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عیسی مسیح برای آنها کنم. که هرگز ندانستند  ترجمۀ این کتاب را به خانوادۀ مسلمان خود تقدیم می 
هم مُرد. ای کاش نسل جدید خانوادۀ من بدانند و به او ایمان آورده و حیات جاودان را که برای آنها رایگان، 

 اما برای خدا گرانبها بود را با ایمان دریافت نمایند. آمین
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 از مترجم

 
شعر لنگستون هیوز شاعر وقتی برای اولین بار  ی مسیح بر روی جادۀ مرگش مالقات کردم.با عیس من 

 خواندم: "احمد شاملو"با ترجمۀ  "ایی بی انتها همچون کوچه"سیاه پوست کمونیست آمریکایی را از کتاب 
 …روی جادۀ مرگت به تو برخوردم"

 ای از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی حلقه
 ."و بر دوش خود بردی همۀ محنت مرا گذشتی

 (09صفحۀ  1302سال  ارات زمانه/نگاه.از کتاب مذکور انتش)
 

اما  هر چند برای من تا آن زمان نام مسیح در ردیف پنج به اصطالح پیامبر بزرگ دیگر در اسالم بود. 
اما زمانی که  برای من گُم و دور از دسترس بود؛ ماهیت او؛ ها، در البالی این نام مسیح، با تمام بزرگ بودنش،

 پرسید: صدایی در درون من می ای بزرگ از جلوی چشمانم برداشته شد. ن گویی پردهناگها این شعر را خواندم،
یک  "محنت"در کنار  ؟کرد میپس در قلب یک کمونیست چه  نه اینکه فقط یک پیامبر؟ مگر او کیست؟

 والی که تا سالیان سال تمام وجود مرا تسخیر کرد.ئس مگر او که بود؟ کمونیست بی خدا!!
رک و پوست  ی انجیل را برای اولین بار به زبان فارسی خواندم با این حقیقت روشن،سالها بعد وقت 

 انتخاب آن جادۀ مرگ با میل خود،ی مسیح بود و آن هم م که تنها یک دلیل برای تولد عیسروبرو شد کنده،
ام این دردها تم مرگ بر باالی صلیب.بردن آن بار به میل خود و گذاشتن آن خار خلنده بر سر خود و در آخر 

را  عهد عتیق مقدس کتابو وقتی  و متحمل شد. دانست میبلکه آن را  ها را نه تنها مسیح متحمل شد، و شکنجه
خدا مرگ مسیح را از روز ابتدای خلقت  تر:کبار دیگر روبرو شدم اینبار وسیعبا همان حقیقت ی خواندم،

تلخ  ن از آن و روزی من در آن بودم یعنی قرآن.بعد رجوع کردم به کتابی که دین پدری م طراحی کرده بود.
 .اور آن به منزلۀ کفر تلقی شده بودکتمان شده و ب این حقیقت تماماً غیر قابل باور بود. غمناک بود. بود.

سپس سفر خود را در البالی آیات قرآن با دقت دنبال کردم و من آن تلخی را با تمام وجود خود  
 ها بود. یات و سورهگناه در قرآن بالتکلیف در نوسان آهنوز  و بر سرزمینم. بر خودم. گریستم! حس کردم.

تا با جهاد و از  کرد میهنوز گناه سعی  هنوز گناه بالتکلیف در بین دعاها و نماز و کارهای خوب کردن بود.
تازه آنوقت  ای! و چه نیش کشنده هنوز گناه نیش داشت. هنوز گناه زنده بود. بین بردن کافران از دنیا پاک شود.

مرگ که چون  .آورد میسمنان مرا به یاد مرگ  های کوچهخاکستری روزهای جمعۀ  رنگچرا بود که دانستم 
که چرا شوربختی و  تازه آنوقت دانستم را طلسم خود کرده بود. ها انسانو  ها خانهجادوگری پیر و نحس تمام 

 .را "خاک"خیام  را. "شمس"مولوی را  "شراب"ظ تازه آنوقت فهمیدم چرا حاف .است همسایگان مندر یاس 
 را. "ها مهمانی گنجشک"فروغ  را. "انار"سهراب  را. "پریا"شاملو  را. "ناقوس" نیما را. "قنوسق" عطار

بهانه کرده بودند و از خفگی و بی هوایی در  را، "هامون"و مهرجویی بن بست  را. "باشو"بیضایی محبت 
 تازه آن موقع بود که دانستم، زجه زده و بعضی فریاد زده بودند. مقدس خدا، آرامش الهی و عدم حضور روح
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ی مسیح و ایمان به آن و زیستن در صلح جاودانی و مهر ود ایران و ایرانی میل و شوق عیسدر تمام قلب و وج
 کجا بود؟ "نجات"اما  هستند. "منتظران نجات" آنها بی پایان و ابدی نهفته است.

 ناله زدم که: "لورکا"و با  ام پیچید. م سینهدرد در تماپس  
 ایگناسیو شد میپله بر  پله،"

 جست سپیده دمان را می
 "و سپیده دمان نبود.

 
ای  بی شک تو نیز مانند من هستی …ها و رویاها از سرزمین افسوس دردم. من از سرزمین آری! 

 از همین خاک و از همین نسل! خوانندۀ ایرانی!
)چاپ شده زیر نظر خدمات فارسی زبان(  سویندال را برای ترجمه دست گرفتم وقتی کتاب چارلز 

نیتم بر آن بود تا شاید با  مسیح بر روی زمین بود، زندگی رساعت آخ 24بارۀ که در "اینک...آن انسان"بنام 
شد که  نیتم بر این اما وقتی این کتاب به دستم رسید، ن کتاب برای بسیاری مرگ مسیح روشن شود.خواندن آ

مرگ مسیح را بر طبق وعدۀ انجیل و  تا خواننده با خواندن این کتاب در تکمیل کتاب قبلی از چارلز سویندال،
بلکه برای حیات جاودان  حقیقت آن باور کرده و به این نتیجه برسد که مرگ مسیح نه برای تعزیه و گریه بود،

در اراده و طرح الهی خدا از همان ابتدا  و آن ت.ه اسمهیا گشتبرای او یداری که توسط خون مسیح و صلح پا
 بوده است.
گناه که تمامی وجود ما را از حضور خود ملوث  بود. و کشیدن نیش مرگ قدرت گناهمرگ او مرگ  

و مسیح با مرگ خود زنجیرهای این اسارت را  کرده و ما را در بند خود قرار داده و اسیر خود ساخته است.
با تمام قلب و تمام جان و تمام روح خود خدا را "ما را آزاد ساخت تا ما  پاره کرد.یکبار و برای همیشه 

و مسیح  مرگ او پیروزی بر تاریکی و گناه بود. "شناخته و او را دوست بداریم و همسایۀ خود را مانند آن نیز.
نه  ر بر ضد مخالفان،نه با شمشی نه با شورش بر علیۀ کافران، لیم خود از دین،ان را نه فقط با تعبه دنیا آمد تا ای
بدست آورده  نه با فکر انسانی برای نیاز شخصی؛ نه با حکومت برای ارضاء نفس، کسب قدرت، با سیاست در

بلکه با توهین و تحمل خواری و شکنجه و عذاب صلیب و مرگ بر آن و سه روز در قبر  و حاصل نماید؛
فقط یهود و یا یونانی بلکه برای تمامی فرزندان خدا در سراسر  او با تمام سلولهای وجود خود برای نه ماندن؛
عیسی یک  قدوسیت خدا را جالل داده و عدالت خدا را اجرا نماید. مُرد تا محبت خدا را ثابت کرده،هستی 

همانطور که برای مردم شهر  اما او همانطور که برای مردم اسرائیل مُرد برای مردم ایران هم مُرد. یهودی بود.
 ناصره مُرد برای مردم شهر سمنان هم مُرد.

قلم و  زنم و پاسخ آن را بگویم.ندارم که ب مقدس کتابمن هیچ حرفی باالتر از  چرا مرگ مسیح؟ 
هدفی که تمام تنفس و  ،اما تمام هدف خود ای شما شکافته است.رسای جان پایپر همین را در این کتاب بر

بر این  ،داده ی مسیحو و فیض نجات دهندۀ من و شما عیسپاک ازندگی خود را به قدرت خود خدا و روح 
ما شما در باور ش ی زندانی شدۀعیس یامبر معصوم شما،ی پعیس ی پسر مریم باور شما،خواهم گذاشت که عیس
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ای که چون با او بر جادۀ مرگش مالقات نمایی  چهره شما با چهرۀ واقعی او آشنا شوید. ه ودبه شما روی کر
 هرگز. او را فراموش نکرده و دیگر هرگز شما آن آدم قبلی نخواهید بود. دیگر هرگز

های آنان را باز کنی تا چشم" :گوید میی مسیح پاسخ پولس به نقل از عیس چرا این هدف من است؟ 
و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمرو شیطان بسوی خدا باز گردانی تا از راه ایمان به من 

آیۀ  26)از نامۀ اعمال رسوالن باب  "ه باشند.داشت میمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهگناهانشان آ
18.) 

 
 !هموطن عزیز 

به خاک تن نده تو از آسمانی و  او.در شراکت جالل  در نزد خود خدا. جای تو نزد مقدسین خداست. 
 متعلق به آن.
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 ی مسیح:تقديم به عیس

 
حب غمها و رنج دیده و مثل کسی که روی ها را از او خوار و نزد مردمان مردود و صا" 

بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر 
خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضرب و مبتال گمان بردیم. و حال آنکه 

های یب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمسبب گناهان ما کوفته گردید و تادبسبب تقصیرهای ما مجروح و ب
او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و 

ای که  نموده دهان خود را نگشود مثل برهخداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع 
اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. از  مانند گوسفندی که نزد پشم برنده و برند میرای ذبح ب

ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقۀ او که تفکّر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه 
هیچ  با دولتمندان، هر چند قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش

ای نبود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتال  ظلم نکرد و در دهان وی حیله
سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و 

 "داوند در دست او میسر خواهد بود.مسّرت خ
 (15-3آیات  03تاب اشعیاء نبی باب ک )از



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 15 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 مقدمه

 
 و اردوگاههای اجباری ، مصلوب شدنمسیح

 
 

ما هرگز  ال قرن بیست و یکم این است که: چرا مسیح تا این اندازه رنج کشید؟مهمترین سئو 
سخ به این ترین پا م ورای باور انسانی برویم. نهاییوال دست یابیم اگر نتوانیئبه اهمیت پاسخ این س توانیم مین

آور  رد. و این فکری بخودی خود سرگیجهوال که چه کسی مسیح را مصلوب کرد؟ این است که: خدا کئس
یل ما را به این اما تمامی پیغام انج ای که او شد ورای تصور بود. ی مسیح پسر او بود؛ و شکنجهعیس است.
 .کند میگیری رهبری  نتیجه

 
 خدا از آن قصدی نیکو داشت

اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتال " :نویسد میاشعیاء نبی یهود  
او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او " :که گوید میمسیحیان  عهد جدید( 15آیۀ  03)اشعیاء باب  "سازد.

کرد تا کفاره  را از قبل معین ]مسیح[که خدا " (.32آیۀ  8)رومیان باب  "را در راه جمیع ما تسلیم نمود.
 (.20آیۀ  3)رومیان باب  "باشد.

ی مسیح را کشت کارانه و گناه آلود انسان که عیسبا عمل جنایت توان میاما این عمل الهی را چگونه  
زیرا که فی الواقع بر بندۀ " :وال در همان دعای اولیه بیان شده استئبه این س مقدس کتابپاسخ  معنا کرد؟

های اسرائیل با هم جمع و پنطیوس پیالطس با امتها و قوممسح کردی هیرودیس قدوس تو عیسی که او را 
آیات  4)نامۀ اعمال رسوالن باب  ".ز قبل مقدر فرموده بود بجا آورندی تو ارأ شدند تا آنچه را که دست و

این  ست.ا ما اما در عین حال همین کلید نجات .آورد میعمق و ژرفنای این ارادۀ الهی نَفَس ما را بند  (.27-28
شما " به استناد نوشتۀ تورات: نقشۀ خدا بود و بدلیل گناه و ضعف انسان، بزرگترین محبت پا به جهان گذاشت.

 (.25یۀ آ 05پیدایش باب ) "قصد نیکی کرد لیکن خدا از آن یداندیشیدبارۀ من بد در
تحلیل انسانی برای پاسخ به  ما باید پا فراتر از تجزیه و و از آنجایی که خدا از آن قصد نیکی داشت، 

 است.آن نیست بلکه انگیزه و معنای آن  هستۀ اصلی مرگ مسیح چگونگی و سبب نقشۀ الهی برداریم.
ست که ا اما این تنها خدا انسانهای بیشماری هستند که با دالیل خود قصد دارند تا مسیح را به کناری بگذارند.

ی مسیح غیر قابل دالیل خدا برای دنیا در مرگ عیس در واقع ه بگیرد.د از این پدیده برای نیکی جهان بهرتوان می
هدف من این است که  .ام دادهمن با ناتوانی تنها پنجاه دلیل آن را در این نوشتۀ کوتاه به شما نشان  قیاس است.

رم که امیدوا .شنویم میست که ما کالم خدا را ای اینجا جای خودش سخن بگوید. مقدس کتاباجازه بدهم تا 
این نکات اشاره شده شما را به سفری عمیق در درک کار عظیم خدا در مرگ تنها پسر یگانۀ خود هر روز 

 بیشتر و بیشتر رهنمون باشد.
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 چیست؟ (Passion) "رنج"مقصود از بیان عبارت 
 امر، غیرت برای انجام یک میل جنسی، چهار مورد را در ارتباط معنای این کلمه ببینیم: توانیم میما  

این عبارت از التین گرفته شده و به  ی مسیح.و رنج و درد عیس "سباستیان باخ"یک قطعۀ موسیقی توسط 
ی مسیح نج و مرگ عیسر-ن از این عبارت در اینجا بعنوانبه همین دلیل است که م معنای رنج و درد است.

 ،سازد میمیل جنسی را عمیق  .رددگ میدیگر نیز خطاب  های احساساما این عبارت به شور و  .گیرم میبکار 
 .دارد میو در دنیای اطراف ما موارد بسیاری را به حرکت وا  ،دهد میها را شکل  ترانه

 
 دقیقا منحصر بفرد بود مرگ عیسی

برای سه قرن  چرا رنج و درد یکنفر که به جرم براندازی حکومت روم دستگیر و متهم و شکنجه شده، 
را تحمل نمود تا آن اندازه که امپراطوری روم را تغییر داده  ها رنجکه بتوان  شود یمبعدی خود به قدرتی تبدیل 

وال این است که شور و احساس ئپاسخ به این س ؟دهد میو تا به امروز دنیای اطراف خود را تحت تاثیر قرار 
مرگ او به چه  و قیام او پس از مرگ در روز سوم نشان گواهی این بود که منحصر بفرد بود، مسیح تماماً

 پیروزی عظیمی دست یافته است.
خداوند "او عبارت  مسیح به این دلیل منحصر بفرد است که او ورای فقط یک انسان بود و بس. مرگ 

این شهادت همان انسانهایی بوده که تحت تاثیر زیستن و طرز تفکر او قرار  در اساسنامۀ نیقیه است. "خدا
در ابتدا ": نویسد میو  کند میخطاب  "کلمه"رسول او را یوحنای  وده است.که او که ب دهند میگرفته و شرح 

همه چیز بواسطۀ او آفریده شد  همان در ابتدا نزد خدا بود. کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.
ه ل ب)انجی "لمه جسم گردید و میان ما ساکن شدو ک و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت...

 (.14آیۀ  ،3-1آیات  1روایت یوحنا باب 
نه  که او در تمام رنجهای خود بی تقصیر و بیگناه بود. نویسد میسپس او به جسمیت او اضافه کرده و  

 :که نویسد مییکی از شاگردان او  بلکه بیگناه در انجام هر گناهی. تنها بیگناه در اتهام کافر بودن که به او زدند،
که او  کند میسپس اضافه  (.22یۀ آ 2)اول پطرس باب  "د و مکر در زبانش یافت نشداه نکرکه هیچ گن"

ترین  جذبهیکی از پر  خود مرگ بی نظیر خود را با توانمندی و صاحب قدرت بودن با آغوش باز پذیرفت.
ن را از کسی آ تا آن را باز گیرم. نهم میمن جان خود را " بارۀ مرگ خودش بود:نمود در ادعاهایی که عیسی

قدرت دارم که آن را به نهم و قدرت دارم آن را باز گیرم این  ،نهم میبلکه من خود آن را  گیرد مینمن 
در خصوص اینکه چه کسی  (.18-17آیات  15)انجیل به روایت یوحنا باب  ".حکم را از پدر خود یافتم

پدرش او را به این امر برگزیده  .او انتخاب کرد که کشته شود مسیح را کشت روایات زیادی گفته شده است.
 او آن را خود به آغوش گرفت. بود.

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 12 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 مهر تایید بر آن زده شد. شور و احساس مرگ او با قیام او از مرگ تماماً
سه روز بعد از  مرگ برخیزانید. از بدلیل این شور و احساس غیر قابل تصورش بود که خدا او را 

او به تعداد زیادی از شاگردان خود به مدت چهل روز قبل از  نبه بود.صبح زود روز یکش مرگش اتفاق افتاد.
 (.3یۀ آ 1را ظاهر ساخت )نامۀ اعمال باب اینکه به نزد پدر آسمانی باال رود خود 

هایی نبودند آنها کهنه کار روی داده است بسیار کند ذهن بودند. شاگردان در هضم اینکه این حقیقتاً 
ند که مرده از قبر زنده دانست میآنها  آنها همه خاکیان و شاغالن ساده دل بودند. .که حاال گول خورده باشند

 24)لوقا باب  ای را خورد شان دهد که او روح نیست تکه ماهیجایی برای اینکه عیسی به آنان ن .شود مین
 ا باز گشته بود.قابل فنخدای ندیده بود که به حیاتی غیر رستاخیز ین رستاخیز یک جسد نبود.ا (.43-39ات آی

چون طهارت گناهان را به ": گویند میآنها  .دهد میکلیسای اولیه او را بعنوان خدای آسمان و زمین لقب 
ی مسیح کاری عیس (.3آیۀ  1)نامۀ عبرانیان باب  ".اتمام رسانید بدست راست کبریاء در اعلی علیین بنشست

اخیز او از مرگ خشنودی خدا بر تکمیل شدن این کار و رست را که خدا به او محول نموده بود را کامل کرد،
 .باشد میی مسیح که برای دنیا آن را ثابت نمود این کتاب دربارۀ شور و احساس عیس توسط او بود.

 
 شور و احساس مسیح و شور و احساس اردوگاه آشویتس*

دیان و مخالفت با با کمال تاسف روایت مرگ مسیح در خیلی از ایمانداران احساس و موجی بر ضد یهو
مان بر طبق هدایت روح  رمنده هستیم که بسیاری از نیاکانمسلمانان را ایجاد کرده است. ما مسیحیان بسیار ش

اما مسیحیت  شکی ندارم که هنوز اندکی از این بیماری در روح ما نیز سرایت کرده است. مسیح عمل نکردند.
دارد و امروزه بندرت در میان ایمانداران و حتی کلیساها  راستین و حقیقی که فاصلۀ عمیقی با مسیحیت غربی

پادشاهی من از این "پیشبرد عقاید روحانی را با استفاده از خشونت محکوم کرده است.  صریحاً کنید میپیدا 
 "ند تا بیهوده تسلیم نشوم.کرد میمن جنگ  مخدّا بود میجهان نیست اگر پادشاهی من از این جهان 

نه  اند شدهمسیحیان برای کشته شدن خوانده  ( راه صلیب راه رنج و درد است.36آیۀ  18 ب)انجیل یوحنا با
 تا اینگونه به دنیا نشان دهند که مسیح چقدر آنان را دوست داشت که برای آنها مرد. برای کشتن،

خداوند  بعنوان تنها راه نجات حال به هر قیمتی، مسیح را، امروز به دلیل این مهر و محبت فروتنانه، 
)انجیل  ".آید نمیمن راه و راستی و حیات هستم، هیچکس نزد پدر جزء بوسیلۀ من " کنند میستایش 

 اما اجازه بدهید تا این را همین جا برای همۀ شما با صراحت بیان کنم: (.6آیۀ  14یوحنا باب 

و یا با قباحت و بی شرمی  یا اینکه نفرت داشته باشند تحقیر کنند،کنند،  این مسیحیان نیستند که بی آبرو
و یا اردوگاههای تبعیدی  و یا جنگهای صلیبی را آغاز کنند، شکنجه کنند و یا کشتار دسته جمعی راه بیاندازند،

ی مسیح بانی ساده در اوج هراس زشت آن نامطیعان به عیسآنها چه در آن زمان و چه امروز به ز را بسازند.
پدر اینها را بیامرز زیرا که ای " او بر باالی صلیب دعا کرد: وان او،بر خالف خیلی از پیر بوده و هستند.

 (.34آیۀ  23)انجیل به روایت لوقا باب  ".کنند میدانند چه  نمی

ه *اردوگاهی که ارتش هیتلر در جنگ جهانی دوم تشکیل داد و اکثر یهودیان و حتی مسیحیان را به آنجا منتقل نمود که بعدها در همین اردوگا

 به کشتار دسته جمعی آنان زد. )مترجم( دست
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ترین واقعۀ  و مهمترین و منقلب کننده ترین وقایع تاریخ است،شور و احساس مسیح یکی از مهم 
قتل  ی مسیح مانند رد کردن واقعۀرد کردن مصلوب شدن عیس سیاسی و شخصی در قرن بیست و یکم است.

رای گروهی ب بسیار موحش است تا آن را تایید کنند. ها بقوالًبرای بعضی * است. HOLOCAUST عام یهودیان
گان اما رد کنند ای است تا از اینطریق بتوانند احساسات مذهبی را بر انگیزانند. دیگر تنها یک دسیسۀ بهم بافته

همانطور که  ی مسیح بطرز فجیعی شکنجه و کشته شد.عیس .برند یاالت خود بسر میاین وقایع در دنیای خ
 د.یهودیان شدن

به عذابی که مسیح دید و -کنم میو اردوگاه یهودیان اشاره  من اولین نفری نیستم که به صلیب جلجتا 
و  دارد میا را به طپش واکتابی که در آن قلب شم ،Elie Wieselنوشتۀ  "شب"در کتابی بنام  یهودیان دیدند.

نویسنده از تجربۀ خود با پدرش در  ،دبینی میگناهی را بندد و صدای خرد شدن بی میدهانتان را از وحشت 
شه تهدید این بود که ضعیفان را در این اردوگاه همی بونا و بوچنوالد. اردوگاههای آشویتس سخن گفته است.

 و در کورۀ آتش بسوزانند. "انتخاب کرده"
 زند: حرف میارۀ استاد پیر آکیبا دومر باو در .آورد مینویسنده صلیب را به اردوگاه  -تنها یک جا -در یک جا
ید و با چشمانی چرخ او در بین ما می اخیراً ."انتخاب"قربانی  آکیبا دومر ما را ترک کرده است،" 

غیر ممکن بود که بتوان  "تموم شده... تونم راه برم... دیگه نمی" :گفت میبارۀ ضعف خود درخشان به همه در
 کرد میاو تنها این را مدام تکرار  .کرد مییم گوش نگفت یماو به آنچه که ما به او  انگیزۀ مقاومت او را بیشتر کرد.

ای. نمانده که مقاومت کند حتی ایمان. گویی دو چشمش ناگهان  برای او هیچ قدرتی و هیچ انگیزه که دیگر
 1*"دو خندق وحشت. به غیر از دو زخم باز شده، دید می، و چیزی نشد میسیاه 

ست اعتماد توان میآکیبا دومر بیچاره! اگر او " :دهد میرا ه این برداشت نامنتظرۀ خود سپس نویسند 
 قربانی انتخاباو هرگز  ست تایید خدا را بر این صلیب ببیند،توان میاگر او  خود را بر خدا بگذارد،

من حتی مطمئن نیستم که  من قصد ندارم که هیچ برداشت و یا حرفی را در دهان نویسنده بگذارم. 2*".شد مین
ا صلیب جلجتا و چر :که گردد میوال مدام تکرار ئاما با این جملۀ او این س این باره چه بوده است. منظور او در
 ها؟اردوگاه نازی

من به معنا و امید آن می  .کنم میبر دلیل و یا شکایت از آن فکر ن پرسم میوال را ئوقتی من این س 
رنج و  بلکه به نتیجه و معنای نهایی به دلیل،آیا راهی است که بتوان رنج و شکنجۀ یهودیان را نه  اندیشم.

نه اینکه رنج و عذاب مسیح ما را  آیا این امکان دارد که این را تصور کنیم که، عذاب مسیح بر صلیب ربط داد؟
آیا رابطۀ  ربط دهد بلکه آشویتس ما را به درک شور و احساس صلیب جلجتا ربط دهد؟ به اردوگاه آشویتس

و شاید که این تنها  دلی و انتقال یک باور است؟وگاه نازیها یک رابطه و قیاس یکدبین صلیب جلجتا و ار
و شاید  یهودیان حقیقتا چه گذشت.رنج بار  "ک شب طوالنیی"مسیح است که می داند در طی آن  یسعی

  نیاکان آنان رنج و عذاب صلیب موحش اردوگاه را چشیده و تحمل کرده اند، نسلی از یهودیان باشند که

*Holocaust مترجم .باشد میزاندن است به معنای کشتار دسته جمعی که بیشتر با سو() 

 72صفحۀ  E. Wieselنوشتۀ  Nightاز کتاب 1*

 73از همان کتاب صفحه 2*
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من این را  بر خالف دیگران، آن چه که بر سر پسر خدا بر صلیب جلجتا روی داد را هضم کنند. قادر باشند،
 .دانم نمیمن  می گذارم.وال جا ئبعنوان یک س

هرگز مهر و محبتی که مسیح  ها را درست کردند،آن مسیحیان ظاهری که اردوگاه ؛دانم میاما این را  
که نکُشت تا  .اند نکردهآنها هرگز آن مسیح را درک  اند. لجتا برد را ندانسته و درک نکردهرا به سوی صلیب ج

به  -مسیحیان واقعی -اما هستند مسیحیانی که را حفظ کند.بلکه کشته شد تا جهانی  فرهنگی را حفظ کند،
آیا  اند. و خرد کرده خود را به دلیل درد و عذاب او فروتن ساخته، راستی شور و احساس مسیح را درک کرده،

 ممکن است که از همین راه باشند کسانی که رنج و درد مردم یهود را درک کرده باشند؟
م مردم تما عیسی مسیح و پیروان اولیۀ او همه یهودی بودند. .!شوند میعجبا که مسیحیان ضد یهود  

و مردمی از هر جناحی که  )نه فقط یهودیان(، ای در مصلوب شدن او دست داشتند فلسطین از هر مقام و رتبه
وال ئپس س خود خدا بازیگر اصلی مرگ مسیح بر روی صلیب بود، مخالف صلیب بودند )از جمله یهودیان(.

از جمله برای  -رگ مسیح چه چیزی را برای بشریتبلکه م ن نیست که کی عیسی را به صلیب کشید؟مهم ای
و تمام مردم در گوشه و کنار دنیا به ارمغان آورده  -و غیر مذهبیون هندوها، ها، بودایی مسلمانان، یهودیان،

 است؟
وال: چرا؟ چرا ئترین س و بنیادیترین  اساسی ماند میباقی  ها زده شد و انجام شد،و وقتی که تمام حرف 

چه چیزی را مسیح  بلکه چرایی به دلیل علت آن. نه چرایی به دلیل باعث آن مرگ، مسیح رنج کشید و مرد؟
چه چیز بزرگی در صلیبی بر تپۀ  ؟شد میچرا او باید آنقدر شکنجه  با این شور و احساس خود بدست آورد؟
 ود؟جلجتا برای مردم دنیا در حال روی دادن ب

را پنجاه دلیل  عهد جدیدمن بر طبق نوشتجات  .دهد میبه همین دلیل مابقی این کتاب همین را شرح  
تر  ازلی بلکه پنجاه دلیل مرگ. مرگ، تلعنه پنجاه  د.ام که چرا مسیح رنج و عذاب کشید و مُر آوری کرده جمع

یزی را برای گناهکارانی چون ما در خدا چه چ" :کهوال است ئرا کشت این س وال که چه کسی عیسیئاز این س
 پردازیم. اکنون به این می "ته شدن فرستاد؟نظر داشت و بدست آورد وقتی پسرش را برای کش
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 برای اينکه دلیل پنجاه

 ی مسیحعیس چرا

 مرد و کشید زجر
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 1دلیل 

 
 برای پذيرفتن خشم خدا بر خود

 
اه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است: ملعون است هر که مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در ر

 بر دار آویخته شود.
 13آیۀ  3نامۀ غالطیان باب 

 
خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد بواسطۀ ایمان بوسیلۀ خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد 

 .بسبب فرو گذاشتن خطایای سابق
 20یۀ آ 3نامۀ رومیان باب 

 
ر خود را اینکه او ما را محبت نمود و پسآنکه ما خدا را محبت نمودیم بلکه همین است نه  و محبت در

 ما شود.فرستاد تا کفارۀ گناهان 
 15آیۀ  4نامۀ اول یوحنا باب 

 
 

و اگر خدا آنقدر مهربان نبود  گر خدا عادل نبود هیچ اجباری برای پسرش نبود که رنج ببیند و بمیرد.ا 
 اما خدا هر دوی آن یعنی عادل و مهربان است. و اشتیاق نبود که رنج بکشد و بمیرد.برای پسرش آن میل 

 این محبت او مشتاقانه میل دارد تا با عدالت او مالقات نماید.بنابر
پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت " :که دهد میقانون خدا فرمان  

ناسپاس –این همان گناه است ایم. چیزهای دیگر را بیشتر دوست داشتهاما ما  (.0یۀ آ 6)کتاب تثنیه باب  ".نما
 مقدس کتاباین بنابر ها زندگی کردن. و بر این ترجیح داده از خدا با ترجیح دادن چیزهای دیگر به او، بودن

هایی را جالل آن( ما 23یۀ آ 3یان باب )نامۀ روم ".باشند اند و از جالل خدا قاصر می همه گناه کرده" :گوید می
 و آن خدا نیست. را دوست داریم. هاکه بیشتر آن کنیم و بزرگ می دهیم می

جدی بودن یک توهین  زیرا بر ضد موجود قدرتمند صغیری نیست. بنابراین هیچ گناهی صغیر نیست، 
 ست.قدردانی و احترام ا خالق هستی تنها سزاوار پرستش، .آورد میبا خودش ضدیتی بر علیۀ توهین شده 

و این خوار کردن  یک خیانت است. این کوتاهی در دوست نداشتن او یک خطای ناقابل و ناچیز نیست،بنابر
 .آورد مینهایتا پایان شادی انسان را به همراه  ،خدا

 زند! رده و آن را به زیر فرش هستی نمیو از آنجایی که خدا عادل است این خطای انسان را جارو نک 
هستند و او این را بسیار واضح و روشن  تآنها سزاوار مجازا .شود میانگیخته ۀ آن بریخشم مقدس او بر عل
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هر کسی که گناه ورزد او " (23یۀ آ 6)نامۀ رومیان باب  "زیرا که مزد گناه مرگ است." بیان کرده است:
 (.4یۀ آ 18)کتاب حزقیال باب  "خواهد مرد.

فرمان خدا نادیده  تنبیه نکردن عادالنه نیست. .لعنت مقدسی بر سر در هر گناهی آویزان شده است 
تا در خشم خود " :فرماید این خدا میبنابر .کند مییک دروغ در بطن واقعیت فرمانروایی  گرفته خواهد شد.

 (.26یۀ آ 27تثنیه باب و  11آیۀ  3مۀ عبرانیان باب )نا ".قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد
 در او این نیست که تماماً .گیرد مینتی که بر هر گناه بشری آویزان شده آرام اما محبت خدا از لعن 

این خدا فرزند خود را فرستاد تا این خشم را بر بنابر قدوس است. خشم خود را نشان بدهد هر چند که تماماً
نت شریعت فدا مسیح ما را از لع" .خود گیرد و لعنت همۀ کسانی که به او ایمان آوردند را بر دوش خود ببرد

 (13آیۀ  3)نامۀ غالطیان باب  ".کرد چونکه در راه ما لعنت شد
در واقع به  .خوانیم آن را می 20یۀ آ 3است که در نامۀ رومیان باب  "کفاره"این همان مفهوم عبارت  

 جانشینی که از طرف خود خدا تعیین شده است. .باشد مینشاندن خشم خدا ن جانشینی برای فرومعنای تعیی
او آن را از ما برداشت و آن را بر خود  نه تنها خشم خدا را باطل و یا کم رنگ نکرد؛ ی مسیح،عیس جانشین،

 پس آن ادا شد، نه اینکه نادیده گرفته شود. ،است خشم خدا بسزا گرفت.
ز ا توانیم میما هرگز ن یا اینکه محبتش را بی اهمیت بدانیم. اجازه بدهید تا خدا را ناچیز نگیریم، 

محبت خدا سرشار و مست شویم تا اینکه اهمیت گناهان خود را پی نبرده و از عدالتی که در خشم اوست آگاه 
ی وقت است که ما به عذاب و مرگ عیسآن اما وقتی بوسیلۀ فیض خدا به ناالیق بودن خود پی ببریم، نباشیم.

نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم  و محبت در این همین است" :گوییم میاندازیم و  مسیح نگاهی دیگر می
)از  "گناهان ما شود. بر خود گیرندۀ خشم()بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفارۀ 

 (.15یۀ آ 4رسالۀ اول یوحنا باب 
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 2دلیل 

 
 برای خشنود کردن پدر آسمانی

 
 زد.اما خدا را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتال سا

 15آیۀ  03کتاب اشعیاء نبی باب 
 

 مسیح ما را محبت نمود و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
 2آیۀ  0نامۀ افسسیان باب 

 
 

او را  تا شالق را از دست او بگیرد. ی با پدر عصبانی خود بر روی زمین بهشت کُشتی نگرفتعیس 
تفاده مرگ او برای این نبود تا از مالیمت و رحمت پدر سوءاس بشری پر رحمت باشد. مجبور نکرد که به نسل

چه در زمان شکنجه و چه مرگ  تحمل کرد،ی آنچه که عیس خیر، وفت داشته باشد.کرده تا او بر گناهکاران عط
درست  طراحی شده قبل از آفرینش هستی، تصمیمی بی نهایت بغرنج، نظر پدر آسمانی بود. او بر صلیب،

 :نویسد می مقدس کتاببه همین دلیل است که  ریزی کرده و آن را دیده بود. وزی که خدا آیندۀ هستی را برنامهر
دۀ خود و آن که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب ارا"

 (.9آیۀ  1س باب م تیموتاؤ)نامۀ دو "االیام در مسیح عیسی به ما عطا شد. فیضی که قبل از قدیم
اشعیاء نبی  این طرح الهی سر بسته مانده بود. یهودیان، عهد عتیقهمان زمان در البالی نوشتجات در  

 گوید میاو  .گرفت میکسی که باید جای گناهکاران را  موعود سخن گفته بود، از رنج و عذاب مسیح جلوتر،
 ت.جای ما را خواهد گرف "از جانب خدا"ی مسیح عیس

 
لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود، و ما او را از جانب خدا "

زحمت کشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما 
ما مثل گوسفندان گمراه وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع  کوفته گردید و تادیب سالمتی ما بر

 "شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد.
 (.6-4آیات  03)از کتاب اشعیاء نبی باب 

 
العاده و مبهوت کننده است این بود که  خارق مسیح بجای گناهکاران کشته شود، اما آنچه دربارۀ اینکه 

طرح خدا برای مسیح این بود که  ی مسیح مزاحم خدا در تنبیه گناهکاران نشده بود.عیس بود.این نظر خود خدا 
اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب " :گوید میاسرائیل  عهد عتیقنبی  او بر باالی صلیب قرار گیرد.

 (.15آیۀ  03)کتاب اشعیاء باب  "نموده به دردها مبتال سازد.
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طرف بدلیل به این معنا که: از یک  .کند میمسیحیت را به زیبایی تعبیر  جدیدعهد این پیچیدگی  و 
مسیح را  های شکنجهز طرف دیگر عذاب و که بابت آن مسیح عذاب کشید و ا مبینی میگناه ما خشم خدا را 

 یب فریاد زد:مسیح از باالی صلاین رو از  .دهد میکه تسلیم شدن زیبا و مطلق او به ارادۀ خدا را نشان  مبینی می
وجود  و با (.46یۀ آ 27)انجیل متی باب  "مرا چرا ترک کردی؟ یعنی الهی الهی ایلی، لما سبقتنی... ایلی،"

چنانکه مسیح هم ما " رنج و عذاب مسیح مانند بخور خوشبویی بود برای خداوند: ،گوید می مقدس کتاباین 
)نامۀ افسسیان  "نی برای عطر خوشبوی گذرانید.را محبت نمود و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربا

 (.2یۀ آ 0باب 
 ساده نیست. ظریف و ملوسانه نیست. که تا شاید ما شگفتی محبت ترسناک خدا را پرستش کنیم! آه، 

کسی که به دلیل اطاعت و –خدا کاری غیر ممکن بخاطر ما انجام داد: او خشم خود را بر پسر خود ریخت
اما با این حال او از طیب خاطر و با کمال میل آن خشم  سزاوار و شایستۀ آن نبود، صالًتسلیم بودنش به خدا ا

پس به آن کس  را بر خود پذیرفت و این سبب شد که به چشم خدا بی نهایت ارزشمند و گرانبها شمرده شود.
 که خشم خدا را بی شکایتی بر خود گرفت برای ابد صاحب محبت گشت.
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 3دلیل 

 
 اطاعت از پدر و کامل شدن برای فراگیری

 
 را آموخت. هایی که کشید اطاعت هر چند پسر بود به مصیبت

 8یۀ آ 0از نامۀ عبرانیان باب 
 

گرداند  بسیار را وارد جالل می چون فرزندان باشد میزیرا او را که بخاطر وی همه و از وی همه چیز 
 شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند.

 15یۀ آ 2از نامۀ عبرانیان باب 
 
 

و  ،"اطاعت را آموخت"مسیح بواسطۀ رنج و درد که  نویسند می مقدس کتابات در مام نوشتجت 
بلکه آزموده " ،"زیستبیگناه "که او  کنند میهمچنین آنها قید  ،"کامل گشت"بواسطۀ همین رنج و درد او 

 (.10آیۀ  4رانیان باب )نامۀ عب "هر چیز به مثال ما بدون گناه ای در شده
اگر چه او در ذات الوهیت  ی مسیح بیگناه بود.عیس است. مقدس کتاباین یک تعلیم پایدار و مکرر  
یۀ آ 21)متی باب  گرسنه شد ها. نی و وسوسههای جسما ضعف ها، با تمام میل همچنین او انسان بود، خدا بود،

 اما با این حال او قلباً (.12یۀ آ 17)متی باب  کشید زحمت (.0یۀ آ 3)مرقس باب  عصبانی و مغموم شد (،18
که هیچ گناه نکرد و مکر " و او مدام بر مبنای همین محبت عمل نمود: ،داشت میبا تمام وجود خدا را دوست 

 (.22یۀ آ 2)نامۀ اول پطرس باب  ".در زبانش یافت نشد
این به این معنا  "ه درد و رنج آموختاطاعت را از را یعیس"که:  نویسد می مقدس کتاباین وقتی بنابر 

از زندگی خود چه در ای  به این معناست که او در هر مرحله نیست که او آموخت که دیگر اطاعت نکند.
ن معنا نیست به ای "به دردها کامل شد" :گوید میو وقتی  اطاعت کردن را اجرا کرد.–چه در درد-زندگی روزانه

ذره به آن نیکی مطلق  به این معناست که او به مرور زمان ذره، د دور کرد.ها را از خو که به مرور زمان بدی
 دست یافت تا بدین وسیله شایسته گردد تا ما را نجات دهد.

 او تعمید نگرفت بخاطر اینکه گناهکار بود. این همان چیزی بود که او در زمان تعمید خودش فرمود. 
ن بگذار تا زیرا که ما را همچنین مناسب است اآل" :دهد مییح او به یحیی تعمید دهنده این را توض در واقع،

 (.10یۀ آ 3)از انجیل به روایت متی باب  "تا تمام عدالت را به کمال رسانیم.
بدون اینکه در  رفت میبه صلیب  اگر پسر خدا از ظهور در جسم انسانی خود مستقیماً نکته اینجاست: 

ست توان میاو ن ،بت خود را آزمایش کندگونه نیکی مطلق و محو رنج و عذاب ببیند تا بدینجسم وسوسه 
درد و عذاب او نه تنها خشم خدا را بر  ای مطلوب برای انسان سقوط کرده در تاریکی گناه باشد. نجات دهنده
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 همچنین انسان شدنش را کامل نمود تا بدین وسیله بتواند ما را برادران و خواهران خود بخواند. خود گرفت.
 (.17آیۀ  2نیان باب عبرا)
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 4دلیل 

 

 برای دستیابی رستاخیز خود از مرگ

 

پس خدای سالمتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان 
برخیزانید. شما را در هر عمل نیکو کامل گرداند تا ارادۀ او را بجا آورید و آنچه منظور نظر او باشد در 

 آورد. شما به عمل
 21-25آیات  13نامۀ عبرانیان باب 

 

 

بلکه مزدی بود  ای بدست آورد، ستاخیز خود را جلوتر و یا یکدفعهرگ مسیح، اینطور نبود که او رم 
خدا او را از  خوانیم می 25یۀ آ 13 باب عبرانیان درست به همین دلیل است که در که او آن را کسب نموده بود.

 ."عهد ابدی خون"مرگ برخیزانید بدلیل 

زیرا که " :فرماید می 28آیۀ  26همانطور که خودش در متی باب  است.ی خون عیس "عهد خون..." 
در واقع به مرگ او  گوید میسخن  از خون عیسی مقدس کتابوقتی  ."عهد جدیداین است خون من در 

ریخته شدن آن خونی  .سیبدون ریخته نشدن خون عی رسید نمیهیچ نجاتی به غایت و سرانجام  .کند میاشاره 
 .سازد میاو را پر اهمیت و سرنوشت ساز  خون که به مرگ او پایان یافت،

قیام  گوید می مقدس کتاب و رستاخیز او؟ جود دارد بین این خون افشانی عیسیای و اکنون چه رابطه 
این به ما این را ثابت  .مسیح بعد از اینکه او خون خود را پاشید بدست نیامد بلکه رستاخیز او در آن خون بود

مرگ مسیح تا به آن اندازه کامل و ژرف بود و آنقدر بی نقص و کامل انجام شده بود که رستاخیز او  که، کند می
 .شد میاز مرگ بعنوان پاداش و تایید بر هر آنچه که او با مرگ خود حاصل نموده بود. محسوب 

 لعنت جاودانی بر ضد گناه تماماً شته بود.فرونشسته و خشنود گ خشم خدا در عذاب و مرگ عیسی 
تنها چیزی که  اجرا شده بود. نیکی مطلق خدا تماماً پرداخت شده بود. بهای بخشش تماماً برداشته شده بود.

از مرگ  بود و او این را با رستاخیز عیسی اعالمیۀ علنی خدا برای بیان پرداخت این جریمۀ عظیم ،ماند میباقی 
 م نمود.در مالء عام اعال

اما هر گاه مسیح برنخاسته است ایمان شما باطل است و شما تاکنون  ":گوید می مقدس کتابوقتی  
قیمتی بود که  که رستاخیز عیسی کند میین اشاره نبه ا (،17آیۀ  10)اول قرنتیان باب  "در گناهان خود هستید.

اگر  کمیل کننده و بهای کامل و مطلق بود.ت که مرگ عیسی کند میبه این اشاره  برای گناهان ما پرداخته شد.
 خدا نتوانست پیروزی خود را بر گناه بدست بیاورد، مرگ او یک اشتباه بود، نمود، از مرگ قیام نمی عیسی

 .بریم میاین ما هنوز در گناهان خود بسر بنابر
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در عذاب و ( پیروزی او 4یۀ آ 6)نامۀ رومیان باب  "مسیح به جالل پدر از مردگان برخاست"اما  
و اگر ما اعتماد خود را بر مسیح بگذاریم ما دیگر هنوز در گناه خود نیستیم. برای  مرگش پشتیبانی و تایید شد.

 .کند میشبان اعظم از مرگ برخاسته و برای ابد زندگی  "به خون عهد ابدی"اینکه 
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 0دلیل 

 
 برای نشان دادن اوج محبت

 و فیض خدا به گناهکاران

 
ت که برای شخص عادل کسی بمیرد هر چند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرات زیرا بعید اس

از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح  کند میلکن خدا محبت خود را به ما ثابت  کند که بمیرد.

 در راه ما مرد.
 8-7آیات  0نامۀ رومیان باب 

 
گانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالک نگردد زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر ی

 بلکه حیات جاودانی یابد.
 16یۀ آ 3انجیل به روایت یوحنا باب 

 
 ایم. ولت فیض او یافتهکه در وی بسبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازۀ د

 7یۀ آ 1نامۀ افسسیان باب 
 
 

میزان بهایی که برای قربانی پرداخت تا  اول، داده شده است.زان محبت خدا به ما با دو چیز نشان می 
درست در زمانی که ما را  میزان عدم شایستگی و سزاوار نبودن ما، دوم، بدین وسیله ما را از گناه نجات دهد.

 نجات داد.
. (16آیه  3)یوحنا باب  "که پسر یگانۀ خود را داد" گستردگی قربانی را در این آیۀ: توانیم میما  
این اسم یک ریشۀ یونانی داشته و از عبارت  .شنویم یم Christ "مسیح"ما همین پهنا را هم در نام  بشنویم.

معنا و مفهوم این اسم همراه با مقام و  گرفته شده است. "مسیحا"یا  ،"مسح شده"و یا  ،Christosکریستوس 
او امپراطوری روم را نابود ساخته و صلح  گردد. بود بیاید تا پادشاه اسرائیل ماشیح و یا مسیحا بنا بزرگی است.

 به این دلیل خدا شخصی را که فرستاد تا گناهکاران را نجات بخشد، گرداند. و امنیت را به اسرائیل باز می
زیرا که برای "در حقیقت پادشاه جهان –پادشاه مسح شدۀ اسرائیل تنها فرزندش، فرزند روحانی خودش بود،

ری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و ما ولدی زائیده و پس
ترقی سلطنت و سالمتی او را بر کرسی  خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سالمتی خوانده خواهد شد.

ثابت و استوار  دن تا ابداآلباتا آن را به انصاف و عدالت از اآلداود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود 
 (.7-6آیات  9)اشعیاء باب  "غیرت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد. اید.نم
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برای ما این واضح  ،کنیم میو وقتی که ما این را به مرگ اسفناک و عذابی که مسیح تحمل نمود اضافه  
–ستبزرگ و عظیم بوده ا ای که پدر و پسر پرداخت کردند، بدون اینکه قابل وصف باشد، که قربانی گردد می

ای که مابین الوهیت و ذات خدا و ماهیت بشر جسمانی وجود  در قیاس فاصله حتی الیتناهی و نامحدود،
 اما خدا را پسند آمد تا این قربانی را انجام داده و ما را نجات دهد. داشت.

ود که ما به ناالیق بودن و شایسته نبودن خ شود میمیزان و مقدار محبت او زمانی بیشتر به ما ثابت  
لکن خدا محبت خود را -ن است کسی نیز جرات کند که بمیردهر چند در راه مرد نیکو ممک"اندیشیم  می

 0)نامۀ رومیان باب  "مسیح در راه ما مرد. که ما هنوز گناهکار بودیم از اینکه هنگامی کند میبه ما ثابت 
 نه قربانی الهی. ( ما الیق مجازات الهی بودیم،8-7آیات 

پس او در واقع  برای انسان مرد، ها نمرد، خب! خدا که برای قورباغه" ام که: شنیدهمن این را  
از ! وضع ما شود میها خیره  های این آدم فیض خدا مستقیم به چشم "بشر بود.پاسخگوی لیاقت ما بعنوان 

ود رفتار آنها بر علیۀ خدا شورش نکرده و طوری در زندگی خ آنها گناهی نکردند. ها بدتر است. قورباغه
 ها بمیرد. خدا مجبور نبود برای قورباغه که گویی خدایی وجود ندارد و حضور او را ناچیز بشمارند. کنند مین

تنها یک ارادۀ الهی قادر است تا آن را  بدهکاری ما بسیار عظیم است، اما ما هستیم. بد نیستند.آنها به آن اندازه 
 بپردازد.

به اندازۀ دولت فیض " . آن همهآن ما نیستیم .است خدا برای ما برای قربانی دادن ضیحتوتنها یک  
آن تنها سرازیر  های ما نیست.آن پاسخ و مزد خوبی یعنی تمام آن رایگان است. (.7آیه  1باب )افسسیان  "او

شور و  در واقع به همین دلیل است که آن سر حدِ معنای محبت است: شده از فیض غنی و ازلی اوست.
 ،به زبان دیگر آنطور که ما را برای ابد شادمان ساخته، با بهایی گزاف، انه به گناهکاران ناالیق،احساسی عاشق

 زیبایی الیتناهی و بیکران او.
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 6دلیل 

 
 برای نشان دادن محبت خودش به ما

 
 و در محبت رفتار نمائید چنانکه مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی

 برای عطر خوشبوی گذرانید.
 2آیۀ  0نامۀ افسسیان باب 

 
 چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.

 20آیۀ  0افسسیان باب 
 

 مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
 25آیۀ  2نامۀ غالطیان باب 

 
 

همچنین محبت  (،16آیۀ  3باب گ مسیح تنها نشان دهندۀ محبت خدا به ما نبود )انجیل یوحنا مر 
تمام مسیحیان اولیه که برای نیز بود.  کنند مینند گنجی دریافت مسیح برای تمام آنهایی که آن را مافراوان خود 

مرا محبت نمود و خود را برای من "ند که: مسیح کرد میابت شده فکر نام مسیح شکنجه شدند به این حقیقت ث
 "فدا کرد. مندوست داشت و خود را بخاطر  مرااو " ند:گفت میآنها  "داد.

 بارۀ من هستند.عذاب و مرگ مسیح دریابیم آنها درست که ما باید از ا ای این همان انگیزه مطمئناً 
 این گناه من بود که مرا از خدا دور ساخته بود نه گناه جهان. بارۀ محبت مسیح به شخص و فرد خود من.در

من  که گوشهایم را به سخنان مسیح بی اثر و گویا بی حس ساخته بود.این قلب بسته و سخت دلی من بود 
 من در این داوری مقصر و گناهکار هستم. آید، و وقتی که سخن از نجات می یک گمشده و ویران شده هستم.

 م انجام دهم این است که تقاضای بخشش و محبت نمایم.توان میتنها کاری که 
 مسیح هم" :گوید می ی؟سکچه برای  مسیح را ببینم. ذاب و مرگم عتوان میتنها آن زمان است که  

کسی محبتی بزرگتر از این " (.20آیۀ  0)افسسیان باب  "کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.
پسر انسان نیامد تا مخدوم " (.13آیۀ  10)یوحنا باب  "ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد.

 (.28آیۀ  25)انجیل متی باب  "خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.شود بلکه تا 
آیا  او باشم؟ "دوستان"م یکی از توان میآیا  هستم؟ "بسیاری"آیا من هم شامل این  ،پرسم میو من  

 آور که توبخداوند عیسی مسیح ایمان " ،شنوم میو من پاسخم را  باشم؟ "کلیسایش"ممکن است متعلق به 
زیرا هر که نام خداوند را  "(.31آیۀ  16)کتاب اعمال رسوالن باب  "ات نجات خواهید یافت. و اهل خانه

وی ایمان آورد به اسم او آمرزش ه هر که ب" (.13آیۀ  15)نامۀ رومیان باب  "بخواند نجات خواهد یافت.
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کسانیکه او را قبول کردند قدرت  و اما به" (.43آیۀ  15)نامۀ اعمال رسوالن باب  "گناهان را خواهد یافت.
تا هر که  "(.12آیۀ  1)انجیل یوحنا باب  "داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد.

 (.16آیۀ  3)انجیل یوحنا باب  "به او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.
 کشم. ای در آغوش می حد مسیح را چون گنجینه سخاوت بی و من زیبایی و قلب من شورانگیز است، 

هدان بنابراین من با شا ی مسیح برای من است.زند که: محبت عیس اعماقم این حقیقت موج می و آنگاه در تمام
 "فدا کرد. مندوست داشت و خود را بخاطر  مرااو " :گویم اولیه هم صدا شده و می

ست که او باالترین بهای ممکن را پرداخت تا باالترین منظور بنده در این باره چیست؟ منظورم این ا 
ای " ست که او در روزهای آخر عمر زمینی خود کرد:اآن هدیۀ دعایی  آن چیست؟ هدیۀ ممکن را به من دهد.

ای  باشم تا جالل مرا که به من داده ای با من باشند در جائی که من می انی که به من دادهخواهم آن پدر می
یدیم جاللی و جالل او را د"در عذاب و مرگش  (.24آیۀ  17انجیل به روایت یوحنا باب ) "به ببینند.

ایم که شیدای  و چشیدهما به اندازۀ کافی از ا (.14آیۀ  1)انجیل به روایت یوحنا باب  "شایستۀ پسر یگانۀ پدر
 این همان محبت د.وظ سازاو مرد تا این را برای ما امن و محف اما بهترین هنوز در راه است. راه او گردیم.
 مسیح است.
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 7دلیل 

 
 ردن قوانین دينی که بر ضد ما بودبرای باطل ک

 
مختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید چونکه همۀ خطایای شما را و شما را که در خطایا و نا

و آن را به و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرائض و به خالف ما بود محو ساخت  آمرزید،
 صلیب خود میخ زده از میان برداشت.

 14-13آیات  2نامه به کولسیان باب 
 
 

ما  یها روزی کفۀ کارهای خوب ما بر بدی هبخردانه و احمقانه است که خیال کنیم باالخرچه نا 
 به دو دلیل احمقانه است.این  .گردد میتر  سنگین

گزینیم  که برای انجام کارهای خوب بر می ای و شیوه ما آن راه به این دلیل که این صحت ندارد. ،اول 
تا کارهای خوب انجام  کنیم میآیا ما شادمانه در اتکای به خدا تالش  راهی نیست که خدا را خشنود سازد.

آیا ما برای خشنود ساختن مردم ورای  کار عظیم و ارزش واالی او تمجید و ستایش گردد؟ دهیم تا در پایان،
بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند تا در همه چیز بواسطۀ عیسی مسیح "که  مبینی میاین اصل را 
 (؟11آیۀ  4)نامۀ اول پطرس رسول باب  "جالل یابد.

)نامۀ رومیان باب  ".و هر چه از ایمان نیست گناه است" پس در مقابل کالم خداوند ما چه بگوییم، 
 "تا هر دهانی بسته شود ...گوید میکه آنچه شریعت  "نگوییم.که هیچ چیز  کنم می من فکر (؟23آیۀ  14

در حضور خدا وزن  این احمقانه است که باور کنیم، ما هیچ نخواهیم گفت. (19آیۀ  3)نامۀ رومیان باب 
کارهای ما چیزی را  ی مسیح،بدون ایمان استوار به عیس تر است. وب ما از وزن کارهای بد ما سنگینکارهای خ

 های ما به خدا.یگرمگر اینکه یاغی کند میثابت ن
راهی نیست که این  این است که، دومین دلیلی که امیدواری ما به کارهای خوب مان نابخردانه است، 

دلیلش این نیست که  ست،ا اگر نجات ما بدلیل نتایج و ثمرات کارهای بد ما بخشد. خدا کسی را نجات می
ما در  "بهای بدهکاری"به این دلیل است که  دند و ما بهتر بودیم.کارهای بد ما کمتر از کارهای خوب ما بو

متفاوت برای نجات انسان بجای وزن کردن کارهای  خدا راهی تماماً مسیح میخ شده است.بهشت بر صلیب 
 ی مسیح است.تنها امید ما در عذاب و مرگ عیس هیچ امیدی به کارهای خوب ما نیست. آنها دارد.
تنها راه نجات این است که آن بدهکاری  .آید نمیوب و بد ما نجات بدست از توازن کارهای خ 

هایی که همۀ ما  به همراه جریمه )از جمله کارهای خوب آلودۀ ما( سابقۀ ثبت شدۀ کارهای بد ما تسویه شود.
ی آن مرد ست که مسیح براااین همان چیزی  نه اینکه توازن گردد. -باید تماما تسویه گردد لیاقت آن را داریم،

 تا آن را بدست آورد.
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صلیب خود میخ زده از میان آن را به " های ما زمانی روی داد که او تمام باطل شدن بدهکاری 
چطوری این رکورد لعنت ما بر روی صلیب میخ شد؟ نسخۀ پوستی  (.14آیۀ  2)نامۀ کولسیان باب  "برداشت

او  من شد. )و خوب( د لعنت کارهای بدی مسیح آن رکورپس عیس مسیح شد. بر روی صلیب میخ نشد.
او تنها امید من  بر میزان و سنجشی متفاوت گذاشت. او نجات مرا تماماً محکومیت و لعنت مرا تحمل کرد.

 و ایمان داشتن به او تنها راه من به خداست. است.
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 8دلیل 

 
 برای فديۀ گناهان بسیاری شدن

 
 ه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای* بسیاری کند.زیرا که پسر انسان نیامده تا مخدوم شود بلک

 40یۀ آ 15انجیل به روایت مرقس باب 
 
 

بایست بهایی به  وجود خارجی ندارد که برای نجات گناهکاران می مقدس کتابین طرز تفکری در چن 
بلکه  خته شد،قیمتی نبود که به شیطان پردا آنچه که در مرگ مسیح بر شیطان روی داد، .شد میشیطان پرداخت 

تا بوساطت موت صاحب قدرت موت " فرزند روحانی خدا به شکل انسان در آمد تا: شکست شیطان بود.
 ای در کار نبود. اکرهمذ (.14آیۀ  2)نامۀ عبرانیان باب  "یعنی ابلیس را تباه سازد.

بدهی را  نیست که چه کسی اینتمرکز بر این " تا جان خود را فدا سازد" فرمود:زمانی که عیسی  
با میل خودش که از  . تمرکز بر این است که او به بهای زندگی خودش بعنوان فدیۀ گناه، وکند میدریافت 

داشت که توسط فدیۀ او، بهره مند  "بسیاری"آزادی خود دست کشید و ما را خدمت کرد، تمرکز بر آن 
 خواهند شد.

: خدا مقدس این است که کتابپاسخ  مطمئناً اگر ما بپرسیم که پس چه کسی آن فدیه را دریافت نمود؛ 
 "...هدیه گذرانید... ]چون یک[ خویشتن را برای ما بخدا"مسیح  گوید که مقدس می کتاب دریافت کرد.

تمام  (.14آیۀ  9)نامۀ عبرانیان باب  "خویشتن را بی عیب به خدا گذرانید"مسیح  (.2یۀ آ 0)افسسیان باب 
بایست این فدیه را بجای ما پرداخت کند این بود که همۀ ما بر ضد  یگری میعنوان اینکه شخص د نیازمندی به

تمام عالم زیر قصاص "و بدلیل گناه ما  (.23یۀ آ 3)نامۀ رومیان باب  خدا گناه کرده و از جالل خدا دور بودیم
 ا تقدیم نمود،مسیح خود را بعنوان فدیه برای مبنابراین زمانی که  (.19آیۀ  3)نامۀ رومیان باب  بود "خدا

پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در " از این رو ما از زیر محکومیت خدا آزاد شدیم. گوید می مقدس کتاب
ترین اسارتی که ما باید از آن آزاد شویم همان آخرین  نهایی (.1آیۀ  8)نامۀ رومیان باب  ".مسیح عیسی هستند

 (.7آیۀ  14امۀ مکاشفه باب )ن و (.2آیۀ  2)نامۀ رومیان باب  است "قضاوت خدا"
ای که  نه تنها زندگی مسیح است.زیر محکومیت خدا همان جان  بهای فدیۀ ما برای این آزاد شدن از 

 بارها به شاگردان خود فرمود: عیسی او بر روی زمین کرد بلکه همچنین جانی که بخاطر ما در مرگ خود داد.
در حقیقت  (.31آیۀ  9)انجیل مرقس باب  "واهند کشتو او را خ شود میپسر انسان بدست مردم تسلیم "

دن و انسان بو ،کرد میخطاب  بار در انجیل( 60)بیش از  "پسر انسان"بارها خود را  ی که عیسییکی از دالیل
فدیه  .شد میبایست مثل یکی از آنها  برای همین او می د بمیرد.توان میانسان  .آورد جسم زمینی او را بیاد ما می

 .دادند را فدیه جانی بود که برای مرگ میزی ،شد میوسط پسر انسان پرداخت باید ت
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پسر انسان نیامده تا " فرماید میاین همان جایی است که  نبود که به اجبار از او بگیرند. این بهایی 
کسی " او یک دهنده بود نه گیرنده. او نیازمند هیچ خدمتی از طرف ما نبود. "مخدوم شود بلکه تا خدمت کند

قیمت با  (.18آیۀ  15)انجیل یوحنا باب  ".نهم می )جانم( بلکه من خود آن را گیرد نمیاز من  ()جانم آن را
او آزادانه  .گوید میو این دوباره با ما از محبتش به ما سخن  از روی اجبار نبود. طیب خاطر پرداخت شد؛

 انتخاب نمود که ما را به قیمت جان خود نجات دهد.
تا جان خود "او آمده که  فرماید میاو  فدیه شد؟ برای گناهشان ای موثر ا مسیح به شیوهی رچه تعداد 

 همهاما این هدیه برای  اما نه همه به او ایمان آورده و از خشم خدا رها خواهند شد. ."را فدای بسیاری کند
که مسیح عیسی زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی " است.
هیچ کس از این نجات  (.6-0آیات  2)نامۀ اول تیموتائوس باب  "که خود را در راه همه فدا داد باشد،

 مسیح را در آغوش گرفته و آن را بپذیرد.می که پاداش و گنجینۀ فدیۀ مادا محروم نخواهد بود،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مالی که برای واخریدن جان خود بدهند، " :نویسد میعمید در معنای فدیه  نامۀ لغت Ransomعبارت فدا همان فدیه است. یا * 

 مترجم() "ایی بدهند. سربها. فدیات جمع.آنچه که اسیران برای ره
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 9دلیل 

 
 برای آمرزش گناهان ما

 
 ایم. را به اندازۀ دولت فیض او یافته که در وی بسبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان

 7آیۀ  1ب از نامۀ افسسیان با
 

 .شود میکه در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته  عهد جدیدزیرا که این است خون من در 
 28آیۀ  26انجیل متی باب 

 
 

مبلغی برای تسویه کردن  بخشیم، ا میمانی که ما یک جریمه و یا یک بدهی و یا خسارت رز 
ایم  به ما بابت آنچه که ما ضرر کرده اگر مبلغی ت.اگر هم بگیریم این بر خالف عبارت بخشیدن اس گیریم. نمی

بخشیدن نیازمند  ایم. گرفته ما آنچه را که بدهکار بودیم، دیگر نیازی برای بخشیدن چیزی نیست. پرداخت شود،
من از تو شکایت  که شما بروید. دهد میفیض اجازه  شما صدمه دیده باشم، طاگر بنده توسّ فیض است.

برای همین است که  که او شایستۀ آن نیست. دهد میفیض آنچه را به شخص  .بخشم میو را من ت .کنم مین
آن سخاوت داشتن است درست  بخشیدن بی حساب شدن نیست. *را دارد. دادن در خود کلمۀ بخشیدنکلمۀ 

 ست که آن را داشته باشی و یا بگیری.وزمانی که حق ت
و " گذاریم مسیح می وقتی که اطمینان خود را بر دهد میست که خدا با ما انجام ااین همان کاری  

که هر که به وی ایمان آورد به اسم او آمرزش گناهان را خواهد  دهند میجمیع انبیاء بر او شهادت 
ر گناهانمان را بر ضد ما مسیح ایمان بیاوریم خدا دیگاگر ما به  (.43آیۀ  15)نامۀ اعمال رسوالن باب  "یافت.
را محو و من هستم من که بخاطر خود خطایای ت" است: مقدس کتابادت خود خدا در این شه .دارد مینگه ن

که مشرف  ای به آن اندازه" (.20آیۀ  43)کتاب اشعیاء نبی باب  "را بیاد نخواهم آورد.و ساختم و گناهان ت
 (.12آیۀ  153 )مزامیر "به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. از مغرب دور است،

زمانی که  به تنهایی کافی نیست. *که بخشیدن دانیم میهمۀ ما  .کند میاما این یک اشکال ایجاد  
ه اجتماع و نه ن این را ممکن است به وضوح تشخیص داده و ببینیم، خسارت باالست مانند قتل و یا تجاوز.

 ای بگوید: قاتل و تجاوز کننده به هر )و یا خدا( ای اگر هر قاضی ماند میهای خود استوار ندنیا بر روی ستون
در یکچنین مواردی هر  "ی بروی.توان میحاال  شما بخشیده شدی. .خب آیا از کار خودت پشیمان هستی؟"

 د از عدالت چشم پوشی کند.توان میاما دادگاه مربوطه ن ،بینی میچند شما در مجرم روح ندامت و پشیمانی را 
د زیرا آنها بر ضد تمام گناهان مهم و جدی هستن .کند میمل به همین شیوه ع دقیقاًعدالت خدا نیز  
ز او اطاعت نکرده و به او کفر ( زمانی که ما از او چشم پوشی کرده و یا ا)به بخش اول نگاه کنید باشند خدا می

اضی انسانی ممکن نیست تمام همانطور که یک ق این جالل و کبریایی اوست که صدمه خواهد دید. گوییم می
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د ببیند که توان میعدالت خدا نیز ن هایی که یک مجرم به اجتماع وارد کرده را بخشیده و او را آزاد کند، خسارت
 .شویم میا به رغم تمام گناهانمان آزاد م

تا از اینرو جالل  صدمه و خسارت وارد شده به جالل و عظمت خدا بدلیل گناه ما باید مرمت گردد، 
 ایم، دادگاه آزاد شده و بخشیده شده و اگر ما قاتالن و مجریان در این گردد. و قدرت او بیشتر و بیشتر درخشان

آوردن این افتخار و جالل خدا پرداخت و انجام شده و عدالت ها و طرحی بسیار دردبار برای بجا بایست ب می
 او را خشنود کرده باشد که اجازه دهد به ما که روزی مجرمان و کافران بودیم آزاد شویم.

که در وی بسبب خون او فدیه یعنی آمرزش " همین دلیل است که مسیح عذاب کشید و مرد.به  
برای ما بخشیده شدن هیچ  (.7آیۀ  1)از نامۀ افسسیان باب  "ایم. را به اندازۀ دولت فیض او یافته گناهان
ه همین دلیل است که ب بخشیده شدن است. نه ریشۀ، تمام هزینۀ گران اطاعت ما میوۀ، ای بر نداشته است. هزینه

آه،  نامیم. به همین دلیل است که ما آن را عدالت می اما آن به قیمت جان عیسی تمام شد. نامیم. آن را فیض می
کسی که  ست،امسیح و چه زیبا  !دارد میمان را بر علیۀ ما نگه ن است که خدا گناهانچه خبر ارزشمندی 

 خونش این بها را نزد خدا برای ما میسر نمود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را بعنوان عمل واقعی  "دادن"یعنی  Givenنویسنده اینجا عبارت  است. Forgivenessبه انگلیسی همان  "بخشیدن"* عبارت 
 مترجم()بخشیدن دیده است. 
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 15دلیل 

 
 برای آماده کردن راه عادل شمرده شدن ما

 
 به خون او عادل شمرده شدیم.

 9آیۀ  0نامۀ رومیان باب 
 

 ای که در عیسی مسیح است. بوساطت آن فدیه شوند میبه فیض او مجانا عادل شمرده ( )ما
 24آیۀ  3نامۀ رومیان باب 

 
 .شود میانسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده 

 28آیۀ  3نامۀ رومیان باب 
 
 

هم دل شمرده شدن یا نیک محسوب شدن در حضور خدا و بخشیده شدن توسط خدا شبیه به عا 
بخشیده شدن به این  عادل محسوب شدن در یک دادگاه مانند بخشیده شدن در آن دادگاه نیست. نیستند.

عادل محسوب شدن به این معناست که من  .آید نمیم هستم اما جنایت من به حساب معناست که من مجر
اما قاضی  ام. م شدهو من محکو جرم من مسجل شده، اند. ام اما گناه مرا به حساب نیاورده ی شدهدادگاه

 ."بی گناهی" :گوید می
یکنفر عادل  کنند مییعنی طوری که اعالم  عادل و یا نیک محسوب کردن یک اقدام قانونی است. 

این  .کند میتنها آن را اعالم  .کند میاین رای شخص مجرم را عادل و نیک ن یک رای است.این  محسوب شود.
ببینیم که  توانیم میما این را زمانی به وضوح  ل محسوب شده است.بر این اساس است که در واقع شخصی عاد

همۀ " گویند میعادل بودن خدا را شکر  ،انی که مردم در مقابل تعالیم عیسیزم ،گوید میبه ما  مقدس کتاب
تعمید گرفته بودند  گیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی،مردم و از جمله باج

این به این معنا نبود که مردم  (.29آیۀ  7)انجیل به روایت لوقا باب  "ند.کرد میرای عدالتش شکر خدا را ب
 به این معناست که آنها خدا را عادل خطاب کردند. )چرا که او عادل هست(. خدا را عادل محسوب کرده بودند

این عادل  ،کنیم میاعتماد  زمانی است که ما به مسیح مآنچه که ما باید آن را برای خود جا بیاندازی 
ای که ما بسمت خوب شدن پیش  مرحله –نامد پاک شدن می این را معموالً مقدس کتاب شمرده شدن نیست.

ست ا ای اعالمیه ای نیست. به هیچ عنوان مرحله اصالً عادل شمرده شدن طی کردن یک مرحله نیست. رویم. می
 یک!ن عادل! یک رای: .گردد میکه در آن واحد قرائت 

 شیوۀ عادی نیک محسوب شدن در چنین دادگاهی همان رعایت قانون است. از دید دادگاه انسانی، 
: کنند میبارۀ شما درست است را اعالم ید هیئت منصفه و قاضی آنچه که دراگر شما یکچنین کاری کرده باش



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 30 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

ادگاه خدا ما قانون را حفظ داما در حضور  .کنند میآنها شما را عادل محسوب  که همان حفظ قانون بوده است.
هر " :گوید میحتی  مقدس کتاب بنابراین عادل شمرده شدن به شیوۀ عادی بسیار ناامید کننده است. ایم. نکرده

)امثال سلیمان  "که شریر را عادل شمرد و هر که عادل را ملزم سازد هر دوی ایشان نزد خدا مکروهند.
 "کند میبی دینان را عادل محسوب " گوید میخدا  مسیح، بخاطر وال،اما باز با تمام این اح (.10آیۀ  17باب 

که بنظر قبیح و  کند میخدا کاری  (.0آیۀ  4)نامۀ رومیان باب  کنند مییعنی آنانی که به فیض او اعتماد 
 آید. ناشایست می

 ،کند یمبرای ما تشریح  مقدس کتابهمانطور که  و یا، ؟شود میچرا این ناشایست و مکروه محسوب ن 
)نامۀ رومیان باب  ".او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد"د توان میچطور خدا 

ن به ای اول، برای او مکروه نیست. آورد میبه دو دلیل عادل شمردن انسان بی دینی که به خدا ایمان  (؟26آیۀ  3
به خون او عادل " :گوید میاز اینرو  طل سازد.مسیح خون خود را ریخت تا جریمۀ گناه ما را بادلیل که 

اما این تنها نادیده گرفتن گناه است و ما را آدم خوب اعالم  (.9آیۀ  0)نامۀ رومیان باب  "شمرده شدیم
نادیده گرفتن و به چشم نیاوردن خطاهای ما بدلیل اجرای شریعت مثل اعالم کردن ما بعنوان  .کند مین

اگر  نیست. Aاین مثل اعالن کردن رتبۀ  را از دفتر حذف کند، Fیک معلم رتبۀ  اگر نگهدارندۀ شریعت نیست.
به  دقیقاً های مرا به من ببخشد مثل این نیست که بانک مرا ثروتمند اعالن کند. یک بانک قصد کند که بدهی

اید انجام باطل شدن ب باطل کردن گناهانمان مثل اعالن کردن اینکه ما آدم خوبی هستیم نیست. همین دلیل،
دلیل  اما این مطلب بیشتری را با خود دارد. نیک محسوب کردن و یا عادل شمردن مستلزم آن است. گردد.

برای پاسخ  برای خدا مکروه نیست. دیگری هم هست برای اینکه عادل شمردن یک آدم بی دین بواسطۀ ایمان،
 .کنیم میبه بخش بعدی رجوع 
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 11دلیل 

 
 وداعت خبرای تکمیل کردن اط

 تا آن نیکی مطلق ما گردد

 
 و چون در شکل انسان یافت شد خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت مطیع گردید.

 8آیۀ  2نامۀ افسسیان باب 
 

زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند همچنین نیز به اطاعت یک شخص 
 بسیاری عادل خواهند گردید.

 19آیۀ  0مۀ رومیان باب نا
 

 زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.
 21آیۀ  0نامۀ دوم قرنتیان باب 

 
یعنی  شود میکه بوسیلۀ ایمان مسیح  خود که از شریعت است بلکه با آن و در وی یافت شوم نه با عدالت
 عدالتی که از خدا بر ایمان است.

 9آیۀ  3ۀ فیلیپیان باب نام
 

بلکه با خود ارتباط  .دهد میدل شمردن به هیچ عنوان باطل کردن عدم خوب و نیک بودن مرا معنا نعا 
خوبی ندارم که من به نوع خودم به هیچ عنوان  .آورد می شود مینیکی مطلق مسیح را که به من نسبت داده 

 وضعیت من در برابر خدا مثل این است که: سبت دهم.بتوانم خود را تحت هیچ شرایطی به خدا ربط و یا ن
 (.9یۀ آ 3فیلیپیان باب ) "شود میکه بوسیلۀ ایمان مسیح  خود که از شریعت است بلکه با آن نه با عدالت"

مسیح تمام نیکی  ن معنا کهبه ای آن تنها به من نسبت داده شده است. مسیح است. این نیکی مطلق 
نیکی مطلق او بعنوان نیکی  و درست زمانی که به او ایمان آوردم. کمیل نموده؛مطلق مورد خواست خدا را ت

 مسیح نگاه کرد، خدا به نیکی مطلق تنها در این زمان بود که من نیک محسوب شدم. مطلق من به حساب آمد،
 نیکی و عدالتی که متعلق به مسیح بود نه مال من. آنگاه مرا عادل و نیک محسوب نمود،

)رومیان  به دو دلیل نیک محسوب کردن یک آدم بی دین و گناهکار برای خدا مکروه نیستاین بنابر 
)نگاه  پرداخت نمود مسیح جریمه و بدهکاری گناه ما را به خدا تماماً مرگ اول به این دلیل که، (.0آیۀ  4باب 

داشتیم تا در حضور  مسیح آن نیکی مطلق را که ما نیاز اطاعت دوم به این دلیل که، کنید به بخش قبلی(.
فرمان خدا برای وارد شدن به حیات جاودانی به این شیوه  برای ما بجا آورد. محکمۀ خدا نیک محسوب شویم،

 محرز و ثابت گردد. بلکه نیکی مطلق ما تماماً نیست که عدم نیکی مطلق ما اعالن شده و باطل گردد،
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ود که بدلیل عدم او همانی ب های جهشکنعذاب و  مسیح ستونهای هر دوی آن است.عذاب و مرگ  
و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما " شایستۀ ما بود. های ما، خوب بودن و یاغیگری

و همچنین همین جراحات و کوفتگی و مرگ او اوج رسیدن به  (.0آیۀ  03اشعیاء نبی باب ) "کوفته گردید.
تا به " :او کسی بود که ساس نیکی مطلق ما نزد خدا محسوب گردید.آن درجۀ اطاعت از خدا بود که بعنوان ا

 مرگ او باالترین نقطۀ اطاعت او بود. (.8آیۀ  2)نامۀ فیلیپیان باب  "موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.
به اطاعت یک شخص بسیاری عادل " :گوید میبه آن اشاره کرده و  مقدس کتابست که ااین همان چیزی 

 (.19آیۀ  0)نامۀ رومیان باب  "گردید.خواهند 
زیرا او را که گناه نشناخت " بخشش و کاملیت ما نزد خدا گردید.بنابراین مرگ مسیح بعنوان اساس  

یعنی چه که خدا  (.21آیۀ  0)نامۀ دوم قرنتیان باب  "در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.
و یعنی چه  این او بخشش ما گردید.بنابر یعنی گناه ما بر او قرار گرفت، ت؟مسیح بیگناه را در راه ما گناه ساخ

به همین روش نیکی  به این معناست که، نیکی مطلق خدا شدیم؟ )که گناهکار بودیم( در عیسای مسیح ما
 پس او پاکی ما گردید. مطلق او بر ما قرار گرفت،

مورد ستایش و  فی در عذاب و مرگ خود،مسیح بدلیل رسیدن به یکچنین پیروزمندی شگرباشد تا  
بیاید تا او را برای چنین  هم در کار فراهم آوردن نیکی مطلق ما. هم در بخشیدن گناهانمان، تکریم قرار گیرد.

چون گوهری گرانبها برای خود ذخیره ساخته و مقامش را ستایش کرده و تمام اعتماد خود را  دستیابی عظیم،
 بر او بگذاریم.
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 12دلیل 

 
 برای از بین بردن محکومیت ما

 
هم هست  دست راست خدا که بهنآیا مسیح که مُرد و بلکه نیز برخاست، آ ؟کیست که بر ایشان فتوا دهد

 !کند میشفاعت را ما  و
 34آیۀ  8نامۀ رومیان باب 

 
 

پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح " مسیح این است: ترین نتیجۀ عذاب و مرگ عظیم 
بودن به این معناست که بواسطۀ ایمان به او با  "در مسیح عیسی" (.1یۀ آ 8)نامۀ رومیان باب  "هستند.عیسی 

در این یکپارچگی ما با مرگ او یکی  ،سازد میمسیح ما را با او یکپارچه  ایمان به مسیح رابطۀ شخصی داشتن.
)که  مسیح تنبیه ما .شویم میا او یکی بنابراین در نیکی مطلق او ب شویم چون در مرگ او با او یکی می شده،

 آن را بدست آوریم(. توانیم می)که ما ن و نیکی ما گردید دیگر لزومی ندارد آن را تحمل کنیم(
ایمان ما را با مسیح  مسیح است.بلکه  .گردیم میکه در حضور خدا ما پسندیدۀ او این ایمان ما نیست  

اما چونکه یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت " ست.ا آن ما متحد ساخته از اینرو گویی نیکی مطلق او از
بلکه به ایمان به عیسی مسیح ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به  شود میعادل شمرده ن

مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده 
و  (16 آیه 2باب  )غالطیان "نیک محسوب شدن بواسطۀ ایمان" (.16آیۀ  2غالطیان باب ) "نخواهد شد.

ما از  هر دو معنایی موازی با هم هستند. (17 آیه 2باب  )غالطیان "مسیح عیسی نیک محسوب شدن در..."
 .ایم شدهاز اینرو نیک محسوب  ،ایم آوردهراه ایمان به مسیح رو 

 استدالل این جواب آسان است. "محکوم شده است؟ پس چه کسی اینجا"که  شود میوال ئوقتی س 
ما را  مرگ مسیح، "که مرد!فردی ی مسیح عیس" :گردد میدرست در همین زمان است که این اعالم  هیچ کس!
ما همان اندازه از عدم  .سازد میامن  ،ایم شدهی مسیح از آن آزاد مجدد در محکومیتی که بواسطۀ عیس از افتادن

در دادگاه و محکمۀ الهی احتمال به خطر افتادن چیزی  مسیح.مطمئن هستیم که از مرگ د خود محکومیت مجد
ما برای آن گناهان محکوم  مسیح برای گناهان ما یکبار مرد. .شویم میما بدلیل یک گناه دوبار محکوم ن نیست.

این دلیل که یکبار در بلکه به  نه به این دلیل که دیگر وجود ندارد، محکومیت پایان یافته است، .گردیم مین
 حال حاضر روی داده است.

پس کیست که بتواند آنان "ئوال نیست که آیا این پاسخ به آن س بارۀ محکومیت بواسطۀ دنیا چه؟در اما 
 .اند دادهشهیدان بسیاری در راه مسیح جان خود را  ؟اند شدهآیا مسیحیان توسط دنیا محکوم ن "را محکوم سازد؟

احتمال اینکه  مثبت و موفق محکوم سازد. ای انگیزهد ما را به توان میاین است که هیچکس نوال ئپاسخ به این س
ست که بر برگزیدگان خدا کی" اما هیچکدام از آنها تا به پایان ادامه ندارد. ،رود میما را به جرمی محکوم کنند 
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والی است که ئهمان س دقیقاً این (.33آیۀ  8نامۀ رومیان باب ) "که عادل کننده است؟خدا آیا  ؟مدعی شود
ا آیا مصیبت یا دل تنگی یا جفا ی کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟" :پرسد میاز ما  مقدس کتاب

پاسخ این نیست که این اتفاقات برای  (.30آیۀ  8)نامۀ رومیان باب  "قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر.
بلکه در همۀ امور از حد زیاده نصرت یافتیم بوسیلۀ او که " :پاسخ این است که مسیحیان روی نخواهد داد.

 (.37آیۀ  8)نامۀ رومیان باب  "ما را محبت نمود.
 دانیم میاما  را در پشت آن بگذارند. نشاو شاید هم شمشیر .آورد میدنیا محکومیت خودش را با خود  

)رومیان  "ست کیست بر ضد ما؟ا ا ماگاه خدا بهر" .که دادگاه عالی رای خود را به نفع ما صادر کرده است
اگر آنها ما را رد کنند، کسی هست که ما  د در محکوم کردن ما پیروز گردد.توان میهیچ کس ن (.31یۀ آ 8باب 

کسی هست که ما را محبت نموده است. اگر آنها ما را در زندانها زنجیر  اگر از ما متنفر باشند، را پذیرفته است.
اگر آنها ما  .کند میاما او ما را در آتش تصفیه  اگر آنها ما را رنجور سازند، زاد ساخته است.روح او ما را آ کنند،

مسیح از مرگ  ی مرد.عیس آنها بر ما چیره نخواهند شد. به بهشت. سازد میاو از این راهی  را به قتل رسانند،
 .ایم شدهبخشیده شده و نیک محسوب ما  و در او هیچ محکومیتی وجود ندارد. ما در او زنده هستیم. قیام کرد.

 (.1یۀ آ 28)کتاب امثال باب  ".اند عادالن مثل شیر شجاع"
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 13دلیل 

 
 برای از بین بردن رسوم ختنه

 عنوان پايۀ نجاتو ديگر آداب مذهبی ب

 
  صورت  در این  ؟ زیرا که دیدم ، چرا جفا می کردم می  موعظه  ختنه  به  حال  تا به  اگر من  برادران  اما ای
 شد. می  برداشته  صلیب  لغزش

 11آیۀ  0نامه به غالطیان باب 
 

که مختون شوید  سازند میخواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند ایشان شما را مجبور  آنانی که می
 محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند.

 12آیۀ  6نامه به غالطیان باب 
 
 

ای  این موضوع تاریخچه ترین گفتگوی کلیسای اولیه بوده است. الختنه کردن یکی از پر جنج ضوعمو 
خدا در کتاب پیدایش )نوشتۀ موسی( در  درست از زمانی که دارد. مقدس کتابدر  قابل احترام، طوالنی و کامالً

نوشتجات  تمام دوازده شاگرد او یهودی بودند. مسیح یک یهودی بود. آن را فرمان داده بود. 15یۀ آ 17باب 
پس نباید تعجب کرد که  کلیسای مسیحیان بوده و هست. مقدس کتابافراد و انبیاء یهود همواره بخشی از 

 .شود میآداب و رسوم یهود وارد کلیسای مسیحیان 
پیام نجات مسیح به یک شهر غیر  و آنها با خودشان اختالفات را آوردند. وارد کلیسای مسیح شدند. 

وال اساسی ئیک س مسیح ایمان آوردند.غیر یهودیان به  رسید و در آن پخش شد.یهودی بنام انطاکیه در سوریه 
مراسم  ؟گیرد میچگونه هستۀ مرکزی پیام انجیل مسیح با مراسمی چون ختنه در ارتباط قرار  و مهم بوجود آمد:

اهانت آمرزیده خبر خوشی چون اگر تو به او ایمان آوری گن –گیرند میدینی چگونه با این پیام در ارتباط قرار 
 شما صاحب حیات جاودان هستید. خدا متعلق به شماست. گردی؟ شده و تو از دید خدا نیک محسوب می

در میان امتهای غیر یهود شاگردان و پیروان مسیح بخشش و نیکی مطلق را تنها از راه ایمان بشارت  
که هر که به وی ایمان آورد به  ندده میو جمیع انبیاء بر او شهادت " که: کند میپطرس موعظه  .دادند می

پس "که  کرد میپولس رسول موعظه  (.43آیۀ  15)نامۀ اعمال باب  "اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت.
و بوسیلۀ او هر  .شود میای برادران عزیز شما را معلوم باد که به وساطت او به شما آمرزش گناهان اعالم 

 "ز هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید.ا شود میکه ایمان آورد عادل شمرده 
 (.39-38آیات  13نامۀ اعمال رسوالن باب )

ند که این یک امر بسیار کرد میفکر  بعضی از آنهایی که در اورشلیم بودند، بارۀ ختنه کردن چه؟اما در 
ز یهودیه آمده برادران را تعلیم و تنی چند ا" شهر انطاکیه نمونه درخشان اختالفات شد. اساسی و مهم است.
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 10)نامۀ اعمال باب  "که اگر بر حسب آئین موسی مختون نشوید ممکن نیست که نجات یابید. دادند می
 شورایی در این خصوص برای بررسی این موضوع تشکیل شد. (.1آیۀ 

 
ختنه نمایند و امر کنند  آنگاه بعضی از فرقۀ فریسیان که ایمان آورده بودند برخاسته گفتند اینها را باید"

و چون  پس رسوالن و کشیشان جمع شدند تا در این امر مصلحت ببینند. که سنن موسی را نگاه دارند.
مباحثه سخت شد پطرس برخاسته بدیشان گفت ای برادران عزیز شما آگاهید که از ایام اول خدا از میان 

القلوب بر ایشان  نوند و ایمان آورند و خدای عارفششما اختیار کرد که امتها از زبان من کالم بشارت را ب
چ فرقی نگذاشت و در میان ما و ایشان هی را بدیشان داد چنانکه به ما نیز. القدس روحشهادت داد بدین که 
که یوغی بر گردن  کنید میپس اکنون چرا خدا را امتحان  های ایشان را طاهر نمود.بلکه محض ایمان دل

بلکه اعتقاد داریم که محض فیض  ران ما و ما نیز طاقت تحمل آن را نداشتیم.که پد دنه شاگردان می
 "خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت همچنانکه ایشان نیز.

 (.12-0آیات  10)اعمال رسوالن باب 
 

ا و ریشۀ حقیقی عذاب و معن هیچ کس مانند پولس رسول ریشۀ این گفتگو را به روشنی ندیده بود. 
آیا به تنهایی ایمان به مسیح کافی بود تا ما را در برابر خدا مقبول  ر شرف خطری عظیم بود.مسیح دمرگ 
دید؟  فا می... چرا ج" :کرد میاگر پولس ختنه را موعظه  پاسخ روشن بود. و یا اینکه ختنه نیز الزم بود؟ سازد؟

صلیب به معنای آزاد شدن  .(11آیۀ  0غالطیان باب ) "شد مییرا که در این صورت لغزش صلیب برداشته ز
 از زنجیرهای اسارت شریعت و مراسم مذهبی است.

)نامۀ  "پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید."
 (.1یۀ آ 0غالطیان باب 
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 14دلیل 

 
 مان بنیاد نهادن ايمان در قبلهایبرای 

 و حفظ آن در ما

 
 .شود میکه در راه بسیاری ریخته  عهد جدیدشان گفت این است خون من از و بدی

 24آیۀ  14از انجیل به قلم مرقس باب 
 

و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در 
 دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند.

 45آیۀ  32 از کتاب ارمیاء نبی باب
 
 

به این معناست که: دو  "عهد"عبارت  سخن گفته است. "جدید عهد"و  "قدیمعهد "از  مقدس کتاب 
 کنند میطور رسمی قرار دادی را موافقت خواهند کرد که اجرای مفاد آن با توجه به سوگندی که یاد نفر ب

 خود او مورد تاکید قرار داده است. ی که خدا با انسان بسته است رایهاعهد مقدس کتابدر  .باشد میضروری 
 .اند دادههای او را شکل  های او در این عهدها انگیزه خواسته خود او شرایط آن را اعالم کرده است.

ها و آنچه او برای آنان تعیین نمود در زمان قوانین موسی سخن  از پیمان خدا با اسرائیلی "عهد قدیم" 
بنابراین از آنها اطاعت نشد و حیات را با  خود تبدیل روحانی را نداشت. ضعف آنها در این بود که با .گوید می

 عهد"انبیاء بشارت از  نه با روح بر قلبها. آنها خطوطی بودند که بر روی سنگ نوشته شده بودند، خود نیاورد.
زیرا که ف را بلکه روح را نه حر"مانند این خواهد بود که  طوری که متفاوت خواهد بود. دادند می "جدید

 (.6آیۀ  3)نامۀ دوم قرنتیان باب  ".کند میکشد لیکن روح زنده  حرف می
و " :آن از بطن عذاب و مرگ مسیح بر آمده است بطرز شگرفی از عهد قدیم موثرتر بود. جدید عهد 
این است " :فرمود خون او عیسی (.10آیۀ  9عبرانیان باب ) "ای است... و متوسط عهد تازهجهت ااز این 

به این معناست  (.24آیۀ  14)از انجیل مرقس باب  ".شود میکه در راه بسیاری ریخته  جدید عهدن از خو
قدرت موجود در آن بسیار  را خریداری نموده است. جدید عهدها و قدرت موجود در  وعده که خون عیسی

ت که او بطور لغزش مفاد این عهد چیس عظیم و شگفت است زیرا مسیح مرد تا یکچنین رویدادی پیش بیاید.
 :کند میارمیاء نبی تعدادی از آنها را تشریح  ناپذیری آنها را توسط خون خود محکم و امن نموده است؟

شریعت خود را در  خواهم بست... ...این است عهدی که ای خواهم بست... عهد تازه ...گوید میخداوند "
عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه  ...باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت

مرگ و عذاب مسیح تبدیل  (.34-31آیات  31اب ارمیاء نبی باب )کت "ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد.
 )شریعت بر قلب آنها نوشته شده است( و گناهان آنان را آمرزیده است. درونی پیروان خود را تضمین نموده
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قدم پیش گذاشته تا ایمانی را  عیسی از بین نرفته و نخواهد رفت، برای تضمین اینکه یکچنین عهدی 
او انسانهایی نوین با نوشتن قوانین نه  در قلب و روح پیروان خود ایجاد نموده و آن را در آنان حفظ نماید.

 روح زنده" گوید میاو  بر سنگ، "کالم"در رودرویی با  .سازد میاینکه بر سنگ بلکه بر قلبهایشان متولد 
 "با مسیح زنده گردانید.)خدا(  ما را نیز که در خطایا مرده بودیم" (.6آیۀ  3)دوم قرنتیان باب  ".کند می

تا ببینیم  سازد میمسیح ما را قادر روحانی است که در نور جالل این یک زندگی  (.0یۀ آ 2)نامۀ افسسیان باب 
مسیح آن را  آن مطمئن و حتمی است زیرا .کند یمجدید را با خود خلق  -این معجزه مردم عهد و ایمان آوریم.

 با خون خود خریده است.
 بلکه همچنین تضمین ایمان ما را نیز با خود دارد: این معجزه تنها برای ایجاد کردن ایمان در ما نیست، 

... و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری عهد جاودانی با ایشان خواهم بست و"
نه تنها به پیروان خود قلبی تازه داد بلکه آنها  مسیح مرد، وقتی (.45آیۀ  32)از کتاب ارمیاء نبی باب  "نورزند.

آنها  .کند میاو آنها را محافظت  تا آنها از او دور شوند. دهد میاو اجازه ن را نیز امنیت و اطمینانی تازه داد.
 ت.خون عهد تازه این تعهد را داده اس نگهداری خواهند شد.
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 10دلیل 

 
 برای اينکه ما را مقدس،

 بی عیب و کامل گرداند

 
 .داز آن رو که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابداآلبا

 14آیۀ  15نامۀ عبرانیان باب 
 

بالفعل مصالحه داده است در بدن بشری خود بوسیلۀ موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و 
 سازد.بی مالمت حاضر 

 22آیۀ  1نامۀ کولسیان باب 
 

پس خود را از خمیر مایع کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید چنانکه بی خمیر مایه هستید زیرا که فصح 
 ما مسیح در راه ما ذبح شده است.

 7آیۀ  0نامۀ اول قرنتیان باب 
 
 

ما  ست.ا اش مای از بزرگترین دردهای عمیق در مسیحیت، تبدیل و عوض شدن آهسته و یویک 
او را با تمام قلب و جان و فکر و قدرت خود دوست  گوید میکه به ما  شنویم میصدای بلند و رسای خدا را 

ما در اینجا  اما آیا دلدادگی و شیفتگی ما تا به این حد اوج گرفته است؟ (.35یۀ آ 12)انجیل مرقس باب  بداریم
ای هستم! کیست که مرا از جسم این  ر من که مرد شقیوای ب" :شویم میبا پولس رسول عاجزانه هم صدا 

نه اینکه " :کنیم میناله  گیریم، حتی زمانی که تصمیمی تازه می (.24آیۀ  7رومیان باب ) "؟موت رهایی بخشد
کوشم بلکه شاید آن را بدست  تا بحال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم ولی در پی آن می

 (.12آیۀ  3فیلیپیان باب ) "ح نیز مرا بدست آورد.آورم که برای آن مسی
تمام آن تالشها و  کلیدی به پایداری و شادمانی است. "مسیح نیز مرا بدست آورد"این ادعای  

بلکه در من هستند تا مرا برای به  (،)هر چند در حال حاضر شده های من از آنِ مسیح نیستکمبودها و ضعف
 د.شباهت مسیح در آوردن کامل سازن

ین است که برغم واقف بودن به ضعفها و های جوشان شور و شادمانی در مسیحیت ا یکی از چشمه 
ما این را مدیون  و ایم شدهدر مسیح کامل  یابیم که ما قبالً در می ،سازند میهایمان که از ما انسانی ناقص  ناتوانی

مقدسان را کامل  نی خود مسیح()یع از آن رو که به یک قربانی" مسیح بر صلیب هستیم. عذاب و مرگ
 گوید میدر همین آیه او  این بسیار عجیب است! (.14آیۀ  15)نامۀ عبرانیان باب  ".دگردانیده است تا ابداآلبا

مقدس شدن به این معناست که ما در این  ."کامل گردانیده است"هستیم و ما را در حال حاضر  "مقدسان"ما 
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و ما این  .ایم شدهن اما هنوز تماماً -در حال مقدس شدن هستیم شدن هستیم. مسیر ناپاک هستیم اما در حال پاک
ترین تشویق ما در این مسیر این است که عالئم کامل  شادمانه که در حال انجام است. مبینی می دقیقاًتغییر را 

غییر گام بسوی این رشد و ت بلکه فقط همین که تجربیات کامل و بی نقص ما نیست، شدن ما در حضور خدا،
 توانیم می داریم، خبر خوش این است که چون ما در راه رسیدن به این هدف گام بر می .باشد میداریم  بر می

 ایم. ادعا کنیم که به آنجا رسیده
در این تصویر  بارۀ این موضوع یکبار دیگر همان مثال خمیر و خمیرمایه است.در مقدس کتابتصویر  

مایۀ کهنه پاک سازید تا فطیر پس خود را از خمیر" :گفته شده که خمیریم. ما تماماً خمیرمایه شیطان است.
اول قرنتیان باب ) "تازه باشید چنانکه بی خمیرمایه هستید زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است.

 به ل هستیم.ما کام بدی هم نیست. ای نباشد، اگر خمیرمایه هستند. "خمیر بی مایه یا فطیر"مسیحیان  (.7آیۀ  0
مایه ساخته ما در مسیح بی خمیر "ه پاک کنیم.مایۀ کهنخود را از خمیر" :که ایم شدههمین دلیل ما خوانده 

ما  ،به زبانی دیگر مایه شویم.روحانی خود بی خمیراز اینرو اکنون ما باید به مرور زمان در تمرینات  .ایم شده
زیرا که فصح ما مسیح در "م این توضیحات برای چیست؟ تما باید به آنی تبدیل شویم که در مسیح هستیم.

رنج و عذاب مسیح برای ما به مثابۀ امنیت و محافظت در کامل بودن و بی نقص بودن  "راه ما ذبح شده است.
به  آییم، ما به جنگ گناهان درونمان بر نمی ،بنابراین در حال حاضر به حقیقت پیوسته است. ست، که تماماًا ما

 یمرگ عیس جنگیم زیرا که ما بی نقص و کامل هستیم. می خواهیم بی نقص و کامل شویم، که میاین دلیل 
ای در چهارچوب و اساس کامل و بی عیب  مبارزه مان؛ ها و معایب ست برای مبارزۀ ما بر علیۀ نقصاکلیدی 

 بودن ما در مسیح.



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 46 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 16دلیل 

 
 رای اينکه به ما وجدانی پاک بدهدب

 
زیاده خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از پس آیا چند مرتبه 

 اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمائید.
 14آیۀ  9از نامۀ عبرانیان باب 

 
 

 ست.ا مشکل وجدان آلوده و کثیف به قدمت کهنگی آدم و حوا .شود میضی چیزها هرگز عوض نبع 
آنها را خراب  درون مجرم بودن، وجدان آنها آلوده شد. اینکه آنها مرتکب به نااطاعتی و گناه شدند،به محض 

گناه را  رابطۀ بین خودشان هم خراب شد، آنها خود را از او پنهان کردند. -رابطۀ آنها را با خدا خراب کرد کرد.
به محض اینکه خود را لخت دیدند  -شدنی که با خودشان داشتند خراب صلح درو به گردن همدیگر انداختند.

 شرمناک شدند.
طوری که حتی قربانی  بوده است.ای مهم  وجدان بعنوان مسئله (عهد عتیق) مقدس کتابدر تمام طول  

  آن  بحسب  حاضر که  زمان  برای  است  مثلی  و این" کردن حیوانات نتوانست وجدان آلودۀ آنها را پاک کند.
  چونکه. گرداند  ضمیر کامل  را از جهت  کننده عبادت  ندارد که  قوت  گذرانند که می ها را هدایا و قربانی

  اصالح  تا زمان  که  است  جسدی  فرایض  فقط  مختلفه  و طهارات  و آشامیدنی  خوردنی  اینها با چیزهای
خدا خون  آمد، ست میبای مسیح که میای از  بعنوان سایه (.15-9آیات  9عبرانیان باب ) ". است  مقرر شده

 اما نه پاکی وجدان. مراسم پاکیزگی، –آلود انسان به حساب آورد حیوان را برای پاک کردن نفس گناه
)به کتاب اشعیاء  ند و ما نیزدانست میآنها این را  خون هیچ حیوانی نتوانست وجدان انسان را پاک کند. 
فرزند روحانی  عیسی –ن اعظم جدیدی باید می آمداز اینرو کاه مراجعه نمایید(. 01و مزمور  03 نبی باب

 با قربانی بهتر که خودش بود. –خدا
پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را "

ربانی ق (.14آیۀ  9)عبرانیان باب " از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمائید.
که  رود میتا به جایی پیش  و مرگ این پسر، ای بودند از آخرین قربانی پسر روحانی خدا، حیوانات سایه

 پوشاند. می و امروز در زمان حاضر را با خون خود گناهان فرزندان خدا در زمان گذشته،
 ام دهی فوری،پیغ بازسازی اعضاء بدن، اینترنت، عصر علم، -ین ما هستیم در این عصر پیشرفتهو ا 

خودمان را آن  .سازد میمان ما را محکوم  وجدان و اما هنوز گریبانگیر این مشکل هستیم که: های همراه، تلفن
 این مهم نیست که وجدان ما تا چه اندازه گمراه و نادرست باشد، که به حضور خدا بیاییم. دانیم میاندازه الیق ن

 به اندازۀ کافی خوب نیستیم که به نزد او بیاییم. رسد که واقعیت دارد: همین اندازه بنظر می
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ها دالر به قدس بیاندازیم و یا اینکه میلیونهایمان را در رودخانۀ م بچه ،کنیم میخودمان را زخ توانیم می 
یا هزاران  یا اینکه در روز شکرگزاری در آشپزخانه آش درست کنیم و پخش کنیم، انجمن خیریه کمک کنیم،

آن لکه در ما باقی  اما نتیجه همواره یکسان است: مجروح کنیم، های گوناگون خود را و به شیوه بار توبه کرده
که وجدان ما از چیزی خارجی آلوده نشده است نه به این دلیل که به  دانیم میما  و مرگ هراسناک. ،ماند می
نه آن چیزی که داخل  :ایدفرم میعیسی  ای گوشت خوک خورده باشیم. ی ناپاک و یا جسد حیوان و یا تکهئیش

 (.23-10آیات  7مرقس باب ) گردد میخارج  بلکه آن چیزی که از انسان کند میانسان را ناپاک  شود میانسان 
گی، ترس و نتایجی ی عاطفب تنگ چشمی، زیاده خواهی، حسد، شهوت، تلخی، خودخواهی، ما توسط غرور،

در خود به هیچ عنوان روح  هستند. "کارهای مرده"همه همان اینها  .ایم شده، آلوده گردد میکه از آنان حاصل 
 دقیقاً یابند. یای مرگ هستند و به مرگ خاتمه میآنها از دن آیند؛ از یک زندگی جدید نمیآنها  زندگی را ندارند.

 .سازند میما را ناامید  شوند میبه همین دلیل است وقتی وارد وجدان ما 
آنگاه که وجدان ما شورش  مسیح است.خون  نکه در عصر گذشته،کما ای -تنها پاسخ به عصر حاضر 

به عذاب و شکنجۀ مسیح و مرگ  .بریم میبه مسیح پناه  ؟بریم میبه کجا پناه  ،کند میکرده و ما را مجرم خطاب 
گی این تنها فرستندۀ پاک کنندۀ دنیای امروز است که قادر است نه تنها وجدان ما را در این زند به خون او. -او

 بلکه همچنین در زمان مرگ ما را آرامش بخشد. آرام بخشد،
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 17دلیل 

 
 برای اينکه تمام هر آنچه

 برای ما نیکوست فراهم سازد

 
او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما 

 نخواهد بخشید.
 32آیۀ  8از نامۀ رومیان باب 

 
 

نیاز  بینم میبلکه از اینکه  نه بخاطر اینکه من از منطق خوشم بیاید، عاشق منطق این آیه هستم. من 
 دو بخش موجود در آیه بطور حیرت انگیزی ارتباط منطقی مهمی با هم دارند. درونی من تامین شده است.

چگونه با وی " :شود میال تمام وئاز آنجایی که بخش دوم آن با این س امکان این که ما این دو را نبینیم هست،
آنوقت است که ما  ادغام نماییم، گوید میئوال را در آنچه که او اما اگر ما این س "؟بخشد نمیهمه چیز را به ما 

این از روی دولت بنابر او که تنها پسر خود را از ما دریغ نکرد و او را بخاطر همۀ ما داد،" خواهیم دید.
 ."ا خواهد دادخود همه چیز را به م سخاوت

طوری بیان شده که قصد دارد تا بخش دوم را به قطعیت و یقین  ارتباط این دو بخش آیه گویی عمدتاً 
 اگر خدا که سختترین راه را برای قبول عذاب و مرگ مسیح بخاطر ما طی نمود و او را در راه ما داد، برساند.
وعدۀ خدا  همه چیز را در اختیار ما قرار خواهد داد.راه آسانی را نیز طی خواهد کرد و در ثروت خود  مسلماً

او پسر خود را  در دادن همه چیز به ما به همان اندازه قابل اطمینان است که قربانی کردن پسر خود در راه ما.
قابل غیر آیا امکان دارد که او تعلق خود را از ما پس بگیرد. آنچه را که او تمام کرده است، داد. "برای همه"

 ر است.تصو
نه  نه یک زندگی آسان و راحت. به چه معناست؟ "همه چیز را به ما خواهد بخشید"اما این عبارت  

چنانکه " :گوید میتر  که چهار آیۀ پایین دانیم می مقدس کتابما این را از  .نما حتی امنیت در برابر دشمنان
آیۀ  8رومیان باب ) ".شویم میه ست که بخاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمردا مکتوب

آیا مصیبت " :پرسد می مقدس کتابوقتی  بینند. سیحیانی هستند که اینگونه جفا میتا خود همین امروز م (.36
)نامۀ رومیان  ؟سازد میما را از محبت مسیح جدا  "یا دل تنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر.

این نه به این دلیل نیست که چنین اتفاقاتی بر سر مسیحیان روی نداده  نه. پاسخ این است که (.30آیۀ  8باب 
 "در همۀ این امور از حد زیاده نصرت یافتیم بوسیلۀ او که ما را محبت نمود." :بلکه به این دلیل که است،

 (.37آیۀ  8)نامۀ رومیان باب 
خود همه چیز را در اختیار ما  مسیح برای ما مُرد خدا از سر سخاوت الهیچون  گوییم میپس وقتی  

 .دهد مییعنی او هر آنچه که برای ما پسندیده و نیکوست در اختیار ما قرار  این به چه معناست؟ ؛گذارد می
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تمام آن  (.29یۀ آ 8)نامۀ رومیان باب  یعنی تمام آن چیزهایی که ما نیاز داریم تا به شباهت پسر او در آییم
 به شادمانی پایدار و جاودانه دست یابیم.چیزهایی که ما نیاز داریم تا 

اما خدای من همۀ احتیاجات شما را بر حسب دولت " است: مقدس کتاباین شبیه وعدۀ دیگر  
این وعده در آیات قبلی به  (.19یۀ آ 4فیلیپیان باب نامۀ ) "خود در جالل در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.

  چیز، سیری و در همه  ، در هر صورت دانم می  را هم  دولتمندی و  دانم را می  و ذلت" وضوح مطرح شده بود:
 ".بخشد می  مرا تقویت  که  در مسیح  هرچیز را دارم  . قوت ام را یاد گرفته  و افالس  و دولتمندی  و گرسنگی

 (.13-12یات آ 4)نامۀ فیلیپیان باب 
این شامل  "هر کاری"ید به آن اما توجه کن ."قادر به هر کاری هستیم"ما در مسیح که  گوید می 

 ها رنجو همچنین شادمانی در  ،سازد میخدا هر نیاز واقعی را برآورده  .باشد مینیز  "نیازمندی"و  "گرسنگی"
خدا هر نیاز واقعی  .شود میبرآورده ن نکه این نیازهایشا کنند میها فکر  یعنی همان زمانی که خیلی ها،و مصیبت

کشیم و نیاز غذایی ما برآورده نشده  به فیض درست زمانی که گرسنگی می له نیاز مااز جم ،سازد میرا برآورده 
مسیح این را تضمین نموده که خدا تمام آنچه که ما نیاز داریم تا بدست آورده که تا  ها و مرگ شکنجه است.

به ما  بدی دست یابیم،توسط آنها ارادۀ الهی او را انجام بدهیم و نامش را جالل داده و به شادمانی پایدار و ا
 داده است.
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 18دلیل 

 
 هایبرای اينکه ما را از بیماري

 روحی و جسمی شفا دهد

 
 و تادیب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم.

 0آیۀ  03کتاب اشعیاء نبی باب 
 

که او ضعفهای ما را  فته شده بود تمام گرددو همۀ مریضان را شفا بخشید.تا سخنی که بزبان اشعیاء نبی گ
 های ما را برداشت.گرفت و مرض

 17-16آیات  8از انجیل متی باب 
 
 

ها و مرگ از طرح ابتدایی خدا بیماری از بین بروند. ها مطلقاًذاب کشید و مرد تا یک روز بیماریمسیح ع 
 مقدس کتاب وقتی خدا تمام آفرینش را بدلیل گناه داوری نمود وارد هستی شد. برای جهان نبوده است.

)از نامۀ  "بخاطر او که آن را مطیع گردانید.زیرا خلقت مطیع بطالت شد نه به ارادۀ خود بلکه " :گوید می
خدا جهان را مشمول درد و بیهودگی جسمانی و فیزیکی نمود تا عمق پلید گناه و  (.25آیۀ  8رومیان باب 

 خواهش نفس را نشان دهد.
  داخل  گناه  آدم  یک  بوساطت  که  لهذا همچنان" :گردد میز این پوچی و بیهودگی شامل مرگ نی 

 "کردند.  گناه  همه  ، از آنجا که گشت  طاری  مردم  بر همه  موت  اینگونه  ؛ و به موت  گناه  گردید و به  جهان
سیحیان نیز و در این درد م .شود میهای درد و مریضی نیز  و این شامل تمام ناله (.12یۀ آ 0)نامۀ رومیان باب 

در انتظار   کشیم می  ، در خود آه ایم را یافته  نوبر روح  ما نیز که  ، بلکه فقط  این  و نه" مستثنی نیستند.
 (.23آیۀ  8باب  )رومیان ".خود  جسم  خالصی  یعنی  پسرخواندگی

ز حیث بدنی رویم که در آن ا ای می ما به سمت آینده ها موقت است.تمام این بدبختیها و بیماری اما 
 از همان ابتدای داوری خدا بر جهان، گی بر خلقت دائمی نبود.غالب آمدن بیهود دیگر در عذاب نیستیم.

در امید که خودِ خلقت نیز از قید " :انگیزۀ نهایی او این بود خدا امید را در نظر داشت. گوید می مقدس کتاب
 (.21آیۀ  8)نامۀ رومیان باب  "شریک شود. فساد خالصی خواهد یافت تا در آزادیِ جالل فرزندان خدا

او با  مسیح به جهان آمد ماموریت او رسیدن به این هدفِ رستگاری و آزادی جهانی بود. زمانی که 
زمانی بود که جمعیت جمع  شفا دادن بیماران فراوانی در طول زندگی خود این انگیزۀ خود را آشکار ساخت.

این در واقع  (.19آیۀ  6و انجیل لوقا باب  16آیۀ  8)انجیل متی باب  "همۀ مریضان را شفا داد"ند شد می
و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک " نمایی آن چیزی بود که در پایان تاریخ هستی خواهد آمد: پیش
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خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول 
 (.4آیۀ  21) از رسالۀ مکاشفۀ یوحنا باب  ".درگذشت
 مسیح بر مرگ و بیماری غلبه نمود این بود که او آنها را بر خود گرفته و با خود به قبر برد.راهی که  

اشعیاء  با عذاب و مرگ خود متحمل شد. همان مسیح داوری خدا را بر گناه که بیماری را با خود آورده بود،
و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما " :کند مینه تشریح مسیح را اینگونبی مرگ 

 03)از کتاب اشعیاء نبی باب  "کوفته گردید و تادیب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم.
 دنیایی بدون بیماری را خرید. ،مهلک و وحشتناک به پشت عیسیضربۀ  (.0آیۀ 

ما بدنی  زمینی تازه خواهد بود. ا از صحنۀ خلقت رستگار شده محو خواهد شد.هیک روز تمام بیماری 
فاسد   این  اما چون مرگ توسط حیات ابدی و جاودانه سقوط خواهد کرد. تازه بدست خواهیم آورد.

واهد رسید خ  انجام  به  است  مکتوب  که  کالمی  این  شد، آنگاه  بقا آراسته  به  فانی  را پوشید و این  فسادی بی
  در این  ما نیز که  از آنرو که" (.04آیۀ  10نامۀ اول قرنتیان باب ) ". است  شده  در ظفر بلعیده  مرگ"  که

  را بپوشیم  آن  ، بلکه کنیم  را بیرون  این  خواهیم نمی  که  جهت  ، از آن کشیم می  ، آه ، گرانبار شده هستیم  خیمه
 گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو" (.4آیۀ  0دوم قرنتیان باب ) "شود.  غرق  در حیات  تا فانی

مسیح را دوست دارند سرود و تمامی آنهایی که  (.20آیۀ  60)از کتاب اشعیاء نبی باب  "کاه خواهد خورد
 .بیماری و مرگ رستگار سازد سرایند که سالخی شد تا ما را از گناه، را می بره شکرگزاری و قدردانی از
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 19دلیل 

 
 برای دادن حیات جاودان

 آورند به همۀ کسانی که به او ايمان می

 
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالک نگردد 

 بلکه حیات جاودانی یابد.
 16یۀ آ 3انجیل یوحنا باب 

 
 

آید که  تنها زمانی از زبان ما بیرون می آرزو برای مردن ریم.نمی خواهیم در شادترین زمان خود بمی ما 
 خواهیم مرگ نیست، واقع آنچه که ما در این ساعات میاما در  قابل تحمل باشند.گویی درد و عذاب ما غیر

دوست ما  ما دوست داریم درد برود. دوست داریم آن زمانهای شاد دوباره برگردند. ما قلباً ست.تسکین دردها ا
 ما زندگی و شادی را طالب هستیم. ایم از قبر زنده شود. یم عزیزی را که دفن کردهدار

مرگ  این یک تفکر بچگانه است که در اوج یک زندگی پر رفاه و خوب به مرگ شاعرانه نگاه کنیم. 
 اریم،گذ داری بر مرگ می اسمهای خنده .سازد میهای بیشمار این دنیا منقطع  ما را از تمامی لذت دشمن است.

مان به ما های شکنجهقاصد مرگ که جام مرگ را در  ها را ندیده بگیریم.خواهیم بدی درست موقعی که می
میل مشتاقانۀ دل آدمی زندگی  ست.ا بلکه پایان دهندۀ امید ما تکمیل کنندۀ میل مشتاقانۀ ما نیست، ،دهد می

 کردن و شاد بودن است.
 3)از کتاب جامعه باب  "های ایشان نهادهز ابدیت را در دلو نی" خدا ما را اینگونه خلق کرده است: 

تا به ابد  ایم شدهما آفریده  و خدا زندگی را دوست دارد و زیستن ابدی را. ایم شدهما شبیه خدا خلق  (.11آیۀ 
بیش از هر  عیسی جهنم است. گی نیست.متضاد زندگی جاودان پوچی و بیهود و خواهیم کرد. زندگی کنیم.

و او فهم آن را برای همه آسان نموده است که نتیجۀ رد کردن آن  ین خصوص سخن گفته است،کسی در ا
، بلکه فرو افتادن در فالکت شود میحیات جاودان که او به همه تقدیم نموده در خرابکاری و ویرانی ختم ن

اورد حیات را آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نی" خشم خدا:
 (.36یۀ آ 3نا باب یوح)از انجیل  ".ماند مینخواهد دید بلکه غضب خدا بر او 

رفت اما  و ایشان در عذاب جاودانی خواهند" :فرماید می عیسی .ماند میو این تا به ابد باقی  
را تشریح کرد آن  توان میاین واقعیتی است که ن (.46آیۀ  20)از انجیل متی باب  "عادالن در حیات جاودانی

از  اما گویای تهدید ابدی نیروهای پلیدی بر علیۀ خداست و شما آن را تبعیض و یا اهانت به حساب نیاورید.
را بهتر است که با یک و را لغزش دهد قلعش کن زیرا تو و هر گاه چشم تو ت" :دهد میهشدار اینرو عیسی 

جائیکه کِرم ایشان نمیرد  م انداخته شوی.چشم داخل ملکوت خدا شوی از آنکه با دو چشم در آتش جهن
 (.48-47آیات  9مرقس باب )از انجیل  "و آتش خاموشی نیابد.
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نطور که جهنم هما بنابراین حیات جاودانی ادامۀ این زندگی و مخلوطی از درد و لذت نیست. 
شادمانی آنجا نهایت و واالترین  ترین آن. همچنین حیات ابدی لذت بخش ترین حالت آن است. موحش

ها و هر آنچه موجب پریشانی ما تمام پلیدی جائیکه گناه و اندوه برای همیشه محو خواهد شد. جاودانه است،
هر آنچه که راستی و  –تمام هر آنچه نیکوست .شود میدر این جهان سقوط کرده شده است از ریشه کنده 

 چندان شده است. صّفا شده و دوم ،تمام آن برای ما ذخیره شده –آورد میشادی جاودانه را با خود 
که قادر باشیم تا تمام ابعاد این شادی جاودانه را که در این دنیا  شویم میما طوری عوض  

چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بخاطر انسانی خطور "ستیم آن را تصور کنیم ببینیم توان مین
این در  (.9آیۀ  2)از نامۀ اول قرنتیان باب  "ه استای دوست داران خود مهیا کردنکرد یعنی آنچه خدا بر

ایمان دارند و به او مسیح ی که به برای آنان :یک حقیقت مانده و خواهد ماند که تمام لحظات زندگی شما
حیات جاودانی " ول خشنود شدۀ پدر را خواهیم دید ما تمام جال ها در راه است. بهترین هنوز اند، اعتماد کرده

(. 3یۀ آ 17نجیل یوحنا باب )از ا "را خدای واحد حقیقی و مسیح را که فرستادی بشناسندو تت که این اس
 پس چرا ما او را بعنوان گنجینه و زندگی خود در آغوش نگیریم؟ مسیح برای همین هدف رنج کشید و مرد.
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 25دلیل 

 
 رهايی دادن ما

 از شیطان دنیای امروز

 
را از این عالم حاضر شریر به حسب ارادۀ خدا و پدر ما خالصی  که خود را برای گناهان ما داد تا ما

 بخشد.
 4آیۀ  1از نامۀ غالطیان باب 

 
 

این عالم "ما در  مسیح بازگردد تا پادشاهی خود را تثبیت نماید، نی که ما بمیریم و یا اینکهزما تا 
تا ما را از دست "را تسلیم کرد که مسیح خود  گوید می مقدس کتاباین وقتی بنابر .بریم میبسر  "حاضر شریر

بلکه به این معناست که  به این معنا نیست که او ما را از این دنیا می برد، "ر رهایی بخشداین عالم حاضر شری
که  کنم میخواهش ن" :برای ما اینگونه دعا نمودعیسی  بخشد. میاو ما را از دست قدرت شیطان رهایی 

 (.10آیۀ  17یوحنا باب ) "ان را از شریر نگاه داری.ایشان را از جهان ببری بلکه تا ایش
 "این عالم حاضر شریر"این است که  ،کند میدعا  "از شریر"برای رهایی ما  دلیل اینکه عیسی 
که از  دانیم میو " :گوید می مقدس کتاب ست که به شیطان آزادی داده شده تا بفریبد و خراب سازد.اعصری 

خدای " "شریر"این  (.19آیۀ  0)از رسالۀ اول یوحنا باب  "ریر خوابیده است.خدا هستیم و تمام دنیا در ش
که در ". و هدف اصلی او کور کردن چشم مردم برای ندیدن حقیقت است نامیده شده است، "این جهان
های بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جالل مسیح که  دای این جهان فهمایشان خ

 (.4آیۀ  4ۀ دوم قرنتیان باب )رسال "داست ایشان را روشن سازد.صورت خ
 "این عالم حاضر شریر"گری عمیق ما در افسون تا زمانی که ما از تاریکی روحانی خود بیدار شویم، 

  رئیس  ، بر وفق جهان  این  دوره  کردید برحسب ، رفتار می در آنها قبل  که" .بریم میو فرمانروای او بسر 
 (.2آیۀ  2رسالۀ افسسیان باب ) "کند. می  عمل  معصیت  در فرزندان  الحال  که  روحی  آن  هوا یعنی  قدرت

روی  مقدس کتاب اسارت بود. آمد، یآنچه که بنظر آزادی م بدون اینکه خودمان بدانیم ما نوکران شیطان بودیم.
به " ها دارد.و اعتیاد ای زودگذر،هشادی سخن مستقیم خود را در این قرن بیست و یکم بر عاشقان مد روز،

زیرا آدمی بردۀ هر چیزی است که  در حالی که خودشان بردگان فساد هستند، دهند میآنان وعدۀ آزادی 
 (.19آیۀ  2)نامۀ دوم پطرس باب  "او را مغلوب خود ساخته است.

تازگی همشکل این جهان مشوید بلکه به " :اینگونه است مقدس کتابانعکاس صدای آزادی در  
اما گول  به زبان دیگر آزاد باش! (.2آیۀ  12)از رسالۀ رومیان باب  "ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید 

 آید. یک اشتیاق بدنبال بندگی دیگری میبندگی  امروز اینجایند و فردا نیستند. تعالیم معلمان این دنیا را نخور.
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که یادآور یک دنباله روی کورکورانۀ پاک نشدنی خواهد بل داغ* امروز نه نشانۀ آزادی، ن،سی سال بعد از اآل
 بود.

زنهار کسی خود را فریب ندهد اگر کسی از شما " حکمت این جهان از جهالت ازلی آن است 
زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت  خود را در این جهان حکیم پندارد جاهل بشود تا حکیم گردد.

آیات  3)از رسالۀ اول قرنتیان باب  ".سازد میر خودشان گرفتار است چنانکه مکتوب است حکما را به مک
پس حکمت  (.18آیۀ  1)رسالۀ اول قرنتیان باب  "زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است. "(.18-19

لکن ما به مسیح " :گفتند ایمانداران اولیۀ عیسی ی مسیح.رستگاری عظیم مرگ عیس خدا در این دنیا چیست؟
 (.24-23یات آ 1)رسالۀ اول قرنتیان باب  "قوت خدا و حکمت خدا. ...کنیم یممصلوب موعظه 

او نقاب ریا و دروغ شیطان را برداشت  ها اسیر را آزاد ساخت.مسیح بر باالی صلیب رفت میلیون وقتی 
ن اآل" :فرمود شد میاین درست همان چیزی بود که در غروب روزی که مصلوب  و قدرتش را باطل ساخت.

 بدنبال دشمن شکست خورده نرو. (.31آیۀ  12)انجیل یوحنا باب  ".شود میین جهان بیرون افکنده رئیس ا
 اما آزاد خواهی بود. از متعلق به این دنیا نبودن برای تو گران تمام خواهد شد. بدنبال مسیح برو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ام. عالمتی که چوپانان بر  من آن را داغ ترجمه کردهت. که همان خالکوبی باشد را آورده اس Tattoo* داغ نویسنده عبارت 
 . )مترجم(کنند مینامند. که با آن مالکیت خود را بر گوسفند ثابت  گذارند و آن را داغ می گوسفند خود با تکه آهن گداخته می
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 21دلیل 

 
 برای صلح دادن يا آشتی کردن ما با خدا

 
مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم پس چقدر بیشتر بعد  زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت

 از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت.
 15آیۀ  0از رسالۀ رومیان باب 

 
 

رفتار ما با خدا باید از جنگجویی  حی که بین انسان گناهکار و خدا باید روی دهد دو جانبه است.صل 
رفتار خدا با ما باید از خشم و عصبانیت به مهر و رحمت مبدل  گردد. و کشتی گرفتن با او به ایمان به او مبدل

اما خدا به کمک من  من برای عوض شدن خودم به کمک خدا نیازمندم؛ اما این دو مشابۀ هم نیستند. گردد.
اما عوض شدن خدا ذات ثابت الهی او را  عوض شدن من باید از جایی در خارج از من بیاید، نیازی ندارد.

این نقشه و طرح خود خدا و اقدام خود  .کند میدر مجموع به این معناست که خدا هرگز تغییر ن .کند مید تایی
 خداست که بناست تا دیگر بر ضد من نباشد و با من بودن را آغاز کند.

این آن زمانی  است. "در حالتی که دشمن بودیم"آنچه که از همه بیشتر اهمیت دارد این عبارت  
زمانی که ما دشمن  (.15آیۀ  0)رومیان باب  "وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم.به "ست که ا

نه به این معنا  ما هنوز دشمن بودیم. از طرف خدا بوده است نه از طرف ما. "تغییر"به بیانی دیگر اولین  بودیم.
جویی ما با این ستیز .کنند میناحساس  اغلب مردم ستیز خود را با خدا عمداً در ستیز با او بودیم. که ما عمداً

این  مقدس کتاب .دهد میای بسیار ماهرانه در نافرمانی و بی عالقگی ما به او مخفیانه خود را بروز  خدا به شیوه
از آن رو که تفکر جسم دشمنی خدا است چونکه شریعت خدا را اطاعت " :کند میرا اینگونه تشریح 

 (.7یۀ آ 8لۀ رومیان باب )رسا "د هم بکند.توان میزیرا ن کند مین
سوز ما را بر خود بگیرد تا  مسیح را اجازه داد تا گناه خانمانخدا  زمانی که ما هنوز اینگونه بودیم، 

اولین اقدام خدا برای مصالحه  آنگاه او این را برای خدا میسر سازد که با ما تنها از سر محبت خود رفتار نماید.
خدا خودش  به زبان دیگر، ساخت بود، ناپذیر می ا و خودش که او را آشتیانع بین مو آشتی با ما برداشتن م

دوم ) "داد. بود و جهان را با خود مصالحه می یعنی اینکه خدا در مسیح". جرم گناه ما را ناچیز شمرد
 (.19آیۀ  0قرنتیان باب 

پس ما "بردند که  مسیح به سراسر دنیا رفتند با خود این پیغام را با خود به همه جاوقتی سفیران  
آیا  (.25یۀ آ 0)رسالۀ دوم قرنتیان باب  ": با خدا مصالحه کنید.کنیم میبعنوان سفیران مسیح از شما التماس 

کار  آنها همچنین این نیت را داشتند که: نه، فقط رفتار خود را با خدا عوض کنید؟ منظور آنها این بود که:
 ا خدا خود را با شما مصالحه دهد.مسیح را درک کنید ت دائمی و مداوم خدا در
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 عیسی ید این را در نظر داشته باشید.توان می ها انسانبعنوان مثال برای درک آشتی کردن یا مصالحه بین  
هدیۀ  پس هر گاه هدیۀ خود را به قربانگاه ببری و آنجا بخاطرت آید که برادرت بر تو حق دارد،" فرمود:

 "ه اول با برادر خویش صلح نما و بعد آمده هدیۀ خود را بگذران.خود را پیش قربانگاه واگذار و رفت
این برادر است که باید از  ،".با برادر خویش صلح نما" :فرماید میوقتی او  (.24-23آیات  0متی باب  )انجیل

با " همانطور که خدا بر ما حق دارد. ،"بر تو حق دارد"این برادر است که  حق و داوری خود چشم بپوشد.
به این معناست که آنچه که باید انجام دهی تا حق و داوری برادرت که بر علیۀ تو  "ادر خویش صلح نمابر

 انجام بده. است برآورده شود،
که خدا آن را انجام داده بوده است: او قدمی برای  مبینی می ،شنویم میاما وقتی ما انجیل مسیح را  

مسیح را فرستاد تا برای ما عذاب او  ستیم برداریم.توان مینبرداشتن داوری و حق خود از ما برداشت که ما 
مصالحه از جانب ما به زبانی ساده این است  روی داد. "در حالتی که دشمن بودیم"آن مصالحۀ قاطعانه  ببیند.

هدیۀ راهی که ما از آن طریق  که آنچه را خدا برای ما در حال حاضر انجام داده است را دریافت نمائیم،
 نمائیم. ای ازلی را دریافت میگرانبه
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 22دلیل 

 
 برای آوردن ما به نزد خدا

 
 .زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یکبار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد

 18آیۀ  3از رسالۀ اول پطرس باب 
 

 اید. نزدیک شدهدور بودید به خون مسیح لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت 
 13آیۀ  2از رسالۀ افسسیان باب 

 
 

خبر "انجیل یعنی  که آن انجیل است. مبینی میآنوقت خدا را  تی همه چیز گفته شد و انجام شد،وق 
مانند اینکه زندانیان جنگی از رادیوی مخفی  مسیحیت خبر است. مسیحیت اولین الهیات دینی نیست، ."خوش

نگهبانها متعجب از  افتد. نده وارد شده و نجات آنها به همه زودی اتفاق میخود بشنوند که ارتش یاری ده
 اینکه چرا اینقدر آنها شاد هستند.

خود  یابد: یک چیز خاتمه میتمام آن در  اما شاید بپرسید غایت و سرانجام این خبر خوش چیست؟ 
نجات خبر  برای مثال، خوش نیست. و اگر نه دیگر خبر یابد، خوش به او خاتمه میتمام کلمات این خبر  خدا.

بخشش خبر خوش  .دهد میاما ما را به خدا ن دهد میخوش نیست اگر ما را فقط از رفتن به جهنم رهایی 
. عادل شمرده شدن از دید کند میاما راهی برای ما به خدا باز ن دارد مینیست اگر فقط احساس گناه را از ما بر 

 .کند میای با خدا ایجاد ن اما رابطه سازد میمورد قبول خدا  رسماًخدا خبر خوش نیست اگر فقط ما را 
فرزند  .آورد میاما ما را به نزد خدا ن سازد میرستگاری خبر خوش نیست اگر تنها ما را از اسارت آزاد 

 نه در آغوش پدر. گذارد میخواندگی خبر خوش نیست اگر فقط ما را در خانوادۀ پدر 
 گیرند میبسیاری از خبر خوش استقبال کرده و آن را در آغوش  اهمیت است.این بسیار خطیر و حائز  

م مدارک قابل توجیهی وجود ندارد که به ما نشان دهد ما قلبی تازه داری بدون اینکه خدا را در آغوش بگیرند.
 عی نیست.اما ماورای طبی طبیعی است، این یک میل کامالً خواهیم از جهنم بگریزیم. صرف به این دلیل که می

 یا تصاحب دنیای خدا به قلبی تازه نیاز نیست. یا برداشتن خشم خدا، برای دریافت آسایش روانی از بخشش،
شما نباید تولد تازه  قابل درک هستند بدون اینکه از حیث روحانی تغییری صورت بگیرد. تمام این موارد کامالً

 خواهد. شیاطین نیز آنها را می داشته باشید که نیازهایی این چنین را خواهان باشید.
اما شواهد اینکه نشان  در واقع نخواستن آنها احمقانه است. این اشتباه نیست که شما آنها را بخواهید. 

زیرا آنها ما را به  خواهیم تصاحب کنیم ت که ما اینها را میما مشتاق و طالب اینها هستیم این اس دهد می
زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران " است که مسیح برای آن مرد.امری ترین  این عظیم آورند. خوشی خدا می

 (.18آیۀ  3)از رسالۀ اول پطرس باب  "یکبار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد
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ترین  ترین و عمیق تا بی نهایت ایم شدهزیرا ما خلق  چرا این ریشۀ و هستۀ اصلی خبر خوش است؟ 
ترین لذت شما از کوچکترین اگر به تجربه کنیم شادی از دیدن و چشیدن طعم حضور جالل خدا. شادی را
او ما را طوری خلق کرده که شادی ما در جالل او  پرست هستیم و خدا بی آبرو شده است. ما بت آید، چیز می

که نیاز بود تا خدا هر آنچه  مسیح همان خبر خوشی است که به قیمت جان پسر او تمام شد،خبر خوش  باشد.
 کرده است. ما را چون خود سازد، یر و ابدی را به ما بدهد و بقوالًما را جاودانه ساخته و شادی پایان ناپذ

طریق حیات را " .خدا خود را منبع سرشار و جاودانۀ لذت نامیده بود مسیح بیاید، خیلی قبل از اینکه 
)کتاب  ".دتا ابداآلبا هاو بدست راست تو لذّتال خوشی است به حضور تو کم به من خواهی آموخت.

این به این معناست که  "تا ما را نزد خدا بیاورد."مسیح را فرستاد تا رنج بکشد سپس او  (.11آیۀ  16 مزامیر
 د داشته باشد را برای ما بیاورد.توان میترین خوشی که انسان  ترین و طوالنی فرستاد تا عمیقاو مسیح خود را 

دان و به رو بگر (،20آیۀ  11)رسالۀ عبرانیان باب  "لذت اندک زمان گناه"از  تنامه را بشنو:پس این دعو
 مسیح بیا.به  بیا. "های همیشگی و ابدیلذت"



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 65 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 23دلیل 

 
 برای اينکه ما را متعلق خود سازد

 
  دیگری  ا بهشدید تا خود ر  مرده  شریعت  برای  جسد مسیح  ، شما نیز بوساطت برادران من  ، ای بنابراین

 . خدا ثمر آوریم  ، تا بجهت برخاست  از مردگان  با او که  پیوندید، یعنی
 4یۀ آ 7نامۀ رومیان باب 

 .از آن خود نیستید زیرا که به قیمتی گزاف خریده شدید
 25-19آیات  6رسالۀ اول قرنتیان باب 

 آن را بخون خود خریده است.
 28یۀ آ 25از کتاب اعمال رسوالن باب 

 
 

که آنها  کنند میها فکر  البته خیلی وال این نیست که کی هستی بلکه متعلق به کی هستی.ئترین س ایینه 
که احساس  (Jellyfish) (عروس دریاییماهی )مانند  آنها رویای استقالل کامل را دارند. بردۀ کسی نیستند.

 زیرا به او دهنه و افسار زده نشده است. ،کند میآزادی و بی تعلقی 
و حق را خواهید شناخت و " او فرمود: فرمایشی دارد. کند میبرای مردمی که اینگونه فکر  اما عیسی 

ایم پس چگونه تو  الم نبودههرگز هیچکس را غ" اما آنها جواب دادند:" حق شما را آزاد خواهد کرد.
 کند میهر که گناه آمین آمین به شما می گویم " پاسخ داد:سپس عیسی  "؟«آزاد خواهید شد» گویی که، می

 (.34-32آیات  8)انجیل یوحنا باب  "غالم گناه است.
هیچ اصالت وجود  داند، ت خود را و اختیار خود را تام میبه انسان سقوط کرده که قدر مقدس کتاب 

ما یا تحت نظارت شیطان هستیم یا که  در دنیای سقوط کرده چیزی بنام استقالل داخلی وجود ندارد. .دهد مین
امیکه غالمان گناه زیرا هنگ بنده هستید... کنید میشما آن کس را که او را اطاعت " .نظارت خدا تحت

 6)رومیان باب  "زاد شده و غالمان خدا گشته اید.از گناه آ اما اکنون... ید...بود میید از عدالت آزاد بود می
 (.22و  25و  16یات آ

اما آزاد نیستیم چیزی را بخواهیم  خواهیم انجام دهیم. بیشتر اوقات ما آزاد هستیم آن چیزی را که می 
این نیرو  برای تصاحب چنین چیزی ما به نیرویی جدید بر مبنای خریده شدن الهی نیاز داریم. که باید بخواهیم.

خدا را که هر چند غالمان گناه اما شکر " :گوید می مقدس کتاببه همین دلیل است که  متعلق به خداست.
این خداست که امکان دارد این را جایز  (.17یۀ آ 6)رسالۀ رومیان باب  "کن اآلن از دل مطیعید لیبود می

با حلم مخالفین را تادیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند تا از دام " :بداند
-20آیات  2وتائوس باب )از رسالۀ دوم تیم ".اند شدهابلیس باز به هوش آیند که به حسب ارادۀ او صید 

26.) 
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از آن خود " مرگ مسیح است. ،آورد میکه این قدرت را از آزاد کرده و بوجود  خریده شدنآن  
مسیح برای  چه بهایی را (.25-19آیۀ  6)رسالۀ اول قرنتیان باب  "نیستید زیرا که به قیمتی خریده شدید.

 25)نامۀ اعمال باب  ".به خون خود خریده است ا را()آنهکه آن را "آنانی که به او اعتماد دارند پرداخت؟ 
 (.28یۀ آ

برای خواستن  کهنه برای اینکه به استقالل شخصی دست یابیم بل ایم. اکنون ما به راستی رهایی یافته 
نوین درهایش به  زیستنی تماماً .گردد میمسیح بعنوان مرگ طبیعت کهنۀ ما قلمداد  وقتی مرگ آنچه نیکوست.

های  و آزادی در بارآوری میوه .گردد میرابطۀ با مسیح زنده جایگزین قوانین و فرامین  .شود میاز روی مان ب
برای شریعت مرده شدید تا خود را به دیگری پیوندید یعنی با " .گردد میروحانی جایگزین اسارت قوانین 

 (.4آیۀ  7رومیان باب ) "او که از مردگان برخاست تا به جهت خدا ثمر آوریم.
اینجاست که این  زاد شده و متعلق به او گردیم.شید و مرد تا ما از مراسم مذهبی آمسیح عذاب ک 

مالِ چه کسی خواهی  بخاطر داشته باش تو متعلق به خودت نیستی. آزادی و تعلق با خود بارآوری را دارد.
 پس بیا و مالِ او باش. ،مسیح بود؟
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 24دلیل 

 
 تماد به مابرای دادن اع

 ترين مکان تیابی به مقدسبرای دس

 
 دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم.

 19یۀ آ 15رسالۀ عبرانیان باب 
 
 

ای بود  معنا و درک پرستش خدا در خیمه ،عهد عتیقهای موجود در کتاب بخش نتریی از پر اسراریک 
ن سّر تا حدودی آشکار شده اما ای نامیدند. می "خیمۀ عبادت"ند و آن را کرد میها از آن استفاده  که اسرائیلی

خدا به موسی جزئیات عمیقی  وقتی مردم اسرائیل از مصر بیرون آمده و به کوه سینا رسیدند، روشن نیست.
 برای ساختن یکچنین چادر متحرک پرستشی با تمام وسایل مورد نیاز برای ساختن و لوازم داخل آن داد.

گاه باش که آنها را موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان و آ" قسمت این فرمان این بود که: نتریمرموز
 (.45آیۀ  20)کتاب خروج باب  "داده شد بسازی.

ۀ عبادت نِهَبرای خیمۀ کَ "نمونه"آشکار شد که آن  تماماً مسیح به جهان آمد،سال بعد  1455وقتی  
شکل زمینی برای یک حقیقت خیمۀ عبادت یک  از حقیقت بهشت بوده است. "ای سایه"و یا  "رونوشت"یک 

فقط  کنند میاما خدمتی که این کاهنان " :خوانیم می عهد جدید مقدس کتاببرای همین در  بهشتی بوده است.
خواست خیمۀ مقدس را بسازد خدا با  وقتی موسی می ای از آن خدمت آسمانی و واقعی است. نمونه و سایه

  ملهم  موسی  کنند چنانکه می  را خدمت  آسمانی  چیزهای  سایه و  شبیه  و ایشان تاکید به او دستور داده گفت:
  ای نمونه  آن  چیز را به  همه  که  باش  آگاه"گوید  را بسازد زیرا بدو می  خیمه  بود که  عازم  که  شد هنگامی

 (.0یۀ آ 8رسالۀ عبرانیان باب ) ". شد بسازی  داده  تو نشان  به  در کوه  که
همانطور که آنها  رستش قوم اسرائیل در زمان قدیم بیشتر اشاره به امری حقیقی داشت.این تمام پبنابر 

و با خدا دیدار  گرفت میخون قربانی حیوانات را  مرتباً جایی که کاهن در اتاقی مقدس در خیمۀ عبادت بودند،
مسیح با جایی که  مانند بهشت، به زبانی دیگر، بودند، "مکان مقدس"آنها در واقع قدرت مضاعف  ،کرد می

 بلکه یکبار و آن هم برای همیشه وارد شد. ،نه مکرراً خون خود،
 
  شده  بزرگتر و کاملتر و ناساخته  خیمه  باشد به  آینده  نعمتهای  هنِهَکَ  ظاهر شد تا رئیس  چون  مسیح  لیکن"
  به  فقط  مرتبه  خود یک  خون  به  کهها بل بزها و گوساله  خون  به  و نه .نیست  خلقت  از این  که  یعنی  دست  به

 (.12-11آیات  9)عبرانیان باب  ". را یافت  ابدی  شد و فدیه  داخل  اقدس  مکان
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به تمام مکانهای مقدس در حضور  توانیم می امروز برای ما این است که با مسیحمعنا و مفهوم این  
و یا  "رونوشت"کاهنان یهودی قادر بودند به  تنها در گذشته خدا که اکنون برای ما باز شده است برویم.

ترین مکان که جالل  بود تا به مقدستنها سالی یکبار بود که کاهن اعظم قادر  این مکانها وارد شوند. "سایۀ"
پردۀ مانعی بود که از این قسمت جالل خیمه  (.7یۀ آ 9)نامۀ عبرانیان باب  وارد شود شد میخدا ظاهر 

ناگاه پردۀ " مسیح آخرین نفس خود را بر صلیب کشید:وقتی  گوید میا به م مقدس کتاب نمود. محافظت می
 (.01آیۀ  27متی باب  )انجیل "هیکل از سر تا پا دو پاره شد

پس ای برادران چونکه به خون عیسی دلیری داریم " تفسیر آن در این آیات است: منظور چه بود؟ 
نده که آن را به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و ز

بایست از ما  مسیح تقدس و پاکی خدا می بدون (.25-19آیات  15رسالۀ عبرانیان باب )از  "نموده است.
 بخاطر اما اکنون، سوختیم. و ما نیز بدلیل گناه خود می شد میبه او بی احترامی و توهین  .ماند میمحفوظ 

ما  کمال زیبایی قدوسیت خدا مملو ساخته و پُر سازیم. هنزدیک شده و قلب خود از را نیمتوا می مسیح،
 و ما در بهت و حیرت جاودانه قرار داریم. بیند، خدا عزت می مسیح،بدلیل حفاظت کامل  نخواهیم سوخت.

 مسیح بیا. اما با این از آمدن ترس نداشته باش.بنابر
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 20دلیل 

 
 برای ما مکانی شد

 او ما خدا را مالقات نمايیم ا درت

 
آنگاه  این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود."عیسی در جواب ایشان گفت: 

 کنی. آیا تو در سه روز آن را برپا می اند ل و شش سال این قدس را بنا نمودهیهودیان گفتند در عرصۀ چه
 .گفت میبارۀ قدس جسد خود سخن در لیکن او

 21-19آیات  2نجیل به روایت یوحنا باب از ا
 
 

ین دلیل من از آیات به هم گردم. رای مالقات جهانی با خدا مبدل میآنگاه من به مکانی ب ا بکشید،مر 
 :گوید میتصور آنها این بود که مسیح از معبد اورشلیم سخن  استفاده کردم. 21-19یات آ 2یوحنا باب 

 اما منظور او بدن خودش بود. "پا خواهم نمود.خراب کنید که در سه روز آن را بر"
زیرا او آمده بود تا  ؟کند میاز ارتباطی اینچنین بین معبد یهودیان و بدن خود استفاده  چرا عیسی 

قوانین و  با آمدن پسر خدا در جسم انسانی، ند.کرد میجایگزین معبدی شود که آنها در آن با خدا مالقات 
آخرین کاهن،  مسیح به تنهایی آخرین برۀ قربانی فصح، ی ژرف قرار گرفت.مراسم پرستشی دستخوش تغییر

 گار.همۀ آنها گذرا شده و او ماند .گردد میآخرین معبد 
لیکن به شما " :فرماید می عیسی با اشاره به خودش، ها بود. نتریدر نهایت نیکو ماند میآنچه که باقی  

تنها در زمانهای کوتاهی  (.6یۀ آ 12)از انجیل متی باب  "گویم در اینجا شخصی بزرگتر از هیکل است. می
مسیح  اما دربارۀ .کرد میآن هم زمانی که جالل خدا مکان مقدس را پر  .شد میمعبد مکان حضور خدا 

ولسیان باب رسالۀ ک) ".که در وی از جهت جسم، تمامی پری الوهیت ساکن است" :گوید می مقدس کتاب
با خدا مالقات  ی که با او مالقات کنیم،جای او خداست. آمد که برود. نمی حضور خدا در مسیح (.9یۀ آ 2

 ایم. کرده
اما اکنون  .کرد میشایسته مالقات زیر نظارت انسانهایی به مراتب ناخدا مردم را بارها در معبد در  

نسانی که زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی ا" :فرماید میبارۀ مسیح در
 اگر بنا باشد تا خدا را در مکانی پرستش کنیم، (.0آیۀ  2)از نامۀ اول به تیموتائوس باب  "مسیح عیسی باشد.

 مسیحیت برخالف اسالم و بودایست مرکز جغرافیایی ندارد. ی مسیح.نزد عیس تنها یک مکان وجود دارد،
 :ن موضوع را عوض کرده و پرسیداما ز ساخت، واش رودرر عمل زناکاری زنی را با یکبار عیسی 

ی است که در آن عبادت گویید که در اورشلیم جای و شما میند کرد میپدران ما در این کوه پرستش "
ید که نه در این آ ساعتی می زن،..." بدنبال مسیر عوض شدۀ گفتگوی زن آمده و فرمود: عیسی "باید نمود.

 پس چه اهمیت دارد؟ جغرافیا و محل اهمیت ندارد. ".کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد
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ن است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی آید بلکه اآل ساعتی می" :دهد میمسیح ادامه 
 (.23-25آیات  4روایت یوحنا باب  )از انجیل به "پرستش خواهند کرد.

او به  بلکه در روح و راستی. وه و نه در شهر،نه در ک .سازد میدگرگون  ها را تماماًبندی طبقه عیسی 
مسیح مرکز  اورشلیم مرکز نیست. جهان آمد تا مرزهای جغرافیایی را محو سازد. دیگر معبدی وجود ندارد.

)انجیل یوحنا  "کسی که مرا دید پدر را دیده است." :فرماید میعیسی  خواهیم خدا را ببینیم؟ آیا می است.
کسی که مرا قبول کرده فرستندۀ مرا " :فرماید میعیسی  خواهیم به خدا دست یابیم؟ آیا می (.9یۀ آ 14باب 

ا در پرستش خود داشته باشیم؟ خواهیم حضور خدا ر آیا می (.45یۀ آ 15)انجیل متی باب  "قبول کرده باشد.
 (.23آیۀ  2اب )رسالۀ اول یوحنا ب "کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد." :فرماید می مقدس کتاب

کسی که به پسر حرمت نکند به پدری " :فرماید می رمت و احترام بگذاریم؟ عیسیخواهیم پدر را ح آیا می
 (.23یۀ آ 0)یوحنا باب  "که او را فرستاد احترام نکرده است.

مسیح جایگزین معبد  همیشگی و دستیابی همگانی بهحضور  مسیح مرد و دوباره زنده شد، وقتی 
او به اندازه ایمان به شما  ید به حضور او بیاید.توان میای در بدن خود  شما بدون جنباندن ماهیچه .شد  میقدی

 نزدیک است.
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 26دلیل 

 
 برای پايان دادن به کهانت قديمی

 و برای ابد کاهن اعظم شدن

 
ابد   تا به  چون  وی  لکن.  است  مانع  ایشان  بودن  از باقی  موت  آنکه  شوند از جهت بسیار می  کاهنان  و ایشان

نزد خدا آیند   وی  بوسیله  را که  آنانی  که  نیز قادر است  جهت  دارد. از این  زوال بی  کهانت  است  باقی
  کهنه  رئیس  ما را چنین  زیرا که را بکند.  ایشان  تا شفاعت  است  دائما زنده  بخشد چونکه  نهایت بی  نجات

هر روز   که  .و از آسمانها بلندتر گردیده  جدا شده  و از گناهکاران  عیب آزار و بی و بی  قدوس  است  شایسته
  بگذراند چونکه  قربانی  قوم  خود و بعد برای  گناهان  برای  اول  که  کهنه  رؤسای  آن  مثال  نباشد به  محتاج

 .گذرانید  قربانی  خود را به  که  بجا آورد هنگامی  بار فقط  را یک  این
 27-23آیات  7رسالۀ عبرانیان باب 

 
  تا آنکه  خود آسمان  به  بلکه  است  حقیقی  مکان  مثال  نشد که  داخل  دست  به  شده ساخته  قدس  به  زیرا مسیح

  که  کهنه  رئیس  کند مانند آن  خود را بارها قربانی  جان  آنکه  ما ظاهر شود. و نه  در حضور خدا بجهت  ناآل
  او از بنیاد عالم  که  بایست می  صورت  زیرا در این .شود می  داخل  اقدس  مکان  به  دیگری  ا خونب  هر سال

را محو   خود گناه  قربانی  ظاهر شد تا به  در اواخر عالم  مرتبه  یک  ناآل  باشد. لکن  کشیده  بارها زحمت
 سازد.

 26-24آیات  9رسالۀ عبرانیان باب 
 

گذارنید که هرگز رفع  می ایستد و همان قربانیها را مکرراً بوده می لخدمت مشغو و هر کاهن هر روزه به
لکن او چون یک قربانی برای گناهان گذرانید بدست راست خدا بنشست تا  د کرد.توان میگناهان را ن

 ابداآلباد.
 12-11آیات  15رسالۀ عبرانیان باب از 

 
 

 از واژۀ یونانی ."بار برای همیشهیک"ست که طالحات حقیقت مسیحی این ای از بزرگترین اصیک 
(Ephapax*)  یعنی امری روی داده است که قاطع و  گرفته شده است. "یکبار برای تمام زمانها"به معنای

هر اقدام  این امر طوری تمام اهداف را دست یافته است که دیگر نیازی به تکرار آن نیست. .باشد میجامع 
بوده  "یکبار برای همیشه"ردن اهداف دست یافتۀ آن امر که ه منزلۀ بی اعتبار کدیگری برای تکرار این امر ب

 .گردد میاست تلقی 
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حقیقتی غمناک و تاریک در این که سال به سال کاهنان در اسرائیل مجبور بودند هدیۀ قربانی را برای  
ها خدا این قربانی نبود.ی منظورم این نیست که بخششناهان قوم تقدیم کنند وجود داشت. گناهان خودشان و گ

را برای آرامش قوم خود تعیین کرده بود. آنها گناه کرده بودند و جانشین آنان باید این تنبیه را بر خود 
 این رحمت خدا بود که او خدمت کاهنان گناهکار و حیوان جانشین را پذیرفته بود. .گرفت می

 :گوید می مقدس کتاب .شد میمدام تکرار  آن می بایست اما جنبۀ تاریکی نیز در این وجود داشت. 
 (.3یۀ آ 15)رسالۀ عبرانیان باب  ".شود بلکه در اینها هر سال یادگاری گناهان می"

ند که دانست میگذاشتند تا گناه خود را بر آن حیوان منتقل کنند  تی مردم دست خودشان را بر گاو میوق 
بایست  کاهنان گناهکار نیز می ۀ تحمل عذاب گناه آدمی نبود.حیوانی بسند این عمل را باید دوباره انجام دهند.
گاوها و بزها زندگی  .شد میکسی باید جایگزین کاهن فناپذیر  ند.کرد میبرای گناهان خود حیوان را قربانی 

زیرا محال " اخالقی و معنوی نداشتند تا قادر باشند محکومیت انسان را بر خود بگیرند و متحمل آن شوند.
 (.4یۀ آ 15)رسالۀ عبرانیان باب  ".خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند است که
اگر خدا یک چنین نقصانی را عزت  اما در بطن تمام این تشریفات و مراسم کاهنان رمزی نهفته بود. 
ا نچه ری خود را خواهد فرستاد تا آبایست تنها به این دلیل بوده باشد که او روزی خدمتگزار حقیق می داده بود،

 تمام نکرده بودند به اتمام برساند. "یکبار برای همیشه"ه کاهنان برای پاک کردن گناهان ک
از آنجایی که بیگناه  او همان آخرین کاهن و آخرین قربانی شد. ی مسیح است.ساین شخص همان عی 

 دیگر کسی جایگزین او گردد. نیازی نبود که ناپذیر بود،از آنجایی که فنا ای برای خود تقدیم ننمود. قربانی بود،
از اینرو او هیچ قربانی برای خود  قادر بود تا گناه آدمی را بر خود بگیرد. از آنجایی که در جسم انسان شد،

تنها یک  پس دیگر به شخص دیگری نیاز نیست. او خود را بعنوان آخرین قربانی تقدیم نمود. تقدیم ننمود،
نانی که خود چه شادمان هستند آ آه، ما دیگر به کسی نیاز نداریم. ک کاهن.ی واسطه مابین ما و خدا وجود دارد.

 .کنند میمسیح به خدا نزدیک  را تنها بواسطۀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . )مترجم(شود میدر تلفظ یونانی... ارهاراک... خوانده  Ephapax* واژۀ 
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 27دلیل 

 
 برای اينکه به کاهنی غمخوار

 و ياری دهنده برای ما تبديل شود

 
  ما بدون  مثال  در هر چیز به  شده  آزموده  ما بشود بلکه  نتواند همدرد ضعفهای  که  نداریم  ای کهنه  زیرا رئیس

  در وقت  که  کنیم  را حاصل  و فیضی  بیابیم  تا رحمت  بیاییم  فیض  تخت  به  نزدیک  با دلیری  . پس گناه
 کند.  )ما را( اعانت  ضرورت

 16-10آیات  4اب رسالۀ عبرانیان ب
 
 

 او راه بین ما و خدا (.26یۀ آ 9ب کاهن ما گردید )عبرانیان باب مسیح با قربانی شدن بر روی صلی 
بنابراین اگر ما  اطاعت و عذاب او آنقدر کامل و بی نقص بود که خدا روی خود را از او برنگرفت. ست.ا

 .گرداند خدا برویم از ما نیز روی بر نمی مسیح نزدبواسطۀ 
مسیح مانند هر  لیب ختم گردید به مدت سی سالدر راهی که به ص .شود میتازه بهتر از این نیز  

خصوص به انسانهایی حکیم در این  او هرگز گناه نکرد. حقیقت این است، بشری مورد وسوسه قرار گرفت.
اگر فردی در  تر.نه ضعیف اند های او از ما قویتر بوده معنی است که وسوسهبه این آن  که کنند میاین اشاره 

در حالی  شویم میما تسلیم  د به اوج قدرت و نفوذ خود دست یابد.توان میای شکست بخورد هرگز ن وسوسه
بنابراین او  هرگز مرتکب نشد. ر هر حال ساخته شدن است. اما عیسیها در اطراف د که هنوز فشار وسوسه

داند با تمام قدرت وسوسه  او می هرگز میل به گناه نکرد.فشار را تا حد اعالء خود تا به آخر تحمل کرده و 
 شدن یعنی چه.

 ای تماماً ار و طرد شدنی رسانید که به شیوهرا به آن نقطۀ اوج خو یک عمر وسوسه شدن عیسی 
غمخوار  ،شوند میهایشان را متحمل  ها و دردهای مردمی که وسوسه قول او را قادر ساخت تا با خوارینامع

و  ها نگشت. ها و خواری هیچکس بیشتر از او متحمل سرکوب س بیشتر از او رنج نکشید.هیچک گردد.
ها را تالفی کرده و انتقام  ها و سرکوب دازه حق نداشت که تمام این خواریهیچکس بیشتر از او تا به این ان

را دشنام چون او  که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد." :گوید میاما پطرس رسول  بگیرد.
نمود بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم  کشید تهدید نمی داد و چون عذاب می دشنام پس نمی دادند می

 (.23-22آیات  2اول پطرس باب )از  "کرد.
که از همدردی با ضعفهای ما بی  زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست" :گوید می مقدس کتاباز اینرو  
ی قیام کرده از مرگ که در بهشت در دست راست عیس این عجیب است. (.10 آیۀ 4)عبرانیان باب  "خبر باشد

نی که ما بدلیل اندوه و ماتم اعلی نشسته و تمامی قدرتهای آسمان و زمین در دست اوست درست زما تحضر
 .گردد میتمام ما را درک کرده و با ما هم احساس  آییم تا ما را تسکین دهد، لذتهای گناه به حضور او می
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و  بین همدردی عیسی کند میایجاد  ای که رابطه دهد میپاسخ  مقدس کتاب ؟کند میمگر این چه فرقی  
ما   نتواند همدرد ضعفهای  که  نداریم  ای کهنه  زیرا رئیس" :گفته شده از آنجایی که او اطمینان در دعاهای ما.

تا   بیاییم  فیض  تخت  به  نزدیک  با دلیری  . پس گناه  ما بدون  مثال  در هر چیز به  شده  آزموده  بشود بلکه
 4. )رسالۀ عبرانیان باب کند  )ما را( اعانت  ضرورت  در وقت  که  کنیم  را حاصل  و فیضی  بیابیم  رحمت
 (.16-10آیات 

از قرار معلوم این طرز تفکر در دل این آیه نهفته است: به احتمال زیاد ما به حضور خدا با شادی  
چنان  گردد میه از حضور خدا به قلب ما وارد هر آنچه ک بیاییم اگر هنوز با مواردی درگیر هستیم. توانیم مین

رسد که با این حضور او  آنچه در ما وجود دارد به نظر می داست و مطلق بودن بی نهایت است که هرپر از قِ
این  نه بر علیۀ ما. ،گردد میدرد او با ما هم آوریم. را بخاطر می عیسی "یهمدرد"اما ناگهان  هماهنگ نیست.

های ما او درگیری داند. او اشکهای ما را می که جلو برویم. سازد میما را شجاع  آگاهی داشتن از همدردی مسیح
پس  با اطمینان پیش برویم. کنیم میوقتی نیاز خود را حس  کند میاو به ما این را پیشنهاد  را چشیده است.

 را بیاد آوریم: "جان نیوتن"ۀ قدیمی زه بدهید تا با هم تراناجا
 ما به نزد پادشاهی آمدیم

 ایم آوردهعرض حالی بس بلند 
 گفتنیقدرت و فیضش بسی نا

 4کو که خواهد خواستی افزودنی*
 

“Come, My Soul” 

Thou art coming to a king 

Large petitions with thee bring 

For his grace and pow’r are such 

None can ever ask too much *
4
 

 
4
John Newton, “Come, My Soul, Thy Suit Prepare,” in the Trinity Hymnal (Philadelphia: Great 

Commission Publications, 1962) page 531. 

 

 

 

 

 

 

 )مترجم( .تر باشد ن ترجمه نمایم.تا برای مان ملموساین شعر را سعی نمودم تا به حد ممکن به قیاس اشعار خودما4*
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 28دلیل 

 
 برای آزاد سازی ما

 مان از افکار پوسیدۀ نیاکان

 
اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و  یرت باطلی که از پدران خود یافتهاید از س ریده شدهدانید که خ زیرا می

 ۀ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح.بلکه به خون گرانبها چون خون بر طال.
 19-18آیۀ  1باب  لۀ اول پطرس رسولاز رسا

 
 

باهت دارند: آنها به قدرت در یک مورد با هم ش های پیشین، و بیشتر مردم در قبیله دم دنیای غرب،مر 
های پیشین ممکن است که آن را در  قبیله .کنند میهایی متفاوت آن را تعبیر به نام ای نیاکان معتقدند. زنجیره

کن است آن را تاثیری ژنتیک یا بر مردم دنیا مم ذشته بدانند.خصوص رابطۀ روحی با نیاکان و سنتی آمده از گ
در هر دو صورت بنظر  های دردناکی که از والدین به ما رسیده است بدانند. قعهها و آزار و واگرفته از زخم

مان به  در ما ایجاد نموده که از نیاکان هایی راریب در زندگی ما عجین گشته و زخمرسد که نفرت و لعنتی غ می
 رسد که آینده پوچ و بی معنی است و شادی را از بین خواهد برد. در این حال بنظر می ایم. ارث برده
یرت باطلی که از پدران خود اید از س دانید که خریده شده زیرا می" :گوید می مقدس کتابوقتی  

ای  دن شیوۀ زیستن و زندگیبی ثمر بو ای اشاره دارد که مملو از بی معنا بودن، آن به شیوۀ زندگی "اید، یافته
 گوید مین به نیاکان و پدران ما وصل است. "سیرت باطل"این  گوید می که رو به ویرانی دارد. باشد می

 ایم. نه از این سیرت باطل رهایی یافتهاما مهمترین نکته این است که ما این را تشخیص بدهیم چگو چطوری.
 مداوم گردانیده است.بقا و پایداری این رهایی را  قدرت رهاننده،

نقره و  ".نه به چیزهای فانی مثل نقره و طال"مان اینگونه اتفاق افتاد  خریداری شدن از سیرت پدران 
اما همۀ ما  ستند برای رهایی و خریداری ما پرداخت شوند.توان میترین چیزهایی بودند که طال نمایندۀ گرانبها

 از همه بیشتر اسیر و بردۀ پوچی و عبث نمایی هستند. رین مردم گاهاًتثروتمند که آنها بی فایده هستند. دانیم می
مدیر عامل  های نیاکانش در عذاب و شکنجه باشد. ای ممکن است از هراس جادوگری قبیله لرئیس متموّ

زندگی زناشویی و فرزندان خود را به تباهی  شرکتی موفق ممکن است بدلیل وجدانی ناآرام از گذشتۀ خود،
 بکشاند.

هر آنچه که نیازمند بود را مهیا  شکنجه و مرگ عیسی نقره و طال از یاری رساندن به ما عاجز هستند. 
وقتی  "به خون گرانبها چون خون برۀ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح." :نه طال و نقره بلکه ساخت:

را از بیهودگی و پوچی  تا ما او نظر داشت نگاهی انداخت. خدا به رابطۀ ما و نیاکان ما مسیح بر صلیب مُرد،
 مسیح بر صلیب مرد. هترین دالیلی است ک این یکی از ارزنده رهایی بخشد. نیاکان ما
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و شما جامۀ نیکوی  اگر گناهان شما بخشوده شده، ،گردد میهیچ سحر و جادویی بر شما میسر واقع ن 
شکنجه و مرگ  اید. هستی رهایی یافتهای زنده و خالق و شما به دلیل محبت خد مطلق مسیح را بر تن دارید،

به درستی که بر یعقوب افسون " :گوید میبه قوم خدا  مقدس کتابد باشد که توان میمسیح آخرین دلیلی 
مُرد تمامی برکات آسمانی برای  وقتی عیسی (.23یۀ آ 23)سفر اعداد باب  "گیری نیو بر اسرائیل فال نیست،

د توان میدیگر کسی ن پس آنوقت که خدا برکت بدهد، ردند خریداری شد.آنانی که به او اعتماد و اطمینان ک
 لعنت کند.
 .گیرد مینقرار  شده باشد خارج از حیطۀ شفای عیسی هیچ صدمه و زخمی که از طرف پدران وارد 

معنای ارزشی جاودانه  "گرانبها"عبارت  لقب گرفته است. "خون گرانبهای مسیح" شفای خریداری شدن ما:
هیچ اسارتی قادر نیست تا  ست.ارهایی ما ابدی  به دلیل همین جاودانه بودن بهای رهایی دهنده، دارد. در خود

 از اینرو بیاید تا از طال و نقره رو برگردانیم و هدیۀ خدا را در آغوش بکشیم. در برابرش بایستد.
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 29دلیل 

 
 برای آزاد سازی ما

 از بردگی و اسارت گناه

 
ما را   . مر او را که است  جهان  پادشاهان  و رئیس  از مردگان  زاده و نخست  شاهد امین  که  مسیح  و از عیسی

  و کهنه  و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان  .خود شست  خون  ما به  نماید و ما را از گناهان می  محبت
 . باد. آمینباد تا ابداآل  و توانایی  او را جالل  ساخت

 6-0ت آیا 1مکاشفه باب 
 

 کشید.  عذاب  دروازه  نماید بیرون  خود تقدیس  خون  را به  نیز تا قوم  عیسی  بنابراین
 12یۀ آ 13رسالۀ عبرانیان باب 

 
 

، از اینرو ما در زیر سازد میما را در حضور خدا محکوم  .سازد میاه ما به دو دلیل ما را نابود گن 
بود ما نشان  این چهرۀ خدایی را که بنا، بنابرسازد مید زشت در رفتار خوما را  محکومیت عدالت او هستیم؛
و ما را غالم و بردۀ بی  از اینرو ما را در محکومیت خود لعنت ساخته، .سازد میدهندۀ آن باشیم را مخدوش 

 .سازد میمحبتی خود 
مان ناهاز اینرو گ نیکی مطلق خدا را تایید کرده، ما را از هر دو بدبختی آزاد ساخت. خون عیسی 

ما دیدیم که  و قدرت گناه که ما را بردۀ بی محبتی کرده را از بین برده است. د عادالنه بخشوده گردد.توان می
اما چگونه خون مسیح ما را  مان را از ما بردارد. را بر خود گرفت و توانست محکومیتمسیح خشم خدا چگونه 

 ؟سازد میاز بردگی گناه رها 
تا خودمان را از  دارد میای شده است و ما را بر آن  برای ما نمونه این نیست که قدرتشپاسخ  
او به  ای بسیار قدرتمند. نمونه ای است. البته که مسیح برای ما نمونه آه، های خود رهایی دهیم. اهیخودخو

 دهم که یکدیگر را محبت به شما حکمی تازه می" :وضوح و روشنی ما را بر آن داشت که او را دنبال کنیم
 (.34یۀ آ 13)انجیل یوحنا باب  ".نمائید چنانکه من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمائید

 تر از آن است. قدرت آزادی دهنده نیست. کمی عمیقاما ندای دنبال کردن صدا و فرمان او 
نه با قدرت ارادۀ  ویم،گناه چنان تاثیر شگرفی بر زندگی ما دارد که ما باید با قدرت خدا از آن آزاد ش 

 آیا قدرت خدا در جهت آزاد ساختن ما اما از آنجایی که ما گناهکار هستیم باید از خودمان بپرسیم که، خود.
مسیح مرد تا ما را از این  وقتی .گردد میاینجاست که عذاب و شکنجۀ مسیح مطرح  ست یا محکومیت ما؟ا

الطاف بهشتی را بر ما گشود و ما را از قدرت گناه آزاد  دروازۀ برکات و ،او بقوالً محکومیت نجات دهد،
 ساخت.
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بایست، با لطف خدا از قدرت  تن از محکومیت گناه و خشم خدا میبرای نجات یاف به زبانی دیگر، 
عادل شمردن در  برای درک این موضوع اینها هستند: مقدس کتابهای  مهمترین واژه گناه بر خود رهایی یابیم.

اولی  این دو از هم متفاوت هستند. گرداند. ر گشته و بدینوسیله قدوسیت ما را محفوظ میحضور خدا میس
 ست که روزانه ادامه دارد.او دومی تبدیلی  )محکوم نیستید!(؛ ای صریح و روشن است اعالنیه

 اند قدرت خدا در جهت خشم او بر آنها نیست، مسیح گذارده کسانی که اعتماد خود را بر برای ،اکنون 
 القدس روحمان در شخص  دنخدا همین قدرت را برای عوض ش بلکه در جهت جاری کردن برکات الهی او.

سالمتی، حلم، مهربانی، نیکوئی،  محبت، خوشی،" :به همین دلیل است که عبارتهای زیبای به ما عطا فرمود.
و به همین دلیل  (.22آیۀ  0ب )رسالۀ غالطیان با نامند می "القدس روحمیوۀ "را  "پرهیزکاری تواضع، ایمان،

زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد چونکه " قادر است چنین وعدۀ بزرگی بدهد: مقدس کتاباست که 
قدرت تام خدا را  "زیر فیض"بودن در  (.14یۀ آ 6)رسالۀ رومیان باب  "زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض.

ما ناامید  )نه یک شبه بلکه در گذر زمان(. بودن ما از بین بروددر ما بر میانگیزاند تا آن کم مهری و بی محبت 
 اما همچنین قادر نیستیم تا قدرتی برای پیروزی بدست آوریم. های خود غالب نیاییم، بر خودخواهینیستیم که 
بیش از همۀ ایشان مشقت کشیدم اما نه " :گوید میپولس  از اینرو رسول بزرگ، ست.ا فیض خدا پس تماماً

 ها، دای تمامی فیضباشد که خ (.15آیۀ  10)رسالۀ اول قرنتیان باب  "لکه فیض خدا که با من بود.من ب
 ما را هم از محکومیت گناه و هم بردگی در آن آزاد و رها سازد. بواسطۀ ایمان به مسیح،



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 74 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 35دلیل 

 
 برای اينکه در گناه بمیريم

 و در نیکی مطلق زندگی کنیم

 
 بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نمائیم.که خود گناهان ما را در 

 24یۀ آ 2رسالۀ اول پطرس باب 
 
 

تو  مسیح بجای ما برای گناهانمان مُرد به این معناست که ما مُردیم. این شاید خیلی عجیب بنظر بیاید، 
که ما از مرگ نجات  البته، و، ای. ردهد تو دیگر از مرگ نجات پیدا کمیر کنی وقتی یکنفر بجای تو می فکر می

و من به آنها " :فرماید می عیسی مرگ ابدیِ بدبختی پایان ناپذیر و جدایی دائمی ما از خدا. -پیدا کرده ایم
و هر که زنده بُوَد و " (.28یۀ آ 15)انجیل یوحنا باب  "دهم و تا ابد هالک نخواهند شد. حیات جاودانی می

که مرگ مسیح به این  حقیقتاً (.26یۀ آ 11)انجیل یوحنا باب  "ابد نخواهد مرد. به من ایمان آورد تا به
یۀ آ 3)انجیل یوحنا باب  "تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد." معناست:

16.) 
که " مُرد.اما مفهومی دیگر نیز در این وجود دارد که ما مُردیم چون مسیح بجای ما برای گناهان ما  

یۀ آ 2)رسالۀ اول پطرس باب  "خود گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه مُرده شده...
 با او مُردم. بعنوان ایماندار به او، من، مُرد، وقتی عیسی او مُرد تا ما هم بمیریم. او مُرد تا ما زندگی کنیم؛ (.24

یکنفر " (.0آیۀ  6)رومیان باب  "بر مثال موت او متحد گشتیم ا اگرزیر" :گوید میبسیار واضح  مقدس کتاب
 (.14یۀ آ 0)دوم قرنتیان باب  "برای همه مُرد پس همه مُردند.

ایمانداران  .باشد میای بسیار جامع و کامل در این معنا  گر این اتحاد ما با مسیح به شیوهایمان نمایان 
 دانیم میاندیشیم و  برگشته و به مرگ او می ما به عقب (.25یۀ آ 2)غالطیان باب  "اند شدهبا مسیح مصلوب "

آمد بر او پیش  ا الیق آن بودیم و باید بر ما میو مرگی که م ما آنجا بودیم. گناهان ما بر او بود، از نظر خدا، که،
 6اب )رومیان ب "چونکه در موت او تعمید یافتیم." .دهد میتعمید درک این مرگ ما با مسیح را نشان  آمد.
ای تازه  از آب بیرون آمدن تصویر زندگی ست.ا به زیر آن رفتن تصویری از مرگ ما آب مانند قبر است. (.4آیۀ 

با وی در تعمید )و شما( " .دهد میانجام  "بواسطۀ ایمان"است که خدا و این همه تصویر آن چیزی  است.
 (.12یۀ آ 2)رسالۀ کولسیان باب  "دامدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمانِ بر عمل خ

خود " .کند میای مستقیم را با مرگ او برای گناهان من ایجاد  ام رابطه هحقیقت اینکه من با مسیح مُرد 
را بعنوان  این یعنی وقتی من عیسی ".تا از گناه مرده شده ...گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد

گناه  پذیرم. ن یک گناهکار در آغوش گرفته و میمن مرگ خودم را بعنوا ،مگیر مینجات دهندۀ خود در آغوش 
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 را کشت، هم عیسی بیند. ایمان گناه را بعنوان یک قاتل می را به قبر برد و مرا نیز با او به همانجا برد. من عیسی
 هم مَرا.

 شت با مسیح مُرد.آن طبیعت قدیمی که گناه را دوست دا از اینرو مسیحی شدن یعنی مُردن در گناه. 
ایماندارانی  این،بنابر او قاتل پادشاه من و خودم من است. که دیگر جذّابیتی ندارد. ماند میگناه مانند زن روسپی 

ای  دیگر جاذبه آن روسپی که دوست مرا به قتل رسانید، گناه، .شوند میشیفتۀ زیبایی او ن اند، که در گناه مُرده
 دل شده است.ندارد. دیگر او به دشمن ما مب

خود گناهان ما را در بدن خویش " زندگی جدید من اکنون در نیکی مطلق به اهتزاز در آمده است: 
زیبایی  (.24یۀ آ 2)رسالۀ اول پطرس باب  "به عدالت زیست نمائیم. ...بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده

آن  شوق تمام وجود من است. ی من داد،که تا به آن اندازه مرا دوست داشت که زندگی خود را برا مسیح،
که آن را با من  کنم می)و من شما را تشویق  فرمانی که اکنون من مایل هستم تا آن را دنبال کنم این است

هیچیک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه بکار رود بلکه  بخوانید(:
اند تمام وجود خود را در  انی که از مرگ به زندگی باز گشتهو مانند کس خود را به خدا تسلیم نمائید

 (.13آیۀ  6نامۀ رومیان باب ) "اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو بکار رود.
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 31 دلیل

 
 برای اينکه در قوانین بمیريم

 و برای خدا زندگی کنیم

 
  دیگری  شدید تا خود را به  مرده  شریعت  برای  جسد مسیح  ، شما نیز بوساطت برادران من  ، ای بنابراین

 . خدا ثمر آوریم  ، تا بجهت برخاست  از مردگان  با او که  پیوندید، یعنی
 4آیۀ  7رسالۀ رومیان باب 

 
 

 .کند مینگاه  اند شدهما با او مُردیم.خدا با ما چون کسانی که با مسیح یکی  مسیح برای ما مُرد، قتیو 
را ناه فقط تنها حقیقتی نبود که عیسی اما گ )به بخش قبلی نگاه کنید(. و برای گناه ما مرگ ما در او بودمرگ ا

شریعت ما را به  ،گذاریم ه شریعت خدا را زیر پا میوقتی ما بدلیل گنا شریعت خدا هم بود. کشت و ما را با او.
جائیکه شریعت نیست تجاوز هم  زیرا..." ایی وجود ندارد. تنبیه اگر شریعتی نباشد، .کند میمرگ متهم 

به اهل شریعت  گوید میاالن آگاه هستیم که آنچه شریعت "اما  (10آیۀ  4)رسالۀ رومیان باب  "نیست.
 (.19آیۀ  3)رسالۀ رومیان باب  ".تمام عالم زیر قصاص خدا آیند تا... ،کند میخطاب 

تنها یک راه بود که قادر بودیم  ما گناهکار بودیم. عادالنه بود؛ راه فراری از زیر لعنت شریعت او نبود. 
مسیح ما را از " :آمد عیسیبه همین دلیل بود که  پرداخت. یکنفر باید جریمه را می تا از این لعنت آزاد شویم:

 (.13یۀ آ 3)رسالۀ غالطیان باب  "لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد.
قدرت این  د ما را که در مسیح هستیم لعنت و یا محکوم نماید.توان میقانون و شریعت خدا ن این،بنابر 

 بود از طرفاز یک جهت، آنچه که مستلزم اجرای شریعت خدا  به دو جهت شکسته شد. محکومیتِ بر ما،
 ای که او قانون و شریعت خدا را کامل نمود، آن شیوۀ بی نقص و شایسته برآورده شد. مسیح که بجای ما بود،

 جریمۀ شریعت تماماً از جهتی دیگر، را نگاه کنید(. 11)بخش  ای به حساب ما ریخته شد. ن اندوختهبعنوا
 مسیح پرداخت شد. توسط خون

که رابطۀ درست با خدا از  دهد میبه وضوح و روشنی تعلیم  مقدس کتاببه همین دلیل است که  دقیقاً 
بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد  به اعمال شریعت هیچ" .گردد میراه انجام شریعت حاصل ن

بلکه به ایمان  شود میشمرده نهیچکس از اعمال شریعت عادل  "(.25یۀ آ 3)رسالۀ رومیان باب  "شد.
هیچ امیدی در اینکه با اجرای قوانین شریعت قادر باشیم تا با  (.16یۀ آ 2ۀ غالطیان باب )رسال "ی مسیح عیس

مسیح و  را ایجاد کند فقط بواسطۀ خوند این رابطه توان میتنها امیدی که  .خدا رابطه داشته باشیم وجود ندارد
که انسان بدون  دانیم میزیرا یقین " .نیکی مطلق او آن هم فقط از راه ایمان که نصیب ما شده قادر است

 (.28یۀ آ 3رسالۀ رومیان باب ) ".شود میاعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده 
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ایم و دیگر آن بر ما  شنود سازیم اگر در قانون او مردهه ما اکنون خدا را خپس چگونه ممکن است ک 
پاسخ  (؟12آیۀ  7)رومیان باب  مگر نه اینکه قانون خدا برآمده از ارادۀ مقدس و نیکوی اوست سروری ندارد؟

خواهد و ما را  که از ما می وال این است که بجای اینکه ما متعلق به قانون و شریعت باشیم،ئی به سمقدس کتاب
در گذشته نیکی  بخشد. و هم به ما می دهد میمسیح هستیم که هم به ما فرمان  اکنون متعلق به ،کند میتوبیخ 

مسیح  ن این نیکی مطلق در رابطۀ مااما اکنو .شد میهای روی سنگ یافت  خارج از نوشته مطلق در بیرون،
هایمان به ما یاری  خود در ضعفتوسط روح  عی است.حضور او واق مشتاقانه در درون ما سر بلند کرده است.

 ".کند میکشد لیکن روح زنده  حرف می" :یک آدم زنده جایگزین یک لیست کُشنده شده است بخشد. می
 نگاه کنید.( 14)به بخش  (.6یۀ آ 3قرنتیان باب  )رسالۀ دوم

نه دنبال کردن  ست،آوردن اثمر راه جدیدِ اطاعت، ،گوید می مقدس کتاببه این دلیل است که  
  شدید تا خود را به  مرده  شریعت  برای  جسد مسیح  ، شما نیز بوساطت برادران من  ، ای بنابراین " شریعت.
آیۀ  7رسالۀ رومیان باب ) ". خدا ثمر آوریم  ، تا بجهت برخاست  از مردگان  با او که  پیوندید، یعنی  دیگری

میوه به صورت طبیعی بر درخت  م تا نسبت به ثمر آوردن زنده بمانیم.ای ما نسبت به اجرای شریعت مُرده (.4
ر این تمثیل رابطۀ زندۀ محبت و درخت د میوۀ آن هم خوب خواهد بود. اگر درخت خوب باشد، .کند میرشد 
در شریعت خدا بمیر شاید  "به من اعتماد کن." خواند: اکنون ما را فرا می که برای آن مُرد. ی مسیح است.عیس

 تا میوۀ محبت را بارآوری.
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 32دلیل 

 
 برای قادر ساختن ما

 در زيستن در مسیح نه در خود

 
اند از این به بعد برای خویشتن زیست نکنند بلکه برای او که برای ایشان  برای همه مُرد تا آنانی که زنده و

 مُرد و برخاست.
 10آیۀ  0رسالۀ دوم قرنتیان باب 

 
 

در بطن و  مسیح را جالل دهد. شنوند مسیح مُرد تا وقتی می کند مییجاد ها این اشکال ا رای خیلیب 
 که مسیح برای ما مُرد که تا ما برای او زندگی کنیم. مبینی میاین را  رسالۀ دوم قرنتیان، 0ریشۀ آیۀ پانزده باب 

 مسیح برای مسیح مُرد. رُک و بی پرده این که، او برای ما مُرد تا ما از او در خودمان بسازیم. به زبانی دیگر،
ما از جالل دادن خدا قصور عمق گناه در این نهفته است که  بازی با کلمات نیست. این درست است. 

اما مسیح  (.23یۀ آ 3سالۀ رومیان باب )ر گردد میکه این شامل قاصر شدن از جالل دادن فرزند او نیز  -کردیم
همچنین او مُرد تا آن بی احترامی را بر خود حمل  آن آزاد سازد.مُرد تا آن گناه را بر خود حمل کرده و ما را از 

او مُرد تا این را دگرگون سازد. مسیح مُرد برای جالل دادن  کند که ما بدلیل گناه خود به او نسبت داده بودیم.
 مسیح.

اری انگ رسد. این است که پوچ و توخالی بنظر می کند میدلیل اینکه این برای مَردم اشکال ایجاد  
که انگیزه و دلیل  دهد میرا وارونه جلوه  مقدس کتابگویا تمامی اساس  کاری نیست که از روی محبت باشد.

اما حقیقت این است که هر دوی آن را نشان  داند. اساسی مرگ و عذاب مسیح را فقط محبت خالص می
ان دهد نه تنها هر دوی آن درست اینکه مسیح برای این مُرد که خود را جالل داده و محبت خود را نش .دهد می

 بلکه هر دوی آن یکسان است. است،
د اینچنین عمل کرده و آن را محبت بنامد. مسیح تنها چهرۀ توان میهیچکس ن مسیح بی نظیر است. 

های زیبای ازلی  او در تمام ابعاد انگیزه ست.ابشری است که او همچنین خدا و از اینرو صاحب ارزشی ازلی 
که فروغ " او از ازل تا به ابد حکیم و عادل و خوب و قدرتمند بوده است. امل و مطلق است.درونی خود ک

دیدن او و شناختن او از تمامی هر آنچه که  (.3آیۀ  1)رسالۀ عبرانیان باب  "جاللش و خاتم جوهرش بوده
 .کند میهستی قادر است به ما دهد کفایت 

 ارۀ او سخن گفتند:به او را اینگونه شناختند چنین درآنانی ک 
که بخاطر او همه چیز  دانم میبلکه همه چیز را نیز بسبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان 

 .را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم
 (8-7یات آ 3)فیلیپیان باب 
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)خدا " "ک کنیم.تا شاید او را کم"به این معنا نیست که  "گی کنیم.او زندمسیح مُرد تا ما برای " 
 17)اعمال رسوالن باب  "که گویا محتاج چیزی باشد شود میمردم خدمت کرده ن و از دست اینطور نیست(

زیرا پسر انسان نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را " :مسیح همینطور (.20آیۀ 
ح برای آن مُرد این نبود که شاید ما او را مسیآنچه که  (.40یۀ آ 15)انجیل مرقس باب  "فدای بسیاری سازد.

 او مُرد تا ما را از پستانهایی که غذایی تماماً بلکه تا او را بعنوان نجات دهندۀ پر ارزش ابدی ببینیم. کمک کنیم،
و او  ،ایم شدهاینجاست که ما محبت  تا ما را از لذت زیبای خود مفتون سازد. رساند گرفته، مسموم به ما می

 هر دو یکی هستند. این دو رقیب همدیگر نیستند. ده شده است.ارزش دا
)یوحنا باب  آن پشتیبان را بفرستد، القدس روحبه شاگردان خود فرمود که او باید برود تا بتواند  عیسی 

 "او مرا جالل خواهد داد." سپس او به آنان فرمود که این پشتیبان وقتی بیاید چه خواهد کرد: (.7یۀ آ 16
این بزرگترین کمک  مسیح مُرد و زنده شد تا ما او را درک کرده و تکریم نمائیم. (.14آیۀ  16باب )یوحنا 
خواهم آنانی که به من  ای پدر می" :نمود این بود ترین دعایی که عیسی عاشقانه این محبت است. دنیاست.

یۀ آ 17)انجیل یوحنا باب  "بینندای ب الل مرا که به من دادهباشم تا ج ای با من باشند در جائیکه من می داده
خود  به زبانی دیگر، لذتی ابدی به ما ارزانی داشته، این محبت برآمده از درد،و  مسیح برای این مُرد. (.24

 ی مسیح را.عیس



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 85 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 33دلیل 

 
 برای اينکه صلیب خود را اصل

 و مايۀ بالیدن ما سازد

 
ی مسیح که بوسیلۀ او دنیا برای من مصلوب خر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسلیکن حاشا از من که ف

 شد و من برای دنیا.
 14آیۀ  6رسالۀ غالطیان باب 

 
 

 خود صلیب؟ ؟ یعنی بر خودِواقعاً فخری جز از صلیب! رسد که کمی زیاده از حد است. ین بنظر میا 
)رومیان باب  ل خدافخر کردن به جال که باید بر چیزهایی دیگر فخر کرد. گوید میبه ما  مقدس کتابحتی خود 

)دوم قرنتیان باب  های خود فخر کردن از ضعف (.3آیۀ  0)رومیان باب  هایمان فخر کردن در مصیبت (.2آیۀ  0
 "جز"در آیۀ باال منظور از  (.19یۀ آ 2)نامۀ اول تسالونیکیان باب  فخر کردن از متعلقان به مسیح (.9آیۀ  12

 چیست؟
امید  یعنی اگر ما به .شود میها هنوز فخر محسوب ی دیگر فخراست که بنام صلیب تماممنظور این  

این  نمائیم، گر ما به متعلقان به مسیح فخر میا فخر بر صلیب مسیح است. این فخر، نمائیم، جالل فخر می
فخر کردن و فقط بالیدن بر صلیب به این معناست که این تنها صلیب است که  همچنان فخر بر صلیب است.

و دیگر فخرهای شرافتمندانه نیز باید  ا دارد که تمامی دیگر فخرهای شرافتمندانه را بر خود گیرد،قابلیت این ر
 صلیب را عزت و تکریم نمایند.

بود را به نفع ما  و هر آنچه که برای ما بد بود، که حقیقتاً -زیرا که خدا هر آنچه که خوب بود چرا؟ 
لیاقت گناهکاران  مسیح، جدای ایمان به رای ما مهیا شد.تمام این بوسیلۀ صلیب مسیح ب -نیک محسوب کرد

 دهد میتعلیم  مقدس کتاباما  .دهد میموارد بسیار دلپذیری برای بی ایمانان روی  آری، تنها داوری خواهد بود.
که حتی تمامی برکات طبیعی زندگی تنها غضب و خشم خدا را در زمان داوری برای کسانی که دردها و 

 (.0-4آیات  2)رومیان باب  سازد میافزون  پذیرند، ح را بعنوان برکتی نمیمسی های شکنجه
، از خیریت اند دادهبعنوان افرادی که اعتماد خود را به مسیح  ،بریم میاین از هر آنچه که ما لذت بنابر 

تمامی  د گرفت وهایی را که گناهکاران سزاوار آن بودند را بر خو درد و عذاب او تمامی داوری مرگ اوست.
این تمامی بنابر ای که گناهکاران بخشیده شده بدست خواهند آورد را خریداری نمود. آن لذت و شادمانی

ما تا آن اندازه که می بایست  بالیدن و فخر ما در این خصوص باید فخر کردن و بالیدن بر صلیب مسیح باشد.
ای بر باور  زیرا ما هرگز لحظه م نیستیم،مسیح را در مرکز زندگی خود قرار داده و شادی کنندۀ صلیب باشی

در  ،شت را که خدا به نیکی مبدل ساختهو هر آنچه ز که هر آنچه نیکو، کنیم میعمیق این حقیقت تعمق ن
 ی مسیح خریداری نموده است.عذاب و شکنجۀ عیس
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های چشمما باید به این حقیقت  ؟گردیم میای متمرکز بر صلیب  ای بسیار ریشه و ما چطور به گونه 
وقتی این بر پولس  نگاه کنید(. 31)به بخش  بر صلیب مُرد ما با او مُردیم. خود را باز کنیم که وقتی مسیح

)رسالۀ غالطیان باب  "که بوسیلۀ او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا." رسول روی داد او نوشت:
رای کسی که مسیح در مرکز زندگی او قرار دارد این کلید راه یافتن به فخر کردن به صلیب مسیح ب (.14آیۀ  6

 .باشد می
العادۀ جذب کنندۀ این جهان شکسته  قدرت خارق گذارید، وقتی شما اعتماد خودتان را بر مسیح می 

اینطور گفت که تو  توان میهمین را به بیانی مثبت  و جهان برای تو. تو برای دنیا جسدی بیش نیستی، .شود می
زنده شدن تو  -و مُرده و تازۀ تو زنده شده استقدیمی ت (.10آیۀ  6)رسالۀ غالطیان باب  ی.هست "خلقتی تازه"

لمداد کردن ، همان گرانبها قسازد میها متمایز  ی که این ایمان را از دیگر ایمانو آن چیز و ایمانت به مسیح.
 فته و مُرده است.قدرت دنیا برای از بین بردن محبت تو از بین ر ی مسیح در سراسر دنیاست.عیس

گونه لذت مشروع این دنیا شهادت از خون ریخته شدۀ که هر دهد میمُرده بودن به این دنیا این معنا را  
زمانی که قلب ما برگشته و  و فرصتی برای اینکه به صلیب او فخر نمائیم. دهد میمسیح که از محبت او بود 

و مسیح  آنگاه تمامی برکات دنیوی و نفسانی مُرده، ،کند میبه سرچشمۀ برکات بیشمار صلیب نگاه  تماماً
 .گردد میمصلوب همه چیز ما 
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 34دلیل 

 
 برای قادر ساختن ما

 که در او با ايمان بمانیم

 
و  کند میبلکه مسیح در من زندگی  لیکن نه من بعد از این، کنم میام ولی زندگی  با مسیح مصلوب شده

که مرا محبت نمود و خود را برای من  کنم میه ایمان بر پسرِ خدا ب کنم میای که الحال در جسم  زندگانی
 داد.

 25آیۀ  2رسالۀ غالطیان باب 
 
 

زندگی "اما  "ام، مصلوب شده" خورد. ر این آیه به وضوح یک قیاس ضد و نقیض به چشم مید 
آنگاه با  ام؛ سیح مُردهابتدا با م بلکه مترادف است. ضد و نقیض نیست، این اصالً"شاید شما بگویید،  ".کنم می

ضد و نقیض چه  بارۀ این عبارت تماماًاما در درست است. ".کنم میاو قیام کرده و اکنون با او زندگی 
یا زندگی  کنم میزندگی  هخرباالَ ؟"کنم میاالن زندگی "باز هم  "لیکن نه من کنم میزندگی " گویید: می

 ؟کنم مین
آنچه که پولس در اینجا به آن اشاره  آیند. اینگونه بنظر میتنها  ها متضاد هم نیستند. ضد و نقیض 

این یعنی مسیحی  .کند میِ دیگری که با اولی متفاوت است و زندگی "من"و  هست که مُرده، "من"یک  کند می
 ".خیزد بر می"و یا  "خلق شده"و شخصیت تازه  میرد. شخصیت قدیمی می شدن.

ما را نیز که " (.17آیۀ  0)دوم قرنتیان باب  ".ستا ای اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه پس" 
 (.6-0آیات  2رسالۀ افسسیان باب ) "نده گردانید... و با او برخیزانیدبا مسیح ز )خدا(در خطایا مرده بودیم 

ما را گرفته و با خود به داخل قبر برده و به  "شخصیت قدیمی"مقصود مرگ مسیح این بود که آن  
 "مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشتهکه انسانیت کهنۀ ما با او  دانیم میرا این را زی" .آن پایان دهد

و خدا آن چهرۀ قدیمی  اگر ما اعتماد خود را بر مسیح بگذاریم با او متحد هستیم، (.6آیۀ  6)رسالۀ رومیان باب 
 پس انگیزه برخاستن به حیاتی تازه بود. .کند میما را با مسیح مُرده محسوب 

آیا من هنوز خودم  چه تفاوتی بین این دو شخصیت وجود دارد؟ این شخص تازه کیست؟ خب! 
 قابل رویت نیست؛ : یکی تقریباًکند میآیۀ آغازین این بخش به دو شیوه این شخص تازه را تشریح  هستم؟

ه مسیح بلک نه من بعد از این،" :کند میشخص تازۀ در مسیح در من زیست  گوید می شیوۀ اول، دیگری ساده.
که این زندگی تازه به منزلۀ زیستن روزانۀ مسیح و  کنم میمن این آیه را اینگونه هضم ".کند میدر من زندگی 

بخشد تا کاری  او همواره مرا قوت می بخشد. او همواره به من زندگی می ست.ا یاری رساندن مستمر او در ما
قوت هر چیز را دارم در مسیح " :گوید می مقدس کتاببه همین دلیل  را انجام دهم که از من خواسته است.

به حسب عمل او که در من  کشم... محنت می" (.13یۀ آ 4)رسالۀ فیلیپیان باب  "بخشد. که مرا تقویت می
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و وقتی تمام اینها گفته شد و تمام اینها انجام شد  (.29آیۀ  1رسالۀ کولسیان باب ) ".کند میبه قوت عمل 
بارۀ چیزی جز آنچه مسیح به توسط من به عمل آورده در کنم میرا من جرات نزی" :گوید میزندگی تازه 

 (.18آیۀ  10)رسالۀ رومیان باب  "است سخن بگویم
که آن را در خصوص زندگی تازه ترسیم نموده  باشد می 25یۀ آ 2این شیوۀ اول در غالطیان باب  

این همانی بود که مسیح مُرد تا آن را  یت شده.است: منِ در مسیح ساکن، منِ در مسیح مانده، منِ در مسیح تقو
اینگونه  گوید میبارۀ این شخص تازه سخن شیوۀ دومی که در این همان یک مسیحی بودن است. حاصل کند.

 کنم میای که الحال در جسم  و زندگانی". کند میاست: او در اعتماد دائمی و روزانۀ خود به مسیح زندگی 
 "که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. نمک میبه ایمان بر پسرِ خدا 

یم که پس نقش ما در ماند میما در  بدون بیان و توضیح دادن قسمت دوم در خصوص شخصیت تازه، 
مسیح در  از سوی قوت الهی، اکنون ما پاسخ را داریم: ایمان. یاری گرفتن روزانۀ ما از مسیح در اینجا چیست.

این کار اوست. اما  ای زیست نمائیم که ما را تعلیم داده است. تا آنگونه سازد میو ما را قادر  کند میما زیست 
اثبات این  رساند. ست و ما را یاری میا تجربه کردن در اعتمادی روزانه و دائمی است که او با ما از سوی ما،

ذاب کشید و مُرد تا این حقیقت که او با ما خواهد بود و ما را یاری خواهد داد این است که او برای این امر ع
 تحقق یابد.
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 30دلیل 

 
 برای دادن معنای حقیقی به ازدواج

 
 ای شوهران زنان خود را محبت نمائید چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.

 20آیۀ  0رسالۀ افسسیان باب 
 
 

ر همسر خود را آنگونه که مسیح اینگونه است که شوه مقدس کتابح الهی خدا برای ازدواج در طر 
انداران به و همسر به این محبت باید آنگونه پاسخ دهد که ایم ایمانداران خود را محبت نمود محبت نماید،

در نظر داشت. مسیح به روی زمین  بود که خدا از زمان فرستادن این طرحی گو باشند.مسیح باید به او پاسخ
 مُرد تا آنچه معنای ازدواج بوده برای همه آشکار شود.خود آمد و برای او  برای عروس* مسیح

 نکتۀ مورد اشاره این مفهوم را ندارد که شوهران در زیر دست همسران خود باید شکنجه ببینند. نه، 
 -عروس را -تا مردمی رااو شکنجه و عذاب دید  روی داد. که این براستی برای عیسی این واقعیت دارد،

 و بیشترین اندوه او از ند که درد و عذاب او را باعث شده بودند.بودمی از جملۀ مردو همین مردم  حیات دهد،
ال این را می اما نکتۀ اشاره شدۀ با (.06آیۀ  26)انجیل متی باب  بود که او را ترک کرده بودند خودش شاگردان

 خود نراند. همین مردم را تا به اندازۀ مرگ خود محبت نمود و آنان را ازرساند که چگونه عیسی 
ما این را از آنجایی  مسیح بوده است.مل اتحاد آدم و حوا و آمدن طرح الهی خدا برای ازدواج شا 

نگاه  مقدس کتاباو برگشته به ابتدای  ،گوید میکه وقتی رسولِ مسیح در خصوص راز ازدواج سخن  دانیم می
بب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با از این س" که: کند مینقل  24یۀ آ 2پیدایش باب  کرده و از کتابِ

سپس در آیۀ بعدی او همین آیه را تفسیر کرده و  ".زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود
 0)رسالۀ افسسیان باب  "گویم. این سّر عظیم است لیکن من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن می" :گوید می

 (.32-31آیات 
مسیح با ایمانداران خود  ۀ ازدواج نشانگر نحوۀ رابطۀا طرح اولیاین به این معناست که در نظر خد 

 ازدواج روشن نبود تا اینکه لقب داده شده این است که انگیزه و اساس "سّر"دلیل اینکه ازدواج  بوده است.
 فهمیم که ازدواج بناست تا محبت مسیح به ایمانداران خویش را در دنیا اکنون ما می مسیح به روی زمین آمد.

 بیشتر نمایان سازد.
همچنین از ابتدا در باور مسیح بود آن هنگام که با  از آنجایی که این طرح از ابتدا در باور خدا بوده، 

او همچنین این مورد وجود  های شکنجهدر میان نتایج فراوان از عذاب و  دانست او می .شد میمرگ روبرو 
او پیامی مخصوص برای شوهران داشت: هر  های شکنجه تمام ازدواج را ساده سازد. معنای عمیق داشت که:

 شوهری باید اینگونه همسر خود را دوست بدارد.
 (. )مترجم(9آیۀ  21عبارت عروس لقب کلیسا است و مسیح داماد کلیسا )مکاشفه باب  مقدس کتاب: در عروس* 
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اما در بسیاری از آنها  د،هر چند خدا در ابتدا نقشۀ این را نداشت که بدبختی و فالکت در ازدواج باش 
مسیح  که با یکدیگر زشت برخورد کنیم. دارد میما را بر آن  .دهد میست که گناه انجام ااین کاری  هست.

مسیح اما  زنان نیز در این تغییر مسئولیت خودشان را دارند. شکنجه شد و مُرد تا این را دگرگون سازد.
ای شوهران زنان خود را " :گوید می مقدس کتاباست که به همین دلیل  مسئولیتی خاص به شوهران داد.

 (.20آیۀ  0افسسیان باب ) محبت نمائید چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.
گی شوهر وجه خاص این تشابه آماد تا شبیه او باشند. اند شدهاما آنان خوانده  شوهران مسیح نیستند. 

این عذاب و  برای خوبی همسر خود بدون تهدید کردن و سوءاستفاده کردن از او. اه رنجاست برای تحمل 
همچنین عذاب و شکنجه از  رساند، ر نیروی بیرونی که به او آسیب میشکنجه شامل مراقبت کردن از ه

چنین محبتی شدنی است چرا که مسیح برای هر دو  .باشد میها حتی از طرف خود او  ها یا رنجش نارضایتی
هیچکدام آن دو نیازی ندارند که دیگری را مجبور  گناهان آنها بخشوده شده است. رد هم شوهر هم همسر.مُ

اکنون بعنوان دو انسان گناهکار بخشوده  مسیح آن عذاب را بر خود گرفت. سازند تا برای گناهان عذاب بکشد.
 شده قادر هستیم تا بدی را با خوبی پاسخ دهیم.
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 36دلیل 

 
 مردمی که برای ساختن

 مشتاق خدمت به خدا هستند

 
  ملک  خود طاهر سازد که  برای  برهاند و امتی  تا ما را از هر ناراستی  ما فدا ساخت  خود را در راه  که

 نیکو باشند.  خاص او و غیور در اعمال
 14آیۀ  2رسالۀ تیطس باب 

 
 

 ،ایم شدهرزیده شده و پذیرفته ر مرکز و قلب مسیحیت این حقیقت وجود دارد که ما توسط خدا آمد 
بلکه تا ما را قادر ساخته و به غیرت در آورد که آن اعمال را انجام  نه به این دلیل که اعمال ما نیکو بوده است،

آیۀ  1باب  )رسالۀ دوم تیموتاؤس "نه به حسب اعمال ما را نجات داد... )خدا(" :گوید می مقدس کتاب دهیم.
مسیح برای این عذاب نکشید و مُرد چون  آن. های میوهبلکه  فته شدن ما نیست،پذیر اساسکارهای خوب  (.9

تا ما را از هر   ما فدا ساخت  خود را در راه  که" :مُرد کهاین بلکه برای  ما کارهای خوب به او ارائه دادیم،
)رسالۀ  ".باشند نیکو  خاص او و غیور در اعمال  ملک  خود طاهر سازد که  برای  برهاند و امتی  ناراستی

 (14آیۀ  2تیطس باب 
ای خوب از کارهایمان بسازیم که ما را قادر  معیار و نمونه توانیم میما ن این همان معنای فیض است. 

و از آن چون  ما آن را از راه ایمان دریافت کرده، باید یک هدیۀ رایگان باشد. سازد تا در کنار خدا بایستیم.
زیرا که محض فیض نجات " :گوید می مقدس کتاببه همین دلیل است که  .بریم میای گرانبها لذت  گنجینه

 "اید بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند. یافته
نه اینکه دلیل  مسیح عذاب کشید و مُرد تا کارهای نیک موثر واقع شده، (.9-8آیۀ  2)رسالۀ افسسیان باب 

 یرفته شدن ما شده باشند.پذ
در مسیح  زیرا که صنعت او هستیم..." :گوید میمتعجب سازد که در عبارت بعدی  پس نباید ما را 

ما برای کارهای خوب نجات  این همان است که، (.15یۀ آ 2)رسالۀ افسسیان باب  "عیسی برای کارهای نیکو
 ست که قادر باشیم تا آنها را تمام و کمال انجام دهیم،انگیزۀ مسیح این نی نه بوسیلۀ کارهای خوب. ایم، یافته

را استفاده  "مشتاق"عبارت  مقدس کتاببه همین دلیل است که  بلکه تا شور و شوق انجام آنها را داشته باشیم.
مسیح نمُرد که انجام کارهای  اشتیاق یعنی شور و احساس. ".مشتاق نیکوکاری باشیم"مسیح مُرد تا ما  .کند می

او مُرد تا در ما  ممکن ساخته و یا محصولی را ببار آورد که از قلبی غیر راغب حاصل گردد. را تقریباًخوب 
بلکه در پی  پاکی مسیحی فقط نپذیرفتن فساد شیطانی نیست، شور و احساسی برای انجام کار نیک ایجاد کند.

 انجام کار نیک رفتن است.
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بهای سنگینی پرداخت تا ما اشتیاق انجام کار نیک  چنین یل بیشماری وجود دارد که چرا عیسیدال 
همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا " :او خود دلیل اصلی را در این عبارت فرموده است داشته باشیم.

به ما  (.16آیۀ  0)انجیل متی باب  ".اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند
 مسیح عذاب کشید و مُرد.برای این جالل  یابد. دا از اعمال نیک مسیحیان جالل میه که خنشان داده شد

ما از اشتیاقی پُر  آنگاه که بخشش و آمرزش خدا ما را از اسارت ترس و غرور و طمع رهایی بخشید، 
اندازیم از  طر میامان را در خ ما اموال و زندگی شدیم که دیگران را محبت نمائیم همانگونه که ما محبت شدیم.

رفتار ما بر خالف خواستۀ  نمائیم، زمانی که ما دیگران را اینگونه محبت می آنجایی که در مسیح امنیت داریم.
تمام توجه ما بسوی اساس گرانبها و امن تبدیل شدن ما یعنی خدا  انسانی زیاده خواهی و زیاده اندوزی است.

 .گردد میجلب 
بر آنانی  مقدس کتابتمرکز اصلی  بدون اینکه محدودیتی قرار دهد، چیست؟ "کارهای نیک"اما این  

آن کسانی که از همه کمتر دارند و از همه بیشتر رنج  خصوصاً است که کمک و یاری شدیدی نیاز دارند،
و کسان ما نیز تعلیم بگیرند که در کارهای نیکو مشغول باشند " :گوید می مقدس کتاببرای مثال  .برند می

(. مسیح مُرد تا ما را اینچنین 14یۀ آ 3رسالۀ تیطس باب ) ".ع احتیاجات ضروری، تا بی ثمر نباشدبرای رف
مهم نیست که  ست،ااین زیباترین نوع زندگی  گان.یاری رساندن به فقرا و رنج دید مشتاق به مردمی بسازد،

 خدا جالل آن را. ما شادی آن، ،کنند می: آنها یاری را دریافت دارد میچقدر برای ما در این دنیا خرج بر 
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 37دلیل 

 
 برای دنبال کردن نمونۀ

 ها و بهای محبت او در تنهايی

 
کشد  دا دارد در وقتی که ناحق زحمت میزیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خ

کشید و شما  رای ما عذاباید چونکه مسیح نیز ب زیرا که برای همین خوانده شده دردها را متحمل شود...
 .های وی رفتار نمائیدای گذاشت تا در اثر قدم را نمونه

 25-19آیات  2الۀ اول پطرس باب رس
 

پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد مبادا در جانهای خود 
 اید. ردهگناه تا به حد خون مقاومت نک هنوز در جهاد با ضعف کرده خسته شوید.

 4-3آیات  12سالۀ عبرانیان باب ر
 

که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن  پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود.
و چون در  لیکن خود را خالی کرده صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. را غنیمت نشمرد.

 خت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.شکل انسان یافت شد خویشتن را فروتن سا
 8-0آیات  2سالۀ فیلیپیان باب ر

 
 

مسیح در ابتدا بعنوان یک مدل به  .آورد میاما نجات تقلید کردن را با خود  لید کردن نجات نیست.تق 
سپس الگوی  ،آید ابتدا بخشش مسیح می طبق تجربۀ ایمانداران، بلکه بعنوان یک نجات دهنده. ما داده نشد،

: همان شکنجه و عذاب که بخشش را برای ما مهیا دهد میاین دو با هم روی  مسیح، در تجربۀ خود مسیح.
 نمود الگویی گشت برای محبت ما.

بنظر نادرست  د الگوی ما باشد.توان میاو  ،کنیم میرا تجربه در واقع تنها آن زمانی که بخشش مسیح  
هیچکس به غیر از خود  قابل تقلید و الگو شدن نیستند. نجۀ او بی نظیر بود.آید از آنجایی که عذاب و شک می

او گناهان ما را طوری بر خود حمل  مسیح دید.آنگونه که  ببیند، "برای ما"فرزند خدا قادر نیست عذابی را 
این را  ما هرگز قادر نیستیم تا او شکنجه شدۀ بجای ما بود. دیگری قادر به انجام آن نبود. کرد که شخص

رنج  یک خوب مطلق بجای یک بد مطلق. یکبار و آن هم برای همیشه بود، سازی کنیم. تکرار و یا شبیه مجدداً
 و عذاب الهی و برگزیده شده غیر قابل تقلید و تکرار هستند.

آنان را به  بعد از بخشیدن و عادل شمردن گناهکاران، نظیر، بی این شکنجه و عذاب تماماً به هر حال، 
 بلکه مانند او در محبت نمودن. نه مانند او در بخشیدن گناهان، –که مانند او رفتار نمایند سازد میردمی مبدل م



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 89 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 بدی را با بدی جبران نکردن. مانند او، در عذاب و شکنجۀ خود کار خوب برای دیگران انجام دادن. مانند او،
نظیر  ای بسیار بی به شیوه عیسی مانند او خادم شدن. مانند او در پایداری در صبر. مانند او در نرمی و فروتنی.

 تا ما شاید با او برای محبت عذاب بکشیم. شکنجه و عذاب گشت،
ابتدا آروزی او این بود که نیکی مطلق مسیح را با ایمان با همه در میان  گوید می پولس، رسول مسیح، 

نه با  )مسیح(، یافت شوم در )شاید تا من(" دد:و آنگاه در رنج و درد او در راه خدمت خود شریک گر بگذارد،
و شراکت رنجهای وی را  و تا او را... بلکه با آن بوسیلۀ ایمان مسیح... عدالت خود که از شریعت است،
عادل شمردن تقلید کردن و الگو قرار  (.15-9آیات  3رسالۀ فیلیپیان باب ) "بشناسم و با موت او مشابه گردم.

 سازد میرنج و عذاب ما را میسر  عذاب مسیح برای عادل شمرده شدن، .سازد میو میسر  دادن را تشویق کرده
که چقدر  دهد مینشان  .دارد میشکنجه شدن ما برای دیگران خشم خدا را بر ن تا ایمان خود را اعتراف کنیم.

 .دهد میمردم را به او ربط  رنج و عذاب مسیح ارزشمند بود که خشم خدا را برداشت.
و از این جهت همۀ زحمات را بخاطر برگزیدگان " خواند که: ما را فرا می مقدس کتابی وقت 

رسالۀ ) "شوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جالل جاودانی تحصیل نمایند. تحمل میم
 سازد میمشوق  منظورش این است که تمام الگو قرار دادن ما از مسیح مردم را (،15یۀ آ 2دوم تیموتائوس باب 

اما این تنها مسیح  رنج و عذاب ما بسیار حائز اهمیت است، تا تنها از راه ایمان نزدیک شده و نجات یابند.
نه اینکه جای او را  این اجازه بدهید که فقط محبت او را الگو شده و تقلید کنیم،بنابر .دهد میاست که نجات 

 بگیریم.
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 38دلیل 

 
 کهبرای تشکیل دادن پیروانی 

 برند میصلیب خود را 

 
باید نفس خود را انکار نموده صلیب خود را هر  اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میپس به همه گفت 

 روزه بر دارد و مرا متابعت کند.
 23آیۀ  9انجیل لوقا باب 

 
 و هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید الیق من نباشد.

 38آیۀ  15انجیل متی باب 
 
 

ای است که او بر باالی آن  جلجتا نام تپه مسیح مُرد تا همراه و همدردانی را در راه جلجتا پدید آورد. 
روی خود را به " در حقیقت: به آنجا ختم خواهد شد. که مسیر زندگی او نهایتاً دانست میاو  مصلوب شد.

 دانست میاو  وریت او را به تعویق اندازد.هیچ چیز قادر نبود که مام (.01آیۀ  9)انجیل لوقا باب  آنجا کرد "عزم
او این  پادشاه در راه اورشلیم خبر داد، یسوقتی یکنفر به او از خطر هیرود کی و کجا این باید روی دهد.

بروید و به آن " :به تمسخر گرفت و فرمود د نقشۀ خدا را عوض کند،توان میپادشاه  یسعقیده را که هیرود
و در روز سّیم کامل  بخشم میو مریضان را صحت  کنم میفردا دیوها را بیرون  روباه گوئید اینک امروز و

و وقتی که  .رفت میهمه چیز بر طبق طرح و نقشۀ قبلی پیش  (.32آیۀ  13)انجیل لوقا باب  "خواهم شد.
ه آنان درست شبی قبل از آنکه بمیرد ب همه چیز به انتهای خود رسید و شورشیان او را دستگیر کردند، نهایتاً

 (.06آیۀ  26)انجیل متی باب  "لیکن این همه شد تا کتب انبیاء تمام شود." :فرمود
این براستی حقیقت  .کنند میست که همه در آن مسیح را مالقات اراه جلجتا جایی  به زبانی دیگر، 
درت است تا روزی که و اکنون در بهشت دارای اقتدار و ق و قیام کرد، و مُرد، او این راه را طی نمود، دارد که،

راه  -در راه جلجتا خواهد بود ،کند میاما همین امروز زمانی که مسیح با کسی مالقات  دوباره برخواهد گشت.
اگر کسی پس به همه گفت " :فرماید میاو  کند میهر وقت که او با شخصی در راه جلجتا مالقات  صلیب.

موده صلیب خود را هر روزه بر دارد و مرا متابعت باید نفس خود را انکار ن بخواهد مرا پیروی کند می
مسیح بر باالی صلیب رفت نیتش این بود که پیروانی عظیم را بدنبالِ وقتی  (.23آیۀ  9)انجیل لوقا باب  "کند.

 خود فرا خواند.
یق زمانی که او ما را تشو بلکه ما باید. باید یکبار دیگر بمیرد، ن به این دلیل نیست که امروز عیسیای 

صلیب جای شکنجه و عذابی موحش  نیتش این است که بیایم و بمیریم. که صلیب خود را برداریم، کند می
 کسی صلیب را به شکل یک قطعه جواهر به گردن خود بیاندازد. ه که در زمان عیسیبود میابل تصور قغیر بود.
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 دار. بندی از طناب حلقۀیا گردن د،مانند این است که امروز کسی یک صندلی برقی کوچکی را به گردن بیانداز
و هر که صلیب خود را بر " :بایست تاثیری بسیار موحش و هراسناک بجای گذاشته باشد فرمایش او می

 (.38آیۀ  15)انجیل متی باب  "نداشته از عقب من نیاید الیق من نباشد.
ها حداقل این است که وقتی از برداشت آن .کنند میاین امروز از این واژه با وقار و هوشیاری یاد بنابر 

 آن غرور و تعصب قدیمی، ،کنند میبعنوان نجات دهنده و خداوند خود پیروی کرده و او را دنبال  عیسی
این همان راه  هر روزه باید خودم را در گناه مُرده و در خدا زنده ببینم. خودخواهی و منّیت باید مصلوب گردد.

)رسالۀ  ".برای گناه مُرده انگارید اما برای خدا در مسیح عیسی زندههمچنین شما نیز خود را " حیات است:
 (.11آیۀ  6رومیان باب 

مُرد تا ما مایل باشیم طعنه  به این معناست که عیسی اما پیرو راه جلجتا بودن معنایی بیشتر از این دارد. 
عار او را برگرفته بیرون  لهذا بیرون دروازه عذاب کشید... ...عیسی" و خواری او را بر خود حمل کنیم.

 اگر الزم باشد، اما نه تنها طعنه و خفت. (.13-12آیات  13رسالۀ عبرانیان باب ) "لشکرگاه بسوی او برویم.
و ایشان به وساطت خون برّه و کالم " :کند میبعضی از پیروان مسیح را اینگونه ترسیم  مقدس کتاب شهادت.

آیۀ  12از مکاشفۀ یوحنا باب ) "جانِ خود را دوست نداشتند. غالب آمدند و )شیطان( شهادت خود بر او
و خونِ خود را  این برّۀ خدا خون خود را ریخت تا ما با اعتماد به خونِ او بر شیطان غالب آمدهبنابر (.11

 بیا. اما زیستنی زیبا. ست سخت؛اراهی  خواند. ما را به جادۀ جلجتا فرا می بریزیم. عیسی



 

________________________________________________________________________ 

 Persian World Outreach Inc.- 92 جهانی فارسی زبانخدمات انتشارات  د تا مصلوب شود.آمدلیل چرا عیسی بدنیا  05

 39دلیل 

 
 د سازی ما از اسارت ترس از مرگزابرای آ

 
پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا بوساطت 

و آنانی را که از ترس و موت تمام عمر خود گرفتار  موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد.
 ند آزاد گرداند.بود میبندگی 

 10-14آیات  2رسالۀ عبرانیان باب  از
 
 

از آن  باشد میاو از اول قاتل بود و در راستی ثابت ن" شیطان را یک قاتل خطاب کرد. عیسی 
 (.44آیۀ  8از انجیل یوحنا باب ) "زیرا دروغگو و پدر دروغ گویان است. جهت که در او راستی نیست...

او بسیار عالقه دارد که پیروان  قیقت،در ح داشتن است.در بدبختی نگه اما تمام عالقۀ این شیطان کشتن نیست.
های مقدسین را ریشخند کرده و دهشت جهنم را تا بتوانند درد و سختی او زندگی طوالنی و شادی داشته باشند،

 پنهان سازد.
بلکه در تشویقی که  بارۀ خودش نیست،در داشتن انسان در زیر لعنت از دروغ گفتنقدرت او در نگه 
گناه بخشیده  ،دارد میی که هر فردی را در زیر لعنت نگه تنها چیز .گوید میکه او  و دروغی کند میبه گناه 

هیچکدام  - صداها، اشباح، بازی، شعبده فحش و ناسزا گفتن، افسون، احضار ارواح، سحر، جادو، نشده است.
از سالحهای یکی  های شیطان هستند.ها و شیپور اینها همه زنگوله .کند میاز اینها فردی را وارد جهنم ن

ست نه دیدن بزرگی  بینی ما خود بزرگ بزرگترین دروغ او تمرکز بر ست.ا فریب ما ای که او دارد، کشنده
او دیگر هیچ قدرتی بر  اگر بتوان این سالح را از دست او گرفت، و ترجیح دادن گناه بر نیکی مطلق. مسیح،

 مرگ ابدی نخواهد داشت.
برای انجام  گرفتن این سالح از دست شیطان. -ا آن را انجام دهداین همان کاری بود که مسیح آمد ت 
دیگر شیطان قادر نبود  وقتی این انجام شد، مسیح گناهان ما را بر خود گرفت و برای آنها عذاب کشید. این امر،

اما لعنت  بله. زند؟ آیا ما را سرکوفت می بله. ؟کند میآیا ما را مسخره  تا از آن برای نابودی ما استفاده کند.
آنگونه که او تالش نمود، شیطان قادر به نابودی ما  نه. مسیح این لعنت را بجای ما بر خود گرفت. کردن ما؟

 و شیطان قادر به پیروزی بر ما نیست. ست.ا رحمت او سپر ما خشم خدا برداشته شد. نیست.
جزء این او قادر نبود که  آمد، ، مسیح باید به جسم انسانی در میبرای تکمیل نمودن یکچنین طرحی 

از  ست بر آن کسی که قدرتمند دنیای مرگ بود پیروز گردد.توان میتنها مرگ فرزند خدا  طعم مرگ را بچشد.
او  ،بدن طبیعی دارند()= پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند " :گوید می مقدس کتاباین رو 

درت موت تا بوساطت موت صاحب ق ،به خود گرفت()= بدن انسان  نیز همچنان در این هر دو شریک شد
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مسیح برای گناهان مُرد از دست زمانی که  (.14آیات  2از رسالۀ عبرانیان باب ) "یعنی ابلیس را تباه سازد
 گناه بخشیده نشده. شیطان اسلحۀ کشندۀ او را از دستش گرفت:

او با مرگ خود این رستگاری را  مسیح در انجام چنین امری بود.صلی آزادی از ترس یکی از اهداف ا 
 "ند آزاد گرداند.بود میوت تمام عمر خود گرفتار بندگی آنانی را که از ترس و م" نصیب ما ساخت که:

مُرد تا ما را  عیسی .سازد میما را راکد و ترسو  .آورد میترس از مرگ اسارت  (.10آیۀ  2رسالۀ عبرانیان باب )
خودستایی  اسارت در خستگی، ز مرگ با یک محبت فداکارانه نابود گردید،زمانی که ترس ا از آن آزاد سازد.

 حتی به قیمت زندگی خود. مسیح دوست بداریم،تا مانند  ایم شدهما آزاد  طلبانه شکسته شد. جاه
هر چند که  آن در مسیح امن است. اما نه روح ما را. شاید شیطان قادر باشد که جسم ما را نابود سازد، 
ساکن گان برخیزانید در شما و اگر روح او که عیسی را از مرد" ما نیز روزی بر خواهد خواست:بدن فانی 

های فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در گان برخیزانید بدنباشد او که مسیح را از مرد
بدون اغراق  مقدس ابکتما از همۀ مردم آزادتریم. و  (.11آیۀ  8از رسالۀ رومیان باب ) "شما ساکن است.

اما زنهار آزادی  اید، رادران به آزادی خوانده شدهزیرا که شما ای ب" :گوید میبرای درک درست این آزادی 
 (.13آیۀ  0از رسالۀ غالطیان باب ) "خود را فرصت جسم مگردانید بلکه به محبت یکدیگر را خدمت کنید.
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 45دلیل 

 
 یماصله بعد از مرگ خود با او باشتا بالف

 
 که برای ما مُرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده همراه وی زیست نمائیم.

 15یۀ آ 0از رسالۀ اول تسالونیکی باب 
 

زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم چونکه خواهش  زیرا که مرا زیستن مسیح است و مُردن نفع...
 .استدارم که رحلت کنم و با مسیح باشم زیرا این بسیار بهتر 

 23-21آیات  1الۀ فیلیپیان باب از رس
 

 پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطّن شویم. بیشتر می پس خاطر جمع هستیم و این را
 8آیۀ  0از رسالۀ دوم قرنتیان باب 

 
 

مسیحیت مانند مذاهب قدیم یونان نیست که  .دهد میهای ما را بد و ناپسند نشان نبدن مقدس کتاب 
زمانی  ست.ا مرگ دشمن ما نه، شادمانی باشد. لبایست حمّا ند که گویی میکرد میبدن خود را طوری مراقبت 

 بلکه برای آن است. مسیح بر ضد بدن نیست، دهیم. ما چیزی ارزشمند را از دست می میرد، که بدن ما می
خداوند است و خداوند برای  جسم برای زنا نیست بلکه برای" در این مورد آشکارا گفته است: مقدس کتاب
 این بیانی بسیار زیباست: خداوند برای جسم است! (.13آیۀ  6)رسالۀ اول قرنتیان باب  "جسم

اما باید مراقب باشیم که خیلی از این معنا دورتر نرویم تا اینجا که بگوییم پس بدون بدن قادر نیستیم  
. مسیح مُرد نه تنها برای رهایی جسم دهد میتعلیم ن چنین چیزی را مقدس کتاب زندگی و وجدان داشته باشیم.

این  ما همچنان با او باشیم. بلکه همچنین برای اینکه تا روح ما را آنقدر با خود یکی کند تا بدون بدن خود، ما،
 مسیح مُرد تا ما از چنین امید و آسایشی لذت ببریم.و  آسایش عظیمی چه در زندگی و چه در مرگ است،

از " که از دست دادن بدن در مرگ مانند برهنگی روح است: دهد میتعلیم  مقدس کتاب از یک طرف 
خواهیم این را بیرون  کشیم از آن جهت که نمی آه می )=بدن(،... آن رو که ما نیز که در این خیمه هستیم

ما  زبانی دیگر، به (.4آیۀ  0)رسالۀ دوم قرنتیان باب  ".کنیم بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود
انی این همان تجربۀ کس هایمان بدون فاصله و خالء زمانی از قبر به قیامت بر خیزد. دهیم که بدن ترجیح می

 .گردد میمسیح دوباره از آسمان برخواهد بود در زمانی که 
 زمانی که بدن ما هنوز در قبر و روح ما در آسمان این زمان مابین را، مقدس کتاب از طرف دیگر، 

زیرا که مرا " که: خوانیم می اما به خودی خود پر شکوه است. این نهایت جالل نیست، .گیرد میاست را جشن 
از دست دادن بدن برای یک  بله، !"نفع" (.21آیۀ  1)رسالۀ فیلیپیان باب  ".زیستن مسیح است و مُردن نفع
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نزد مسیح  مرگ برای مسیحیان به منزل،زیرا  چرا؟ !"نفع" اما از همه بیشتر، ."یبرهنگ"بقوالً  فصل جدید.
چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم " :گوید میهمانطور که پولس رسول  بازگشتن است.

 (.23آیات  1رسالۀ فیلیپیان باب ) ".زیرا این بسیار بهتر است
اما  خیزد. متی بر میرسد که بدن ما در جالل و سال آن زمانی می نه بهترین از هر حیث. !"بسیار بهتر" 

 بودن. "در منزل"بیشتر شبیه  ای بیشتر همجوار بودن، ه گونهما با مسیح خواهیم بود ب ."بسیار بهتر"هنوز 
پسندیم که از بدن غربت کنیم  اطر جمع هستیم و این را بیشتر میپس خ" :گویند میاین مسیحیان اولیه بنابر

آنانی که به مسیح ایمان دارند زمانی که  (.8آیۀ  0وم قرنتیان باب )از رسالۀ د "و به نزد خداوند متوطّن شویم.
 رویم که با مسیح باشیم. ما می رویم، نمی "خوابِ روح"ما در جایی مانند  .شوند میاز حیات خارج ن دمیرن می
 است. "نفع"آن  است. "بسیار بهتر"آن  هستیم. "در منزل"ما 

مُرد تا خواه بیدار باشیم و خواه  )او(" ح عذاب کشید.مسی است کهاین یکی از بزرگترین دالیلی  
بدن در قبر  ای خوابیده، به گونه (.15یۀ آ 0)از رسالۀ اول تسالونیکی باب  "خوابیده همراه وی زیست نمائیم.

های ما نیز برخواهد یک روز بدن این آخرین امید ما نیست. اما ما با مسیح در بهشت هستیم. کشد. دراز می
 گنجد. کلمات نمی با مسیح بودن آنقدر ارزشمند و گرانبهاست که وصف آن با خن کوتاه،س خواست.
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 41دلیل 

 
 برای تضمین کردن قیام از مرگ

 
 زیرا اگر بر مِثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد.

 0آیۀ  6از رسالۀ رومیان باب 
 

د برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانیو اگر روح او که عیسی را از مردگان 
 های فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.بدن

 11آیۀ  8از رسالۀ رومیان باب 
 

 این سخن اَمین است زیرا اگر با وی مُردیم با او زیست خواهیم کرد.
 11آیۀ  2ۀ دوم به تیموتائوس باب از رسال

 
 

 العاده انجام دهد، او توانست کارهایی خارق از بیرون قبر، مسیح آویزان بود. قبرید مرگ در داخل کل 
 ؛42-41یات  0)انجیل مرقس باب  مُردند کسانی که بعداً منجمله زنده کردن دختر دوازده ساله و دو مَرد دیگر،

که از مردگان  داشت میاگر کسی قصد  (.44-43ت آیا 11انجیل یوحنا باب  ؛10-14آیات  7انجیل لوقا باب 
و قفل در  ،داشت میکلید را بر  ،شد میداخل قبر  مُرد، بایست برای آنان می مسیح می و هرگز نمیرد، برخیزد،

 .کرد میمرگ را از داخل باز 
و فرو قیام مسیح از مرگ هدیۀ خدا بود و تایید اینکه مرگ او در نابود کردن گناه ایماندارانِ او  

مسیح آن  ببینید. "از این جهت"ید این را در عبارت توان میشما  پیروزمند بوده است. نشاندن خشم خدا کامالً
از این جهت  خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید." :کسی بود که

بر باالی صلیب فرزند خدا فریاد  (.9-8آیات  2ز رسالۀ فیلیپیان باب ا) "خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود.
 :زند که خدای پدر فریاد می و در معنای قیامت مسیح، (.35آیۀ  19)انجیل یوحنا باب  ".تمام شد" زد:

آورده کردن عدالت خدا کار عظیم پرداخت جریمۀ گناهان ما و مهیا نمودن نیکی مطلق و بر "تمام شد! حقیقتاً"
 ل شد.تمام و کام در مرگ عیسی

کسانی که به  او این قدرت را داشت که کلید مرگ را برداشته و در را به روی تمام آن در قبر، آنگاه، 
نیکی مطلق فراهم گشته و عدالت خدا  اش پرداخت شده، اگر گناه جریمه آیند باز کند. نزد او با ایمان می
برای همین مسیح فریاد  دارد.در قبر نگهیمانداران به مسیح را هیچ چیز قادر نیست که ا برآورده شده است،

 "و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. زنده هستم، دو مُرده شدم و اینک تا ابداآلبا" زند که: می
 (.18یۀ آ 1از مکاشفۀ یوحنا باب )
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که متعلق به مسیح بودن به این معناست که ما بعد از مرگ با او  کند میآوری این را یاد مقدس کتاب 
)از  ".زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد" خیزیم. بر می

خدا آنانی را طور نیز که عیسی مُرد و برخاست به همین کنیم میزیرا که باور " (.0آیۀ  6رسالۀ رومیان باب 
و خدا خداوند را " (.14آیۀ  4کی باب )از رسالۀ اول تسالونی ".اند با وی خواهد آورد که در عیسی خوابیده

 (.14یۀ آ 6)از رسالۀ اول قرنتیان باب  " برخیزانید و ما را نیز به قوت خود
نیش موت گناهست و قوت گناه " اینجاست رابطۀ بین قیامت مسیح و برخاستن ما از مرگ: 
گناه کردیم و شریعت این به این معناست که همۀ ما  (.06آیۀ  10رسالۀ اول قرنتیان باب ) "شریعت.

لیکن شکر خدا را است که ما را بواسطۀ " :دهد میاما آیۀ ادامه  .کند میگناهکاران را محکوم به مرگ ابدی 
محکومیت گناه در با بیانی دیگر،  (.07یۀ آ 10رسالۀ اول قرنتیان باب ) ".دهد میخداوند ما عیسی مسیح ظفر 

ده نیش مرگ کشیده ش از اینرو، گناهان بخشیده شده است. ن،ایبنابر خشنود گشته است. زندگی و مرگ عیسی
مُردگان بی فساد " در عوض: مسیح ایمان دارند محکوم به مرگ ابدی نخواهند بود،آنانی که به  است و نهایتاً

آنگاه این کالمی که مکتوب است انجام خواهد رسید که: مرگ در ظفر بلعیده شده  خواهند برخاست...
من قیامت و " خواند: را میو او ت و نزد مسیح بیا. مستانه شو، (.04-02آیۀ  10ول قرنتیان باب الۀ ارس) "است.

 (.20آیۀ  11)انجیل یوحنا باب  "حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مُرده باشد زنده گردد
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 42دلیل 

 
 برای خلع سالح کردن

 و اولیاء امورقدرتمندان 

 
خود   صلیب  را به  و آن  ما بود، محو ساخت  خالف  و به  بر فرایض  و مشتمل ضد ما  را که  دستخطی  و آن
  ، آنها را عالنیه آشکار نمود، چون کرده  را بیرون  و قوات  ریاسات  . و از خویشتن برداشت  ، از میان زده  میخ

 . بر آنها ظفر یافت  در آن
 10-14آیات  2رسالۀ کولسیان باب 

 
 دا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.و از این جهت پسر خ

 8آیۀ  3از رسالۀ اول یوحنا باب 
 
 

 خوانیم میاما زمانی که  د منظورش حکومتهای انسانی باشد.توان می "فرمانروایان" مقدس کتابر د 
بر "و  "آنها را رسوا ساخت"و  "تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سالح کرد"مسیح بر صلیب 

یکی از  اند. دنیا را از حضور خود پریشان کردهآنوقت ما باید به نیروهای خبیثی باندیشیم که  "روز شدنها پیآ
که  گوید میدر آن  .باشد می 12آیۀ  6گونه نیروهای شیطانی در رسالۀ افسسیان باب ترین اشاره به این واضح

داران این ظلمت و  ستها و قدرتها و جهانبا خون و جسم نیست بلکه با ریاما را کُشتی گرفتن " ،مسیحیان
 "های روحانی شرارت در جاهای آسمانی.با فوج

به آخرین  درست زمانی که عیسی نامیده شده است. "قدرت این جهان"سه دفعه شیطان بعنوان  
الحال داوری این جهان است و االن رئیس این جهان بیرون "او فرمود: شد میلحظات عمر خود نزدیک 

 -"رئیس این جهان"بر این  بود میشکست عظی مرگ عیسی (.31آیۀ  12انجیل یوحنا باب ) ".شود میافکنده 
اساسی بر تمام آنها آن شکست  و همانطور که شیطان سقوط کرد همینطور تمام فرشتگان شیطانی با او. شیطان.

 مسیح مُرد وارد آمد. و دندان شکن زمانی که
اما آنها دشمن  ن هم با آنها درگیر هستیم.ما همین اآل ساقط شدند. نه به این معنا که آنها از زیستن 

مانند اژدهایی عظیم که سرش قطع شده و  ست.ا که پیروزی نهایی از آن ما دانیم میما  شکست خورده هستند.
 هنوز باید اما پیروزی این جنگ حاصل شده است. تا اینکه از خونریزی زیاد بمیرد. کند میهمه چیز را خراب 

 هایی که او ممکن است بوجود آورد. مراقب باشیم از خرابی
  خالف  و به  بر فرایض  ضد ما و مشتمل  را که  دستخطی  و آن"کاری که خدا کرد  در مرگ عیسی، 

 14یات آ 2رسالۀ کولسیان باب ) ". برداشت  ، از میان زده  خود میخ  صلیب  را به  و آن  ما بود، محو ساخت
تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع "اینگونه بود که او  نید به بخش هفتم این کتاب(.همچنین نگاه ک
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ای دیگر اگر قانون و شریعت خدا دیگر ما  به گفته "سالح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را رسول ساخت.
دیگر هیچ پایگاهی ندارد که پس شیطان  مسیح این بدهی را باطل نمود، به دلیل آن است که ،کند میرا محکوم ن

 بر ما غالب شود.
خود عبارت شیطان  .کرد میمسیح  ی بود که شیطان قبل از آمدناتهام زدن به مردم خدا بزرگترین کار 

اینها کلمات یوحنای رسول  مسیح مُرد.ببین چه اتفاقی افتاد وقتی اما گوش کن  "بر ضد یا متهم کننده."یعنی 
اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت  گوید میمان شنیدم که و آوازی بلند در آس"است 

 کند میمسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی 
این همان پیروزی و خلع سالح کردن نیروها و  (.15آیۀ  12از مکاشفۀ یوحنا باب ) "به زیر افکنده شد.

 .باشد میقدرتها 
کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی " .مسیح هیچ اتهامی بر علیۀ مردم خدا نخواهد بود اکنون در 

نه انسان و نه شیطان قادر نیستند که  (.33یۀ آ 8)رسالۀ رومیان باب  ".آیا خدا که عادل کننده است شود؟
متهم کنندۀ ما خلع  ست.ا مطلق ماچوب فرمان به دست بگیرند. پروندۀ قانونی بسته شده است. مسیح آن نیکی 

 آه! .گیرد میشرم تمام صورتش را  اگر او قصد این کند که در دادگاه بهشتی اتهامی وارد کند، سالح شده است.
 داریم باید آزاد و شجاع باشیم! و مردم را دوست می کنیم میکه چقدر در این دنیا همانطور که مسیح را خدمت 

ی رو برگردانیم. های شیطان پس بیاید تا از وسوسه ه در مسیح هستند نیست.هیچ محکومیتی برای آنانی ک
 و قدرتش منزوی. های او دروغ است، وعده
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 43دلیل 

 
 برای رها سازی قدرت خدا در پیام انجیل

 
 زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست.

 18ۀ آی 1از رسالۀ اول قرنتیان باب 
 

زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و 
 پس یونانی.

 16آیۀ  1از رسالۀ رومیان باب 
 
 

ست اخبر چیزی  یک خبر است. و این انجیل قبل از اینکه یک الهیات باشد. نجیل یعنی خبر خوش.ا 
اده و بارۀ اتفاقی که روی داست درای  خبر خوش اعالنیه که روی داده است. دهد میای بزرگ  که گواه از واقعه

قادر است تا مردم را  دهد میزیرا آنچه که خبر  انجیل بهترین خبر خوش است، .آن مردم را شاد خواهد ساخت
 تا به ابد شاد سازد.

انجیل را بسیار  پولس رسول کیفیت این پیام مسیح است.مرگ و قیام  دهد میجیل خبر آنچه که ان 
 :کند میساده 

 
مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مُرد و اینکه مدفون شد و در روز  نمایم... میاعالم  انجیلی که...

به زیاده از پانصد برادر یکبار ظاهر شد و بعد از آن به . و اینکه ظاهر شد.. سّیم بر حسب کتب برخاست.
 .آن دوازده

 (7-1آیات  10ب )از رسالۀ اول قرنتیان با
 

 ...مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مُرد... مدفون شد"قلب پیام انجیل این است که  
 هنوز بعضی از شاهدان باقی هستند قطعاً گوید میاینکه  ".به زیاده از پانصد برادر یکبار ظاهر شد ...برخاست

ند این شاهدان را پیدا توان مینندگان او منظور پولس این است که خوا گواه بر صداقت و سندیت انجیل است.
شاهدانی  و حقایق قابل آزمایش هستند. .دهد میانجیل خبر از گواه و حقیقت  وال کنند.ئکرده و از آنها س

 ند که گواه بر مرگ و دفن و قیام مسیح بودند.کرد میزندگی 
زیرا ذکر " :گوید میپولس  غمناک این است که برای خیلی این خبر خوش بنظر احمقانه است. 

از رسالۀ اول قرنتیان باب ) "صلیب برای هالکان حماقت است لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست.
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ت برای نجات هر کس انجیل... قوت خداس"این قدرتی است که مسیح مُرد تا آن را رها سازد  (.18آیۀ  1
 (.16آیۀ  1)از رسالۀ رومیان باب  "که ایمان آورد

خبر حقیقت و  بایست آن را چون ما می ؟آید نمیبرای همۀ مردم خبر خوش بنظر  مسیحچرا مرگ  
خوش خبر ها آن را حقیقت و  وال اینجاست: چرا بعضیئپس س خوش دیده باشیم تا بتوانیم به آن ایمان آوریم.

)شیطان(  ن جهانخدای ای"داده شده است  4یۀ آ 4ۀ دوم قرنتیان باب یک پاسخ در رسال ها نه؟بینند و بعضی می
های ایشان را کور گردانیده است که مبادا تجّلی بشارت جالل مسیح که صورت خداست ایشان را  فهم

نسان نفسانی اما ا" آلود انسان به حقیقت الهی روحانی مُرده است. عالوه بر این طبیعت گناه "روشن سازد.
 (.14یۀ آ 2لۀ اول قرنتیان باب )رسا "پذیرد زیرا که نزد او جهالت است امور روح خدا را نمی

ری شیطانی و مرگ طبیعی کو اگر کسی بناست تا انجیل را بعنوان یک خبر خوش و حقیقت ببیند، 
هر چند انجیل برای  گوید می مقدس کتاببه همین دلیل است که  باید با قدرت خدا برداشته شود. روحانی می

)رسالۀ  ".مسیح قوت خدا و حکمت خداست را... گان لکن دعوت شده" اما هنوز بسیاری احمقانه است،
عمل پر از رحمت خدا برای برداشتن آن کوری شیطانی و  "دعوت شدن"این  (.24آیۀ  1اول قرنتیان باب 

خودی  این عمل پر رحمت به تا ما قادر باشیم که مسیح را خودِ حقیقت و خوشی ببینیم. ست،امرگ روحانی 
مسیح را در  قادر سازد تا ببینی و انجیلدعا کن که خدا تو را  نگاهش کن، مسیح است.خود بهای هدیۀ خونین 

 آغوش بگیری.
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 44دلیل 

 
 سازی خصومت و دشمنی بین نژادهابرای نابود

 
ی را که در میان ما بود منهدم ساخت و عداوت یعنی شریعت هر دو را یک گردانید و دیوار جدای او...

ود نابود ساخت تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در احکام را که در فرایض بود به جسم خ
خود بیافزاید و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را 

 کُشت.
 16-14آیات  2از رسالۀ افسسیان باب 

 
 

نِ مسیح )غیر یهودیان( در زما نگاآمیز مابین یهود و بیگان توهین هایو رفتار نژاد پرستی، رفتاری،بد 
یک نمونه از این  های ملی دنیای زمان ما. و قوم پرستی بود که در خصومت ،همان اندازه جدی و نژادی

)در جاهایی نیز پطرس نامیده شده است( و پولس در شهر انطاکیه روی ای بود که بین کیفا*  ومتها واقعهخص
چون پطرس به انطاکیه آمد او را روبرو مخالفت نمودم زیرا که اما " کند میپولس داستان را بازگو  داد.

خورد ولی چون آمدند  ی از جانب یعقوب با امتها غذا میمستوجب مالمت بود.چونکه قبل از آمدن بعض
آیات  2)از رسالۀ غالطیان باب  "از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده باز ایستاد و خویشتن را جدا ساخت.

11-12.) 
او که یک مسیحی یهودی بود  به همین دلیل، .کرد میی مسیح زندگی داشت در آزادی عیس پطرس 

این همانی  دشمنی پایان یافته بود. دیوار جدایی خراب شده بود. خورد. اشت با مسیحیان غیر یهودی غذا مید
کیفا دست و  کیه آمدند.اما سپس تعدادی از یهودیان بسیار سنتی به انطا بود که مسیح مُرد تا به آن دست یابد.

 نشینی با بیگانگان عقب کشید.پس خود را از هم های آنان ترسید. او از سرزنش پایش را گم کرد.
و صلح  ؟کرد می؟ با موقعیت فعلی موافقت کرد میچه باید  پولس رسول دید که چنین اتفاقی افتاد. 

رمز  ؟کرد میی در آزادی بودند را حفظ ان سنتی و مسیحیان یهودی انطاکیه که کمآشتی بین مالقات کنندگ
انجیل به استقامت رفتار چون دیدم که به راستی "العمل پولس در این آیه نهفته است  برخورد و عکس

پرستی و تبعیض نژاد این بیانی بسیار حساس و حائز اهمیت است. (.14آیۀ  2رسالۀ غالطیان باب ) "کنند نمی
به راستی "خطی نقیض  ترس کیفا و عقب کشیدن از مشارکت،قائل شدن یک مشکل برای انجیل است! 

اشت این دیوار را دوباره و کیفا د نکردن است. مسیح مُرد تا این دیوار را خراب کند. "انجیل به استقامت رفتار
 برد. باال می

یعنی صخره.مسیح نام کیفا  ( یعنی صخره و هم پطرس به زبان یونانیگفت می)زبانی که مسیح سخن  به زبان آرامیهم کیفا  کیفا*
تا به طبیعت قدیمی او قبل  کند میاز نام کیفا استفاده  بنظر من نویسنده عمداً (.18-13آیات  16)متی باب  را به پطرس عوض کرد

 از ایمان به مسیح اشاره کند. )مترجم(
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را مرمت  و همچنین انجیلی که بر خالف صلح باشد این پولس موقعیت حاضر را تایید نکرد،بنابر 
پیش روی همه پطرس را گفتم اگر تو که یهود هستی به طریق "او در مالء عام با کیفا مخالفت نمود  نکرد.

سازی که به طریق  )غیر یهود( را مجبور می کنی چون است که امتها امتها و نه به طریق یهود زیست می
پطرس با عقب کشیدن خود از مشارکت با  یگر،ای د به گفته (.14یۀ آ 2)رسالۀ غالطیان باب  ".یهود رفتار کنند

این همان  پذیرفته شوی. تو باید مانند یک یهودی باشی تا کامالًمسیحی پیغامی بسیار مُهلک داد  غیر یهودیان
 مُرد تا آن را منسوخ سازد. چیزی بود که مسیح

رسومات دینی و  ایند.ای نوین را بنیاد بنهد که تمامی نژادها با هم مصالحه نم مُرد تا شیوهعیسی  
ای بی نقص کامل  او قوانین را به شیوه مسیح هست. پرستی جایگاهی شاد برای دور هم جمع شدن نیست.نژاد

ی انجیل عیس به غیر از یک چیز: -در او به پایان می رسد کند میتمام باورهایی که مردم را از هم جدا  نمود.
ند در توان میگویی که تمامی مذاهب  رسد اگر می غیر ممکن می از میان نژادها بنظرساختن بنایی متحد  مسیح.

انگیزه تنها دلیل و راهی خدا او را به جهان فرستاد به  ی مسیح فرزند خداست.عیس یک برابری به نزد او بیایند.
تنها  ،اگر ما این را رد کنیم کاران نجات خواهند یافت و نژادها با هم تا به ابد مصالحه خواهند داشت.که گناه

امری  با مرگ او بر صلیب، ایم. اتحاد بین مردم را نادیده گرفته امید اساسی و بنیادین را برای یک رنگی و
اگر این را نژادها درک کرده و بفهمند  خدا و انسان با هم مصالحه نمودند. تکمیل گردید. ای، جهانی نه منطقه

هند برد. همانگونه که خدا بر بیگانگی ما با او غالب برای ابد همدیگر را دوست داشته و از همدیگر لذت خوا
 آمد، مسیح بر بیگانگی بین نژادها.
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 40دلیل 

 
 برای فديه يا کفاره شدن مردم

 از هر قبیله و زبان و مردم و ملتی

 
مستحق گرفتن کتاب و گشودن مُهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی  گویند میسرایند و  و سرودی جدید می

 برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی.و مردمان را 
 9آیۀ  0از مکاشفۀ یوحنا باب 

 
 

یوحنای رسول فقط اندکی از آنچه که در آینده در دست خدا خواهد بود را  انداز بهشت است.چشم  
آیۀ  0شفه باب مکا) "مختوم به هفت مُهر. و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را..." به ما داده است.

گویی کسی نیست که این کتاب  گرید، یوحنا می کردن تاریخ دنیا در آینده است.بازکردن کتاب به منزلۀ باز (.1
گریان مباش اینک آن شیری که از سبط یهودا و "که  گوید میاما یکی از موجودات آسمانی به او  را باز کند.

این اشاره به  (.0آیۀ  0مکاشفه باب ) "هر آن را بگشاید.ریشۀ داود است غالب آمده است تا کتاب و هفت مُ
و " بیند: سپس یوحنا او را می او بواسطۀ مرگ و قیام خود پیروزمند بوده است. ماشیح. ،کند میی مسیح عیس

 (.6آیۀ  0مکاشفه باب ) "ای چون ذبح شده ایستاده است. بّره دیدم...
آوازی  .کنند میمسیح را پرستش  زانو در آمده واطراف تخت به سپس تمامی موجودات آسمانی در  
مسیح او را الیق دانسته که قادر به رساند که مرگ  ود این را میمفهوم سر با کمال تعجب، خوانند. تازه می

معنای آن این است که مرگ مسیح الزم بود تا انگیزۀ جهانی خدا در تاریخ تکمیل  گشودن کتاب تاریخ باشد.
مستحق گرفتن کتاب و گشودن مُهرهایش هستی زیرا که  گویند میسرایند و  د میو سرودی جدی" گردد.

از مکاشفۀ ) "ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی.
 (.9آیۀ  0یوحنا باب 

همۀ مردم  نیست.ها  گناه مراعات کنندۀ فرهنگ مسیح مُرد تا مردمی بیشمار و مختلف را نجات بخشد. 
بِ گناه جهانی وهمانطور که میکر هر نژاد و هر فرهنگی نیازمند این است که با خدا مصالحه نماید. گناه کردند.

از اینرو تنها اندکی از انگیزۀ آن را  گردد میدید که به درد و رنج صلیب نزدیک  چارۀ آن نیز. وقتی عیسی ست،ا
انجیل ) "ز زمین بلند کرده شوم همه را بسوی خود خواهم کشید.و من اگر ا" با بی پروایی بیان فرمود:

 دنیا را در آغوش گرفت. ،کرد میهمانطور که او مرگش را طراحی  (.32آیۀ  12یوحنا باب 
به  پس از گذشت قرنها جابجایی عظیمی به سمت غرب داشته است. مسیحیت در شرق آغاز شد. 

پیش از این در زمانهای  .کند میاین مسیح را متعجب ن یست.مسیحیت یک مذهب غربی ن رغم تمامی رشد آن،
های زمین متذکر شده به سوی خداوند بازگشت خواهند جمیع کران" قدیم تاثیر جهانی او آشکار شده است:

امتها شادی و ترنم " (.27یۀ آ 22مزمور ) "نمود و همۀ قبایل امتها به حضور تو سجده خواهند کرد.
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انگیزه و  به پایان ماموریت خود بر زمین رسید، این وقتی عیسیبنابر (.4آیۀ  67 )مزمور "خواهند نمود.
و از  سزاوار بود که مسیح زحمت کِشد و روز سّیم از مردگان برخیزد." ماموریت خود را آشکار ساخت:

قا باب انجیل لو) "اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همۀ ملتها به نام او کرده شود.
پس رفته همۀ امتها را شاگرد " انگاری بود: ی که به شاگردان خود داد غیرقابل سهلفرمان (.47-46آیات  24

 (.19آیۀ  28)انجیل متی باب  "سازید.
 او متعلق به یک فرهنگ و یا یک اصلیت بخصوصی نیست. ی مسیح از قبیلۀ خاص الهی نیست.عیس 

 زیرا که در یهود و یونانی" (.29یۀ آ 1)انجیل یوحنا باب  "دارد میبر  که گناه جهان را بّرۀ خدا،"اوست آن 
ند است برای همه که نام او تفاوتی نیست که همان خداوند خداوندِ همه است و دولتم (؛)یا هر گروه دیگر

 (.13-12آیات  15)رسالۀ رومیان باب  ".زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت خوانند. را می
 و به گروه بزرگ رستگار شدۀ جهانی بپیوند. اکنون او را بخوان،
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 46دلیل 

 
 برای جمع آوری کردن بقیۀ گوسفندان خود از سراسر دنیا

 
بایست عیسی در راه آن  ل رئیس کَهنه بود نبوت کرد که میو این را از خود نگفت بلکه چون در آن سا

 ا فرزندان خدا را که متفرّقند در یکی جمع کند.طائفه بمیرد و نه در آن طائفه تنها بلکه ت
 02-01آیات  11انجیل یوحنا باب 

 
م و آواز مرا خواهند شنید و یک باید آنها را نیز بیاور و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند،

 ه و یک شبان خواهند شد.لّگ
 16یۀ آ 15انجیل یوحنا باب 

 
 

پس  (.28یۀ آ 22)کتاب اعداد باب  کندیک خر هم برای خدا صحبت  ل دارداحتما ،بدانید بی آنکه 
 کاهن اعظم اسرائیل بود وقتی عیسی کسی که این برای قیافا اتفاق افتاد، همینطور یک واعظ یا یک زاهد.

 :او بدون اینکه قصدی داشته باشد به رهبران اسرائیل گفت ،شد میداشت برای زنده بودن خودش دادگاهی 
 "که به جهت ما مفید است که شخصی در راه قوم بمیرد و تمامی طائفه هالک نگردد کنید میفکر ن"

ت که مسیح بمیرد بهتر اس قیافا منظورش این بود: این یک معنای دوگانه دارد. (.05آیۀ  11)انجیل یوحنا باب 
دا در این عبارت منظوری اما خ ها به ملت ما به جرم خیانت حمله کرده و آن را نابود سازند. بجای اینکه رومی

کَهَنه بود و این را از خود نگفت بلکه چون در آن سال رئیس " ،گوید می مقدس کتاباز اینرو  دیگر داشت.
بایست عیسی در راه آن طائفه بمیرد و نه در راه آن طائفه تنها بلکه تا فرزندان خدا را که  نبوت کرد که می

 (.02-01آیات  11باب )انجیل یوحنا  "متفرقند در یکی جمع کند
خارج  "گوسفندانی"عیسی از  "که متفرقند فرزندان..."بجای  با تعبیری دیگر فرمود.همین را عیسی  

باید آنها را نیز بیاورم و  و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند،" سخن گفت:از آغل اسرائیل 
 (.16یۀ آ 15انجیل یوحنا باب ) "ده و یک شبان خواهند شلّد و یک گآواز مرا خواهند شنی

که در سراسر دنیا مردمی  دهند میاین را به ما تعلیم  انگیز است. هر دو شیوۀ بیان این مطلب حیرت 
 ".که متفرقند فرزندان خدا..."هستند  ی مسیح نجات یابند.ن را برگزیده تا آمده و توسط عیسهستند و خدا آنا

آوری  ن به این معنا است که خدا در جمعای. "نیستند )یهودی(ن آغل که از ای گوسفندان دیگر..."هستند 
که بروید و مردم را شاگرد من  فرماید میاو به ایمانداران خود  کردن ملتی برای فرزند خود بسیار جدی است.

او به  رینشّرگزیده دارد حتی قبل از اینکه مباو امتی ب .کند میاما خود او هم در پیش روی آنها حرکت  سازید،
که خدا آنان را متعلق به خود دانسته و آنان را به  گوید میاز اینرو مسیح از مردم تازه ایمانی سخن  آنجا برسند.
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هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون " .آورد مینزد او 
 (.6آیۀ  17و باب  37آیۀ  6یوحنا باب ) "یاز آن تو بودند و ایشان را به من داد نخواهم نمود...

سپس  خواند، ۀ خود میاین بسیار عظیم است که خدا به ملت روی زمین نگاه کرده و آنان را گلّ 
آنگاه تمام آنان را نجات  ،کند میبعد این برگزیدگان را بسوی پیام انجیل رهبری  فرستد، رینی بنام مسیح میمبشّ
گوسفندان آواز او " ماموریتی که ضروری است. ممکن نبود که آنها نجات یابند.به هیچ راه دیگری  بخشد. می

روند  و گوسفندان از عقب او می برد... خواند و ایشان را بیرون می گوسفندان خود را بنام میشنوند و  را می
 (.4-3آیات  15انجیل یوحنا باب ) "شناسند. ز او را میزیرا که آوا

این همان چیزی بود که  ا گوسفندانش صدایش را بشنوند و زنده بمانند.زجر کشید و مُرد ت عیسی 
بلکه برای جمع کردن تمام فرزندان  نه تنها برای ملت، خواهد مُرد... عیسی" قیافا بدون اینکه بداند آن را گفت:

ی را توسط خون خود رحمت او زندگی خودش را داد تا گوسفندان را جمع کند. "که در دور دستها متفرقند.
کن که خدا این رحمت را شامل حال تو دعا .سازد میخریده که صدایش را برای متعلقین خود قابل تشخیص 

 و تو آن را بشنوی و حیات داشته باشی. کند،
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 47دلیل 

 
 برای نجات ما از داوری آخر

 
ناه برای کسانی همچنین مسیح نیز چون یکبار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید بار دیگر بدون گ

 باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. او میکه منظر 
 28یۀ آ 9رسالۀ عبرانیان باب 

 
 

زیرا که محض " :گوید می مقدس کتاب حال و آینده است. وابسته به گذشته،نظر نجات مسیحیان  
لکن " :ت خداستانجیل قدر گوید می (.8یۀ آ 2)رسالۀ افسسیان باب  "اید بوسیلۀ ایمان. فیض نجات یافته

ن زیرا که اآل" :گوید میو  (.18آیۀ  1رسالۀ اول قرنتیان باب ) "نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست.
نجات  نجات یافتیم. (.11یۀ آ 13)رسالۀ رومیان باب  "نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم.

 نجات خواهیم یافت. ایم. یافته
گناه ما توسط  در گذشته و یکبار برای همیشه، ایم. مرگ مسیح نجات یافته در تمام مراحل ما توسط 

مرگ مسیح حضور  در زمان حاضر، .ایم شدهما تنها توسط ایمان عادل شمرده  مسیح پرداخت شده است.خود 
 ینده،و در آ تا ما را روزانه از پیروزی و آلودگی گناه نجات بخشد. سازد میو قدرت روح خدا را در ما استوار 

ما را از خشم خدا محافظت کرده و ما را به درجۀ کمال و  خون مسیح ریخته شده بر صلیب خواهد بود که،
 رساند. شادمانی می

انتظار هولناک عذاب و غیرت " :کند میآن را تشریح  مقدس کتاب یک داوری حقیقی خواهد آمد. 
به " کند میما را دعوت به حیات  (.27یۀ آ 15رسالۀ عبرانیان باب ) "آتشی که مخالفان را فرو خواهد برد.

یحیی مردم زمان خود  (.29-28آیۀ  12رسالۀ عبرانیان باب ) "برنده است.خدای ما آتش فرو ...خشوع و تقوا
از آسمان با " که خود عیسی (.7یۀ آ 3)انجیل متی باب  "از غضب آینده بگریزید"را آگاه ساخت که 

اهد کشید از آنانی که خدا را در آتش مشتعل و انتقام خو ود.فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نم
که ایشان به قصاص هالکت جاودانی خواهند  کنند میی مسیح را اطاعت نشناسند و انجیل ما عیس نمی

 (.9-7آیات  1رسالۀ دوم تسالونیکی باب ) "رسید از حضور خداوند و جالل قوت او.
 توان میآنقدر هراسناک هستند که ن ایی خدا تقریباًدر خصوص خشم نه مقدس کتاببعضی از آیات  

به ما بیشترین تصورات  است که، "رسول محبت"جالب است بدانید این یوحنا معروف به  آن را تصور کرد.
از خمر غضب خدا "آنانی که مسیح را رد کردند و وفاداری خود را به دیگران دادند  .دهد میعینی جهنم را 

ب ذّو در حضور بره به آتش و کبریت مع ی غش آمیخته شده است خواهد نوشید...که در پیالۀ خشم وی ب
 )مکاشفه یوحنای رسول ".شبانه روز آرامی ندارند ...رود میو دود عذاب ایشان تا ابداآلباد باال  ،خواهد شد

 (.11-15آیات  14باب 
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 نخواهیم احتماالً یم،مادامی که ما تا حدودی خشم مهیب و هولناک خدا را در آینده احساس نکن 
او را )ما( "نمود را بچشیم:  مسیح در آینده را که کلیسای اولیه آن را ترسیم می توانست آن شیرینی کار نجات

 "رهاند. ی عیسی که ما را از غضب آینده میاز آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید یعن
قادر است که ما را از خشم آینده نجات  و او به تنهایی، مسیح، یعیس (.15آیۀ  1)رسالۀ اول تسالونیکی باب 

 بدون او ما تا به ابد محو خواهیم شد. بخشد.
همچنین مسیح نیز چون " بر پایۀ خون او خواهد بود. بخشد، نی که او در پایان ما را نجات میاما زما 

باشند  ر او میاه برای کسانی که منظیکبار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید بار دیگر بدون گن
با گناه یکبار و برای همیشه معامله شده  (.28یۀ آ 9رسالۀ عبرانیان باب ) "ظاهر خواهد شد به جهت نجات.

قابل  سپر محافظت ما از خشم آینده به اندازۀ رنج و عذاب مسیح بجای ما، قربانی جدیدی نیاز نیست. است.
 ر فیض آینده رقصان شو.د پس بخاطر صلیب، اطمینان است.
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 48دلیل 

 
 برای تقويت شدن در خوشی او و ما

 
و به سوی پیشوا و کامل کنندۀ ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع 

 بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است.
 2ۀ یآ 12رسالۀ عبرانیان باب 

 
 

و همچنین سخت بود برای  سخت است برای ما، راه سختی است. رود میاهی که به سوی خوشی ر 
که به جهت آن خوشی که پیش او " و شاید به قیمت زندگی ما نیز. اش تمام شد. آن به قیمت زندگی .عیسی

سپس  صلیب، ابتدا چشیدن عذاب ".موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید )مسیح(
 راه دیگری نبود. طعم بهشت.

ل به حضور تو کما"خوشی با پدر یکی شدن:  خوشی که در انتظار او بود چندین الیه داشت. 
خوشی پیروزی بر گناه بود:  (.11آیۀ  16)مزمور  "ها تا ابداآلباد.خوشی است و به دست راست تو لذت

 1)عبرانیان باب  ".ت کبریاء در اعلی علیین بنشستچون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راس"
)رسالۀ عبرانیان باب  ".بدست راست تخت خدا نشسته است)او( " :خوشی باز پس گرفتن راستی الهی (.3یۀ آ

خوشی در  گویم... به شما می" خوشی قرار گرفتن در مرکز پرستش کسانی که او برای آنها مُرد: (.2آیۀ  12
 (.7یۀ آ 10)انجیل لوقا باب  ها نداریم.کاری به میلیون -"ه سبب توبۀ یک گناهکارنماید ب رخ میآسمان 

قبل از اینکه او  هرگز. بارۀ ما چه؟ آیا خودش وارد خوشی شد و ما را در بدبختی رها کرد؟اما در 
شما باشد ر این را به شما گفتم تا خوشی من د" :او فرمود بمیرد ارتباطی را بین خوشی خود و ما ایجاد کرد.

 پس فرمود: خوشی او چیست، دانست میاو  (.11یۀ آ 10)انجیل یوحنا باب  "و شادی شما کامل گردد
ای به اندازۀ شادی خود  دمانیایم شریک شا ه اعتماد خود را بر او قرار دادهما ک "خوشی من در شما باشد."

 فانی قادر به تجربه کردن آن است. خواهیم شد که یک موجود. عیسی
)انجیل  "جهان برای شما زحمت خواهد شد." به ما هشدار داد: یعیس ما راه سخت خواهد بود.ا 

خواندند چه  پس اگر صاحب خانه را بعلزبول شاگرد از معلم خود افضل نیست..." (.33آیۀ  16یوحنا باب 
ند هخوا بعضی از شما را به قتل" (.20-24آیات  15انجیل متی باب ) "اش را. قدر زیادتر اهل خانه

این  (.17-16آیات  21)انجیل لوقا باب  ".جمیع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند کرد رسانید...
خوشی او قلب ما را تسخیر  -ست به سوی خوشیاو همین راهی  قدم در آن گذاشت، یراهی بود که عیس
 .ایم شدهکرده و از آن پر 

امید به یکچنین  ا قادر ساخت صلیب را تحمل کند،مسیح ر طریقی که امید به این خوشی به همان 
ای همین امر داشت ما را آماده بر دقیقاً عیسی که با او زجر بکشیم. سازد میخوشی ما را نیز قدرتمند 
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خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و بخاطر من هر " ساخت زمانی که فرمود: می
 ".وش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا اجر شما در آسمان عظیم استخ سخن بدی بر شما کاذبانه گویند.

در نزد پدر آسمانی خود ای است که عیسی  خوشی و شادمانیان هم دقیقاًپاداش ما  (.12-11آیات  0)متی باب 
 داشت.

ش د و سرکمرّاو مت ستیم برای ابد شاد باشیم.توان مینه او و نه ما  مشتاقانه نمُرده بود،اگر عیسی  
اکنون ما او را در جادۀ  شادی او و ما بر روی صلیب مهیا گشت. یم.شد میما در گناهانمان هالک  .شد می

که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جاللی که در ما ظاهر خواهد شد "ما معتقدیم  .کنیم میمحبت دنبال 
اما بعد از آن خوشی و  .کنیم میحمل ها را ت اکنون ما با او سرکوفت (.18آیۀ  8)رسالۀ رومیان باب  "هیچ است
نه با قوت  برد متحمل هستیم. خطری که محبت ما را به آن سو می هر قابل تخریب خواهیم داشت.شوری غیر

. صبحگاهان شادی رخ شود می... شامگاه گریه نزیل "در قدرت امید که  کهبل زور بازو و پهلوانانۀ خودمان،
 (.0یۀ آ 35 مزمور) "نماید می
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 49ل دلی

 
 از تاج جالل و افتخار مزّين گرددبرای اينکه 

 
 که به زحمت موت تاج جالل و اکرام بر سر وی نهاده شد. یعنی عیسی را، مبینی می

 9آیۀ  2رسالۀ عبرانیان باب 
 

و چون در شکل انسان یافت  لیکن خود را خالی کرده صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد.
از این جهت خدا نیز او  تن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.شد خویشتن را فرو

 ها است بدو بخشید.ود و نامی را که فوق از جمیع نامرا به غایت سرافراز نم
 9-7آیات  2از رسالۀ افسسیان باب 

 
رام و جالل و ت و دولت و حکمت و توانایی و اکوّۀ ذبح شده که قمستحق است برّ گویند میکه به آواز 

 برکت را بیابد.
 12یۀ آ 0از مکاشفۀ یوحنا باب 

 
 

 ،دعا کرد عیسی چه در انتظار اوست، دانست میبا عِلم بر اینکه  شب قبل از اینکه مصلوب شود، 
 17انجیل یوحنا باب ) "ن نزد تو داشتمپدر مرا نزد خود جالل ده به همان جاللی که قبل از آفرینش جها"
 "به زحمت موت تاج جالل و اکرام بر سر وی نهاده شد."رسید و گذشت: او آن بود که  آن زمان (.0یۀ آ

تا به موت صلیب مطیع "او همان بود که  پاداش شکنجه و عذابش بود. جاللش، (.9آیۀ  2)رسالۀ عبرانیان باب 
ون هیچ شک و بد( 9-8آیات  2پیان باب ی)فیل "گردید از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود

تنها ( 12آیه  0)مکاشفه باب  ."مستحق است... اکرام و جالل... را بیابد"بره  تردید این او بود که ذبح شد،
و تاج  ،شد میباید بهایی پرداخت  .دانست میمسیح نبود که این تاج را الیق او عیسی دلیل شور و احساس 

 او برای آن مُرد. جایزۀ آن بود.
 د از روی محبت باشد؟توان میاین چطوری " ،گویند می باره اشکال دارند.ن مردم بسیاری در ای 

انگیزه دادن خوشی به ما را دارد اما همزمان خودش نیز انگیزۀ رسیدن به  چطوری ممکن است که عیسی
و پاسخ عجیبی بر مبنای  خوبی است! والئس "آید؟ می خودبینی و غرور قوت به حساب از کی تا حاال جالل؟
 دارد. مقدس کتاب

 گوییم میای داریم و  بیشتر ما عقل سنجیده .چیست نهفته است و محبت بزرگ واقعاًآموختن پاسخ در  
و اگر ت زند. یای ما بر حول چنین محوری دور میآید تمام دن بنظر می محبت شدن یعنی به ما بیشتر فکر کردن.
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بارۀ خودت احساس خوبی داشته که در کنم میتالش  از تو در خودم بیشتر خواهم داشت. را دوست بدارم،
 .گوید میزند اما از یک خوشی مخفیانه هم سخن  هر چند این به خود شخص کنایه می باشی.

 چنین چیزی نیست. اشاره کنیم، مقدس کتابحتی قبل از اینکه به  دانیم میهر چند  .دانیم اما ما بهتر می 
بلکه از زمان فراموش کردن خودمان سخن  ،گویند میسخن ناوج زمانهای شاد ما از اشباع شادی درونی ما 

یا محو  ،Mount Kilimanjaro*یا در دامنۀ  *،Grand Canyonهایی بوده وقتی که ما در کنار زمان .گویند می
 ایم. یه احساس خوشی خالص و غریبی کردهایم و تنها برای صدم ثان ایستاده تماشای غروبی شکوهمند در کویر،

آنجا  واجور نخواهد بود. های جور . بهشت جایی پر از آینهایم شدهیزی است که برایش خلق این همان چ
 آن شکوه از ما نیست. نمایش دهندۀ یک شکوه است.

پس محبت او به  ،باشد میو مسیح تنها حقیقت برجسته و پر شکوه این هستی  اگر این حقیقت دارد، 
ما  .سازد میاین روح ما را خشنود ن بود که او از ما بیشتر سود ببرد. اینطور نخواهد مطمئناً ما چگونه باید باشد؟

باید قادر به  اگر قصد داریم به مقدار بی نظیری خوشی داشته باشیم، .ایم شدهبرای چیزی ورای این ساخته 
در قلب را  مسیح عیسی ترین فرد در تمام دوران بوده، یم نجات دهندۀ خود را که پر جاللدرک آن بوده و بتوان

بایست باالترین  او می این به این معناست برای اینکه عیسی نشان دهد ما را دوست دارد، خود ببینیم.
شب او به همین دلیل  آن را به ما هدیه دهد. شکوهمندی را تصاحب نموده و برای تکمیل نمودن خوشی ما،

 دعا کرد: قبل از اینکه بمیرد،
ی که من می باشم تا جالل مرا که به من ده ای با من باشند در جایبه من داای پدر می خواهم آنانی که "

وقتی  ".تا جالل مرا که به من داده ای ببینند".این محبت بود (.24آیۀ  17)انجیل یوحنا باب  "داده ای ببینند
 به هر قیمتی که–محبت خدمتگزار است او برای خوشی ما مُرد. عیسی مُرد تا عظمت جالل خود را بازیابد،

یعنی یاری رساندن به مردم برای رساندن به آن چیزی که آنها را بیشتر از هر چیز دیگر شاد –تمام شود
 .کند میمحبت است که عیسی این همان طریقی  ی مسیح.عیس یعنی، ،سازد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مترجم(). باشد میایالت آریزونا در جنوب آمریکا بزرگترین مرکز آن  هایی عمیق و عظیم. *دره
 های قابل کوهنوردی در سراسر دنیا. )مترجم(و یکی از بزرگترین کوه * یکی از بزرگترین کوههای قارۀ آفریقا در شهر تانزانیا.
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 05دلیل 

 
 برای اينکه نشان دهد

 کند میخدا از بدترين وقايع جهت نیکويی استفاده 

 
طس با امتها و یس و پنطیوس پیالالواقع بر بندۀ قدوس خود عیسی که او را مسح کردی هیرود زیرا که فی

 های اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچه را که دست و رای تو از قبل مقدر فرموده بود بجا آورند.قوم
 28-27آیات  4از کتاب اعمال رسوالن باب 

 
 

بگوییم این  توانیم میها ی که در خصوص رنج و عذاب و شرارتی از بهترین و پرمعناترین حرفیک 
اصل بدی در شرارت و بدبختی ریشه  ها استفاده نمود. ی مسیح برای بهترین نیکیدا آنها را در عیسخ است که،

 ،گوید میدر عوض  برد. ما را نمی مقدس کتاب تا آنجایی که ما دوست داریم برویم، دانید، البته می دارد.
 (.29آیۀ  29تثنیه باب کتاب ) "های مخفی از آن یهوه خدای ما استچیز"

در  اند، که به ما بگوید بدیها و شرارت از کجا آمده کند میاین را دنبال ن مقدس کتابزه و هدف انگی 
نیکی ابدی و  -برغم ماهیت پلید آن از آن تماماًعوض نشان دهندۀ این است که چگونه خدا دخالت نموده و 

ر آیات هستند که همین را اشارات فراوانی د مقدس کتابدر تمام پهنای  شادی جاودانی را حاصل نموده است.
گویا او برای هفده سال در  به بردگی در مصر فروخته شد. پسر یعقوب، یوسف، .گوید میدر خصوص مسیح 

هایی را نجات  تا در زمان قحطی او همان اما دست خدا در آن بود و او را فرمانروای مصر کرد، آنجا اسیر بود.
بارۀ شما در" تان در گفتۀ یوسف به برادرانش پایانی دلپذیر دارد:داس بدهد که او را به بردگی فروخته بودند.

من بد اندیشید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیاء نماید چنانکه امروز 
رانده شده از دیگران تا دیگران را  ی مسیح،ای از عیس سایه (.25یۀ آ 05)از کتاب پیدایش باب  "شده است

 دهد. نجات
اما مردم شورش کرده و  روزی خدا تنها پادشاه اسرائیل بود. یا اینکه نیاکان مسیح را بخاطر بیاورید. 

 بعداً (.19آیۀ  8)کتاب اول سموئیل باب  "باید بر ما پادشاهی باشد بلکه می نی!" پادشاه انسانی خواستند:
کتاب اول ) "برای خود پادشاهی طلبیدیم دیم کهبر تمامی گناهان خود این بدی را افزو" ،اعتراف کردند
نجات دهندۀ بی  مسیح را وارد دنیا کرد.ن از نسل این پادشاها اما خدا در آن بود. (.19یۀ آ 12سموئیل باب 

 گناه از اصلیت زمینی گناهکاران بدنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد.
ذاب آن چیزی بود که برای مسیح در نظر ها و ع ترین این است که بدیترین و شگفت انگیز اما عجیب 

آمیز و وحشیانه بر علیۀ  تمام اعمال خیانت ها و عذاب باشد. ا راه پیروزی و غالب آمدن بر بدیگرفته شده بود ت
ص چون بر حسب این شخ" :گوید می مقدس کتاب اما خدا در آن بود. .گرفت میمسیح از بدی و گناه نشات 

 تاج خار سرش، شالقهای پشت او، (.23یۀ آ 2)کتاب اعمال باب  "ا تسلیم شددانی خد ارادۀ مستحکم و پیش
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کردنش تمسخر  نیزۀ پهلویش، میخهای روی دستش، زخمهای روی صورتش، آب دهان انداختن بر صورتش،
و تمام آن توسط خدا  منشاء تمام اینها گناه بود، -کردن شاگردانشفرار خیانت دوستانش، توسط سربازان،

های و پنطیوس پیالطس با امتها و قوم هیرودیس" ه بود تا بوسیلۀ آن قدرت گناه را نابود سازد.طراحی شد
از کتاب ) "ر فرموده بود بجا آورند.اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچه را که دست و رای تو از قبل مقدّ

 (.28-27آیات  4اعمال رسوالن باب 
عذابی باالتر و نه بی  د خدا متنفر باشی و او را بکشی.گناهی باالتر از این وجود ندارد که از فرزن 

اما خداوند را " اما با این حال خدا در تمام آنها بود. مسیح وجود داشت. ی باالتر از عذاب و بی گناهیگناه
پس آیا مگر این  (.15یۀ آ 03)کتاب اشعیاء نبی باب  "پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتال سازد

گناه و شرارتی در نزد خدا  مسیح را خدا برای دنیا استفاده نمود که نشان دهد،عیسی که شور و احساس نیست 
ما  دقیقاًهمان رنج و عذابی که  بزرگ نیست که او در مسیح نتواند آن را به شادی و نیکی ابدی تبدیل ننماید؟

لوقا باب ) "کنند میدانند چه  زیرا که نمیپدر اینها را بیامرز ای " .باعث آن شده بودیم دلیل نجات ما گردید
 (.34آیۀ  23
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 يک دعا

 
 

برای هر خوانندۀ این کتاب هر آنچه که در این کتاب به  کنم میدعا  ی مسیح،سدر نام عیدر آسمانی، پ 
که هیچکس از مسیح لغزش  کنم میدعا  حقیقت گفته شده را تایید نمایی و هر آنچه که نادرست است را باطل.

ها و عذابش و یا از دلیل و انگیزۀ شور و  یا از شکنجه ه و از الوهیت او کسی چماق درست نکند،نخورد
خواهشم این  شاید تا صبر داشته و به دقت به آن بیاندیشند. ها این چیزها جدید است. برای خیلی احساس او.

 است که درونی بینا و فهمی روشن عطا نمایی.
و واقعیت بهشت و جهنم به  ر خصوص ابدیت از افکار برداشته شده،که غبار تفاوتها د کنم میدعا  

و بعنوان مسیح بسیار ساده و شور و احساس اکه مرکزیت تاریخی  کنم میدعا  وضوح بر هر کسی آشکار گردد.
آنجا که  های ابدیت را به ما عطا کن، گام زدن بر قله ای که روی داده محسوب گردد. مهمترین رویداد و واقعه

 خرامند. دهای شفاف و سبک حقیقت میبا
تو رونگردانده و انگیزه و ای از قدرت مطلق  که بدلیل شور و احساس مسیح لحظه کنم میدعا  

سوزیم  وال در خود میئما را ببخش که ما از آتش این س های خود را در شور و احساس مسیح نبینیم. خواسته
نقشه و  اما این مهم نیست. و به دلیل گناهان همۀ ما بود. م.همۀ ما مقصر بودی که چه کسانی مسیح را کشتند.

 عمل تو مهم است.
که نقشۀ شور و احساس مسیح  نه انسان، چشمانمان را باز کن که ببینیم این خود تو بود،آه خداوندا،  

ر و ای غنی شورا در معنو اجازه بده تا رحمت بیکران و پایان ناپذیر ت و از این جایگاه رفیع، را طراحی نمودی.
 ای گسترده در عالم ببینیم. احساس مسیح چون پرده

مسیح عیسی بدنیا آمد تا گناهکاران را نجات " انگیزی را تو آشکار نمودی: چه حقیقت شگفت 
 بلکه با مرگ خودش. او این را با تعالیم خودش انجام نداد، (.10یۀ آ 1)رسالۀ اول تیموتاؤس باب  "بخشد

آیا پیغام واالی دیگری برای  (.3آیۀ  10رسالۀ اول قرنتیان باب ) "ر را گناهان ما مُردمسیح بر حسب کتب د"
 تا همه چیز را برای قدوسیت تو ببیند؟ مردمی چون ما که همه چیز را به سیاق باور خود اندیشیده وجود دارد،

و نقشۀ  را دیده، کن تا نیاز خودبه تمام خوانندگان این کتاب عطا این را خواهشمندم ای پدر، پس، 
 :کنم میمن این را بر طبق فرمایش پسر خودت دعا  و به آن ایمان آورند. را در مسیح،و کامل و بی نقص ت

ک نگردد زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هال"
 (.16یۀ آ 3)انجیل یوحنا باب  "بلکه حیات جاودانی یابد

 
 .آمیندر نام مهربان و پر رحم عیسی، 
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 Personal Note-شخصی يادداشت
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