus ho Kuriosا انكار كنم؟ ده است. حال چگونه مى�توامن او رحمت و محبت كرهشتاد و شش سال به من ر
ى، خون شه{دان، بذر كل{ساست.دند. آرا شه{د كر او رًاخداوند است).» فور

اى ما سخت باشد ا|ن چن{ن مى�نو|سد: «ه{چك آن برنتس كه شا|د درسول در نامه اول خود به كل{ساى قرابطه پولس ردر ا|ن ر
نت{ان ٣:١٢). مشكل ا|نجاست كه خود ع{سى هم از كسانىا خداوند بگو|د» (١-قـركس جز به روح�القدس منى�تواند ع{سى ر

اب مى�جو|ند و به لبهاى خو|ش مرند: «ا|ن قوم به زبانهاى خود به من تقراف ا|مان خود صداقت ندارسخن مى�گو|د كه در اعتر
ى مى�گو|د:متج{د مى�كنند، ل{كن دلشان از من دور است» (متى ٨:١٥). |ا حتى جاى د|گر

ا كه در آسمان است به جااده پدر مردد، بلكه آنكه ارا صصخداوند، خداوندصص گو|د داخل ملكوت آسمان گر«نه هر كه مر
د|م واج نكرا اخرا خواهند گفت: صصخداوندا، خداوندا، آ|ا به نام تو نبوت ننمود|م و به اسم تو د|وها رد. بسا در آن روز مرآور

ان ازكارا نشناختم! اى بدگز شما ر خواهم گفت كه صصهرًات بس{ار ظاهر نساخت{م؟صص آنگاه به ا|شان صر|حابه نام تو معجز
من دور شو|د!صص» (متى ٢١:٧-٢٣).

ف پولس مى�گو|د كه «ه{چ كس جز بـهآ|ا در خصوص هم�خوانى و هم�آهنگى متون باال دچار اشكال هست{د؟ از |ـك طـر
اماتف د|گر ع{سى به كسانى كه از روى متلق و بدون توجه به معنى و الزا خداوند بگو|د» و از طرروح�القدس منى�تواند ع{سى ر

ا توب{خ مى�كند.آن «خداوند، خداوند» مى�گو|ند اخطار مى�دهد و آنها ر
د كه هرگى است، |عنى نكاتى داراى افتادگاه دستور زبان دارت پولس از د|دفع اشكال فوق با|د متوجه باش{م كه عباراى ربر

د: ه{چ كس منى�تواند بگو|دا مى�توان ا|ن�طور ب{ان كرت ضمنى فهم{ده مى�شود. پس جمله پولس رچند تلفظ منى�شود اما به صور
ك كند مگر به روح�القدس.ا در«ع{سى خداوند است» و معنى خاص آن ر



دهاى مختلn «خداوند» در عهد�جد|دكاربر
فته كهفته شده در عهد�جد|د به سه معنى بكار ر گرkurios در زبان انگل{سى) كه از كلمه |ونانى Lordعنوان خداوند (

ند.ت{ب صعودى دارن و معنى كم�و ب{ش ترگاه وزاز د|د
د معمولى ا|ن كلمه كه خطاب مودبانه است، شب{ه كلمه «آقا» [حاج�آقا؟!] كه در زبان ما بكار مى�رود. در اناجـ{ـل،اول، كاربر

 منظور ا|ن ن{ست كهًدند و اصالا «خداوند» خطاب مى�كراد ناشناس مى�خواستند با ع{سى صحبت كنند او روقتى غر|به�ها و افر
ده�اند.پى به الوه{ت او بر

ى است كه در انگلستان مى�گو|ند. وقتى |ك نفر به عضو|ت  شب{ه همان چ{ز(Lord)د ُرد دوم اصطالح «خداوند» |ا لكاربر
اداى افرسمى برد قبل از نام او گذاشته مى�شود. ا|ن كلمه در ا|نجا عنوانى ررُكار كلمه لت خودمى�آ|د به صورمجلس اع{ان در

فت وده بكار مى�ر در روابط ب{ن ارباب و بـرkuriosد كلمـه ان عهد�جد|د، ا|ن نوع كاربـرتبه و متشخـص اسـت. در دورعالى�ر
فته باشد وقتى ا|ن كلمه در عهد�جد|د به ا|ن معنى بكار رًده داشتند با عنوان خداوند خطاب مى�شدند. معموالثرومتندانى كه بر

جمه مى�شود.به كلمه «استاد» |ا «ربى» تر
ا|ىدبگ{ر نبود بلكه كسى كه خر|ده مى�شد و جزو دار خادم مز(doulos)ده ا|ن تعر|n به آن معنى است كه منظور از بر

اى مثال، پولس دوست داشت درتاسر كتابهاى عهد�جد|د به روشنى د|ده مى�شود. برفت. ا|ن زبان و حلن در سرارباب بشمار مى�ر
ى مى�كند كهتب |ادآورفى كند. او مـر (غالم) خداوند ع{سى» معرdoulosا «پولس، نامه�هاى خود به كل{ساهاى اول{ه خـود ر

كنون در مالك{ت ارباب خود، ع{سى هستند.مس{ح{ان مالك و صاحب اخت{ار خود ن{ستند، بلكه خر|ده شده�اند و ا
 در عهد�جد|د هستند. وقتى به سوم{ن سـطـحkuriosجه دوم و پا|{ن�تر اصطـالح كر شد معانى دردو معنى كه در بـاال ذ

س{م، آنگاه متوجه مى�شو|م كه در حق{قت فاصله ا|ن تعر|n با دو تعر|n قبلى بس{ار ز|اد است. در ا|نجاد ا|ن كلمه مى�ركاربر
ام، شأن و اقتدار سر و كار دار|م.اى ب{ان احتربا عالى�تر|ن عنوان بر

عنوان الهى
سى كن{م. در عهد�عت{ق، نام مقدسا هم در عهد�عت{ق و هم در عهد�جد|د بررد آن راى فهم{دن معنى «خداوند» با|د كاربربر

ست ناما از استفاده نابجا و نادرائ{ل رمان، قوم اسرجمه شده است). ده فرى از نسخه�ها «خداوند» ترخدا «|هوه» بود (كه در بس{ار
تكبدند مبادا مـرفتار خود بس{ار با احت{اط عمـل مـى�كـراقبت از گفتـار و رد محافظت و مرد. |هود|ان در مـورحذر مـى�دارخدا بر

ائد» مشهور است.ات زدند كه به «لفاظى» |ا «استعمال كلمات و عباركفر�گو|ى شوند. به هم{ن جهت از روشى استفاده مى�كر
دند كه جا|گز|ن نام |هوه شدند. واالتر|ن عنوان جا|گز|ن، ادوناى بود (كهت د|گر، |هود|ان عناو|ن مختلفى ابداع كربه عبار

كم{ت و سلطنت مطلقه است. آنهااى حاجمه شده است). ادوناى |عنى كسى كه داركثر نسخه�هاى كتاب�مقدس، خداوند تردر ا
ار داشت. ادوناى |عنىتبه پا|{ن�تر قر جا|گز|ن در مرìدند، هر چند ا|ن كلمهك» به معنى پادشاه استفاده مى�كرِلَهمچن{ن از كلمه «م

كسى كه بر پادشاهان جهان سلطنت مى�كند [شاه شاهان].
مور ١١٠ ا|ن گونهفته است. مزار گرگان عهد�جد|د قره و نقل قول نو|سندد اشارمور ١١٠ ب{شتر از بق{ه متون عهد�عت{ق مـورمز

است من بنش{ن.صص» اما داود در اصل مى�گو|د: «|هوه به ادوناى منشروع مى�شود: «|هوه به خداوند من گفت: صصبه دست ر
ا ادوناى خطاب مى�كند در حال گفتگو است، و ادوناى عنوان خود خداست! عهد�جد|د ا|نگفت.» خدا با كسى كه داود او ر

فته و مى�گو|د كه ع{سى، پسر داود و در ع{ن حال خداوند داود است (متى ٤١:٢٢-٤٦). پسر داود، ادوناى داود بود.ا گرموضوع ر
فى مى�كند.ا با عنوانى واال كه معادل ادوناى و مختص خود خداست معرعهد�جد|د ع{سى ر

اى ع{سى چ{ست؟د عالقه خدا برد|م، اما نام مورسى كرا برردر ا|ن كتاب تا آجنا كه ممكن بود، نامهاى ع{سى ر



هى�شدن»ُ به «سرود تًسول به ف{ل{پ{ان ٥:٢-١١ داده شده است. ا|ن منت بس{ار آشنا مـعـمـوالپاسخ ا|ن سؤال در نامه پولـس ر
معروف شده است:

«پس هم{ن فكر در شما باشد كه در مس{ح ع{سى ن{ز بود
ت خدا بود،كه چون در صور

د،ا غن{مت نشمرابر بودن ربا خدا بر
دها خالى كرل{كن خود ر

فتا پذ|رت غالم رصور
دمان شد؛و در شباهت مر

و چون در شكل انسان |افت شد،
ا فروتن ساختخو|شنت ر
و تا به موت

د|د.بلكه تا به موت صل{ب مط{ع گر
از منودافرا به غا|ت سراز ا|ن جهت خدا ن{ز او ر

ا كه فوق از جم{ع نامهاست، بدو بخش{د،و نامى ر
تا به نام ع{سى

م{ن است خم شود،م{ن و ز|ر زانو|ى از آنچه در آسمان و بر زهر ز
ار كندو هر زبانى اقر

كه ع{سى مس{ح، خداوند است
اى متج{د خداى پدر.»بر

ا خ{لى سر|ع بخوان{م شا|د متوجه نشو|م كه «نامى كه فوق از جم{ع نامهاست»، نام «ع{سى» است. ولى درواقعگر ا|ن منت را
ا|ج در م{ان |هود|ان بود كه شكل د|گر آن «|وشع» است. نامى كه فـوق ازى «|شوعا») نامى معمولـى و ر«ع{سى» (به زبان عبر

 است.kuriosجم{ع نامهاست نه نام ع{سى بلكه عنوان 
، خداوند خداوندان مى�باشد. او كسى است كه پدر متامىkurios kurion، خداوند است بلكه او kuriosع{سى نه تنها 

ا به ع{سى ب{انام و ستا|ش خود رى، اطاعت، احترا به او داده ، نامى است كه در آن، وفادارم{ن رت در آسمان و زسلطنت و قدر
مى�كن{م.



فصل پنجم
جالل خدا

ا ند|دم. (غالط{ان ١٩:١).دار خداوند رسوالن جز |عقوب براز سا|ر ر

كنده هستند. (|عقوب ١:١).اده سبط كه پر|عقوب كه غالم خدا و ع{سى مس{ح خداوند است، به دواز
ا با ظاهرب{نى مدار|د.ب�اجلالل ر خداوند ما ع{سى مس{ح، رِان من، ا|مانادراى بر
ا با ظاهرب{نى نشان مده{د] (|عقوب ١:٢).ان من، ا|مان به خداوند ما ع{سى مس{ح، خداوند جالل رادر[اى بر

ا چگونـهدانش او رگردند، شـاد او چگونه فكر مـى�كـرانش در مورتا ا|نجا در مطالعه عناو|ن ع{سى د|د|ـم كـه هـم�عـصـر
ى مى�بخش{د.ام و سرورا احترا چگونه مى�نگر|ست و خدا چگونه او رمى�د|دند، او خود ر

د|ك مى�شناختند. ا|ن شهادت متعلق به كسى است كه شا|د ب{شتر ازا از نزسد كه ع{سى رحال نوبت به شهادت كسانى مى�ر
ادر ع{سى.ا مى�شناخت |عنى |عقوب برهر كس د|گر ع{سى ر

 شروع(The new Geneva Study Bible)دب{ر مجله�اى در خصوص مطالعات كتاب�مقدسى گى در سمت سربه تاز
ساله |عقوب ته{ه كنم.اى رى، مسئول{ت داشتم كه |ادداشتها و توض{حاتى ن{ز بردب{رده�ام. عالوه بر وظا|n سربه كار كر
 آنًى در آن منت بشو|د كه قبالاى شما افتاده كه هنگام مطالعه منت آشنا|ى از كتاب�مقدس، متوجه چ{زگز ا|ن اتفاق برآ|ا هر

اى شما تعجب�آور باشد كه چطور متوجه آن نشده بود|د. وقتى بها ند|ده باش{د؟ ا|ن موضوع مى�تواند |ك كشn مهم باشد و برر
ا داشتم.دم من هم هم{ن احساس و جتربه رگى شروع به مطالعه نامه |عقوب كرتاز

ا با ظاهرب{نى نشان مدهـ{ـد.»ان من، ا|مان به خداوند ما ع{سى مس{ح، خداونـد جـالل رادردر |عقوب ١:٢ مى�خوان{م: «اى بـر
فتار و اعمال انسان است: چون خدا ب{ن اشـخـاصا بسط و توسعه دهد، تع{{ن الو|تـهـاى رموضوعى كه |عقوب مى�خواهـد آن ر

ا|ن بهى بكن{م. چون مى�دان{م كه موضوع ا|ن بخش از نامه |عقوب چ{ست بنابـرتبع{ض قائل منى�شود ما هم نبا|د چن{ن كـار
ك كن{م.ا دراحتى مى�توان{م كلمات آ|ه اول باب دوم رر

د مى�شو|م ا|ن است: «ع{سى مس{ح، خداوند جالل» كه مى�توان آنى رسرگى از معنى بس{ار عم{ق آن سرتى كه به سادعبار
ت منى�شو|م ا|ن است كـه از متوجه معنى ا|ن عـبـارًد. دل{ل ا|نكه كامـالجمه كرجالل ما» ن{ز تـرا «ع{سى مس{ح، خداوند پـرر

د. ا|ن جمله در اصل به ا|ن معنى است كه ع{سى، جالل خداست.ى غ{ر�معمول و نا�آشنا دارگاه زبان�شناسى، ساختارد|د
هر چند در جامعه مس{ح{ان اول{ه چند|ن نفر به نام |عقوب شناخته مى�شدند اما به احتمال بس{ار ز|اد ا|ن |عقوب همان كسى

ادرا برجوع كن{د به اعمال باب ١٥) و پولس او را بر عهده داشت (رشل{م راى اورشل{م بود و ر|است شورهبر كل{ساى اوراست كه ر
شگترادر بزرى |وسn و بزرگ شدن برگاه جنارادر كوچكتر ع{سى بود كه كار او در كارع{سى مى�نامد (غالط{ان ١٩:١). |عقوب بر

ستاخ{ز ع{سى، به الوه{ت او ا|مان نداشت.ا مى�د|د اما تا بعد از رر
نت{ان ٧:١٥). |عقوب مى�دانست كهخاسته از مرگ داشته بود (١-قرد كه |عقوب مالقات و گفتگو|ى كوتاه با ع{ساى براحتمال دار

د و |كى از ستونهاى جامعه مس{ح{ان اول{ه شد. ا|مان آورًنده د|د عم{قاا زده و دفن شده اما وقتى او رش مرادربر
خشـانگى�هاى درا و|ژا |عقوب عادل |ا |عقوب صالح مى�نام{دند ز|ـرمعاصر|ن |عقوب به خاطر شناختى كه از او داشتنـد او ر

 ضخ{مى بسته بودìانوانش چنان پ{نهه او گفته�اند كه آن قدر در دعا مى�ماند كه زا همه در او مى�د|دند. دربارعدالت و فض{لت ر
انوى شتر نبود.كه بى�شباهت به ز

 خدا وجودìادهت و ارى جز قدراى آنها چ{زبد|هى است كه متام كتابهاى عهد�جد|د از الهام روح�القدس نوشته شده�اند و در ور



سوالن، چونكه نو|سنده و مؤلـnاهان و دوستان رسوالن بوده |ا از همرگاه تفاوتى منى�كند كه نو|سنده جـزو رد. از ا|ن د|دندار
ادر تنىدى است كه برگاه فرد كه كتاب |عقوب د|داى ما اهم{ت دار ا|ن نكته برًنها|ى كتب�مقدسه، روح�القدس است. اما مطمئنا

ع{سى بوده است.

جالل چ{ست؟
اى |هود|انر�معنى است. معنى جالل بـرُدى |هودى به خوبى مى�دانست كه «جالل» كلمه�اى فوق�العاده پ|عقوب به عنوان فر

فته شده از آنهاات گره از كلمات جالل و شكوه و عبارد. ما امروزهنگ ما داره در فربس{ار ب{شتر از مفهوم سطحى است كه امروز
ه استفاده مى�كن{م.مرد امور عادى روزتى سطحى و در موربه صور

 به معنى جتل{ل و متج{د ن{ز از آن اقتباس شدهdoxology مى�آ|د كه doxeمعادل كلمه «جالل» در زبان |ونانى از كلمه 
ن» مى�باشد كه است كه حتت�الفظى به معنى «سنگ{نى» |ا «وز(kavoth)ى كلمه كاووث است. معادل ا|ن كلمه در زبان عبر

د بلكهن بس{ار ز|ادى دارد. وقتى كتاب�مقدس از جالل خدا صحبت مى�كند منظور ا|ن ن{ست كه خدا وزتر دارمفهوم و ماه{تى بر
د كه تنها در ذات او |افت مى�شود. ما با|د ب{ن جالل ذاتى خدا (جاللى كه او در خودمى�گو|د مفهوم و اهم{ت سنگ{نى وجود دار

ئى آن جالل، متا|ز قائل شو|م.د) و ظهور مرو از خود دار
 نام{ده مى�شد، ظاهر مى�ساخت. ه{چ كس منى�داند كه(Shekinah)ى كه شك{ناه ا در ابردر عهد�عت{ق، خدا جالل خود ر

ق�العادهتى خارهاى د|گر متما|ز بود. درواقع نور به صورگى پر�فروغ آن از ابرخشندآن ابر چگونه و به چه شكل بود اما به خاطر در
مى�آمد.در

نقش نور
داختم. هر چه حتق{قاته�شناسى پرام آسمانى) و ستارت آماتور به مطالعه ف{ز|ك جنومى (مبحث اجرچند سال قبل مدتى به صور

 با موضوعىًدم، ب{شتر ا|ن احساس به من دست مى�داد كه حق{قتاا ب{شتر مطالعه مى�كره طب{عت و ماه{ت نور رعلمى معاصر دربار
دنى است.ى عج{ب و باور نكرم. نور چ{زفانى سر و كار دارعر

نگ ك{ف{تى ثانوىد ن{ست بلكه س{اه. رد است. خ{ر، ل{مو زرنگى است؟ جواب شما به احتمال قوى ا|ن است كه ل{مو زرل{مو چه ر
كتف ل{مو حـرى كه به طـرك{ب ش{م{ا|ى آن است. نـورد مى�ب{ن{م، تـرا زراست كه در ماده منتقل منى�شود. دل{ل ا|نكه لـ{ـمـو ر

نگ{ن كمان |ا منشور مى�ب{ن{م. وقتىى كه در رد، شب{ه همان چ{زا در خود داركم رانگهاى غنى و مترمى�كند، متام ط{�nها و ر
ا پخش مى�كند، مى�شكنـد وند جذب مى�كند. ل{مـو نـور را كه در نور وجـود دارنگها|ى رى از رنور بر ل{مو مى�تابد، ل{مو بـسـ{ـار

نگ{ن كمان است.نگهاى رد مى�ب{ن{م كه |كى از رنگ زرا به رت{ب آن رداند و به ا|ن ترمى�گربر
نگ{نتوهاى نور مى�ب{ن{م. بعضى اوقات نوعى ردر |ك روز آفتابى وقتى چند تكه ابر در آسمان باشد، گاهى مناظر ز|با|ى از پر

انش{د مى�شـود. در دورتوهاى خـورها مى�تابد كه باعث پخش شـدن پـرى بر ابرا نور طـورها د|ده مى�شود ز|ـره ابركمان در كنـار
ا آن نور چنانار مى�داد ز|رتوهاى بى�شمار نور قـرا در مقابل تابش پرى را ظاهر مى�ساخت، ابـرعهد�عت{ق، وقتى خدا جالل خـود ر

ى حضورت نشانه ظاهراسان مى�شدند. و آن جالل، به صورب و هركى از آن مضطرخشان بود كه قوم حتى با مشاهده اندبى�نظ{ر و در
آمد.بى�واسطه خدا در

، خداوند بخواند (١:١). در هم{ن آ|ه او به ا|مان خودkuriosا ادر خود راه منى�دهد كه برد|دى به خود رادر ع{سى، تر|عقوب بر
 جالل خدا، همان شك{ناهìندهادر من جتسم ز، مس{ح است و در آ|ه ٢ مى�گو|د كه «برChristosش ادراف مى�كند كه براعتر

است.»
 ورودìانهسم بر ا|ن است كه بر وضع{ت حق{راما ا|ن موضوع هم{شه به ا|ن روشنى نبوده است. در ا|ام ع{د م{الد مس{ـح، ر



هاىد. ع{سى بر ابرى شود، وضع{تى كه با توص{n كتاب�مقدس از ورود ثانوى او تناقض آشكار دارك{د ب{شترع{سى به ا|ن دن{ا تأ
ه سنگ{ن است و ه{چ�كس از د|دنگشت او نشان خواهد داد كه قدر او تا چه اندازجالل، بر ابر شك{ناه باز خواهد گشت و باز

 ناشناخته بود.ًار سال قبل واقعاآن غافل نخواهد ماند. اما جالل او به هنگام تولدش در دو هز

د|دار از ب{ت�حلم
اندشگرت كنم. با گروهى از گرا ز|ارم{ن رصتى دست داد كه به فلسط{ن بروم و مكانهاى مقدس آن سرزچند سال قبل فر

اهنماى تور كه البته هر روزد|د كنم. صحبت�هاى رفتم تا از كل{سا|ى كه در جاى آخور تولد ع{سى بنا شده بود بازبه ب{ت�حلم ر
دم و از آجنا خارج شدم.ك كرا ترا|ن گروه راى من خسته�كننده بود، بنابرد هر چند جالب اما در ع{ن حال برار مى�كرتكر

گى متام در حال تاب{دن بود و از روىخشندفتم. آفتاب با درنان از كل{سا دور شدم و كنار |ك د|وار سنگى قد|مى رقدم�ز
ارع ب{ت�حلم نام{ده مى�شدند به خوبى بب{نم. در ا|ن دشتها بود كـه چـوپـانـان ازا كه مزد|وار مى�توانستم دشتهاى ز|ر پـا|ـم ر

دند.ى مى�كرگله�هاى خود نگهدار
ان شب قبلارا كه مثل هزدم. با خود گفتم «آن شب رآوراز دراد و دور و درى آزا به پروازهمان جا نشستم و تخ{ل خود ر

گهان بدون ه{ـچنده كن، شبى كه چوپانان، خسته و بى�خواب مشغول نگهبانى از گله�ها بودنـد و نـااز آن بود در خ{ال خود ز
مقدمه�اى، آسمان روشن�تر از وسط روز شد.»

دند.دند و در شب پاسبانى گله�هاى خو|ش مى�كرا بسر مى�بردر اجن{ل لوقا ٨:٢-١٠ مى�خوان{م: «در آن نواحى، شبانان در صحر
اشته ا|شـان رسان گشتنـد. فـرد ا|شان تاب{د و به غا|ـت تـر خداوند بر ا|شان ظاهر شد و كبر|ائـى خـداونـد بـر گـرìشتهگاه فـرنا

اى جم{ع قوم خواهد بود.صص» خوشى عظ{م به شما مى�دهم كه برِتا ا|نك بشارس{د، ز|رگفت:صصمتر
خش{د،ه�كننده جالل خدا كه مـى�درشته، ظهور خ{ـراه فرشته�اى ظاهر شد و به همـره فرام بود كه |كباركـت و آرهمه جا سا
سى ناشناخته و غر|ب شدند.فت. چوپانان با د|دن همه ا|نها دچار ترا در�بر�مى�گراف آنها رمى�تاب{د و اطر

شته�اىفت و با فرخش{دن مى�گرافم درگر من آجنا، در تار|كى شب نشسته بودم و بى�خبر، جالل خدا در اطربا خود گفتم «ا
ده مى�شدم. وحشت�زًروبرو مى�شدم، چه بال|ى سر قلبم مى�آمد؟» مطمئنا

اى خوشى عظ{م به شما مى�دهم كه برِتا ا|نك بشارس{د، ز|را گفت: صصمترشته ا|شان رد. «فرام كرا آرشته آنها راما سخنان فر
اى شما ا|ناى شما در شهر داود، جنات�دهنده�اى كه مس{ح خداوند باشد متولد شد. و عالمت برجم{ع قوم خواهد بود. كه امروز بر

است كه طفلى در قنداقه پ{چ{ده و در آخور خواب{ده خواه{د |افتصص» (لوقا ١٠:٢-١٢).
شته كه سرودار فران هزارشته بلكه هزشته ظاهر شدند، نه |ك فرگهان گروهى عظ{م از لشكر آسمانى با فرو در همان حال نا
ا در اعلى عل{{ن جالل باد.»دند: «خدا را ستا|ش مى�كرمى�خواندند و خدا ر

ه�كننده وجود خدا در پشت نقاب انسان{ت ع{سى تا حدود ز|ـادىخشان و خ{ـرى) پسر خدا، جالل دراما در جتسم (تن�گ{ر
گى و خدمت،ا مى�خواست. او با پوش{دن لباس بنـد د|د|م ع{سى خود ن{ز هم{ـن رًپنهان و ناشناخته ماند. و همان طور كه قبـال

ا مخفى منود و به هم{نا حق{ر ساخت. او جالل خود رد و به اصطالح الهى�دانان خود را از چشمها پنهان كرجالل و عظمت خود ر
گى است.خاطر تصو|ر ع{سى در كتاب�مقدس، تصو|ر فروتنى و پوش{د

د.خش{دن مى�كرا پنهان كند و شروع به دراما حلظاتى وجود داشت كه گو|ى نقاب انسان{تش د|گر منى�توانست جالل او ر

جتلى ع{سى
اس، |عقوب و |وحنا ردانش، پطرگرس توسط ع{سى در ق{صر|ه ف{لپس، ع{سى سه تن از شاش پطرشش روز بعد از واقعه سرز

د نظر است.ار داشت كه به احتمال ز|اد كوه مورمون قرد|كى كوه حرد. ق{صر|ه ف{لپس در نزا به باالى كوهى بلند برداشت و آنها ربر



خش{د و لباسش چون نور سف{د شد. متـامـىش{د مى�دره�اش چون خـوردر آجنا، ع{سى جتلى |افت (ه{أت او متبدل شد): چـهـر
تشده. صورى ناب و دست نخورنگهاى لباسهاى ع{سى محو شدند و تنها نور بود و سف{دى، بدون ه{چ شكست |ا پخش نور. نـورر

خشان و پرى كه از بس درش{د، نوركم چون نور خوراخشان و مترى درا از خود مى�تاباند، نورى رد و نورخش{دن كرشروع به در
ا جتلىگى آن رحمت مى�كند، ما به سادا دچار زك انسان راه شود. ا|ن توص{n كه ادرتأللؤ بود كه انسان منى�توانست به آن خ{ر

ع{سى مى�نام{م.
ا مشاهده كنند. جتربه آنها خ{ال وى رعد د|گرُت داد كه بد قدرگر بى�نظ{ر جتلى ع{سى مس{ح، خدا به ا|ن سه شاìدر آن حلظه

ا د|دند.ا بب{نند كه تا آن موقع مخفى مانده بود. آنها جالل بى�نقاب مس{ح رتوهم جالل نبود بلكه مى�توانستند واقع{تى ر
ا نوشت در همان ابتداى اجن{ل بگو|د كه كلمه خدا نور آدم{ان بود؟د وقتى كه |وحنا سالها بعد اجن{ل خود رآ|ا جاى تعجب دار

ااستى و جالل او ركن شد، پر از ف{ض و رد|د وم{ان ما سا(|وحنا ٥٬٤:١). او در پا|ان مقدمه اجن{لش مى�نو|سد: «كلمه جسم گر
 پسر |گانه پدر» (|وحنا ١٤:١).ìد|د|م، جاللى شا|سته

ع{سى نه تنها باز�تابنده جالل خدا بلكه خود جالل خداست.



فصل ششم
اسقn جانهاى ما

س ٢٥:٢).گشته�ا|د (١-پطراز آن رو كه مانند گوسفندان گمشده بود|د، لكن احلال به سوى شبان و اسقn جانهاى خود بر

ا به سوى خود جلب كن{د؟ ا|ن جتربهگى خواسته باش{د توجه كسى رگى�تان پ{ش آمده كه از روى ناام{دى و ب{چارندآ|ا در ز
اى من پ{ش آمد.ناام{د كننده |ك بار بر

ار بود كه در آخر از كارول{ناىانى ز|ر پا گذاشت{م. قراد چند سخنرا به منظور ا|رم دو هفته آمر|كا راه همسرسالها پ{ش به همر
ئ{سس{د، را�رمان ورود قطار به ا|ستگاه فرساند|م. وقتى زا به ا|ستگاه ركت قطار، خود رد|م. قبل از حرگرشمالى به شهر خودمان بر

ا|ستگاه گفت كه ا|ن قطار خ{لى طوالنى است و به هم{ن خاطر دو بار توقn مى�كند. ما با|د در توقn دوم سوار قطار مى�شد|م
دند.اهنما|ى كرا به سكوى مربوطه رو ما ر

اهنماى قطار آمد و پ{ش خامن جوانم وستا آجنا ا|ستاد|م و در كنار ما هم دانشجوى جوان و جذابى ا|ستاده بود. رمن و همسر
د. در متام ا|ن مدت من بل{ت در دست، آجنا ا|ستادها به سوى سكو برداشت و او را برد و سپس چمدانها|ش را نگاه كرفت، بل{تش رر

ا هم نگاه كند. اما او ه{چ�گونه توجهى به من نداشت.ا به خود جلب كنم تا بل{تهاى ما ردم توجه او ربودم و ب{هوده سعى مى�كر
د شد و از ا|ستگاه خارج گشت. مى�دانستم كه تاد، از جلوى ما رفت{م ولى قطار توقn نكر سكو رìهف كنارمن و وستا به طر

من، مى�خواستم از عقب قطارى نخواهد بود. منى�دانستم چكار كنم. مى�خواستم فر|اد بزب{ست و چهار ساعت د|گر ه{چ قطار
ا منى�د|د. توجهى به من نداشت. او ما رًاهنماى قطار اصالا نگه دار|د!» اما رمن «قطار ربدوم و داد بز

فت كه بدون ما برود. ب{نا|ى�اش مشكل داشت و به هم{ن خاطر تصم{م گرًد و احتماال او با چشمان باز نگاه منى�كرًاظاهر
ان نسبت به ما اتفاق مى�افتد.احت كننده تنها |ك منونه از وقا|عى است كه به خاطر بى�دقتى و بى�توجهى د|گرا|ن جتربه نار

د.موضوع نگاه دق{ق به امور و اش{ا جا|گاه بس{ار مهمى در فعال{تها و اقدامات علمى دار
اهى فضاى خارج از جومان ساخته شده بود ران�ق{مت�تر|ن تلسكوپى كه تا آن ز در سال ١٩٩٠ در ا|االت متحده آمر|كا، گر

د دالر هم گذشت. ا|ن وس{لهد نها|ى از ٢ م{ل{ـارآورد دالر بود اما در برد هز|نه تلسكوپ هابل ١٫٥ م{ل{ـارآورم{ن شد. اول{ن بـرز
گتر و واضح�تر از تلسكوپ�هاى قد|مى از فضاى منظومه شمسى و كهكشان�ها به ما بدهد. مى�توان{متبه بزرى ٣٥٠ مرمى�تواند تصاو|ر

گى مى�كن{م به دست آور|م.ندد دن{ا|ى كه در آن زتر در مورگ{راد|ك�تر به اجسام دور نگاه كن{م و ب{نشى فردق{ق�تر و نز
ا كها بب{ن{م و اش{ا|ى رهاى كوچك رى دار|م كه بوس{له آنها مى�توان{م چ{زهمچن{ن م{كروسكوپهاى بس{ار پ{چ{ده و مجهز

كد اما در |ك چ{ز مشترسى كن{م. ب{ن تلسكوپ و م{كروسكوپ تفاوت عمده�اى وجود داربا چشم غ{ر�مسلح د|ده منى�شوند برر
تدن |ا نظـار مى�آ|د كه به معنى «د|دن، نگاه كرscopisك ا|ن دو كلمه |عنى «سكوپ» از كلمه |ونانـى هستند. بخش مشتر

دن» است.كر
فته شده است. دقت كن{د كه در ا|نجا همان كـلـمـه گرepiskopis |ا اسقفى از كلمه |ونـانـى Episcopalianعنوان 
scopis آمده كه |ك پ{شوند به آن اضافه شده است. كلمـه episkopisسى ب{شتـرها در عهد�جد|د آمده كه در زبان فار بار

ا به ا|ن نام مى�خوانند ا|ن است كه كل{ساى اسقفى، كل{سا|ى است كها اسقفى�ها رجمه شده است. دل{ل ا|نكه چر«اسقn» تر
ه مى�كند.مان�دهى و ادارا سازاسقn آن ر

 د|د|م كه ر|شه ا|ن كلمـهً ب{نداز|م. قبالepiskopisد|ك به معنى اصطالح در ا|ن فصل مى�خواه{م نگاهى دق{ق و نز
ك{د ب{شتر تنها به منظور تاepiى است كه «با آن نگاه مى�كن{م» |ا «به آن نگاه مى�كن{م». پ{شوند  به معنى چ{زskopis|عنى 

د بر كسى داللت دارepiskopisا به «نگاه عم{ق» توسعه مى�دهد. پس ساده�تر|ن معنى به كلمه اضافه مى�شود و معنى آن ر



ى نگاه مى�كند.كه با دقت و عالقه به چ{ز
ماندهان نظامى هم داده مى�شد. ا|ن اصطـالح نه تنها به روحان{ون بلكـه بـه فـرepiskopisدر دن{اى |ونان باستان، عنـوان 

انش سربازفتند تا بر كار و آموزشى مى�رگاههاى آموزدود|د پاسگاههاى نظامى |ا اراى بازماندهى بركز فرانى بود كه از مرعنوان افسر
ا ز|ر نظرا اعالم كند، به دقت واحدهاى نظامى رتش رگى جنگى ار قبل از آنكه ارز|ابى خود از آمادepiskopisت كنند. نظار

گر متوجه ضعn،د اما ادانى مى�كران مطمئن مى�شد از آنها تعر|n و قدرستى سربازگر او در ارز|ابى�اش از دقت و درفت. امى�گر
ات مى�منود.ا تنب{ه و مجازتنبلى |ا بى�انضباطى مى�شد آنها ر

ت بر قوماى تعر|n كسانى كه مسئول{ت نظارفت و از آن برا از ا|ن مح{ط نظامى گر رepiskopisه كل{ساى عهد�جد|د واژ
ان مطلع شوند و به وضع{ت روحانىهاى ا|ماندارتى دق{ق داشته باشند، از كاراد مى�با|ست نظارد. ا|ن افرا داشتند استفاده كرخدا ر

اقبت از قوم خدا بود.ا وظ{فه آنان مرآنها توجه كنند. آنها ناظر بودند ز|ر
ند؟ ساده�تر|ن دعا|ى كـها به شما ب{امـوزدن رتان مى�خواستند دعا كـرا به |اد دار|د كه پدر و مـادركى خود ران كودآ|ا دور

د|د چه بود؟ من به دعاى نوه�ها|م گوش مى�دهم و مى�دامن دعاها|شان فص{ح و ش{وا ن{ست. دعاى آنها بس{ار ساده است كهمى�كر
م و سگم و گربه�ام از مامان و بابا و خواهرًى شب{ه ا|ن است: «خداى عز|ز، لطفا چ{زًفته�اند و معموالا از كسى |ا جا|ى نگرآن ر

ند توجه كن{د.دن» كه بچه�ها در دعاى خود بكار مى�برت «مواظبت كرو بابا بزرگ و مامان بزرگ و معلمم مواظبت كن.» به عبار
ا داشته باشد.ند كسى مواظب آنها باشد، از آنها محافظت كند و هواى آنها ربچه�هاى كوچك دوست دار

ه، اقوام و آشنا|ان پ{شم مى�آمدند و مى�گفتند: «از حاال به بعداسم تش{{ع جنازد، در مرم فوت كروقتى هفده سالم بود و پدر
ام ا|ستاده و او راى تسل{ت مى�آمدند، من كنار مادردم براسم تدف{ن، وقتى مرد خانواده هستى.» به هم{ن دل{ل در مرد|گر تو مر

د.ده بودم و او هم در حالى كه بر شانه من تك{ه داشت گر|ه مى�كربغل كر
س{د،فتار شخصى او رداخت و هنگامى كه به خصوص{ات و رم پراسم، كش{ش در موعظه خود به ستا|ش از پدردر هم{ن مر

ا شن{ده كه از سالن پا|{نش در طبقه دوم كل{سا مشغول مطالعه بوده صداى قدمها|ى ره منود كه |ك شب وقتى در اطاق كاراشار
ا تشخ{ص داده بود.م، باب اسپرول ر صدا پاى پدرًامى�آمده و او فور

ام كنم اما از موضوع ا|نا آردم او راز|ر شد. سعى مى�كرم بى�اخت{ار سرد اشكهاى مادرا ب{ان كره روقتى كش{ش ا|ن خاطر
د آن چنانه�اى كه كش{ش تعر|n مى�كرا از خاطرس{دم چرم پرگشت{م از مادرستان بر گ{ج شده بودم. وقتى از قبرًه كامالخاطر

ىه چه چ{زد و گفت: «منى�دانى كش{ش دربـاره از اشك پر شده بود نگاهى به من كـرمنقلب شده بودى؟ او با چشمانى كه دوبـار
ا تشخ{ص مى�دادم.»ت رد. هر جاى ا|ن خانه كه بودم صداى پاى پدرف مى�زت حرفنت پدراه رد؟ او از ش{وه رصحبت مى�كر

فنت او نشده بودم. او نه مى�لنگ{د و نه چ{زاه رعادى در رى غ{رگز متوجه چ{زده بودم ولى هرگى كرندم زهفده سال با پدر
ئى به من |اد داد كه او هر چند شبـانخاصى وجود داشت. اما ا|ن كش{ش و شبان كل{سا، با توجه خود به موضوعى بس{ـار جـز

ا تك�تك به اسم و ق{افها بشناسد. او همه رى مى�كش{د تا گوسفندان گله خود رحمت بس{ارار نفر است اما زجمع{تى حدود سه هز
د.فتار و شخص{ت آنها توجه مى�كرئ{ات رمى�شناخت و حتى به جز

د|كا همان طور كه هست{م، چه خوب و چه بد، از نزاسقn هم با|د هم{ن�طور باشد. اسقn كسى است كه دعوت شده تا ما ر
بشناسد.

تر، ف{لسوفان پل ساره فلسفه نوشته شده كتاب «بودن |ا نبودن» اثر ژى كه تا به امروز در حوز|كى از حتر|ك كننده�تر|ن آثار
تر در خصوصد. آنچه باعث شد كه ساردازتر در ا|ن كتاب، به طور مفصل به بحث در مخالفت با وجود خدا مى�پرانسوى است. سارفر

ك كند كه مى�تواندا در خدا|ى جهانى و داناى مطلق رìد آن بود كه او منى�توانست ا|دهموضوع خدا حالتى تهاجمى به خود بگ{ر
گرتر در مخالفت با ا|ن مى�گو|د: «انسان اا ز|ر نظر خود داشته باشد. سارگى�مان، ما رندد و در هر حلظه از زا بنگرم{ن راز آسمان، ز

ان است. ا|ن كار،ل مى�|ابد، مانند م{مون در باغ وحش |ا مانند نقاشى كه بر د|وار آو|زز|ر نظر خدا باشد به موجودى بى�هو|ت تنز



د.»ا مى�گ{رد، هو|ت و شخص{تم را از من مى�گ{رادى�ام رآز
ك است كهسنااى انسان تردم كه چقدر برك مى�كرف دربا خواندن جمالت فوق، نوعى احساس دو پهلو داشتم. از |ك طـر

ادر بزرگ در داستانس و وحشتى مى�افتد كه در تصو|ر برد. انسان |اد ترا ز|ر نظر دارفكر كند كسى هم{شه و در همه جا او ر
اقب دور مباند.د. ه{چ جا|ى ن{ست كه انسان از نگاه دق{ق ا|ن مر١٩٨٤ نوشته جورج اورول وجود دار

گاهى آرزو مى�كنم كاش خدا ه{چ�وقت به من نگاه نكند چونكه من هم مانند آدم و حوا در باغ عدن، در حضور خدا خود
ا بشناسد.د خدا آن رم مى�كنم. اما آن هم بخشى از وجود من است كه اشت{ـاق دارهنه مى�|امب و از خودم احساس شرا برر

اا تفت{ش كن و دل مـرحمت خدا بود مى�گو|د: «اى خدا، مـراحساس من هم مثل داود است كه هر چند در طلب محـبـت و ر
مور ٢٣:١٣٩-٢٤)ما» (مزا به طر|ق جاودانى هدا|ت فراه فساد است! و مرا بدان و بب{ن كه آ|ا در من رهاى مرما و فكرا ب{ازبشناس. مر

ك كند.گى پاا از هر آلودو سپس از او مى�خواهد كه او ر
تر ا|ن بود كهدى ساراژدم، مطمئن شدم كه ترتر و داود نسبت به نگاه دق{ق خدا فكر كركنشهاى ساروقتى به تفاوت ب{ن وا

ىا داوراى ا|ن ن{ست كه ما رد برا ز|ر نظر خود مى�گ{رده بود. وقتى خدا ما را جتربه نكراو ه{چ�وقت نگاه پر از لطn و مهربانى خدا ر
امى و جنات بخشد.ا آر|ا نابود كند بلكه تا ما ر

گتر|ن آثار حماسى هال{وود، نسخه س{نما|ى بن�هور اثر كالس{ك لئو واالس بود.هنگامى كه در سن نوجوانى بودم، |كى از بزر
آمد بهت روم{ان درد. وقتى بن�هور به اسارگى مى�كرندمان ع{سى زانى به نام بن�هور است كه در زابه�ره ارداستان ا|ن ف{لم دربار

ده شد. در ز|ر آفتاب داغ ب{ابان، سوخته و بى�نها|ت تشنه بود. دست و پا بسته در كنار چاه|كى از روستاهاى كوچك فلسط{ن بر
اوت�بخشا به داخل چاه انداخت و آب طرداشت، آن را بره كند. كسى كنار چاه آمد، دلو رآبى افتاده بود اما منى�توانست گلو|ى تاز

ده تشنه داد.ا به برر
ه ع{سى د|ده منى�شد. تنهاا به بن�هور داد ع{سى بود اما در ف{لم، چهردى كه آن آب ر روشن بود مرًاز جر|ان داستان كامال

د|ك مى�شود.دى به او نزى كه د|ده مى�شد ا|ن بود كه بن�هور روى شنهاى ب{ابان دو�ال شده و در هم{ن حال سا|ه مرچ{ز
ا كه مى�خواست به او كمك كند نگـاهه كسى رد و چهـركز شد در حالى كه او به باال نگاه مى�كـردورب{ن روى بن�هور متمـر

د. از ا|ن جتربهه مس{ح مى�نگرا متقاعد مى�ساخت كه او به چهرى بود كه متام متاشاچ{ان ره و نگاه بن�هور طورد. حالت چهرمى�كر
د.ه بن�هور نگاه مى�كره شده بود، مس{ح هم به چهره مس{ح خ{رس{دم كه در همان حال كه بن�هور به چهربه ا|ن باور ر

ت و دانش فوق�العادهد و قدرغم متام پ{چ{د�گى�ها|ى كه در عالم هستى وجود دارپ{ام كتاب�مقدس ا|ن است كه على�ر
د.م{ن چشمى بر گنجشك، چشمى بر تو و چشمى بر من دارا مى�طلبد، اما خداى آسمان�ها و زعظ{م خالق كائنات ر

س{م، معنى آن در زبان برskopeى اسم است به حالت فعلى آن |عنى  كه از حلاظ دستورskopisچنانچه از كلمه |ونانى 
دن» تغ{{ر مى�كند.دن» به «مالقات كر|ونانى از «نگاه كر

ى خواهد قومى منزوى و متروك مى�دانستند وعده مى�دادند كه روزًا غالبادم كه خود راسر تار|خ قوم |هود، انب{ا به مردر سر
 پ{مان نه تنها از قوم خود توجه خواهد منود و ازِى خواهد بود كه خداوندآمد كه «روز مالقات و د|دار» خواهد بود. آن روز، روز

اى مالقاتى شخصى به م{ان آنها خواهد آمد.ل مى�شود و برا خواهد نگر|ست بلكه از آسمان نازآسمان به دقت آنها ر
ا با ا|ن وعدهدم |كد|گر رجن، مص{بت و پر|شانى، مرد و رما|ش، درائ{ل» مى�نام{دند. در هنگام آزا «تسلى اسرا|ن وعده و ام{د ر

ى خدا به م{ان آنها خواهد آمد.ه روزتسلى مى�دادند كه باالخر
ستاد نه در هنگام مالقات او با مر|م و |وسn بلكها به فلسط{ن فرشته رئ{ل فرا روا|ت مى�كند كه وقتى خدا جبرلوقا واقعه�اى ر

كر|ا شوهر ال{صابات بود.د. آن كاهن، زدر مالقات با كاهنى كه در معبد خدمت مى�كر
د كه نامش |ح{ى و او پ{شگام و منادى خود مس{ح خواهد بود.ندى به دن{ا خواهد آورنش فرزكر|ا خبر داد كه زئ{ل به زجبر

ائ{د. او در سروداى ستا|ش و متج{د خدا سرل شد و او سرودى بركر|ا نازطبق روا|ت لوقا، وقتى |ح{ى به دن{ا آمد روح�القدس بر ز



فنت پسر خدا، ورود مس{ح به ا|ن دن{ااز تن�گرده است (لوقا ٦٨:١). رخود از ا|ن واقع{ت مى�گو|د كه خدا از قوم خود د|دار كر
ده است.ا اسقفى و مالقات كربا كلمات و اصطالحات كتاب�مقدسى به ا|ن شكل ب{ان مى�شود كه خدا قوم خود ر

اى ما عذاب كش{د واى هم{ن خوانده شده�ا|د، چونكه مس{ح ن{ز بره به ع{سى مى�نو|سد: «برس در اول{ن نامه خود در اشارپطر
ا دشنامد و مكر در زبانش |افت نشد.» چـون او رفتار منائ{د، «كه ه{چ گناه نـكـرا منونه�اى گذاشت تا در اثر قدمـهـاى او رشما ر

د، كه خـودا به داور عادل تسل{م كـرمى�دادند، دشنام پس منى�داد و چون عذاب مى�كش{د تهد|د منى�منود بلكه خـو|ـشـنت ر
ده شده به عدالت ز|ست منائ{م كه به ضربهاى او شفا |افته�ا|د. از آنا در بدن خو|ش بر دار متحمل شد تا از گناه مرگناهان ما ر

س ٢١:٢-٢٥).گشته�ا|د» (١-پطررو كه مانند گوسفندان گمشده بود|د، لكن احلال به سوى شبان و اسقn جانهاى خود بر
ااقبت مى�كند و متام گوسفـنـدان خـود رچه تصاو|ر ز|با|ى در ا|ن منت د|ده مى�شود! شبان ن{كو|ـى كـه از گـلـه خـود مـر

ا مى�شناسد چونكه او نه تنها شبان ن{كوست بلكه اسق�nاعظم جانهاى ما. او فقـطمى�شناسد. او صداى پاى تك�تك گوسفندان ر
اقبت مى�كند.د بلكه مالقات مى�كند و در نگاه و مالقاتش، از قوم خود مرمنى�نگر



بخش دوم
اعمال ع{سى

فصل هفتم
هن{از به كفار

ىا |افنت مقرر است، همچن{ن مس{ح ن{ز چون |ك بار قربانى شد تا گناهان بس{اردن و بعد از آن جزا |ك بار مردم رچنانكه مر
ان{ان ٢٧:٩-٢٨).اى كسانى كه منتظر او مى�باشند، ظاهر خواهد شد به جهت جنات (عبرفع منا|د، بار د|گر بدون گناه، برا رر

|كى از مهمتر|ن شاخه�هاى علم اله{ات، مس{ح�شناسى |عنى مطالعه شخص مس{ح و اعمال اوست. وقتى در معماى مربوط به
كز مس{ح{ت در كتاب�مقدس است.اعمال مس{ح تفكر مى�كن{م بالفاصله توجه ما به صل{ب جلب مى�شود. معنى صل{ب، اساس و مر

مناد (سمبل) مس{ح{ت
فه تبل{غاتسد كه كل حرائه مى�دهند گاهى بس{ار جالب و جذاب هستند. به نظر مى��راطالعاتى كه مجر|ان امور تبل{غاتى ار

م�ها، تصاو|ر، عكس�ها |ا منادها|ى كهاى ا|جاد نشانه�ها، آردها دالر برگى و تصنع مى�رود. هر سال م{ل{ارهر چه ب{شتر به سوى پ{چ{د
ف مى�شود.ى هستند صرف |ك محصول |ا |ك عالمت جتارمعر

سول مى�گو|د كهسالت ع{سى است. پولس را صل{ب به |ك معنى تبلور ماه{ت و ذات رمناد جهانى مس{ح{ت صل{ب است ز|ر
گر بگو|{م كه متامنت{ان ٢:٢). چندان دور از حق{قت ن{سـت اد (١-قراو از تعال{مش هدفى جز مس{ح و اعالم صل{ب او نـدار

اى آن حلظه متولد شدگى مس{ح هستند. ع{سى برنداى توض{ح معنى و مفهوم همان حلظه اصلى در زنوشته�هاى پولس كوششى بر
سند.گى ع{سى در نقطه اوج مرگ او به هم مى�رنداى آن واقعه تع{{ن شده بود. متام وقا|ع زو تعم{د |افت. درواقع او از قبل بر

كزا همانند اول{ن نسل�هاى مس{ح{ان بخوان{م به روشنى مى�د|د|م كه صل{ب ع{سى در مـرگر مى�توانست{م عهد�جد|د را
ستاخ{ز ع{سى و بهجسته |عنى رد. البته واقعه صل{ب مس{ح با دو واقعه برار دارت، موعظه و تعل{م جامعه مس{ح{ان اول{ه قربشار

دنبال آن صعود او به آسمان تكم{ل شد.
ك مناسبى از مفهوم آن داشتهى است كه مس{ح{ان درد ضروراز آجنا كه در متون كتاب�مقدسى، صل{ب اهم{تى اساسى دار

د. فكر منى�كنم كه در ا|ن ٢٠٠٠ ساله�اى دارد نسل كنونى اهم{ت و|ژاى متام نسل�ها صادق است اما در مورباشند و ا|ن امر بر
فته باشد. در تار|خ مس{ح{تار گرد بحث و مناقشه قر لزوم صل{ب مثل امروز ا|ن چن{ن مورًتار|خ كل{سا، اهم{ت صل{ب و مخصوصا

فته باشد.ه مثل امروز ا|ن گونه وس{ع ز|ر سؤال رگز به |اد ندار|م كه ن{از به كفارهر

ه منى�ب{نندى به كفاردم ن{ازى از مربس{ار
ندد ادعاى مس{ح{ان نداردم مى�گو|ند كه مس{حى ن{ستند، نه به ا|ن دل{ل كه عالقه�اى به حقا|ـق مـورى از مره بس{ارامروز

ى به تعال{م كتاب�مقدس احساس منى�كنند.بلكه به ا|ن دل{ل كه ه{چ ن{از
شى، موفق{تشته�هـاى ورزت، رد كه انباشته از كتابهاى مربوط به اقتصاد و جتـاردر اغلب كتاب�فروشى�ها قفسه�ها|ى وجـود دار

 بخش مربوط به كتابهاى مذهبى درًكان و همچن{ن ادب{ات داستانى هستند و معموالدواج، داستانهاى كودشخصى، امور جنسى و از
د. دل{ل ا|نكه صاحب ربطى به مس{ح{ت اص{ل ندارًاكثرد و حتى موضوع كتابهاى آن قسمت ن{ـز اار دارانتهاى كتاب�فروشى قر

ند. عالقه�اى به خر|دن و خواندن چن{ن كتابها|ى ندارًدم غالباضه منى�كند ا|ن است كه مرا عركتاب�فروشى كتابهاى مس{حى ر



ه مس{ح ن{ستند.كى عم{ق از مباحث اصلى مانند كفاردم در پى درحتى در كتاب�فروشى�هاى مس{حى به خوبى مى�ب{ن{م كه مر
س{دند «چه كن{مدند كه خداى قدوسى هست و گناه انسان، طغ{ان عل{ه اوست آنگاه از خود مى�پرك مى�كردم درگر مرا

تا جنات |اب{م؟»

هه كفارگاههاى مختلn دربارد|د
د:ها از زبان او شن{ده�ام: «در تار|خ كل{سا تنها سه نوع اله{ات اصلى وجـود دارا بارم كه جمالت ز|ـر ردوست اله{دانى دار

ند.»ار مى�گ{رگوست{ن{ان{سم. متام كل{ساها هر كدام جزو |كى از سه تعر|n فوق قرپالج{ان{سم، ن{مه پالج{ان{سم و ا
اهبى به نامى ضد مس{حى است. ا|ن عنوان از رپالج{ان{سم در بهتر|ن حالت، آ|{نى شبه�مس{حى و در بدتر|ن حالت تفكر

دم در آند. او معتقد بود كه هر چند گناه موضوعى جدى است و همه مرگى مى�كرندم زن چهارفته شده كه در قرپالج{وس گر
انه و اخالقى داشته باشد.ست�كار درًگى كامالند ن{كوست و مى�تواند حتى بعد از سقوط آدم، زًسه{م هستند اما انسان ذاتا

مند ف{ض خدا ن{ست. ف{ض به انسان كمك مى�كنـد كـهاى جنات ن{ـازت د|گر پالج{وس بر ا|ن باور بود كه انسان بـربه عبار
ند اما ا|ن امكاناى كسانى است كه ضع{n هستند و به آن احت{اج دارد|ك كند و تنها برهاى شر|عت نزا به مع{ارگى خود رندز

ده به اطاعت كامل از شر|عت نائل شود.د كه انسان سقوط كروجود دار
انگوست{ن از پـدرجسته او قد|س اى از مخالn برفـدارا محكوم منود و در ا|ن خصوص به طرهر چند كل{سا پالج{ـوس ر

 نشان داده است. جنبه�ها|ى از تعال{م پالج{وسًا مجدداانه�تر خود رخاست اما ا|ن موضوع به اشكال متفاوت و گاهى ماهركل{سا بر
مس{حى استى غ{ر تفكرًان فعلى بروز |افته است. پالج{ان{سم اصوالال{سم دوردر تفكر سوس{ن{ان{سم قرون �١٦و ١٧ و ن{ز در ل{بر

ه ع{سى مس{ح |عنى منكر صل{ب است.چونكه در اساس خود، منكر كفار
تباطى با بخششد كه صل{ب ه{چ ارستاخ{ز الوه{ت |افت و ادعا مى�كـرسوس{ن{ان{سم بر ا|ن اعتقاد بود كه مس{ح بعـد از ر

اات نبود، گناه اول{ه رد. ا|ن طرز تفكر در ع{ن حال كه منكر معجزچشمه مى�گ{رد بلكه بخشش از اعمال ن{كوى انسان سرندار
م{نه�ساز جنبشهاى |ون{تار|ان{ستى شد.دود مى�دانست. ا|ن بدعت بعدها زمر

ات، گناه اول{ه وى، منكر اعتبار و اقتدار كتب�مقدس، معجزشد منود به عنوان |ك نظام فكردهم رن نوزال{سم كه در قرل{بر
قه�هاى مذهبى به ح{ات خود ادامه مى�دهد.ى از فره در بس{اره بود. ا|ن تفكر امروزالبته كفار

ا به عنوان منونه�اى مرگ ع{سى رًند. آنها عموماگاهى خاص از صل{ب مس{ح دارال�ها مفهوم و د|دپالج{ان�ها، سوس{ن{ان�ها و ل{بر
ان شد ولى آنهاى، الهام�بخش د|گرانى�هاى بشراى نگرا كسى مى�دانند كه با تعهد و ا|ثار خود برند و او راخالقى در نظر مى�گ{ر

ه منى�ب{نند.اى كفارى بره{چ ن{از
دشگاه ترب{ت كش{شان بودم، در كالس تعل{م موعظه و فن خطابه، |كى از همكالسى�ها|م مى�با|ست در موروقتى در آموز

د. وقتى موعظه�اشفى كراى ما ذبح شد معره برّا به عنوان محلى كه مس{ح مثل برصل{ب موعظه كند. او در موعظه خود صل{ب ر
د حمله لفظى خودا كه همچنان روى منبر ا|ستاده بود مورل كند و دانشجو را كنترمتام شد، استاد از عصبان{ت منى�توانست خود ر

مانه موعظهه و زا در ا|ن دوره ره كفارگاه دست دوم دربارأت مى�كنى كه |ك د|دار داد. او با خشم و عصبان{ت گفت: «چطور جرقر
گاهى كهنه و از مد افتاده بود.كنى!» در نظر او چن{ن د|د

د كه خداتى ندارد و از ا|ن رو ع{سى جنات�دهنده انسان از گناه ن{ست و ضرورى به جنات نداردر تفكر پالج{ان{سم انسان ن{از
ندگوست{ن{ان{سم (مشهور به كالو|ن{سم |ا اصالح شـده) اعـتـقـاد دارم{ن{ان{سـم) و اه تع{{ن كند. شبه�پالج{ان{ـسـم (|ـا آركفار

ست هستند.د همه تا حدودى مشروع و درقه�هاى مس{حى وجود دارتفاوتها|ى كه در خصوص تفس{ر كتاب�مقدس در م{ان فر
گاه،د. طبق ا|ن د|ـدگوست{ن{ان{سم بـوجـود آورشبه�پالج{ان{سم در پى آن است كه وضع{تى حد وسط پالج{ـانـ{ـسـم و ا

ار داده و از ا|ن رو بدون ف{ض، جنات ممكن ن{ست. اما ف{ض تنها به كسانى دادها به طرز عم{قى حتت تأث{ر قرموضوع سقوط، انسان ر



غم ا|نكه به وس{له گناه به شدت ضع{n شده�اند اما مى�توانند به تعل{م اجن{ل جواب مثبت دهند.مى�شود كه على�ر
دى در بستر مرگت گناه شده كه به فرده چنان مغلوب قدرا به خوبى نشان مى�دهد: انسان سقوط كرگاه رق{اس ز|ر ا|ن د|د

ا بكند.ت خود آن كار رگر بخواهد شفا |ابد به احتمال ز|اد منى�تواند با قدرد. ااى جنات خود ندارت جسمانى برمى�ماند كه ه{چ قدر
ى است. امـا اوضروراى بهبود|ششك داروها|ى به او بدهد كه براهى كه به سالمت وى منجر مى�شود ا|ن است كه پزتنها ر

ستار كنار تخت اود. پس پردارا براز كند و داروها|ش را درد كه دستش را ندارت ا|ن رچنان ب{مار و ناتوان است كه حتى قدر
اده ود|ك مى�كند. و او با|د با ن{رو، ارد و به لبهاى ب{مار در حال مرگ نزا در قاشقى مى�ر|زا باز مى�كند، آن رمى�آ|د، ش{شه دارو ر

د.ا بخورا باز كند و دارو راقدام خود، لبها|ش ر
اه |ابدا|ده فوق معتقد ن{ست كه انسان هنوز آن�قدر ن{كو است كه از طر|ق شا|ستگى�هاى خودش بتواند به ملكوت خدا ر

اىى است كه دارو براى جنات همان�قدر ضرورم{ن{ان{سم، ف{ض خدا برا|ش محال است. طبق تفكر آرس{دن به آجنا برو بدون ف{ض ر
ى و همدلىشك نوعى همكارا داشته باشند با|د ب{ن ب{مار و پزاى ا|نكه داروهاى شفابخش تاث{ر خود رشفاى ب{مار در حال مرگ. اما بر

د|ك مى�كند اما ب{مار با|دا به دهان ب{مار در حال مرگ نزاهم مى�كند و آن را فروجود داشته باشد. به هم{ن طر|ق، خدا ن{ز دارو ر
ى كند.دن دارو با خدا همكاردن دهان خود و خوربا باز كر

د نه تنها به شدت مر|ضگاه اصالح شده ا|ن است كه آن مرم{ن{ان{سم و اله{ات اصالح شده در هم{ن جاست. د|دتفاوت ب{ن آر
شك با|دا|ن پزد. بنابرا بخورا باز كند و داروى شفابخش رد كه دهان خود را ندارت ا|ن رده است. او حتى قدربلكه در حق{قت مر

ت بدهدت د|گر همان طور كه جنات به واسطه مس{ح مه{ا شده، خدا مى�با|د به انسان گناهكار قدرا به او تزر|ق كند. به عباردارو ر
ه�مند شود.د تا از فوا|د جنات بهركه به مس{ح ا|مان ب{اور

گاه اصالح شده هم بر اساس كتاب�مقدس و هم بر اساس مس{ح{ت اص{لگاه سوم |عنى د|د معتقدم كه ا|ن د|دًمن شخصا
ت مطلقگر انسان بخواهد با خدا آشتى كند ضرورى است بلكه ااى جنات انسان ضرورى بر از حلاظ تئورًفاه نه تنها صرد. كفارار دارقر

د.دار

د؟ت داره ضرورا كفارچر
ا بشناس{م و شخص{ت خداگر نتوان{م گناه ردد. امى�گرك ما از ماه{ت گناه و شخص{ت خدا برنكته اصلى ا|ن موضوع به در

د.تى نداره ضرورس{د كه كفار به ا|ن نت{جه خواه{م رًك كن{م، مسلماا درر
ه منود.ه ماه{ت گناه اشارگاه كتاب�مقدس مى�توان به سه نكته درباراز د|د

|ن، |عنى قصور و كوتاهى در اجنام وظا|n و تعهدات خود است. خدا به انسان مسئول{ت�ها|ى دادهِ گناه انسان نوعى دًاوال
ات است.اوار مجازگر به مسئول{ت�ها و وظا|n خود عمل نكند به خاطر تعهدات خود سزكه با|د جوابگوى آنها باشد و ا

ابطه شخصى است كه انسانها مى�با|ست با خالق خود داشتـهدوم ا|نكه گناه ب{انگر دشمنى است و دشمنى، شكسـنت آن ر
ابطه مى�شود.فنت رباشند. وقتى انسان بر ضد خدا گناه مى�كند باعث از ب{ن ر

م تعر|n مى�شود.سوم ا|نكه گناه، شكسنت شر|عت خداست و به ا|ن معنى، گناه به عنوان جر
ابطه ب{ن خدا و انسان{تا به روشنى مد نظر داشته باش{م تا بدان{م چكار با|د بكن{م كه ربس{ار مهم است كه ا|ن سه جنبه ر

ار شود.قره برده دوبارسقوط كر
ات مطرح مى�شود.د آنگاه موضوع ك{فر و مجازت بگ{رگر گناهى صورا
|نى ادا نشود آنگاه موضوع جر|مه به م{ان مى�آ|د.ِگر دا

ى پولگر مقدارا شفا داد. اكى روى داده و با|د آن رنادشمنى باعث تخر|ب روابط شخصى مى�شود |عنى اتفاق جدى و خطر
م ا|نا جلب كنم اما با ا|ن حال مجبورضا|ت او را نداشته باشم كه با|د ردم ممكن است ا|ن احساس رار دالر) از كسى بدز(هز



م شده�ام. ممكن است احساستكب جـرمى شده�ام اما در عمل مرتكب جـرا بكنم. ممكن است احساس نكنم كه مـركار ر
م بر ضد او بوده اما وى از عملى كه بر ضد او اجنام داده�ام به ه{چ وجه احساس محبت و دوستى منى�كند.فتارنكنم كه ر

ا حتملكى خود منى�تواند گناه رگى گناه روشن كن{م. خدا در پاا با ا|ن سه و|ژچون خدا مقدس است با|د تكل{n خود ر
كشى مقابله منود.|ن، دشمنى و سرِحمت او با|د با دكند. به عالوه، در ر



فصل هشتم
خر|دگناه و باز

ند.فتارد|م كه |هود و |ونان{ان هر دو به گنـاه گـرد آورعا وارّا پ{ش ادى دار|م؟ نه به ه{چ�وجه! ز|ـرترپس چه گو|{م؟ آ|ا بـر
چنانكه مكتوب است كه

«كسى عادل ن{ست، |كى هم نى؛
كسى فه{م ن{ست،

كسى طالب خدا ن{ست.
د|ده�اند. باطل گرًاه و جم{عاهمه گمر

ى ن{ست، |كى هم نى.كارن{كو
گلوى ا|شان گور گشاده است
و به زبانهاى خود فر|ب مى�دهند.

هر مار در ز|ر لب ا|شان است،ز
ر از لعنت و تلخى است.ُو دهان ا|شان پ
اى خون ر|خنت شتابان است.پا|هاى ا|شان بر

كت و پر|شانى در طر|قهاى ا|شان است،هال
ا ندانسته�اند.و طر|ق سالمتى ر

سى در چشمانشان ن{ست.»خداتر
گاه هستم كه آنچه شر|عت مى�گو|د، به اهل شر|عت خطاب مى�كند تا هر دهانى بسته شود و متام عالم ز|ر قصاصاآلن آ

ده نخواهد شد، چونكه از شر|عت دانسنت گناه استى در حضور او عادل شمرخدا آ|ند. از آجنا كه به اعمال شر|عت ه{چ بشر
(روم{ان ٩:٣-٢٠).

|نِ دìلهگناه به منز
امانرواى هستى ركم و فرد با|د نقش خدا به عنوان حاا مد|ون مى�سازتكاب گناه خود روقتى گفته مى�شود كه انسان با ار

مانروا|ى و سلطنت خدا صحبت مى�كن{م درواقع از اقتدار و توانا|ى او سخن مى�گو|{م. توجه كن{دك كن{م. هر وقت از فردر
 است. خدا به عنوان(author)كثر زبانهاى اروپا|ى] در خود حاوى كلمه «خالق»  در ا”authority“كه كلمه «اقتدار» [

اامات و تعهدات رمانروا|ى و سلطنت خدا |عنى ا|نكه او حق تع{{ن الـزد. فرخالق متام موجودات بر متامى مخلوقاتش اقتدار دار
د.دار

د اقتدار قوان{نك اشتباه مى�شوند. وقتـى در مـوره ماه{ت اقتدار دچار سوء�تفاهـم و در دربارًاكثردم اهنگ امروز ما مـردر فر
گر ز|ر اقتدار كسى باشم، آنند. اا داراتى است كه حق تع{{ن با|دها و نبا|دها راد |ا ادارى صحبت مى�كنند منظور آنها افرضرور

م آنگاهگر از اجنام آن كوتاهى ورزاى من تع{{ن كند و ااى آن هستم برا كه مجبور به اجرامى رد تعهد و الزشخص حق دار
با جر|مه روبرو خواهم شد.

مانروا|ىامى است. فرام�آور تع{{ن كند و به هم{ن خاطر اطاعت ما از او الزد كه بر مخلوقات خود قوان{ن الزپس خدا اقتدار دار
مان مى�دهد و حكم مى�كند. وقتـى ازائه پ{شنهاد |ا توص{ه بلكه او فـرسى) است و نه از طر|ق اراندوم (همه�پـرفراه رخدا نه از ر

اتاوار جر|مه و مجـازا مد|ون مى�ساز|م و به هم{ـن دلـ{ـل سـزاى اطاعت واجب خدا كوتاهى |ا سرپ{چـى كـنـ{ـم، خـود راجر



مى�شو|م. خدا طلبكار ماست.
اا كه خدا مخلوقات خود رداخت منود، چرا به روش قسطى باز�پر|نى كه ما دار|م چنان است كه منى�توان آن رِى و دبدهكار

انا جبرم تا گناه خود ردازدم چه با|د بكنم تا كامل باشم؟ چقدر با|د بپرگر گناه كرم ساخته كه كامل و بى�گناه باشند. املز
 از توانا|ى من خارج است.ًكنم؟ ا|ن كار غ{ر ممكن و حق{قتا

ى به مقصر|ن و مد|ونان خود مى�ده{م. بعضى�ها بر ا|ن تصور هستند كه همهصت د|گر فرًما در روابط خود با |كد|گر معموال
اوار آن ن{ست.حمت است كه ه{چ�كس سزم ف{ض و ره مستلزصت دوباره�اى داده شود. فرصت دوبارند كه به آنها فراستحقاق دار

ه�اى داشته باشند.صت دوبارند كه فرا|ن بى�معنى است كه بگو|{م همه استحقاق داربنابر
ده�ا|م. ما موجوداته خود استفاده كرصت دوبارد؟ ما مدتها قبل از فراى ما دارست باشد چه نفعى برض درگر ا|ن فراما حتى ا

ا در خصوصده باشد بلكه كتب مقـدس مـا را خدشه�دار كربى�گناه و بى�ع{بى ن{ست{م كه تنها |ك ع{ب كوچك كاملـ{ـت مـا ر
ا ادا كن{م.|نى هست{م كه منى�توان{م آن رِفى مى�كند. ما ز|ر بار دكى ناشا|ست و بى�كفا|ت معراطاعت از خدا به طرز اسفنا

|ن اصطالحىِ|ن ما به خدا چ{ست؟ او ضامن ماست. ضامن هم مانند بدهى |ا دِى و دابطه با بدهكاربه نظر شما نقش مس{ح در ر
ى ماداخت بدهكارده است. مس{ح به عنوان ضامن ما بازپرا كرداخت بدهى راقتصادى است و منظور كسى است كه ضمانت بازپر

فت.ا بر عهده خود گرر

گناه و دشمنى
 به خداًمانى ما از خدا ا|ن است كه ما خصومتى درونى و ذاتى نسبت به او دار|م. كتاب�مقدس مى�گو|د كه ما ذاتادل{ل نافر

مانروا|ى خدا بر خود دار|م.ى طب{عى نسبت به سلطنت و فرگاردشمنى مى�ورز|م. ما در سقوط خود نوعى ناساز
ده اما عل{ه او طغ{ـانفتار نكـرده�ا|م. هر چند خدا با ما با خصومت و دشمـنـى راحت كرجنانده و نـارا رفتار خود خـدا رما با ر

ا ز|ر پا نگذاشته و باگز قول خود را نشكسته است. او هرده و پ{مان خود رك نكراموش |ا ترا فرگز وعده خود رده�ا|م. خدا هركر
ده�ا|م.كشى كرده است. ولى ما در عوض بر ضد او سرفتار نكراحدى به بى�عدالتى ر

احت هستند چونكه احساس مى�كنند خدا به نحوى با آنـهـا بـهبا ا|ن وجود كسانى هستند كه از دست خدا عصبـانـى و نـار
اى من ب{فتد؟»ه دهد كه ا|ن اتفاق بر شكا|ت مى�كنند: «چگونه خدا مى�تواند اجازًده است. آنها معموالفتار نكرعدالت و انصاف ر

ى با من مى�داشت.د بهترخورد و بر ن{كو و عادل است پى به ل{اقت من مى�برًگر خدا واقعاگفته آنها ا|ن است كه امنظور نا
گز منى�توان{م به خداگى خدا شده�ا|م. ما هـردجنش و آزرگاه كتاب�مقدس، ما هست{م كه باعـث راما با|د بدان{م كه از د|د

جنها|مان ناعادالنه و بى�جهت بوده است.بگو|{م كه ر
د:ى وجود دارممكن است از دست انسانهاى د|گر بى�عدالتى و بى�انصافى بب{ن{م. در حق{قت در دن{اى ما بى�عدالتى بسـ{ـار

سانند.ا فر|ب مى�دهند و به |كد|گر آس{ب مى�ردم به |كد|گر دروغ مى�گو|ند، همد|گر رمر
ش عدالت تالش كند.اى ا|جاد و گسترد و جامعه مس{حى دعوت شده كه برانواع و اقسام بى�عدالتى در ا|ن دن{ا وجود دار

د البته مى�توامن پ{ش خدا شكا|ت كنم وا قربانى اعمال ضاملانه خود مى�سازفتار مى�كند و مروقتى |ك نفر با من به دشمنى ر
د جنات ده.» ا|ن مرìا تقو|ت كن و از دست اعمال ظاملانها بگ{ر، از من حما|ت كن، مربگو|م: «خدا|ا، انتقام مر

تكب بى�عدالتى و ظلم شوند مقصر بدامن. ه{چ اتفاقـىه داده عل{ه من مران اجازا به خاطر ا|نكه به د|گراما منى�توامن خدا ر
ستى خدا باشد.استى و درامى به راى بى�احترد كه در ا|ن دن{ا به سر من ب{ا|د و بهانه�اى بروجود ندار

د. م{اجنى چكار مى�كند؟ او در م{انه (وسط) كه محل مناسبىا به عهده مى�گ{رخر|د ما نقش م{اجنى |ا واسطه راى بازمس{ح بر
ف دعوا ضرباتى در|افت مى�كند. از هر دو طرًدم، م{اجنى معموالا در دعواهاى ب{ن مراى ا|ستادن ن{ست مى�ا|ستد ز|ربر

ابطه قبلىض مصاحله، داشـنت راه است. پ{ش�فرى (وساطت) طبق تعر|n كتاب�مقدس با مصاحله و آشتى همـرا|ن م{اجنى�گربنابر



ف دعوا حالت ب{گانگى وابطه قبلى، پ{ش از آنكه موضوع مصاحله به م{ان ب{ا|د با|د قطع شده باشد و در ب{ن دو طراست. هم{ن ر
ابطه قطع شده ب{ن خدا و انسان صحبت مى�كنند.جدا|ى به وجود آمده باشد. و كتب�مقدس از ر

ا آشكارمانى مداوم خود، دشمنى خود ر انسان از خدا ب{گانه و دور شده است. انسان با نافرًابطه قطع شد مسلماوقتى كه ا|ن ر
ك است؟ان خشمگ{ن و غضبناست است كه بگو|{م خدا از انسان دور شده؟ آ|ا خدا از گناهكارد. با ا|ن وجود آ|ا درمى�ساز

كتاب�مقدس به طور مكرر از خشم و غضب خدا سخن مى�گو|د:

ند (روم{ان ١٨:١).استى باز مى�دارا در ناراستى ردمانى كه راستى مرغضب خدا از آسمان مكشوف مى�شود بر هر بى�د|نى و نار

كت آماده شدهاى هالا كه برا بشناساند، ظروف غضب رت خو|ش رد و قدرا ظاهر سازاده منود كه غضب خود رخدا چون ار
د|د (روم{ان ٢٢:٩).ل گرّبود، به حلم بس{ار متحم

د مى�آ|د (كولس{ان ٦:٣).به سبب ا|نها غضب خدا بر ابناى معص{ت وار

 خداوند ما ع{سى مس{ح (١-تسالون{ك{ان ٩:٥).ìاى غضب بلكه به�جهت حتص{ل جنات، بوس{لهد برا تع{{ن نكرا خدا ما رز|ر

اى توص{n خدا از كلمات انسانى استفاده مى�كنند اما نكته اصلى ا|ن است كهگان كتب�مقدس برست است كه نو|سنددر
ك است.اضى است و به هم{ن دل{ل از گناه ما غضبناجن{ده و نارمانى و گناه انسان به شدت رخدا از نافر

خر|د شده ا|ن است كه خداى پدر به خاطر گناهان انسان از اود بازه كتاب�مقدس در مـور|كى از حتر|�nها|ى كه از آموز
ا فرونشاند.ك است اما خداى پسر به خاطر محبت، صبر و حتمل بى�پا|انش، شف{ع و واسطه ما شده تا خشم و غضب خدا رغضبنا

د اما پسر در پى آن استنامه�اى در نظر دارگاهى باعث ا|جاد تنش در خود الوه{ت مى�شود چنان كه گو|ى پدر برچن{ن د|د
استد اما پسر مى�گو|د «به جاى آنها مرات كند و به جهنم بفرا مجازك است و مى�خواهد همه را تغ{{ر دهد. پدر غضبناكه نظر او ر

ا بر خودد وساطت كنم بلكه خشم و غضب تو ره بده من به جاى آنها به جهنم بروم. بگذار نه تنها در ا|ن مورات كن. اجازمجاز
ا بر من بر|ز.»م. به جاى آنها، غضب خود ربگ{ر

ا مس{ح{ان اجن{لىا|ج است. چرفته شده بلكه در م{ان مس{ح{ان ن{ز بس{ار رف اله{دانان جدى گرا|ن طرز تفكر نه تنها از طر
دند؟ شا|د هنوز ا|ن احساس وجود دارا به كلى ناد|ده مى�گ{رند اما پدر رم نسبت به ع{سى دار(پروتستان) احساسات و محبتى گر

ابطه صم{مانه با او مشكل است.كه مى�توان با ع{سى صم{مى بود ولى به خاطر خشم وغضب پدر، ر
فت و گفت: «از شن{دن و د|دن ا|ن همه خشم و غضبچه كسى به فكر داشنت م{اجنى و شف{ع افتاد؟ آ|ا ع{سى پ{ش پدر ر

ه بده كهام كنم، به من اجـازا هم آرا از خشم تو جنات دهم و تو ردم رتو د|گر خسته شده�ام! مى�خواهم پا|{ن بروم و مر
 ا|ن گونه ن{ست.ًم.» خ{ر، اصالا بر خود بگ{رغضب تو ر

كد هالا داد تا هر كه به او ا|مان آور خود رìت منود كه پسر |گانهّا ا|ن قدر محبا خدا جهان رى است: «ز|رحق{قت چ{ز د|گر
 جهانìستاد تا جنات�دهنـدها فردد بلكه ح{ات جاودانى |ابد» (|وحنا ١٦:٣)؛ «و ما د|ده�ا|م و شهادت مى�ده{م كه پـدر پـسـر رنگر

اى جنات ما داد.ا برستاد؛ پدر، پسر را فربشود» (١-|وحنا ١٤:٤). پدر، پسر ر

مله جرگناه به منز
كم و داور عمل مى�كند و شخص{ت او مع{ار نها|ى عدالت و ن{كو|ى اسـت. اوسـت كـهگاه خدا به عنوان حـااز ا|ن د|د



ا تنها پس از صعود خود به عـهـدهه) داور ن{ست و نقـش داور رخر|د (كفـارى مى�كند. مس{ح در رونـد بـازا داورم{ـن رآسمان و ز
د و نقش او كاهن-فربانىار مى�گ{رى قرد و البته ا|ن بس{ار مهم و پر�معنى است. مس{ح در نزول خود به ا|ن دن{ا حتت داورمى�گ{ر

ى شود.است. او آمد تا داور
|ن وجودِد ا|ن است كه با|د بدان{م دو نوع بدهى |ـا دا دارخر|د مهمتر|ن نقش رك كلى ما از موضوع بازنكته�اى كه در در

ى.ى بدهى ك{فرد، |كى بدهى مالى و د|گردار
دم آ|ا كافى است كه بگو|م «خوب، از ا|ن اتفاق متاسـفـم،ى پول (١٠٫٠٠٠ دالر) از كسى بدزگر من مقـداربه طور مثال ا

تكب عمـلى است و مراموش كن{م؟» به ه{چ وجه، چونكه بدهى من ك{فرا فره بده{د موضـوع رمائ{د، ا|ن هم پول شما. اجازبفر
خالف قانون شده�ام.

ضى پول به من قرا|م پ{ش آمده، مى�توان{د مقدارفته بودم و به او مى�گفتم «مشكلى برض كن{د پ{ش همان شخص راما فر
داد قانونى و اخالقى كامل ب{ن ما بسته مى�شود. بعد از مدتى متوجه مـى�شـوم كـهارا به مى�دهد و |ك قرد پـول ربده{د؟» آن مر

م و او درا با او در م{ان مى�گذارا باز�پس دهم و به هم{ن خاطر پ{ش |كى از دوستامن مى�روم و مشكل رمنى�توامن بدهى خود ر
داخت مى�شود. تنها وظ{فه من ا|نا به تو مى�دهم.» بدهى من به آن شخص پران بدهى�ات نباش. من آن پول رجواب مى�گو|د «نگر

ض�دهنده بدهم. ا|ن بدهى، بدهى مالى است.ا به قراست كه پول ر
ا مطرحداخت بدهى رد آ|ا دوست من مى�توانست پ{شنهاد بازپرد|ده بودم و او از من شكا|ت مى�كرا از او دزگر آن پول راما ا

مى اتفاق افتادهف�نظر كند؟ خ{ر، چونكه عالوه بر بعد مالى، جرد و از شكا|ت خود صرا بگ{رد مجبور بود كه پول ركند؟ آ|ا آن مر
ى خالف قانون اجنام شده بود.بود، كار

اىاى ا|نكه بخششى براحتى او شده�ا|م. برجنش و نار د|د|م خدا هم داور ماست و هم كسى كه باعث رًهمان طور كه قبال
م منداخت كند و بر جرا پرفت كه به جاى من شخصى د|گر بدهى مرمن گناهكار وجود داشته باشد، خدا با|د تصم{م مى�گر
فته است.ت گرخط بخشش بكشد. ا|ن تصم{م پدر، محض ف{ض صور

ف�نظـرداخت كامل بدهى مطمئن شود. خدا از عدالت خود بـه هـ{ـچ وجـه صـراى عدالت و بازپـرخدا مى�خواهد كه از اجـر
م من اجنام شده نشان مى�دهد كه در صل{ب، عدالت بى�ع{بات جرداخت شده و مجازمنى�كند، پس ا|ن حق{قت كه بدهى من پر

د.حمت كامل وجود دارو نقص و ر
ا ناد|دها دور انداخته�ا|م و در حق{قت نبض ا|مان مس{ـحـى رگر به جا|گز|نى ع{سى ا|مان نداشته باش{م، فـ{ـض خـدا را
فته�ا|م.گر



فصل نهم
 ماìمس{ح فد|ه

قس ٤٥:١٠).ى كند (مرا فداى بس{ارا كه پسر انسان ن{ز ن{امده تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود رز|ر

ك ا|ن موضوع كه او با|ددانش در درگرسالتش، اوقاتى بوده كه وى از ناتوانى شا در اواخر رًگى ع{سى، مخصوصاند در زًحتما
ات آنها بود.ده و ناام{د شده است. ا|ن موضوع به نحوى دور از ذهن{ت و انتظارخورد سرشل{م برود و مب{ربه اور

د،اى او بوجود ب{ا|د صحبت كـرشل{م برست بعد از آنكه ع{سى به طور خالصه از اتفاقاتى كه مى�بـا|ـسـت در اور|ك بار، در
است و چپ او بنش{نند. عكس�العمل خشم�آلود د|گـرس{دند كه آ|ا مى�توانند در ملكوت او بر دست ر|عقوب و |وحنا از او پر

قس ٣٢:١٠-٤١).دند (مردان نشان داد كه آنها هم به هم{ن موضوع فكر مى�كرگرشا
اث جر و بحثث و م{ره اردانش داشتند دربارگرد|كتر|ن شاد و نزجن و مرگ خود آماده مى�كراى مواجهه با را برع{سى خود ر

د:ه ب{ان كرد شناخت ما از كفاردند. اما ع{سى در هم{ن اوضاع و احوال بود كه نكته�اى بس{ار مهم در مورمى�كر

ده مى�شوند بر ا|شان ر|است مى�كننـد ومتها شمرُكام اُا خوانده، به ا|شان گفت: صصمى�دان{د آنانـى كـه ح«ع{سى ا|شان ر
گانشان بر ا|شان مسلطند. ل{كن در م{ان شما چن{ن نخواهد بود، بلكه هر كه خواهد در م{ان شما بزرگ شود، خادم شما باشد.بزر

ا كه پسر انسان ن{ز ن{امده تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جانو هر كه خواهد مقدم بر شما شود، غالم همه باشد. ز|ر
قس ٤٢:١٠-٤٥).ى كندصص» (مرا فداى بس{ارخود ر

ى بدهد.ا به عنوان فد|ه بس{ارع{سى به زبانى بس{ار خالصه و البته بس{ار تلخ مى�گو|د كه آمده تا جان خود ر
اى دانشجو|انى كه مطالعه زبان |ونانىجمه شده كمتر به ا|ن معنى بكار مى�رود. بر كه در ا|نجا «فد|ه» ترlutronكلمه |ونانى 

ند.دن» جزو اول{ن كلماتى است كه |اد مى�گ{راد كردن» |ا «آزل كرُ به معنى «شluo فعل ًا شروع مى�كنند معموالعهد�جد|د ر
ىاد ساخنت چ{زد فد|ه بر ا|ده آزگاه كتاب�مقدس در مورادى |ا بى�ق{د و بند بودن» است. د|دك{د ا|ن كلمه ب{شتر بر مفهوم «آزتا

خر|د |ا جنات وجـوداى اصطالح بازكى از فد|ه، ر|شه مفهومى است كه در ورد. چن{ن درار دارت نگاه داشته شده قركه در اسار
اهم مى�كند.ا فرخر|د كننده |ا جنات�دهنده كسى است كه فد|ه رد. در زبان كتاب�مقدس، بازدار

 باًد. فد|ه در طرز تفكر ما مثـالدى بود بس{ار شب{ه به همان مفهومـى كـه امـروز داركراى كاردر دن{اى قد|م، مفهوم فد|ـه دار
خواست مى�كند. ا|ن كلمهى پول درگان خود مقدارادى گروا مى�ربا|د و در قبال آزآدم�ربا|ى مطرح مى�شود، وقتى |ك نفر كسى ر

داخت مى�شد مطرح مى�شود.ت پرادى اس{ر از اساراى آزتباط با ق{متى كه با|د برهمچن{ن در ار
ا تع{{ن كند!ار، ق{مت ر كم{ته�اى تشك{ل منى�شود تا طبق نرخ بازًاى ا|ن كار |ق{ناا تع{{ن مى�كند؟ برچه كسى بهاى فد|ه ر

ان درگانها |ا اس{را|ن كسانى كه مى�خواستند گـروان مشخص مى�كنند. بنابـرگان اس{رندا خود آدم�ربا|ان |ا گ{ـران فد|ه رم{ز
ند.ش دارگان فد|ه تا چه حد ارزداخت كننداى پردند كه آ|ا ا|نها برسى مى�كراد كنند بررا آزاخت{ار خود ر

اى چند|ن جنبه است، دره در تصاو|ر و ب{ان كتاب�مقدس دارد. از آجنا كه موضوع فد|ه و كفـارا|ن نكته اهم{ت ز|ادى دار
ه وجود داشته است.تار|خ كل{سا نظر|ه�هاى مختلn ز|ادى در ا|ن بار

داخت شد؟فد|ه به چه كسى پر
شداخت. ا|ن نگرفت كه طى آن ع{سى فد|ه�اى به ش{طان پرت گر|كى از نظر|ه�ها آن بود كه بر روى صل{ب معامله�اى صور



ا از خدا ربوده بود اما مس{ح آمد وى بود كه انسانها رگان�گ{رفته بود. او گروت خود گرا در اسارمعتقد است كه ش{طان، انسان ر
داخت منود.ا پرادى آنها رفد|ه آز

ى جهانى بر ش{طان دست |افت و نبا|د به ه{چخر|د، كار مس{ح است كه توسط آن به پ{روزبدون شك |كى از عناصر مهم باز
فت.ا دست�كم گرى عظ{م روجه موضوع آن پ{روز

ا بهدن، روح او رسالت ع{سى تا به آخر ادامه داشت. بعد از تعم{د ع{سى در رود اره بس{ار بزرگ از همان ابتداى را|ن مبارز
ا وسوسه كند. و هنگامى كه ع{سى در مقابل وسوسه�هاى ش{طان ا|ستاد، ش{طان تا مدتى از او دور شد،د تا ش{طان او رب{ابان بر

گى ع{سى برنداى حمله�اى د|گر پ{دا كند. ا|ن كشمكش در متام مدت زى برصت بهتراتژ|ك بود تا فرعقب�نش{نى ش{طان استر
ا مغلوب منود.م{ن ادامه داشت تا آنكه با مرگ خود ش{طان رروى ز

داخت چه كسىا به ش{طان پرگر ع{سى فد|ه رداخت شد. گذشته از ا|نها ااما ا|ن به آن معنى ن{ست كه فد|ه به ش{طان پر
داخت شده بود او پ{روز بود. طبق كتاب�مقدس، فد|ه نه به ش{طان بلكه به كسـىگر فد|ه به ش{طان پـرپ{روز ا|ن م{دان بود؟ ا

ا چون فد|ه مااحتى او شده بود، |عنى خدا. ع{سى به عنوان خادم خدا خود رجنش و نارداخت شد كه گناهان انسان باعث رپر
د.به خدا تقد|م كر

گاه كتاب�مقدس نسبت به فد|ه، با دو عنصر مسلم و بى�چون وسى د|دا ناد|ده بگ{ر|م كه در بررما منى�توان{م ا|ن حق{قت ر
ا جانش{نىگان عهد�جد|د كار ع{سى بر روى صل{ب رضا|ت. نو|سندا سر و كار دار|م. |كى موضوع جانش{نى و د|گر موضوع رچر

اى گناه).ضا|ت برداخت منود (جلب را پران فد|ه رمى�دانند |عنى او به جاى د|گر
» است. ا|نِف، از طرِ |عنى «به جاىhuperت اغلب مى�گفت كه مهم�تر|ن كلمه |ونانى در عهد�جد|د كلمه كوچك ل باركار

اما نه برد ب{انگر هدفى است كه ع{سى از اعمال خود داشت: من ا|ن كار ركلمه كه ع{سى به طور مكرر از آن استفاده مى�كر
ان مى�كنم.اى د|گرخودم بلكه بر

صل{ب و خشم خدا
اندن» است. جبران كرى «جبره بكار مى�روند |كى «فرو نشاندن خشم» و د|گردو اصطالح مهم كه در تشر|ح موضوع كفار

ه.داخت فد|ه |ا تقد|م كفارداشنت گناه از طر|ق پرى و در مفهوم كتاب�مقدسى آن |عنى بردن چ{زفع كرداشنت |ا ردن |عنى بركر
فع مى�شود.داخت جر|مه، فد|ه |ا قربانى ربا ا|ن كار، مشكل به وس{له پر

ا در|افت مى�كند و بـا ا|ـن كـارد كه جر|مه، فد|ه |ا قـربـانـى راما اصطالح «فرو نشاندن خشم» بـا شـخـصـى سـر و كـار دار
د شو|م. به |ك معنى مى�توان{م ازابطه مصاحله و آشتى با خدا واره در ران دوبارا تغ{{ر ده{م تا ما گناهكارمى�خواه{م نظر خدا ر

ان صحبت كن{م.دن از خدا، از فرونشاندن خشم خدا بر ضد گناهكاردجلو|ى كر
جمه، تفاوت ظر|فىجمه مى�شود اما ا|ن دو تردن» تران كر|ك كلمه |ونانى هست كه گاهى «فرو نشاندن خشم» و گاهى «جبر

ى كه مس{ح بره» عمل كاملى است كه منجر به تغ{{ر نظر خدا نسبت به ما مى�شود، |عنى همان كاران |ا كفارند. «جبربا هم دار
م{نه آشتى ما با خدا آماده شد.ه ا|ن است كه خشم خدا فرو نشست و در نت{جه زاى كفارد. نت{جه كار مس{ح برروى صل{ب كر

ا در|افت مى�كند.داز|م و فرونشاندن |عنى تغ{{ر نظر كسى كه فد|ه ران |عنى فد|ه�اى كه ما مى�پره |ا جبركفار
امى بخشد و موجبا آراى ا|ن بود كه خشم خدا رامى و آشتى ختم مى�شوند. كار مس{ح برا|ن دو فعل در نها|ت به عمل آر

ا كه آنها از ا|نده است چردن خشم اله{دانان معاصر موفق{تى به دست ن{اورام كردد. ا|ن ا|ده البته در آرآشتى خدا با انسان گر
دن او اجنام شود.ام كراى آرى برامى و توه{ن به خداست كه كارا|ده بس{ار خشمگ{ن هستند. به نظر آنها ا|ن تفكر بى�احتر

جه دوم وك خود از خشم خدا بس{ار مواظب باش{م، اما ا|ده فرو نشـانـدن خـشـم خـدا، مـوضـوعـى درد درما با|د در مـور
حاش{ه�اى در اله{ات ن{ست بلكه به ماه{ت جنات مربوط مى�شود.



دن از |كفته است: جنات از شكست در جنگ |ا جان سالم بدر بركلمه «جنات» در كتاب�مقدس به چند روش مختلn بكار ر
ا بكار مى�بر|م.ه خود ن{ز هم{ن معانى رمرن روزى مهلك. و در زبارب{مار

ى جنات |افته�ا|م. پولـس در ١-گاه اله{ات صحبت مى�كن{م با|د در|اب{م كه از چـه چـ{ـزه جنات از د|دا|ن وقتى دربـاربنابر
ا از غضب آ|نده جنات داده است.ان رتسالون{ك{ان ١٠:١ مى�گو|د كه مس{ح ا|ماندار

دم هشدار مى�داد كه متامى جهانتب به مرك كن{م. او به طور مرا درمنى�توان{م بدون توجه به ا|ن موضوع، تعال{م ع{سى ر
ى گذاشته خواهد شد. ع{سى ازمال خواهد گشت و هر سخنى به داورى برى خواهد شد، آنچه امروز پنهان است روزى داورروز

ان ناپش{مانا بر بى�د|نان و گناهكاران سخن مى�گفت، آن هنگام كه خدا خشم و غضب خود رى دن{ا به عنوان نوعى بحرداور
د.ار گ{ره مس{ح قرخواهد ر|خت. تنها ام{د خالصى از خشم خدا ا|ن است كه انسان ز|ر پوشش كفار

اگر ز|ر پوشش قربانى مس{ح نبودم مرا فرو نشاند، خشمى كه اد صل{ب ا|ن است كه ع{سى خشم خدا رگتر|ن دستاوربزر
ان ن{ست.اى ا|مانداركنون ه{چ خشمى براند. ابه كلى مى�سوز



فصل دهم
كت |ا لعنتبر

اه ما لعنت شد، چنانكه مكتوب است «ملعون است هر كه بر دار آو|ختهد چونكه در را از لعنت شر|عت فدا كرمس{ح، ما ر
 ا|مان حاصل كن{م (غالط{ان ١٣:٣-١٤).ìا به�وس{له روح رìمت�ها آ|د و تا وعدهُاه{م در مس{ح ع{سى بر اكت ابرشود.» تا بر

تباط با كل تار|خ دانست بلكها و بى�ارا واقعه�اى مجزجسته�اى است كه منى�توان آن رصل{ب مس{ح واقعه آن چنان مهم و بر
هاى ز|ادىسد، خدا چ{زنها تار|خ جنات است. مدتها قبل از آنكه تار|خ در مرگ مس{ح به باالتر|ن نقطه خود بره مس{ح نقطه اوج قركفار

ده بود.د عمل كرا وارر
ممكن است كه بدونده�تر به نام عهد مى�ب{ن{م. غ{رچوبى گسترا در چهاره كننده مس{ح ردر سنت اصالحات كل{سا، كار كفار

كى كامل از مرگ مس{ح داشت.ار بوده، درقرشناخت عهدى كه هم در عهد�عت{ق و هم در عهد�جد|د بر
اى آخر|ن بار باا برد؟ او مى�خواست ع{د فصـح راى مثال، مس{ح در شب قبل از مصلوب شدن، در آن باالخانه چـه مـى�كـربر

اهم كنند تا مهمتر|ن آ|{ـن وا فرك جشـن رحمت تداردان دستور داد كه مقدمات پـر زگرار كند. ع{سى به شـاگزدوستانش بـر
امد. او با احتره�اى بر پا كره�اى به نشانه�هاى قد|مى بخش{د و عهد تازار منا|ند. او در ع{ن حال مفهوم تازگزا براسم عهد�عت{ق رمر

ش گناهان ر|خته مى�شود.» از ا|ن حلظه به بعـد،اى عهد�جد|د كه به جهت آمرزداشت و گفت «ا|ن است خود من بـرا برجام ر
ه كننده خود ر|خت.ه به خونى است كه در مرگ كفاراب د|گر نه |ادآور واقعه فصح بلكه اشارشر

كت و لعنت عهدبر
هنگهاى مختلـnا|ط و عناصر عهد و پ{مان در دن{اى قد|م نشان مى�هد كه هر چند مفاد پ{مانها ممكـن بـود در فـرمطالعه شر

ك بود.ا|طى وجود داشت كه در همه پ{مانها مشترمتفاوت باشد اما جوانب و شر
فتباط خود با طرد و در مقدمه�اى تار|خى، ارفى مى�كرا معرمتندتر پ{مان، خود رف قدرار مى�شد، طرقرهر وقت توافقى قانونى بر

فى منود: «من هستم |هوه خداى تو، كها ا|ن گونه معرائ{ل پ{مان بست خود رد. وقتى خدا با قوم اسركر مى�كرا ذمادون پ{مان ر
دم» (خروج ٢:٢٠).ا از مصر ب{رو ن آورتو ر

اىدادهاى اقتصادى داراردواج |ا قرداد مطرح مى�شد. متام پ{مانها از جملـه ازارا|ط قرت د|گر شرد پ{مان و به عبارسپس موار
د پ{مان،عا|ت مواراى راه بود. بـرا|ى همرگند و ن{ز ضمانت اجـرا|طى هستند. در دن{اى قد|م، متام پ{مانها بـا سـود و شرچن{ن مـوار

كتعا|ت پ{مان، براى ز|ر پا گذاشنت آن جر|مه�هاى تع{{ن مى�گشت. در عهد�عت{ق، پاداش رفته مى�شد و برپاداشها|ى در نظر گر
و جر|مه ز|ر پا گذاشنت پ{مان، لعنت نام{ده مى�شد.

كت�ها و هم لعنت�ها آمده است. در آ|ات ١-١٤كر شده هم برائ{ل ذد پ{مان خدا با قوم اسردر كتاب تثن{ه باب ٢٨ كه موار
كت�ها نوشته شده است:ستى از ا|ن برفهر

ى، آنگاهما|م بجا آورا كه من امروز به تو امر مى�فرا به دقت بشنوى تا هوش{ار شده، متامى اوامر او رگر آواز |هوه خداى خود را
گر آوازا خواهد در|افت، اس{د و تو ركتها به تو خواهد ردان{د. و متامى ا|ن برمتهاى جهان بلند خواهد گرُا بر جم{ع ا|هوه خدا|ت تو ر

ا بشنوى.|هوه خداى خود ر
ك خواهى بود.ا مبارك و در صحردر شهر، مبار

ك خواهند بود. تو مبارìه�هاى گله بها|مت و بچه�هاى گاو و برìم{ن تو و م{وه زì بطن تو و م{وهìم{وه



ك خواهد بود.ف خم{ر تو مبارسبد و ظر
ك خواهى بود.فتنت مبارك، و وقت ب{رون رآمدنت مباروقت در

اه پ{شاه بر تو خواهند آمد و از هفت رم خواهد ساخت، از |ك را كه با تو مقاومت منا|ند، از حضور تو منهزو خداوند دشمنانت ر
تو خواهند گر|خت.
م{نى كه |هوه خدا|تا در زمود، و تو ركت خواهد فراز مى�كنى بر تو برا به آن درهاى تو و به هر چه دست خود رخداوند در انبار
ك خواهد ساخت.به تو مى�دهد، مبار

دان{د، چنانكهاى خود مقدس خواهد گرا برى، و در طر|قهاى او سلوك منا|ى، خداوند تو را نگهدارگر اوامر |هوه خداى خود رو ا
س{د. وم{ن خواهند د|د كه نام خداوند بر تو خوانده شده است، و از تو خواهند ترمتهاى زُده است. و جم{ع ام خورََساى تو قبر

د كه به تو بدهد، بـهانت قسم خوراى پدرم{نى كه خداوند بـرم{نت، در ز بها|مت و محصول زìه بطنت و ثمـرìا در م{وهخداوند تو ر
ن{كو|ى خواهد افزود.
ا در جم{عاند، و تو را در موسمش ببارم{ن تو ر زِاناى تو خواهد گشود، تا بارا بر ن{كوى خود، |عنى آسمان رìو خداوند خز|نه

م،ُا سر خواهد ساخت نه دفت. و خداوند تو رض نخواهى گرض خواهى داد، و تو قرتهاى بس{ار قرّمُد، و به اك سازاعمال دستت مبار
ا نگاه داشته، بجاما|م بشنوى، و آنها را كه من امروز به تو امر مى�فرگر اوامر |هوه خداى خود رو بلند خواهد بود فقط نه پست، ا

اا پ{روى منوده، آنها راست |ا چپ م{ل نكنى، تا خدا|ان غ{ر رف ر سخنانى كه من امروز به تو امر مى�كنم به طـرìى. و از همهآور
عبادت كنى.

اما در آ|ات ١٥-٦٨ لعنت پشت لعنت مى�آ|د.
كت چ{ست و منظور از لعنت چه؟با|د بدان{م كه منظور از بر

كسو|ل دعوت شده بودم. |كىجمه�هاى جد|د كتاب�مقدس به جلسه�اى در شهر نااى ارز|ابى |كى از ترچند وقت پ{ش بر
جمه بهتر و صح{ح�تر است:جمه «وعده�هاى سعادت جاودانى» (خوشا به حال�ها) كدام ترد تراز مباحث جلسه ا|ن بود كه در مور

گان مى�خواستند از كلـمـهكت كننـدك هستند مسك{نان در روح». بعضـى از شـر«خوشا به حال مسكن{ان در روح» |ا «مـتـبـار
د كه در «خوشحالى»كت» وجود داردم چونكه مفهوم اله{اتى خاصى در كلمه «بر«خوشحال» استفاده كنند اما من مخالفت كر

ن{ست.
اه توض{ح ا|ن نكتهحمتى است كه انسان از دست خدا در|افت مى�كند. بهتر|ن ركت، عالى�تر|ن لطn و مردر نظر |هود|ان، بر

حمتد و بر تو را بر تو تابان سازا محافظت منا|د. |هوه روى خود ركت دهد و تو را برى است: «|هوه تو ركت عبردن در دعاى بردقت كر
ا سالمتى بخشد» (اعداد ٢٤:٦-٢٦).د و تو رازافرا بر تو بركند. |هوه روى خود ر

ى است نوعى ر|تم و ساختار شعر(parallelism)ى ى به نام توازكت كه متعلق به سبكى از ادب{ات عبردر ا|ن دعاى بر
ا محافظت منا|د. در ا|ن دعا دو چ{ز خواسته مى�شود. محفوظكت دهد و تو را براى دو بخش است: |هوه تو رد. بند اول داروجود دار

د آ|نده خود اطم{نان چندانى نداشت، آن قومگر تنها |ك قوم وجود داشت كه در موراى |هود|ان اهم{ت داشت؟ ابودن چقدر بر
 در دل |هود|ان ر|شه دوانده بود.ً محفوظ بودن، حما|ت شدن و باقى ماندن، عم{قاì|هود|ان بودند. ا|ده
اى |ك معنى هستندد كه در آن متام اب{ات شعر داركب وجود دارى مرى به نام توازى شكلى از توازكت عبراما در دعاى بر

كت،ش |هود|ان از برك نگراى درى به آن بدهد. برات مختلn تغ{{ر مى�كند تا غنا و تنوع شعرو تنها شكل ب{ان آن با كلمات و عبار
ا بر آناند، وقتى خدا نور روى خود رخشان مى�سازا بر آنان درنخى پ{دا كن{م: وقتى خدا روى خود رمى�توان{م در ا|ن دعا سر

ك مى�نام{م |عنى مالقات خدا، رو به رو د|دنا مالقات مبارى است كه ما آن ران{ان همان چ{زكت در نظر عبرد. واالتر|ن برازمى�افربر
خدا.



ى وكت» قبل از هر چ{ز بـه دورا از جنبه د|گر آن در عهد�عت{ق به دقت مطالعه كن{م مى�ب{ن{م كه «برگر ا|ن موضوع را
ى ب{شتر از روى خداگتر و دوركت بزرد|كى هر چه ب{شتر به حضور بى�واسطه خدا |عنى برد. نزد|كى حضور خدا بستگى دارنز

كت كمتر.|عنى بر
اا نابود كند! خداوند روى خود رد و تو را ملعون سازكت و معكوس آن است و مى�گو|د «خداوند تو رست متضاد برلعنت در

كت�هاى پ{مان، ا|نهاد!» در مقابل برا از تو دور كند و بر تو پر|شانى آورى كند! خداوند نور روى خود را داورداند و تو راز تو بگر
ائ{ل ب{گانه بشمارلعنت�هاى پ{مان هستند. |هود|ان در توص{n امتها مى�گفتند كه آنها نسبت به پ{مان غر|به�انـد و در خـانـه اسـر

مى�روند.
د|ك شدن هر چه ب{شتر به خداست.كت |افنت به معنى نزك{د مى�شود ا|ن است كه در نظر |هود|ان، براما نكته�اى كه بر آن تا

ىش كوهها در قعر در|اها، به وقا|ع مص{بت�بارس{د»؟ او به خروش در|اها، لرزمور مى�گو|د «نخواه{م ترا نو|سنده مزمور ٤٦ چردر مز
د. خدا در وسطاوت مى�سازا شادمان و پر�طره مى�كند. اما رودخانه�اى هست، آبى كه شهر خدا راف او روى مى�دهد اشاركه در اطر

مور، حضور خداست.د. دل{ل اعتماد نو|سنده مزآن شهر است، پس از جاى خود تكان نخواه{م خور
ى بود كهار خ{مه�ها و ن{ز قبا|ل�شان طبق ساختارت{ب استقردند، تردو زوقتى قوم خدا در طى سفر خود به كنعان، در ب{ابان ار

د. خداار گ{ره باشد كه در وسط آن خ{مه اجتماع قرائ{ل مى�با|ست به شكل دا|رخدا به آنها نشان داده بود. خ{مه�هاى قبا|ل اسر
ست در م{ان قوم بر پا منود، چنان كه گو|ى اعالم مى�كند «من ا|نجا هستم.»ا درخ{مه خود ر

د|كى حضور خدا ب{ان مى�شود. در مقابل، لعنتت نزكت به وس{له عباره برگاه كتاب�مقدس درباربه روشنى پ{داست كه د|د
جى.ى و بر|دن از حضور خدا، ند|دن نور روى او و انداخته شدن به ظلمت خارپ{مان |عنى دور

لعنت صل{ب
جوع كن{ده مى�كند (ركت ساخت اشارا براه{م راه{م بست و ابرپولس در باب سوم نامه به غالط{ان، به عهدى كه خدا با ابر

كت خواهند |افت.م{ن از طر|ق او بربه پ{دا|ش باب ١٢). متام ملتهاى روى ز
عا|ت شر|عت تك{هگى مى�كنند. متام كسانى كه بر رنداى كسانى است كه به ا|مان زكت برپولس توض{ح مى�دهد كه ا|ن بر

ابطه با خدا دست |ابند، هنوز ز|ر لعنت هستند. پولس قوان{نهاى دست خود به رند |عنى سعى مى�كنند با اعمال ن{كو و كاردار
ا بجا ن{اور|م ز|ر لعنت هست{م. در آ|ه ١١ مى�گو|دگر حتى |كى از قوان{ن شر|عت رى مى�كند: اا به مخاطب{ن خود |ادآورعهد ر

ا كه صصعادل به ا|مان ز|ست خواهد منود.صص»ده منى�شود ز|ر«واضح است كه ه{چ�كس در حضور خدا از شر|عت عادل شمر
اساس شر|عت بر ا|مان ن{ست بلكه بر عكس «آنكه به آنها عمل مى�كند در آنها ز|ست خواهد منود.»

اه ما لعنت شد، چنانكه مكتوب است صصملعوند چونكه در را از لعنت شر|عت فدا كرپولس در ادامه مى�گو|د «مس{ح، ما ر
ات و تاواناست هر كه بر دار آو|خته شود.صص» پولس تصر|ح مى�كند كه مس{ح بر صل{ب لعنت شد و متحـمـل متـامـى مـجـاز

د|د.شر|عت گر
اى كسانى كهده مى�شدند |ا برا|ط و موقع{تها|ى كه توه{ن به مقدسات شمراى شرات محدود كننده�اى بردر عهد�عت{ق، دستور

هاى عج{بىامون مصلوب شدن ع{سى به دقت نگاه كن{م متوجه چـ{ـزك شده بودند وضع شده بود. وقتى به رو|دادهاى پ{ـرناپا
ئ{ات دق{ق است.مى�شو|م كه همه آنها حتقق نبوتهاى عهد�عت{ق و آن هم با جز

ااسر فلسط{ن رمانى كه روم{ان سرد. او در زى به دست امتها تسل{م خواهند كرا به جهت داورده بود كه او ره كرع{سى اشار
ى از قوان{ن محلى و قومى در مناطقه داده بودند كه بس{ارانى كه روم{ان هر چند اجازد، دورگى مى�كرنددر اشغال خود داشتند ز

ا نداشتندت ران و سپاه{ان روم بود. |هود|ان ا|ن اخت{ار و قدرماندارات اعدام تنها در اخت{ار فرا شود اما مجازز|ر سلطه آنها اجر
اىا به پ{الطس تسل{م كنند و برا تشك{ل دهند، ع{سى رمى�آمد ا|ن بود كه شورا بكشند. متام آنچه از دستشان بركه مس{ح ر



ند.ات او به پ{الطس فشار ب{اوراعالم مجاز
خشش روى خدا به دستا در جا|ى، خارج از محل دردند. او رگاه بودند تسل{م كرا به امتها كه خارج از لشكرپس ع{سى ر

ا سنگسـاردند بلكه آنهـا رات اعدام محكوم{ن از صل{ب استفاده منـى�كـراى مجـازى شود. |هود|ان بـردند تا داورستان سپـربت�پر
ا به صل{ب مى�كش{دند. درواقع ع{سى با آو|خته شدن بر دار كشته شد. كتاب�مقدس منى�گو|دمى�منودند ولى روم{ان محكوم{ن ر

كه «ملعون است هر كه سنگسار شود» بلكه «ملعون است هر كه بر دار آو|خته شود».
شل{م روى داد. وقتى ع{سى بـه مـرگئ{ات د|گر مربوط به محل كشته شدن ع{سى اسـت كـه در خـارج از اور|كى از جـز

ه (|وم ك{پور) به ب{رون از شهر مقدس، مكاناسم روز كفاردند. ع{سى همانند بز طل{عه در مرا به ب{رون از شهر برمحكوم شد او ر
ا به ب{ابان، بهاسمى مذهبى، گناهان قوم به بز طل{عه منتقل مى�شد و سپس آن ره، طى مرده شد. در روز كفارحضور عم{ق خدا، بر

اندند.مكان ظلمت مى�ر
گان آسمان پد|د آمد و دن{ا تار|ك شـد.ات و ستاردر اواسط بعد�از�ظهر وقتى ع{سى بر صل{ب بود، آشفتگى عظ{مى در سـ{ـار

 آن تار|كى ع{سىìفتگى باشد. در م{انهش{د گرش{د و حتى شا|د به معنى خورفنت نور خورا|ل شدن و از ب{ن رتار|كى به معنى ز
ده�اى؟» (متى ٤٦:٢٧). ا|ن فر|اد |كى از پر معنى�تر|ن سخنانى بود كهك كرا ترا مرده گفت «خداى من، خداى من، چرآورفر|اد بر

هاى بس{ار ز|ادى شده است.ه منظور ع{سى از ا|ن كلمات تفس{رى شد و درباربر زبان ع{سى جار
فته است. طبق تفس{ر شوا|تزر،ت شوا|تزر معتقد بود كه ا|ن فر|اد ثابت مى�كند كه توهم و خواب و خ{ال ع{سى از ب{ن رآلبر

ده است.ك كرا ترا از ا|ن وضع{ت خالصى دهد اما دانست كه در آخر|ن حلظات خدا او رع{سى در انتظار ا|ن بود كه خدا او ر
مانى ناام{د و مأ|وس جان داد.ا|ن ع{سى همانند قهربنابر

جن�د|دها با خادم رمور ٢٢ است. به نظر آنها ع{سى خود رده�اند كه ا|ن كلمات نقل قولى از مـزبعضى به ا|ن موضوع توجه كر
ده است.ا بر زبان آورا|ن در حلظه مرگ آن رمور ٢٢ |كى دانسته و بنابرمز

ك نشدهك شده و تنهاست اما درواقع ترد كه بر صل{ب تربعضى د|گر فكر مى�كنند كه ع{سى در انسان{ت خود احساس مى�كر
بود.

ك نشده بود ما هنوز در گناهان خود بود|م و ه{چ جنات نداشت{م چونكه اساس بر صل{ب ترًگر ع{سى حق{قتابا ا|ن وجود ا
فت.ا بر خود گراتهاى عهد رصل{ب ا|ن است كه ع{سى گناهان ما و مجاز

ى از لعنتختنه، تصو|ر
كت و لعنت هستند. معنى مثبـتتاب برد كه بازى منفى دارنشانه پ{مان قد|م ختنه بود. ختنه دو معنى، |كى مثبت و د|گـر

اى همه قومها باشد. معنىكتى برا جدا منود تا امتى مقدس، تا برا از بق{ه ملت�ها بر|د و آن رائ{ل رختنه آن است كه خدا قوم اسر
ست هماند پ{مان تخطى |ا كوتاهى كنند، از حضور خدا دور خواهند افتاد، درگر |هود|ان از هر |ك از موارمنفى ا|ن است كه ا

 آنان بر|ده شده دور انداخته مى�شود.ìفهََلطور كه گوشت ق
د|د كه لعنت شد. خدا اوفت چنان با گناه قومش |كى گرا بر خود گرا وقتى ع{سى لعنت رگتر|ن ختنه است ز|رصل{ب بزر

شت�تر|نش از روى عدالت بود چونكه در همان حلظه مس{ح گناه شد. ع{سى بر روى صل{ب، متناقض�تر|ن و زد و كارا جدا كرر
ت نظر هماركز در طول تار|خ جهان بود. به |اد داشته باش{د كه قدوس{ت خدا آن چنان عظ{م است كه حتى بر شرتوده گناه متمر

د.ك كرا ترش دور شد. خدا او رداند و از پسرگرا بران بود، پدر رو|ش را|ن وقتى مس{ح بر صل{ب آو|زد. بنابرمنى�انداز
ان نفر به صل{بارك است. اما هز هولناًد مصلوب واقعاجن جسمانى فرد و ره م{خ�ها و تاج خار شن{ده�ام. درموعظه�هاى ز|ادى دربار

ك�تر بر صل{ب جان داده�اند. اما تنها |ك نفر متام لعنتك�تر و وحشتنادناگى دركش{ده شده�اند و حتى كسانى بوده�اند كه به مر
ا شكافت اهم{تىه�اى كه پهلو|ش رم كه ع{سى به م{خ�هاى كوب{ده شده به دست و پا|ش و ن{زد|د دارا حتمل منود. من ترخدا ر



فته بود. فرو رًجى عم{قاا كه در ظلمت خارداده باشد چر
گركتهاى پدر محروم شده بود. ا دور افتاده بود، |عنى از متام برًع{سى بر صل{ب در هاو|ه بود و از ف{ض و از حضور خدا كامال

خشد.ا بب{نى و نور روى او بر تو بدره خدا رى بتوانى چهراى تو لعنت شد تا آنكه روزمس{حى هستى به |اد داشته باش كه ع{سى بر
د.داند، پس فر|اد بلند او تعجب�آور ن{ست. او از اعماق روح و جانش فر|اد زگرش برا از پسرخدا روى خود ر

د. وقتى ع{سى گفت «متام شد» (|وحنـاشى بى�نها|ـت دارا حتمل كند؟ |ك ثان{ـه آن ارزاو چقدر مى�توانست ا|ن وضعـ{ـت ر
ده بود. نور روى خدا بار د|گر بـر او احاطه كـرًا متاماد م{خ�ها نبود بلكه تار|كـى كـه او رگ{ش |ـا درند٣٠:١٩)، منظور وى پا|ـان ز

م» (لوقا ٤٦:٢٣).ا به دستهاى تو مى�سپارخش{د و گفت «روح خود ردر
د.امى�گ{را فراس آن واقعه سر تا پا|م رهر وقت به صل{ب فكر مى�كنم، وحشت و هر



دهمفصل |از
تقو|ت ا|مان ما

اه گوسفندان مى�نهد (|وحنا ١١:١٠).ا در رمن شبان ن{كو هستم. شبان ن{كو جان خود ر

د.گان چاپ كرد اتالف پول مال{ات دهندكنان شهر در موراض ساشى از اعترارمان گزنامه�هاى محلى شهر|ك بار |كى از روز
ده بودند و هفته بعد گروهى د|گر آسفالت جـد|ـدى روىنگ سف{د خط�كشـى كـرا با ران وسط خ{ابان اصلـى رگرهفته قبل كـار
ه كش{دند.خط�كشى تاز

د هدف خدا ازد. در تار|خ كل{سا مجادالت شد|دى در موره دارممكن است تعجب كن{د كه ا|ن موضوع چه ربطى به كفار
گى�بخش و پو|است چه بود؟ندد؟ نقشه و هدف خدا در واقعه صل{ب كه عملى زاى چه كسانى مره وجود داشته است. مس{ح بركفار

ه شده بود.نامه اشارش آن روزارست مانند كسانى عمل مى�كنند كه در گزبعضى نظر|ه�ها در
ه محدود از حلاظ تار|خى با نامخر|د خاص» نام{ده مى�شود. كفاره محدود» |ا «بازبحثى كه اصالح�طلبان مطرح مى�كنند «كفار

تند از فساد كلى، گز|نشد كه عبارده است. در نظام اله{اتى كالو|ن پنج اصل اساسى وجود داره خوركالو|ن و كالو|ن{سم گر
ه محدود، ف{ض مقاومت ناپذ|ر و استقامت مقدس{ن.ط، كفاربى�ق{د و شر

اى از كالو|ن{ست�ها خود ره محدود باعث بحث و جدل نشده است. درواقع بس{اره كفاره{چكدام از ا|ن پنج اصل به انداز
اصت ا|ن رد مى�كنند. خوشبختانه چند بار فرا ره محدود رند و تنها كفارچهار اصلى مى�نامند. آنها به چهار اصل د|گر اعتقـاد دار

د به استثناى |ك نفر،ده�ام كه در متام مـوارگاه با بعضى از كالو|ن{ست�ها صحبت كنم و پى بـر|افتم كه در خصوص ا|ن د|ـد
ط، ف{ض مقاومت ناپذ|ر ودند كه به فساد كلى، گز|نش بى�ق{د و شـرهمگى كالو|ن{ست�هاى بدون اصل بوده�اند. آنها فكر مى�كـر

 ه{چ شناختى از ا|ن اصول نداشتند.ًند اما اصالاستقامت مقدس{ن اعتقاد دار
تنها استثنا|ى كه با آن روبرو شدم |ك نفر استاد اله{ات بود. وقتى سر |ك م{ز با او نشستم از عالقه خود به ا|ن موضوع صحبت

دم. مى�دامن كه شما شخصى وارد بدامن چونكه به شما اطم{نان دارا در ا|ن مور مى�خواهم نظر شما رًدم و گفتم «من واقعاكر
ك دق{قى از موضوعا|م بس{ار مهم است.» صادقانه بگو|م كه انتظار داشتم او هـم درو مطلع به اله{ات هست{د، پس نظر شما بر

نداشته باشد.
رتهب ار ن{سدقم تماقتسا و ر|ذپان تمواقم ض{ف ،طرش و د{ق�ىب شن|زگ ،ىلك داسف لوصا ،نم راظتنا فالخ رب و بجعت لامك رد اما

ىتقو »؟د|راد ىرظن هچ دودحم هرافك هرابرد« مد{سرپ وا زا بجعت و ىداش ن{ح رد .دومن ح|رشت اه�تس{ن|ولاك مامت زا رت�نشور و
.تسناد�ىمن دوخ و تشاد داقتعا دودحم هرافك هب وا .تسا ىلصا جنپ تس{ن|ولاك وا هك مدرب ىپ درك نا{ب م|ارب ار شتا|رظن

د بحث و جدل�ها ا|ن وضع{تخى موارد و در بره محدود وجود داره معنى كفاربه نظر من اشتباهات و سوءتفاهمات ز|ادى دربار
ا تشد|د مى�كند.ر

ه محدود ابداع جان كالو|ن نبود و تنها منحصر به كالو|ن{ست�ها هم منى�شود.ك كن{م كه ا|ده كفارقبل از هر چ{ز با|د در
كزگوست{ن عل{ه پالج{وس متمرافروخته شد، بحثى كه بر تعل{م ام برن چهاره، در قره و هدف كفاردرواقع بحث مربوط به گستر

د.ئ{ات ب{ان كركر جزا به ش{وه�اى اله{اتى و با ذان كل{ساى اول{ه بود كه ا|ن ا|ده رگوست{ن اول{ن نفر از پدرشده بود. ا
ه محدود بودند و |انسن{ست�هاگهانى در كل{ساى كاتول{ك روم ب{ن ژزوئ{ت�ها كه منكر كفارتى ناا|ن بحث بار د|گر به صور

د.آوردند سربركه به سختى از آن دفاع مى�كر
گوست{ن روشن شود.داشت�هاى غلط از منظور اه كنم تا برس{ده كه در ا|نجا به حتر|�nها|ى اشاروقت آن ر



 مس{حìه كنندهش مرگ كفارارز
ه ع{سىگوست{ن{ان{سم كالس{ك تعل{م مى�دهد كه كفاره كننده ع{سى مس{ح است. اش قربانى كفاراول{ن نكته مربوط به ارز

د. كار ع{سى مس{ح چنـانشى بى�نها|ت داراند ارزش قربانى كه مس{ح به پدر گـذراى متام انسانها كفا|ت مى�كـنـد. ارزمس{ح بر
د.ش قربانى مس{ح ه{چ محدود|تى ندارا|ن ارزا مى�پوشاند. بنابرد كه گناهان متام انسانها، از ابتدا تا به آخر رشا|ستگى واال|ى دار

ه مس{حد كفا|ت و قابل{ت كفاره كند. در مورا كفارد كه گناهان متام انسانها ربه ا|ن معنى، كار مس{ح بر روى صل{ب كفا|ت دار
ه{چ بحثى ن{ست.

اى همه انسانهاه |ك بحث است و مؤثر بودن آن بحثى د|گر. در ا|نجا سؤال ا|ن است كه آ|ا مرگ ع{سى براما كافى بودن كفار
ند.ئى داراتى مواجه مى�شو|م كه اختالفات دق{ق و جزآمد است؟ هم{ن جاست كه با انواع و اقسام نظرمؤثر و كار
دد؟كار باعث جنات همه انسانها مى�شود؟ آ|ا مرگ مس{ح بر روى صل{ب سبب جنات همه جهان مى�گره مس{ح به طور خودآ|ا كفار

ادد|د. ا|ن افـرد و مرگ او بر روى صل{ب باعـث جنـات جـهـان گـراى متام جهان مـرند ع{سـى بـركسانى هستنـد كـه اعـتـقـاد دار
ند اماه محدود اعتقادى ندارم{ن{ان{سم (|ا شبه�پالج{ان{سم) به كفارا|ان نام{ده مى�شوند. هر چند پ{روان آرسال{ست |ا كلى�گر|ون{ور

هند كه همه انسانها به واسطه مرگ كفارم{ن{ان�ها در ا|ن نكته توافق دارا|ان هم بشمار منى�روند. كالو|ن{ست�ها و آرجزو كلى�گر
د.ا|ى و تأث{ر صل{ب محدود|ت�ها|ى دارا|ن كاركننده ع{سى مس{ح جنات منى�|ابند. بنابر

اىا بره راه جنات، كفارم{ن{ان{سم بر ا|ن باور است كه خدا به هنگام طرح ردد. آرمى�گربحث اصلى به موضوع هدف و نقشه بر
اىا تنها بـره ع{سى مس{ـح رفته بود و نقشه�اش هم هم{ن بود. كالو|ن{سم معتـقـد اسـت كـه خـدا كـفـارمتام انسانها در نظـر گـر

اى آنها جان داد جنات |افته�اند.فته بود. متام كسانى كه مس{ح برگان در نظر گرگز|دبر
ستادن جنات�دهنده ام{دوار بود كه بعضى�هاا د|د و بعد از فرى نسل بشر رفتارگاه كالو|ن{ست�ها ا|ن ن{ست كه خدا گرد|د

س{د. ع{سىاده او از ا|ن حلاظ به هدفش رستاد تا جنات دهد و اربه ف{ض او جواب مثبت خواهند داد. خ{ر، او جنات�دهنده�اى فـر
دمفت كه شا|د كسى جنات |ابد. او اطم{نان داشت كه قربان{ش بر روى صل{ب در حق{قت مرا به ا|ن ام{د بر خود نگرگناهان دن{ا ر

ا جنات خواهد داد.ر
كار ع{سى مس{ح بر روى صل{ب، مهمتر|ن و پر معنى�تر|ن كار كهانتى اوست. دعاى ع{سى مس{ح به عنوان كاهن�اعظم ما كه

دى ظاهردمانى كه از جهان به من عطا كرا به آن مرت�آور است: «اسم تو ردر باب ١٧ اجن{ل |وحنا آمده از |ك نظر عج{ب و ح{ر
د تو مى�باشد»ا نگاه داشتند. و اآلن دانستند آنچه به من داده�اى از نزا به من دادى و كالم تو ر تو بودند و ا|شان رِساختم. از آن

(|وحنا ٦:١٧-٧).
اى كسانى كه به من داده�اى،اى جهان سؤال منى�كنم، بلكه از برو در ادامه مى�گو|د: «من به�جهت ا|نها سؤال مى�كنم و بر

اى متام انسان�هاگ{ش به روشنى ب{ان مى�كند كه او برند تو مى�باشند» (آ|ه ٩). ع{سى در عم{ق�تر|ن شفاعت متام زِا كه از آنز|ر
گان است.گز|داى بردعا منى�كند بلكه شفاعت او تنها بر

اى متام دن{ا دعا نكند؟ درواقع ا|ن كار بى�معنى است.د اما براى متام دن{ا مب{راى شما قابل تصور است كه ع{سى بخواهد برآ|ا بر
د كه خوداى كسانى تاث{ر داره او تنها برد (|وحنا ١١:١٠). كفاراى قومش مب{راى گوسفندانش بدهد، و برا برع{سى آمد تا جان خود ر

مى�خواهد.
كا پاه�اى اجنام شده كه گناهان مرگر كفارى مواجه مى�شو|م و آن ا|ن است كه اگاهها با مشكل د|گرسى ا|ن د|ددر برر

له شده�اند چه بخواه{د و چه نخواه{د جنات |افته�ا|د. كارگر گناهان شما كفارم است؟ ااى جنات الزى برمى�كند، د|گر چه چ{ز
ادم به خاطر ا|نكـه وى رى اجنام داد. هر چند مـرن ب{ستم در ا|ن خصوص مطالعات بـسـ{ـارت اله{دان آملانى در ابتـداى قـربار

د كهى مى�كرنده بود پافشارى كه زسال{ست) مى�دانستند روى خوش به نظر|ات اله{اتى او نشان ندادند اما او تا روزا (|ون{وركلى�گر
ا ن{ست.د او دچار سوءتفاهم شده�اند و او كلى�گران در مورد|گر



ىى» گفت اما انسانها مى�توانند به صل{ب «نه» بگو|ند و كارت معتقد بود كه خدا در صل{ب ع{سى مس{ح به متام انسانها «آربار
د اما انسانها همچنان مى�توانند «نه» بگو|ندمى�گ{را دربرى» خدا متام جهان رد كنند. «آراى متام انسانها اجنام داده را كه خدا برر

ى» خدا بر «نه» انسان تسلطگر «آرد. اما اى دارترى» خدا بر «نه» انسان برا هم مى�كنند. با ا|ن وجود «آرو در واقع هم{ن كار ر
ا|ىا كلى�گرت ردم دل{ل مناسبى داشتند كه اله{ات بارد و از ا|نجا متوجه مى�شو|م كه مرى دارتر كل بر جزء برًد پس |ق{نادار

تعب{ر كنند.
اى متام جهان داد؟ كل{د حل ا|نا برا كتاب�مقدس مى�گو|د كه مس{ح جان خود راض كنند كه پس چرشا|د بعضى�ها اعتر

 خطاب به |هود|ان ب{انًد. نكته�اى كه عهد�جد|د مخصوصاار دارمشكل در شناخت ما از هم{ن كلمه «جهان» در كتاب�مقدس قر
ه برد. كفارگان وجود دارگز|دمى�كند ا|ن است كه ع{سى تنها جنات�دهنده قوم |هود ن{ست بلكه از هر قب{له و قومى در م{ان بر

د.مى�گ{را دربرم{ن رد اما به ا|ن معنى ن{ست كه تك�تك انسانهاى روى زمتام جهان داللت دار
ند هر چند كه همه به مفهوم كاملد به ا|ن معنى كه همه از مرگ ع{سى مس{ح فا|ده مى�برى جهان�شمول دارصل{ب ع{سى تاث{ر

من. به واسطه مرگ مس{ح، كل{سا به وجود آمد، كل{سا اجن{لاى روشن شدن ا|ن موضوع |ك مثال مى�زبه وس{له آن جنات منى�|ابند. بر
ا با موعظه اجن{لى در جوامعى كه خود ركاره{زش عدالت و پرت مى�دهد و هر جا|ى كه اجن{ل موعظه شود شاهد گسترا بشارر

ه�مند مى�شوند و منافعها|ى از ا|ن قب{ل بهرستان�ها، |ت{م�خانه�ها و چ{زدم از تعهد كل{سا نسبت به ب{مارتطب{ق داده�اند هست{م. مر
ا|نها به مس{ح{ان محدود منى�شود.

قربانى جهان�شمول
ند. آنهااى متام انسانها تقد|م شد و از ا|ن نظر با كتاب�مقدس هماهنگى داره ع{سى مس{ح بركالو|ن{ست�ها معتقدند كه كفار

ا داد تا هر كه بر خود رìا ا|ن قدر محبت منود كه پسر |گانهت مى�دهند و مى�گو|ند كه خدا جهان را به متام انسانها بشاراجن{ل ر
ه محدود بر قربانى جهانى سا|هدد بلكه ح{ات جاودانى |ابد (|وحنا ١٦:٣). اما بعضى�ها فكر مى�كنند كه كفارك نگرد هالاو ا|مان آور

د.ت و موغظه اجن{ل نداراى بشارد و كالو|ن{ست واقعى ه{چ شور و شوقى برمى�انداز
فت. همچن{نا نخواهند پذ|رى آن رائه مى�دهند هر چند به خوبى مى�دانند كه بس{ـارا به متام انسانها اركالو|ن{ست�ها اجن{ل ر

ا منى�دانندم{ن{ان{سم ا|ن را قبول خواهند منود. پ{روان آر اجن{ل رًگاهند كه كسانى قطعاد|دى از ا|ن موضوع آبدون ه{چ شك و تر
ه�مند شوند.ه بهرا|اى كفارى كنند و از مزند كه بعضى�ها با ف{ض خدا همكارو تنها ام{دوار

م{ن{ان{سما گشوده است. پ{روان آرده و آن راى جنات قوم خود مه{ا كراهى بر محدود به ا|ن معنى است كه خدا رìه كفارìهآموز
ه و فرو نشاندنگاه آنها متام موضوع در ن{روى بالقوه كفارا مشروط به ا|مان مى�دانند. از د|دند اما آن ره گناهان اعتقاد داربه كفار

ى است كهد و ا|ن همان چ{زه به جواب انسان، نوعى احساس واقعى به وجود مـى�آورغضب خالصه مى�شود. وابسته بودن كفار
گوست{ن به شدت مخالn آن بود.ا

ه محدود مخالفت مى�كنند كه به نظر آنها از عظمت كار مس{ح كم مى�كند. ولى وضع{ت كفارìدم به ا|ن دل{ل با ا|دهب{شتر مر
د.ش مى�سازا كم اهم{ت و كم ارز ع{سى مس{ح رìهت كفارم{ن{ان{سم است كه تأث{ر و قدرگاه آرعكس است. و ا|ن د|د برًكامال

كانه خدا از جواب شخصىاده ملوسان{د و مس{ح ن{ز. ارگاه ما ا|ن است كه خدا هر آنچه در نظر داشت اجنام دهد به اجنام رد|د
ا جنات دهد وا متحمل شد تا جـهـان رحمتها ر آن زìد. بلكه بر عكس خداوند ع{سى مس{ـح هـمـهدى ما انسانها تأث{ر منى�پـذ|ـرو فر

ه{چ�كس به خودى خود جنات منى�|ابد.
كت�|افتگان از پدر|كى از ز|باتر|ن جمالتى كه از دهان ع{سى مس{ح خارج شد ا|ن جمله در اجن{ل متى است: «ب{ائ{د اى بر

اى اصالحا كوشش بـراث گ{ر|د» (متى ٣٤:٢٥). خدا جنات راى شما آماده شده است، به م{را كه از ابتداى عالم برمن و ملكوتى ر
 در كار ع{سى مس{ح به واقع{ت پ{وست.ًا جنات دهد و هدف او عمالل در نظر داشت قوم خود راشتباه منى�داند. او از از



دهمفصل دواز
ده شدن به وس{له ا|مانعادل شمر

د خدا سالمتى دار|م به�وساطت خداوند ما ع{سى مس{ح، كه به�وساطت او دخولده شد|م، نزپس چونكه به ا|مان عادل شمر
م{د جالل خدا فخر مى�منا|{م (روم{ان ١:٥-٢).ُ ا|مان در آن ف{ضى كه در آن پا|دار|م و به اìن{ز |افته�ا|م بوس{له

 ا|مان، تنهاìگى به وس{لهدكتر|ن) عادل�شمره (د اعتقاد داشت كه آموزًت{ن لوتر جداان نهضت اصالحات پروتستان، ماردر دور
دام داشت، ازاسموس اهل آمستر معروفى كه با ارìهى |ا سقوط كل{سا مى�شود. درواقع لوتر در مناظرمقوله�اى است كه باعث پا|دار

عى نكشاند. موضوع ا|ن بود: چگونه صل{ب ع{سىا به مسائل فرفت و بحث رد كه مستق{م سر موضوع اصلى راسموس تشكر كرار
تباط پ{دا مى�كند؟مس{ح به تك�تك انسانها ار
داز|م كه چگونه كار مس{حا كه بر صل{ب اتفاق افتاد كنار مى�گذار|م و به ا|ن نكته مى�پر وقا|عى رìدر ا|ن فصل، مطالعه

د؟تباطى با هر |ك از ما داراى شخص انسان مف{د واقع مى�شود. مرگ مس{ح بر روى صل{ب چه اربر
د. با ا|ن وجود درار داركز اجن{ل قرگى است كه خود در مردند، عادل�شمراصطالحى كه اله{دانان در ا|ن خصوص بكار مى�بر

ك معنى ا|ن كلمه با|د به اصول واى درگى دچار مشكل هستند. برداى تعر|n معنى عادل�شمراد ز|ادى هستند كه بركل{سا افر
د|م.گرر|شه�ها بر

 قدوس{ت و عدالت او مربوطًه به مسئله گناه انسان و شخص{ت خدا مخصـوصـادر ابتداى ا|ن بخش د|د|م كه ن{از به كفـار
ا|ن سؤال اساسى ا|ن است كه ا|ن دو چگونه با هممى�شود. مشكل اصلى ا|ن است كه خدا عادل است و انسان ناعادل. بنابر

كنار مى�آ|ند؟

تباهى مطلق انسان
اا مى�شنود خود راى توص{n وضع{ت انسان بكار مى�رود «تباهى كامل» است. هر وقت كسى ا|ن اصطالح راصطالحى كه بر

ا با «تباهى مطلق» اشتباه مى�كند. تباهى مطلق به ا|ن معنى است كه انسان تا سر حدعقب مى�كشد چونكه معنى «تباهى كامل» ر
د كه دچار تباهى مطلق شده باشد و ا|ن نه به خاطر حتى |ك نفر در ا|ن دن{ا وجود ندارًممكن شر|ر و فاسد شده است و احتماال

 خداست.ìندهت نگاه�دارخود انسان بلكه تنها به خاطر قدر
 ما هست كه همìاى همها ا|ن امكان بركار شده�اند ز|رتباهى كامل به ا|ن معنى ن{ست كه انسان�ها تا سر حد ممكن فاسد و بد

ار گناهامنان ب{شتر شود.شت�تر شو|م و هم تعداد و تكرگتر و زتكب گناهان بزرمر
ت، نفوذ و ماه{ت گناه بود كه كلشان قدردند منظوروقتى اصالح�طلبان پروتستان از اصطالح «تباهى كامل» استفاده مى�كر

ده�اند. ه{چ بخشى از وجود ما، از هجوم طب{عت گناه�آلودار مى�دهد. بدنها، دلها و ذهنهاى ما همه سقوط كرا حتت تأث{ر قرانسانها ر
انسانى�مان در امان منانده است.

ده است: «كسى عادل ن{ست، |كى هم نى. كسىا ا|ن گونه استادانه توص{n كر انسان رìدهسول وضع{ت سقوط كرپولس ر
دهفه{م ن{ست، كسى طالب خدا ن{ست» (روم{ان ١٠:٣-١١). ا|ن گفته نكته�اى اساسى است. پولس مى�گو|د كه انسان سقوط كر

ادا افرگ{مان در تناقض باشد ز|رندب زسد كه ا|ن گفته با جتارگز حتى |ك عمل ن{كو اجنام منى�دهد. با ا|ن وجود به نظر مى�رهر
ا اجنام مى�دهنـد.ى، مهربانى و محبـت ركار ا|ثار و فداìمانانـها مى�شناس{م كه هر چند مس{حى ن{ستند ولى اعمال قـهـرمختلفـى ر

ى |ا عدالت مدنى» مى�نام{د.كارا «ن{كوكالو|ن ا|ن ر
گاه بـها تعر|n مى�كند از دو د|ددل{ل ا|نكه با چن{ن مشكلى روبرو مى�شو|م ا|ن است كه وقتى كتاب�مقدس ن{كـو|ـى ر



د.دازموضوع مى�پر
ا ارز|ابى مى�كند. به عنوان مثال خدا مى�گو|د كه انسانى انسان رد كه اعمال ظاهرار دارقبل از هر چ{ز، مع{ار شر|عت قر

ت{ب شر|عت بـها|ت محسوب مى�شود. به ا|ن تـردى نشوى سابقه خوبى بـرتكب دزگ{ت مرنـدگر در متام زد و ادى نداره دزاجاز
هاى ما مطرح است.فتاره رى، موضوع ن{ت قلبى |عنى انگ{زعا|ت شده است. اما عالوه بر مع{ار ظاهرى رت ظاهرصور

گاه كتاب�مـقـدس،د (١-سموئ{ل ٧:١٦). از د|ـدد و خداوند به دل مى�نـگـرخدا به سموئ{ل گفت كه انسان به ظـاهـر مـى�نـگـر
ى داشته باشد بلكه با|دم ا|ن است كه آن كار با الگوهاى شر|عت خدا مطابقت ظاهرى به معنى كامل كلمه نه تنها مستلزكارن{كو

د.م شمارا محترا محبت مى�كند و مى�خواهد او رآ|د كه خدا راز دلى بر
گانا با متام دل... محبت منا» (متى ٣٧:٢٢). آ|ا در م{ان شما خوانندمود: «خداوند خداى خود را به |اد آور|د كه فرحكم خدا ر

ده باشد؟ خ{ر، ه{چ�كس پ{دا منى�شود كها با متام دل خود محبت كر اخ{ر خدا رìا|ن كتاب كسى هست كه در ا|ن پنج دق{قه
ده باشد. حال به متام آ|ه توجه كن{د، «خداوند خداى خودا با متام دلش محبت كرخاسته خدا راز حلظه�اى كه امروز از خواب بر

 دل و متامى نفس و متامى فكر خود محبت منا.»ìا به همهر
ا بهده باشم، چه بس{ار سست، تنبل و بى�حوصله بوده�ام! خدا را تا سر حد ممكن به شناخت خدا مشغول كراز ا|نكه خود ر

م وجود منى�داشت.ى در سرگز فكر د|گرده بودم هرا به متامى فكر خود محبت كرگر خدا رده�ام. امتامى فكر خود محبت نكر
س{د كها|انه رگرى بن{ادا پولس به ا|ن نت{جه�گ{رگاه كلى به اعمال انسان مى�نگر|م، مى�توان{م بفهم{م كه چروقتى از ا|ن د|د
كار ن{ست، |كى هم نى. به معنى كامل كلمه، ه{چ ن{كو|ى در انسان |افت منى�شود. ا|ن به طور ضمنى به آنكسى عادل و ن{كو

معنى است كه بهتر|ن اعمال ما آلوده به گناه هستند.
ا به طور كامل محبت كند. در ظاهرخاسته از دلى ن{ست كه خدا رى |ا ا|ثار ما ه{چ�وقت بركارى، فداكاركى از ن{كواعمال حا
ا ن{زه�هاى باطنى ران و هم در م{ان بى�ا|مانان اجنام مى�شود، اما خدا ن{ات و انگ{زهاى با�فض{لت هم در م{ان ا|ماندارهمه نوع كار

د.به حساب مى�آور
د. خدا متام و كمال عادل است. انسان ناعادل و شر|ـرت بنگرارف د|گر، خدا قدوس�تر از آن است كه حتى بـه شـراز طر

ا از نو شروعگى رندت د|گر، انسان ناعادل چگونه عادل مى�شود؟ او منى�تواند زچگونه مى�تواند در حضور خدا با|ستد؟ به عبار
سد چونكه با همان |كد كه به كمال برتكب گناهى مى�شود د|گر امكان ندارك منا|د. انسان وقتى مرا پاكند |ا ا|نكه گذشته ر

ا از دست داده است.گناه كامل{ت خود ر
ض كن{م خدا بتواند از گناها خدا مى�تواند از گناه چشم�پوشى كند. فرشا|د بعضى�ها بگو|ند كه ه{چ مشكلى ن{ست ز|ر

ان مى�دهد.گى جاودان به گناهكارنددن عدالت خود، زى |عنى ا|نكه خدا با قربانى كرچشم�پوشى كند. چن{ن كار
 د|د|م ا|ن همان جا|ى است كه مس{ح آمد تا شف{ع ما شود. وقتى به جنات خود مى�نگر|م متـا|ـل ز|ـادىًهمان طور كه قبال

گى متام از موضوعى بس{ار با اهم{ت ودار|م ا|ن طور فكر كن{م كه ما به واسطه مرگ مس{ح جنات |افته�ا|م. با ا|ن فكر، به ساد
معنى چشم�پوشى مى�كن{م.پر

گر متام كار ع{سى ا|ند.» اما ااى گناهان من مرد؟» جواب خواهد داد «او براى تو چه كرسم «ع{سى برگر از بچه�اى بپرا
اىه ا|ن است كه عادلى بـرفت؟ نكته اصلى كـفـارف صل{ب نـرا او مستق{م از آسمان پا|{ن ن{امد و بالفاصلـه بـه طـرباشد پس چـر
ده باشد و از حلاظ عـدالـت وگى كرنـدد. قبل از آنكه مرگ ع{سى مفهومى داشته باشـد مـى�بـا|ـسـت او در اطـاعـت زناعادالن مـر

فته مى�شود ا|ن است كه عملى ناد|ده گرًگى غالبادى كه در موضوع عادل�شمرا نشان داده باشد. چ{زى، شا|ستگى خود ركارن{كو
فت.ت گردو جانبه صور



گى ع{سىندز
د» توص{n مى�كندا بر مى�دار خدا كه گناه جهان رìها «برگى ع{سى به لكه�اى آلوده شد؟ |ح{ى تعم{د دهنده ع{سى رندآ|ا ز

ه بى�ع{بى قربانى مى�شد. منظور |ح{ى ا|ن بود كه ع{سىاسم مذهبى عهد�عت{ق بود كه در طى آن بر او به مرìه(|وحنا ٢٩:١). اشار
ى از هر گناه است.عار

د؟» (|وحنا ٤٦:٨). ما به |ك معنى به خاطر آشنا|ىم سازا به گناه ملز|ك بار ع{سى خود به فر|س{ان گفت «ك{ست از شما كه مر
ا از دست داده�ا|م و به هم{ن خاطر گاهى وقتها كه ع{سى جمله�اى اسـاسـى بـر زبـانبا داستانهاى عهد�جد|د حساس{ـت خـود ر

د حتى تكان كوچكى هم منى�خور|م!مى�آور
ا نشناس{دگر مرا نام ببر» چه مى�گو|{ـد؟ اگر به شما بگو|م «فكر مى�كن{د من گناهكار هستم؟ |كى از گناهان مـن را

ا نام ببر|د»گاهم بروم و بگو|م «|كى از گناهان من رادگر به شهر زممكن است نتوان{د گناه خاصى به من نسبت ده{د. ولى ا
چه؟

اا به خوبى مى�شناختند، با ا|ن وجود آنها راف او كسانى بودند كه او ردر ا|نجا ع{سى در شهر محل سكونتش بود و در اطر
ارد هجوم قرا مورداشتند و او رد كه سنگها بركر كنند. تعجبى ندارا ذگر مى�توانند |كى از گناهان او ره مى�طلبد تا ابه مبارز
دادند.

اش او ر پدرìت خانه پدر بود و غ{ـرìادهاى اجنام اردن و آشام{دنش بـرع{سى مى�دانست كه در او گناهى ن{ست. حـتـى خـور
گ{ش ن{ز اطاعت خدا بود.ندمى�سوخت. احساسات و ه{جانات ز

ف د|گر، دودان گناهكار و در طرنان و مرف، ناعادل و شر|ر |عنى زپس ما در ا|نجا با چن{ن وضع{تى روبرو هست{م: |ك طر
عادل |عنى خداى عادل و شف{عى عادل، ع{سى مس{ح كه از هر جهت مقدس است.

منتقل شدن عدالت مس{ح
گى كه عهد�جد|د از آن صحـبـتده، تصو|ر انتقال است. آن عادل�شـمـره كفـارى�ها كتاب�مقدس دربـارداز|كى از تصو|ـر پـر

گى جدلى به ا|ن معنى است كه |ك شخـص دردگى جدلى نام{ده مى�شود. عادل�شمردمى�كند در سنت پروتستان، عادل�شمـر
أى دهد.م{ن به عدالت كسى رد كه داور متعال آسمان و زت مى�گ{رگى وقتى صورد الهى عادل اعالم مى�شود. عادل�شمرìمحكمه

د؟ا عادل مى�شماراما سؤالى كه هنوز به قوت خود باقى است ا|ن است كه خدا بر چه مبنائى انسان ناعادل ر
د. اما او چگونه گناه جهانمى�دارا بر خدا مى�ب{ن{م كه گناه جهان رìهجسته�اى از ع{سى به عنوان بردر عهد�جد|د تصو|ر بر

داشت؟ا برر
ته مى�گذاشت و به صـورا بر برد. كاهن دستهاى خـود رتباط دار د|د|م كه ا|ن تصو|ر با نظام قربانى�هاى عهد�عـتـ{ـق ارًقبال

انده شود انتقال مى�داد.ا رى كه مى�با|ست به صحرا به ح{وانى كه مى�با|ست قربانى شود |ا به بزسمبل{ك گناهان قوم ر
فت خدا د|د كه مس{ح انبوه عظ{مى ازار گراده و م{ل خود متحمل گناهان ما شد. وقتى گناه بر ع{سى قرع{سى مس{ح به ار

گناه بر اوست، همان گناهانى كه به او منتقل شده بود.
اگر ع{سى تاوان متام گناهان مرده منى�شد|م. حتى اگز عادل شمرت انتقال |افت آنگاه ما هره به ا|ن صورگر گناه |كباراما ا

 ز|ادى ماندهìا از جهنم جنات مى�داد ولى هنوز تا عدالت فاصلههاى ملكوت خدا به رو|م بسته است. هر چند مرداده باشد هنوز در
دا شا|سته ملكوت خدا مى�سازاموش نكن{د كه آنچه انسان راست و ه{چ عدالتى كه قابل ب{ان باشد در من وجود منى�داشت. فر

بى�گناهى ن{ست بلكه عدالت است.
نكته اصلى ا|ن است كه ا|ن انتقال دو جانبه است: نه تنها گناه انسان به مس{ح منتقل مى�شود بلكه عدالت مس{ح ن{ز به انسان

ف مى�كند و نه دروغ مى�گو|د.أى مى�دهد نه تعارانتقال مى�|ابد. به هم{ن خاطر وقتى خدا به عدالت انسان ر



ا افسانه�اى جعلى توص{n مى�كند. آنها به ا|ن دل{لد و آن رگاه پروتستانها مشكل دار كل{ساى كاتول{ك روم با ا|ن د|دًاتفاقا
اد چونكه او ناعادالن راستى و كامل{ت خدا سا|ه مى�اندازگاه پروتستانها، بر ردان هستند كه معتقدند ا|ن د|دگر انتقال روìاز ا|ده

عادل اعالم مى�كند.
 انتقال، داستانى جعلى باشد آنگاه اعالم عدالت انسان توسط خدا ن{ز افسانـه�اىìگر ا|دهپاسخ اصالح�طلبان ا|ن بود كـه ا

د. خداى باعث لكه�دار شدن شخص{ت خدا خواهد شد. اما طبق تعل{م اجن{ل، انتقال حق{قت دارجعلى خواهد بود و چن{ن چ{ز
د. كسانى كه در مس{ح هستندان منتفل مى�سازا به گناهكار عدالت مس{ح رًا بر مس{ح گذاشت و حق{قتا گناهان جهان رًحق{قتا
 من باشد. نه تنها به ا|نìند. به هم{ن دل{ل است كه او مى�تواند جنات�دهندهاه انتقال بدست مى�آورا از ر عدالت ع{سى مس{ح رًحق{قتا

د بلكه به ا|ن دل{ل ن{ز كه او ز|ست.دل{ل كه او مر
تى بس{ارت{ن لوتر به عنوان عبارا مار من رìد عالقهات مورات الت{ن استفاده كنند. |كى از عبارند از عباراله{دانان دوست دار

Simul iustis etت نهفته اسـت:  جنات ما در ا|ن عبارìا به بهتر|ن وجه توج{ه كند. چكـ{ـده انتقال رìده تا ا|دهمهم ب{ان كـر

peccatorum .(عادل و در ع{ن حال گناهكـار) simulمان؛  |عنى در ع{ن حال، همـزiustis عنى عادل؛| etعنى و؛| 
peccatorumه |عنى گناهكار. عظمت و شكوه آموزìگى به واسطهد عادل�شمرìا|مان در ا|ن است: كسى كه در مس{ح باشد 

در همان حال عادل و گناهكار است.
گى و مرگند مس{ح. توسط شا|ستگى، عدالت، زìگى به واسطهد ا|مان به زبان ساده |عنى عادل�شمرìگى به واسطهدعادل�شمر

اوست كه ما مى�توان{م در حضور خداى قدوس با|ست{م.


