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 عیسی مسیح بی ھمتاست ♣
شکی نیست کھ عھد جدید عیسی مسیح را بھ عنوان یک شخصیت برجستھ معرفی می کند. او در  

در مورد   و  د؛قدرت ھای خارق العاده ارائھ می دھمعجزاتی کھ انجام می دھد شواھد قابل توجھی از  
باره  در  شو ادعاھای دادهنافذترین مشاھدات را انجام زندگی انسان و ایمان و عبادت واقعی خداوند 

را یارای برابری با آن  ، بھ عنوان تنھا منبع زندگی آینده، بھ گونھ ای است کھ ھیچ کس خودش
در دست راست خدا بھ  ھنگام عروج می گویند کھ    در باره اواو  صعود. رسوالن او پس از  نیست

ویژگی ھای شخصیتیش در آیھ زیر   او از  ارزیابی خود  یافتھ است. و  کامل دستتمام قدرت و اقتدار 
   ھ میشود: خالص

بشناسند»  و عیسی مسیح را کھ فرستاده ای   تنھا خدای حقیقی، را  ،کھ تواین است حیات جاودان " و
 ) 3آیھ17(یوحناباب

  از حقایق و ویژگی باشیم، باید  امیدوار  حیات جاویدانخواھیم بھ ب کھ اگر  بر کسی پوشیده نیست
 . آگاه باشیم عیسی مسیح حقیقی  ھای شخصیت

 
 عوام پسندانھ دیدگاه  ♣

، او را  مسیح بدینگونھ است کھ عیسی  بارهدر مردم اکثریت  بطور کلی طرز فکر  در حال حاضر
کھ از ابتدا با خدای پدر در آسمان وجود   ،بھ عنوان خدای پسر  ؛می دانند (خدا)  بخشی از الوھیت

عنوان یک نوزاد  بھ   وبھ زمین فرود آمد    و از نظر قدرت و اختیار با او برابر است، اما  شتھدا
و سپس قبل از بازگشت بھ   معروف بھ مریم باکره متولد شد ،  اسرائیلی باکره دختر  یک   ، ازانسان 
بر   برای از سرگیری موقعیت عالی سابق خود بھ عنوان نشانھ ای از عشق خدا بھ بشریت آسمان 

 . می میرد روی صلیب  
در   (خدا) بھ عنوان بخشی از الوھیترا نیز روح القدس دانستھ و  " قدسم یا جان نَفَِس "  وھمچنین

"خدای سھ گانھ"   ھمان این  ھمانطور کھ در آموزه ھای تثلیث توضیح داده شده است می گیرند.نظر  
توسط   " خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس  " ) است. رابطھ بین این سھ " سھ در یکی " (یا 

اکثریت  کھ از این آموزه دفاع می کنند بھ شیوه ای بسیار ظریف درک می شود و  دانشمندان الھیات 
این دیدگاه کھ   درک می کنند. کسانی کھ آن را می پذیرند بھ روشی بسیار ابتدایی تر و بطور مبھم 

بھ شیوه ای نسبتاً احساسی وجود دارد. ھر کس   ، ت" در بسیاری از ایمانداران معتقد"عیسی خداس
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بدون تردید این فرمول را نپذیرد، بالفاصلھ "بدعت گذار" و "غیر مسیحی" تلقی می شود. این  
بوده،می    مھم ترین موضوع  موضوع کھ   برای بررسی اینصمیمانھ و دوستانھ   ادعایی  ،شرح کوتاه

و حکم می  معتقدند   داشتھ و ، با تمام جدیت تأکید با او ھم عقیده اند. نویسنده و ھمھ کسانی کھ باشد
کھ عیسی  ھستند  " وحدت گرا"  نھ کھ عیسی بھ معنای واقعی کلمھ پسر خدا بوده و ھست. آنھاکنند 

کھ خدا عیسی را   ھستند و معتقدندگرا" "انطباق ونھ مسیح را منحصرا انسانی مافوق بشر می دانند 
ھمان طور کھ کتاب    مسیح،  کھ عیسی ما بر این اعتقادیمبھ عنوان پسر روحانی خود پذیرفتھ است. 

 . ستخدا " پسر یگانھ" مقدس توصیف می کند، 
 
 در کتاب مقدس نیست  ♣

است کھ ایده ھای موجود در دکترین تثلیث در کتاب مقدس  این توجھ  شایانواقعیت   حاضردر حال 
درست از قرن چھارم   ،پیش ھابرای مدت   ، بلکھکشف جدید نیست حاصل یک این  د!یافت نمی شو

این را بھ وضوح گفتھ اند. برای مثال،   دانشمندان علوم دینی اخیرااست. بوده  شناختھ شدهمیالدی 
 بھ کلیسای رم پیوست، نوشت:   1845کھ در سال  " جی اچ نیومن" انگلیسی،  داشناسفیلسوف خ

"... آموزه ھا (یعنی در مورد پدر، پسر و روح القدس) ھرگز صرفاً از کتاب مقدس آموختھ نشده  
 ) 50ان قرن چھارم، ص اییاند" (آری

تأکید بیشتری   بود، سنت پل، لندن کلیسای جامع ، رئیس کھ سالیان سال  " دبلیو آر. متیوز" دکتر 
 :از کتاب " خدا در اندیشھ و تجربھ مسیحی " نوشتھ است 180و در صفحھ  داشت

سنت پل آن را نمی دانست، و   ، "... آموزه تثلیث... ھیچ بخشی از پیام اصلی را تشکیل نمی داد.
کھ کلیسا در نھایت بر آن موافقت   نمی توانست معنای اصطالحات بھ کار رفتھ در فرمول الھیاتی 

،   آشکارمسیح ممکن است از این ادعای عیسی   راستین درک کند. بسیاری از ستایشگران را کرد، 
 راحت شوند! تثلیث نمی دانست، نا  ھای  آموزه در بارهھیچ چیز   پولس رسول  کھ
 
 پس چگونھ بھ وجود آمد؟ ♣

  تا کھ پاسخ این است:  ؟  چھ زمانی بوجود آمد. کھ این تفکر از  برای پاسخ بھ این سوال باید بدانیم
.  چنین تفکراتی وجود نداشتھ است  و رسوالنش  مسیح  عیسی  ایامسال پس از  400الی 300

  فاصلھ زمانی   کھ در یعالمان دین  ھمان" ھاکھ "پدران اولیھ کلیسااست این  شایان ذکر واقعیت 
  نظرات با بیان و اغلب  چیزی از آن نمی دانستند  ، پس از میالد می نوشتندسال  300تا100
  وجود عیسی مسیح تحت عنوان  . برای اکثریت آنھا بحثی در موردرا رد می کردندآنھا   خودمکرر

. او تابع خدای پدرش بود و بھ عنوان یک "موجود  ھ است پدر" وجود نداشت با  "برابر و ابدی بودن
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  برآمده از دکترین تثلیث را تشکیل می دھند، امروزه " تلقی می شد. آموزه ھایی کھ خلق شده
 : عبارتندازمھمترین آنھا   کھ بود.  ھاتصمیمات تعدادی از شوراھای کلی کلیسا

، اعالم کرد  کشور ترکیھ امروزی" در نیقیھ" پس از میالد، اولین شورای عمومی در    325● سال 
   بوده است.  زمان نخستین مانند ذات پدراز  پسرذات کھ 

از ابتدا قرار بر این   بعد از میالد، دومین شورای عمومی در قسطنطنیھ، اعالم کرد کھ 381● سال 
 پرستش شود.   " پسر" و  " پدر" باید با  " روح القدس"  بوده است کھ 

س، حکم داد کھ عیسی دارای دو طبیعت  سُ فَ بعد از میالد، سومین شورای عمومی در اَ  431● سال 
برخالف کسانی کھ معتقد بودند مریم "مادر مسیح" است  است. ھمچنین  "انسانی" و " خدایی" 

 بود.  " مادر خدا"  اعالم کردند کھ او
  موجود  ، حکم داد کھ دو طبیعت" کلسدون" بعد از میالد، پنجمین شورای عمومی در  451● سال 

 در مسیح تنھا یک شخص و یک اراده را تشکیل می دھند. 
تدوین تدریجی دکترین تثلیث در یک دوره زمانی قابل توجھ، ھنگامی کھ عقاید اصلی کلیسا با ھم  

 مقایسھ می شوند بھ وضوح نشان داده می شود: 
تاریخ دقیق آن مشخص نیست، رابطھ    ھر چند  ، نخستین نامھ اعتقاد  یا ھمان نامھ رسوالن، مرام  در  

 مسیح و خدا را اینگونھ بیان می کند: عیسی  بین 
کھ  است  کسی  او ... ست... عیسی مسیح پسر یگانھ اواست  قادر مطلق  خدای "... خدای پدر

مسیح پس از رستاخیز خود بھ    عیسی ....است باکره مولود مریم و ، باردار شده  روح القدس بوسیلھ 
خواھد آمد تا  بھ زمین آسمان باال رفت و در دست راست خدای پدر قادر مطلق نشست، از آنجا 

 " ھا و مردگان را داوری کند...زنده 
ین  با آنچھ کتاب مقدس می گوید مطابقت کامل دارد. اما عقاید متأخرمرام نامھ این مفاد مندرج در

 . می باشندمتفاوتی   و فراوانای اضافی  ھو دیدگاھ مطالب  ھنده و بیانگرنشان د
پسر یگانھ خدا، قبل از  از میالد،اعالم می کند کھ عیسی مسیح   پس  325  سال  در نامھ نیقیھ، اعتقاد

  و،اوھمان خدای واقعیست، ستخدا برآمده از   خدای او ... . استپیدایش جھان از پدرش زاییده شده 
   گردیده و جالل داده می شوند..." یک جوھر است... روح القدس با پدر و پسر با ھم پرستش با پدر 

تاکید    در این باره،  یمیالد  500  سال نامھ آتاناسیان، با تاریخ نامعلوم اما مطمئناً کمی پس از مرام 
 : داشتھ و می گویدبیشتری 

... پدر، پسر  استتثلیث در وحدت   ویک خدا و پسر و روح القدس را ستایش می کنیم  "ما در تثلیث 
  در جالل و جاودانگی ، ھمھ  روح القدسالوھیت پدر، پسر و   و.  یک شخص ھستند و روح القدس  

 ! ندپدر ، پسر و روح القدس غیر مخلوق است و مساوی ھستند. یکی



5 
 

این  جاودانھ ھستند."  در مجموع یکابدی نیستند، بلکھ چیز جدا و سھ  آنھا، بودهابدی  گی"ھم
 با این بیانیھ شوم پایان می یابد:  مرامنامھ 
 فکر کند."   اینگونھ کھ بیان شدباید در مورد تثلیث  بدنبال نجات است"کسی کھ 

از جانب کسانی کھ ادعا می کردند اعتقادات اصلی را دارند   ذات خداونددر مورد آموزه جدید 
بین   ی بحث و جدل تلخ اینکھ بیش از یک قرن در این باره نتیجھمخالفت بسیاری را برانگیخت.  

  بر اساس  تصمیمات شوراھای کلیسا در قرن چھارم و پنجم،. در جریان بود ھارھبران کلیسا
آموزه  ند. بنابراین شد"شورشیان"  بر علیھ گرانھ سرکوب انجام اقدامات مقامات کلیسا  مصمم بھ

 و پذیرش آن واجب اعالم شد. رسمی تثلیث تشریح و اعالم شد  ھای 
 
 کتاب مقدس چھ می گوید؟ ♣

توسط قوم اسرائیل  ھای عھد عتیق نوشتھ ھای متمادی، در طی قرن قبل از ظھور عیسی مسیح، 
  یان مصراسارت  خروج از  بر اساس کتاب بھ عنوان مکاشفھ خدای خود کھ آنھا را  (یھودیان) 

رسیده   ذات خدا  بھ چھ درکی ازآنھامی خواھیم بدانیم کھ گرفت. مورد احترام قرار می    بود،  رھانیده 
 دریافت: از نقل قول زیر  خود را بھ روشنی   پاسخمی توان    بودند؟ 

بھ عنوان  "یھودیت با تأیید وجود خدا، واقعاً تنھا یک ایده اساسی در مورد او ارائھ می دھد کھ 
 : و آن یگانگی خداوند است شناختھ شده است.  آنان اصول عقاید 

بی درنگ نفی شرک دنیای    بیان "بشنو، ای اسرائیل: خداوند، خدای ما، خداوند یکی است." این  
این ایده کھ دو خدا یا دو منبع خالق ، یکی خیر و دیگری شر وجود  باستان با خدایان متعدد و نفی 

سھ   ،کھ معتقدند است کھ آموزه ثابت مسیحیت . این ھمچنین نفی آشکار ایده تثلیث دارد، می باشد 
خدای  کھ در این مفھوم اساسی  دیگونھ سوءظن و تردیبرای یھودیت مطلقاً ھیچ  ! ھستند  یخدا یک
منبع خالق نھایی ھمھ زندگی و مرگ، عناصر طبیعت و تاریخ و قدرت پشت ھمھ نیروھا،    یگانھ

 ). 97-96پرل و آر. بروکس، راھنمای دانش یھودی، ص (وجود ندارد.   فیزیکی و معنوی است،
برای ھر یھودی کھ در مورد دین مسیحیت تحقیق می کند،   آموزه ھای تثلیث  ارتدکس  تا بھ امروز،

 است.  مانع بزرگی بوده 
کھ در اختیار   یکھ عھد عتیق شویم مبھم، باید بھ خود یادآور اندیشھ ھای در این روزھای پر از 

، ھمان مجموعھ نوشتھ ھایی است کھ در زمان عیسی بھ عنوان کالم خدا مورد احترام قرار  ماست
آنھا را بھ عنوان "شریعت، مزامیر و انبیا" توصیف کرد و گفت کھ در  مسیح یسی می گرفت. خود ع

 ر  می خوانیم: ی مامز کتاب  2از باب  8و 7آیات  آنھا پیشگویی ھایی از خود او وجود دارد. در 
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خواھم  را میراث تو   ، کھ ملت ھا  "تو پسر من ھستی، امروز تو را بھ دنیا آوردم. از من بخواه 
 گردانید و کرانھ ھای زمین را ملک تو خواھم ساخت ." 

: خداوند کسی را مسح کرده است  حاصل می شود قابل تأملی   مشخص  روشن و  نتایجبر این اساس 
او پسر خداست، زیرا   وکند.   فرمانروایی ھای روی زمین کھ برای او ("پادشاه من") بر تمام امت 

پسر خداست. و او در روزی کھ "زاده  کسی کھ فرمانرواست خدا نیست بلکھ  "زاییده" شده است. 
  کلی در آموزه ھایاین  ھمھد.  دار وجود پیش از او  پدرش  شد" بھ وجود آمد. مانند ھمھ پسران،

 خالصھ شده است: کتاب متی  1از باب آیھ اول  عھد جدید در 
برای اولین بار در   " پسر" حال وقتی این " ، پسر داوود، پسر ابراھیم" کتاب تاریخچھ عیسی مسیح 

ھمیشھ  ؟ در پاسخ تردیدی وجود ندارد: عیسی توصیف می کند میان مردم ظاھر شد، چگونھ خود را 
از خود بھ عنوان تابع پدر یاد می کند کھ برای ھمھ تعالیم و ھمھ کارھایش بھ او وابستھ است. اینھا  

 برخی از گفتھ ھای خودش است:
"پسر از خود کاری نمی تواند بکند، مگر آنچھ را کھ می بیند پدر انجام می دھد..." (یوحنا  

 ) 19آیھ 5باب
 ) 16آیھ 7یوحناباب" (ه استن کسی است کھ مرا فرستادمن از آن من نیست، بلکھ از آ تعالیم" 

 ) 28آیھ14یوحناباب"پدراز من بزرگتر است..."(
این اتھام را رد می کند و می گوید:  می خواند" خود را خدا " وقتی یھودیان او را متھم می کنند کھ 

 ) 36تا34آیات 10باب (یوحنا  " من پسر خدا ھستم" 
" خطاب می کنند،  نیکو " خطاب کنند. وقتی او را "استاد نیکواو حتی اجازه نمی دھد کھ خود را "  

 پاسخ می دھد: 
 ) 18آیھ10باب  " (مرقس ھیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط  "چرا مرا نیکو می خوانی؟ 

عیسی در پیشگویی بزرگ خود کھ اندکی قبل از مصلوب شدنش بیان شد، از بازگشت خود بھ زمین  
 سخن می گوید:  پادشاھی برای 

آن روز یا    ھیچ کس "آنگاه پسر انسان را خواھند دید کھ با قدرت و جالل عظیم بر ابرھا می آید... 
مرقس  ( آن آگاه نیستند"  را نمی داند جز پدر؛حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از   آن ساعت

 ) 32تا26آیات13باب
 ھنگامی کھ او از قبر برخاست، این پیام او برای شاگردان است: 

صعود  برو و بھ آنھا بگو، من نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما  م نزد برادران …" 
 )17آیھ 20باب" (یوحنا  می کنم
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پسر بھ او وابستھ    است وپدر در ھمھ چیز برتر  کھ  در مورد نظر خود عیسی تردیدی وجود ندارد 
 . می باشد

 
 مخالفت  ♣

"  ھمگی   آیات آورده شده،عباراتی کھ ما نقل کرده ایم اعتراضاتی کرده اند بر این مبنا کھبھ  یگاھ
یا بھ عبارتی   و  در مرتبھ جسمانی و از گوشت و خون بود عیسی مسیحاست کھ  زمانی مربوط بھ 

رستاخیز و  مرتبھ ی و نمی توان آن را در  دارد اشاره  "  در مرتبھ انسانی بوده است بھ زمانی کھ 
  ازعالمزمانی کھ عیسی   ؟کھ کتاب مقدس چھ می گوید ببینیم او بھ کار برد. بیایید بررسی کنیم  تعالی 

بھ  ماھیت فانی او بھ جاودانگی تغییر یافت و بھ آسمان عروج کرد و در آنجا   برخاست؛مردگان  
 . مفتخر شددر دست راست پدر  نشستن

بخشید و    برتریساخت و تا حد مرگ مطیع شد... از این رو خدا نیز او را بسیار  خوار"او خود را 
یی خم شود... و ھر زبانی  نام عیسی ھر زانو بھ : " نامی را کھ باالتر از ھر نامی است بھ او داد 

 ) 11تا8آیات2باب (فیلیپیان   " اعتراف کند کھ عیسی مسیح خداوند است، برای جالل خدای پدر
مسیح در داشتن جایگاھی پر از افتخار در دست راست پدر بوسیلھ پدر  اعتالی عیسی  سرافرازی و

بھ خدای پدر  مسیح  در زندگی عیسی   سرنوشت ساز . تمام رویدادھای بیابداوست کھ باید جالل  بود. 
 او را   قرارداده و  " ھم خداوند و ھم مسیح" نسبت داده می شود. این خداست کھ عیسی را 

 )42آیھ 10وباب36آیھ2باب (اعمال رسوالن.است  قرارداده " زندگان ومردگان" داور
و عیسی مسیح    ی پدر خدا معطوف بھ رامراودات خود، یکدیگر   ارتباطات و  در شاگردانبارھا 

   بھ شرح زیر می باشد: چند نمونھ از آنھامی کنند.  آسماندر
 ) 7آیھ 1باب" (رومیان .باد پدر ما و خداوند عیسی مسیح بر شما  ،"فیض و سالمتی از جانب خدا

 این عبارت دقیق در تعدادی از رسائل تکرار شده است. در افسسیان چنین است: 
عیسی مسیح... خدای خداوند ما عیسی مسیح" "متبارک باد خدا و پدر خداوند ما 

 ) 17و3آیات1باب(
باشد، ھمیشھ بھ عنوان دو شخص مجزا معرفی می شوند و   آسمانھرگاه کنایھ از خدا و عیسی در 

 اولویت ھمیشھ با پدر است. 
تقریباً بھ طور قطع تاریخ آن حدود    کھاست این جالب توجھ کتاب مکاشفھ یوحنای رسول از نکات 

عیسی مسیح پس از رستاخیز  پس از میالد یا کمی بعد است. در آن مواردی وجود دارد کھ  90سال
بھ آیھ آغازین کتاب مکاشفھ توجھ  مستقیماً بھ رابطھ خود با خدای پدر اشاره می کند. ،  و تعالی

 کنید: 
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بھ خادمان خود   آنچھ را می باید زود واقع شود،ات  عطا فرمودکھ خدا بھ او  ،"مکاشفھ عیسی مسیح
 ) 1آیھ 1باب(مکاشفھ باز نماید ..." 

) خطاب  4(آیھ  " ھفت کلیسایی کھ در آسیا ھستند" مستقیماً بھ   مسیح ، عیسیباب ھای نخستیندر 
 کند:کند و در موارد متعددی بھ خدای پدرش اشاره می می 

"  آوردخواھم  بر زبان  شحضور پدرم و در حضور فرشتگان... من نام او را در غالب آید"ھر کھ 
 )  21و12ھمچنین نگاه کنید بھ آیھ  5آیھ3مکاشفھ باب(

پر از  جایگاه  در سال پس از عروج او بھ آسمان  60است. آنھا حدود  مسیح این سخنان خود عیسی 
  در وضعیت جالل  ند. بنابراین آنھا رابطھ او با خدا را ه اخود در دست راست خدا بیان شد افتخار

کنونی اش توصیف می کنند. مفھوم کلی آنھا روشن است: این خدای پدر است کھ دارای   یافتھ ی
می کند. این تخت اوست کھ پسر در آن سھیم است. و    الھاماست. اوست کھ بھ پسرش  مافوق قدرت 

یار مھم ھیچ  این اظھارات بسھمھ ی این اوست کھ پسر او را بھ عنوان "خدای من" می شناسد. در  
 " وجود ندارد. تساوی با یکدیگرپیشنھادی از " 

اما چشمگیرترین نظر در مورد اقتدار نسبی خدای پدر و پسرش در توصیف پولس رسول از  
 :توان یافتمی   15 باب  مسیح در اول قرنتیان  پادشاھی 

"سپس پایان فرا می رسد، ھنگامی کھ او (مسیح) پادشاھی را بھ خدا، یعنی پدر، تسلیم خواھد  
آنکس خواھد شد   ، آنگاه خود پسر نیز تابع گردیداو (مسیح)  مطیع کرد... و ھنگامی کھ ھمھ چیز  

 ) 28تا24ات(آی کھ ھمھ چیز را زیر پاھای او نھاد، تا خدا کل در کل باشد." 
بیان کرد. در اوج ھدف پدر    از این ر نسبی پدر و پسر را نمی توان واضح تر درک درست از اقتدا 

بیایید ھوشیارانھ   اکنون. بھ حد اعال خواھد رسانید را  پدر   اقتدار روی زمین، پسر  مردم   نسبت بھ 
بوده است. او   آسمانسال در  2000معنی این را ارزیابی کنیم. عیسی در حال حاضر نزدیک بھ 

 ) 4آیھ20 باب  (مکاشفھ  . سال بر روی زمین سلطنت کند 1000باید برگردد و 
  تا آن زمانپادشاھی را بھ پدر می سپارد،  عیسی مسیح ھزار سالھ،  کھ در پایان سلطنت تا زمانی 

(با فرض اینکھ بازگشت  !در زندگی جاوید خود جالل و شکوه یافتھ استسال  3000حدود 
حال، او باید پادشاھی را بھ پدر بسپارد! اطاعت پسر   در ھر  سرورمان در حوالی این قرن باشد)

"  جالل یافتھ از خدای پدر را نمی توان بھ وضوح بیان کرد. زیرا این خدای پدر است کھ در نھایت 
 است.  کل"  کل در 
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 پسر  خاستگاه ♣
فرشتھ ای با    بھ زبان ساده در انجیل لوقا توضیح داده شده است. مسیح  عیسی نحوه بوجود آمدن
از نسل داوود پادشاه بود،   و  خداترس در اسرائیل و باکره  کھ دختری  مریم،  بر پیام جالب توجھی 

 ظاھر شد: 
، پسری  اینک آبستن شده، خداوند با توست... قرار گرفتھ ایکھ بسیار مورد لطف  بر تو ای"سالم،

پسر   ، و بود. او بزرگ خواھد نھادبھ دنیا خواھی آورد، و نام او را عیسی (نجات دھنده) خواھی 
خدای متعال خوانده خواھد شد.خداوند خدا تخت پادشاھی پدرش داوود را بھ او عطا خواھد  

 ) 33تا28آیات1باب(لوقا  را ھرگز زوالی نخواھد بود."   فرمود.پادشاھی او 
با لحظھ ای درنگ و تأمل شوکی کھ بر اثر شنیدن این کلمات تعجب برانگیز بر مریم وارد   بیایید 

سال قبل   900بیش از  خداوند از قولی کھ زنی دانا و با ایمان بود و بخوبی   او شده را درک کنیم! 
را بھ خاندان    داوود جالل پادشاھی  این اساس کھ پسری از نسل  بر  . آگاه بود داده بود  اوود بھ د

این ھمان مسیحایی بود کھ  اسراییل باز خواھد گردانید و باعث آشتی بین خداوند و آنھا خواھد بود.
مادرش بود. قرار بود فرزند او بر تاج و تخت    و در واقع مریم از مدت ھا قبل انتظارش می رفت، 

 ! نماید جلوس داوود 
شخصی خداترس بھ نام  اگر چھ مریم با  از شنیدن این پیام مریم بکلی گیج و مبھوت شد! پس 

اسرائیل نامزد شده بود، اما آنھا ھنوز ازدواج نکرده بودند و تا زمانی کھ آنھا   یوسف از خاندان بنی
رایط  با توجھ بھ ش مریم از فرشتھ می پرسد   !ازدواج نکرده بودند، امکان تولد فرزندی وجود نداشت

   احتا پاسخ داد:صربھ او ؟ فرشتھ چگونھ امکان پذیر است این وعده تحقق  من
مقدس    ،مولود"روح القدس بر تو نازل خواھد شد و قدرت تعالی بر تو سایھ خواھد افکند. پس آن 

 ) 35آیھ 1لوقابابپسر خدا نامیده خواھد شد" (و 
یوسف، شوھر آینده او پدیدار شد بھ ما می  تصویر کامل تری از موضوع آنچنان کھ بر انجیل متی 

یوسف برای سرباز   رویداد بارداری مریم از روح القدس قبل از ازدواج او با یوسف اتفاق افتاد. دھد.
اما   زدن از تعھد خود در ازدواج با مریم خود را محق دانستھ بود و دالیل توجیھ کننده ای داشت!

 داشت:  فرشتھ ای از جانب خداوند برای او پیامی
از گرفتن زن خویش مریم مترس،زیرا آنچھ در بطن وی قرار گرفتھ است  یوسف، پسر داوود،" ای 

 ) 21و 20آیات1باب1:20(متی  ." او قوم خود را از گناھانشان نجات خواھد داد.از روح القدس است 
بھ پایان می    یمت  گفتھاین با  این داستاناز این رو یوسف فھمید کھ این کودک باید مسیح باشد. 

 " بھ حقیقت پیوندد.نبی گفتھ شده  بزبان«ھمھ اینھا انجام شد تا آنچھ از خداوند   رسد:
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  ای اینک، باکره "   استناد می کندسال پیش گفتھ شده است  700اشعیا کھ  متی بھ پیشگویی ھای 
  معنیباردار خواھد شد و پسری بھ دنیا خواھد آورد. و نام او را عمانوئیل خواھند خواند کھ بھ 

 ) 23و22 ات(آی." خدا با ماست " 
سرنوشتی   بھ مریم و یوسف حاوی مھمترین اخبار بود. قرار بود فرزندی با اظھارات خداونداین 

بزرگ متولد شود، زیرا او نھ تنھا برای ھمیشھ بر تخت داوود سلطنت خواھد کرد، بلکھ "مردم  
کودک بھ وضوح تاکید شده   پدیداری  منشا  در اینجا بھخود را از گناھانشان نجات خواھد داد". 

با قدرت شگفت انگیز روح اقدس مریم باردار  مریم باید مادر باشد، اما یوسف پدر نیست. ؛است
خواھد شد" و پسر او "پسر   آبستن  ای "باکره خواھد شد تا شگفتی آفرین شود!بھ عبارتی دیگر

 باکره است. از دختری کتاب مقدس درباره تولد مسیح  شفاف از  یخدا" نامیده خواھد شد. این تعلیم 
 

 سی، پسر انسان عی ♣
ی  بی میل با کراھت و ،است نسل انسانگاھی اوقات این واقعیت کھ عیسی، پسر خدا، بھ طور کامل از 

مانند ذات انسان با تمام ضعف ھایی کھ دارد  او را اگر ذات کنند کھ می شود. برخی فکر می   پذیرفتھ
 بدانیم او را تحقیر نموده و در بی گناھیش جای شک و تردید خواھد بود!  

در مورد منشأ و نحوه ی پیدایش  او  در اینجا دوباره باید بھ شواھد کتاب مقدس رجوع کنیم. ما قبالً 
. پولس  است چنین پسر مریمپسر خدا و ھماو : بھ استناد کتاب مقدس بھ وضوح صحبت کردیم 

 بھ غالطیان می نویسد، چنین می گوید:  ھ ای کھخطاب در رسول 
کھ از زنی زاده شد و زیر شریعت   اما چون زمان مقرر بھ کمال فرا رسید،خدا پسر خود را فرستاد " 

 ) 4آیھ4غالطیان باب( بدنیا آمد..." 
بھ این معنی است کھ او یک مرد اسرائیلی بود کھ تحت شریعت موسی   زیر شریعت بدنیا آمدن
 بھ ما می گوید:  دلیلش را   زندگی می کرد. پولس 

زندگی می    قوانین شریعت). یھودیان تحت  5" (آیھ  باز خرید کند.تا آنھا را کھ تحت شریعت بودند   " 
اگر گناه نمی کردند  می کرد زیرا و مجازات  محکوم  در ھنگام گناه کردن  کھ آنھا را ، شریعتیکردند

با انجام مأموریت  آمد تا بتواند  برآنھا  از درون خود عیسی  نیازی بھ داشتن قوانین شریعت نداشتند! 
"با  دھد کھ چگونھ عیسی باید رسالھ عبرانیان توضیح می  آنھا را بازخرید کند و رستگار سازد. 

برای کسانی باشد کھ باید پسران و   "  نجات " بانی شد، تا بتواند کامل می ذاب " رنج و ع تحمل 
شوند  می   مقدسو آنھا کھ   مقدس می سازد کسی کھ (عیسی)  " دختران خدا باشند. بھ ھمین دلیل 

یعنی از یک ماھیت ھستند. این ھمان چیزی است کھ وی در   " ."  از یک تبارند.  (وفاداران) ھمھ
 اعالم می کند: " فرزندان" با عنوان  مرتبھ ادامھ با اشاره بھ پسران و دختران این  
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:  2(عبرانیان از آنجا کھ فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینھا سھیم شد..."  " 
 ) 14تا10

"گوشت و   یعنی از ماھیت عیسی دقیقاً شبیھ بھ ھمنوعان خود، این یک اعالم صریح است کھ  
 می گوید:  دلیلش را بھ ماخون" بود. نویسنده در ادامھ 

مقام کاھن اعظمی    دربتواند "از این رو الزم بود کھ او در ھمھ چیز شبیھ برادران خود شود تا  
او خود ھنگامی کھ آزموده  ا زیر  رحیم و امین، در خدمت خدا باشد و برای گناھان قوم کفّاره کند.

 )18و 17(آیھ  شد، رنج کشید، قادر است آنان کھ آزموده می شوند را یاری رساند." 
الزمھ پذیرش قربانی بزرگی ھمچون عیسی مسیح در ازای بخشش گناھان آدمیان  بھ طور خالصھ، 

  ت آنھا آمده بوداین بود کھ قربانی می بایست ذات و طبیعتی مشابھ مردمی داشتھ باشد کھ برای نجا
و برای اینکھ در مقام کاھن اعظمی مھربان قرار گیرد الزم بود تمامی وسوسھ ھای انسان را تجربھ  

 بیان شده است:   15، آیھ 4 بابدر   ین شفافیبھ ھم  موضوعاین  کند.
، بلکھ کسی است کھ از ھر  با ضعف ھای ما ھمدردی کند  ما چنان نیست کھ نتواند "زیرا کاھن اعظم

   حیث ھمچون ما وسوسھ شده است، بدون اینکھ گناه کند." 
انسان تجربھ می کند را  ھایی را کھ تمام وسوسھ  مسیح   با این حال، برای پذیرش این ایده کھ عیسی

او را  اگر. برخی فکر می کنند کھ ، اکراه زیادی وجود دارد متحمل شده است  بھ معنای واقعی کلمھ
می کرده است بھ نوعی اور ا تخریب کرده  بھ معنای واقعی کلمھ احساس وسوسھ  اینگونھ بدانیم کھ  

  بزرگ است.  اما این یک اشتباه  و حرمتش را شکستھ ایم و از مقام معصومیت ساقطش کرده ایم!
و مرگ عیسی مسیح حقیقتی شگرف  تجسم یافتھ است کھ الزم است، توجھ خود   زندگی  در تجربھ

   نحوه ی تولد پسر خداوند بدینگونھ بود؟ چرا ھ آن معطوف کنیم. را ب 
پاسخ  عبارات زیر   شرح  ؟چھ طرح و نقشھ ای را دنبال می کرد آوردن پسرش بھ این دنیا   با وندخدا

 : روشنی بھ این پرسش ھا خواھد بود
 فرشتھ خداوند خطاب بھ یوسف می گوید: 

زیرا او قوم خود را از گناھانشان   عیسی خواھی نامید، او پسری بدنیا خواھد آورد و تو او را " 
 ) 21آیھ 1باب" (متی نجات خواھد داد.

بھ  خداوند محبت خود را اما ) " 29آیھ1باب" (یوحنا گیرد.جھان می را ازبره خدا کھ گناه   است "این
بیشتر، اکنون  ما اینگونھ ثابت کردکھ وقتی ما ھنوز گناھکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.پس چقدر  

بواسطھ او از غضب نجات خواھیم یافت. زیرا اگر ھنگامی  ،کھ توسط خون او پارسا شمرده شده ایم
کھ دشمن بودیم، بواسطھ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون کھ در آشتی  

   ) 10تا8آیات5 باب (رومیانھستیم، بوسیلھ حیات او نجات خواھیم یافت." 
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با انجام مأموریت خود  ،مسیح  این است کھ عیسی  می توان دریافتکھ از این سخنان  پیام روشنی 
قرار بود خود را قربانی کند تا بتواند گناه را از میان بردارد    زیر نظر دستان نیکوی پدرش خداوند،

ھمان  این کار بزرگ  و با نجات دادن مردان و زنان از گناھانشان ، آنھا را با خداوند آشتی دھد.
رستگاری نیاز  ھمانگونھ کھ کتاب مقدس می گوید، ما بھ "نجات" و   رستگاری در مسیح است. 

ً  ؛داریم زمانی کھ    کھ پولس رسول خواھد بودھمانگونھ  بھ  زیرا در غیر این صورت وضعیت ما دقیقا
 گفت:  آنھابھ  خطاب  افسسیان شناختی از کتاب مقدس نداشتند 

"  بسر می بردید.  جھان این  شما بدون مسیح بودید... بدون امید و بدون خدا درکھ "در آن زمان 
 ) 12آیھ2باب(

صدق می  مورد ما نیز   دراین حکم  در صورت جدایی ما از عیسی مسیح ،  ، حکم ویرانگری!عجب 
عیسی  انجیل نباید   بھ ھمین دلیل است کھ  بدون ایمان بھ مسیح امیدی برای نجاتمان نیست.  ؛کند 

زندگی    بلکھ اگر خواھان  باشد،در دسترس غیر ضروری بھ عنوان یک وسیلھ ما در زندگی   مسیح
 مرگ ھستیم، باید بھ آن بھ عنوان یک ضرورت حیاتی بنگریم.  فرار از سرنوشتجاویدان و  

 
 کار حیاتی مسیح  ♣

  آن را اینگونھ نامید.)   (اگربتوان شود!کھ باید حل  بر می خوریم  ی" مشکل" بھ  در اینجا 
بشر نمی تواند خود را از عواقب گناه، یعنی مرگ نجات دھد. با این حال، خدا "مایل نیست  

" (دوم پطرس  .کھ کسی ھالک شود" در واقع او مایل است "ھمھ انسانھا نجات یابند 
، زیرا  حال، او نمی تواند گناه را نادیده بگیرد درعین) 4آیھ2باب؛ اول تیموتائوس 9آیھ 3باب

  . و از عدالت او بھ دور است  این بھ معنای کنار گذاشتن قدرت عادالنھ خود در جھان است
تا مردان و زنان  کرد و بر آن غلبھ کرد  تقبیح ،   تشخیص دادبھ گونھ ای را  گناه   باید  پس

رؤیت  را آموزه ھای کتاب مقدس  بتوانند  از صمیم قلب  پس از تطھیر کردن خود از گناه،
بھ  از جانب خود و  او کھ  یک ناجی نیاز دارندبھ  انسان ھا  کنند و حقایق آن را درک کنند. 

کھ برای دستیابی بھ آن ضعیف و   آنچھبھ  ، زنان و مردان را قادر سازد تاآنھا نمایندگی از 
القدس خود متولد شده   پسر یگانھ خود را کھ با قدرت روح  ،بنابراین خدا ناتوانند برسند. 

تمام    ی کھپسر   را در نظر می گیرد. است  انساناست و در عین حال بھ طور کامل از نژاد 
خود،   بھ تمایلنھ   او کھکند، کند، اما قاطعانھ آنھا را رد می را تجربھ می  انسانی ھای وسوسھ 

ولی باید بھ این نکتھ  ھر چند او انتخاب شده ی پدر بود . شود پدر انتخاب می   بھ تمایلبلکھ 
حیاتی اذعان داشت و ضرورت دارد درک کنیم کھ عیسی مجبور بھ انجام این کار نبود او  

خدا او را مجبور بھ انجام   نیز با تمام وجود و از صمیم قلب مایل بھ انجام خواست پدر بود.
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ن خلق شده  ه است کھ عیسی مسیح از قبل برای این کار در آسمابدینگونھ نبود  آن نکرد ، یا
 : آمده استرسالھ عبرانیان   در  ھمانطور کھ  باشد.

از این رو خدا، خدای تو ، تو را بیش از   و شرارت را دشمن،" تو پارسایی را دوست  می داری 
   )9آیھ 1عبرانیان باب( ھمقطارانت بھ روغن شادمانی مسح کرده است." 

است   گوشت و خون  با ذات و طبیعتی انسانی کھ ھمان، انسانبنابراین، مسیح بھ نمایندگی از نژاد 
؛ و چون خودش بی گناه  غلبھ کرده بود، بر گناه نیز غالب شد بھ ھمانگونھ کھ قبال بر وسوسھ ھا

را    وده ب شدانسان  شکست اولیھ را کھ منجر بھ سقوط و  بود توانست بھ عنوان قربانی تقدیم شود 
محکوم    را  گناهعدالت خود  با کھ  وند . مرگ او بر صلیب کفاره گناه انسان بود. پس خداجبران کند 

با فراوانی فیض و محبتش   و با بازخرید گناھان بواسطھ قربانی شدن عیسی مسیح  کرده بود، اکنون 
و بخشش گناھان ھمھ کسانی شد کھ اعمال او را در عیسی   بندگانشسبب آمرزش گناھان و آشتی با

اگر عیسی بھ عنوان  کھ  داشت باید بھ این نکتھ توجھ مسیح تصدیق نموده و بھ او ایمان دارند.
در طول زندگی خود بھ عنوان   دراینصورت  داشت، می وجود   آسمانقبالً در  خداوند بخشی از 

و دیگر از جانب او نیازی   قرار می گرفت  آن آگاھییر  تحت تأث " قطعا بھ بطور کامل عیسی ناصری" 
؛ دیگر  می دانست کھ قیام و اعتالی باشکوه او حتمی است بھ انجام کاری نمی بود، در این صورت 

نھ نیاز داشت و نھ می    دیگر او اراده و میل او برای تحمل این ھمھ رنج و عذاب معنی نداشت. 
خدا در مواجھھ با بزرگترین فشارھای طبیعی برای خشنود   اطاعت از در با اراده و میل خودتوانست 

 . داشتھ باشد انتخاب حق  و خدای پدر   ساختن خود
،ضرورت دارد این حقیقت  درک کنیم را  ،اگر بخواھیم کار خداوند را در مسیح برای رستگاری خود

 نی است را درک کرده باشیم. طبیعت و ذات عیسی مسیح از گوشت و خون و جسما را کھ 
   

 قدس الروح   ♣
وارد الھیات   ھنگامبسیار دیر  عنوان قسمتی دیگر از خداوند، بھ  " روح القدس"  آموزه دکترین یا

اعالم  " خدا" تثلیث قرن چھارم و پنجم شد. این آخرین مورد پس از پدر و پسر بود کھ بھ عنوان 
بھ اعتقاد  . و  ھیچ اشاره ای بھ آن نشده استرسوالن  یا مبانی اعتقادی اولیھ   نامھدر مرامشد. 

 بعدی است.   اتتفکر  حاصل ھ ھای نیقیھ و آتاناسیان،  اعتقادنامآن در  درج  ، برخی از مراجع ذینفوذ
بر اساس مفاد  است.   معنی آن در تثلیث از تر  بسیار متفاوت کتاب مقدس   معرفی "روح القدس" در

قدرت و تأثیری است کھ خداوند بھ وسیلھ آن بھ اھداف خود می  مندرج در کتاب مقدس روح القدس  
و در نتیجھ آفرینش ھای مختلف بھ وقوع   ." روح خدا بر روی آبھا حرکت می کرد " رسد. در آغاز 
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در  حیوان،  یا انسان و  اعم از  ، ھمھ موجودات زندهزندگی   آمده استمزامیر   در کتاب پیوست.
 : دستان خداوند است

، آفریده  یفرستروح خود را می چون  گردند. میرند و بھ خاک خود باز می گیری، مینفسشان را می " 
 ) 30و29آیات104مزامیر باب (  ." کنیشوند و روی زمین را تازه می می 

پیام ھای خود را از  انبیاء قدیم   در عھدمی کند.   ھمھ آنھا را جاودانھاو با روح خود در زندگی  
و    آنھا انسان ھای مقدس! این پیام ھاحاصل تراوشات ذھنی آنھا نبود.کردند،جانب خدا بیان می 

 ) 21آیھ 1باب (دوم پطرس بودند کھ بوسیلھ "روح القدس" ھدایت می شدند. برگزیده خداوند
قدرت خود یعنی  او را بھ  وند "خداسخنان و معجزات بزرگ عیسی مسیح نیز بھ این دلیل بود کھ 

 ) 38آیھ10باباعمال رسوالن " (مسح کرده بود روح القدس  
نمی توان آیھ ای را یافت کھ از روح القدس بھ  روح القدس  اعمال توصیف  کتاب مقدس در  در  

 .  یاد شده باشدیک شخص  عنوان
 

 بازنگری برخی از متون کتاب مقدس  ♣
  مسیح  کھ عیسی  بیانگر این مطلب نیست عھد جدید متون برخی از  بر اساس آموزه ھای تثلیث،  آیا

کسانی کھ چنین   اگر چھ ؟ آسمان بھ زمین آمده استاو از  و  وجود داشتھ است،  آسمان از قبل در 
انگیز  نکتھ شگفت  اما، بر اساس چند متن موجود در کتاب مقدس اظھار نظر می کنند؛دیدگاھی دارند

در  ھر چند  مورد می رسد.   بوده و بسختی بھ بیش از شش بسیار کم این آیات کھ تعداد  ستجااین
  ی از این موضوع داشت بررسی مختصر  تنھا می توان یک، نوشتھ ی پیش روی اثر کوتاھی مانند

کتاب مقدس  راستای سایر متون در  این موضوعبرای نشان دادن چگونگی درک   شرح زیر،اما
 کفایت می کند. 
(پیدایش   " بسازیم...و شبیھ خودمان   خدا گفت: انسان را بھ صورت خود "  -1

از عھد عتیق است کھ گاھی در حمایت از   نادر این یکی از عبارات  )26آیھ 1باب
کھ  اینجاست آموزه تثلیث مطرح می شود. با این حال، واقعیت قابل توجھ 

عبری دریافت کردند،  یعنی  یھودیان، کھ نوشتھ ھای عھد عتیق را بھ زبان خود،  
آنھا بھ  ،، بلکھ در واقع دقیقاً برعکس نمی دانندتثلیث   را بھ معنی از این آیھ  ھرگز 

برای ھر یھودی در بررسی آموزه ھای کلیسا  ند. رداراسخ ی واحد اعتقاد خدا
 آموزه تثلیث ھمیشھ مانع بزرگی بوده است. 

بجای واژه "خداوند"    )  یکی از نام ھای خداوند در عھد عتیق  ( " الوھیم"    از واژه  فوق  عبارت در  
در رایج ترین   ،  بکار می رودمعنای مفرد یا جمع  بھ ھر دو  استفاده شده است.  این کلمھ کھ 
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برای او  و اختیار او  در اما گاھی اوقات برای کسانی کھ  ؛ شکلش برای خود خدا استفاده می شود
کھ رھبران قوم    اسرائیلمنتخب  داوراندر مورد  برای مثال. نیز اعمال شده است عمل می کنند

(خروج   " گورا دشنام م  داوران "  :می کردند نیز استفاده می شود داوری بنام خدا  و  بودند 
 )  28آیھ22باب

می شوند اما از آنجا   خطاب "(خدایان)الوھیم"   با واژه    قوم داوران از کتاب مزامیر 6و1لذا درآیات  
  از 5 آیھ  ) در7(آیھ   "  .) "مثل انسان ھا خواھند مرد 2(آیھ  " .کھ آنھا "بھ ناحق داوری کرده اند 

شده است   آفریدهتر از فرشتگان (الوھیم)"    کم  اندکی است کھ انسان "  آمده ر ، یم امز  کتاب8باب
  آیات  در این راستا) نیز مشاھده کرد. عبرانیان کتاب  2باب  از 7 این آیھ را عینا می توان در آیھ (

  چنان کھ مشاھده شد،  البتھ  بھترین روش برای درک فرشتگان است.  نقل شده فوق از کتاب پیدایش
آیھ در عھد  یک ھایی از  بخش بھ   ھیچ اشاره روشنی بھ تثلیث در ھیچ موردی وجود ندارد. اگرچھ 

دریافت و نھ در   معنای تثلیث  از آننھ می توان  ، اما کھ در زیر آورده می شود استناد می کنندجدید 
   . قرون اولیھ از آن در این باب استفاده شده است

 ) 1آیھ  1باب"در ابتدا کلمھ بود ...." (یوحنا  -2
یونانی  (کلمھ) بجای واژه واژه از یوحنای رسول استفاده  در اینجا بسیار مھم است کھ بفھمیم

logos    نھ بر اساس  باید پاسخ خود را  کھ آرای عمومی بر این استامروزه  ست. چھ معنا بھ
بزبان عبری  ھای عھد عتیق کتاب تفکرات  اساسھای فیلسوفان یونانی آن زمان بلکھ بر اندیشھ 

 .   جستجو کرد
بھ کار   وندخود خدا بطور ویژه برای " حکمت" و  " کلمھ" دینی و نوشتار یھودیان،  اتدر تفکر

 قابل توجھ در مورد "حکمت" وجود دارد:   ونیمت  سلیمان از کتاب امثال 8باب   . دراست گرفتھ شده 
در   مرا   ... خداوندمشورت و خردمندی از آن من است ...  ھمخانھ ام ھوشمندی ، با  کھ حکمتم "من

،  شکل گرفتم. من از ازل،  تولد بخشید قدیم،   پیش از کارھای خود در زمان ھای، یشآغاز راه خو
آنگاه کھ آسمان ھا را استوار ساخت  و افق را بر سطح ژرفا نشان  .  پیش از آغاز جھان در ابتدا، 

بر مطالب مشروحھ می توان بھ آیھ زیر   عالوه   ) 23،27-12،14،22(آیھ   بودم .گذاشت، من آنجا 
 اشاره کرد:  نیز 

 ). 6آیھ33باب امیر بھ کالم خداوند آسمانھا ساختھ شد..." (مز " 
. در  " می باشد logos"  واژه  معادل      "کلمھ"  واژه  یونانی ، ) Septuagint(  نسخھمزامیر   در

بھ عنوان نام     )  کلمھ (  معادل واژه  ) memra(  " ممرا"    واژه    زمانآن در آرامی  بھ زبان تفاسیر 
 . ھ استبھ کار رفت  وندخدا
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زمان خود مورد استفاده فعلی قرار داشت، یوحنا نیاز  در   در فلسفھ یونانی  " لوگوس" از آنجایی کھ 
فکری است کھ در    "،لوگوس" داشت کھ معنای واقعی مکاشفھ کتاب مقدس را بھ آن بدھد. بنابراین 

نشان دھنده حکمت خداوند است کھ   منصھ ظھور می رسد.   بھ سپس  نقش می بندد و ذھن ابتدا در 
است. بھ  اوند بیانگر ذھن خد  " کلمھ"  واژه براین ھدف او بیان شده است. بنا  طرح و نقشھ و در

آنچھ خدا بود،  " ، یا ھمانطور کھ انجیل جدید انگلیسی می گوید: " کلمھ خدا بود" ھمین دلیل است کھ 
 و اراده اوست.  وند خداذھن اھمیت واقعی   ؛  " کلمھ بود
پسر  "   کھ ن) و عیسی، پسر خدا، متولد شد. ای14آیھ1باب(یوحنا  "   . کلمھ جسم شد " بنابراین 

کامالً غیر منطقی    !است دارای شکل جسمانی " کلمھ " واژه نیست، بلکھ  دارای شکل جسمانی" 
یوحنا را بھ این معنا تفسیر   لمھ" کواژه " را فرض کنیم و سپس  " خدای پسر" است کھ ابتدا وجود 

نشان دادن آن بودیم، آموزه ھای کتاب مقدس ھیچ حمایتی از چنین    صدد کنیم. ھمانطور کھ در 
 آموزه ای نمی کند. 

بلکھ آمده ام تا اراده فرستنده   ،فرود نیامده ام تا بھ خواست خود عمل کنممن از آسمان "   -3
 ) 38آیھ6باب(یوحنا  "   خویش را بھ انجام رسانم.

(قدرت خداوند   ا روایت تولد او بھ ما می گوید کھ او ب  ؟  "  از آسمان نازل شد  " عیسی بھ چھ معنا 
روح  " دخالت مستقیم  بر اثروجود آمد. او متعال) "روح القدس " کھ بر مریم مادرش وارد شد ب 

از آنجاییکھ روح القدس یک عطیھ آسمانی از جانب   متولد شد. ست وندیخداکھ ھمان قدرت   " القدس
  آسمان"از بگوید منحصر بفرد   این شکلبھ ، نسل بشر  او می تواند در مقایسھ با  ،خداوند است

نتیجھ این مداخلھ آسمانی این بود کھ او توانست بھ تفاوت بزرگ خود با یھودیانی کھ   " .آمده است 
کھ   از نامھ خود می گوید  18تا14در آیات   یعقوب رسولوقتی  ادعای او را رد می کردند اشاره کند.  

 دھد:سرنخ ارزشمندی بھ ما می  اودو حکمت وجود دارد،
آمیز    صلح ست ، کھ"از باال"  حکمتی کھ دیگری و  است نفسانی و اھریمنی  کھ  ، یزمین  حکمتی یکی  

. اولی تفکر طبیعی ذھن انسان است کھ خواستھ ھای خود را  ستو پاک و سرشار از پارسایی
برای  بھ صراحت می گوید کھ او   مسیح  . عیسیاوندیست خد اندیشھذھن و  ی دوم و  برآورده می کند 

(حکمت زمینی) بلکھ برای انجام اراده کسی کھ او را فرستاده   ده است انجام اراده و تمایل خود نیام
 پس می تواند بھ یھودیان بگوید:  است آمده است (حکمت از باال) . 

 ) 23آیھ8باب"شما از پایین ھستید، من از باال ھستم (یوحنا 
 ) 9آیھ14یوحنا باب "ھر کھ مرا دیده است، پدر را دیده است" (

انسان را بھ شکل    خداوند  نظر بھ اینکھ  ؛عیسی و خدا یک شخص باشند  معناست کھاین نھ بھ این  
و از آنجا کھ    ،پسر خداوند نیز ھست داشتن این امتیاز،خود آفرید و عیسی مسیح عالوه بر 
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بر اساس این گفتھ ھا کھ از مستندات کتاب   ، علی ایحالمأموریتش انجام خواست خداوند پدر است
  حکمت پسر کامالً منعکس کننده ذھن و کھ  ن گفت کھ منظور این آیھ این است می توا،  مقدس است 

می باشد؛ یعنی ھر چھ می کند و می گوید تو گویی رودر روی خدای پدر ایستاده ای و او را می  پدر  
 بینی و از او می شنوی. 

  از آغاز جھانبھ ھمان جاللی کھ پیش   جالل ده، تو نیز مرا در حضور خویش ، ای پدر، اکنون"  -4
در   ) 24و5 آیات17  باب(یوحنا پیش از آغاز جھان مرا دوست می داشتی." از نزد تو داشتم...زیرا 

عنوان توانست پیش از اینکھ واقعاً بھ است کھ چگونھ عیسی می  مطلب   اینجا مشکل ما درک این 
اقعیت این است کھ  و  یک فرد مستقل وجود داشتھ باشد، مورد احترام و محبت پدر قرار گرفتھ باشد.  

 بھ زمان ناشی می شود.  نسبت  نگاه محدود مادرک و  از  درک این آیھ مشکل
آن خط   بر روی متمایز ی  نقاط  با رویدادھای جداگانھ  کھ است راست   گذر زمان برای ما مانند یک خط

موسی، داوود،  نسبی در زمان ابراھیم،  زمانی را بطور  مکانھای اگر قرار بر این بود کھ . قرار دارند 
 دانیال، مسیح و رسوالن را نشان دھیم، باید چیزی شبیھ بھ این بدست آوریم: 

 

  ابراھیم
سال قبل  1800

 از میالد 

  موسی 
  سال  1400

قبل از  
 میالد    

 داوود
سال     1000

 قبل از میالد    

 دانیال
    سال قبل 600

 از میالد     

  عیسی مسیح
  قبل و پس از  

      میالد  

  رسوالن 
        وسال پس ازمیالد  50

              غیره

 
ای دیگر بھ جایگاه  توانیم بھ گونھ . ما نمی رسیدنظم ظاھری  بھ این ترتیب می توان بھ یقین بھ یک 

یت  محدود  دلیل  بھ  این درک ما از زمان بر خالف درک نامحدود خداوند  آنھا در تاریخ فکر کنیم. اما
، چون فاقد علم غیب  نداریم و ھیچ آگاھی از آینده  ماست. ما ھیچ آگاھی از گذشتھ ھای دور  ذھنی 

با علم    . اما ذھن خدا مشمول این محدودیت ھا نیست. قدرت ذھن او بی نھایت است. اومی باشیم
ما نمی توانیم   ،ست کھ از موقعیت ھای گذشتھ یا آینده آگاه باشد. بنابراینقادر ادرستی ب غیب خود 

شبیھ   ، باید ، لذابرای درک بیشتر آن  نشان دھیم راست    زمان را با یک خطدرک خداوند از گذر 
 بھ آن نگریست:نمودار زیر 
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نداشت و داوود حدود چھار  اکنون می دانیم کھ موسی قبل از ابراھیم وجود با مشاھده این نمودار،

قرن قبل از دانیال می زیست. اما در نمودار ما خدا مرکز قوس است. فاصلھ او با ھمھ آنھا یکسان  
  مدتھا قبل از تولد آنھا  بھ ھمان اندازه است. "فاصلھ" ما نشان دھنده آگاھی بی نھایت خداست. او 

پیش    ھا راآن  قادر استاو  ھند بود.خواھر یک از این افراد در چھ زمان و مکانی کھ   می دانست
با علم غیب  کند. بنابراین پدر   پیشگویی آنھا  آینده درباره  تجسمی جسم کند و بھ صورت م  روی خود

می دانست کھ پسر قبل از اینکھ واقعاً بھ دنیا بیاید و بھ عنوان یک شخص جداگانھ  الیزالی  خود 
توانست آنچھ را کھ در نھایت از  کند، چھ نوع شخصی خواھد بود. او می  وجود داشتن شروع بھ 

  و  "جالل" دھدرا خود  "  سر پیگانھ " پیشاپیش پسر خود،   و  ریزی کنددھد، برنامھ طریق او انجام می 
 رس رسول می گوید: تپ  در این راستا .ورزد  عشق" "  بھ او

(اول   " او پیش از آفرینش جھان انتخاب شد اما در این زمان ھای آخر برای شما ظھور کرد." 
 )  20آیھ1بابرس تپ

شادی می کرد کھ  "پدر شما ابراھیم  : آمده است  بھ یھودیان مسیح خطاب  گفتار عیسیدر  ھمچنین 
ابراھیم باشد، من ھستم"   نکھ آاز  پیش و آن را دید و خوشحال شد...  روز مرا ببیند،

   ) 58تا56آیات8باب(یوحنا
  او بھ واسطھ زمین  " ھمھ طوایف  ھا، مشتاقانھ منتظر آمدن کسی بود کھ ابراھیم با دریافت وعده 

خود او   " ھمان یکی"  منظور از عیسی می دانست کھ  ) 3آیھ12باب(پیدایش  "  برکت خواھند یافت 
 . است  تر  ابراھیم ارجح از حتی  وند،خدا  نظر در  خودشست و ا
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و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا ھمھ چیز    مسیح" صورت خدای نادیده است عیسی "  -5
، و   بواسطھ او آفریده شده،آنچھ در آسمان و آنچھ بر زمین است،او پیش از ھمھ چیز وجود داشتھ 

ھمھ چیز در او قوام دارد. کلیسا کھ اجتماع ایمانداران است بھ مثابھ بدن و عیسی مسیح بھ مثابھ  
سر این بدن است.او سرآغاز و نخست زاده از میان مردگان است، تا در ھمھ چیز برتری از آن او  

   )19تا15آیات 1باب (کولسیانباشد." 
کمک بزرگی بھ درک این موضوع است.   قرار گرفت،کھ اخیرا مورد بحث خداوند کھ  غیب اصل علم 

  در اینجا پولس رسول بھ شدت بر موقعیت برجستھ مسیح در ھدف خدا برای جھان تأکید می کند.
چنین  بھ قرنتیان رسول در سخنان خود خطاب بود؟ پولس   " شکل خدا" بھ بھ چھ معنا مسیح  عیسی  

 : می گوید
  ، نور از میان تاریکی بتابد  تا کھ بھ نور فرمان داد خداست... خدایی  صورت مجسممسیح... عیسی " 

(دوم  تا شناخت جالل خداوند در چھره مسیح ، ما را منور سازد."   خود را در دلھای ما تابانید نورِ او 
   ) 6تا4آیات4باب قرنتیان

"، کھ از   نور معرفت جالل خدا "  در چھره خود زیرا او .  است " صورت مجسم" بنابراین مسیح 
نور درخشان یا   وندی یک خدا وشکوه  جالل در اینجا  ویژگی ھای شخصیتی او بود را بروز داد. 

قدوسی و رحمانی و حقیقی خداوند   شخصیت  انعکاسی از ھمان نیروی معجزه آسا نیست، بلکھ 
 ھمانطور کھ یوحنا می گوید:  است.
  پر از فیض و راستی.   شایستھ آن پسر یگانھ کھ از جانب پدر آمد،  نگریستیم، جاللجالل او  بر "ما 

   ) 14آیھ1"(یوحناباب
پس عیسی تصویر خدا بود. نھ بھ عنوان یک ماکت فیزیکی، بلکھ بھ عنوان انعکاس روح پدرش،  

 بود.  در فیض و حقیقت 
عھد جدید بھ  " نامیده می شود. عنوان "نخستین" دو بار در  نخست زاده ھمھ خلقت  او در اینجا " 

او اطالق می شود زیرا او اولین عضوی از نژاد بشر بود کھ از مردگان بھ سوی جاودانگی  
کسی باشد کھ از   نخستین "مسیح باید  مردگان،  از میان "عیسی مسیح... نخست زاده برخاست:

او فرزند ارشد از برادران بسیار  "...  ).23آیھ26بابخیزد..." (اعمال رسوالن می مردگان بر میان  
جاودانھ شده است.  ، آفرینش جدید موجودات   نخستین) عیسی 29آیھ 8باب" (رومیان  باشد. 

ای کھ بھ عیسی  ھمان وعده  وارث محسوب می گردند؛   "وارثان" از  ایمانداران فعلی بھ مسیح با او  
 ) 17آیھ 8باب(رومیان   مسیح داده شده است.
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   را داشتھ باشید کھ عیسی مسیح داشت:"ھمان طرز فکر   -6
بلکھ خود را خالی کرد و ذات   او کھ ھم ذات خدا بود، از برابری با خدا بھ نفع خود بھره نجست، 

غالم را پذیرفت و بھ شباھت آدمیان درآمد.و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خوار ساخت  
 ) 8تا5آیات2باب(فیلیپیان حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید."  و تا بھ مرگ،

 :  از طرح این موضوع این بوده است کھکلی پولس رسول  بدون شک منظور  
از خود   نشان دھند کھ سرورشان عیسی مسیح ھمان فروتنی ذھنی را از خود،  پیروان مسیح باید 

کھ   مسیح اظھار نظر می کند،   یدر مورد برخی از ویژگی ھای تجرب رسول . سپس پولس  دادنشان 
 شده است.  ارائھ مشاھدات او تفسیرھای مختلفی  از

 مشکلی را مطرح می کند:   " خدا شکل بھ اصطالح " 
؟ این نمی تواند بھ  قرار می داداستفاده   موردبھ چھ معنا  " صورت یا شکل " را رسول پولس  

باشد، زیرا عیسی در میان مردم بھ عنوان موجودی جاودانھ   یا جسمانی "  فیزیکی "  معنای صرفاً 
 این کلمھ را دوباره بھ کار می برد:   ،اھر نشد. پولس در آیھ بعدظ
ھنگامی کھ عیسی در برابر شاگردان زانو زد تا پاھای آنھا را   خدمتگزار گرفتن بخود " شکل " 

  در این مأموریت  او گفت :"  وظایف خود را در این مقام بھ عنوان خدمتگزار عھده دار شد. بشوید،  
در مقابل پیروانش با اقتداری کھ از جانب   خود،  مأموریت ابراین، عیسی در  بن .  م آمدبرای " خدمت" 

  او عمانوئل بود،خداوند پدر بھ او عطا شده بود، بنام پدرش در برابر پیروان خود  صحبت می کرد.
 ". ست "خدا باماعمانوئل یعنی 

مصادره کرده باشد   ربوده و  را برای خود   " خداوندی"  عنوان  ، او در اینجا بھ عنوان کسی کھ 
بلکھ این برابری عطایی   ،شمرده نمیشود و یا اینکھ برای بدست آوردن این مقام تالش کرده باشد

  گرانبھاست کھ خداوند در مقابل جان افشانی و فداکاری ھای عیسی مسیح بھ او ارزانی داشت.
 ھمانطور کھ پولس می گوید:

تا بنام عیسی ھر   نیز او را بھ غایت سرافراز کرد و نامی برتر از ھمھ نام ھا بدو بخشید،خدا پس " 
کھ عیسی مسیح   ، در زیر زمین، و ھر زبانی اقرار کند بر زمین و  در آسمان، زانویی خم شود،

 ) 11تا9آیھ2فیلیپیان باب( خداوند است، برای جالل خداوند پدر." 
وندی  خود خدا  اقتدار اشتراک در باید  ،برابری کھ پولس در ذھن داشتھشاید فکر کنید کھ این 

در شرایط مطلق نیست، زیرا  نسبی بوده و این یک برابری  باید دانست کھ  اما  ؛ محسوب گردد 
  جاللشکوه و "...   نتیجھ گیری می کند و می گوید: ھمھ این ترفیعات برای 10در پایان آیھ پولس 
   است.  خدای پدر"  دادن بھ 
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کند. اگرچھ بھ نظر   " دریافت" گوید: عیسی سعی نکرد بھ اراده خود این اقتدار عالی را پولس می 
  در باغ عدن قابل توجھ است. حوااین موضوع وجود ندارد، اما مشابھ ارتباط لفظی  می رسد ھیچ 

کھ اگر از این میوه ممنوعھ بخوری نھ تنھا نخواھی مرد بلکھ شبیھ خداوند نیک و   مار را این گفتھ  
عیسی مسیح در برابر خداوند   حوا در اینجا باآدم و بد را تشخیص خواھی داد را باور کرد.موقعیت 

و آدم نیز از او پیروی    را نگرفت بلکھ بھ نحوی با ترفند خود ربود  خداوند پاداش حوا  . یکسان بود
و پاداش را بھ روش خود دریافت   ند حوا بھ روش و اراده و میل خود عمل کرد آدم و  بنابراین . کرد
او نھ تنھا در دعای خود در باغ   د.اما عیسی مسیح اینگونھ نبود و بدینسان عمل نکر ند. کرد

تو    و اراده خواستبھ اراده من، بلکھ بھ نھ   " جتسیمانی  بلکھ در سراسر عمرش  می گفت : 
بدین  " . و خوار ساخت عیسی "خود را خالی کرد  د،یآبر می  آیات فوق ھمانگونھ کھ از  "  بینجامد.

گرفت. او در میان مردم نھ بھ عنوان شاھزاده  " (یا برده) بھ خود خدمتگزارشکل یک  "  معنی کھ، 
بنده   " ای کھ حق پرستش دارد، و نھ بھ عنوان فرمانروای مسح شده خدا بر جھان، بلکھ بھ عنوان

کھ توسط اشعیا پیشگویی شده بود، حرکت کرد. پولس آن را چنین بیان کرد:  "  خداوند  

او ثروتمند بود، اما بھ خاطر شما فقیر  "شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را می دانید کھ اگر چھ 
 ) 9آیھ8باب شد تا از فقر او ثروتمند شوید" (دوم قرنتیان

 " یکسان"  ولی باشد   "  مشابھ " نمی تواند بھ معنای  " مثل "  واژه ی   "او شبیھ آدمیان آفریده شد.
او در  "  در توضیح این مطلب اینگونھ است: عھد جدید، اکید شھادت  ھمانطور کھ قبالً دیدیم،  باشد،ن

. با آنھا در گوشت و خون و تجربھ و تمام وسوسھ ھای آنان  آفریده شدھمھ چیز شبیھ برادران خود 
 )15آیھ4وباب17و14آیا2 باب (عبرانیانشریک بود."  

بھ عنوان یک انسان خلق شدن  ھمسانی می باشد: " در شکل و ھیبتی   کلمھ "شبیھ"، گویای این 
ھای عھد جدید مطابقت دارد. عیسی  آموزه سایر  کامالً با   شد، پیچیده کھ تا حدودی  بحثاین   " است.

امیال شخصی را در  تمام   در مقام و موقعیتی بی نظیر پسر خداست، اما او کامالً انسان است. او
و   می اندیشد شکوفایی خود کنار می گذارد. با فروتنی خود بھ رستگاری دیگران غرور و  جھت

 واقعی می شود.  ایماندارانالگوی ھمھ 
 
 ) 28آیھ20باب(یوحنا "  خداوند من و خدای من "  -7

بھ واقعیت    عیسی مسیحو پھلوی ھا دست  حفره ھایی در، کھ با مشاھده  این سخنان توماساغلب 
این  ما باید اما   " .  کھ "عیسی خداست  کنند بھ عنوان دلیلی نقل می  را  متقاعد شد، او رستاخیز 

می توان پاسخ خود را در آموزه ھای کتاب مقدس  در باره نام ھای  ؟  چگونھ درک کنیمگفتھ او را 
    اعالم کرد:  با این واژه ھا موسی نام خود را بھ اسرائیل بوسیلھ  خداوند   خداوند پیدا کرد. 
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پایدار در محبت برای ھزار   دیر خشم و آکنده از محبت و وفا، "یھوه ، یھوه، خدای رحیم و فیاض،
و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما تقصیرکار را ھرگز بی سزا نمی گذارد..."( خروج   پشت،

 ) 7و6آیات34باب
چیزی  آنعلوم می شود کھ نام خدا توصیفی از خود بھ عنوان یک موجود اخالقی است. این از اینجا م
 داد. نیز می توان را بھ دیگری  ھا "   نام است. این "  وند خداشبیھ ذات و طبیعت است کھ 

 : می کند ببینیدخطاب بھ بنی اسرائیل  در بیابان زیر را کھ خداوند  متن  
در طول راه از تو نگھبانی کند و تو را بھ مکانی   فرستم تا می اپیش تو  ای را پیشاینک، من فرشتھ " 

او را بھ خشم میاور   از او برحذر باش و بھ سخنانش گوش فرا ده.  کھ برایت آماده کرده ام برساند؛
 ) 21و20آیات23باب(خروج   زیرا نافرمانی شما را نخواھد آمرزید؛ چرا کھ نام من در اوست." 

قرار  او   در میان قوم بنی اسرائیل جانشین خداوند باشد.فرشتھ قرار بود  ، توجھ شایان متندر این 
. او برای  معرفی شدنام خدا  بھ  . در واقع فرشتھ کند  داوریو آنھا را   بگویدبود کالم خدا را بھ آنھا  

بھ نظر    وقتی می بینیم کھ خداوند برای یکی از فرشتگانش این مقام عطا می کند،آنھا خدا بود. حال 
 : بھ این متون توجھ کنید مقامی قائل است؟  احترام شما برای پسرش چھ

من    ..خدای حقیقی، و عیسی مسیح را کھ فرستادی... تنھا   ،این است حیات جاودان، تا تو را و " 
پدر  ای ) آشکار ساختم... رسوالن(  آنان کھ از جھانیان بھ من بخشیدی ) نام تو را بر مسیح   (عیسی
  آنان را بھ قدرت نام خود کھ بھ من بخشیده ای حفظ کن، تا یک باشند، چنانکھ ما ھستیم."  مقدس،
 ) 11 و 6 و 3 آیات 17 باب (یوحنا

   ) 30آیھ10باب"من و پدرم یکی ھستیم..."(یوحنا
از وحدت ذھن و روح با پدر برخوردار بود، بھ طوری کھ می توانست  مسیح  عیسی   می بینیم کھ  

از دیدگاه رسوالن   بھ این دالیل ،    )14آیھ9باب (یوحنا دید، پدر را دیده است" بگوید: "ھر کھ مرا 
در   ، شرحاین  با  عیسی مسیح در جایگاه خدا بود و بیانگر کالم خدا و حقایق و احکام خداوند بود.

آموزه  من و خدای من" با    خداوند"  : کھ می گوید گفتار توماس   ، بنابراین او خدا بود.  ، آن جایگاه
 سازگار است.  مطابقت داشتھ و  خود خداوند ھای

و آنھا را بھ نام پدر و پسر و روح القدس تعمید    سازیدپس بروید و ھمھ امتھا را شاگرد " . 8
   )19آیھ28باب   (متی  " دھید.

مورد بحث قرار  "نام"   واژه ی  ، زیرا دوباره بھ این مورد در مرحلھ بعدی راحت است  پرداختن  
و فرمولش   شدهشاید بعضی فکر کنند این ھمان تثلیثی است کھ از جانب عده ای ادعا .خواھد گرفت 

واقع ھدف   و در    در صورتی کھ اینگونھ نیست و این برداشتی بھ اشتباه است !رایج شده است
) در قدوسیت،  34نام پدر ھمان است کھ قبالً (در خروج  خداوند از رستگاری در سھ فاز است.  
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او کھ در زیر  در پسر آشکار شد،  بھ خواست پدر  ناماین   و  توصیف شده است.  حقیقت و رحمت او 
ش موجبات نجات ھمھ کسانی کھ پیام او را می شنوند و  با فداکاری  ،کرد می  پدر زندگی   چتر عدالت  

  روح القدس  کھ ھمان  روح پدر، ،  آن پسر   را فراھم می کند. بھ او ایمان می آورند و تعمید می گیرند 
)    یعنی خدا (  " ذھن روح" خود، سپس در انعکاس عملکرد  بکارگیری مقتدرانھرا ابتدا در است 

در   نام وجود ندارد.در اینجا سھ اگر اندکی دقت بخرج دھیم متوجھ خواھیم شد کھ آشکار کرد. پس 
پیام اوست و  پسرش کھ در جایگاه او وحامل   ایمان بھحقیقت اعتراف ایمان بھ خداوند یکتا و

روح القدس کھ   ایمان بھ  می باشد و ھمچنین واسطھ نجات ھمھ مردم بھ شرط پیروی از فرامینش  
تنھا یک    قدرت الیزال خداوندی در انجام تمامی امور پروردگار است. در نتیجھ متوجھ می شویم کھ

مطابقت  عھد جدید  آموزه ھایبا  آموزه نام وجود دارد، زیرا ھمھ مظھر خدای یگانھ است. این 
 سازگار است.  داشتھ و

 گوید: می   ش اما در مورد پسر" . 9
از این رو   ...  پادشاھی تو عصای عدل و انصاف استعصای   ،است  جاودانھتو  پادشاھیای خدا، 

  باب  (عبرانیانخدا، خدای تو ، تو را بیش از ھمقطارانت بھ روغن شادمانی مسح کرده است . 
در   رسول توجھ داشتھ باشیم. ن رسالھ عبرانیان باید بھ اھمیت ھدف در باب آغازی  ) 9و8آیات1

جالل و  اکنون او از طریق پسر خود کھ او را  خود سخن می گفت ؛گذشتھ خداوند از طریق پیامبران 
پسر از فرشتگان بزرگتر   اکنون  . می گویدتا در دست راست خود بنشیند، سخن  داده است  برتری

  خداوند در پادشاه منصوب  او خدا ھستند، اما پسر "نخست زاده" خداست، آفریده ھایاست. آنھا 
   کتاب مزامیر در این باره حائز اھمیت است:  89 باب  از 27آیھ  پیشگویی توجھ بھ  . است آینده  زمان
  )27(آیھ   فرزند ارشد خویش خواھم ساخت، رفیع ترین در میان پادشاھان جھان."  او رانیز "من 

ببینید چگونھ بھ شخصیت پسر مھر  این پادشاھی پسر در نقل قول عبرانیان در باال ذکر شده است. 
 تأیید میخورد:  

دلیل بود   اینگناه متنفر بود". بھ  شرارت و را دوست داشت و از و راستی و پارسایی او عدالت " 
 کھ خداوند او را برتری بخشید. 

  شرح فوق بھ  بار دیگر ، بھ پسر (الوھیم)  "  خدا"  واژه خطابِ  توصیھ می گردد، برای دانستن دلیل 
بر اساس   مراجعھ کنید.،  "  الوھیم"  گوناگون واژهکاربردھای  ) در رابطھ با 1مندرج در بند (

، در  می شوداسرائیل و فرشتگان استفاده داوران در مورد  واژه از این  یتوضیحات داده شده وقت 
 . جای ھیچ شک و تعجب و ابھامی وجود نخواھد داشتکاربرد آن در مورد پسر 

با این حال، آنچھ بسیار مھم است، نحوه نقل قول رسول است: از آنجا کھ پسر عدالت را دوست  
"بنابراین خدا، خدای تو، تو را مسح کرده است...". بنابراین،  داشتھ و از گناه متنفر بوده است، 
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خدای  "  ، تری وجود داردممکن است عیسی در زبان کتاب مقدس خدا خوانده شود، اما خدای بزرگ 
(فیلیپیان  کھ اقرار بھ خداوندی عیسی مسیح نیز برای جالل و شکوه خداوند پدر است."  " پدر
   )11آیھ 2باب
آنھا از میان می   ست!تو اندست صنعتخداوندا، تو در آغاز زمین را بنا نھادی و آسمانھا "  -10

روند اما تو بر جا می مانی! آنھا ھمھ چون جامھ کھنھ و مندرسی خواھند شد! آنھا را چون ردایی  
ا  و جامھ ای دیگر جایگزین آنھا خواھند شد.اما تو ھمان ھستی و سالھای تو ر  در ھم خواھی پیچید،

 ) 12تا10آیات1باب(عبرانیان   پایانی نیست." 
  د بھ مفا، کھ باید بھ عنوان یک کل خوانده شود تا  کتاب مزامیر است  102آیات برآمده از باب این 

   :تسلی می یابد  سپس با آیات زیراز رنج ھای خود می نالید،  نویسنده مزامیر. آن پی ببرید 
  بر خواھی خاست و بر صھیون شفقت خواھی کرد...  ماند... تو"ای خداوند، تو تا ابد پایدار خواھی  

)  15-12(آیھ   از جالل تو "  و جمیع پادشاھان زمینخواھند ترسید پس امت ھا از نام خداوند  
ملت ھا  "  مسلط خواھد شد.در آن ھنگام کھ بر ملتھا  بار دیگر اراده خداوند می بینیم کھ    بنابراین ما  

 ) 22(آیھ  وند را ستایش کنند." و ممالک گرد ھم آیند تا خدا
این فکر   باسپس از مصائب خود بھ عنوان یک بنده وفادار خدا صحبت می کند، اما   نویسنده مزامیر 

 کھ خدا خالق ابدی ھمھ چیز است، آرامش می یابد: 
تو از   ست!ھانسل  تا جمیعسالھای تو ای کھ ، نیمھ عمرم برنگیر گفتم، ای خدای من، مرا در " پس 

 ). 25و24 ات (آی  ." توست  اندست صنعت ھا و آسمان  نھادیزمین را   بنیانقدیم  
جدیدی فرا خواھد رسید کھ تمام   زمان   نویسنده مزامیر بھ روشنی بیان می کند کھ:اندیشھ کلی 

فرزندان خدمتگزارت قرار و آرام    زمانی کھ "  ، آن پادشاھان زمین نام خدا را تجلیل خواھند کرد
 ) 28آیھ102بابر یما (مز نان در حضور تو استوار خواھند شد." خواھند گرفت، و نسل ای

جاودانھ و برتری   اقتدار ذاتی ودر مورد   جامع  تفکری عبرانیان، متن در  عیسی مسیح شاگرد 
  ،خداوند آن را در مورد پادشاھی پسر، "نخست زاده  کھ ارائھ می دھدبر زمین و ملل را  وندخدا

فرمانروای پادشاھان زمین" بھ کار برده است. . پولس در کولسیان می گوید، وقتی خدا جھان را  
جدید حکومت   آسمانھا و زمینِ دراز طریق پسر است کھ  . آفرید، او این کار را با نظر پسر انجام داد

اقی خواھد  عادالنھ برقرار خواھد شد. از آنجایی کھ پسر اکنون جاودانھ است، حکومت او تا ابد ب
 ماند. "سالھای او شکست نخواھند خورد". 

را برای ما  آموزه ھای کلی کتاب مقدس در ھماھنگی با ویژه ی  نیاز مبرم بھ درک   متوناین  درک 
وارث ھمھ    کھ برتری پسر  در بر گیرنده  عبرانیان 1 باب  محتوای تمام مضمون   متصور می سازد.

این باب بھ ھمین معنا درک   12تا10بر این اساس آیات بندگان خدا است. و  بر فرشتگان است،چیز
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ی  تحت فرمان خدا نیز   انجام داد، پسرنوینی را   آفرینش آسمانھا و زمین   زمانی کھ خداوند  میشوند. 
ھنگامی کھ پسر انسان با شکوه و جالل خود بھ ھمراه ھمھ فرشتگان بیاید، بر    " پدر خواھد بود. 

 )31آیھ 25باب(متی  د خواھد نشست." تخت پر شکوه خو
 

 نتیجھ  ♣
 :  پرداختیماست   بر روی زمین انجام شده کنون کھ تا  بحثی بزرگترین    بھدر چند صفحھ ما 

از چنگال مرگیست کھ در نتیجھ گناه آنان دامنگیرشان شده، و   انسانرھایی نژاد   ھدف خدای آسمان
خواستار پیوستن دوباره بھ خانواده خداوند از طریق یگانھ فرزند دلبند او می باشند، تا بدینطریق از  

عضویت در خانواده آدم و حوای گناھکار رھایی یافتھ و دوباره بھ عضویت خانواده خداوند کھ بی  
مردمانی کھ نام مرا برخود دارند."  و تبدیل شوند بھ :   " پی دارد در آیند. مرگی و جاودانگی در 

ویژگی ھای اصلی آن ھدف بھ وضوح بیان شده است. نیاز  در کتاب مقدس   )12ایھ9(عاموس باب
از ابتدا در طرح و نقشھ خداوند   ،کھ کمتر از یگانھ فرزند دلبند خداوند نباشد بھ نجات دھنده ای 
 و خداوند از قبل آن را پیش بینی کرده بود.  وجود داشتھ است 

 
 "مسیح حکمت خدا..."  ♣

جانشین آنھا، بلکھ نماینده  بھ عنوان باشد تا نھ  انسانکامالً از نژاد ، آن پسر    ضرورت داشت تا
اراده پدرش را  خواست وخواستھ ھای طبیعی خود، انجام امیال و کامل آنھا باشد. او با کنار گذاشتن 

، و عیسی بھ عنوان کفاره  زمین، بر ذات بشر چیره شدیعنی   برگزید. بنابراین گناه در قلمرو خود 
" از آن زمان،  .  زدود جھان  را از گناه   ،وند"بره خدا .نھاد  گناھان  جان خود را بر روی صلیب 

 یافتند.   از طریق اورا  وند آشتی با خدا راه  گناھان واز  آمرزش  راه   ایماندار مردان و زنان 
و محل  . ما از نظر مکان و زمان با ایام عیسی و در حال انجام استکھ این کار بزرگ ھنوز  ا؛شگفت

قادر بھ درک و فھم و  ھنوز  وندیخدا واسعھ ی  فاصلھ داریم. با این حال، در رحمت وقوع شھادتش 
ز طریق کتاب  . این دانش و درک و فھم را تنھا ا  دانستن آنچھ او و رسوالنش می گفتند ھستیم 

  صادقانھ و این صفحات گرانبھا توجھ جدی ودست یافت. مقدس و نھ در جای دیگر می توان بھ آنھا
را   دیگر کجاجز کتاب مقدس  می طلبد، چرا کھ    نسبت بھ آن صمیمانھ ما را در احترام و تواضع 
  بھ یقین کالم کتاب مقدس از زمان گذشتھ در عھد عیسی مسیح  و  داریم کھ بتوان بھ آن رجوع کرد؟ 

   " . استکالمش حیات جاوید  "    زیرا ، خواھد بود تا زمان پادشاھی خداوند راھنما و راھگشا بوده و
 مترجم : تفضل روحانی خالری    ♦                                                      س      فرد پیر ♦


