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  گانسخني با خوانند

  

پاسخ پرسش اين به  من اين است كهسعي بود؟  كهعيسي مسيح 
چنين . طرف باشيدبه او بي نسبت اين نيست كه مهدفولي  دهم؛
و  يدنچيزي كه بايد ببيمهمترين . خواهد بودحمانه بير چيزي

منوط ابديت . بودخواهد ديدن و چشيدن عيسي مسيح ، چشيدب
هدف من اين است كه  ،بنابراين. ستديدن و چشيدن اوبه 

و با شادي  ؛ببينيد ،ستحكم و پايدارحقيقت م چونرا  مسيح
  .بچشيد يعظيم
، منظورم ديدن با گويم ميسخن عيسي مسيح ديدن تي از وق

عيسي وقتي . است چشم دل با ديدن بلكه نيست؛ فيزيكي چشم
 بود ميسوي خداي پدر  و بازگشت به ،در شُرُف ترك اين دنيا

 خواهيد ديدرا  1پسر انسان«اينكه تا  ،»ديد مرا نخواهيد«فرمود، 
آن ). 62:14؛ مرقس 17:16يوحنا (» آيد ابرهاي آسمان مي در كه

                                                                                         
يكي از القاب عيسي مسيح، كه بر الوهيت و خداونديِ او داللت دارد؛ و در : مترجم 1

؛ و خود عيسي مسيح، آن را )13:7-14كتاب دانيال (عتيق بدان اشاره شده است  عهد
  .خويش به كار بردبيش از هر لقب ديگري براي 
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اكنون،  اما .شان ببينند فيزيكي چشماو را با توانند  مي مردم ،زمان
 دوم( ديدار هنه ب كنيم، رفتار ميايمان  هفرمايد، ب مقدس مي كتاب

او در . ديده شوداينجا نيست تا به شكل فيزيكي او ). 7:5قرنتيان 
  .را ببيند يو چشميهر  و ؛تا دوباره بازگردد ،استان آسم
به نحو ديگري عيسي را  يمتوان مي كه فرمايد ميمقدس  كتاب اما

 گويد سخن مي» شما دل انچشم«از كالم خدا . ببينيمهم 
 صورت كه ،جالل مسيح تجلي بشارت« از). 18:1افسسيان (

عيسي خودش از دو نوع ). 4:4قرنتيان  دوم(گويد  مي» خداست
و ديدن با  ديدن با چشم فيزيكي، :سخن به ميان آوردديدن 

 و 2نگرانند«عدم درك جمعيت فرمود،  دربارة .چشم روحاني
م، نگري مي مان با چشم روحانيوقتي  ).13:13متي ( »بينند نمي

معناي با درك  ،حقيقت و زيبايي و ارزش عيسي مسيح را
شايد  ،نابينا يشخص ترتيب بدين. كنيم مشاهده مي شان يواقع

كه از بينايي برخوردارند، از بسياري  ترواضحرا مسيح  هامروز
  .ببيند

 چيزهاييو  ؛خواندبرا عيسي  شرح زندگي ر كسي ممكن استه
دربارة مسيح به تصوير شان هاي گفته با ،شاهدان عينيكه  ببيندرا 

را ش رانبيك حقيقت و زيبايي و ارزش همه،اما . اند كشيده
 ، وحماقت برخي ،افسانهفقط آن را   برخي. دنكن نميمشاهده 

                                                                                         
  .به معني نگريستن: مترجم 2
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كودكي  گويي ».بينند نمي و نگرانند«. بينند مي توهين يبعض
  .ترجيح دهدآنژ  ميكل آثار هبتصاوير كتابي مصور را 

ديدن است؛ ديدن نوعِ  ينواكنش به دوم ،عيسي مسيحچشيدن 
 ،است حقيقي و زيبا و باارزش يچيزبينيد  ميوقتي  .روحاني

و عزيز مي آن را گرا به عبارت ديگر،. گردد ميبرايتان دلپذير 
و ديدن . دانيد مي قدرش راتحسينش كرده و  ،ريدامش مي

 حقبه كه  ،ندمتصلبه هم  تنگاتنگ چنان آن ،وحانيچشيدن ر
كه  گونه آن، او را ايد هشيدنچمسيح را چنانچه  :توان گفت مي

ل يارزش قا ويبراي  ،چيز باالتر از همهاگر . ايد نديده ،هست
  .ايد نكردهو را درك انيستيد، ارزش واقعي 

تا مسيح را است كه به شما كمك كند  آن ،هدف اين كتاب
است ن اي ،يامر چنينبه وقوع پيوستن تنها راه . ببينيد و بچشيد

 يتا شهادتها ،را به كار ببريد تان چشم و گوش فيزيكيكه 
 ،بود در اين دنياعيسي مسيح  وقتيبشنويد كه  وببينيد را كساني 

ي قولها از نقل مملول اين فصلها ليدين دب. شناختند او را مي
 د،آي يم حساببه نيست كه كالم من  ؛ چونمقدس است تابك

قانع  ششهادت و ،هاو به پسرش شهادت داد .بلكه كالم خدا
براي ديدن، و قلبي براي  چشمياو  كه خودباشد . كننده است

 .دعطا نمايبه شما چشيدن، 

  



 

 

  .دكن مي بيانجالل خدا را  آسمان
  1:19مزمور 

  خدايي كه گفت، تا نور
  همان است كه در دلهاي از ظلمت درخشيد،
  تا نور معرفت جالل ،ما درخشيد

  .از ما بدرخشد ،خدا در چهرة عيسي مسيح
  6:4قرنتيان  دوم
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  ديدن و چشيدن جالل خدا
  هدف نهايي عيسي مسيح

  
عميقترين . دربارة جالل استجملگي  ،خلق شده جهان هستيِ

سمان و زمين در جالل و عميقترين مفهوم آ ،بشر قلباشتياق 
را نشان  جالل تا اين ،ان آفريده شدجه. شود خدا خالصه مي

، اين جز. را ببينيم و بچشيم جالل تا اين ،و ما خلق شديم دهد؛
 هريخت درهممغشوش و  دنيا ولي .داردهدف ديگري وجود ن

 ايم كرده معاوضهما جالل خدا را با چيزهاي ديگر  زيرا؛ است
  ).23:1روميان (
همة عالم به ). 1:19مزمور (» كند مي بيانجالل خدا را  آسمان«

تلسكوپ . همه دربارة جالل است. وجود دارد منظور همين
ي را نور كمتصويرهاي مادون قرمز كهكشانهاي  ،لفضايي هابِ
 كه احتماالً دوازده بيليون سال نوري فاصله دارندكند  مخابره مي

حتي درون ). شش تريليون مايل دوازده بيليون ضرب در(
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د كه نعظيم وجود دار قدر هايي آن هستار ،ما راه شيريِكهكشان 
كه پنج ميليون بار از  تا كاريناامانند  ؛ندنيست قابل توصيف

  .استما درخشانتر خورشيد 
در مقايسه با ناچيز بودن آشكار اين عظمت  زا مردمگاهي 
 به ما رااين عظمت،  رسد به نظر مي. مانند هاج و واج ميانسان، 

اصالً  بزرگي،اما مفهوم اين . سازد كوچك مي ،حد بسيار ريزي
 فرمايد، مقدس مي كتاب .دربارة خداست ؛ما نيست دربارة

اينكه اين همه فضا در  دليل ».كند مي بيانرا  خداجالل  آسمان«
بشر را  نژادبتواند اينكه  تا ،رود ميهدر به  به اصطالحجهان 

نه به  كند؛ اي دهد، به خالق ما اشاره ميجدر خود اي  چون ذره
كيست كه  .برافراشته ببينيدن يچشمان خود را به علي«. ما
ن ر اينها را به شماره بيروكه لشك و كيست ؟را آفريد] ها ستاره[

و از  ،خواند؟ از كثرت قوت جميع آنها را به نام مي ،آورده
اشعيا (» يكي از آنها گم نخواهد شد ،عظمت توانايي وي

26:40(.  
و لذت بردن از  ،جالل خدا شناخت ،عميقترين اشتياق قلب بشر

 نمايانديدن، چشيدن، و  ،ن ماشد خلقهدف از . استآن 
را از  رام پسران« فرمايد، خداوند مي. ساختن اين جالل است

كه را  هريعني  ،و دخترانم را از كرانهاي زمين بياور ،جاي دور
 اين دليلِ). 6:43-7 اشعيا(» باشم هآفريد به جهت جالل خويش
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، عالم هستيكر بِ و نشدنيتصور هاي گستره. ماست وجود داشتن
روميان (د نكن حكايت ميپايان است،  كه بي» جاللش دولت« از

كه به چشم  وجود دارداين منظور  بهزيكي چشم في). 23:9
، اشتياق جان عالم اين، بلكه خالق عالم نه اين«روحاني بگويد، 

» نماييم مي فخربه اميد جالل خدا «، گويد ميپولس » .شماست
از قبل «كه ما را  گويد ميتر  موشكافانهحتي يا ). 2:5روميان (

ن دليل خلق ما به اي). 23:9روميان (» براي جالل مستعد نمود
» رحمت  خود را بشناساند بر ظروف  جالل  دولت«تا او  ،شديم

  ).23:9روميان (
اين ما ولي . استجالل اشتياق براي اين  هر انسان، قلب آرزوي

در بينيم كه خدا را  نمي شايستهكنيم و  سركوب مياشتياق را 
تمامي  ،رو از اين). 28:1روميان ( خود جاي دهيم درك و فهم

اين مونة ترين ن برجسته.  نظمي سقوط كرده است ر بيخلقت د
 ، نابسامانيِ روابطبه آن اشاره نموده مقدس كتابنظمي كه  بي

اغتشاش در روابط اصلي  علت گويد كه مي پولس. جنسي ماست
 جنسيِ نيز اغتشاش در روابطو ، گرايي همجنس به شكل جنسي

  زنانشان« .استتعويض جالل خدا با چيزهاي ديگر  ،مرد و زن
؛ نمودند  تبديل  ،است  طبيعت  خالف  آنچه  را به  طبيعي  عملنيز 
، از  كرده  را ترك  زنان  طبيعي  استعمال  هم  مردانهمچنين  و

اگر جالل ). 26:1-27روميان (» خود با يكديگر سوختند  شهوات
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آن تا  ،كند نيم، او ما را رها ميكتعويض  ناچيز امور اخدا را ب
معاوضة . مبدل شوندواقعيت  بهمان  در زندگي ،يباهت اتحكاي

هاي ديگر را به همراه خواهد  جالل خدا با امور ناچيز، معاوضه
اي هستند از ورشكستگي نهاييِ ما  ها آينه آورد؛ كه آن معاوضه
  .در وضعيت اسفناكمان

جالل خدا  ر چيز،از ه ما آفريده شديم تا باالتر: نكته اين است
 لي؛ وارزشمند بدانيم ة خودگنجينچون ن را آبشناسيم و را 

درهم  چيز كنيم، همه معاوضه مي را با بتها گنجهنگامي كه آن 
مركز  به كه مقرر شدجالل خدا براي اين  آفتابِ. ريزد مي

 تمامشود،  و وقتي چنين مي ابد؛بتجان ما  منظومة شمسي
 يول. شوند نگه داشته مي شان طبيعي مدارزندگي ما در ات سيار

اما  .پاشد از هم ميچيز  شود، همه جا مي زماني كه خورشيد جابه
آن مركز به  خداگردد كه جالل  ما زماني شروع مي شفاي جان

  .برگرددش ور شعلهثقل 
 يكس. خويشجالل تشنة همة ما تشنة جالل خدا هستيم، نه 

Grand Canyonبه  ،براي افزايش عزت نفس
به  چراپس . رود ينم 1

شفاي عظيمتري  ،جاللآن به در نگريستن ؟ چون رويم ميآنجا 
در در واقع  .به خويش در نگريستنتا  دارد دوجووح ربراي 

                                                                                         
اي وسيع و بسيار زيبا در ايالت آريزونا در كشور  منطقه - Grand Canyon: مترجم 1

  .آمريكا
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باشد  تواند از اين نميمضحكتر  چيزي ،شكوهو پر پهناور يجهان
 آينه روي به رو ،زمينكرة نام  روي ذرة كوچكي به يانسان كه

 دا كند؛پي در تصوير خويشرزش و معنا را اند كو سعي  بايستد
ولي جاي بسي تأسف است كه تنها خبر خوشي كه دنياي 

  .پيشرفتة كنوني دارد، دقيقاً چنين است
را بشارت مسيحي  ي نيست كه ايمانانجيل ، آن مژده، ياايناما 
كه  ،جالل مسيح بشارت تجلي«، اين است ؛ بلكه انجيلدهد مي

عبث و  خودمحوريِ ظلمت رب ؛ و آن جالل،»صورت خداست
انجيل ). 4:4قرنتيان  دوم(تابيده شده است ة اين جهان دبيهو

 كههم و زماني  ؛ادربارة ماست، نه » جالل مسيح«مسيحي دربارة 
عزت ا ا راين نيست كه خدا م، دربارة ستما اجع بهر تا حدي

تا  ،خشدب ميتوانايي  امبه ، بلكه دربارة خداست كه رحيمانه دهن
  .ميرلذت بتا ابد  ،نهادن به او ارجاز 

توانست براي ما انجام  آميزي كه عيسي مي محبت عملين اعالتر
چه بود؟ و باالترين نيكويي انجيل  مقصود نهايي ، چه بود؟دهد

؟ 5؟ تقديس شدن4؟ مصالحه3شمردگي ؟ بخشش؟ عادل2رهايي

                                                                                         
  .نجات آسماني، از اسارت گناه، و غضب خدا بر گناهان ما: مترجم 2
به به اين معني است كه حكم عدالت خدا بر گناهكاران، كه مرگ است، : مترجم 3

واسطة عيسي مسيح بر صليب اجرا شد؛ و خدا گناهان و تقصيرات گناهكاراني را كه 
آورند، به حساب وي  شان ايمان مي به عيسي مسيح چون خداوند و يگانه منجي

تقصير  گذارد؛ و قدوسيت و پاكي مسيح را به حساب گناهكاران گذاشته، آنها را بي مي
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به منظور  تنها ،آيا همة اين شگفتيهاي عظيم فرزندخواندگي؟
ي كه عيسي آن را از نهايي؟ چيز امريعظيمتر نيست؟  امري

  خواهم مي ،پدر  اي«پدرش درخواست كرد تا به ما عطا كند؟ 
تا   ؛باشم مي  من  كه  باشند در جايي  با من ، اي داده  من  به  كه  آناني
  ).24:17يوحنا (» ببينند ، اي داده  من  به  كه مرا  جالل

چون هدف  .است» جالل مسيح بشارت« ،انجيل مسيحي
آن را و  ؛است كه جالل مسيح را ببينيم و بچشيم ناش اي نهايي

. جالل خدا نيست جزچيزي  جالل مسيح،زيرا . ميسازنمايان 
است » بوده شخاتم جوهرو  ،شفروغ جالل كه«جالل پسر خدا 

» صورت خداي ناديده است) مسيح(او و «). 3:1عبرانيان (
 نور« تابد، ما مي نور انجيل به قلبوقتي ). 15:1كولسيان (

 .دتاب ميكه  است » مسيح  عيسي ةخدا در چهر  جالل  معرفت
 فخراميد جالل خدا  به«و هنگامي كه  ؛)6:4قرنتيان  دوم(

                                                                                        
د؛ و در حضور خويش، بدون گناه، و عاري از كن و بدون جرم، و تبرئه شده اعالم مي
  .آورد هر گونه عيب و نقص به شمار مي

انسان بدون ايمان به عيسي مسيح، به خاطر گناهانش، با خداي راستين در : مترجم4
دهنده از غضب خدا  جنگ است؛ فقط با ايمان آوردن به مسيح، چون خداوند و نجات

  .شود ميبر گناه است كه اين جنگ به صلح مبدل 
 نداران به مسيح است، كه چنان كه خود را بهعمل خدا در روند زندگي ايما: مترجم5

القدس و  ند، قدوسيت، پاكي، راستي، و اطاعت را از طريق روحسپار مسيح مي
كند، تا ايشان را به سيرت پسرش؛  مقدس، در زندگي روزانة آنها حاصل مي كتاب

  .عيسي مسيح، در آورد
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  جالل  و تجلي  اميد مبارك« ،، آن اميد)2:5روميان (» منمايي مي
س طتي(است  » مسيح  عيسي ماخود   ةدهند و نجات ، عظيم  خداي
را مشاهده  فصل دوم(جالل خداست   ،جالل مسيح). 13:2
  .)يدنماي
جالل خدا را كنار  آمد،به اين جهان وقتي مسيح  ،نظريك  از

  جاللي  همان  ، به ده  مرا نزد خود جالل ،پدر  تو اي  نو اال«: نهاد
 نظر ازاما ). 5:17يوحنا (»  داشتم نزد تو  جهان  از آفرينش  قبل  كه

كلمه جسم «: نمودآشكار جالل خدا را در آمدنش بود كه  ،ديگر
او را   جاللو پر از فيض و راستي؛ گرديد و ميان ما ساكن شد، 

رو  از اين). 14:1يوحنا (» پدر ةپسر يگان ةشايست  ، جاللي يمديد
نيم و بي مي» عيسي مسيح چهرةدر را جالل خدا « ،در انجيل

شفاي  ،نگريستن گونه و اين ؛)6:4قرنتيان  دوم(چشيم  مي
  جالل  ،نقاب بي ةبا چهر  ما چون  ةهم«. ستاآشفتة م زندگيهاي
  صورت  همان  به  تا جالل  ، از جالل نگريم مي  در آينه خداوند را

  ).18:3قرنتيان  دوم(»  شويم مي  لمتبد

  دعا
از جالل تا  كه ت،جالل، اين فرياد قلب ماسپر اي پدر 
تا در رستاخيز، در آن پيروزي  يم؛گردتبدل مجالل 

خداوندمان عيسي مسيح  ؛پسرت به سيرت نهايي، كامالً
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مشتاقيم در فيض و شناخت  ،تا آن هنگام .مدرآيي
. به ويژه شناخت جاللش رشد كنيم ،خداوندمان

 به همانو  ؛ببينيمخورشيد خواهيم او را به روشني  مي
و را بريم، ا لذت مي ماندلخواه هاي كه از خواسته اندازه
 ،ا را به كالمتم ، قلبپر از رحمتاي خداي  .بچشيم
مشغولي ما را از دل. جاللت متمايل گردان هايو شگفتي

 را آنچه را بگشا تا مانچشم دل. بازدار تاهمي كم امور با
كند،  بيان ميدربارة جالل تو  ، عالم هستيهر روز كه

را در ذهن ما را روشن كن تا جالل پسرت . ببينيم
 جاللِپر يگانه ،ايمان داريم كه توما . منگريانجيل ب
. ما را مدد كن ايماني بي. و كسي مثل تو نيست ؛مطلقي

ما را به امور  و توجه بيش از حد تمايالت،سرگرداني 
و  ؛رحم كنبه خاطر مسيح به ما . ببخشاهميت  كم

در  ،رابراي آشكار نمودن جالل فيضت  نقشة عظيمت
  .كنيم، آمين ر نام عيسي دعا ميد .ما به تحقق رسان

  





 

 

  كه ،  گويم شما مي  به  آمين  آمين«
  ».هستم من ،پيدا شود  ابراهيم  از آنكه  پيش

  58:8يوحنا 

  ؛نزد خدا بود  و كلمه ؛بود  در ابتدا كلمه
  .خدا بود  كلمهو 

  1:1يوحنا 

  ، جسم  از جهت] مسيح[در   كه
  . است  ساكن  تريِ الوهيپ  تمامي

  9:2كولسيان 
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2  
  عيسي جالل خداست

ت عيسي مسيحالوهي  

  
به  ،ماوجود ؛ ن ما نيستبزرگ جلوه دادبه منظور  ،مسيحوجود 
بر  اين كتاب فرض. به اوستارج نهادن لذت بردن از منظور 

اي  وسيلهنه  ؛استهدف  ،مسيح جالل شناختاست كه  ناي
تا ما  ،نيست پرجاللمسيح، . ديگر براي رسيدن به اهداف

تا ثروتمند يا  ،است پرجاللمسيح، . تندرست شويم ياثروتمند 
  .فقير، بيمار يا سالم، در او خشنود باشيم

جاللهاي ديگر است، وجود  بقية زيربنايه ك ،اولين جالل خاص
در  فقط، بايداگر آنچنان كه  .مسيح است رفص و ابديداشتن 

 ايجاد تعادل به منظوركه  يعظيموزنة يم، تعمق نمايامر اين 
 وارونهدر حال به علت عدم تعادل، جان ما كه  به كشتي ،است
صرف اين  .شده، و به آن ثبات خواهد بخشيدوارد  است،شدن 

ميان ين سر از زرگترچه بسا ب ،ردوجود دا» هستي«واقعيت كه 
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ي چيز. كنيد عمقواقعيت تاين مطلق بودن  در. همة اسرار است
. ه استبه وجود نيامدكه هرگز  ،داشت ميوجود بايست  مي
اما  .مگردي ميازب انتها بي اعصاربه گرديم،  ميگرديم، باز ميباز
بوده و هست كه كسي . نداشت دوجوچيز  هيچ نبود كه طور اين

او . استرا دار تا به ابدو  ، هميشه،لزا از ،افتخار وجود داشتن
. او صرفاً وجود داشت. ديدا نكرتحول پيا  ؛ ونيافت هستيهرگز 

  ؟استمتعلق به چه كسي  ،همتا اين جالل مطلق و بي
  .داند شخصي كه دنيا او را عيساي ناصري مي مسيح است؛ ،پاسخ

 به، مقدس كتاب ازآخرين كتاب ؛ نويسندة يوحناي رسول
: يسدنو ه، ميدقول كر او از خدا نقل. ست يافتد مسلمي ةمكاشف

، كه آن خداوند خدا گويد مي اول و آخر، ،هستم الف و يامن «
اين ). 8:1مكاشفه ( »طالقاالعلَي آيد، قادر  ميهست و بود و 

او . خداي قادر مطلق است بلكه ؛گويد مسيح نيست كه سخن مي
الفباي در اولين و آخرين حرف  ؛ كهنامد مي» مگاآلفا و اُ«را  خود
تواند  نمي) چيز چيا هي(در اين الفبا چيزي . هستند يونانيزبان 

وجود چيزي  هيچفا قبل از آلبه عبارتي، . قبل از آلفا بيان شود
. بعد از اُمگا بيان شودتواند  نميهم ) چيز يا هيچ(چيزي  ندارد؛

  .وجود نداردچيزي  هيچ بعد از اُمگا
قبل . ستا نيز به همين شكلهستي واقعيت خدا و دربارة پس 

به عقب  هم درق هر. ندارد وجودچيز  هيچو بعد از خدا از خدا 
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 او واقعيت. آنجاست مطمئناًاو برگرديد، يا به جلو پيش رويد، 
 ، و تا به ابدهميشه ،ازلاز  ،او افتخار وجود داشتن. محض است

  .به اوستتعلق م ،همتا بيجالل اين  .1استرا دار
 بنا 3»بودن«فعل  بر. است 2عتيق ن معني اصلي نام يهوه در عهداي

  موسي  خدا به«قتي موسي نام خدا را از او پرسيد، و. ستشده ا
اَهيه  ،بگو  چنين  اسراييل بني  به . هستم  كه آن  هستم، گفت

در كتاب خدا ). 14:3خروج (» مرا نزد شما فرستاد ،)هستم(
 –مطلق ابدي و  داللت بر واقعيتبا  را» من هستم«اشعيا، 

 شما كه ديگو مي يهوه«. كند هويدا مي — آيندهحال و گذشته و 
  آوريد و بفهميد كه  ايمان  من  ، به تا دانسته .باشيد شهود من مي

  بعد از منو   ،ر نشدهومص  خدايي  از من  پيشو  ؛ هستماو   من
 اول و آخربودن، » من هستم« ).10:43اشعيا (» نخواهد شد  هم

  .»من هستم« ،صرفاً» .بعد«و نه » قبل«نه . استمحض  بودنِ
 خداوند«، نمايد مكشوف مي 6:44در اشعيا را امر اين خدا 
  چنين  است  ايشان  ولّي  كه  4صبايوت  و يهوه ، يلياسرا  پادشاه

  خدايي  و غير از من  ،هستم آخر  و من  ؛هستم  اول  من«: گويد مي

                                                                                         
خداي سرمدي يعني خدايي كه نه آغازي دارد و نه . خدا سرمدي استيعني : مترجم 1

  .ازلي و ابدي است. از ازل تا به ابد هست و وجود دارد. انتهايي
  .هاي انبياي قوم اسراييل تورات و نوشته: مترجم 2
  .رساند قائم به ذات بودنِ خدا را مي: مترجم 3
  .سردار لشكرهاي آسماني: مترجم 4
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 ةشد  دعوت  و اي  ،يعقوب  اي«، 12:48در اشعيا باز و » .نيست
» . هستم آخرو  ، هستم  لاو  من!  او هستم  من! بشنو  يلياسرا  من

 فناناپذيرابدي، و ازلي، كه مطلق،  آن؛ يعني، يهوه: اين نام اوست
وجود  همواره يهمتا فرد و جالل بي  بهرمنحص حرمت .است
، از داشت نميچيز ديگري وجود  هيچزماني كه در حتي  ،داشتن

خدا  اين معنيِ .نيستاز او بيش چيزي  هيچبقاي . آنِ اوست
  .بودن است

كسي كه او را عيساي  ؛داردبا مسيح اين چه ارتباطي  ،حال
  يم؟دان ميناصري 

يوحناي رسول تقريباً در پايان . مرتبط استبه او  از هر نظر
  زودي  به  اينكو « :نويسد ميه، قول كرد از مسيح نقل ،اش مكاشفه

. . .   ر هستمو آخ  و اول ،و ابتدا و انتها ،و ياء  الف  من . آيم مي
  تا شما را در كليساها بدين ، خود را فرستادم ةفرشت  ،يعيس  من

اين مسيح است كه ). 12:22-16،13مكاشفه ( » دهم  امور شهادت
دو تن بايد توجه داشت كه . گويد، نه خداي پدر سخن مي

، تن آن دود، مگر اينكه نآلفا و اُمگا باشبه اصطالح، توانند  نمي
اول به عبارتي، د نتوان نميتن دو مسلماً  د؛ ونباشيكي ، 5در ذات

اما مسيح . دنيكي باشدر ذات،  هر دو، د، جز اينكهنو آخر باش

                                                                                         
سيح و خداي پدر، در ذات، يكي هستند؛ ولي در شخصيت و عيسي م: مترجم 5

  .فرديت، متمايزند
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 همان حرمت و جاللي ، مدعي)نامد ميكه خودش را عيسي (
 8:2؛ 17:1-18مكاشفه ( تعلق دارد به خداي قادر مطلقكه  شد

  ).را نيز مشاهده نماييد

 فردي منحصربهاز جالل كه  ،را» ستممن ه«خدا؛ ام نمسيح حتي 
  آمين«:  گفت  بديشان  عيسي«. به خود گرفت است، برخوردار

  من ،پيدا شود  ابراهيم  از آنكه  پيش  كه  ،گويم شما مي  به  آمين
عيسي  ،»گويم شما مي  به اين را  االن« ).58:8يوحنا ( »» هستم

قبل از اينكه « ،فرموداش به شاگردانش  تقريباً در انتهاي زندگي
»  هستم  من  باور كنيد كه ،روي دهد  كه  تا زمانياتفاق بيفتد، 

). را مشاهده كنيد 24:8، ترجمة نويسنده؛ يوحنا 19:13يوحنا (
. گويدسخن ش يدربارة خواز اين عظيمتر تواند  نميهيچ انساني 

 ح يا خدا بود؛مسي .است گويييا كفر ،است صحيحيا  گفتهاين 
  .خدا بييا 

و  ؛بود  در ابتدا كلمه«. است يك كداممسيح دانست  يوحنا مي
. . . و كلمه جسم گرديد  ؛خدا بود  كلمهو  ،نزد خدا بود  كلمه

پسر « ،»هكلم«آن  ؛عيسي مسيح. )14، 1:1يوحنا (» پسر يگانة پدر
مقطعي از زمان خلق در هيچ  ؛ يعني، نه خلق شدهبود» يگانه
مد نظر يك خدا  چون ،خصدو ش. است ، بلكه جاودانينشد

كه  ،»پدر«مولود شده از » يگانه پسر« —نه دو خدا  ،هستند
جز اين  سرّي عظيم است؛ اين .هستند بنياديت الوهييك داراي 
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اين چيزي است كه خدا دربارة  ؛ وداشتانتظار توان  هم نمي
  .خودش آشكار نموده است

ح تعلق داشت، همتايي كه به مسي پولس رسول نيز از جالل بي
 ؛ است  از همه  فوق  كه ،شد  جسم  حسبه ب  مسيح«. آگاه بود
 كه اين وجود با). 5:9روميان ( » اد، آمينبتا ابداال  متبارك  خداي

  را غنيمت  با خدا برابر بودن] او[بود،  خدا  در صورت  چون«
 » را پذيرفت  غالم  ، صورت كرده  خود را خالي  ليكن ؛نشمرد

ريِ پ  تمامي،  جسم  از جهت  در وي« ،رو از اين). 6:2-7ان فيليپي(
را مشاهده  19:1و نيز  ؛9:2لسيان كو( » است  ساكن  تيالوه
بلكه  صرف نيستيم، يما مسيحيان در انتظار انسان ،حالو  ؛)كنيد

  مسيح  عيسيخود ما   ةدهند نجات و ، عظيم  خداي  جالل  تجلي«
را  1:1پطرس  دومهمچنين ؛  13: 2 سطتي(كشيم  انتظار مي» را

  ).نماييدمشاهده هم 
همة كه گويد  ميچنين دليرانه  ايننويسندة عبرانيان به اين دليل 

رشتگاني كه خدا را او در ميان ف. پرستند ميمسيح را  ،فرشتگان
او را چون  ،گانفرشت ؛ بلكهنيست ارشداي  فرشته ،پرستند مي
  را باز به  6زاده خستن] خدا[  كه  و هنگامي«. پرستند مي خدا

  خدا او را پرستش  فرشتگان  جميع  گويد كه رد، ميوآ مي  جهان

                                                                                         
مقام داللت دارد، نه زمان به وجود  در زبان عبري و يوناني، بر ارجحيت: مترجم 6

  .آمدن
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و خودش  ؛است چون او خالق همه). 6:1عبرانيان (» كنند
تو تا   تخت خدا  اي ،پسر در حق« فرمايد مي] خدا[: خداست

 »را بنا كردي  در ابتدا زمين خداوند،  تو اي. . .   ابداالباد است
ت پسر شهادت يوهالپدر به  ،گونه بدين). 10، 8:1عبرانيان (

  ةكلم  و به ؛بوده  جوهرش  مو خات  ،جاللش  فروغكه «او . دهد مي
  ).3:1عبرانيان (است » بوده  موجودات  ةهم  حامل ،خود  تقو

اول و آلفا و اُمگا،  ،مسيحعيسي . خالق جهان است ،عيسي مسيح
. هرگز آغازي نداشت كهاست ي كس ،عيسي مسيح. و آخر است

وجود  متايه بينظير و جالل  بيافتخار . است لقطم و واقعيتا
 .د نيامدهرگز به وجواو  .ست، از آنِ اوو هميشه ازلاز  ،داشتن

  مو خات  ،جاللش  فروغ«پدر از . مولود شدة جاوداني بود
ذت برده ل از ازل ،در شخص پسرش) 3:1عبرانيان ( » جوهرش

  .است
 ،پدراي « .ماست هدف نجات ،و چشيدن اين جالل ديدن
  من  كه  باشند در جايي  با من  ،اي داده  من  به  كه  آناني  خواهم مي
). 24:17يوحنا (» ببينند  ،اي داده  من  به  كه مرا  جالل تا  ؛باشم مي

ات و نج ،آفريده شدن هدف، تا ابد حظّ بردن از اين حقيقت
  .يافتنمان است
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  دعا
هرگز انتهايي  جاوداني، تو هرگز آغازي نداشتي؛ ور پد

اين را باور . تو آلفا و اُمگا هستي. نخواهي داشت
 قلب. اي نموده مكشوفچون تو اين را به ما  ،كنيم مي

كه تو چشمان ما را  تپد، ميما با قدرداني از اين 
 پسر الهي ،عيسي مسيحو بدانيم كه  ؛تا ببينيم ،يا گشوده

و  ؛مخلوق نيست و است؛ ولود شدهم ،بدي توستا و
يك در ذات ، هست پسرت كه اوو  ،اينكه تو اي پدر

 و فانيكلمات  بااز اينكه ترس به سبب . ييدخدا
افتد  لرزه بر انداممان ميحرمت كنيم،  تو را بي ،نابسنده

اما . لب آوريمرا بر  پرشكوهيچنين حقايق حتي كه 
 ما را ،تكوس. ييمزيرا بايد تو را بستا ،سخن گوييم بايد
سنگها  اگر سكوت نماييم،. ساخت دخواه سارشرم
در جهاني كه خلق  تو بايد. دآوربرفرياد خواهند  خود

و ما بايد تو  شوي؛ستايش ي كه هست آنبراي اي،  ردهك
تا جالل عيسي  ،اي چون ما را آفريده ،را شكر گوييم

! تا او را بشناسيم ،بلي .بچشيم و ببينيمپسرت را  ؛مسيح
دربارة  ارزش كمفكرهاي . پدر، مشتاقيم او را بشناسيم

جانهاي ما را با روح . دور كن مانمسيح را از ذهن
را افزايش  مانظرفيت. مااشباع نو همة عظمتش  ،مسيح



 جالل خداست يسيع

29  

. تا در همة آنچه در او براي ما هستي، خشنود باشيم ،ده
مسيح را تو كه جسم و خون عاجز است،  در آن مقطع

ما را به حقيقت  تمايالتو توجه و  ؛مان مكشوفبه ما 
ه چ كهفرما  عطاو  جاللت متمركز كن؛پريبايي پسر و ز
تبديل را  ما سالم، او ، چهبيمارچه فقير،  ، چهباشيم دارا

در نام . ي از كمال او در دنيا گرديمبازتابو  ؛نمايد
  .كنيم، آمين عيسي دعا مي

  



 

 

  شده اي چون ذبح هديدم برّ
   و ؛ايستاده است

  .هفت شاخ و هفت چشم دارد
  6:5مكاشفه 
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3  
  شير و برّه

  عيسي مسيح كمال

  
قابل تحسين  گشسترو ظاهر  دگيقدرت درن به خاطرشير 
اينكه همچون خدمتگزاري، براي و  ؛شبرّه براي ماليمت است،
برّة  ،از اين تر ستودنيحتي اما . كند ا تأمين مير ما پوشاك الياف

سال  250بيش از كه  طور همان .مانند است هبرّ و شيرِشيرمانند 
آنچه مسيح را  ،كرد به اين نكته اشاره 1جاناتان ادواردز قبل،

 ناهمسانكماالت برانگيز  تلفيق تحسين« سازد، پرجالل مي
  .»اوست

تحسين متعال بودنش  ه سببمسيح را بما  ،به عنوان مثال
 يتعال ستاييم، چرا كه او را مي ،كنيم، ولي حتي بيشتر مي

ر شگفتي داو از  .استخد شدن به با تسليمدرآميخته  ،عظمتش

                                                                                         
 1758-1703(واعظ و الهيدان نامدار آمريكايي  – Jonathan Edwards: مترجم 1

  ).ميالدي
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 .استآميخته با رحمت  ،ناپذيرش سازش عدل زيرا ؛هستيم
در  خدا با. است نموده مطبوع شكوه و ابهتش را ماليمت وي،

ليقا خدا براي بسيارژرف و حرمتي  ولياست،  برابر ذات 
ي كه شرارت تاب آوردندر  ست،هرچند اليق همة نيكوييها. است

با روح  ،بر دنيا حاكميت مطلقش. صبور بود ورزيدند، اوبه 
با مغرور را  2كاتبان. است آراسته خدابه ارادة اطاعت و تسليم 

 شدوستها  بود كه بچه ساده قدر آناما  ،نمود مبهوتحكمتش 
 سر براما  طوفان را آرام كند؛ ،يكالم باتوانست  مي. شندداشته با

  .نيامدپايين  از صليبخودش يا  ؛ ونياوردفرود صاعقه سامريان 
 ترينِ اهمسانن به هم پيوستنِاي نيست؛  ساده امر ،جالل مسيح

 3جديد كتاب مكاشفه در عهد. استشخص در يك  ،ويژگيها
،  داود است  و ريشه ،ايهود  از سبط  كه  شيري  آن«: فرمايد مي

). 5:5(» را بگشايد  مهرش  و هفت كتابتا   ،است  آمده  غالب
  .استتاريخ  طومار گشودن ةآماد ،پيروز شيرمانند مسيحِ

و چهار   تخت  در ميان  و ديدم«بينيم؟  اما در آية بعدي چه مي
و  ؛ است  ايستاده  شده ذبح  چون  اي برّه،  پيران  و در وسط  حيوان
  به  خدايند كه  روح  هفت  كه ،دارد  چشم  و هفت  شاخ  هفت
 ؛است برّه ،شيرآن پس ). 6آية (» شوند مي  فرستاده  جهان  تمامي

                                                                                         
  .ت يهودفُقها و معلمان شريع: مترجم 2
  .هاي رسوالن عيسي مسيح انجيل مقدس و رساله: مترجم 3
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قرار طعمه  به سادگي كه ،فلّكت و بي آزار حيواني ضعيف و بي
تأمين شاكمان را وتا پ ،گردد ميعريان  چيني شده پشم ؛گيرد مي

بنابراين . را فراهم نمايد مانوراكختا  ،شود كند؛ و كشته مي
  .است مانند برّه يشير ،مسيح

او  .كند را ايفابرّه  نقشچون مشتاق بود  ،گشتشير يهودا فاتح 
 سلطنتتخت  ويسكه به  يادشاهمانند پ ،در يكشنبة نخل

 به جهت ،يا مثل برّه ،و در جمعة نيك به اورشليم آمد؛آيد،  مي
را  اش طعمهشيري كه  ندمان. سالخي از اورشليم خارج شد

ن هماو سپس در آخر  عد، دزدها را از معبد بيرون راند؛بل مي
و شير يهودا را مانند  اش را به چاقو سپرد؛ گردن شاهانه ،هفته

  .سالخي كردند ،رّة قربانيب
شده  چون ذبح اي برّه«، فرمايد مي 6:5مكاشفه  ؟اي برّه اما چه نوع

نخست  .توجه كنيد نكتهبه دو » .و هفت شاخ دارد ؛]بود[ايستاده 
روي  ،از خون اي هدر تود مثل قبل ؛ و»ايستاده«اينكه آن برّه 

 در — ولي اكنون ايستاده. ذبح شده بود بله،. است نيفتادهزمين 
  .ايستاده استپدر آسماني  كنار تخت ،نزديكترين محدوده

كتاب  سراسردر شاخ  .آن برّه هفت شاخ دارد ،م اينكهدو
، )12، 3:17؛ 1:13؛ 3:12(است نماد توانايي و قدرت  ،مكاشفه
و  ؛)9:112؛ 2:18؛ مزمور 17:33تثنيه (عتيق  در عهدكه  همچنين

معمولي  اي برّهاين  پس. و كامليت پريي از حاك ،عدد هفت
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 ويش،و در قوت هفتگانة خ ؛شده زندهاز مردگان او . نيست
  .باشد ميمانند  شير اي هبرّ ،در واقعاو . ند استمقدرتكامالً 
مشاهده  16:6در مكاشفه وقتي  ،انو لرز انرا ترسحقيقت  اين
بر ما «د، زنن ميا بانگ ه كه انسانها به كوهها و صخره كنيم؛ يم

در مكاشفه  نيزو » .برّه غضباز  ،و ما را مخفي سازيد ؛بيفتيد
  غالب  بر ايشان  و برّه ؛خواهند نمود  جنگ  با برّه  ايشان«، 14:17

  .» است  نشاهاپادشاه پادو   الربابا باو ر  زيرا كه ،اهد آمدخو
 جالل اين. مانند است برّة شيرمانند و  برّه شير ،مسيح بنابراين
  .»ناهمسانبرانگيز كماالت  تلفيق تحسين«؛ اوست

ما ضعيف و ناتوانيم، ولي مشتاقيم به عظمت و بزرگي برسيم؛ و 
و در  ،، كامالً با اين ناتوانيتلفيق پرجاللي كه از آن نام برده شد

آن سبب است كه اين عين حال اشتياقمان همخواني دارد؛ و از 
، فرمايد ميعيسي  .آيد به چشم مي تر درخشان ،جاللتلفيق پر

شما را   و من ؛و گرانباران  زحمتكشان  تمام  اي  بياييد نزد من«
  عليمت  و از من ؛مرا بر خود گيريد  يوغ .بخشيد  خواهم  آرامي
 نرمي). 28:11-29متي ( » باشم مي  دل و افتاده  حليم  زيرا كه ،يابيد

خستگي و در ما را  است كه اين شير مانند برّه و فروتنيِ
او را دوست  دليل به اينو  كند؛ ب ميجلبه خود  مان ناتواني
را  افراد قويبود، كه  نيروي دريايياو مانند روش اگر . داريم

  .ميشتگ يم نااميداو  نزدبه از آمدن  ند،نزيگ براي خدمت برمي
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نرمي و . نخواهد بود جاللپربه تنهايي  ،اما اين ويژگي ماليمت
برّة  نامحدودجاودانه و در كنار اقتدار  ،مانند شيرِ برّه تواضع
با اشتياق ما براي حالت، تنها اين . ددرخش مياست كه مانند  شير

عيف و خسته و بله، ما ض. آيد جور درميو بزرگي  عظمت
در دل و  هر از گاههر انساني  كم، دستاما . گرانبار هستيم

 هدف و مقصودي يگزندكه در  ،پروراند را مي اين رويافكرش 
  تمامي«فرمود، عيسي  ،اين رويا در مورد .داشته باشدعظيم 
،  رفته  پس.  است  شده  داده  من  به ، و بر زمين  آسمان در قدرت

  عالم  تا انقضاي  هر روزه  من  و اينك ؛رد سازيدرا شاگ تهاام ةهم
  ). 18-28:20متي ( » باشم شما مي  همراه
بر خودش  اقتدار مطلقي كه خواند تا از ما را مي ،مانند رشي آن برّة

و به ما يادآوري  ؛دلگرم شويم دارد، ي جهان هستيهمة واقعيتها
اين . د بودخواه آن اقتدار، تا انقضاي عالم با ماهمة  باكند كه  مي

 يقهرمان، رهبريك  —هستيم  شقتامش چيزي است كه
 اما ،مستيهفاني صرفاً ي ينسانهاابا اينكه . ناپذير شكست

يك دنيا شورمندي اما  ،يمقابل ترحم. داريمهم  پيچيدگيهايي
در سر ها را  العاده قخارروياي انجام  اما ضعيفيم،. داريم
پس . است مكتوبمان در قلبابديت  ولي ،ييمگذرا. مپروراني مي

كامالً با پيچيدگيهاي ما  ،ناهمسان مسيح كماالتچون تلفيق 
  .تابد درخشانتر مي شجاللتطابق دارد، 
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و آزار و اذيت قرار  تحت ظلممانند  شيرِ برّه ،از اين پيشتر
مانند گوسفندي كه در مقابل  ؛ وشدرهسپار سالخي . گرفت
). 7:53اشعيا (نگشود ساكت است، دهانش را  چينندگانش پشم

برّة  ،مانند برّه شير .چنين نخواهد بود اما او در واپسين روز
در  شبر جايگاه ،اش و با وقار ملوكانه خواهد شد؛ مانند شير

كارش  ، جايي كه دشمنان ناتوبهكنارة درياچة آتش خواهد ايستاد
 ،و در حضور برّه ،در نزد فرشتگان مقدس ،شدد نب خواهمعذّ«

  ).10:14-11مكاشفه (» بادتا ابداال

  دعا
قدرت بازتاب در ما  ،قادر مطلق و پر از رحمتخداي 

وجد  ،وندمان عيسي مسيحخدا ؛و رحمت تو در پسرت
 ماليمت و نرميِ ،او رت شيرماننددر قد .نماييم مي
 او كماالتمانند  كيب بياز تر كرده،شادي  مانندش برّه

كه كسي د زسا ميرا خاطرجمع  ما اين. شويم دلگرم مي
. مانند ديگران نيست ،رفاو انساني صو  مثل او نيست؛

به ما عطا كن تا در  ،انمحابايم بيتفاوتيِ  در بي !آه
تحت خود را و  ؛شير يهودا به لرزه درآييم حضور

و در شكستگي و  ؛يمكنفروتن  شامان بيقدوسيت 
مانند دليري  برّة شيراز تا  را اجابت فرما،ما  ،ترسمان
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چشم ! يمنيازمند، چقدر به تمامي مسيح آه. نيمكسب ك
 هايتصوير. او را ببينيم كمال ريپتا  ،ما را بگشا

را  مانكه پرستش ،را پسرتاز و نابهنجار  وازنتنام
باشد كه  .بِزُداي ،دكن مي سسترا  مانو اطاعت ،ضعيف
ايمان ما را در مسيح  ،برّهآن و محبت  ،شيرآن قدرت 
 و ييما را از روياهاي جزپس  .گرداند ناپذير تزلزل

را ما . رهايي ده ثبات بيهاي  و نقشه رددم تصميمات
امان و  بيبا محبتي . قوي گردان و بخشجرأت 
در بگذار  .دن وادارورزيما را به محبت ، متواضع

 ،دبخشيعزم  او راكه  سهيم شويماطمينان شير يهودا 
 خيزد؛و در شادي جاودانه بر ؛ان دهدج اي تا مانند برّه

بتوانند جالل مسيح  عطا كن كه همگانو در اين همه، 
در نام . او حرمت نهاده شوي به واسطةو تو  ؛را ببينند

  .كنيم، آمين عيسي دعا مي
  



 

 

  تو،   خدا، خداي«
   ،شادماني  روغن  تو را به

  ».ستا  كرده  مسح  بيشتر از رفقايت
  9:1عبرانيان 

  . . .  نينيك متدآفرين اي غالم «
  ».شو اخلخود د خداوندشادي  به

  21:25متي 
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4  
  ناپذير فناشادي 
  عيسي مسيح وجد و شادي

  
ج اقيانوس اطلس اموااز به عنوان مثال  ، شما راينجات غريقوقتي 

 ، يا شاده او محزونك كند ن نميبه حالتافرقي ، دهد نجات مي
تان را در ساحل در آغوش  كه خانواده اي لحظهو  ؛باشد
در  نجات آن غريق كه كند فرقي به حالتان نميباز هم گيريد،  مي
عيسي  ي كهاما در مورد نجات .برد به سر ميت روحي حال چه

ا براي عيسي ما ر. متفاوت استخيلي د، وضعيت كن عطا مي
ن محزواگر او . خودشبلكه براي  ،دهد مان نجات نمي خانواده

 يچنين نجاتي، نجاتو  انگيز خواهد بود؛ ت ما غمباشد، نجا
  .عظيم نيست

پاداش  —براي ماست  ،و آنچه خدا در او — خودشعيسي 
؛ كسي من نان حيات هستم«. از آن عظيم ماست، نه چيزي كمتر

، نزد باشدتشنه  كه هر. . .  كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود
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اً بخشش صرف ،نجات). 37:7؛ 35:6يوحنا (» و بنوشد يدآمن 
قرنتيان  اول(عيسي است با مشاركت بلكه بيشتر،  گناهان نيست؛

تا اين مشاركت  ،دارد را از سر راه برمي مانعيهر  ،بخشش). 9:1
كننده  خشنود كامالً ،اگر اين مشاركتحال . بتواند واقع شود

يا  ،محزون اگر مسيح. سترخ نداده ا ي عظيمنجاتپس ، نباشد
زندگي  ،باشدتفاوت  و بي اعتنا بي خونسردي، در كمالحتي 

  .طوالني خواهد بودبسيار  بسيارحسرتي  ابدي ما،
 فناناپذيرياز شادي عيسي اين است كه او  فيضو  جاللاما 

گويم اين  من مي. خواهد بودشاد همواره برخوردار است؛ و 
فيض گويم اين  و مي نيست؛ لپرجال ،اوست، زيرا اندوه جالل

 يشي خواوست، چون بهترين چيزي كه به ما بخشيده، شاد
  و شادي ؛در شما باشد  من  خوشيتا   ،شما گفتم  را به  اين«. ستا

را نيز مشاهده  13:17همچنين ؛ 11:15يوحنا (» گردد  شما كامل
 شادي ما اًصرف خواهد بود كه به دور عيسي وافر أفتراز  ).كنيد
از شادي خويش  را و سپس ما ؛هددافزايش تا آخرين حدش  را

. ر محدود است، بسيابودن براي شاد ام توان. دسازمحروم 
 اهدف الهي شادي مچون خودش را نه تنها  ،مسيحبنابراين 
 شادبخشد، تا ما  به ما مينيز  خود از تواند، بلكه نك ميارزاني 

اين جالل  .ميذت ببراز او ل ،خدا با همان شاديِبتوانيم  اشيم؛ وب
  .است و اين فيض است
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ن محزومسيح هرگز  ،رو از اين. نيست ، پرجاللمحزون بودن
. ران خدا بوده استانعكاس شادماني بيك ،زلاو از ا ؛نبوده

نزد او   گاه آن«د، ايفرم مي 30:8در امثال سليمان  ،حكمت خدا
حضور او   به  و هميشه ؛ نمودم مي  روز شادي هو روزب ؛ ودممعمار ب

در ترازِ خدا و همشاد  كارگزارِ، جاودانهمسيحِ » . كردم اهتزاز مي
ت مسرّ هموارهو  ؛نمود حضور خدا شادي مي در هموارهخلقت، 

مشاهده نيز  جديد در عهدبيشتر را دوچندان شادي اين  .بودخدا 
  .كنيم مي

يگانة خود با پسر خدا  ،انگيز حيرت ينچن ،8:1-9در عبرانيان 
اي خدا، تخت تو تا «: نه با فرشتگان ؛گويد سخن مي است كه

 .داري و شرارت را دشمن مي ،عدالت را دوست ؛ابداالباد است
بيشتر از   ،شادماني  روغن  تو، تو را به  خدا، خداي  بنابراين
در عالم  فردشادترين  ،عيسي مسيح» . است  كرده  مسح  رفقايت
 آسمان فرشتگان همةي شادشتر از او بي وجد و شادي. است
به كمال پدرش را  كرانبيو  ،، قدوساستوارشادي او . است

  .كند منعكس مي
را  16مزمور  ،25:2-31پطرس در اعمال رسوالن  عالوه بر اين،
  روي  پيش  خداوند را همواره«: برد به كار ميمسيح در اشاره به 
از ؛  نخورم  تا جنبش  است  من  راست  دست  به  كه  ام خود ديده

  نَفْس  زيرا كه. . .  وجد آمد  به  گرديد و زبانم شاد  دلم ، سبب  اين
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  داد كه  نخواهي  و اجازت ؛ گذاشت  نخواهي  اموات  مرا در عالم
سير   خرمي  خود به  مرا از رويو . . .  تو فساد را ببيند  قدوس

خواهد مرگ را  هاي سايه ،مسيحِ قيام كرده» . گردانيدي
جالل . با همان شادمانيِ خدا، شاد خواهد بود و ؛برانداخت

  .در حضور خداستكران او بي ، ابدي وپذيرفنانا ، شاديمسيح
 پرجاللهم  لودگي، نيست پرجالل ،ن بودنمحزوولي اگر 

 ، بامجلل ضيافتيتاالر  در خيالي خوشدليِ همراه با بي. نيست
يكي . يكي نيست ،سياسي يزندان يك ناپذير ي خفقانشاد
 لودگييكي . پيروزفاتح و ، ديگري مزه است و بي حتوام بي

و رنج درد از است كه  يلبخند يكي. پرشكوه، ديگري است
يك كسي را  ،مصنوعي هايلبخند گونه اينو  است؛ اطالع بي

 اما شاديِسازد؛  نمي عظيم اي دهنده اتيا نج ، وخوب كشيش
خبر  يك شادي مصنوعي نيست، كه از درد و رنج بي ،مسيح

  .عظيم است اي دهنده نجاتبدين علت، مسيح حقيقتاً . اشدب
و  ،غمها صاحب« ناپذير، فنا شادي صاحبِ اين مرد رو از اين

  به  مشرف  ملَاَ غايتاز   من نَفْسِ«). 3:53اشعيا (بود » رنجديده
متي (» بيدار باشيد  با من  ،در اينجا مانده.  است  شده  موت

در همدردي با ما در  ،»گكاهن اعظم بزر«اين ). 38:26
هر  به ،زيرا همچون انساني مثل ما ؛ضعفهايمان ناتوان نيست

گريستند، با آناني كه ). 14:4-15عبرانيان (ي آزمايش شد شكل
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، شادي و با آناني كه شاد بودند ؛)35:11يوحنا (اشك ريخت 
يوحنا (، خسته شد )2:4متي (گرسنه شد ). 21،17:10لوقا (نمود 

، )45:26متي (به او خيانت شد ، )56:26متي ( دش، ترك )6:4
و  ؛)31:27متي (، ريشخند شد )26:27ي مت(تازيانه خورد 

  ).35:27متي (مصلوب گرديد 
و فقط شادي به اين معني نيست كه  استوارپايدار و شادي 
 بود؟ كشمكشدر پس آيا او ميان شادي و اندوه . باشدخوشي 

باشد؟ بله،  متالطمتواند  مي است، اليتناهي ي كهپرجالل جانآيا 
مسيح پيچيده بود، اما . و از هم جدا شده نه گسستهاما  ؛متالطم

وجود جان او موزيك در  يناهمگون نُتهاي. نبود مغشوش
آرايي  رزمكه  اي فرمانده. ولي حاصلش يك سمفوني بود ،داشت
به دشمن فرصت  دهد، شايد ترتيب ميرا در جنگ  اي هپيچيد

وزيهاي تاكتيكيِ ظاهري و موقت دست يابد، ولي دهد تا به پير
خود  انتهادر آن فرمانده كه است منظور  بدان فقطفرصت، اين 

 اوذهن  نابسامانيِنشانة ؛ و نايل شودظيمتري به پيروزي ع
 تنهاكه رسد  به نظر مي ابسامانينكساني  براي بلكه. نيست

يِ ظاهري، گآشفتاما اين . كنند را نظاره مي ميدان جنگقسمتي از 
شايد دچار هزاران  ،آراماقيانوس . تآن فرمانده اس عزت و فخر

 يك تودة ،آسمان از ييلما صديكفاصلة  ازوفان شود، ولي ط
  .تمامي نداردگويي است كه  آب شكوهعظيم، عميق، آرام و پر
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در باغ  شجانكاه هايدرد طيدر را عيسي  ،اناپذيرينشادي ف
  خوشي  آن  جهت  هب«. نگه داشت پابرجا جلجتاتپة جتسيماني و 

  ، متحمل را ناچيز شمرده  حرمتيبي] او[، بودموضوع او   پيش  كه
» است  خدا نشسته  تخت  راست  دست  و به ؛گرديد  صليب

 بر پابه طور همه جانبه كه او را  شاديآن و  ؛)2:12عبرانيان (
پرستش از  شادي دريافت ن شادي،آچه بود؟ داشت،  نگه مي
 يشانتا ا ،جان دادبه خاطر آنها بر صليب كه او بود ي نآنا سوي

 يكيافتن براي كه  نيكو شبانِ. خدا شاد سازد رستگار، و دررا 
چقدر بيشتر براي  ،)13:18متي (كند  گوسفند گمشده شادي مي

  !نمايد ميشادي چنين  يافتگان نجات شمار بي و عظيمگروه 
چگونه بياموزد ما به  كه است درسي نهفته ،حقيقتدر اين  آيا

از بايد  تنهانه ايد كه ما  ؟ آيا تابحال توجه كردهرنج ببينيمبايد 
؟ نيز خداوند در آن شادييريم، بلكه از بگخداوند سرمشق  رنج

شما به خداوند اقتدا «، نويسد مي هتسالونيكيكليساي پولس به 
  القدس روح خوشيِرا در زحمت شَديد، با   كالم و ؛نموديد

در بود كه اين شادي خداوند ). 6:1تسالونيكيان  اول(» رفتيدپذي
  .لبريز نمودن كليساي جوان را آ ،شديد اتزحم

. است يك فراخوان رنج و زحمت ديدن، ،ما اكنون در روزگار
، حزن و اندوهاي رنج خواهيم بود؟ نه پذيرآيا به سبب مسيح 

داد،  واهيمخگوش  13:13آيا به فراخوان عبرانيان . رنجبلكه 
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؟ پاسخ » او برويم  سوي  به  از لشكرگاه  ، بيرون عار او را برگرفته«
است، يا شهر خدا مطلوبتر براي ما كه  خواهد بودبه اين وابسته 

 ؛ نداريم  باقي  در اينجا شهري«آيا پاسخ خواهيم داد،  ؟شهر انسان
 هاييا به خوشي )14:13عبرانيان ( » هستيم  را طالب  آينده  بلكه

  )25:11-26عبرانيان ( ؟خواهيم بستر مصر دل ودگذز
 چيز اند، مطمئناً هيچ عيسي را چشيده شاديي كه كسانبراي 
آفرين «، نيست كه در نهايت از او بشنوند اميد عالياز آن  گيراتر

متي (» شو خداوند خود داخلبه شادي . . .  نيمتد نيكغالم اي 
شادي دي، و آن شا شهر خدا شهر شادي است؛). 21:25

  .ناپذير مسيح استفنا

  دعا
پدر، اين تسلي عظيمي براي ماست كه تو و پسرت 

ما در اين حقيقت . نيستيد نهرگز محزو و لودههرگز 
بدون اينكه نسبت به درد ما عاري تو مسرور هستيم كه 

در ما . شاد باشي اندازه بيي قادراز احساس باشي، 
در اشكهاي كماني  رنگين شادي عيسي،كه نور  شگفتيم

. گونه باشيم مشتاقيم اين. درآو به وجود ميصورتش 
. باشيم نامتزلزلقوي و  ،ي ايمانمانشاددر خواهيم  مي

 درد و يا ،مانه خودخواهيم نسبت به اندوه گنا اما نمي
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خدايا، هدف پسرت  .اعتنا باشيم بي انديگر تقّمش رنجِ
 خوشي ما كامل و ،خوشي او در ما را در وعدة اينكه

شادي  — القدس ميوة روح .به تحقق رساندر ما  ،باشد 
ما را با  ،انصبحگاه. شكوفا نما مان را در زندگي —
در تو شادي كنيم و  كه ،ت خشنود سازمستحكمحبت م

اي خفتة ما را از خواب سستي و جانه. باشيم مسرور
بر  دمبِ .را دور نمامان وِلرمي قلب. توجهي بيدار كن بي

باشد مسيح با شادي . ي جالل نامتبرا ،شعلة غيرت
 هدر قلب ما ساكن شود ك چنان آن ،فناناپذيرش

 تبديل شويم؛ شاد او سيرت بهبيشتر و بيشتر  ،روز به روز
كه در پيِ شادي  ،اميد بيبراي مردم  ترتيب، يندب و

 يجالل شاد تشنة دانند ي كه نميدنيوي هستند، مردم
 اي پناه آوردنبر نزلگاهيم خدا در عيسي مسيح هستند،

كنيم،  در نام او دعا مي. ابدي گرديمجان بخشيدن  و
  .آمين
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5  
  واج و بادهاام

  شناسند هنوز صداي او را مي
  قدرت عيسي مسيح

  
كه در  دو فرزندمان و همسرم نوئل ،من ،1995جوالي ماه در 

قرار  افلوريد يالنسيكُپِدر شهر  ارين گردبادمسير مستقيم 
يك  ؛ كهها روي زمين چمباتمه زده بوديم ز پنجرها ر، دوداشتيم

را اتاق خوابمان  كُنج ، فرو افتاد ودرخت كاج تنومند قديمي
آرامش  در، قرار گرفتيم وفانط مركز كه در زماني. شكافت
از خانه  ،ناشي از قرار گرفتن در مركز طوفان بودكه كاملي 

ن ادامه يافت به علت ،عدد بيست دقيقه بحدو .خارج شديم
وفان ط حالهمان در كه  ؛پناه گرفته بوديم ، دوبارهطوفان

هاي  را زير شاخهنها و ماشي انداخت؛ ميمين دودكشها را به ز
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، له ندبه ضخامت درختان كهن صد ساله بودكه درختان بلوط 
  .كرد مي

  — دبه ساحل آمخدا 
  .را ها ماسه فذنا تركش تحملو پايمان را تاب تحمل نبود؛  رتصو

  — آمدساحل  خدا به
  .شيندند براكشاخه ف ،در پيچ و تاب ينخلها

  —د آمخشكي  بهخدا 
  كهن، مگنولياي ،و بلوط جاصد ساله ك

  ،اوسوي فراشته اقد 
  .افتادند خاكبر ش نزد

  — ميدخدا ايستاد و د
  ترسيده از جاللش،

  .خفاشديم در  پنهان

ي كه جلودار محضيت قدر با روياروييدر لحظة وقوع طوفان، 
 آشوب هم دل را ولي ،بود از پرستش سرشار اي لحظه نداشت،

ويراني  ندنما گرچها ؛ندبود كاهجانآن طوفان تلفات  .دكر مي
 10000 جانكه  ؛نبوددر هندوراس  ،1998در سال  ميچوفان ط

 30در كه بود  گردبادي كوچكتر از ،در مقايسه و ؛را گرفتنفر 
ه نُو  ؛گرفتالدش نفر را در بنگ 131000 ، جان1991آپريل 
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تحت ويراني ناشي از شما . خانمان بر جاي گذاشت ميليون بي
  .پرستش يا لعنت: دو انتخاب داريد ،وفانيط چنين

  ز طرفا  باد شديدي«. ده فرزند ايوب را كشتكه  بود بادن اي
  كه ،افتاد  بر جوانان ؛ ورا زد  خانه ة، چهار گوش آمده  بيابان
، نداضافه شدحادثه ن ايملها به د وقتي). 19:1ايوب (» دمردن

اما ). 9:2ايوب (» كن و بمير تركخدا را «همسر ايوب گفت، 
،  برخاسته  وبيا«: واكنش ايوب به مرگ فرزندانش متفاوت بود

 سجده ، افتاده  زمين  خود را دريد و سر خود را تراشيد و به ةجام
 خداوندنام و گرفت؛  دخداونو  داد خداوند،  و گفت ؛كرد

و زماني كه دملها بر غم او  ؛)20:1-21ايوب (» متبارك باد
آيا در واقع نيكويي را از خدا «: افزودند، به همسرش گفت

  ). ، ترجمة نويسنده10:2ايوب (» م؟نپذيريرا  تقّمشو  بپذيريم
ما را و  كار خداست؛شان  نه فقط يكينيكويي، و هم مشقّت،  هم

در آشكارا اين را  ليهوا ،اًبعد. كنيم پرستش تا خدا را انگيزند برمي
. . . آيد  گردباد مي ي جنوببرجهااز «: كند ايوب بيان ميكتاب 

  او بهداللت   هآنها بو  ؛كند را پراكنده مي] خدا برق[ ،حابسو 
  بر روي ،آنها امر فرمايد  به  آنچه تا هر ،شوند منقلب ميهر سو 
  تأديب  آنها را براي  خواه. آورند  عمل  هب  مسكون  ربع  تمامي
خدا   عجيب  و در اعمال ؛بايست. . .  براي رحمتيا  ،بفرستد

  ).9:37-14ايوب ( »كن  لتأم
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گرامي  آن را كرده؛ و ررسيرا برعد و برق  شگفتي 29مزمور 
 جاللبا  خداوندآواز . . . دهد  خداي جالل رعد مي«. دارد مي

 خداوندآواز . شكند اي آزاد را ميسروه خداوندآواز . است
او جميعاً جالل را ذكر   و در هيكل ؛گرداند مي  برگ را بي  جنگل

  ).9، 3:29-5مزمور (» كنند مي
آشكار  تندردر باد و بازوي پرتوانش را اين جالل خداست كه 

، ستخوا خداوندآنچه  هر. . .  است خداوند بزرگ«. نمايد مي
  باران  برقها را براي] او. . . [زمين در آسمان و در  ؛كردآن را 

 مزمور(» آورد مي  بيرون  خويش  و بادها را از مخزنهاي ؛سازد مي
و   نهنگان  اي ،بخوانيد  تسبيح  را از زمين خداوند«). 7-5: 135
  فرمان  كه ،و باد تند  و مه  برف و  و تگرگ  آتش  اي. ها لجه  جميع

بر  1واتز آيزك جسم). 7:148-8مزمور (» آوريد جا مي او را به
، هنگامي كه كرد سير ميدر آسمان  روحش ليو بود؛ زمين

  .»، ز تخت تو با يك فرمانابر و وزد طوفانخَزد « ،سراييد
 كلجهان آمد، اين آور نيست كه وقتي مسيح به  تعجب ،بنابراين

او به باد فرمان داد . طبيعت در مقابل اقتدارش سر فرود آوردند
 متحير، يدندين را دو وقتي شاگردانش ا ؛طاعت كردو باد ا
از باد   عظيم  طوفانيگاه نا  كه«. پرستيدند او را سپسو  ؛شدند

                                                                                         
سرايندة نامدار مسيحيِ انگليسي تبار، كه سرودهاي روحانيِ بسياري را : مترجم 1

  ).ميالدي 1748-1674(سراييده است 
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] عيسي[در ساعت . . .  خورد مي  بر كشتي  و امواج ؛پديد آمد
  شو و خاموش  ساكن ، دريا گفت  داد و به  اد را نهيب، ب برخاسته

] شاگردان. . . [ پديد آمد  كامل  ، آرامي شده  باد ساكن  كه!  باش
باد و دريا   كه  كيست  اين: يكديگر گفتند  ، به شده  ترسان  نهايتيب

  .)37:4-41مرقس (» كنند؟ مي  او را اطاعت  هم
عيسي  زماني كه. اطاعت كرداز عيسي  حالتآب بيش از يك 

روي بر او و  زير پايش جامد گشت؛ ،آبگويي كه فرمان داد، 
  كرده  او را پرستش« ،وقتي شاگردان اين را ديدند. تآن راه رف

زماني . )33:14متي (» هستي تو پسر خدا  هالحقيق في ،گفتند
آب و  ؛به آب فرمان داد ،قانادهكدة در جشن عروسي در  ،ديگر

گويد، او  ميامر ن اييوحنا در واكنش به . شدتبديل شراب به 
» آوردند  او ايمان  به  و شاگردانش ؛خود را ظاهر كرد  جالل«
 ،ويدبگهرچه خداوند عيسي به آنها  ،باد و آب). 11:2يوحنا (

 ،مسيح !شراب شو ؛وزن را تحمل كن ؛آرام شو. دهند انجام مي
 ست كهبه دستور او قوانين آنو  ؛دوربه وجود آ را يقوانين طبيع
  .كنند تغيير مي

ان ؛ كولسي3:1يوحنا ( را آفريدچيز  همه تركيب فقطنه مسيح 
 ،عالم سراسر كل نيز در آنها هستيِ، بلكه )2:1؛ عبرانيان 16:1

 ،به كلمة قوت خود«او . شود مي حفظلحظه به لحظه با ارادة او 
چيز  همه  در وي«). 3:1عبرانيان (» حامل همة موجودات بوده
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واقعيت به  نخست ،عيسي مسيح). 17:1كولسيان (» دارد  قيام
  .دهد شكل ميرا آن  ،هلحظهر و  ؛بخشيده امعن

هر  ؛انجير درختان و خوراكتا ، انماهي و گ و ميرمراز تب و 
ا ب .مادي استعناصر همة سرور مطلق مسيح  د،بنگريجا را كه 

اي «. وددوباره زنده ش كه دهد ميكالم به مرده فرمان يك 
  گويم ، تو را مي جوان  اي«). 43:11يوحنا (» ايلعازر، بيرون بيا

اي است، آن اين طَليتا قومي، كه معني «). 14:7لوقا (» برخيز
مادر زن  و تبِ ؛تب را نهيب داد). 41:5مرقس ( »!رخيزب ،دختر

اي را  ماهي، سكهيك ترتيبي داد تا ). 39:4لوقا ( دقطع شپطرس 
پنج ). 27:17متي ( فتدبيدام پطرس به  با قالبِو سپس  ؛ببلعد

- 19: 14 يمت(خوراك داد  تن قرص نان گرفت و به پنجهزار
  ).21:11مرقس (خشكانيد  لعن كرده،و درخت انجيري را  ؛) 21
قبر  كناركه ي جماعت. پرستش يا لعنت يك انتخاب داريم؛ ،حال

دلشان در ولي  ،بود درست شانحرف ،بودندايستاده  2ايلعازر
آيا اين شخص كه چشمان كور را باز «آنها گفتند، . بودراستي ن
). 37:11يوحنا (» ؟نيز نميرداين مرد امر كند كه وانست تكرد، ن
به  ،ايلعازر منزلبه  خود را آمدنعيسي  ؛ امااست مثبت ،پاسخ
او دو روز صبر . دوستش بميرد بگذارد د كهنمواي تنظيم  نهگو

                                                                                         
ايلعازر، يكي از دوستان عيسي مسيح بود، كه واقعة مرگ او، در انجيل يوحنا : مترجم 2

  .ه استثبت شد 11فصل 



 شناسند ياو را م ياج و بادها هنوز صداامو

55  

شما خشنود   و براي ؛ تاس  ايلعازر مرده«گاه فرمود،  آن كرد؛
بله، ). 14:11-15يوحنا (» آريد  تا ايمان  ،در آنجا نبودم  كه  هستم
كه  طور درست همان. جات دهدتوانست وي را ن او مي

توانست با  ميو  ؛دبخشرهايي فرزندان ايوب را  توانست مي
كه به دريا بازگردد، بيش از ده هزار » ميچ«فرمان دادن به طوفان 

كه به همان شكلي نفر را در هندوراس و گوآتماال نجات بخشد، 
  .در جليل عمل نمود

؟ آيا گناهكاران كنيم مي شيم، يا لعنتپرست مي نيا راانرواي دآيا فرم
كه چه كسي بايد زنده باشد و چه كسي  خواهند كردامر و نهي 

ميراند و  يم خداوند«، خواهيم گفتبا حنا  آيايا  بميرد؟بايد 
يل يسمو اول(» خيزاند آورد و برمي قبر فرود مي به .كند زنده مي

نام «كه  ستاييم ميبا ايوب  ه، همراانآيا خاكستر بر سرم؟ و )6:2
خواهيم ؟ آيا از يعقوب )21:1ايوب (» متبارك باد خداوند
صبر «: وجود داردهدفي نيكو  ين وقايع،اهمة در كه  آموخت

  زيرا كه ؛يدا انستهخداوند را د كارانجام ايد و  را شنيده  وبيا
گاه  آن .)11:5يعقوب ( ؟» است  و كريم  مهربان  غايته خداوند ب

آيا ايستيم،  ت ميو در امواج مصيب ؛شويم مي رو به وفان روطكه با 
  يم؟بسرايل لگشان وانبايد با كاترينا 

   خدايتكند  عمل !مجان آرام باش
  گذشتهكه در ون آينده، همچرهبري 
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  لرزاند چيزي عتمادت، مگذارا ت،اميد
  ، شود درخشان آخررّانگيزس كنونرچه ه

  شناسند باز همها بادج و اموا !مجان آرام باش
  زمين داشتاين  برسكني كه  آنگه ،راندحكمشان كه  ،را وآواز ا

  »مجان آرام باش«

  دعا
بسي  و درد ،فراوان بسي رنج ،ااي خداوند، در اين دني

كه در رنج را  جان و ميليونها رحم كن؛! عظيم است
باالترين و  ،حال زمان درتسكين قدري  به اميد هستند
 باكليسايت را بفرست؛  خدايا، .بيدار نما دهآين شاديِ

بخشش  ندككه اعالم  بفرست؛ كالم انجيل با تسلي و
 رنجِ اينكه و مهياست؛ايمان به مسيح  ، به واسطةگناهان

جاللي كه به فرزندان خدا آشكار خواهد  حاضر، به
تفاوتي نسبت به  بيپدر، كليسايت را از . دارز مي شد،

فقير و مستمند بر جاي سان را انفجايعي كه ميليونها 
از از بيم داشتن آن را و  ؛افرممحافظت د، نگذار مي

كه در ميان  ؛حفظ كنمانند همسر ايوب  يمنتقدان
به حكمت و قدرت و ند نتوا مينمصيبتي الينحل 

 .ايماني ما را مدد كن بي !آه. دناعتماد كن نيكويي مسيح
چيز  همه« كه تضمين كالمت به و ،را به كالمت مانقلب
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تو  هدف در« و ؛»در كار است ات هدبر حسب تدبير ارا
به اينكه و  متمايل گردان؛ »كرد مانع ايجاد توان نمي
خيال بپرورانيم،  توانيم در يي كه اكنون حتي نميها شيوه

ما را در . ينماي عمل مي حكيمانه كني و نيكويي مي
. و از غرولند و شكايت بازدار ، خداوندا؛آرامش نگه دار

 .عطا كن به ما ، قلبي فروتن و تسليمتتوانپردست  زيرِ
قدوس تو در همة نهايي و  فاهداده تا براي  مانتعليم

اگر هم حتي كه  عطا كن. باشيمو مراقب امور، منتظر 
در اميد «، سازد جاري ميرا  ماناشك ،كنونيشرايط 

عظمت ميراثمان را بگشا تا  مانچشم دل .»شادمان باشيم
ما را  ،نوازشگرو با دستاني  يم؛مشاهده نماي را در مسيح

در . بگذاريم تأثير يامصيبتهاي دنبر  رئوفانه تا ،بفرست
  .كنيم، آمين نام عيسي دعا مي



 

 

  ».چيز واقف هستي ، تو بر همهاخداوند«
  17:21يوحنا 

  ، گويم شما مي  به  از وقوع  قبل  االن«
  ». ستمه  من  باور كنيد كه ،شود  واقع  كه  تا زماني

  19:13يوحنا 
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6  
بزرگتر از سليمان در  شخصي

  اينجاست
  حكمت عيسي مسيح

  
انتها  درساكت كنند، عيسي را  اند هداشتبر اين  عزمبسياري كه 

» !ن نگفته استسخ شخصاين  ثلم يسهرگز ك« ،اند هگفت
 مانند حكمت و دانش بي دليل اين اعتراف، يك). 46:7 يوحنا(

  .ستعيسي ا
بود كه  دهوشحكمت و دانش سليمان م از قدر آنملكة سبا 

روح در « ،ه بودشنيداو را  هايو پاسخ ،خانة او را ديده كلوقتي 
. برفتو هوش از سرش  ؛)5:10پادشاهان  اول(» او ديگر نماند
در روز   جنوب  ةملك«فرمايد،  ميسي چيست كه پس منظور عي
  زيرا كه ؛خواهد كرد  حكم  ، بر ايشان برخاسته قهفر  داوري با اين
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  و اينك ؛را بشنود  سليمان  آمد تا حكمت  زمين  از اقصاي
  )42:12متي ( » ستدر اينجا  بزرگتر از سليمان  خصيش

ي شخص. دمانند اين مرد سخن نگفتن ،حتي حكيمترين پادشاهان
تا عيسي . مده بودآبه صحنة تاريخ  ،همتا در دانش و حكمت بي

ش گفتگو يبا مردان حكيم روزگار خوكه بود  راغب زمانييك 
 ةجملبا اين بود،  آمادة عملو  رسيدوقتش هنگامي كه  اما كند؛

د او را وداو  هرگاه  پس(خاتمه داد  اش با آنها مباحثهبه  ،صريح
و «]). 45:22متي [ باشد؟ مي  پسرش  نهخواند، چگو خداوند مي

روز   از آن  كسي  و نه ؛ هرگز نداشت  وي  جواب  قدرت  كس هيچ
دانش و ). 46:22متي (» از او نمود  كردن  الوس  تأديگر جر

. ساخت موقعيتيشرايط و هر و آقاي  و را سرورا، شحكمت
همة باالتر از  ،اوبه  توكلو  ستودن عيسي ي از داليليك

وجود او دانش و حكمت از فراتر اين است كه  ،ديگر صاشخا
  .ندارد

. آگاه است ماو دل ر ؛ و از فكشناسد او دقيقاً همة مردم را مي
عيسي  ،گفتهنگامي كه  ،نهاد جبه اين دانش عظيم اريوحنا 

را   او همه«كه زيرا  ؛قرار ندادانسانها  را بر خويش عتمادا
  انسان  ةدربار  سيك  كه  نداشت  احتياج  و از آنجا كه ؛ شناخت مي

يوحنا ( » دانست بود مي  در انسان  دهد، زيرا خود آنچه  شهادت
حتي پيش از اينكه آنها را بر  ،افكارمان او از همة). 25-24:2
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كس  بيند كه هيچ را مي آن چيزياو . است با خبرزبان آوريم، 
. يستاو پنهان ن چيز از چشم هيچ. قادر به ديدنش نيستديگري 

  خياالت  از بهر چه، گفت  نموده  را درك  ايشان  خياالت  عيسي«
اعتراف  ،رو از اين). 4:9متي (» دهيد؟ مي  خاطر خود راه  فاسد به

عارف قلوب همه  ، كهاي خداوند تو«: بودچنين كليساي اوليه 
  ).24:1اعمال رسوالن (» هستي

يا عملي هيچ فكر . سردرگم كندكسي وجود ندارد كه عيسي را 
آگاه  آن فكر و عمل او از آغاز و پايان. نيست نامفهومبراي او 

فاش و آشكار  ،اودر مقابل درك  نابغگانو  ،انپريش روان. است
  .كند را درك مي يذهنهر  هايجنبش همةاو  .هستند
 شناسد، مي ،ه امروز هستيمك طور انهمهمة ما را نه فقط عيسي 

 بهاو . خواهيم داد نيز آگاه است انجام و از آنچه فردا انديشيده،
انجيل . است واقف ،پيوستخواهد به وقوع همة اموري كه 

را  صفتاين  ،يوحنا را كهكند، چ تأكيد ميامر يوحنا بر اين 
از آنچه ] آگاه بود[عيسي «. بيند الهي عيسي مي شكوهي از جزي
بر مبناي همين آگاهي ). 4:18يوحنا (» بايست بر او واقع شود مي
دوستان و كه قرار بود از ي را امور بسيار ،عيسيد كه بو

از ابتدا   عيسي«. نمود پيشگوييسر زند، از قبل دشمنانش 
  او را تسليم  كه  و كيست ؛آورند نمي  ايمان  كه كيانند  دانست مي

شما   به  نكنوا«او فرمود، » از االن«). 64:6يوحنا (» خواهد كرد
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باور روي دهد،   كه  تا زماني  افتد،، قبل از اينكه اتفاق گويم مي
  ).، ترجمة نويسنده19:13يوحنا (» هستم  من  كنيد كه

ايمان  ، تادنموپيشگويي اين امور را  مسيحبه عبارت ديگر، 
. الهي خداست چه هست؟ كه او پسر .»او هست«كه  بياوريم

نامي است و است؛  14:3خروج كتاب در نام خدا  ،»من هستم«
به طور اختصاصي براي خدا به كار نيز  10:43ا عياشكتاب در كه 
نيز همين  آن ناماز عيسي استنباط  ،به احتمال زياد. است رفته
  كه  گويم شما مي  به  آمين  آمين«: دفرمو قاطعانهكه هنگامي ، بود
عيسي  ).58:8يوحنا ( » هستم  من ،پيدا شود  ابراهيم  از آنكه  پيش
به اين دليل . كه او خداستما ايمان بياوريم  هدخوا مي
پيشداني ). 25:24متي ( » خبر دادم  شما را پيش  اينك«فرمايد،  مي
  .تش استيالوهالزمة  ،او

براي ايمان آوردن به  قانع كنندهي دليل ،دانش عيسي وسعت
  كه  دانستيم  االن«شاگردانش گفتند،  ،رو از اين. منشأ الهي اوست

  بدين. از تو بپرسد  كسي  كه  نيست  و الزم  ؛داني چيز را مي همه
). 30:16يوحنا ( » آمدي  از خدا بيرون  كه  كنيم باور مي  جهت

سه مرتبه از  ،در اين دنيا اش روزهاي پاياني زندگيدر عيسي 
 ؟ داري مي  پسر يونا، مرا دوست  شمعوناي «د، پرسيپطرس 
  بدو گفت مرا دوست  ميس  ةزيرا مرتب ، گشت  محزون  پطرس

.  هستي  چيز واقف  خداوندا، تو بر همه ،او گفت  به  ؟ پس داري مي
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پطرس از  ).17:21يوحنا («  دارم مي  تو را دوست  كه  داني تو مي
چيز  اينكه عيسي از دلش باخبر بود، نتيجه نگرفت كه عيسي همه

، از »داند چيز را مي همه« اودانست، بلكه چون آگاه بود كه  را مي
يجه نتبود كه به اين داناي مطلق بودن عيسي خصوصيت اين 

تو « .بايستي از آنچه در دلش هست، آگاه باشد ميرسيد كه پس 
 كامل درجامع و  ي صريح وعبارت ،»چيز واقف هستي بر همه

 و همة اموري عيسي از همة امور موجود، — انجيل يوحناست
  .، آگاه استكه روي خواهد داد

فرمايد،  اش مي رة بازگشت ثانويدربا 36:24متي انجيل ولي در 
؛ آسمان  ةمالئك  تيندارد، ح  اطالع  سك هيچ  روز و ساعت  از آن«

 ي واقف بودنِادعا ، بااين آيه هرچند كه» .و بس  جز پدر من
 برداشت من اين ؛ امابيشترين مغايرت را دارد ،چيز عيسي بر همه

اش  نيانسا ذات، بلكه در است كه عيسي نه در ذات الهيِ خود
گي چگون. الع نداشتاط بازگشت ثانوي خويشزمان از بود، كه 

يكي  ،يك شخص در مسيح انساني و الهي ذاتدو  همساز بودن
  .استاز بزرگترين اسرار جهان 

اين  ،دكرتوان بيان  چيزي كه دربارة دانش عيسي مي ينعظيمتر
 شناسد، ميكامالً خدا را او . شناسد ميكامالً است كه او خدا را 

. شناسيم ما خدا را ناقص و ناكامل مي. خداست خودچون او 
گونه  او را اين ،ديگري كس شناسد كه هيچ مي چنانعيسي او را 
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 ي با علمشخصكه  شناسد مي اي به گونهاو خدا را . شناسد نمي
  است  سپرده  من  چيز را به پدر همه«. از خود شناخت دارد، مطلق

  كس پدر را هيچ  و نه ؛پدر جز هبشناسد  نمي پسر را  و كسي
  بدو مكشوف ،پسر بخواهد  كه  و كسي ؛شناسد غير از پسر مي

 ،كاملو  جامع، واسطه بي ،عيسي جزكسي . )27:11متي (» سازد
 پرلطفبه مكاشفة  تماماً ،ما از پدر شناخت. شناسد پدر را نمي
 موجبو به  ،ناقصشده،  شتقم ،ما ناختش .است عيسي متكي

  .ناكامل است ،گناهمان
 ،شود گفته دتوان نمياز اين  چيزي عظيمتردربارة دانش عيسي، 

 در ،همة واقعيتهاي خارج از خدا .شناسد ميكامالً خدا را او كه 
 .دنباش مي بينانه كوتهست، خدا ، كهاليتناهيمقايسه با واقعيت 

ا پيچيدگي و عمق اينكه خدا در مقايسه بآنچه خدا خلق كرده، 
جزيي  تنهاكه  ،علوم تمامي .بازي است د اسبابمانن كيست،
در قياس با شناخت جامع  ،دنكاو ميهستي را جهان  ي ازسطح

و حتي اين شناخت از  است؛ الفباي صرفمسيح از عالم هستي، 
وجود ه عيسي از كشناختي اقيانوس با  در مقايسه ،ان هستيجه

 رچه گ. شبنم بر پهنة چمن است اي چون قطره دارد،خدا خود
 شناخت كاملِ ؛ وخدا نامتناهي استولي  ،است متناهيجهان 

كه  طور آنشناخت خدا براي  ،بنابراين .است نامتناهي، نامتناهي
  .برخوردار بودبايد از دانش نامتناهي  شناسد، را مي اوعيسي 
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حتي  اگر. يمپرستبيم و عيسي مسيح را آر دپس بياييد سر فرو
 او علميِمعرفت دستاوردهاي  و ،انسان فرهيختگيِ تحت تأثير
هاي بسيار كوچك را جار  اين جيرجيركردن ،گيريم قرار مي

نزنيم؛ و با اين كار، مثل يك ابله عمل ننماييم، در حالي كه نداي 
عيسي به تنهايي اليق . ايم تندر علم مطلق مسيح را ناديده گرفته

فقط عيسي سزاوار اين است كه به وي . باالترين ستايش ماست
). 27:11متي (او قادر است پدر را به ما نشان دهد . عتماد كنيما

قادر او ). 15:21لوقا (د نمايعطا ما  به گيراي تواند حكمت او مي
ا با هم براي خيريت ما همة چيزه طورچكه  منظور بدارد است

يك از قضاوتهايش  تابحال هيچ). 28:8روميان (د ندر كار باش
او طريق خدا را ). 16:8يوحنا (است  نبوده اشتباه چيز دربارة هيچ

به او اعتماد ). 16:22متي (دهد  تعليم مي بري از خطا يراستبا 
  تمامي  ،ويدر كه «زيرا . از او پيروي نماييد. او را بستاييد. كنيد

  ).3:2كولسيان ( » است  مخفي  ،و علم  حكمت  خزاين

  دعا
ي انشدكنيم كه چنين  با مزمورنويس بيان ميهمراه  پدر،

است كه  عظيم قدر آن ؛شگرف است براي ما بس
ما از دانش و حكمت . توانيم به آن دست يابيم نمي

 پرسشمملو از . احساس بيم و احترام داريمتو ران يكب
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اسراري  هيچ .هستي پاسخاما تو سرشار از . هستيم
باخبر  آن از نيست كه واقعيتي. وجود نداردبراي تو 

، حل كنيآنها را د كه نتواني ند نداروجوي مشكل ي؛نباش
 ي كهيرياكار و توضيح دهي؛كه نتواني نيست ي رويداد
و  ،به ما عطا فرما تا ببينيم !هآ .آن را نبيني وراي

همراه با قدرت و  ،تمطلق داناي ذهنكه  ،احساس كنيم
. سازد مي محض درخور اعتماداست كه تو را  فيضت
گذشته و  جمله، از ؛گيرد را در نظر ميچيز  همهتو تدبير 
يجة رويدادهاي در نتهرگز  ،طرح نيكوي تو. را آينده
توانيم به تو  ما مي. تغيير نخواهد كرد ،بيني نشده پيش

، پدر، دعا متكي هستيمو همچنان كه  متكي باشيم؛
با ما  تا آن حدرا و دانش عظيم خود  كنيم حكمت مي

و  ؛دوست بداريم و نماييم زندگي كه سهيم باش
ه بار حيات ببراي ديگران م كه بميري كليبه ش سرانجام

. و تو را حرمت نهد د؛كن، جانهاي ما را راضي آورد
چقدر مشتاقيم  !هآو  ؛چشمة حيات است ،لبهاي حكيم

 قادر بهكه  يحد تا. ماشيبهالكان براي حيات  باني
در . فرما، حكمت خود را به ما عطا هستيمآن تحمل 

  .نام عيسي، آمين
  





 

 

  . استز كثرت دولتمندي افضل ا نامينيك
  1:22امثال سليمان 

 و دوست ،پرخور و ميگسار  مردي !اينك«
  »! است  و گناهكاران  باجگيران

  19:11متي 
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7 

  بدنامي پرجاللِ فقرِ
  عيسي مسيح تهتك حرم

  
امثال سليمان ( » است افضلدولتمندي  از كثرت ناميكني«اگر 
دولت  از پوشي چشمبا نه فقط . ، عيسي دوچندان فقير بود)1:22

 چونتا  ،)7:2-8فيليپيان ( »خود را خالي كرد« ،پرجالل آسمان
لوقا ( نداشت، در ميان ما زندگي كند» ادنجاي سر نه«كسي كه 

. دار شد ارها و بارها لكهب ،او وِجهةهمه،  در طي اين بلكه، )58:9
حقيقتهاي  .وراي اصالح ،ها شايعه و ؛ندامان بود بيبر او  هاتهمت

به آنها پاسخ  شد نميكه  ند،بود نادرستقدر  آن دستكاري شده
فرو در اورشليم  ،بزرگترين انسان» ناميِنيك« ،پاياندر  ؛ وداد

را ، او ه بودندگفت جمعيتي كه چون پادشاه به او خوشامد. ريخت
  .دندچون جنايتكار مصلوب كر
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! نهان استاز اين افتراها يك  ردر پشت هچه شكوهي  ،هواما 
توجه  مان پادشاه سربلنديهايدر همة بهتانهايي كه تحمل كرد، به 

  .كنيد
اين را خدا و  ؛ناپذير بود اجتناب افترا .دشبا تولدش آغاز هتانها ب

او پدر  ،يوسف. بود رقبل از ازدواج باردا ،مادر عيسي. انستد مي
بود و  صالحچون كه مرد «د، گوي ميمتي رو  اين از. نبود

او را به  اراده نمود] يوسف[پس  ،عبرت نمايدنخواست او را 
ننگ  حذف. خدا نبود طرحاين اما ). 19:1متي ( »پنهاني رها كند

  .او نبود يبرنامة كاردر  ،و رسوايي
آنچه اي  براي لحظهوانيم ت مياما . دانيم مريم چه رنجي كشيد نمي
زماني كه قدرت حقيقت، عليه  .ببينيم ،متحمل شدعيسي كه را 

هميشه اين برگ برنده را داشتند كه بود، آنها  مي دشمنانش
دورنگي  ،8فصل يوحنا انجيل عيسي در  .كنند توانستند رو مي

 سربستهحتي  كرد؛ برمال مي هرت آنها را به گناشديد و اسا
شما «وقتي عيسي فرمود،  .پدر آنها بود ،نشيطاگفت كه  مي

و  رو كردند؛آنها كارت را » .آوريد ا ميج هبپدر خود را   اعمال
» خدا باشد  كه، پدر داريم  يك. ايم هنشد  از زنا زاييده ما«گفتند، 

آنها عيسي را حرامزاده : در لفافه نبود ،ازيس متهم). 41آية (
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در هنوز به اين تهمت كه  1ناُريجِ ،قرن سوم تا حتي. ناميدند مي
  .داد پاسخ ميذكر شده بود،  2سلسوسهاي  ارنوشت
 زبله، مريم قبل ا! پشت اين توهين نهفته استدر  حرمتيچه اما 

اما نه، . نبود عيسيفيزيكي بله، يوسف پدر . بودازدواج باردار 
  فرشته«: واقعيت ديگري وجود دارد. عيسي فرزند نامشروع نبود

  و قوت ؛بر تو خواهد آمد  القدس روح،  گفت] ريمم[  در جواب
مولود   آن  جهت آن از ،خواهد افكند  بر تو سايه  اعلي  حضرت
 تولدي ديگر). 35:1لوقا ( »خواهد شد  پسر خدا خوانده ،مقدس
تنها يك پسر خدا وجود  چون. وجود نداشتعيسي تولد مانند 
ا بود و هم كه هم خد تنها يك نفر ،نقص يك انسان بي. دارد
چه  !هآ. دارد از جهان برميرا كه گناه  ؛يك برّة كامل ،انسان

  .است نهفتهعيسي  اندشمندروغهاي در زير حقايق زيبايي 
هاي دبيرهمة تبه آرمان شما متنفر است،  هدف و وقتي كسي از

حتي به تدابيري هم كه خالف محبت به نظر  ،شما محبتپر
از نسل خود  ،خصوصدر اين عيسي . افترا خواهد زد ،رسند مي

اطفالي را را به چه چيز تشبيه نمايم؟  طايفهاين «: حيران بود
با فلوت نه آنها ). 16:11متي (» ستهشنا ه كوچهمانند كه در 

اصالً . خواهند گريست گري با نوحهنه و  ؛خواهند رقصيد

                                                                                         
  ).ميالدي 232-185(از رهبران اولية كليسا  - Origen: ترجمم 1
  .از منتقدان مسيحيت - Celsus: مترجم 2
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نواز نيست؛ حال چه از  خوش ايشان گوش بر ،موزيك حقيقت
يحياي تعميد دهنده نوحه بود،  .از نوحهفلوت برخيزد، چه 

چگونه اين . شنيد را نمي يك نسل زمان او هيچو  ؛عيسي فلوت
  .با تهمت ؟دردنكاكت سرا  دو
ديو  ،گويند مي ؛آشاميد مينخورد و  مي  آمد، نه  يحيي  زيرا كه«

  !اينك ،گويند مي ؛نوشد د و ميرخو مي  آمد كه  سانپسر ان. دارد
 » است  و گناهكاران  باجگيران  و دوست ،ميگسارپرخور و   مردي

ملبس يحياي تعميد دهنده، قالب در  ،حقيقت ).18:11-19متي (
؛ زيست مي بياباندر  وخورد  ملخ مي ،آمدپوست شتر به 

 سببو به  ؛ادندانجام  اتيهيچ معجز ،يدامن پادشاهان را زناكار
اهل  ،قتپس حقي. نبود فتنيو اين پذير رقاص جان داد؛ يخترد

شراب  ،به جشنها رفت آمد، معاشرت و نشت و برخاست
اما . پايش را بشويد اجازه داد اي و به فاحشه ؛دكرمرغوب توليد 

  .قبول نبود قابلاين نيز 
. نبود سنگ لغزش، حقيقت اين بدان معني بود كه شكل و حالت

گريز  راه تنها ،و بنابراين بود؛ سنگ لغزشحقيقت،  خودبلكه 
آن و  ند؛نماي غُلّوآن در مورد اين بود كه  ،حقيقت منانِدشبراي 

به  ؛عيسي شكمباره و ميگسار است. دنجلوه دهنصفه نيمه را 
 پشتدر اما . درخو مياين دليل با باجگيران و گناهكاران غذا 

چرا با باجگيران و . ت وجود داردشفقّ شكوه ،اين تهمت قباحت
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  احتياج  تندرستان«: دادگناهكاران غذا خورد؟ او خودش پاسخ 
تا   بلكه ، تا عادالن  ام و نيامده ؛ مريضان  بلكه ،ندارند  طبيب  به

پشت تهمت ). 31:5-32لوقا ( » بخوانم  توبه  را به  عاصيان
عيسي نام نيكويش . درخشندگي رحمت وجود دارد ،شكمبارگي

  .تا با گناهكاران بنشيند و آنها را نجات بخشد ،را قرباني كرد
مردم از ديوها  رهايي دادندر  ،جالل قدرتش ،ديگر اينكهو 

 واقعيتي كهچگونه اين نيكويي عظيم نابود شود؟ . دبومشهود 
اين . ، انكارناپذير بودادد رهايي مي ديوهااز ستم را ردم م ،عيسي
شوند  موجب نمي ،سادگيهمين واقعيتها به اما . واقعيت بوديك 
توان به  ، بلكه واقعيتها را مياز بين برودنفرت از حقيقت كه 

تعبير نمود؛ و بدين طريق، ساختار فريب را شكل  آساني سوء
متي ( »كند مي  ديوها، ديوها را بيرون  يسير  ةواسط  به«. داد

ديو دارد «). 48:8يوحنا ( » و ديو داري ؛ هستي  تو سامري«). 34:9
). 20:10 يوحنا(» ؟دهيد مي  بدو گوش  چه  براي.  است  و ديوانه

شيطان، شيطان : توانستند انجام دهند اين بهترين كاري بود كه مي
  .كند را بيرون مي
هر «! افترا آشكار نمودبه اين  در پاسخچه حقيقتي را اما خداوند 

متي (» اي كه بر خود منقسم گردد، برقرار نماند خانهي يا شهر
حقيقت بهتر  ولي. پس حتي افترا هم خبر خوش است). 25:12
بتواند در   كسي  چگونه .ملكوت خدا بر شما رسيده است«: است
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  كند، مگر آنكه  او را غارت  زورآور درآيد و اسباب  شخصي  ةخان
: 12 متي(» كند  او را تاراج  ةخان  و پس ؛زورآور را ببندد  آن  لاو

. مسيح، ظهور ملكوت خداست هتان زدن بهب آن سويِ). 29-28
 بند كشيده را در 3»شخص زورآور« ر،تكسي بينهايت قدرتمند

  .دگردن ان آزاد مياسيرو  ؛شوند مياموال غارت  .است
 بود شخصي« :دندان مي 4انفريسياز  بيشتر، در اين موردن يطاشي

يساي ناصري ما را ع يا گفت، هصيحه زد ،كه روح پليد داشت
» اي قدوس خدا ،كيستيشناسم  تو را مي. . .  با تو چكار است

بيرون  رييس ديوهاة اسطديوها را به وعيسي  ).23:1-24 مرقس(
  .كند بر ديوها حكمراني مي ست،قدوس خداآن كه او . درانَ نمي
،  خدا نيست  از جانب  شخص  آن«. دنادامه دار قفهو يب هاافترا

اين شخص «). 16:9يوحنا (» دارد نمي  را نگاه  سبت  زيرا كه
مرقس ( »شده است دويخب«). 24:9يوحنا (» گناهكار است

متي (» برهاندتواند خود را  نمي اما ،اددديگران را نجات «). 21:3
 ةشد  هيكلِ ساخته  اين  من ،گفت او مي  كه  ما شنيديم«). 42:27

  را ناساخته  روز، ديگري  و در سه  ؛كنم مي  را خراب  دست  به
 ،صورتدر هر  اما). 58:14مرقس (» كنم بنا مي  دست  به  ةشد

                                                                                         
  .منظور شيطان است: مترجم 3
  .رهبران و سران مذهبيِ قوم يهود: مترجم 4
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متي ( 5»از فرزندان خود تصديق كرده شده استحكمت  «
» نتوانستي كرد ارهيچ ك ،ياز خدا نبود شخصاين  اگر«). 19:11

  من  هبلك ،گيرد نمي  از منرا ] ام زندگي[  كسي«). 33:9يوحنا (
  آن  دارم قدرتو   ؛بنهم را  آن  كه  دارم قدرت.  نهم را مي  خود آن
  ).18:10يوحنا ( » گيرم را باز

 مردم كه ، اين نيستاهميت داردكه » نامينيك« يگانه در پايان،
 .يستچما به  راجعخدا نظر ، بلكه دارند نظريه دربارة ما چ

اكنون او را نجات «خدا . روي دادروي صليب  واپسين افترا،
اگري وجود  اگر؟). 43:27متي (» رغبت دارد دودهد، اگر ب

كه از او  ،ب منيحب اين است پسر«. نيست يشك .ندارد
است كه  نامينيك اين تنها ،در انتها). 17:3متي (» خشنودم

اين . حقيقي است اين ثروت .»من از او خشنودم«: اهميت دارد
  .مسيح است جاللِ

  دعا
 قضاوتش ،در انتها تو تنها كسي هستي كه آسماني، پدر

تواند  مي ،دانديشن ميما  بارةدر سانهاناآنچه  .مهم است
 ،آخراما اين در  يا درخشان كند؛دشوار را ا روزهاي م

 چه بسا ،در ميان مردم نامينيك. داردن زيادي اهميت
                                                                                         

  .رسانند حقانيت حكمت واقعي را، ثمرات آن به اثبات مي: مترجم 5
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ولي نه نام، نه  ؛حال استزمان عظيم در  ثروتبهتر از 
 .داشتد نخواهنآتش بوتة آزمايش تو دوام  در ،ثروت

 ؛خواهد داشتاهميت  چيزي است كهآن همة  ،حقيقت
 از پسرت عيسي راين ا. عقيدة انسان ، يانه پول
 تأييدبه  او را قاطعِتوجهي  چقدر اين بي !آه. ايم آموخته

ستاييم كه  تو را مي. اريمددوست  ،انسانهاشدن از سوي 
آنچه . چشم دوخت اش هادي زندگي چون ،بر تواو 

. نكرد شمنحرفراست چپ و به  انسانها گفتند،
ا ذات انسانها ب كهيم محزون .بود ثابتتو بر  او قطبنماي

قدر ظالمانه از او سخن  اين ي همچون ما،آلود گناه
ما را . ايم در تهمت آنها ديدهفساد خودمان را ما  .گفتند

در شريرانه سخن گفتن ما نيز اينكه  سبببه ببخش 
به سخني يا هيچ  دربارة پسر خدا شريك بوديم؛ و

را  مانذهن و دهان .يمبر زبان نياوردمنظور دفاع، 
كه درخور او سخن  ؛پر سازقيقت مسيح با حخداوندا، 

نادرست دربارة  گفتارسيل بازدار، كه به ما را . گوييم
 ييتهابگذار دهان ما عالم. در دنيا چيزي نيفزاييم مسيح

 مسيح ،كه عيسيگوياي اين ؛باشد جادة اين زندگير د
آموزد؛  نميجسم و خون اين را به ما . اپسر خدو  ؛است

 با، خدايا .نمايي آشكار مي تو رااين  اي پدر آسماني،
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ي كه سنگ را مندقدرتكالم مكتوب با  كالم مكتوبت،
عطا فرما تا حقيقت و به ما  ؛سخن بگو شكافد، مي

را به سوي  نماتمايالت. مشاهده كنيم جا را همهعيسي 
م، آوازة بد را از گويي سخن ميدر هرجا كه . گردانباو 

بر يزي كه باشد كه پسرت در هر چ .دور نماخداوند 
.كنيم، آمين در نام او دعا مي! جالل يابد ،آوريم زبان مي



 

 

  پس  دادند، دشنام مي  او را دشنام  چون
تهديد  ،كشيد مي  عذاب  و چون ؛داد نمي

  .نمود نمي
  23:2 پطرس اول

  او را مضروب  كه درا پسند آم خداوند
  .دردها مبتال سازد  ، به نموده

  10:53اشعيا 
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8 

  قياس بيرنجهاي 
  عيسي مسيح تألم

  
مانند اين مرد  هرگز كس هيچ. ندبود قياس عذابهاي پسر خدا بي

 عمقدر كشته شدن پسر خدا ترا سراسر ابديت . رنج نكشيد
كاشفه م( » شده ذبح  ةبرّ  است  مستحق« ،كرده، خواهيم سراييد

12:5.(  
بنا الهياتي را  ،2نويِرِيگروه مو  )1760-1700( 1فردننزِزيكُنت 

 عيسيو خون زخمها بر مبناي ، آن الهيات نهادند، كه زيربناي
» پنج زخمِ«با تمركزي كه بر  ،اين الهياتكه معتقدند برخي  .بود

نسبت امروز ولي ما  .شتدا را نگه نميتعادل حد  ،داشت مسيح
قرار  يمفرطفكري  اشتغالدر خطر چنين  ،عيسي تألم رنج و به

                                                                                         
از اشرافزادگان آلماني، كه پس از ايمان آوردن به  - Count Zinzendorf: مترجم 1

  .اش را وقف بشارت انجيل نمود عيسي مسيح، زندگي
هاي معترض به تعليمات كليساي  يكي از نخستين گروه - Moravians : مترجم 2

  .زيستند كاتوليك بودند، كه در اوايل قرن پانزدهم ميالدي مي
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 او را هما ببه خاطر شكوه رنجهاي مسيح، و  ؛پس بياييد. نداريم
  .يمپرستب

 .بيشترين رنج را متحمل شد ي نبود،رنج كسي كه سزاوار هيچ
بدون «: شود در دو كلمه يافت مي ،كامل اين زندگيِ برخدا  مهر
يدن رنج كشكه سزاوار در تاريخ  فردتنها ). 15:4عبرانيان (» گناه
و مكر در  ؛نكرد  گناه  هيچ«او  .متحمل شدرا رنج  ين، بيشترنبود

يك از دردهاي  چهي ).22:2 پطرس اول(» نشد  يافت  زبانش
  .او گناهي نداشت ؛ چوننبود هشنااي براي گ جريمه ،عيسي
تالفي  ن حقبيشتري كه وجود ندارد يسمانند او ك ،رو از اين
قدرتي  .نكند استفادهحق از آن ولي ، ه باشدداشترا  نكرد

ي كه عذاب ، به خاطرهر لحظه بود تا درش در اختيار اليتناهي
از  الحال   توانم نمي  كه  بري مي  آيا گمان« .، انتقام بگيردكشيد مي

  براي  از مالئكه  فوج  از دوازده  زياده  كه  كنم  پدر خود درخواست
در هر وقتي . چنين نكردولي ). 53:26متي (» ؟حاضر سازد  من

 رأي ، هردر سراسر عالم، در مسند هر قاضي عادلي دادگاهي
 ،است »منصفانهغير«كه محاكمة مسيح، رياد برآورد فقضايي 

 » يك سخن هم نگفت ،]سطپيال[  در جواب«. عيسي ساكت بود
او را   چون«: جوابي ندادهم  هكاذبانتمسخر  به ؛)14:27متي (

 ،كشيد مي  عذاب  و چون ؛داد نمي  پس  دادند، دشنام مي  امدشن
در جواب بازجويي  ؛)23:2پطرس  اول(» نمود تهديد نمي
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» جواب نداد هيچبه وي او «: كردناز خودش دفاع نيز هيروديس 
 جوييانتقام بدون ،عدالتي راهمه بي اين كنونتا يسك). 9:23لوقا (

  .است تاب نياورده
. ندقابل تحمل بود ها ان دليل نبود كه شكنجهبدتاب آوردن، اين 
 حال، احتماالً از بوديم ميها  شكنجه نظارة آنبه مجبور ما اگر 
  بر زمين  كه ،بود  خون  قطرات  او مثل  عرق«در باغ،  .رفتيم مي
  آب«در حضور كاهن اعظم،  شب نيمه). 44:22لوقا ( » ريخت مي

  سيلي  و بعضي ؛زدند ميه طپانچ، او را  انداخته  بر رويش  دهان
متي ( ندزد »تازيانه«او را  والي،در حضور ). 67:26متي (» هزد

26:27 .(3يوسبيوس ) مسيح از ميالد سال پس 300حدود(، 
: دكن ميچنين توصيف  بر مسيحيان را اين روميانتازيانه زدن 

 ،كرد مي پارههمزمان را  شان ي درونيشاهرگهارگها و  ،شالقها«
يشان اعضاو  ،، اَمعا و اَحشامحتويات داخلي بدنشانكه آنجا ا ت

  .»ندشد ه ميبه چشم ديد
 ،به تمسخر. به بازي گرفتنداو را  اش، شكنجهدر طي سربازان 

، او را  او را پوشانيده  روي«. رداي پادشاهي به او پوشاندند
مرقس (» زدند او را مي  و مالزمان ! كن  تنبو ،گفتند زدند و مي مي

يي كه به ها ضربهكردند؛ و با فرو بر سرش  يتاج خار. )65:14
بر سر او   ني«. گشتتر  وخيم شوضعيت ،اش وارد شد جمجمه

                                                                                         
  .سااز رهبران اولية كلي - Eusebius: مترجم 3
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  ، بدو تعظيم و زانو زده  انداخته  بر وي  دهان  و آب ؛زدند
 به حملقادر او  ،حالتدر اين ). 19:15مرقس (» نمودند مي

  ).32:27متي (د نبو شصليب
 تها و پاهايش بهدس او عريان بود و. اشتشرم ادامه د شكنجه و

در ). 16:22؛ مزمور 23:2اعمال رسوالن ( صليب ميخكوب
  پادشاه  اي  سالم«. امان بود استهزا بي ،فرسا سراسر آن صبح طاقت

  روز آن  و در سه  ؛يكن مي  را خراب  4هيكل  كه  كسي  اي» «!يهود
  ، از صليب هستياگر پسر خدا  ! ده  خود را نجات ، سازي را مي

 كفربر وي «حتي يكي از مجرمان ). 40،29:27متي (» فرود بيا
  ).39:23لوقا (» گفت

 شاخصدانشنامة . سهمگين بود يمرگمرگ بر صليب، 
 مورد شخص مصلوب چنين در 5مقدس كتاب المللي بين
و  ؛ندشد ميمتورم  ،ميخهاي زمختاطراف در  زخمها«گويد،  مي

موجب دردي جانفرسا شده، و پاره ه ديرب و عصبهاي تاندونها
ير تكه  ؛كردند ميخونريزي  ،سر و معدهي شريانها. ندبود مي

گويي  ،قرباني مصلوب .را در پي داشت شديد سر كشيدن
 آزار دهندهقدر  آنمصلوب شدن و درد رنج . ردم ميهزاران بار 

 ي كه در ميان بود،جنگ خروش جوش و ةهنگامدر حتي بود كه 

                                                                                         
  .معبد اورشليم: مترجم 4
  The International Standard Bible Encyclopedia: مترجم 5
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 افراد مصلوبحال به  دلشانآمد كه  يش ميگاه پ نيز
  .»سوخت مي

در  شبرادران تنهانه و  ؛آمد» دوست گناهكاران«بر سر همة اينها 
به او  اي بوسهبا  دايهو. بود ترك شدهكامالً ، بلكه دنبودن كنارش

ش نموده پطرس سه مرتبه انكار و ،)48:22لوقا (ه خيانت كرد
» گريختندب ،واگذاردهاو را  نْشاگردا جميع«). 75:26متي ( بود

ساعت تاريخ جهان، خداي  ترين ظلمانيو در  ؛)56:26متي (
ما «. كوفتب ،بود ما متعلق بهمجازاتي كه  را با پسر خويش ،پدر

گمان و مبتال   و مضروب  شيدهك  زحمت خدا  از جانباو را 
خدا را راستي ه بدر جهان كه يگانه فرد ). 4:53اشعيا ( » برديم
چرا  رامالهي، الهي، «فرياد برآورد، ) 27:11متي (خت شنا مي

  ).46:27متي (» ؟ديترك كر
چرا  جود نداشته است،ين رنجي وچنهرگز  ،در گذشته يا تاكنون

. شده بود تدبيررنجي  ،آورش رعب شدتتمامي  ، بااين رنجكه 
. پسر آن را پذيرفت و خداي ؛درا تدبير كرآن  ،خداي پدر

دردها مبتال   ، به نموده  او را مضروب  كه را پسند آمد خداوند«
و   ،مستحكم  ةاراد  حسب بر«عيسي ). 10:53اشعيا (» سازد

هيروديس، ). 23:2اعمال رسوالن (» شد  خدا تسليم  پيشداني
  دست  كهرا   آنچه« ،عيسي در مورد يانس، سربازان، و يهودطپيال
اعمال ( ردندجا آو به» بود  ر فرمودهدمق  از قبل] خدا[ رأيو 
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مقدس  در كتاب ،ياتپسر با تمام جزي هايرنج). 28:4رسوالن 
 ه استچيز به انجام رسيد همهكه  ديدعيسي چون «. مكتوب بود

  ).28:19يوحنا (» ام گفت تشنه ،)تمام شودتا كتاب (
. بوداطاعت نيز همراه با شده بود، بلكه  رنجي تدبير نه تنهااين 
تا   بلكه ، موت  تا به« — دبرگزي راآن او . پذيرفتسي درد را عي
به پدرش،  اعتمادو  ؛)8:2فيليپيان (» ديگرد  مطيع  صليب  موت  به

 ؛نمود تهديد نمي ،كشيد مي  عذاب  نچو«. دنمورا حفظ  اطاعتش
). 23:2پطرس  اول(» كرد  تسليم  داور عادل  را به  خويشتن  بلكه

  ).46:23لوقا (» ! پارمس خود را مي  تو روح  دستهاي  به ،پدر  اي«
» نهاد  اورشليم  سوي  به  ثابت  عزم  خود را به  روي« ،در آن ايمان

  از اورشليم  بيرون  ،نبي  است  محال  زيرا كه«چرا؟ ). 51:9لوقا (
تا  ،ه بوداو روي خود را عزم كرد). 33:13لوقا (» شود  كشته
 ؟ر كنرستگااي پدر، مرا از اين ساعت و چه بگويم، « .بميرد

). 27:12يوحنا ( »ام لكن به جهت همين امر تا اين ساعت رسيده
  .نكه بميردآبراي  او زيست،

  كسي«. او بود تدرقدرت مق كار ،رنج و ضعف عيسي ،رو از اين
 » نهم را مي  خود آن  من  بلكه ،گيرد نمي  از منرا ] ام زندگي[
ج و مرگ رن در موردتا  كرداو آزادانه انتخاب ). 18:10يوحنا (

  .ملحق شود پدر نقشة، به خويش
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. تا ما زيست نماييم ،شود ما جانشينكه و آن نقشه چه بود؟ 
تا  و ؛تا مخدوم شود، بلكه تا خدمت كند نيز نيامدهپسر انسان «

خود كه «). 45:10مرقس ( »جان خود را فداي بسياري كند
 پطرس اول(» شد  دار متحمل بر  خويش  ما را در بدن  گناهان

  ).6:53اشعيا (» نهاد  وي ما را بر  جميع  گناه خداوند«). 24:2
  ندارد كه  از اينمحبت بزرگتر   كسي«؟ چه بود همة اينهاو هدف 

، بله). 13:15يوحنا (» خود بدهد  دوستان  هته جخود را ب  جان
دو در رنج مسيح، ؟ يستپيگير چ؟ محبت يمنظورچه  بهاما 

 اول. اند كه در حقيقت يك هدف ؛ندبه انجام رسيدهدف عظيم 
  عادلي  يعني ،كشيد  زحمت بار  يك  گناهان  براي  مسيح«، اينكه
رنج ). 18:3پطرس  اول(» تا ما را نزد خدا بياورد ؛ ظالمان  براي
 مسرّتاز شادي و تا ابداالباد ما را نزد خدايي آورد كه  ،عيسي

پدر  ،سرپ همان ساعت مرگ ست دردر ،دوم اينكه. سرشار است
و خدا در او  ؛يافت  جالل  پسر انسان  االن«. جالل يافتند ،و پسر
و جالل  ،خدا حضورشادي ما در ). 31:13يوحنا (» يافت جالل
رنجهاي  ن جاللِاي. هستنديكي هر دو نجات دادن ما،  او در 

  .مسيح است قياسِ بي
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  دعا
رنجهاي در مواجه با توانيم بگوييم؟  پدر، چه مي

. كنيم محض را احساس مي نااليقي ،مسيح ناگفتنيِ
اين ما . شدرنجها  آن باعثگناه ما بود كه  اين .متأسفيم

او انداختيم و  برآب دهان و  ؛بوديم كه او را كوفتيم
 مان راسر. بسيار متأسفيم پدر، اي .كرديم شريشخند

 جانهاي دهانِبنديم  ميو  ؛آوريم ميخاك فرود  رب
لمس پدر،  اي .را مانناچيز و ،تاريك ،حقير ،آلود گناه

. را باور كنيم باورنكردني آن تا ،با ايماني تازهكن ما را 
سازد، نجات  مي محزونما را  كه ،همان درد مسيح

؛ مژدة نجات تا انجيل گشا،قلب ترسان ما را ب. ماست
كه قادر  را مانقسمتهاي مردة قلب. را بپذيريم در مسيح

حس  اين .بيدار كن ،نيستند آنچه بايد را احساس كنند
خالصترين  ، وقويترين عميقترين، ما با كهبيدار نما،  را

به ما عطا ه، آ. شويم ميمحبت  در عالم، موجود محبت
بلندي و  ،با همة مقدسانقدرت داشته باشيم  كه فرما
 كه فراتر از فهم و درازا و پهناي محبت مسيح را ژرفا

لبريز  ،خدا و باشد كه با همة پري ؛ك نماييمدر است،
 به ،لمس و كور و نادان تا، براي ما بجنگ، ياخدا. شويم

 اين جهان يِتوخالجوش و خروشهاي پوچ و سوي 
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تر از دردناكو  تر،، باارزشترزندگي كوتاه .رانده نشويم
 شد، هدرنترك كه مي بر حبابهاي دنيوياست كه آن 
ابديت و ، تر وحشتناك، جهنم ترعظيمآسمان . دهيم

تلف ابديت وقت  ايواندر است كه  از آن تر طوالني
 و ،حما را به عظمت رنجهاي مسي خدايا، چشم .كنيم
براي گناه و قدوسيت و اميد و آسمان  آنها قصودم آنچه
ما . يمواهمه دار امور ناچيزبه  از تمايلمان .، بگشااست
 ،قياس مسيح ل رنجهاي بيجال —جالل  رزشا را به
  .او، آمين انگيز گفتشعظيم و در نام . ساز هشيار
  



 

 

امر   با قدرت پليد را نيز  ارواح  ]مسيح[«
  ».نمايند مي  و اطاعتش ؛كند مي

  27:1مرقس 

  شريك] و جسم خون[در   او نيز همچنان
  قدرت  ، صاحب موت  وساطته بتا  ،شد

  .سازد  را تباه  ابليس  يعني  ،موت
  14:2عبرانيان 
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  گناهكاران، نجاتجالل 
 شيطان ناشتاز ميان بردنه 

  عيسي مسيح قرباني نجاتبخش

  
 و ،شيطان نابود كردن ش درو قدرت مطلق حقدر  ،جالل مسيح
ا دليلي كه ام. آيد چشم ميجملگي ديوها به و  اواز  سلب قدرت

آنها با هم خودداري همة و ناتوان ساختن م انهدااز  مسيح
را خود  برترزيبايي و ارزش بدين طريق، كند، اين است كه  مي

مسيح در حال حاضر، اگر درست است كه . نمايان سازدشفافتر 
چنين  ستتوان ميكه (كرد  همة شياطين و ديوها را نابود مي

زيبايي ولي  ،آمد ميبه چشم  انه، قدرت محض او شكوهمند)كند
كه  ،خواهد درخشيد يدرخشان بهآن زمان او برتر و ارزش 

جالل عظيمتر مسيح  ازو  كرده،د هاي شيطان را ر انسانها وعده
  .برند لذت مي
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امر بر اين عيسي . ستندنينجات يافتني شيطان و فرشتگانش 
 بليسا  براي  جاوداني  آتش« ،فرمايد ميكه  وقتي گذارد صحه مي

يهودا رسالة و ؛ )41:25متي ( » است  او مهيا شده  فرشتگانو 
 ،فرشتگانِ سقوط كردهگويد  ميكه  وقتي، دكن ن را تأييد ميهمي

 يوم  قصاص  جهته ب  ،ظلمت  در تحت  ابدي  در زنجيرهاي«
دليلي كه مسيح  ،بنابراين .)6آية (اند  شده » داشته  نگاه  عظيم

فرصت به آنها ن نيست كه اي ،كند تناع مياكنون از داوري آنها ام
  .توبه كنند و نجات يابند تادهد 

تأثير  ،كم يا دست ،كند نابود نمي با همرا آنها  همگيپس چرا 
ارادة  آنهابه اين دليل است كه آيا ؟ مايدن نمي خنثيشان را برخم

تواند آنها  و مسيح نمي ؛)در نهايت خودمختارند يعني(دارند آزاد 
د كه حق و قدرت ني وجود دارفراوانهاي  آيه. ارد؟ خيررا بازد

تأييد شيطان و ديوهايش  از ميان برداشتنو  ،مهارمسيح را در 
ارواح پليد را نيز با قدرت امر ] مسيح[«) 1براي مثال، . كنند مي
 باوقتي شيطان ) 2). 27:1مرقس (» دنماين مي شاطاعتو  ؛كند مي

  اي«. ط با اجازة الهي استفقاين آزادي كند،  آزادي عمل مي
  گندم  شما را چون  خواست  شيطان اينك،  شمعون  ، اي شمعون
» نشود  تلف  تا ايمانت  ،دعا كردم تو  براي  من  كند، ليكن  غربال

 فرشتة« ،پولس» در جسمِخاري «كه با آن) 3). 31:22-32لوقا (
به ، مسيح آن را براي فروتني پولس وجود ايناست، با » شيطان
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 دوم( كند آشكار ميو قدرت خود مسيح را  ؛گيرد مي خدمت
هزار سال مدت شيطان را  ،خدادر آخر، ) 4). 7:12-10قرنتيان 

گاه سرانجام، او را در درياچة آتش  آن ؛در بند خواهد كرد
 گذاشتنتصميم رها  ،بنابراين). 10، 2:20مكاشفه (افكند  مي

حق و قدرت  يح دارايبه اين دليل نيست كه مس ،شيطان در دنيا
  پس علت چيست؟. ميان بردارداز نيست تا او را 

چيز بايست  مسيح مي ،در اين جهان شيطان تداوم بقايبراي 
اين حق و زيرا هرچند  ؛گذاشته باشد گروبسيار وااليي را 

چنين ولي  ود كند،را ناب اكنون شيطانهم كه قدرت را داراست 
مرحله ، جان خود بر صليببهاي به انتخاب نمود كه شيطان را 

 ،پسر خدا ظاهر شد  جهت  از اين«. سازد مغلوب مي ،مرحله به
اين  چگونهاما ). 8:3يوحنا  اول(» سازد  باطلرا   ابليس  تا اعمال
 پرسشبه اين  14:2عبرانيان رسالة د؟ رسانانجام به را نابودي 
، انساني طبيعت[ اين هر دودر همچنان او نيز «: دهد مي پاسخ

  قدرت  ، صاحب موت  وساطته ب تا ،شد  شريك] جسم و خون
انسان  ،به عبارت ديگر، مسيح» .سازد  را تباه  ابليس  يعني  ،موت

  .»نابود سازد«، شيطان را گشو با مر شد تا بتواند بميرد؛
متفاوت بايست  مي ،هدف مسيح در مغلوب ساختن شيطان يعني

او . دا از بين ببرر شتأثير مرگبارصرفاً اين باشد كه  با
و » !به جهنم برو«: ل شودينا رامن با يك فرمان به اي توانست مي
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كه يك روز  طور همان — كرد ميبايست اطاعت  شيطان مي
؟ و توفيق يافتبر شيطان  پس مسيح چگونه! خواهد كرداطاعت 

 از صحنةرا شيطان  صرفاًاز آن است كه  فراتر، توفيقچرا اين 
  ؟برداردتاريخ 
پولس . گرديدعيسي مغلوب  مرگ با ،ن است كه شيطاناي نكته

: كند مي را بدين شكل مطرح اصلبه مرگ مسيح، اين  با اشاره
يه عالن آنها را ،بيرون كردهو قوات را  ترياساو از خويشتن «

او  ).15:2كولسيان ( »ظفر يافتآنها بر چون در آن  ،كار نمودآش
خلع سالح نمود؟ از چه نظر شيطان را » واتو ق تارياس«

قرنتيان  دوم(سازد  كور ميهم از نظر روحاني هنوز كه شيطان 
دهد  و فريب مي ؛)5:3تسالونيكيان  اول(كند  و وسوسه مي ؛)4:4

و اسير  ؛)10:2مكاشفه ( كشد اسارت ميو به  ؛)3:20كاشفه م(
 اول(كند  و جسم را نابود مي ؛)26:2تيموتائوس  دوم(سازد  مي

پس  .نابود باشدرسد خلع سالح يا  ه نظر نميب). 5:5قرنتيان 
  ؟شدبا مرگ عيسي خلع سالح چگونه 

براي  ،محكوم كنندة گناه را تأثير ،پاسخ اين است كه مرگ عيسي
گناه و اسلحة . كنند، باطل نمود مسيح اعتماد مي هبهمة آناني كه 

ه از دست شيطان گرفته شد ،است جاننابود كنندة كه  ،تقصير
محكوم كنندة ما، يعني گناه نابخشوده،  سالحتنها او از . است
 55:15-57قرنتيان  اولرسالة در  اين را. گشت سالح خلع
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تو ظفر ، گورتو كجاست و اي  نيش، موتاي «: كنيم مشاهده مي
 ليكن شكر .عتشري هگنا وتو ق ؛استگناه  موتنيش  ؟كجا
ظفر مسيح  د ما عيسيخداون اسطةوه ب ما راكه  راست خدا
است؟ زيرا فقط گناه نابخشوده گناه  ،نيش مرگ چرا» .دهد مي
جهنم سازد، نه مرگ را دري به  و ؛را محكوم كند جانتواند  مي

يا  ،اشباح و احضار ارواح باشيطان  ،بنابراين. آسمانبه دري 
بلكه تنها  ؛را نابود سازد جانتواند  يكه م ،نيستيا جفا  ،بيماري

 »راست خدا ليكن شكر« .انهمجرم گنا تحكم بخشيدن بهبا 
ظفر مسيح  د ما عيسيخداون اسطةوه ب ما راه ك« ،گويد پولس مي

  .»دهد مي
  براي  عادلي  يعني ؛كشيد  بار زحمت  يك  گناهان  راينيز ب  مسيح«

 اناگر گناه). 18:3پطرس  اول(» ، تا ما را نزد خدا بياورد ظالمان
 حكومم سالح هيچ، شيطان شود ميما به خاطر مسيح بخشيده 

و حتي ما را  ؛تواند به ما صدمه بزند مي. نداردعليه ما  اي كننده
 همين 14:2عبرانيان نظور م. كند مانتواند محكوم بكشد، اما نمي

 تباهصاحب قدرت موت « ،مرگ مسيح باكه فرمود است، وقتي 
كه  ،است» قدرت موت«شيطان از اين نظر صاحب  .»]گشت[

با  ،گناهان ما اما اكنون. ت داشتر دسلك مرگ را دنيش مه
جان  قدرت شيطان كه نابود كنندةو  ه؛دشخشيده بخون مسيح 

. استگشته  ناني كه در مسيح هستند، باطلاست، براي همة آ
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 كس هيچ نه ،از سوي شيطاننه  —هيچ محكوميتي وجود ندارد 
  .ديگر

 ،در اين كلمات مشاهده كنيدرا واقعيت  نايتوانيد  مي بار ديگر
قرنتيان  اول(» شريعت هگنا وتقو  ؛گناه است موتنيش «

 به اين دليل است كه نيش مهلك مرگ است، ،اگر گناه). 56:15
 وتم ،مزد گناه«. كند تعيين ميجريمة ابدي  براي گناه ،شريعت

چون هماما هنگامي كه مسيح ). 23:6روميان (» است] ابدي[
  آن«كه خدا  گويد ميعيب ما جان داد، پولس  جانشين بي
، ما بود  خالف  و به  بر فرايض  و مشتمل ،ما ضد  را كه  دستخطي

از ميان را ] آن[به صليب خود ميخ زده،  ساخت؛ و آن راو مح
اسلحة شريعت از دست  ،سان بدين). 14:2كولسيان (» برداشت

تواند آن را براي محكوم كردن قوم  او نمي. شيطان گرفته شد
  .خدا به كار برد

متهم  ومحكوم  كه ما را ،تشريعو  گناهوجود بدون  ناكنو
 يدشمن ،شيطان ،دهد ميسلطه قرار  تحتو  سازد مي

ظفر مسيح بر او . او خلع سالح است. خورده است شكست
 ه او، بلكه بدساقط كن كه او را از هستي ينه به شكل ت؛اس يافته

 ،قدسانميليونها تن از مكه  و ببيند ؛ي كندزندگ تا دهد، مياجازه 
جالل عظيمتر  و به سبب ؛يابند دست مياز گناهانشان به بخشش 
  .كنند پشت ميشيطان  به ،فيض مسيح
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رآورد ب سهولتبه ارزشهاي خدا  بود؛ زيرا گزافي اين پيروزيِ
به سادگي شيطان را به فرجام رسانده بود،  اگر خدا. دنشو نمي

از مندتر قدرت هم بود، كه خدا قدر واضح نمي اين ،در آن صورت
مشتاق او نهايت  بي هشايستة اين است ك همو  شيطان است؛

، فيزيكينه تنها قدرتهاي  بر اين است كهخدا ارادة  .باشيم
كه  ؛نيزي معنوروحاني و  هايقدرتبلكه  ؛باشندجاللش متجلي 

با رنگهاي فراوان به نمايش زيبايي فيضش را اين قدرتها 
 اهكاران از دستهاي شيطانگن بيرون كشيدن پيروزيِ. دنگذار مي
 ،را بر خود گرفتگناه كه  ،مسيحشدن ي قربان به خاطر كه

كه شريعت را به تحقق  ،و اطاعتش از پدرصورت پذيرفت؛ 
  .بود صرف دشمن ابودين پرشكوهتر از ساند،ر

  دعا
كه تو جالل  ،ميريگ مي تحت تأثير قرارما پدر آسماني، 
 زش آن را دارداركه  يشمار ميقدر رفيع  پسرت را آن

 .بشناساندكامالً  راجالل آن  ،طانشي تداوم بقاي تا
شرمساريم كه به خاطر نبردهاي زندگي، شكايت 

بايست تمامي سعي خود را  ايم، وقتي كه مي كرده
نموديم، تا داليل تو را دال بر مجال دادن به شيطان،  مي

نموديم؛ داليلي كه  براي خود و جهانيان آشكار مي
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در ديدن اهداف  ي قصوربرا .دهند الل ميمسيح را ج
 ؛پسرتخون  باخدايا،  و حالْ ؛ما را ببخش ،تقدوس
 يماناطع. انم اعط ، پيروزي بر شيطان را به مامان منجي
بگذار با . تا ارزش واالي مسيح را ببينيم و بچشيم ،فرما
به ما عطا . شيطان را به شرم آوريم ،عيسينهادن به  جار

تا كار  مان ده ياري. يمنماي فخر بكن تا در كار صلي
كه شيطان را خلع  ،را گرامي بداريم شدة مسيح تكميل

به ما تعليم ده . يرون كشيدو نيش مرگ را ب ؛سالح كرد
كه مسيح  اين اطميناندر ، كه چگونه از طريق ايمان

او  كه به و پيروزي همة آناني ؛ا خريدهبخشش ما ر
بر ضد قدرت گناه  ،است مسلم ساخته را اعتماد دارند

پاك و را به تدبيرهاي  انة شيطانيرشرهر نقشة . بجنگيم
ما را از نيرنگهاي او نجات . تبديل نما ،محبتقدوس 

تا  .نگه دارروشن  ماندر چشم دل زيبايي مسيح را. ده
، ما را يسازو با نفس دهانت او را هالك  ،بازگردي

ير با شمش. شيطان بساز مودنابزارهايي براي مغلوب ن
ما را در نجات  ،انجيل عظيمت ، وروح، كالم خدا

  .كنيم، آمين در نام عيسي دعا مي. گردان دليرديگران 
  





 

 

 ، دولتمند است  در رحمانيت  خدا كه  ليكن
 ،با ما نمود  ت عظيمِ خود كهمحب يتاز حيث
  با مسيح ،بوديم  در خطايا مرده كه نيز ما را

  .گردانيد  زنده
  4:2-5افسسيان 

  ،يمبياي  فيض  تخت  بهنزديك  دليريبا   پس
  حاصل كنيمرا  و فيضي ؛بيابيم  تا رحمت

  .كند  اعانت) ما را(  ضرورت  در وقت  كه
  16:4 عبرانيان
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  خدا تسم شفقّمجغناي 
  رحمتهاي عيسي مسيح

  
هر كس از  بيشفقط نه او . ترين فرد عالم استمنددولتخدا 
 ،چيزي است كهر و هكس  هر مالكاست، بلكه  مالك يديگر
د، به شما سازي ميوقتي چيزي را . آن است كمالكسِ ديگر  هر

 او«. خلق نمود را ما از جمله —چيز  مهو خدا ه د؛گرد متعلق مي
  و گوسفندان  او هستيم  قومما  ؛]را و نه ما خودمان[، هما را آفريد

 ؛يك مالك نهايي در عالم وجود دارد). 3:100مزمور (» او  مرتع
، در اييهايماندارنه و نه ما، . رندامانتدايگران همه د. ستخداكه 

براي كه  هستند همة آنها امانتهايي. باشند مياز آنِ ما  ،نهايت
 ،گناهانمامي تبه عبارتي، رو  از اين. دنرو ميهداف مالك به كار ا

  .هستنداز اموال خدا اختالس كردن 
 عمدتاً از ديدگاهبه طور خاص ثروت خدا را  ،جديد اما عهد

مند دولتبلكه  كند؛ فريد و مالكش است، توصيف نميآنچه او آ
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، وصف داراست ازلاز جاللي كه  از ديدگاهرا  بودن خدا
 در دولت خود«يا  ،»جالل خود دولت«از  اًرمكر. نمايد مي

؛ 19:4؛ فيليپيان 16:3براي مثال، افسسيان ( ؛خوانيم مي» جالل
كه بود  ميتمند دولاگر خدا فقط به اين دليل ). 27:1كولسيان 

بايست  ميپس چيز است،  و مالك همه هخلق كردچيز را  همه
 خداكه  خواهد بودن معني و بدي ؛قبل از آفرينش فقير بوده باشد

اين ولي  .است وابستهقتش و به خل ه،ردكخلق  روي نيازاز 
خلقتش خدا . يابيم ميمقدس  خدايي نيست كه در كتاب تصوير

آشكار را  غنا تا ثروت كسب كند؛ او خلق نمود تا را نيافريد،
افسسيان (قومش  بردن حظّ به منظور ،جاللش غناي — دنماي
6:1 ،12 ،14.(  
اين است كه غناي  بر جديد عهد تمركزتر،  به طور مشخص ولي
دولت « دنيا. ستغناي رحمت ادر واقع در اوجش، ل خدا جال

انگارد  مي سطحيبسيار » را ]خدا[مهرباني و صبر و حلم 
 تا ؛ و آن را نجات داد،خدا دنيا را خلق نمود ).4:2روميان (
نها را از آ  كه  رحمتي  خود را بشناساند بر ظروف  جالل  دولت«

 ،ديگر عبارتا به ي). 23:9روميان (» دد نمومستع  جالل  براي  قبل
  ،آينده  يلمهاتا در عا« ،دبخش و نجات مي ؛آفريند ميقومش را او 

  عيسي  بر ما در مسيح  كه  لطفي  خود را به  فيض  بينهايت  دولت
 وجودعالم هستي در اصل، ). 7:2افسسيان (» ظاهر سازد ،دارد
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 دنبر حظّغناي جالل رحمت خدا را براي عيان سازد تا  ،دارد
  .نژادزبان و قوم و از هر اش  يافته قوم نجات

اما . است اساسي امري ،وجالل ا االتدر ميان كمخدا عدالت 
و هر  ؛شمارد  شرير را عادل  هر كه«. استهمه سرآمد  ،رحمت

» دمكروهن خداوندنزد   ايشان يسازد، هر دو  را ملزم  عادل  كه
. است امري اساسي تالعد ،رو از اين بله؛). 15:17امثال سليمان (

 جاللِ ،گذشتن از تقصير« :وجود داردز ني حقيقت ديگريولي 
 تلااگر عد ،در نتيجه). 11:19امثال سليمان (» است] يك انسان[

  .اوج جالل است ،نشان دادن رحمت، حفظ شودتواند  مي
تجسم رحمت  ،عيسي. جهان آمد عيسي مسيح به اين دليل به

باشد؛  خدا نيز مي تلاعد تجسمو ا. ت خداستيو قابل روي يافته
نفرستاد تا   جهان درخدا پسر خود را «: ي كه مطيع بودتلااما عد

» يابد  نجات  او جهان  وسيلة  تا به  بلكه ،كند  داوري  جهانبر 
تا « ،دنمومرگ  تقديمرا  يشپسر خو ،خداي پدر). 17:3يوحنا (

  ايمان  يسيع  به  را كه  كسي شمارد هر  و عادل ؛شود  او عادل
عيسي مسيح، به جانشيني ديگران، بر  ).26:3 روميان(» آورد

صليب جان داد؛ و بدين وسيله عدالت خداي پدر را برقرار 
اي زيبا را به وجود آورد، كه در آن  اين عدالت، زمينه. نمود

درخشد؛ زيرا اين نوع  همتا مي زمينه، رحمت خدا با جاللي بي
 بنابراين،. سازد ا ميرّتقصيراتش مب رحمت، انسان گناهكار را از
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رساله در هدف اين . بودهدف آمدن مسيح  ،جالل رحمت خدا
  هاي وعدهتا « ،مسيح به جهان آمد: ن استنمايا  9-  8:  15روميان 

  سبب  به ،ها خدا را تمجيد نمايندتا امتو  ؛گرداند  اجداد را ثابت
رحمت خدا  عزت نهادن به، يافتن تجسماين هدف » .او  رحمت

  .بود غير يهوديان مندي بهرهبراي 
به  ،زكريا كه آنچهنيز در و  ،مريم ة، و در گفت54:1انجيل لوقا در 

 دليل ،)78:1لوقا ( نبوت نمود تولد يحياي تعميد دهنده مناسبت
كه پولس  طور نهما شد؛ و ، رحمت خدا عنوانآمدن عيسي

ب به انجام ر روي صليبي كه مسيح ، كاركند بيان ميهم رسول 
همه  ).4:2افسسيان (رحمانيت عظيم خدا بود  به سببرسانيد، 
 دولتمند است«او ). 7:1افسسيان (است خدفيض  دولتبه خاطر 

  ).12:10روميان ( »خوانند م او را ميبراي همه كه نا
كامالً  ،آورد مي باربه آن را و  بوده، شتجسمرحمتي كه عيسي 

بهاي آن را به عيسي بلكه  .ي نداشتبهاينه كه . استرايگان 
 او  خون  سبب  به  در ويكه «. كرد پرداخت شيقيمت جان خو

 » ايم او يافته  فيض  دولت  ةانداز  را به  گناهان  آمرزش  نييع  ،فديه
 ،و محتاج شكسته براي گناهكارانِولي اكنون ). 7:1افسسيان (

هم خوا رحم«فرمايد،  خدا مي رو از اين. كامالً رايگان است
و رأفت خواهم نمود بر هر كه رأفت  ؛فرمود بر هر كه رحم كنم

بلكه از  ؛و نه از شتابنده است ،نه از خواهش كننده الجرم .نمايم
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 ؛كند مي  خواهد رحم را مي  هر كه  بنابراين. . .  كننده خداي رحم
). 18، 14:9-16روميان (» سازد مي  خواهد سنگدل را مي  و هر كه

به  ،اي رايگان چون هديهآن را اما . كنيم نمي كسبما رحمت را 
  به  نه«. آوريم به دست مياعمال  از طريقنه  ليوايمان،  وسيلة
  رحمت  محض  ، بلكه بوديم  كرده  عدالت  ما به  كه  اعمالي  سبب
  ).5:3س طتي(» داد  ما را نجات ،خود

اين رحمت، خودش عطاي رحمت  پذيرشحتي ايمان براي 
  ايمان  تا ،ه استعطا شدرايگان شما   به ،اطر مسيحخ  به«. است

و دربارة ديگران  ؛)، ترجمة نويسنده29:1فيليپيان ( »وريدآ
شايد خدا   كه ، حلم با«مخالفانمان را م ينماياصالح چطور؟ 

تيموتائوس  دوم(» را بشناسند  تا راستي ،بخشد  را توبه  ايشان
 48:13؛ اعمال رسوالن 44:6؛ يوحنا 8:2؛ همچنين افسسيان 25:2

ما را نجات  ست كهخدااين  ،تهاناتا  ابتدااز ). را مشاهده نماييد
  آنو  ،خود  ةاراد  حسب بر  بلكه ،ما  اعمال  حسب  به  نه« ،دهد مي

 دوم(» ما عطا شد  به  عيسي  در مسيحااليام  قديماز قبل   كه  فيضي
  .يگان استكامالً را ،او رحمت پيروزمند). 9:1تيموتائوس 

، سترحمتهاي خدا غناي آشكارتجسم  ،از آنجايي كه مسيح
ظهور  ،نيز در اين دنياآور نيست كه زندگي او  تعجب

رحمتهاي . بودگونه انسان  براي همه رحمتها سخاوتمندانة
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به هر گونه درد  ،در اين دنيااش  زندگي ر سالهاي اندكعيسي د
  .درسيدگي كر نياز و

پسر داوود، اي  ،عيسياي «برآورد،  فريادوقتي آن گداي نابينا 
اما . شدند خشمگينو  شرمساربسياري  ،»!رحم فرماتبر من 

 » است  تو را شفا داده  ايمانت  كه ،بينا شو ،گفت  وي  به  عيسي«
  ).42، 38:18لوقا (

صدايشان را بلند  ،اكنترسو آور  چِندشجذاميهاي  آن هنگام كه
ايستاد و  او ،»فرما رحمتبر ما  ي خداونداي عيس«گفتند،  كرده

كاهن برويد و خود را به «و فرمود،  ؛دلش بر آنها سوخت
). 13:17-14لوقا (» طاهر گشتند ،رفتند چون مي يشانا .بنماييد

كه  آورد به ياد مي ي رازمان مرقستر از اين،  حتي قابل توجه
وي را عيسي تا  ،زدنان زانو ك التماسديگري  آور جذامي رعب

لمس را ، بلكه او سخن گفتنه تنها با او و عيسي  ر گرداند؛طاه
  و او را لمس ؛خود را دراز كرد  ، دست نموده  مترح«: نمودنيز 

  ).41:1مرقس (» طاهر شو.  خواهم مي ، گفت  نموده
زني را ديد كه نه فقط شوهرش را از دست داده  وقتي عيسي بيوه
] عيسي[«گويد،  ا به ما ميلوق ؛نيز راتنها پسرش  ،بود، بلكه اكنون

). 13:7لوقا ( » مباش  گريان ، گفت  وي  و به  بر او بسوخت  دلش
دربارة اي  كلمه ،و در اين مورد ؛زنده ساختگاه پسرش را  آن
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حمت ر مضايقة رايگان و بي وفورِاين . ن زن عنوان نشدايمان آ
  .آوردن الهي بود، حتي قبل از ايمان

 كه لب نمودج كسانيي را به سعيتوجه  بود كه رحمتاين 
مردي پس از سالها  .ددادن مي شانعذابو ارواح شرير ديوها 
قادر به  ،پسر. پسر ديوزدة خود را نزد عيسي آورد ،محنت

پدر . انداخت را به آتش مي اواغلب  ،و روح شرير ؛صحبت نبود
مرقس (» ده، ما را مدد فرمابر ما ترحم كر«از عيسي استدعا كرد، 

اي  به قدر دانه فقط قادر بوداندوهگين  پدرِ هرچندو  ؛)22:9
 اي خداوند، آورم ايمان مي« — باشد خردل ايمان داشته

 به فرياد عيسي —) 24:9مرقس (» ايماني مرا امداد فرما بي
و روح را نهيب زد و آن را بيرون  ؛داد پاسخ درخواست رحمت

  .دران
 مدافع او باشد؛ تااي كه كسي را نداشت  مرد ديوزده حتي وقتي

بتواند به عيسي اختياري داشته باشد تا عاجزتر از آن بود كه و 
را كه اهل سرزمين  او، خداوند شود اويا تسليم  ،ايمان بياورد
به او فرمود كه و  ؛آزاد نموداز اسارت ارواح شرير  جدريان بود

نزد   انهخ  به«: بودخدا رحمت محض  اين آزادي، به سبب
خداوند با تو   از آنچه  را خبر ده  و ايشان ؛برو خود  نخويشا
 ؛)19:5مرقس ( » است  نموده  تو رحم  به  و چگونه ؛ است  كرده
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 1»زن كنعاني«درست مانند  مرد يهودي نبود؛كه اين  توجه كنيد
 زيرا دختر ؛ كن  رحم  بر من ،اخداوندا، پسر داود«كه بانگ زد، 

اين طرز برخوردها، بر . )22:15 متي( » است سخت ديوانه  من
غير هاي امتنه  ،نه ديوها؛ چرا كه افزايد عظمت رحمت عيسي مي

  .نشدندرحمت عيسي جلودار  ،يهودي
بلكه گناه ، برانگيخترحمت عيسي را نبود كه و درد فقط رنج 

باجگيران و «هنگامي كه عيسي با . ور نمود رحمتش را شعله نيز
ولي . تبان از او انتقاد كردندفريسيان و كا، خوردغذا » گناهكاران

 ،يكي. دنمو نقلسه حكايت براي توضيح كارش، عيسي 
خدا را  ،نقطة اوج اين حكايت. بود 2حكايت پسر اسرافكار

ت براي پسر غرق در گناهش، پسري كه به خانه سرشار از شفقّ

                                                                                         
اولويت خدمت عيسي مسيح، در مدتي كه در جسم انساني در اين دنيا : مترجم 1

؛ و )24:15؛ 5:10-6انجيل متي (حضور داشت، بر بشارت به قوم اسراييل متمركز بود 
رستگاري ابدي، و بخشش گناهان همة انسانها  شمول خود را براي سپس خدمت جهان

؛ 15:16؛ مرقس 18:28-20متي (از هر قوم و نژاد و زبان و مليت، به شاگردانش سپرد 
ولي در بسياري موارد، رحمت و شفقّت عظيم مسيح را بر غير يهوديان ). 16:3يوحنا 

نعان بود؛ و از كنيم؛ از جمله مرد ديوزدة غير يهودي و زني كه اهل ك نيز مشاهده مي
  .مسيح تقاضاي كمك نمود

در اين حكايت، پدر، نمادي از خدا، و پسر اسرافكار، نمادي از ما انسانهاي : مترجم 2
. ايم، نشان داده شده است گناهكار كه به خدا پشت كرده، و از حضور خدا بيرون رفته

كند؛ و  ند توبه ميپي برده، و به درگاه خداو) خدا( وقتي پسر به گناه خود نسبت به پدر
نيز به سبب رحمتش، او را بخشيده، و دوباره به ) خدا( پدرگردد،  به سوي پدر بازمي
  ).مراجعه نماييد 11-32: 15به انجيل لوقا فصل (پذيرد  حضور خود مي
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  پدرش  كه ،دور بود] پسر[هنوز «: كند گردد، توصيف مي باز مي
خود   ، او را در آغوش آمده  دوان  و دوان ؛نمود  ترحم  او را ديده

عيسي با  ر،به عبارت ديگ). 20:15 :قالو(» ، بوسيد كشيده
ت شفقّ نمايانِ جسمِت زيرا اوباجگيران و گناهكاران غذا خورد، 

  .بودبراي گناهكاران  پدرمهرآميز 
 ؛شدندگناه  مرتكبي كه اشخاصرا فقط براي  شفقّتاين  عيسي

او با . نيز گانمهنشان نداد، بلكه براي  بودندزحمت و  و در رنج
 يك. كرد ميننظر  هاي مردم تودهبه  ،تفاوتي يا بيو  ،تحقيرديدة 
براي خوراكشان  و آمده، كه جمعيت عظيمي در پي او بار

، عيسي به آنها نگريست و فرمود، نكرده بودندريزي خوبي  برنامه
  با من  كه  روز است  سه  زيرا االن ، بسوخت  دلم  گروه  بر اين«

 در موقعيت). 2:8مرقس (» ندارند  خوراك  باشند و هيچ مي
نياز  ه سببببلكه  ،شان گرسنگيبه سبب نه  ،يديگر

  وهيگر« :دلش بر آنها سوخت بود كه حقيقت شان به روحاني
  گوسفندان  چون  زيرا كه ،فرمود  مترح  ، بر ايشان بسيار ديده

مرقس ( » گرفت  دادن  تعليم  ايشان  بسيار بهو  ؛بودند  شبان بي
34:6.(  
كه عيسي  ،دربارة رحمت خدا اساسيمهم و  اظهاراتاز يكي 

اين روش . بود 6:6از هوشع برگرفته ، دفرمو بيان تا آن هنگام
آيين مراسم و كل ، انهمقررات موشكافعيسي بود كه به جاي 
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از او وقتي  .ادد ميقرار تحت لواي رحمت عتيق را  عهد شريعت
رفتن به خانة متي براي صرف شام با باجگيران ناپاك  سبببه 

  اين  هرفت لكن«و فرمود،  انتقاد را به آنها برگرداند؛او ، شدانتقاد 
 ].6:6هوشع [  قرباني  نه  خواهم مي  رحمت  كه ،كنيد  را دريافت

وت به توبه دع را  گناهكاران  بلكه ،را  تا عادالن  ام دهرا نيامزي
براي شاگردانش را  ،گاه كه فريسيان و آن  ؛)13:9متي (» نمايم

چيدن گندم و خوردن آن در روز سبت توبيخ كردند، عيسي 
  خواهم مي  رحمت’  كه ،كرديد مي  را درك  معني  اگر اين«فرمود، 

به بيان ). 7:12متي (» نموديد نمي  3تمذمرا   ناهانگبي ،‘ قرباني  نه
كه بينشي شكل گرفت  چنينبا عيسي  خدمت تمام ،ديگر

و از آنجايي كه عيسي  شريعت خداست؛ي اصلمفهوم  ،رحمت
متي ( بخشدتحقق آن را تا نيامد تا شريعت را منسوخ كند، بلكه 

  .بود غناي رحمت خدا تجليو  ، او تجسم)17:5
در اين . استحقيقت ن اعيسي همدربارة مروز هم حقيقت ا

  و امروز و تا ابداالباد همان ديروز  ،مسيح  عيسي« ،خصوص
» پدر رحمتها«كه  ييخدا ،اين دليل به). 8:13عبرانيان ( » است
به واسطة تا خواند  ، ما را مي)3:1قرنتيان  دوم( شود ده مينامي

، دليرانه به »ضعفهاي ما بشود همدرد«تواند  كه مي ،عيسي مسيح
 ن گناهبدوكاهن اعظم  ،عيسي. )15:4عبرانيان ( تخت او بياييم

                                                                                         
  .»محكوم نمودن«: مترجم 3
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با و  ،او در اطاعت كامل. ، كه از هر نظر كفايت داردماست
ه چون جانشين ما تقديم نمودخود را ، ش بر صليبعيب قرباني بي

ايمان به  باهمة رحمتهاي پدر به آناني متعلق است كه . است
  فيض  تخت  به  نزديك  با دليري«. آيند به سوي خدا مي ،عيسي
  در وقت  كنيم كه  حاصل را  و فيضي  ؛بيابيم  تا رحمت  ،بياييم

  ).16:4عبرانيان (» كند  اعانت) ما را(  ضرورت
 يغنااين است  .سترحمتها گاهمنزل ،تخت پادشاهي خدا

از تمامي اين و  ن؛كرابي ، و حكمتكرانقدرت بي ،رانبيك
، سترحمت خدا تجسمكه  عيسي مسيح؛ واسطةبه  بركات،

و لذت از طريق خوشي  راامر  خواه اين .مند شد توان بهره مي
ولي ، كنيد مي، هر آنچه و رنج درد از راهبياموزيد، يا مانند ايوب 

» است بغايت مهربان و كريمخداوند «: كه ديبياموزاين را 
  ).11:5يعقوب (

  دعا
ما هر روز گناه . پدر، چقدر به رحمت نيازمنديماي 
كر و دل و جان و ف تو را با تمامكه  از فرمانت. كنيم يم

. استولرم  ام عواطف. يمقوتمان محبت كنيم، قاصر
و درهم ه شفتآ حتي بهترينشان مان،هاي همة انگيزه

خيلي . يمدربارة فردا نگران. كنيم مي غرولند. ندسته
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مشتاق چيزي هستيم كه نبايد . شويم سريع عصباني مي
 ناراحتهمان طرز برخوردهاي ديگران  از عيناً. باشيم
 بروزرا  هانهماان پنج دقيقه قبل شويم كه خودم مي
دايا، خ. گرديم ، نابود ميرحم نكنياگر به ما . يما هداد

براي آن رحمت را و  ؛يمبينبگذار رحمت مسيح را ب
رت عطا فرما تا به ما قد. بچشيم آنچه كه هست،

رويدادهاي  به خواندن ما را. يممحبتش را درك كن
و  ت،مربوط به رحمت عيسي كه در اناجيل ثبت اس

 را بگذار آنچه او انجام داد. متمايل گردانآنها  تعمق در
ولي . را سرمشق قرار دهيم يكه و ،مبستاييچنان  آن

. گيري ظاهري باشد بيشتر از سرمشق بسيار باشد كه
ه سبب گناهمان شود كه باز قلبي ناشي  شد كهبا

رحمت  اي رسيده باشيم، كه به مرحلهو  ،شكسته شده
 در و ؛يمنمايزيست و با رحمت  ؛ريماعزيز بشمرا 

رحمت . باشيم مشتاق آنو  ؛اميد داشته باشيم رحمت
در چشمانمان  منجيزيبايي آن عظيمترين را  عيسي
و  م؛او شويشبيه  ،و در نگريستن ؛بنگريمبگذار . گردان

 ،گردان تمايلم ما به خارج از رحمت رااين چشيدن 
تا  كنبريز ما را از رحمت او ل. ابراز كنيمتا آن را 

دوست و انصاف جا آوردن  به حكم. رحمت نشان دهيم
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 شد كهاب. رسانرحمت را در ما به تحقق  داشتن
 قدر را آن رحمت. مرا دوست بدارينشان دادن رحمت 

ما را . يمباشرحمت  آن خودمان كه ،جزيي از ما ساز
ت او رحمت ما، كه رحم ،چنان با مسيح يگانه گردان آن

چيزي  او همة. مسيح باشد ندنشناسا ،و رحمت ما
پدر، در ايمان . توانيم پيشكش كنيم است كه در انتها مي

از  !هآ يم،منوناز تو م .را جالل دهاو رحمت  و صبر ما،
در نام . و رحمت تو به ما در او ،يحبراي مس ممنونيتو م
  .كنيم، آمين دعا مي او



 

 

ي روداراز كسي دانيم كه تو  ، مياي استاد«
 صدقه ب لكه طريق خدا راب كني، نمي

  ».آموزي مي
  21:20لوقا 

تو را  ، و زمين  آسمان  مالك ،پدر  اي«
و   از دانايان امور را  اين  كه  مكن مي  سپاس

  و بر كودكان  ؛داشتي  مخفي خردمندان
  ». ساختي  مكشوف
  21:10لوقا 
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  جنبة دشوار
  سختگيري عيسي مسيح

  
، بودهبا دنيا ناهمساز  ل عيسي مسيح است كه او هموارهجالاين 

خيلي مسيح اگر . استمطرح دنيا همواره براي  ،رو و از اين
 هيچ ثمري شخدمت، دمآ ميكنار با دنيا  خوب و عالي

ه مقدس ب كنند تا عيسايي را كه كتاب مي تالش وقتي .داشت مين
يك  روحية بااي بازسازي نمايند كه  ما آشكار نموده، به گونه

مسيحي  ،براي نسلي ديگراو را اين بازسازي، ، تطبيق يابدنسل 
بهتر است بگذاريم . دهد است، جلوه مي ضعيف و ناتوانكه 

 ،در بيشتر مواردچرا كه  ؛كه هست، باشد عيسي مسيح، كسي
تر بدان نياز ست كه بيشاو شخصيت آور نجشرن جنبة هما

  .داريم
براي به ويژه  بود، محكمشديد، رك و ابراز محبت عيسي، كه 

بان زبيشتر وقتها، . است آميز توهين ،امروزدنياي  وجهان غرب 
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مردمي كه فقط  .نمود مي دار را جريحه رنج زودمردم  ،اونافذ 
 ،دانند را نشانة محبت ميو لطيف نرم  هاي شيوهو  سخنان ماليم،

كردند؛ و از نزديك به سخنانش  دوران عيسي زندگي ميدر اگر 
 دايماً ،نيشدار خداوندتقريباً خشن و ن لح از دادند، گوش مي
  .شدند ميبرآشفته 

و  ؛ايم ديدهنيز يني رحمتهاي او را شير ،نبودخشن او فقط اما 
از اين ). 10فصل (بود  ه چگونه صبور و مهربان و بخشندهكاين

از كوره در يا  بدخلقي،تحت عنوان توان  نمي هجهت است ك
او خط شديد  لحن روي ،يا خصومت عاري از احساس رفتن،

يم، شو مي رو به رومسيح با آن  گزندةآنچه در زبان  .بطالن كشيد
قلب  يكرختو د افس كه با دنياي واقعي ،است از محبت اي گونه
، همخواني ستماعواقب عظيمي كه ناشي از انتخابهاي و  ،ما

ي كه با هايو پيامد ،و قلبهاي ناشنوا ،اگر شرارتهاي عظيم. دارد
چه بسا تنها ، ندوجود نداشتما سر و كار دارد، ابدي  زندگي
و گفتار  ماليم همان رفتارمحبت، ابراز براي  مناسب هاي شيوه
 ،ولي چنين دنيايي .داند ، كه دنيا نشانة محبت ميبود مي لطيف

چنين دنيايي . ش متنفر نيستو از شاگردان ؛كشد پسر خدا را نمي
  .وجود ندارداصالً 

اين . رحمت عيسي گوش دهيم آورِ حيرت ما بايد به سختگيريِ
شمنانش حتي د. ش بودباعث شگفتي مردم روزگار، حالت
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ه يقاينكه از سوي ب به ،آوري حيرت شكلند كه او به معترف بود
ان ديگركه  محتاطيم ،بيش از حد ما. ه بودعالقبيگردد،  تأييد
اي استاد، «. عيسي چنين نبوداما  ؛كنندرا تأييد  مانصحبت نحوة
ه بلكه طريق خدا را ب ،كني ي نميروداراز كسي دانيم كه تو  مي

از  ،وقتي فريسيان متخاصم ).21:20لوقا (» آموزي مي صدق
دست  ، آن مأموران،را دستگير كنندعيسي  خواستند كه نمأمورا
  سخن  شخص اين  مثل  كسي هرگز«: ه، و گفتندبازگشت خالي
  ).46:7يوحنا (» ! است  نگفته

هرگز كسي مثل اين شخص . اين شهادت هر نسلي بوده است
عيساي كه  شد شروعاز زماني شهادت اين . سخن نگفته است

از  ،نيدش مياو را  سخن ر كهه«: حضور يافتدر معبد  نوجوان،
مت خدوقتي . )47:2لوقا ( » تگش او متحير مي  جوابهاي
 برهمه «ناصره آغاز كرد، در ابتدا شهر  در كنيسةاش را  عمومي

آميزي كه از دهانش صادر  فيض سخنانو از  ؛دشهادت دادن يو
اما زماني كه رك و  ؛)22:4لوقا (» نمودهشد، تعجب  يم

و انتظاراتي را كه فقط بر  توقعات الية زمخت ،ناپوشيده
، همان مردم )24-27هاي  آيه( دادرش ب خودشان متمركز بود،

اي  او را از صخره خواستندو ) 28آية (» پر از خشم گشتند«
 ،عيسي در اين دنيا در انتهاي خدمت اما). 29 آية(پايين بيندازند 

سرانجام  ،داد ي كه ميپاسخهاي نافذبا ، شحياتهفتة آخر در و 



 ديدن و چشيدن عيسي مسيح

116  

 فرياد محكوم كردنش حال آنكه را بست؛ شنلفاامخدهان 
و   ؛هرگز نداشت  وي  جواب  قدرت  كس هيچ«. بلند بود همچنان

متي (» از او نمود  كردن  الوس  روز ديگر جرأت  از آن  كسي  نه
46:22.(  

قدر بد  وضعيت دنيايي كه آمدن مسيح را ضروري ساخت، آن
جلب اينكه توجه دنيا را به وخامت اوضاع براي بود كه عيسي 

گامي كه مردم هن. را به كار گرفتهنده ندتكالحن  اين نمايد،
 ،شرير زناكار  فرقة«پاسخ داد،  ،اي آسماني از او طلبيدند نشانه
نتوانستند آن زمان كه شاگردانش ). 4:16متي (» طلبند مي  آيتي
  ،ايمان بي  فرقة  اي«فرمود،  كنند، از فردي اخراجرا  شرير يروح
مرقس (» ؟ شما شوم  لحد متحم  و تا چه  ؛با شما باشم  تا كي
  پس هرگاه«فرمود،  داد،تعليم وقتي دعا كردن را به آنها . )19:9

اوالد خود   نيكو را به  ايهبخشش  ير هستيد، دادنشر  شما كه
نيكو   چيزهاي ، است  در آسمان  پدر شما كه  دانيد، چقدر زياده مي
). 11:7متي (» !خواهد بخشيد ،كنند مي  الواز او س  كه  آناني  را به
 نايشارو  و از اين ؛ه بودقرار دادآنها ير بودن فرض را بر شراو 

  .نمود گونه خطاب مي را بدين
، ردكمتهم  يماناي و بي ي،زناكار ت،راشربه عيسي نه تنها دنيا را 

وقتي . بودند از نظر روحاني، مردهكه همه  همچنين فرمود
 را دفن پدرشو  برود دتوان آيا ميكه شاگردي از عيسي پرسيد 
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و  ؛ كن  مرا متابعت«شوكه كرد،  سخنانرا با اين ، عيسي او كند
). 22:8متي ( »كنند  خود را دفن  ، مردگان مردگان  بگذار كه
قدر هولناك  آن ي كه از نظر روحاني مرده بودند،گانزندوضعيت 

نيز فريسيان  در مورد. دطلبي ميرا  يگفتار محكم كه چنين بود
كه زيرا ! ان رياكاركاتبان و فريسي شما اي برواي «: بودچنين 

فيد قبور س  چون«). 44:11لوقا (» مانند قبرهاي پنهان شده هستيد
آنها از   درون  ليكن ،نمايد مي نيكو  از بيرون  باشيد كه مي  شده

  ).27:23متي (» پر است  مردگان  استخوانهاي
چرا كه شيطان از  ؛گرفت سرچشمه مي از شيطان ،مرگ روحاني

افرادي كه  ،اتهامعيسي با اين  .ن بوده استانساروح قاتل  ،ابتدا
: برآشفترا  نبود،واقعي  شاناما ايمان ،انگاشتهپارسا  خود را

پدر خود را   و خواهشهاي ؛باشيد مي  ابليسشما از پدر خود «
  ثابت  و در راستي ؛بود  قاتل  لاو از او. آريد  عمل  خواهيد به مي
 ؛اش سرسپردهشاگرد و هنگامي كه  ؛)44:8يوحنا (» باشد نمي

، دهد عيسي كشته شود مياجازه نبا دليري عنوان كرد كه  ،پطرس
باعث   زيرا كه  ،شيطان  اي  از من دور شو«او فرمود، به عيسي 
يك تنها  ،براي مرگ روحاني). 23:16متي ( » باشي مي  نم لغزش

به  در عوض انسانها؛ و مرگ عيسي: وجود داشت راه حل
 ؛ وبود از شيطان راه حل، هر ممانعتي از آن. نهاآجانشيني از 
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قدرت قدر  آنآوردند،  و سخناني كه ديگران بر زبان مي لماتك
  .دنرا دفع كن راه حل آنبتوانند كه  نداشتند

مجازات ابدي سوي به است كه آنها را  بشر قلبوضعيت اين 
؛ و كساني به اين مجازات ابدي دچار خواهند سوق خواهد داد

ن از اي. كنند رد مي ،آن بود بانيِي را كه مسيح كه عالج شد،
مراعات  ،جهنم دربارةدر هشدار دادن عيسي  سبب است كه

مانند او كس  هيچ ،مقدس كتاب در .نكردرا  ظريفاحساسات 
: ه استصحبت نكرددربارة جهنم  ،تر هولناكاز اين  و مكرراً،

،  جدا كرده  الحينص  را از ميان  طالحين،  آمده  بيرون  فرشتگان«
و فشار   گريه  كه  جايي ؛خواهند انداخت  را در تنور آتش  نايشا

كردند  وقتي شاگردانش سعي ).49:13-50تي م(» دباش مي  دندان
، او به وادار به پاسخگويي كننددربارة مكان داوري عيسي را 
  باشد، در آنجا كركسان  الش  كه  در هر جايي«پاسخ داد،  روشني
قدر  واقعيتها آناز بعضي ). 37:17لوقا (» شدخواهند   جمع

 بلكه يك ،دارندن صريحموشكافي  به نيازيه ك هستندترسناك 
  .ضروري استاز آنها  آور شوكهي تصويرساز

  و آتش ؛نميرد  ايشان  كرم« كه است جاييجهنم  ،عيسي فرمود
است » ظلمت خارجي«مكان ). 48:9مرقس (» نيابد  خاموشي

و   ابليس  براي  كه  ،جاوداني  آتش«). 30:25؛ 13:22؛ 12:8متي (
 ،آن آتش). 41:25متي ( » است  ا شدهاو مهي  فرشتگان
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است » عذاب جاوداني«). 43:9مرقس (است » ناپذير خاموشي«
  ).46:25متي (

دهد  توضيح ميايستاند،  كه قلب را مي منطقيعيسي با  در نتيجه،
قابل  اصالً — !شدن مانند كشته — صرف هاي زمينيِ مخاطرهكه 

شما   ، به من  دوستان  ايليكن «: ندمقايسه با خطر جهنم نيست
بكنند،   تر از اينندارند بيش  قدرت  كه  جسم  از قاتالن  گويم مي

 .بايد ترسيد  از كه  كه  دهم مي  نشانشما   به  بلكه ؛مباشيد  ترسان
. بيفكند  مجهن  به  دارد كه  قدرت  بعد از كشتن  از او بترسيد كه

به عبارت ) 5 -4       :12 لوقا(» !از او بترسيد  گويم شما مي  به  ،بلي
  »!كشته شويد ممكن است فقط! شاگردانممترسيد « ر،ديگ

 هاي فاجعه هر قدر هممسلماً  يعني اينكهمنطق،  ايننتيجة 
. ندعظيمترين مصيبت نيستاما د، نباشدردناك  ،دنيااين  سهمگينِ

توبه در نام مسيح اين است كه انسانها ، نآاز  ربسيار عظيمت
ايمان نياورند؛ و بدين شكل، راه گريز از جهنم را به او نكنند و 

با  ،حياتي بسيار تواقعياين  دربارة عيسيوقتي  .بر خود ببندند
از آنچه بايد به راستي وحشت داشته كه گفت  سخن ميمردمي 

 احساسات و به دور ازجدي،  كامالً، اي نداشتند باشند، واهمه
گروهي از اين وحشتزده بودند كه  ،براي مثال. نمود صحبت مي

شان آميخته را با خون قربانيهاي انس خون برخي از جليليطپيال
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 بايست متحير مي ؛ ودادند خبررا به عيسي  مصيبتآنها اين  1.بود
  اين  بريد كه مي  آيا گمان«فرمود، او شده باشند، هنگامي كه 

  چنين  كه رو از اين  ،جليل ةكناز ساير سگناهكارتر بودند   انجليلي
نكنيد،   اگر توبه  گويم شما مي  به  ، بلكه ينديدند؟   زحمات
به بيان ). 2:13-3لوقا (» خواهيد شد  هالك  شما همچنين  همگي
از اين ، انسانهاي گناهكارهالك شدن از  به جاي حيرت ر،ديگ

  .ايد نشده هالكمتحير باشيد كه شما 
ياراي تحمل آن ه چعيسي راه آسمان را به ما نشان خواهد داد، 

تو را   راستت  اگر چشمپس «. نداشته باشيمه چ، را داشته باشيم
  استآن بهتر تو را زيرا  ،و از خود دور انداز  قلعش كن، لغزاندب

  مدر جهن  بدنت  تمام  آنكه از، دگردتباه   از اعضايت  عضوي  كه
از و   كن شقطع، لغزاندتو را ب  راستت  و اگر دست ؛شود  افكنده
 از اعضاي  عضوي  كه  است تو را مفيدتر آنزيرا  ؛دور اندازخود 

متي (» شود  افكنده  دوزخدر  تجسدكل   كهنآ از تو نابود شود،
. بهتر از جهنمي شدن است ،خود را قطع عضو كردن). 30-29:5

چقدر  ،پس ين است؛نكه چدر مورد جهنمي شدن خودمان 
صغار يكي از اين كه  هر«: دن ديگرانكربيشتر در مورد جهنمي 

                                                                                         
ليم، كند كه در طي آن، پيالطس؛ والي اورش اين واقعه، به رويدادي اشاره مي: مترجم 1

گروهي از يهوديان ساكن جليل را كه به منظور گذراندن قرباني، به معبد اورشليم آمده 
حال آنكه چنين عملي از ديدگاه يهوديان، عملي كفرآميز، و . بودند، به قتل رسانده بود

  .شد مصيبتي عظيم محسوب مي
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بود كه سنگ  بهتر ميرا او  ،لغزش دهدمن ايمان دارند ه كه ب را
متي (» دش ميدريا غرق  عردر ق ،گردنش آويخته رآسيابي ب

  .ديگري به جهنم است هل دادنبهتر از  ،در دريا مردن). 6:18
چنين  اين ورود به ملكوت را ،ت كه عيسيآور نيس پس تعجب

 ،النتعميد دهنده تا ا اييحي اياماز و « :دنموتوصيف دشوار 
آن را به زور ن جباراو  ؛شود مجبور ميملكوت آسمان 

تنگ « ،رمودفآور نيست كه  تعجبو  ؛)12:11متي ( 2»ربايند مي
 ؛به حيات استدي ومكه  دشوار است آن طريقي و ؛آن دراست 
چنان  كه آن كساني كم هستند). 14:7متي (» اند ندگان آن كمو ياب
 عزيزآسمان را  ،ارجمندانه قدر آنو  كنند؛به مسيح اعتماد  ژرف
مشاركت ارزشتر از  شان را كم و دست و زندگي كه چشم ،ارندبد
و  ؛است تنگ پس راه .ورندآعيسي در بهشت به حساب  با
و  ؛دهند عيسي گوش مي بسياري به قريباً،ت. اند اندك يروانْپ

» درا بشنوتواند آن  مي هك ؛سخت است كالماين «گويند،  مي
  ).60:6يوحنا (

؛ نه كند بر راه تنگ پافشاري مي. دارد دست برنمي مسيحولي 
 بهو محبتمان  ،ما پاك آنكه دست و چشم در قبالفقط 

 سرسپردگيبلكه  ؛باشداي  ريشهعميق و  ،ه مسيحايمانداران ب

                                                                                         
وت خدا تواند مانعي در پيشبرد ملك خشونت و ستمگريِ انسانها هرگز نمي: مترجم 2

  .كند در اين آيه، عيسي به دشوار بودنِ ورود به ملكوت خدا تأكيد مي. ايجاد نمايد
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و داراييها را نيز هدف قرار  يشتن،خو ،به خانواده مانمفرط
و  اوالدو   زنو پدر و مادر و  ؛آيد  نزد من  اگر كسي« .دهد مي

شاگرد   ،را نيز دشمن ندارد خود  جان  حتي،  و خواهران  برادران
خود   جان  جهان  يندر ا  هر كه«). 26:14لوقا (» تواند بود نميمن 
 » خواهد داشت  را نگاه  آنداني تا حيات جاو، شمن دارددرا 

  را تركخود  مايملك  تمام  از شما كه  هر يكي«). 25:12يوحنا (
از زماني كه اول ). 33:14لوقا (» شود  تواند شاگرد من نكند، نمي

براي  محبتابراز اغلب، يم، حتي هستخدا ملكوت همه، جوياي 
 به نظر تنفر ،دنياچشم در نيز  شناسند، را مي خدا ي كهوالدين

باشند، همان خدا را نشناخته و اگر والدين ما  ؛رسيدخواهد 
را بر  ايشان، سازد ميآنها يافتن نجات  جويايايماني كه ما را 

 ازو دختر را  ،پدر خود ازتا مرد را   ام آمده«: دكرواهد خضد ما 
متي ( » سازمجدا   مادر شوهرش ازا ر  و عروس ، مادر خويش

مان را از  انوادهخكنيم،  از مسيح پيروي مي يآيا وقتپس ). 35:10
پدر  ةاراد  هر كه«: غيرمنتظره استپاسخ عيسي  دهيم؟ دست مي

برادر و خواهر و مادر همان ا آورد، ج هب  است  در آسمان  مرا كه
  ).50:12متي ( » است  من

كه كسي آن و مأموريت خدمت آيد كه  به نظر نمينين چاگر 
د، باشگونه پيامدهايي داشته  شود، اين ميناميده  سرور سالمتي

 .هدف او نيست هم اعتيطايماني و ناا كه صلح با بي ولي بدانيد
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 رنهوگ ؛نابود شوند دايبكه هستند دشمناني  ايماني و نااطاعتي، بي
مورد ، ، كه بخشش گناهان استعيسيپيام وقتي . دننك مينابود 

 هم نفاقو اختالف  به وجود آمدن، گيرد انزجار قرار مي
  د كهبري گمان ميآيا «: دانست و او اين را مي ناپذير است؛ اجتناب

  گويم شما مي  به  بلكه ،ي؟ ن بخشم  بر زمين  تا سالمتي  ما آمده  من
خويشان  والدين و برادران و و شما را«). 51:12لوقا (» را  تفريق

ند به قتل خواهاز شما را  عضيو ب ؛تسليم خواهند كرد و دوستان
پس  ؛ر زمين افروزمدمن آمدم تا آتشي «). 16:21لوقا ( »رسانيد
  ).49:12لوقا (» !خواهم اگر االن درگرفته است چه مي

 ازتواند  تواند به اين چيزها گوش دهد؟ چه كسي ميت كه بسيك
 ،پي بردعيسي  سخنانحقيقت به عمق و  سخنان شادي كند؛اين 

 ؛شما باشد من در خوشيا ت ،ماين را به شما گفت«فرمايد،  كه مي
 نيز،پاسخ عيسي ) 11:15يوحنا ( ؟»و شادي شما كامل گردد

اين او و  ؛است آور ، شگفتنشابرانگيزِ سخن سوالمانند لحن 
وجد نموده  حعيسي در رو« :دهد مي پاسخبا شادي  ،را پرسش
  اين  كه  كنم يم  ، تو را سپاس و زمين  آسمان  مالك ،پدر  اي ،گفت

  و بر كودكان ؛ داشتي  مخفي  و خردمندان  ندانايااز امور را 
  ).21:10لوقا ( »ساختي  مكشوف

اينان  — نكودكا —پذيران، شكستگان، تسليمان  فروتنان، تعليم
 دخواهنو حقيقت و عدالت و محبت را  تقو آوايهستند كه 
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آن  سوخت،واهد خ شاندر درون دلو  ؛خواهند شنيد .شنيد
نه تنها آنها ). 32:24لوقا (گويد  هنگام كه او سخن مي

دست كه  دشخواهند نيز دلگرم  ، بلكهگردند مين خاطر آزرده
را  ندشمكند،  را مشاهده مي ما انسانها وخامت وضع يكس كم،
و  ،فاتح يپادشاه و چون نخواهد كرد؛ سازشاسد، شن مي

  .گويد سخن مي عظيم اي دهنده نجات

  دعا
نه اينكه ماليم . گردان جدي و محكمرا ا مخداوند، 

 برايرا  مانتمايل .شويمنبه آساني دلخور  ،باشيم، بلكهن
ي براي اشتياق. دور نما از ما خود نسبت بهدلسوزي 

 ميلقويتر از آن اشتياق، كه  حقيقت به ما عطا فرما،
پدر، براي . باشدخودمان فطري ما براي تحسين شدن 

شايند ناخو ،بودنشان خشنفقط به دليل اينكه سخنان را 
زيرا وقتي  ،ما را عفو نما. ما را ببخش ،خوانديم
هايشان را  انگيزهدانيم،  هاي مردم را نمي انگيزه

تا از عيسي  ماما را ياري ن. يمانگار ميبدخواهانه 
. ماليم وقتو چه  ؛بياموزيم چه وقت خشن باشيم

زير را  صرف خشم انسانيِكن از اينكه  مانحافظتم
نگذار اما  .توجيه كنيم عيسيمحكم  گفتارِ پوشش
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 يوانيم به موقع، سخننتشويم كه  حريرْ مانندقدر  آن
سخنان خداوندمان عيسي  از. يمبر زبان آورمحكم 
كسي هرگز ! بود شدنين بيني پيشاو چقدر . متحيريم
در مقابلش سر . همتا ندارداو  .تسخن نگفمانند او 

اق او مشت. بنديم و دهانمان را مي ؛آوريم فرود ميتعظيم 
ي كه مايل است، شكلبه هر و  ؛دهستيم كه سخن گوي

او معلم . ما شنوندگاني ساكت هستيم .دسخن گوي
 بهو  ؛گذاريم ان ميروي دهانم دست. بدون گناه است

كه دوست داري، با ما  طور آن پدر، .افتيم مي پاي او
پسرت  اينكه داورتو هستيم، نه  داورما نه . رفتار كن
م شديد يا مالي —به ما رحم كن  .ندكصحبت چگونه 

در نام . ات هدايت فرما و ما را به شادي جاودانه —
  .خداوندمان عيسي، آمين ؛پسرت
  



 

 

  از مردگان  مسيح  چون  كه  دانيم ميزيرا 
 ،و بعد از اين ؛ميرد يگر نميد ، برخاست
  .ندارد  بر او تسلطي وتم

  9:6روميان 

  ؛خدا او را از مردگان برخيزانيد
  .را جالل داد و او
  21:1پطرس  اول
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12 

  پذيرناافنحيات 
  عيسي مسيح رستاخيز

  
؛ 4:15قرنتيان  اول(عيسي مسيح را از مردگان برخيزانيد  ،خدا
تا  والي شهراز  د؛دانستند او مرده بو همه مي). 21:1پطرس  اول

ند، تا دشمناني كه ، تا زناني كه او را به خاك سپردمأموران اعدام
همة آنها . واهمه داشتند و شايعة آن مسيح رستاخيزاز توطئة 

به دروغ،  ،دانستند پس چون اين را مي. دانستند او مرده بود مي
اما را توضيح دهد، مسيح خالي بودن قبر روايتي ساختند، تا 

، بلكه استمرده ناو واقعاً ادعا كنند كه  دنبواين مبناي دروغشان 
). 13:28متي (ند ا هرا دزديد مسيح، جسدشاگردان  گفتند كه مي

براي جانشان را  انسانهاچرا كه  ؛كارساز نبوددروغ، اما اين 
. اندازند طر نميبه خ ،است شاندروغي كه ساخته و پرداختة ذهن

با بايست  مياو ، دشمنان بود كه اگر مي در قبر نبود؛عيسي جسد 
 .دادند ميبه مسيحيت خاتمه  ،عيسيجسد بقاياي وجود 
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شان را  زندگي ،؛ دليرانهبودند زده ي كه به شدت هيجانشاگردان
اعمال (نداختند ابه خطر  است،زنده اينكه عيسي  موعظةبا 

به  ،رسول و يعقوبِ ،مبشر استيفانِ). 15:3؛  32،  24: 2رسوالن 
؛ 60:7اعمال رسوالن (دادند ا از دست شان ر زندگيهمين دليل، 

هم به اجتماع و  شخاصابه هم  ،چهل روز مدتعيسي  .)2:12
اعمال ( ظاهر گشتبودند، پانصد نفر مردم، كه گاه به وسعت 

بيشتر اين جماعت، آنچه را  كه ؛)6:15قرنتيان  اول؛ 3:1رسوالن 
ا لوق(بود ن آسان شانمتقاعد كردنو  كردند ديدند، باور نمي مي

  ).27، 25:20يوحنا؛ 11:24،38
 رستاخيز كه را دادنداين احتمال  ،شاگردان شكاك موقعي كه

 حدسشاناولين  ،حقيقت داشته باشد تواند ميمسيح از مردگان، 
ولي . ه استيا شبح بود ،روح بود كه عيسايي كه ديدند، اين

باطل  مجال نداد؛ و آن را قاطعانهگمان حدس و اين  به عيسي
ر ياواينجا ببه خود را   انگشت«اك فرمود، به توماي شك او .نمود

  من  خود را بياور و بر پهلوي  و دست  ؛مرا ببين  و دستهاي
در و  ؛)27:20يوحنا (» دار  ايمان  بلكه ،مباش  ايمان بي و ؛بگذار
بر  ،زده در حضور شاگردان حيرتعيسي  ،ت ديگرييموقع

. روح نيستشان دهد كه تا به آنها ن ،دورزيخوردن ماهي اصرار 
و دست بر  ؛كه من خود هستم مالحظه كنيددستها و پايهايم را «

روح، گوشت و استخوان ندارد، چنان كه زيرا . ببينيد من گذارده،



 ريفناناپذ اتيح

129  

هنوز از خوشي  چون ايشانو . . .  .استمن  نگريد كه در يكه م
گفت، چيز  يشانابه بودند،  ، در عجب ماندهنكرده تصديق
و از شانة  ،از ماهي بريان پس قدري ينجا داريد؟در ا اكيخور

لوقا (» بخورد پيش ايشان ،پس آن را گرفته. به وي دادندعسل 
43-39:24.(  

دوباره صرفاً  كهبود ن فاني پيكري ،عيسيقيام كردة  پيكرولي 
. ودهمان نب ،حال در عينو  ؛بودبدن  همان. گرفته باشدجان 

د تشخيص دهند كه او همان نتوانست ميكساني كه او را ديدند، 
بدني تبديل يافته  اما. فيزيكي بود يبدن ،بدن وي .عيسي است

مسيحيان، كه در هاي بدندر توصيف  ،پولس رسول. نيز بود
كردة عيسي را نيز توصيف  بدن قيام ،كنند آينده، از مرگ قيام مي

 بقية مردگاني كه به» نوبرِ«چون مه ،مسيح رو كه ز آنا نمود؛ مي
به عبارت ). 20:15 قرنتيان اول(علق هستند، برخيزانيده شد او مت
 تمامي محصول برداشتاز جزيي  كرده، قياممسيحِ بدن  ،رديگ
در جالل آنها را  ،است كه او در واپسين روزديگري  يبدنها

 شكل جسد ذليل«مسيح،  كه گويد پولس مي. خواهد برخيزانيد
ر ومصاو  جيدبه صورت جسد متا  ،دنموما را تبديل خواهد 

ما، كه در آينده از  بدنهاي پس توصيف). 21:3فيليپيان (» شود
در فساد «: شود به بدن عيسي هم اطالق مي د،نخيز مرگ برمي
در ذلت كاشته . خيزد فسادي برمي در بي و ؛شود كاشته مي
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در  و ؛شود در ضعف كاشته مي .خيزد در جالل برمي و ؛گردد مي
روحاني  و جسم ؛شود مي كاشتهي نجسم نفسا. خيزد برميت وق

با اين  و همان بدن است؛). 42:15-44قرنتيان  اول(» خيزد برمي
  .برتر استپرجاللي  شكلبه  ،حال

 ،پس از آن، و اودر طي رستاخيز رستاخيز عيسي،  وقوع پيش از
در طي همة رويدادهايي عيسي  .در كار بودي عظيمي قدرت اله

را در  خود زندگي و مرگ كامالًمنتهي شد، به رستاخيزش كه 
  كسي . را باز گيرم  تا آن  ،نهم خود را مي  جان  من«. داشت كنترل

  دارم  قدرت.  نهم را مي  خود آن  من  بلكه ،گيرد نمي  را از من  آن
- 17: 10يوحنا ( » را باز گيرم  آن  دارم  قدرتو   ؛را بنهم  آنكه 
زمان قبل از اين داشتند تا بر  را كه عزم تهديدهاييهمة  او).  18

چه رسد به حال ، ه بودبه باد تمسخر گرفت ،ودكشته ش شموعود
 وقتي !بمانددر قبر  آنچه كه قصد نموده بود، بر خالف اينكه
برويد و «، فرمود، شتن او را داردكقصد  يسروديشد كه هآگاه 
و   ؛كنم مي  بيرونامروز و فردا ديوها را   گوييد، اينك  روباه  آن  به

» كامل خواهم شد  ميو در روز س  ؛بخشم مي  مريضان را صحت
ناپذيرش  كه پيگير هدف توقف كسي همچوناو ).  32: 13 لوقا(

: دنموبيني  پيش جزييات مرگ و رستاخيز خويش راباشد، 
  كرده  تسليم  مردم  ستده ب  پسر انسان،  گفت  بديشان  عيسي«
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خواهد   ميدر روز س و  ؛و او را خواهند كشت ؛خواهد شد
  ).22:17-23متي (» برخاست
پولس . بود حكمفرما رستاخيز واقعةكامالً بر  خدا، يقدرت اله

او را  چونمسيح عمل كرد،  كه در ،]خدا[ عمل توانايي قوت«به 
و پطرس  ؛)19:1-20افسسيان (اشاره كرد » از مردگان برخيزانيد

» نگاه دارد او را در بند] وتقدرت م[محال بود كه «، گفت
   ).24:2اعمال رسوالن (

و  والز بيبه حياتي  ؛ وگذشت از مرگبا قدرت مطلق  مسيح
كاهن اعظمي  ،»قوت حيات غيرفاني« هعيسي ب .قدم نهاد انپاي بي

مسيح از چون «). 16:7عبرانيان ( استهميشه زنده كه  ،گشته
بر او وت م ،و بعد از اين ؛ميرد يگر نميمردگان برخاست، د

سرافراز  غايتاو را بنيز خدا «). 9:6روميان (» ي نداردتسلط
» جميع نامهاست، بدو بخشيدوق از ف را كهو نامي  ؛نمود

و را جالل او  ؛خدا او را از مردگان برخيزانيد« ).9:2فيليپيان (
قبل از  چه ،از مردگان رستاخيز عيسي). 21:1پطرس  اول(» داد

ظهور پرجالل قدرت  ، از آن بعدچه و  ،اش طيدر  وقوعش، چه
  .بودالهي 
 از يابتبه ن ،اش را همة كارهاي آينده ،رو رستاخيز عيسي از اين

او  حاكميتاقتدار و : كارهايي از جمله ؛كند قومش تضمين مي
به اش  شفاعت كاهني؛ )18:28متي (چيز در عالم هستي  بر همه
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 اول(خداي پدر  شفاعت او نزد؛ )34:8روميان (ما  نيابت از
او با ما تا  ةمحافظت كنندتسلي دهنده و ؛ حضور )1:2ا يوحن

به  پرجاللش بازگشت واپسين و؛ )20:28متي ( عالمانقضاي 
را  خدا«همة آناني كه كيفر دهد و  ؛بخشدآرامي ما را تا  ،زمين
اطاعت مسيح را عيسي  ما و انجيل خداوند ؛شناسند نمي
  ).7:1-8: تسالونيكيان دوم( »كنند نمي

مرگش براي ما  بارا كه  همة بركتهايي ،رستاخيز عيسي ،بنابراين
صليب را  بسنده بودن رستاخيز او،. دساز مي قطعي، مهيا ساخت

را ايمان از طريق شمردگي ما  عادل و قطعيت نيقي ،كرده تثبيت
و به  ؛به سبب گناهان ما تسليم گرديد] عيسي[«. كند مهر مي
جملگي ). 25:4ان رومي(» ما برخيزانيده شد دل شدنسبب عا

به سبب  ،خريداري شدهكه با خون مسيح  ،هاي خدا وعده
براي  .دگردن ميآنِ ما  در ابديت جاودانه ازرستاخيز عيسي، 

، ايمان شما است مسيح برنخاستههرگاه «: گناهان بخشش نمونه،
قرنتيان  اول(» هستيد ن خوددر گناها تاكنونو شما  ؛باطل است

، واقعي گناهان بخشش رو از اينو  ؛است خاستهبراما او ). 17:15
» بكند ]ما را[ تا شفاعت ،زنده است ماًيدا«او . است هميشگيو 
  ).25:7عبرانيان (

اگر و «. دخيزان ميبرخودش ما را با  ،كردهقيام  مسيحِ، انتهادر 
، شما ساكن باشد مردگان برخيزانيد، درروح او كه عيسي را از 
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خيزانيد، بدنهاي فاني شما را نيز او كه مسيح را از مردگان بر
» ساخت، به روح خود كه در شما ساكن استخواهد  زنده

در  هر آينه، متحد گشتيم اوبر مثال موت اگر «). 11:8روميان (
درست ). 5:6روميان (» چنين خواهيم شدنيز ت وي قيام

مرگ پس  هايچنگالرا از  شيي خوطور كه عيسي زندگ همان
مردگان از  ،هستند از آنِ ويكه را ناني آ به همين شكل،گرفت، 

من «: دهد مي اي وعده چنين، دارانهمة ايمان هاو ب. يزاندخ ميبر
بنابراين ). 40:6يوحنا (» او را خواهم برخيزانيد ،پسينروز بازدر 

 هانآ. كند تضمين مينيز را  ايمانداران به اورستاخيز  ،رستاخيز او
مكن نيست كه ديگر م«. ايمن هستند ، در جاللْچون اوهم

 ،هانايبر «). 36:20لوقا (» پسران قيامت هستندچون كه  ،بميرند
  ).6:20مكاشفه (» ندارد تسلط موت ثاني

، با شادي او ة مسيحدسان قيام كرده و كمال يافتمق كه اي لحظه
 يافت؛خواهد  بازتاببه خودش جاللِ مسيح ستايند،  ميرا 

رفتن به حيات فناناپذير  جاللي كه در قدرت قيام او از مرگ، و
 از اين هدية ابديِكساني چه . و اقتدار مطلقش نمايان است

و  من قيامت«: دهد برد؟ عيسي پاسخ ميخواهند  بهرهحيات 
» نخواهد مردتا به ابد  ،دورآهر كه به من ايمان . حيات هستم

  ).25:11-26يوحنا (
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يسي به رستاخيز ع توان مي ،يديگر خيحقيقت تاريمانند هر 
شهامت موعظه  ،شاهداناعتبار اما هنگامي كه خدا . شك كرد

، انجيل ، تأثيرات انجيل، انسجام پيامهاكردنشان، بيهودگي مخالفت
و جالل  ، كه فراگير است؛مسيحي بينيِ جهان ه بودنبسند

، وقتي خدا همة اينها ،گيرد يرا در دست مروحاني عيسي مسيح 
، قادر است ذهن دگير ز اينها را در دست مياو بيش 
زماني كه خدا ما را از رخوت . را باز كند انكشكا ترين سرسخت

، به »جالل مسيح تجلي بشارت«و با  ؛كند بيدار مي مان ايماني بي
درخشش  در كنار، آنچه )6، 4:4قرنتيان  دوم(تابد  مي مانذهن

رستاخيز اوست شكوه، كنيم نج وي مشاهده مير شديد.  

  دعا
ستاييم كه توانمندانه پسرت  را مي توجالل، پر پدر 

ستاييم كه  تو را مي. عيسي را از مردگان برخيزاندي
 .شده استد، سنگ زاويه كه معماران رد كردن سنگي

مرگ . انگيز است ما حيرت ؛ و در چشماين كار توست
پيش  ،آخرين دشمن ما! توانست او را نگه دارد نمي
ط كرده قدرت تو در پيروزي عيسي بر مرگ، سقو روي
 و ايم؛ گشتهآزاد  ديريناين دشمن  و ما از ترس ؛است
معناي به ما عطا فرما تا در همة غنايي كه خدايا،  حال
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تمامي اقتدار در . رستاخيز عيسي است، زيست نماييم
و هيچ  ،هيچ قدرت. اوست از آنِ ،آسمان و زمين

به او اعتماد  وقتي .چيره شوداو  تواند بر دشمني نمي
. شود تمام ميما  خيرتبه  چيز همهدر انتها كنيم،  مي

 واقع نشده چيزي كه در انتظارش هستيم، بهترينهنوز 
دمدمي دي و يناام و دلواپسي، ترس و پس پدر. است

توجه ما را به واقعيت . دور كن مان از زندگي بودن را
هرگز . متمركز نما ،يح بر مرگمس يقطعي پيروزنهايي 
لمگير، كه تو نامي برتر از عا جاللِاين از حس نگذار 

يا آن را  مانده،قاصر  اي، به عيسي بخشيده ،هر نامي
زندگي روزانة ما عملي را در  امراين  .فراموش كنيم

 ي از كوچك وهر شخصروزي  ينيمب مي كه ساز، چنان
 ه ودكر از مرگ قيام كه ،همة امتها داورآن با  ،بزرگ
و قوت در رحمت  .د شدرو خواه به رو است، پيروز
اي . به ما عطا فرما توأم با دلشكستگي شهامتي عيسي،
 مودنعيان ن به جهت مان خواهيم زندگي مي پدر،

كنيم  دعا مي. به حساب آيدصرف شده، و عظمت او 
در نام  .به جهت اين هدف، با تمام قوتت در ما كار كن

  .آمين ،عيسي
  



 

 

 زيرا چون برق كه از يك جانب زير«
زير ديگر جانب  تا ،المع شدهآسمان 
پسر انسان در  شود، درخشان مي آسمان

ول اليكن  .خواهد بود همچنينخود يوم 
  ».بسيار بيند تازحم الزم است كه او
  24:17-25لوقا 

 قوت با فرشتگانِاز آسمان خداوند عيسي 
  .در آتش مشتعل ؛ظهور خواهد نمود ،خود

  7:1-8تسالونيكيان  دوم
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13 

  نجي ماو م ي عظيمظهور جالل خدا
  بازگشت ثانوي عيسي مسيح

  
ه ب«در جسم و خون شريك شد تا  ،مسيح آمداولين مرتبه كه 
كه را و آناني  ؛سازد تباهرا وت ، صاحب قدرت موساطت موت
آزاد  ،بودند گرفتار بندگي ميد تمام عمر خو تاز ترس مو

تا  ،ظهور خواهد كرد بار ديگرو ا). 14:2-15 عبرانيان(» گرداند
عبرانيان ( بخشد رهايي هستند، شدر انتظاركه مشتاقانه را آناني 
28:9.(  

پذيرفته بوديم، به شكل ايمان آنچه را با كه  رسد زمان فرا ميآن 
ايمان  هب« كنونزيرا ا .عيني و ملموس، به چشم خواهيم ديد

وقتي شيپورِ  اما). 7:5قرنتيان  دوم(» ديدار ه، نه بكنيم رفتار مي
چشم بر و ما در  ؛دنيزخبر دگانكه مري هنگام، آخر نواخته شود

وقتي جالل ، )52:15قرنتيان  اول(يم وش دگرگون ينزد  هم
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و  ة بصيرتديدانگيزي درك نماييم،  مسيح را به شكل حيرت
  .پيوندند م ميبه ه ،فيزيكي ديدة

 بينيم مي» ]نمادل[ انچشم«مسيح را با  ،زيرا در حال حاضر
تجلي «تا  ،سازد مي منورخدا قلبهاي ما را ). 18:1 افسسيان(

). 6، 4:4قرنتيان  دوم( را به ما عطا كند» مسيح جالل بشارت
پس اگر ). 27:11متي (» پدر جز هبشناسد،  كسي پسر را نمي«

عيسي به پطرس  آنچه ،كنيم هده ميمشارا جالل پسر اكنون 
جسم و خون اين را بر تو «: كند مي ما هم صدقدربارة  فرمود،
). 17:16متي (» بلكه پدر من كه در آسمان است ،نكرده كشف
در آينه جالل خداوند را «، دهد امري روي ميچنين وقتي 

  ).18:3قرنتيان  دوم(» نگريم مي
پولس آن را . بينيم ينمولي جاللي وجود دارد كه اكنون آن را 

»و  ،ي عظيمخدا جالل تجلي« .نامد مي» ما اميد مبارك
رنج  ،در ابتدا ).13:2س طتي(» ما عيسي مسيح دهندة خود نجات

 شد ديده ميچشم ايمان  باتنها  ش،و مكاشفة جالل ،پسر انسان
 آيد ميجاللي  ،انتهاي اين عصردر  ،اما). 23، 18:1قرنتيان  اول(

از يك كه  چون برق«. بينند با چشم عادي ميا آن ركه همه 
 درخشان تا جانب ديگر زير آسمان ،المع شدهآسمان  جانب زير

ليكن اول  .چنين خواهد بودهمخود  يوم، پسر انسان در شود مي
  ).24:17-25لوقا (» بيندبسيار ت ازحمالزم است كه او 
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از ارها بارها و ب القدس، مقدس، كه با الهام روح كتابنويسندگان 
پسر «. برند گويند، از جالل نام مي سخن مي بازگشت مسيح

متي (» آيدبا جميع مالئكة مقدس خويش  ،خود جاللِانسان در 
 همةبا  ها، بلكه بعضي از فرشتهبا نه فقط پسر انسان ). 31:25
مكاشفه (» كُرورها كُرور و هزاران هزار ،عدد ايشان« ؛آيد مي آنها

  .دنخواهد مانآسمان باقي  درهم يك فرشته ). 11:5
خواهد  خودجالل  بر كرسي«آيد،  و هنگامي كه پسر انسان مي

سلطنت خواهد  ،پرجالل كرسيِو از آن  ؛)31:25متي (» نشست
ي سلطنت و ترق. . . ت بر دوش او خواهد بود سلطن«. كرد

» تا ابداالباد ،به انصاف و عدالت ،نخواهد بود اسالمتي او را انته
  ).6:9-7اشعيا (

 اما چون). 31:25متي (آن جالل، جالل پسر انسان خواهد بود 
اين  ،پدر يكي هستندو و او  ؛پسر انسان، پسر خدا نيز هست

آمدن ). 27:16متي (نيز خواهد بود » جالل پدر خويش«جالل، 
پطرس  اول(د وش ميناميده » وي جالل«كاشفة م صريحاً ،او

شريك در جاللي « ،رانكه همة ايماندا گويد پطرس مي و ؛)13:4
  ).1:5پطرس  اول( دنباش مي »كه مكشوف خواهد شد

» ]نمايند مي[وجد شادي و « در آمدن وي كه شادي مقدساني
 آشكار و ستايش جاللِ گرامي داشتن شادي، )13:4پطرس  اول(

تا در مقدسان خود « ،آيد او به اين دليل مي. خواهد بود مسيح
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» ، در آن روزدكننتعجب  از او ناايماندار ةمهو در  يابد؛ جالل
  ).10:1تسالونيكيان  دوم(

رييس  زآوا«؟ چه خواهد بود ،همة اين جالل و نمايان شدن
 ،شدهآسمان چون طوماري پيچيده و . . . ر خدا صوو  ،فرشتگان
» منتقل گشتو هر كوه و جزيره از مكان خود  شد؛ از جا برده

 جالل،اين ايان شدن نم). 14:6؛ مكاشفه 16:4تسالونيكيان  اول(
 با فرشتگانِاز آسمان خداوند عيسي «. آتش داوري خواهد بود

دوم(» در آتش مشتعل ؛دنموظهور خواهد  ،خود قوت 
و  او جمع خواهند شد؛ حضورامتها در همة ). 7:1تسالونيكيان 
از  ،رسيد دنخواه  جاوداني  هالكت قصاص  به« انغيرايماندار

). 9:1تسالونيكيان  دوم(» او  تقو  حضور خداوند و جالل
و  ها مغارهدر «را  خود زيردست،و بردگان  ،دنياپادشاهان 

ها بانگ  و به صخره ؛پنهان خواهند كرد» هاي كوهها صخره
غضب  از مخفي سازيدو ما را  ؛بر ما بيفتيدكه «ورد، آبرواهند خ
كه  ،واهد شدظاهر خ يند يبآن «).        15-16               :6مكاشفه ( »برّه

 دوم(» هالك خواهد كرد خود نفس دهانو را به خداوند ا
او را آناني كه  و هر چشمي او را خواهد ديد«). 8:2تسالونيكيان 
» امتهاي جهان براي وي خواهند ناليدو تمامي  نيزه زدند؛

  ).7:1مكاشفه (
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ديگر مسيح بار «. نجات نيز خواهد بود ،آمدن خداوند اما جاللِ
 ؛ظاهر خواهد شد ،باشند براي كساني كه منتظر او مي ،بدون گناه
رييس فرشتگان، و  زآوا«در ). 28:9عبرانيان (» نجات به جهت

گاه ما  آن. مردگان در مسيح اول خواهند برخاست. . . خدا  صور
تا  ،م، با ايشان در ابرها ربوده خواهيم شدباشيكه زنده و باقي 

  ).16:4-17تسالونيكيان  ولا(» كنيم استقبالخداوند را در هوا 
، »مطيع خود بگرداندچيز را  كه همه خود تر حسب عمل قوب«
جسد « صورترا به ا محالِ  مريضو بدنهاي رو به زوال  او

در  اي، هدر لحظ«). 21:3فيليپيان (د نموخواهد » تبديل» «مجيد او
 و خدا«). 52:15قرنتيان  اول(» تبدل خواهيم شدمما  ،لعينيا فهرطُ

بعد از آن و  ؛از چشمان ايشان پاك خواهد كردرا اشكي هر 
» ودنمنخواهد رو ديگر  ،درد و ناله وو ماتم  ؛بودنخواهد  موت

  ).4:21مكاشفه (
فيضش به  غيرت او براي ارج نهادن ،از همه تر شايد پرجاللو 

 شريكبا كسي را  جاللعطا كنندة فيض است؛ و اين او  .است
  آن  اميد كامل«گويد،  به ما مي پطرس به روشني. شدنخواهد 
 ،شما عطا خواهد شد  به  مسيح  عيسي  ةدر مكاشفرا كه   فيضي
خواهد  هيز شبآن فيض به چه چيو  ؛)13:1پطرس  اول(» بداريد

  آن  حاله ب خوشا«: توصيف نمود يمثلدر آن را ؟ عيسي بود
  به  آينه هر. را بيدار يابد  يد، ايشانچون آ  ايشان  آقاي  كه  غالمان
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 و ؛نشانيدرا خواهد  ايشانخود را بسته، كمر   كه  گويم شما مي
 ،آن فيض). 37:12لوقا (» خواهد كرد  خدمترا   شانپيش آمده اي

كند؛ و خود عطا  به ما خدمتگزاري مي است كه خدايي فيض
  .ابديتكنندة آن فيض است، تا 

ر است، بزرگت يك كدام«، پرسيداز شاگردانش عيسي در شام آخر 
كه  نآنيست آيا  ند؟ككه خدمت  نشيند يا آبه غذا نآن كه 

لوقا (» شما چون خادم هستممن در ميان  ليكن؟ نشسته است
از چه . خواهد بود چنين ابديت سراسر بنابراين،و  ؛)27:22

 است كه جالل كسب ؟ زيرا عطا كنندهسبب چنين خواهد بود
صاحب  او ي كه فقط خودفيض مسيح هرگز جاللِ. كند مي

  خدمت  مردم  از دستو «. كرد خواهدواگذار ن اختيارش است را
اعمال رسوالن (» باشد  چيزي  گويا محتاج  كه ،شود نمي  كرده

منداني داشته  بهره ، تاردبه اين منظور خلق كانسان را او ). 25:17
جاودانه  كه بخشايندةو او  ؛نهند ارجاو را  سخاوت كهباشد 
 ي آفرينش،از ابتدا. درسانخواهد  را به انتها ريختاخودش  ،است

» جالل فيض خودستايش «: ن استيهمهدف وي  ،انتهابه تا 
سر تعظيم فرود آورده، و مسيح را  بياييد). 6:1افسسيان (
تاج عدالت براي  ،بعد از اين«. يمباشظهور او مشتاق  و ؛يمپرستب

به من  عادل در آن روز رِداوشده است، كه خداوند ِ حاضرمن 
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ظهور او كه  كساني همةبه نيز ، بلكه فقط و نه به من خواهد داد؛
  ).8:4تيموتائوس  دوم(» دارند را دوست مي

  دعا
ما . توجهي به آمدن پسرت ما را ببخش بي پدر، به سبب

يا براي  ،انتظاري را مشتعل نگه نداشته چراغهاي چشم
 يتعمر. ايم روغن اشتياق در اميد نخريده ،امادبازگشت د

 ؛ايم خريده گاوهايي. مبه آن بنگريايم تا  رفتهو  ،خريده
بر قد و وزن آنها وقت صرف  كردن چه به و چه به درو 
 ،بيشتر از آمدن پسرتو  ؛ايم زدواج كردها. كنيم مي

به . ببخشرا ، ما اخداوند. هستيم همسرمانمشتاق 
به تو و  تمايالت سرگردانمان،بيحرمتي كه  سبب

اما خداوند، ما . سفيمدهند، متأ نشان ميخادمت عيسي 
. آييم ياري به سوي تو ميطلب و براي  شتاق تغييريم؛م

 اوما را به جالل  چشم. ما را به مسيح مايل گردان قلب
اميدي «را  مان و منجيعظيم،  يظهور خدا. بگشا
شاد، اميدي خشنود  ياميد ؛بساز ماندر قلب» مبارك
تا  سبب شو. نيا بشكنما را به اين د اعتياد. كننده

بر امور باال، جايي كه مسيح در دست راست ذهنمان را 
اميد «حكم پطرس را كه اين  .، بياراييمتو نشسته است
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فرا   مسيح  عيسي  ةدر مكاشف  را كه  فيضي  آن  كامل
 را از تشويشهايي كهما  .ورآما به عمل در  ،»رسد مي

زاد آ ،استي دنيوبه شرايط  مفرط ناشي از وابستگي
اهل  تبديل نما، كهپرشور اي از افراد  دستهما را به . كن

نمودن آرمان محبت هدف و براي  دل به دريا زدن
جاودانگي را به تن  ،دانيم اين جسم فاني زيرا مي باشيم؛

بدن  چونبه بدني  ،و اين بدن حقير ؛خواهد كرد
پدر، تو را دوست . پرجالل مسيح تبديل خواهد شد

 به ما عطا فرما تا. دوست داريمپسرت را ظهور . داريم
براي جالل فيض از خودگذشتگي  آزاديِاميد  در

  .در نام عيسي، آمين .زيست نماييم ،عظيمت
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  پايان سخن
  باشيم؟ يقين داشتهتوانيم دربارة عيسي  چگونه مي

  
نويسندة انگليسي،  ؛يسيلو. اس. سي گذشت،در ميانة قرني كه 

  :رسيد يقيناين به دركي صحيح از  آوري حيرت به شكل
 سخن گويد آن گونه وباشد؛ خاكي انسان فقط ي كه صرفاً انسان

. باشد بزرگ معلم اخالقي  تواند يك نمي ،سخن گفتكه عيسي 
يك تخم ويد بگشخصي كه  حددر  ،خواهد بود مجنوناو يا 

 جهنمكه جايگاهش  است، شيطان يا ؛ وستمرغ پوست كنده ا
احمق  عيسي يك فرداينكه  به حسابتوانيد  شما مي .باشد مي

بر او بيندازيد و به توانيد آب دهان  مي ؛دهانش را ببنديد است
يا  ؛ واز بين ببريداو را است  اين عنوان كه روحي شرير

اما . خوانيدبو او را خداوند و خدا  ؛پاي او بيفتيد توانيد به مي
ي معلماو را كه  پوچحرف اين با چنين نباشيم كه  بگذاريد
ا ه ماين انتخاب را باو . گذاريمباحترام  يوانيم، به وبخ بزرگ
  1.يت او اين نبودناصالً  .ه استنداد

                                                                                         
1 C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1952), p. 56.  
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باز  ،اما مردم. دشنخواهد  آموز ما دست عيسي به بيان ديگر،
شخصيت  پسندند، طور كه خود مي ، تا آنكنند مي ن كوششيچني

عيسي دربارة هر كسي رسد  به نظر مي. مسيح را تعريف كنند
دربارة  خواهيم وقتي مي ،بنابراين .داردبراي گفتن  چيزي ،مسيح

 هددكه نشان  ،كنيم يم چين دست اي به گونه صحبت كنيم، او
محسوب  يخوب يازامت اين ،دنيا تمامدر . ماست هوادار مسيح
سازش  ي كهيعيسااما  ؛عيسي طرفدار شما باشد كه شود مي
و مطابق با  ياصل عيساي ، وآموز نيست دست ،دكن نمي
عيساي  بلكه مقدس است، برايمان امتيازي در بر ندارد، كتاب

 ،يا سكوي سياسي ،كه با مذهب مطلوبِ ماست، اي تعديل يافته
  .باشدمتناسب  يا شيوة زندگي ما

در مقطع كارشناسي ارشد  ،آلمانكشور ر دكه  1970 دهة در
 عيسي كردم كه مي مطالعه، كتابي را بودممشغول به تحصيل 

 برداشتي به اصطالح، كتاب، آن. نام داشت 2براي ملحدان
از تعليمات  آن كتابداشت بر. زندگي عيسي بود ماركسيستي از

راطي و افي جنبشفراخوان به ، وي اتتعليم عيسي اين بود كه
 به تمام و كمالبه سرسپردگي فراخوان  ؛است نظامعليه  تندرو

امعة ج طلوع يعني، جنبش ماركسيزم؛ لكوتم آن به اصطالح
  .نوين

                                                                                         
2 Milan Machove, Jesus für Atheisten (Stuttgart: Kreuz Verlag, 1972).  
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ايمان  به خداونديِ عيسي كه مردميدر ميان عجيب است كه 
پيروي  ياست؛ و از وو خدايشان ا كه كنند ؛ و باور نميندارند
. بگويددربارة او چيز بدي خواهد  ميكس ن تقريباً هيچكنند،  نمي

استفاده از آنها بله، : صادق استنيز  در مورد صليبهمين امر 
بر روي خواهد  نمي كس اما هيچ ست؛يورآالت زيباز قالبدر 
، مردم تنها صليبهاي مورد عالقة. بميرد صليبها از آن ييك

كه است واضح  ،بنابراين. است آموز و اهلي دست يصليبهاي
انگيز خواهد بود كه به  نين دسته از افراد، مخاطرهبراي چ

بر  ين بود كهااش  زندگيكل  هدفه ك دنايمان آورشخصي 
  .بميرد آن صليبهااز  ييكروي 
گونه كه واقعاً بود و هست بشناسيم؟  را آن مسيحتوانيم  آيا مي

در  پيشكه دو هزار سال  بشناسيمرا شخصي  توانيم چگونه مي
ي حيات باكه ادعا كرد  آن ،كرد ميگي زند اين جهان خاكي

امروز زنده است؟  ،رو و از اين ؛برخاستناپذير از مردگان فنا
گويند  آنها مي. او را بشناسيد يدتوان گويند نمي ميمردم  برخي

او وجود به  ترسيسد و مدفون است؛، عيساي واقعي در تاريخ
كه ند آنها معتقد. گرا نيستند چنين شك اين بعضي ديگر،. ندارد

 موثق است؛مقدس ثبت گشته،  در كتاب ،زندگي عيسي آنچه از
قابل راهنمايان پولس رسول، و مفسران اولية آن، از جمله 

  .دهستن امروزي منتقدان ي نسبت بهاعتمادتر
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 مقدس كتاب ي كهتوانيد مطمئن باشيد كه تصوير اما چگونه مي
پيش ر ددو مسير را درست است؟ مردم دهد،  مي ارائهعيسي از 
قرار  شانزير پاي ايمان كهرا بودنِ زميني  محكمگيرند، تا  مي
 ،مسير جستجوي تاريخي دقيق است ،يكي. بررسي نمايند ،دارد

من اين مسيري بود كه  .بزنداصالت سوابق تاريخي را محك تا 
مقطع كارشناسي و  ،ام در دانشكدة الهيات در طي سالهاي سازنده

با وجود تمامي . دنبال كردم هكدو تدريس در دانش ،ارشد
 بر اين اعتقاد هراسخان هموارهزها، كشمكشهاي ايمانم در آن رو

جديد  عهداسناد موجود است كه بتوان به داليل خوبي  كهبودم 
در امروزه كتابهاي قانع كنندة بسياري . اعتماد كرددربارة عيسي 

كه اين  ؛عموميهم و  ي،پژوهشهم ، دنوجود داراين مورد 
  3.دبخشن ان را تقويت مياطمين

                                                                                         
 .ه بدان اشاره نموده استفهرست كتابهايي كه نويسند: مترجم 3

F. F. Bruce, New Testament Documents: Are They Reliable? (Downers Grove, 
IL: InterVarsity Press, 1984); Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of 
the Gospels(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1987); Paul Barnett, Is the 
New Testament Reliable? A Look at the Historical Evidence (Downers Grove, 
IL: InterVarsity Press, 1993); Gregory A. Boyd, Cynic Sage or Son of God? 
Recovering the Real Jesus in an Age of Revisionist Replies (Grand Rapids, MI: 
Baker Book House, 1995); Gary R. Habermas, The Historical Jesus: Ancient 
Evidence for the Life of Christ (Joplin, MO: College Press Publishing Company, 
1996); Michael J. Wilkins and James P. Moreland, eds., Jesus Under Fire: 
Modern Scholarship Reinvents the Historical Jesus (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishing House, 1996); Luke Timothy Johnson, The Real Jesus: 
The Misguided Quest for the Historical Jesus and Truth of the Traditional 
Gospels (San Francisco: Harper, 1997); Lee Strobel, The Case for Christ: A 
Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus (Grand Rapids, 
MI: Zondervan Publishing House, 1998. 
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هنوز مسير  ،دانشكدههستم، تا مدرس كليسا كه شبان  اما اكنون
اغلب در حقيقت، . نهم را ارج ميتحقيقاتي  تاريخي و پژوهش

 كثرام كه آگاه بيشتر حال،، اين وجود با. متكي هستم هابر آن
تا همة  نخواهند داشت هرگز وقت يا ابزار آن را ،مردم دنيا
گر عيسي ا .را پيگيري كنندجديد  عهد معتبرو ي ختاريشواهد 

پسر خداست، اگر براي گناهان ما جان داد و از مردگان 
از  پسدو هزار سال ، كه مقرر كردنين چو اگر خدا  ؛برخاست

مسير بايست  د، پس ميايمان بياورنبا داليل موجه مردم  آن،
مسيري ، براي شناخت عيساي واقعي وجود داشته باشدديگري 

  .هو موشكافان ،تاريخي، دانشگاهي هشپژواز  بيش
مسيري كه من در اين كتاب دنبال . مسير ديگري وجود داردبله، 
حقيقت  كه ،شود آغاز ميراسخ  اعتقاداين با مسير  اين. ام كرده
نظر عجيب به  ،در واقع .را تأييد كندخودش  قادر است الهي
آشكار  ،عيسي مسيح ؛خدا خود را در پسرش كه رسيد مي
كرد،  مقدس الهام مي و شرح آن مكاشفه را در كتاب ؛نمود مي

آگاه آن از ساخت تا  براي مردم عادي فراهم نميراهي ولي 
عيساي واقعي  قطعي شناخت معموليِمسير  ،ساده به بيان .شوند

است،  مكشوفمقدس  كه در كتاب طور آنعيسي، : اين است
بايي روحاني است؛ زيكمال و صاحب  ؛ يعني،است داراي جالل

. به چشم آيد بديهيبه شكلي  تواند مي جالل اين حقيقي بودن و
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بديهي كامالً واضح و  ،نگريم مي خورشيد اينكه وقتي بهند مان
يا  ؛است و تاريك نيست روشن دانيم خورشيد، است كه مي

شيرين است و ترش طعمش  دانيم كه مي ،مانند چشيدن عسل
يل و برهان لد زنجيرة طوالنيگيري،  بين فرضيه تا نتيجه. نيست

و  ؛است حق كه اين شخص واضح و روشن است. وجود ندارد
  .جالل خداست جالل او

قرنتيان  دومرسالة در اين مسير شناخت عيسي را  ،پولس رسول
  :دهد ميشرح  6-4:4

كه   ،است  را كور گردانيده  ايمانشان بي  هايفهم  جهان  اين  خداي
ايشان را  ، خداست  صورت  كه  ،مسيح  جالل  تجلي بشارت مبادا

 ،ديدرخش  نور از ظلمتا ت گفت  كه  زيرا خدايي. . .  روشن سازد
خدا   جالل  تا نور معرفت ،درخشيدما   در دلهاي همان است كه 

  .داز ما بدرخش  مسيح  عيسي ةدر چهر

سخن توجه كنيد كه پولس از روشنگري خدا در دلهاي ما 
خدا در   جالل  معرفت« تا ،)كه در كار خلقت انهمچن(د گوي مي
صحبت او دربارة مردمي . نماييم كدررا  » مسيح  عيسي  ةچهر
پس . اند هرگز عيسي را نديده ،تاريخي در آن مقطعكه  كند مي

باشند؟  يقين داشته اش و درباره ؛ناسندتوانند او را بش چگونه مي
ه در انجيل، از گفتاري است ك، بينند ميبه اصطالح كه  آنچه

او موعظه  دربارةمسيح رسوالن عيسي تصوير شده، و يا 
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نوري كه خدا  همراه با ،تصويراين  كه گويد پولس مي. اند نموده
جالل « :گيرد شكل واقعيت به خود مي ،تاباند مي» ما دلهايدر «

  .»صورت خدا ،جالل مسيح«يا  ،»خدا در عيسي مسيح
اين مسير را است كه دو چيز  د كهشوي ميمتوجه اگر دقت كنيد، 

اين كه  است؛يكي واقعيت جالل عيسي مسيح . سازد مي هموار
مقدس  در كتاب تصويرسازي كه از مسيحاز طريق جالل، 

كه چشم  ،ديگري كار خداست. ددرخش ميصورت گرفته است، 
 اين. شاهده كنيما اين جالل را مت ،گشايد دل نابيناي ما را مي
به اصطالح متفاوت از آن است كه خدا  بسيارگشودن چشم دل، 

خدا  ،تر بيان دقيقبه  .است ، حقيقتمقدس كتاب كه ويدبگبه ما 
 مقدس كتابدر  واقعاًببينيم كه را  چيزيسازد كه  ما را قادر مي
در گوش ما  فرضاً اگر خدا. اين تفاوتي مهم است. وجود دارد

اه آن گ ، آنمقدس حقيقت دارد كه عيساي كتاب كرد ميزمزمه 
اما  .شد ميچيز به آن وابسته  و همه بود ميقتدار نهايي ا ،زمزمه

و نه آن  ؛بينم مقدس مي ست كه در كتابااين نه آن مسيري 
اقتدار نهايي از آنِ خود  بلكه. كنم كه من دنبال مياست مسيري 
  .ستا مقدس اش در كتاب الهام شدة الهي و تصوير ،عيسي

كه دعا خواهم  ت كه از شما نميين اسچنتأثير عملي اين مسير 
بتوانيد  گاه و آن ،بشنويداز جانب خدا  نجوايي خاصكنيد تا 

از  ،در عوض. ، يا نهاقعي استآيا عيسي وكه تصميم بگيريد 
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. به او نگاه كنيد. مقدس بنگريد خواهم به عيساي كتاب شما مي
دال بر تأييد و سخني تا  ،نبنديدبه اين اميد را  انتانمچش

آنها را و  ؛چشمان خود را باز نگه داريد ، بلكهيدبشنو ،تصديق
پر  است،دسترس در مقدس  كه در كتاب ،يسيعكامل تصوير با 

كنيد،  مياعتماد  وندو خدا به عيسي مسيح چون خدا اگر. سازيد
را در او  كماليو  ،به اين سبب خواهد بود كه جالل الهي

 —كه هست چيزي است  همان ،كنيد كه به وضوح مشاهده مي
  .و راستين حقيقي

كتابهاي . شود ناميده مي» القدس شهادت روح« ،گاهي اين مسير
 گونه توصيف اينرا  اين شهادت ،تمسيحي تعليمقديمي 

كه  ،مقدس و به واسطة كتابمقدس،  كتابروح خدا با « :كنند مي
انسان دهد، به تنهايي قادر است كامالً  در قلب انسان شهادت مي

نكته به اين  حتماً 4».ند كه اينها همان كالم خداستك متقاعدرا 

                                                                                         
4 The Westminster Larger Catechism  جان كالوين چنين توضيح  ،4سوال شماره

القدس، برتر و كاملتر از  شهادت روح: القدس بدين شكل است شهادت روح«: دهد مي
را كه خود خدا به تنهايي، در كالمش شهادت داده است؛ هر دليل و برهاني است؛ چ

بر كالم  ،انسان القدس در قلب تواند كالم خدا را بپذيرد، مگر اينكه روح انسان نمي ليو
القدسي كه از زبان انبيا سخن گفته است، بايد در قلبهاي  همان روح. خدا شهادت دهد

ه انبيا وفادارانه و با امانتداري، اوامر ما فرو رفته، جاي گيرد، تا ما را متقاعد نمايد ك
القدس ذهن انسانها را روشن نسازد، آنها  زيرا تا زماني كه روح. اند الهي را اعالم نموده

  .همواره در شك و ترديد خواهند بود
The Institutes of the Christian Religion , I, vii, 4, ed. John T.Mc Neill 
[Philadelphia: The Westminster Press, 1960], P. 79). 
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 به واسطةو مقدس،  كتاببا « ،القدس روحكه وجه كنيد ت
از كنار او . كند متقاعد ميشخص را است كه » مقدس كتاب
هاي شخصي دربارة كالم خدا  مكاشفه ، تاگذارد مقدس نمي كتاب

 كوري عداوت و سركشي را القدس، روح. ندكرا جانشين آن 
تا  ،گشايد چشم دل ما را ميترتيب  بدينو  ؛كند رفع مي

زيبايي الهي مسيح را مشاهده و بديهيِ  آشكار درخشندگي
  .يمنماي

بنا بر  ،عيسي را تصوير اين بوده است كه سعيِ من ،بنابراين
از جنبة تاريخي استدالل  .مبگذاربه معرض نمايش مقدس  كتاب
و من در  اند؛ ز من انجام دادهبهتر ااين كار را يگران د. ام نكرده

مقدس  كه كتاب آنچه ام به سعي كردهمن  5.كنم كار آنها شادي مي
 به همان نسبت. امين باشم ،دفرماي حقيقتاً دربارة عيسي مسيح مي

داراي كاستي  ،مقدس نوشتة من در مقايسه با خود كتابكه 
مانند  ،خواندن اين سيزده فصلاميدوارم  ،اين حال بااست، 

خود  ،مقدس كتاب. باشد مختلف از سيزده سطحِ ،اشاي الماستم
 .عيسي مسيح استوجود از الماس  معتبريگانه توصيف 

                                                                                        
طور كه سفيدي و سياهي اجسام، خود نمايانگر رنگ اجسامند؛ و يا  در واقع، همان

دهند، به همين شكل نيز خود  تلخي و شيريني، خود بر طعم مادة غذايي گواهي مي
 .باشد ي بر حقيقي بودنش ميسندمقدس، كامل و واضح،  كتاب

(Institues, I, vii, 2, P. 76) 

 .مراجعه نماييد 3به يادداشت شماره 5 
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. ديرا مطالعه نمايمقدس  كتاب شود تا باعث اين كتاب وارماميد
كوتاه را از كالم خدا ماالمال  هايبه اين دليل است كه اين فصل

  .ام كرده
براي و هم  ،به مسيح نداراناميدوارم اين كتاب هم براي ايما

ي براي بيدار آنكنم خدا از  دعا مي ؛ وباشدغيرايمانداران مفيد 
عظمت و جالل عيسي تا  ،غيرايمانداران استفاده كند روحانيِ

كنم اين  و دعا مي گذارد، ببينند؛ مسيح را كه بر خودش صحه مي
  .دكن به كامشان شيرين را ايمانداران از كمال مسيحبينش  ،كتاب
خواهد  جا و مناسب ، عنواني بهعنوان كتاب گونه است كه اين
وقتي عيسي را آن كه واقعاً . ديدن و چشيدن عيسي مسيح :بود

كه حقيقي، زيبا  طور همان يعني. چشيم بينيم، او را مي هست، مي
زيرا  اين هدف من است،. ، در او مسروريمو راضي كننده است

او حرمت نهاده  چشيم، مي گونه اينوقتي عيسي مسيح را 
ي ما آزاد به د،گرد آن سرور و شادي كه حاصل مي و شود؛ مي
هر چه بيشتر در . گام برداريم در راه باريك محبت تا ،بخشد مي

و هنگامي كه  ؛يابد مسيح خشنود باشيم، او بيشتر در ما جالل مي
، ديدن و چشيدن به اين شكل. در او خشنوديم، به دنيا مصلوبيم

. خواهد دادفزايش ادر جهان را اي حضور او زتابهبا ،عيسي
نقاب،  بي چون با چهرةهمة ما «ه پولس رسول گفت، ك چنان

به همان جالل  تااز جالل ، نگريم ميدر آينه جالل خداوند را 
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» كه روح استكه از خداوند  اننچ. شويم متبدل ميصورت 
 ،ديدن مسيح. شدن استتبديل ن، ديد). 18:3قرنتيان  دوم(

  .كند بخشد و تقديس مي نجات مي
روح از «گويد،  كه پولس مي طور اناز آنجايي كه همة اينها، هم

كار . ام گنجاندهدعاهايي را  ،هر فصل من نيز در پايانِ ،»است
پس «، فرمايد ميعيسي  .در زندگي ما حياتي استالقدس  روح

د را به اوالي نيكو چيزهادانيد  ميكه شرير هستيد، با آناگر شما 
القدس را  روح، پدر آسماني شما ند مرتبه زيادتر، چاددايد بخود 

به من ). 13:11لوقا (» !كند سوالاو  هر كه ازبه  ،خواهد داد
بيشتر و ميزان  شوم، تا خوانندگان جديِ اين كتاب ملحق مي

 در حالي كه. بطلبيم مان در زندگيرا  القدس روح كارِ ي ازكاملتر
را جالل خدا «تا  ،د كه به ما عطا فرمايدنگريم، باش به عيسي مي

  .ببينيم و بچشيم» عيسي مسيح چهرةدر 
ي براي شادي جد جستجويكنم در اين  ا دعوت مياز شم
چيز در  همه. به من بپيونديد ،هموجو  ،، جاودانهآفرين محبت
 كه وجود ندارداين  مهمتر از امري ،در زندگي. است مخاطره
 ،بينيم آنچه را كه مي و ؛ببينيمهست كه واقعاً  را آن عيسي

  .باشدديگر  همة امور وراي چشيدن اين بچشيم؛ و
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