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  پيش گفتار
  
  

اد به عبارت ديگر به ي .امتوانايي خواندن داشته ،تا آنجا كه به ياد دارم
كنم اين كار را با فكر مي .آورم كه چه وقت خواندن و نوشتن را آموختمنمي

نوعي كتاب مخصوص نوآموزان خردسال شروع كردم و از آن طريق توانستم 
ن كه چو ،من عميقاً مديون آن كتاب هستم .كلمات ساده را ياد بگيرمالفبا و 

 .و با اين وجود هيچ چيزي از آن به ياد ندارم .بنيان تمام مطالعات بعدي من بود
 ،اين كتاب كوچك نيز نوعي كتاب الفبا است و اميدوارم شما با خواندن آن

اين كتاب تمامي مطالبي را كه بايد  .مطالعات آينده خود را پايه ريزي كنيد
گويد و تنها با اين هدف نوشته شده كه شما را در ابتداي به شما نمي ،بدانيد

نا هاي مربوط به تثليث آشترين آموزهاين كتاب شما را با اساسي .راه ياري دهد
شود آن حس غريبي كه در برخورد اوليه با اين موضوع كند و موجب ميمي

شود از ميان برود و اين امكان را براي شما فراهم ا پيدا ميعميق در شم
آن هم پيشرفتي كه در ابتدا اصالً انتظار آن را  ،سازد كه پيشرفت كنيدمي

   .ايدنداشته
ناخت ش« شان را صرف باشد كه همة ما در زمره آناني باشيم كه زندگي

  )  3:  6 ك هوشع .( ر .نمايندمي» خداوند و تعاقب او به جد و جهد 
  
  

  استوارت اوليوت 
  1979 ،ليورپول
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  فصل اول
 تو چه قدر عجيب و عالي هستي! ،خداي من

  
  
  

خدا « شد كه بايست با اعالم اين موضوع شروع مياين كتاب مي
توان اثبات نمود و نه نيازي به اما اين موضوع چيزي است كه نه مي .»هست 

حقيقتي محض و بي چون و چرا  ،خدا داند كه وجودهر انساني مي .اثبات دارد
پرستي در درون خود جويي و خدانوعي حس خداانسان به صورت فطري  .است
 ،كند و در باطن خويش به آن وقوف داردچيزي كه در دل خود حس مي ،دارد

مانده از آن زمان كه انسان با خدا در تماس بود و قانون او را اطاعت حسي باقي
هم حسي از اين قانون را با خود دارد كه در تشخيص انسان هنوز  .كردمي

توان از وجود چنين نمي ،گذاري نباشدتا قانون .شودخوبي و بدي ديده مي
هر دو از  ،آسمان باال و پيرامون ما ،عالوه بر اين .حسي از قانون سخن گفت

 خدايي« گويد وقتي كسي مي .گويندالوهيت و قدرت ابدي خدا سخن مي
   .گيرد كه خود به واقعيت آن واقف استمداً حقيقتي را ناديده ميتع» نيست 

توانيم به شناخت بسيار چه به كتاب مقدس رجوع كنيم مياما چنان
در اين كتاب خدا خود را به انسان  .تري از خدا دست يابيمبيشتر و عميق

ما چه او از چه نياز داريم درباره او بدانيم و هر آنمكشوف نموده و هرآن
هاي كتاب مقدس از جانب خدا تمامي كتاب .خواهد بر ما آشكار كرده استمي

لقدس انويسندگان كتب مقدس چنان از روح .اندهستند و از او سرچشمه گرفته
 .كه نقشه و نظر خدا را دقيقاً به رشته تحرير درآوردند» الزام و الهام يافتند « 

دس و گمان ردرگم باشيم يا به حديگر مجبور نيستيم بنشينيم و سكلماتي كه 
 او خود را به ما شناسانده ،در كتاب مقدس .گونه استمتوسل شويم كه خدا چه

  .است
  

  روح
  

)  24 :4( يوحنا  .گويد كه او روح استخدا در كتاب مقدس به ما مي
او ناديدني است و كسي هرگز خدا را نديده  .او فاقد جسمي مانند بدن ما است

توان با حواس خدا را نمي .) 16ـ  15 :6 تيموتائوستواند ببيند ( اول يا نمي
درست است كه در كالم  .بشري احساس نمود يا او را وزن كرد و اندازه گرفت
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 ،دهان خدا و نظاير آن سخن به ميان آمده ،گوش خدا ،خدا گاهي از چشم خدا

ادراك  ناتوان و هاتي هستند براي روشن شدن فكراما اين عبارات تنها تشبيه
نود شدعاهاي قوم خود را مي ،بيندضعيف ما مبني بر اين كه خدا همه چيز را مي

توان به تصوير خدا را به هيچ طريقي نمي .شناساندو خود را به مردمان مي
كشيد يا به نمايش گذاشت و او ما را از هر كوششي براي به تصوير كشيدن و 

  .) 4 :20خروج مجسم نمودن خود منع كرده است ( 
به هر حال بايد دقت كنيم و هميشه به ياد داشته باشيم كه خدا روح 

يم تصور كن» چيزي « به عبارت ديگر نبايد خدا را به عنوان  ،شخصي است
خدا  .بدانيم» شخص « بلكه بايد او را  ،توانيم او را توصيف كنيمكه نمي

نام عبري  يهوه .است» يهوه « ها ترين آنهاي متعددي دارد كه معروفنام
او با  .ترجمه شده است» خداوند « كه در كتاب مقدس معموالً خدا است 

وج اند ( خراو ناميده شده» دوست « اند كه ها ارتباط دارد و كساني بودهانسان
سخنان او را  ،از همان نخستين صفحه كتاب مقدس .) 23 :2يعقوب  ،11 :33
بدين طريق به طور مرتب  .يابدادامه ميخوانيم و اين تا آخرين صفحه مي
اگر خدا صرفاً نيرو يا قدرتي بود  .پذير استشناخت خدا امكانآموزيم كه مي

   .بودممكن مي چنين شناختي غير ،كه هرگز قابل توصيف نباشد
  

  بسيار عظيم 
  

هيچ گونه محدوديتي در او نيست و هيچ چيز  ،روح است» خدا « چون 
 :40عياء مقايسه كرد ( اشو هيچ كسي نيست كه بتوان به او شبيه نمود يا با او 

18 (.  
خدا همه جا بوده و هست ( اول  ،چون سخن از مكان به ميان آيد

آيا كسي خويشتن را در جايي «  .) 10ـ  7 :139؛ مزمور  27 :8پادشاهان 
مگر من آسمان و زمين را مملو  .مخفي پنهان تواند نمود كه من او را نبينم

خدا هميشه در همه جا  .) 24 :23ارميا » ( كالم خداوند اين است  ؟سازمنمي
د نباي .جا نباشدحضور دارد و هيچ مكاني در آسمان و زمين نيست كه او آن

لكه ب ،سمت از كائنات تنها بخشي از خدا حضور داردتصور كنيم كه در هر ق
خدا با تمام عظمت  .تماميت خدا در هر جايي در آسمان و بر زمين حضور دارد

 .و جالل و اقتدار وجود خويش هميشه و در هر نقطه از كائنات حاضر است
ذهن ناقص و ادراك فاني ما قادر به فهم  ؟گونه چنين چيزي ممكن استچه

فاني قادر به درك باقي و محدود قادر به شناخت  .عظيم نيستاين حقيقت 
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ه چتوانيم انجام دهيم اين است كه به آننامحدود نيست ! تنها كاري كه مي

آوريم و با حيرتي سرشار از ستايش نموده ايمان بي خدا دربارة خود مكشوف
  سر تعظيم فرود آوريم !

؛ حبقوق  28 :40خدا سرمدي است (اشعيا  ،نظر باشدچه زمان مدچنان
تنها اليموت و  .) 2 :90مزمور » ( تو خدا هستي  ،از ازل تا ابد«  .) 12 :1

خدا در ابديت ساكن است و «  .) 16 :6 تيموتائوسجاودان او است ( اول 
اين  .) 12 – 11 :1؛ عبرانيان  15 :57اشعيا » ( هاي او را پاياني نيست سال

آغاز هر چيزي از او است و همه وجود خود را  .ز ادراك ما استنيز فراتر ا
هميشه بوده و  ،»هست « او  .اما خود او را آغازي نيست ،مديون او هستند

اين است مفهوم آن عبارت ظريفي كه غالباً در بعضي از مراسم  .خواهد بود
 ،ي نيستلدر او هيچ تغيير و تبدي .»پايان دنياي بي«  :رودكايسايي به كار مي

؛  6 :3زيرا او هميشه همان است ( مالكي  ،هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود
اما وجود خدا  ،وجود و بقاي همه چيز وابسته به خدا است .) 17 :1يعقوب 

او سرچشمه وجود خود  .وابسته به هيچ چيز و هيچ كسي جز خودش نيست
است ( » زنده خداي « هاي او به همين دليل است كه يكي از نام .است

كه هستم آن« ) و نيز به همين جهت است كه او خود را با نام  2 :7مكاشفه 
    .) 14 :3به موسي معرفي نمود ( خروج » هستم 

داند ( خدا همه چيز را مي ،جا كه سخن از علم و آگاهي استتا آن
» ( حكمت وي غيرمتناهي است «  .) 20 :3؛ اول يوحنا  5 – 2 :139مزمور 
آموزد و دانش تواند در يك زمان تنها يك چيز را بيانسان مي .) 5 :147مزمور 

گوييم هيچ جايي وقتي از علم خدا سخن مي .ما هميشه محدود و ناچيز است
زيرا او همه چيز را همان طور كه هست در آن  ،ماندبراي آموختن باقي نمي

درك اين  .ا و حكمت او را هيچ حد و حدودي نيستعلم خد .داندواحد مي
اما هيچ رازي براي خدا وجود  ،ها رازي ناگشودني استموضوع براي ما انسان

هيچ چيزي وجود ندارد كه  .هيچ چيزي نيست كه خدا آن را كامالً نداند .ندارد
خدا در مورد آن غافل يا مردد باشد و البته اين بدان معني است كه خدا را 

   .فريب دادتوان نمي
چه اراده كند به عمل خدا هر آن ،جا كه سخن از قدرت استتا آن

چه آن ،ها استخداي ما در آسمان«  :) 35 :4؛ دانيال  6 :135آورد ( مزمور مي
چه ارادة او هر آن .) 3 :115مزمور » ( به عمل آورده است  ،را كه اراده نمود

دوس چون خدا ق .ر آن تصميم گرفته استدر ذات خود ب ،بر انجامش تعلق گيرد
چون  .آوردكند و به عمل نمياراده نمي ،چه پاك و درست استاست جز بر آن
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ري هر تغيي .دهدهرگز تغيير و تبديلي در خود نمي ،او از هر جهتي كامل است

 ،اشداگر تغيير به سوي بهتر شدن ب .گيرددر بهتر شدن يا بدتر شدن صورت مي
 ،است كه خدا قبالً كامل نبوده و اگر به سوي بدتر شدن باشدگر اين بيان

درست است كه خدا گاهي روش برخورد خود با  .يابدكامليت او نقصان مي
ولي اين موضوع به آن دليل است كه تغييري در آن  ،دهدها را تغيير ميانسان

 .ستامردمان روي داده و نه به اين معني كه گويا تغييري در او صورت گرفته 
ند تواشود و هيچ چيزي نميگمان كرده ميچه خدا بر انجامش اراده كند بيآن

چون تنها او خدا است و تمامي موجودات ديگر  .) 10 :46( اشعيا مانع آن گردد 
تواند در برابر ارادة او بايستد ( هيچ چيز و هيچ كس نمي ،مخلوقات او هستند

چه بزرگ و چه  ،چه در كائنات هستهر آن .) 35 :4؛ دانيال  19 :9روميان 
چه او در نظر گرفته و اراده هر آن .در خدمت اهداف او قرار دارند ،كوچك
  .) 11 :1رسد ( افسسيان چون و چرا به انجام ميبي ،نموده

 

  همتابي
 

 اما ،گر ذات وجودي خدا بودجا خوانديم بيانتمام مطالبي كه تا اين
و  ازلي ،همه جا حضور دارد ،كافي نيست كه بگوييم خدا روح شخصي است

ايي گونه خداو چه ؟اين خدا شبيه چيست .داناي مطلق و قادر مطلق است ،ابدي
» ( خدا نور است و هيچ ظلمت در وي هرگز نيست «  :او قدوس است ؟است

او پاك و كامالً عاري  .شخصيت خدا و ذات وي كامل است .) 5 :1اول يوحنا 
وضيح ت ،با تمام اين اوصاف .سخن و عمل بد و شريرانه است ،فكر ،از هر انگيزه

مخلوقات آسماني كه پيرامون  .باشدكاري بس مشكل مي» تقدس « دقيق 
وانند تباشند و با اين وجود نميتخت خدا هستند كامالً عاري از هر ناپاكي مي

 :ندگويديگر ميدائماً با بهت و حيرت به يك جالل و عظمت خدا را بنگرند و
تمامي زمين از جالل او مملو است  ،يهوه صبايوت ،قدوس ،قدوس ،قدوس« 

ف توصي» جليل قدوسيت « تعجبي ندارد كه خدا به عنوان  .) 3 :6اشعيا » ( 
همين ويژگي منحصر به فرد خدا است كه او را  .) 11 :15شده است ( خروج 

هاي خود از ساير مخلوقات جدا كرده و او را وجودي تماماً متفاوت با آفريده
تواند به چنين گونه ميانسان چه .) 25 :40؛ اشعيا  3 :99مزمور  ( نموده است

تر از آن چشمان او پاك .) 3 :24( مزمور  ؟خدايي نزديك شود يا به او برسد
  .) 13 :1است كه به بدي بنگرد يا به شرارت نگاه كند ( حبقوق 
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» ( هاي خود خداوند عادل است در جميع طريق«  :او عادل است

قانون وي براي  .) 5 :3) و هيچ تبديلي در اين نيست ( صفنيا  17 :145مزمور 
ناپذير عدل و انصاف استوار شده آفرينش جهان بر دو ركن اساسي و جدايي

هر سخني  ،كندخدا همواره به حق و راستي عمل مي .) 2 :97مزمور  است (
اش سرزنش توان او را براي داوريكند عادالنه است و هرگز نميكه بيان مي

 :51؛ مزمور  25 :18ناپذير است ( پيدايش زيرا عدالت او مطلق و خدشه ،نمود
داوري خواهد بخش است كه خدا و تنها خدا جهان را چه زيبا و آرامش .) 4

اهي گونه اشتبكرد ! اطمينان داريم كه داوري نهايي منصفانه خواهد بود و هيچ
ه چكس پاداشي كمتر يا مكافاتي بيشتر از آنهيچ .در آن صورت نخواهد گرفت

   .) 13 :96شايسته است از خدا نخواهد گرفت ( مزمور 
 ،يهوه«  .) 16,  8 :4( اول يوحنا » خدا محبت است «  .او محب است

خداوند رحمت كننده و «  .) 6 :34خروج » ( خداي رحيم و رئوف است  ،يهوه
االحسان است دير خشم و كثير« خداوند  .) 1 :51مزمور » ( بخشاينده است 

ميكا » ( دارد خداوند رحمت را دوست مي«  .) 2 :4؛ يوحنا  13 :2يوئيل » ( 
ر ناپذيقدوس كه عدالتش خدشهقدر عالي و باشكوه است ! خداي چه .) 18 :7

كند كه من براي باشد ! عدالت خدا ايجاب ميسرشار از محبت مي ،است
به جاي من مجازات مرا » گناهي بي« گناهانم مجازات شوم و آن هنگام كه 

خدا در محبت  .) 18 :3عدالت خدا به انجام رسيد ( اول پطرس  ،بر خود گرفت
ات نج« شيد و به همين دليل است كه او نقشة نجات مرا ك ،انتهاي خودبي

عدالت و  .) 10 :4را فرستاد تا جان خود را فدا سازد ( اول يوحنا » دهنده 
فت توان در خدا يابلكه هر دو را مي ،محبت هيچ تناقض و ضديتي با هم ندارند

   .و هر دو در كاري كه بر صليب صورت گرفت متجلي شدند
 .) 9 :145مزمور » ( گان نيكو است هخداوند براي هم«  .او نيكو است

ها در طبيعت انسان .) 68 :119مزمور » ( كني تو نيكو هستي و نيكويي مي« 
دهند كه جايي براي خدا در افكارشان نگذارند و راه خود بشري خود ترجيح مي

 انسان با اين ايده كه خدا بر زندگي .را در پيش گيرند و به ميل خود عمل كنند
دهد چيزهاي مورد عالقه خود او حكومت كند مخالف است و بيشتر تجيح مي

مردماني كه در واقع دشمن او با اين وجود خدا هر روزه به چنين  .را بپرستد
مود نچون احسان مي ،شهادت نگذاشتاو خود را بي«  .كندهستند نيكويي مي
هاي ما را از خوراك و ارانيده و فصول بارآور بخشيده و دلو از آسمان باران ب

 ،بارآور شدن محصوالت كشاورزي .) 17 :14اعمال » ( ساخت شادي پر مي
ز همه ا ،فوايد متعدد حيوانات و ساير چيزهاي نيكويي كه در جهان وجود دارد
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ولي  .) 17 :1؛ يعقوب  31 – 24 :104؛  12 :85جانب خدا هستند ( مزمور 

ابقاً شود كه سترين نشانه نيكويي خدا در رفتار او با كساني ديده ميبزرگ
منفور خود را ترك نموده و به جهت دشمن او بودند و حال افكار و اعمال 

 نيكو و غفار هستي ،زيرا تو اي خداوند«  .اندآمرزش به سوي او بازگشت كرده
 :او دانا است .) 5 :86( مزمور  »خوانند و بسيار رحيم براي آناني كه تو را مي

(  »اسم خدا تا ابداالباد متبارك باد زيرا كه حكمت و توانايي از آن اوست « 
وقتي زيبايي و هماهنگي خلقت خدا و پيچيدگي موجود در  .) 20 :2دانيال 
ال تو اع ،اي خداوند«  :گوييماراده ميبي ،بينيمترين مخلوقات او را ميكوچك

 »زمين از دولت تو پر است  .ايها را با حكمت كرده! جميع آنچه بسيار است 
برند و ها به كار ميها و استعدادهايي كه انسانمهارت .) 24 :104( مزمور 
ا خدحتي وجود دانايي و ادراك بشري و شيوة اجراي مقاصد  ،دهندتوسعه مي

همه وابسته به حكمت و دانايي خدا را حد و  ،از طريق عوامل مختلف و متعدد
زهي عمق «  :مرزي نيست و كامالً ماوراي قدرت تشخيص و ادراك ما است

قدر بعيد از غوررسي است احكام او و مندي و حكمت و علم خدا ! چهدولت
هاي وي ! زيرا كيست كه رأي خداوند را دانسته فوق از كاوش است طريق

يا كه سبقت جسته چيزي بدو داده تا به او باز داده  ؟هيا كه مشير او شد ؟باشد
 ،و او را تا ابداالباد جالل باد ،زيرا كه از او و به او و تا او همه چيز است ؟شود

  .) 36 – 33 :11روميان » ( آمين 
  

  ماوراي ادراك
  

گويد كامالً واضح چه خدا در مورد خود ميبينيم كه آنبنابراين مي
ا م .واال و عجيب است كه عقل انسان قادر به درك آن نيستقدر اما آن ،است
كار هاي او بسيار بلندتر از افزيرا افكار خدا و طريق ،توانيم آن را درك كنيمنمي

توانيم ببينيم كه حقيقت ما مي .) 9 – 8 :55باشد ( اشعيا هاي ما ميو طريق
 .ستممكن اگونه چنين چيزي توانيم توضيح دهيم كه چهولي نمي ،چيست

  تنها خدا  .اين براي فكر و ذهن محدود ما بسيار زياد است
يح تواند توضآيا هيچ انساني مي .تواند خدا را بشناسد و درك نمايدمي
اما بدون جسم وجود داشته  ،گونه ممكن است خدا به عنوان شخصدهد كه چه

همه  همواره و درتواند گونه تماميت خدا ميتوانيم بفهميم كه چهآيا مي ؟باشد
 پاياني وآغازي و بيتوانيم مفهوم بيآيا واقعاً مي ؟جا حضور داشته باشد

دا را دانايي مطلق خكوشيم مفهوم وقتي مي ؟تغييرناپذيري خدا را درك كنيم
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تواند بدون حس گونه خدا ميچه ؟شودآيا فكر ما مغشوش نمي ،درك كنيم
گونه خدا چه ؟ست دارد انجام دهدكند و دوچه اراده ميهر آن ،خودخواهي

   ؟نيكو و دانا باشد ،محب ،عادل ،كامالً قدوس ،تواند در آن واحدمي
خ پاسبي ،باشد» گونه چه« ي دربارة خدا كه همراه با كلمه سئوالهر 

افكار فاني و اذهان قاصر ما براي درك اين موضوع بسيار ناتوان  .ماندمي
 توان پاسخيباشند مي» چه « حاوي كلمه تي كه سئواالاما براي  .هستند

ها را در كالم مقدس خود مكشوف زيرا خدا پاسخ آن ،واضح و روشن يافت
توانيم كالم خدا را بخوانيم و سخنان او را درك كنيم و توضيح مي .نموده است

را  توانيم چگونگي آناما نمي ،توانيم بگوييم كه حقيقت چيستمي .دهيم
 هر .سازدآموزيم ما را غرق در تفكر ميدر كالم خدا مي چهآن .تشريح كنيم

سيم رچه بيشتر آن را مطالعه كنيم و در آن تعمق نماييم بيشتر به اين نتيجه مي
تر از اين نيست كه سر خوانيم هيچ واكنشي درستچه ميكه در مقابل آن

   .تعظيم فرود آورده او را پرستش كنيم
ازي خواهيم به آن بپردازيم روچك ميحقيقت تثليث كه در اين كتاب ك

 .تر و فراتر از تمامي چيزهايي كه بتوان در مورد خدا گفتاست بسيار بزرگ
در  .باشدگونه سه نيز ميهرگز نخواهيم توانست بفهميم كه خداي واحد چه

ونه گچه« پردازيم كه هرگز به اين موضوع نمي ،مواجهه با اين حقيقت عظيم
بلكه چون نوآموزاني فروتن در كتب مقدس »  ؟استچنين چيزي ممكن 

خوشحال هستيم و »  ؟خدا چه گفته است«  :پرسيمكنيم و ميجستجو مي
هاي بسياري در مورد خود بر ما مكشوف نموده و به كنيم كه او چيزشادي مي

كنيم كه اراده كرد بيش از اين چيز ديگري به ما حكمت كامل او اعتماد مي
خدا  اي كهتوانيم جز در محدودهكه نمين حقير و ناچيز هستيم ما چنا .نگويد

بلكه مخلوقات او هستيم و هرگز  ،ما نه همانند خدا .به ما اجازه داده وارد شويم
وانيم تهرگز نمي .چه را خدا بر ما مكشوف نكرده كشف نماييمتوانيم آننمي
استدالل با تمامي جا كه عقل و چه را خدا توضيح نداده بفهميم اما آنآن

   .ستايدشود و محبت ميايمان غالب مي ،ماندنيرويش درمي
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  فصل دوم
  .خدا واحد است

  
  تنها يك خدا 

  
  »  ؟چند تا خدا وجود دارد« 

  » .تنها يك خدا«  :پسر كوچك جواب داد
  » ؟دانياز كجا اين را مي« 
چون او آسمان و زمين را پر  ،زيرا تنها براي يك خدا جا هست« 

  »  .كندمي
تر از اين در كتاب مقدس تعليم داده تر و صريحهيچ حقيقتي واضح

در غير اين  .زنده و حقيقي وجود دارد ،تنها يك خداي واقعي :نشده است
افتاديم كه بيشتر از يك خدا وجود دارد و اين حتماً به اين تصور مي ،صورت

 هيچ خدايي غير از .كندپيوسته آن را رد مي موضوعي است كه كتاب مقدس
ها عموماً به چنين امري باور ندارند و چه در انسان .خداي واحد وجود ندارد

اما هيچ يك از  ،اندشماري ابداع كردهگذشته و چه در حال خدايان دروغين بي
   .خداي زنده نيستند ،خداي حقيقي ،اين خدايان

براي فرشتگان » خدا « كلمة  درست است كه در كتاب مقدس گاهي
ها مخلوقات روحاني ) و اين بدان جهت است كه آن 7 :97به كار رفته ( مزمور 

نين چعنوان خدا هم .تر نسبت به انسان دارندهستند كه مقامي واالتر و عالي
براي حاكمان و داوران نيز به دليل اقتدار آنان بر ديگران به كار رفته است ( 

ناميده شده ( » خداي اين جهان « شيطان يا ابليس نيز  .) 6,  1 :82مزمور 
) و اين به خاطر تسلط او بر دنياي شريري است كه آن را  4 :4دوم قرنتيان 

 «هاي مجازي كلمة اما همة اين عناوين و القاب كاربرد .به بند كشيده است
كتاب مقدس بر اين حقيقت اصرار دارد كه تنها يك خداي  .هستند» خدا 

   .حقيقي وجود دارد كه همان خداي واحد زنده است
- هاي اوليه زندگيپس همين بود كه به كودكان يهودي از همان سال

 ،اي اسرائيل بشنو«  :را بخوانند و حفظ كنند 4 :6شد كه تثنيه شان ياد داده مي
ترين ركن ايمان يهوديان بود كه اين اصلي»  .يهوه واحد است ،يهوه خداي ما

وانست تايماني كه هيچ شخص يهودي نمي ،عهد عتيق استوار شده بود بر پاية
يهوه خدا است و غير از او « دانست و ايمان داشت كه او مي .از آن عدول كند
   .) 35 :4تثنيه » ( ديگري نيست 
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 .ردباو هرگز زماني را كه معبد باشكوه سبيمان تقديس شد از ياد نمي

دم رو به سوي مر ،الني و مبرم به حضور خداسليمان پادشاه بعد از نيايش طو
يهوه خداي ما با ما باشد «  :ترين آرزوي قلبي خود را بر زبان آوردكرد و بزرگ

اي ه.. تا تمامي قوم.بود و ما را ترك نكند و رد ننمايدچنان كه با پدران ما مي
 60,  57 :8اول پادشاهان » ( جهان بدانند كه يهوه خدا است و ديگري نيست 

ت به بايسگر احساس هر يهودي بود كه ميگفتار سليمان به خوبي بيان .)
   .دنياي غافل شهادت دهد كه هيچ خدايي جز يهوه نيست

«  :انديشيد و سخناني كه خدا به او گفتاو به ايام نبي بزرگ اشعيا مي
 :ويدگپادشاه اسرائيل و يهوه صبايوت كه ولي ايشان است چنين مي ،خداوند

 .) 6 :44اشعيا » ( من اول هستم و من آخر هستم و غير از من خدايي نيست 
اسرائيل معرفي كرده خود را به عنوان پادشاه خداي كه اين كلمات را گفته 

دانستند كه در تأييد و گسترش يهوديان اين را رسالت بزرگ خود مي .است
مقدس  يات كتابقدر اين آاين حقيقت بكوشند كه خدايي جز يهوه نيست و چه

من يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من «  :گويدرا دوست داشتند كه مي
   .) 6,  4 :45اشعيا » ( .. من يهوه هستم و ديگري ني .خدايي ني

عيسي خود چنان پرورش يافته بود كه كتب مقدس عهد عتيق را بداند 
به  اعتراف .فشردميها پاي هاي آنو با تأكيد بر حقانيت آموزه ،و دوست بدارد

يگانگي خدا چيزي بود كه همواره و به صراحت بر زبان عيسي جاري بود ( 
دادند ( اول ) و حواريونش نيز آن را به روشني تعليم مي 32,  29 :12مرقس 
اي است يگانگي خدا آموزه .) 19 :2؛ يعقوب  :4؛ افسسيان  6 – 4 :8قرنتيان 

  .شودصراحت بيان مي كه در تمامي كتب مقدس به روشني و
  

  .خدا واحد است
را  4 :6عهد عتيق به زبان عبري نوشته شد و هرگاه يهوديان تثنيه 

 .چنان كه امروزه نيز چنين است ،گفتندخواندند با همان زبان عبري ميمي
« مفهومي فراتر از اين دارد كه » يهوه واحد است  ،يهوه خداي ما« جمله 

به اين معني كه خداي ديگري جز يهوه وجود » يهوه خداي ما يكتا خدا است 
او نه تنها »  .يهوه واحد است ،يهوه خداي ما« آري  .ندارد و او تنها خدا است

   .باشدخداي واحد مي ،بلكه اين يكتا خدا ،يكتا خدا است
«  :دگويلوئيس بركوف مي ؟هيم چه چيزي را بگوييمحواجا ميدر اين

ولي منظور او از اين جملة »  .خدا در وجود ذاتي يا ذات وجودي خود خدا است
توان مين .توان خدا را تقسيم نمود يا از هم جدا كرديعني نمي ؟فلسفي چيست
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ن هايي كمتر از خدا تصور نمود كه با كنار هم قرار داداو را چون زيرمجموعه

خدا را به وجود آورد ! او مانند صفحه پازل نيست كه با كنار هم گذاشتن  ،هاآن
قطعات آن به شكل نهايي دست يافت و نه مانند بدن انسان است كه از 

توان ابديت و تغييرناپذيري و قدرت نمي .هاي بسياري ساخته شده باشداندام
دا خ .خدا را به وجود آوردمطلق و قدوسيت را با هم جمع نمود و به اين ترتيب 

-يكناپذير و تفكاو تقسيم .هاي مختلف ساخته نشده استاز قطعات يا بخش

او واحد است و تماميت او ابدي و تغييرناپذير و قادر مطلق و  .ناشدني است
ي چه را باقتوان قدوسيت را از خدا گرفت و آنبه عنوان مثال نمي .قدوس است

او را  ،توانستيد تقدس خدا را از او بگيريدچه مينانچ .مانده كماكان خدا ناميد
   .زيرا تمام وجود او قدوس است ،كرديدنابود مي

جوهر « گويند خدا دانان دقيقاً همين است وقتي ميمنظور الهي
 »ذات « غالباً با كلمه » وجود « يا » جوهر « كلمات  .است» تغييرناپذير 

 كنيم منظورجوهر يا ذات خدا صحبت ميوقتي از  .ترادف معنايي كامل دارند
 .اين نيست كه خدا از چيزهايي ساخته شده كه يكي هم جوهر يا ذات او است

القدس پدر و پسر و روح» هم ذات بودن « ما در صفحات آينده در مورد 
صحبت خواهيم كرد و روشن خواهيم كرد كه منظور از اين عبارت اين نيست 

بلكه منظور اين است كه اين سه شخص هر  ،ها از يك جنس هستندكه آن
 هستي پدر نيز ،تمامي هستي خدا .باشنداما هر سه همان خدا مي ،چند متمايز

ي هست ،تمامي هستي خداهستي پسر نيز هست و  ،هست تمامي هستي خدا
هر كدام به يك  .باشندهر كدام تمامي هستي خدا مي .القدس نيز هستروح

باشند و با اين وجود وجود يا جوهر مي ،از يك ذات ،خدا هستند ،معني واحد
   .ناپذير استخدا تقسيم

موضوع را طورديگري بيان  ،چه گفتيماجازه دهيد براي تأكيد بر آن
ايد ولي هرگز نب .القدس يهوه استروح .پسر يهوه است .پدر يهوه است :كنيم
مين سخن گفتيم هرازي كه از آن  .گونه تصور كنيم كه سه يهوه وجود دارداين

بايد  ،در اين مجال .خواهيم با عجله از كنار آن رد شويمجا است و ما مي
   .كه يهوه واحد استدانيم تنها يك يهوه وجود دارد و اينخرسند باشيم كه مي

  
  .است» يك « خدا بيش از 

جا نيز الزم است گفته شود كه از ايام بسيار و با اين وجود حتي در اين
دقت كنيد كه چه  .است» يك « كامالً بديهي بوده كه يهوه بيش از قديم 
تر اشاره كرديم بيش از يك خدا طوري كه پيشخواهيم بگوييم ! همانمي
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خدا يگانه است و در  .»يك « وجودي است بيشتر از  ،وجود ندارد ولي خدا

   .عين حال در ذات الهي تكثر اشخاص نيز وجود دارد
حقيقت را در همان اولين صفحات كتاب مقدس توانيد اين شما مي

آدم را  :و خدا گفت«  :خوانيممي 27 – 26 :1در پيدايش  .خود مشاهده كنيد
 ... پس خدا آدم را به صورت خود آفريد.به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم

دهند كه خداي يگانه نشان مي ،كلماتي كه با حروف پررنگ مشخص شده »
ين ا .كندمعرفي مي» يك « گويد و خود را بيش از مي به صيغة جمع سخن

ن در باب بعدي همي .كنندآيات هم بر يگانگي و هم بر تكثر خدا تأكيد مي
همانا انسان مثل يكي از ما  :و خداوند خدا گفت«  :خوانيمپيدايش ميكتاب 

و خداوند نزول «  :خوانيممي 7 – 5 :11) و نيز در  22 :3.. » ( .شده است
ا هدر تمام اين متوني كه به آن.. » ... اكنون نازل شويم... و خداوند گفت.نمود

ولي با اين وجود او در قالب جمع  ،شودفقط يك خدا يافت مي ،اشاره كرديم
و به همين خاطر بود كه  .است» يك « كند ! خدا چيزي بيش از صحبت مي

تم و كه را بفرس«  :گويدرا شنيد كه مي اشعياي نبي صداي يهوه ،ها بعدقرن
   .) 8 :6اشعيا » ( كيست كه براي ما برود 

بسيار  ،دارند» فرشته خداوند « متوني از عهد عتيق كه اشاره به 
رشته ف« كامالً روشن و بديهي است كه اين شخص  .رسندغيرعادي به نظر مي

روشن و بديهي است همين طور كامالً  .در واقع همان خود خدا است» خداوند 
» آور پيام «يعني » فرشته « كلمة  .ز خدا متمايز دانستكه بايستي فرشته را ا

رستادة ف« به معني » فرشتة خداوند « و بنابراين عبارت » فرستاده شده « يا 
فرشته « گونه آمده است كه چه 13 – 7 :16در پيدايش  .باشدمي» يهوه 

خن س ،ابراهيم و سارا از خانه بيرون رانده شده بودبا هاجر كه توسط » خداوند 
ته فرش« شود كه اين سپس مشخص مي .گفت و به او فرمان داد كه برگردد

خود خدا است كه با هاجر صحبت كرد و بنابراين هاجر آن مكان را » خداوند 
مرا  تو اي خدا« ناميده يعني » اَنت ايل رئي « كه با خداوند مالقات كرده بود 

  خود خدا بود ! ،كسي كه توسط خدا فرستاده شد»  .نگريمي
رشته با ف» بلوطستان ممري « مدتي بعد ابراهيم نيز در محلي به نام 

كسي كه با ابراهيم مالقات كرد در  .) 1 :18خداوند مالقات نمود ( پيدايش 
ولي به صراحت بيان شده كه او خود خداوند  ،) 2قالب يك مرد ظاهر شد ( آيه 

ابراهيم اين را تشخيص داد و به حضور او روي بر  .) 14,  13,  1( آيات  بود
   .) 33 – 23زمين نهاده پرستش نمود و تقاضاي خود را عرض كرد ( آيات 
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رشته بار ديگر ف .اين آخرين باري نبود كه ابراهيم فرشته خداوند را ديد

خداوند بر ابراهيم ظاهر شد تا او را از كشتن پسرش اسحاق باز دارد ( پيدايش 
يهوه خواهد « ناميد يعني » يهوه يري « آن مكان را ابراهيم  .) 15,  11 :22

ديگر بار او به درستي پي به هويت مالقات كننده آسماني  .) 14آيه » ( ديد 
«  :شداي داد كه با اين عبارت شروع ميعدهفرشته به ابراهيم و .خود برد

كسي كه خداوند  .) 16آيه » ( خورم گويد به ذات خود قسم ميخداوند مي
  خود خداوند بود ! ،فرستاد

شده و در هر مورد كامالً » فرشته « در عهد عتيق اشارات فراواني به 
ه بود ك»  فرشته خداوند«  .خود خدا است ،آور خداواضح و روشن است كه پيام

.. .من هستم خداي پدرت«  :از ميان بوتة مشتعل با موسي تكلم نمود و گفت
به » هستم  كههستم آن« ) و در ادامه نام خود را به عنوان  6 :3خروج » ( 

اي كه يعقوب را هدايت كرد و او را فرشته .) 14سازد ( آيه موسي مكشوف مي
) و خود خداوند است كه به هنگام  16 – 15 :48خدا است ( پيدايش  ،رهانيد

 :14؛  21 :13كرد ( خروج پيشاپيش آنان حركت مي ،اسرائيل از مصرفرار بني
هر دو  ،فرشته خداوند كه شاهد دو بار حضور او در كتاب داوران هستيم .) 19

,  12 – 11 :6سازد كه او خود خدا است ( داوران بار اين حقيقت را فاش مي
انا خود هم ،بينيم كه فرستنده خدابنابراين مكرر مي .) 22,  9,  3 :13؛  16 ،14

  خدا است ! 
ائيل اسراو به بني .كندنبوت اشعيا مورد مشابه ديگري را آشكار مي

ها خواهد داد و آن نشانه پسري است اي به آننشانه ،گويد كه خود خداوندمي
دا خ« يعني  ،خواهد بود» عمانوئيل « كه از باكره به دنيا خواهد آمد و نام او 

خداي « خودش  ،فرستداين كسي كه خدا او را مي .) 14 :7اشعيا » ( با ما 
پس  ،اگر الوهيت بيش از يك شخص نباشد .) 6 :9است ( اشعيا » قدير 
در عين حال نبايد آياتي را كه در كتاب  ؟تواند خدا را بفرستدگونه خدا ميچه

يار در همين كتاب به تأكيد بس .فراموش كنيم ،اره كرديماشعيا آمده و بدان اش
همان خدايي كه معبود اسرائيل  ،خدايي نيست ،گويد كه جز خداي واحدمي

  .باشداما الوهيت بيش از يك شخص مي ،تنها يك خدا هست ،آري .است
به همين دليل است كه عهد عتيق از تدهين خدا توسط خدا سخن 

فرستد كه خداوند خدا و روح او كسي را مي ،) 7 – 6 :45گويد ( مزمور مي
افرازد و يهوه پادشاه موعودي را برمي ،) 17 – 16 :48خودش خدا است ( اشعيا 

در كتاب مقدس بارها و بارها با اين  .) 6 – 5 :23كه يهوه خواهد بود ( ارميا 
   .است» يك « كه خداي يگانه بيش از شويم رو ميبهحقيقت اسرارآميز رو
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به هيچ وجه منظور ما اين نيست كه آموزة تثليث كامالً در عهد عتيق 

ي به اتوان گفت كه هيچ اشارهولي در عين حال نيز نمي ،مكشوف شده است
دانستند كه نوعي تكثر در داران عهد عتيق ميايمان .اين موضوع نشده است

د سه شخص در واقع خدا به صورتي مرموز و مبهم به وجو .الوهيت وجود دارد
اسرائيل را به نام خداوند وقتي كاهن قوم بني .در الوهيت اشاره كرده است

عداد ( ا ؟كردجز اين بود كه هميشه نام يهوه را سه بار تكرار مي ،دادبركت مي
سه بار  3 :6آيا غير از اين است كه سرافين مذكور در اشعيا  .) 27 – 22 :6

تمام اين .. » .يهوه صبايوت ،قدوس ،قدوس ،قدوس«  ؟خدا را قدوس ناميدند
نوعي مقدمه يا آمادگي براي حقيقي بود كه در عهد جديد  ،آيات و اشارات

خدايي كه در ايام عهد عتيق خود را به تدريج  .آشكار شودبايست كامالً مي
- نمود سرانجام پسرش را به جهان فرستاد و سپس از طريق روحآشكار مي

آموزة تثليث به  .را به عنوان مسكن خود برگزيد دارانهاي ايماندل ،القدس
ه كار بلك ،از عبارات و قضاياي عقلي و فلسفي آشكار نشداي عنوان مجموعه

 دار مسيحيايمان .بخش خدا بود كه سرانجام اين آموزه را مكشوف نمودنجات
 تر از خوانندگان يهودي دورانآن را بهتر و ساده ،تواند با خواندن عهد عتيقمي

متوني كه از يگانگي خدا و در عين حال از وجود بيش از  .قديم درك نمايد
داران عهد جديد قابل فهم براي ايمان ،گوينديك شخص در الوهيت سخن مي

زمان از وحدت و كثرت رسد كه هموقتي به آياتي از كتاب مقدس مي .هستند
دا با فتگوي خوقتي از گ .خوردشود و لغزش نميگويند گيج نميخدا سخن مي

كه خدا را به جهان خواهد فرستاد هاي خدا مبني بر اينشنود يا از وعدهخود مي
با تمام اين اوصاف هنوز هم خارج از قوة ادراك و  .گرددمات و مبهوت نمي

 .دباش» سه در يك « و » يك در سه « تواند گونه ميفهم ما است كه خدا چه
داران عهد عتيق شواهد و مدارك ايمان .دانيم كه چنين استبا اين وجود مي

زيادي در اين مورد در اختيار داشتند ولي هرگز نتوانستند حقيقت تثليث را آن 
راي ما اينك ب ،چه براي آنان تاريكي بودآن .ببينند و بفهمندگونه كه هست 
   .روشنايي است
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  فصل سوم
  الوهيت پدر

  
  

م ولي با اين وجود الز ،هستيمما هنوز در ابتداي فصل سوم اين كتاب 
به  4در فصل  .بينم همين جا به نكاتي در خصوص فصل چهارم اشاره كنممي

خواهيم پرداخت و خواهيم ديد كه » الوهيت خداوند عيسي مسيح « بررسي 
با اين وجود وقتي طرز دعا كردن را به شاگردانش  .عيسي مسيح خدا است

دعايشان خطاب به خدا باشد و نگفت كه خطاب ها تعليم داد كه به آن ،آموخت
(  .. ».اي پدر ما :مانند اين دعا كنيد ،از اين به بعد«  :فرمود .به او دعا كنند

سي بلكه به ك ،نبايد دعا به خداوند عيسي مسيح باشد ،دعا به خدا .) 9 :6متي 
و او  ،يعني خطاب به پدر ! يكي هست كه خدا است ،كه متمايز از او است

ن ولي قبل از بررسي اي .ناميممي» پدر « اوند عيسي مسيح نيست و او را خد
ك را هميشه به ي» پدر « بايد متوجه باشيم كه كتاب مقدس عنوان  ،موضوع

  .بردمعني به كار نمي
  

  پدر همگان 
نه براي كسي متمايز از » پدر « گاهي اوقات كلمه  ،به عنوان مثال

 .ودربلكه براي خود خدا به كار مي ،الوهيتالقدس يعني شخص اول پسر و روح
وقتي پولس رساله خود را به مسيحيان  :اجازه دهيد به چند نمونه اشاره كنيم

ها را احاطه هايي كه آنكند كه بتها يادآوري ميبه آن ،نويسدقرنتس مي
ولي  ،نندكها اين گونه فكر نميپرستندگان اين بت .كرده خدايان واقعي نيستند

 .ستني ،بت نماد يا نماينده الوهيتي كه واقعاً وجود دارد .قت همين استحقي
زنده و قادر هست و آن خدايي است كه مسيحيان  ،تنها يك خداي واقعي

» ني پدر .. يع.لكن ما را يك خدا است«  :نويسدبنابراين پولس مي .پرستندمي
سان هم» يك خدا  «با عبارت » پدر « جا كلمه در اين .) 6 :8( اول قرنتيان 

گويد كه فقط يك خدا وجود دارد و اصالً صحبتي از جا پولس ميدر اين .است
» پدر  «او كلمه  .پدر به عنوان يكي از سه شخص الهي تثليث در ميان نيست

 ،نيز كرده است 6 :4كاري كه عيناً در افسسيان  ،بردكار ميرا به اين معني به
نويسندة رساله به  .كندصحبت مي» ه يك خدا و پدر هم« جايي كه از 

گويد او مي .ارائه داده است 9آيه  12مشابه تعريف فوق را در باب  ،عبرانيان
   .كندكه خدا با مسيحيان به مثابه فرزندان خود رفتار مي
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 خدا نيز ،كنددرست مانند پدري كه فقط فرزندان خود را تأديب مي

نمايد تا شخصيت دارانش اعمال ميهاي ناخوشايندي در زندگي ايمانتجربه
ها بلكه بايد آن ،گردان بودها نبايد روياز اين تجربه .ها را غني و بارور سازدآن

 هااين تجربه .باشندچون از سوي خدا و به جهت خيريت ما مي ،را پذيرفت
بلكه بايد اين حس را در  ،نبايد موجب كاهش احترام ما نسبت به خدا شوند

-ايم كه ما را تأديب ميهمة ما پدر جسماني داشته«  .وجود ما افزايش دهند

ا را هقدر بيشتر بايد پدر جانچه ،حال .گذاشتيمها احترام ميكردند و به آن
خدا  براي» پدر « جا نيز عنوان در اين»  .اطاعت كنيم تا حيات داشته باشيم

عنوان يكي از سه شخص الوهيت در تثليث و اين دقيقاً  كار رفته و نه بهبه
هر بخشش نيكو «  :همان مفهومي است كه يعقوب در رساله خود آورده است

  ) 17 :1( يعقوب » .شود از پدر نورهاو هر عطاي كامل از باال است و نازل مي
  

  پدر اسرائيل
اكم خدا حكار رفته كه چنين براي بيان اين حقيقت بههم» پدر « نام 

.. پدر و مالك .آيا خداوند«  :اسرائيل در عهد عتيق بودرواي قوم بنيو فرمان
اي معادل و جا صرفاً واژهعنوان پدر در اين .) 6 :32تثنيه » (  ؟تو نيست

اي دربارة وجود اشخاص متمايز در جايگزين براي خدا است و حاوي هيچ ايده
ه پدر تو اي يهو«  :همين راستا استدعاي اشعياي نبي نيز در  .الوهيت نيست

ل هستيم و تو صانع ما ما گِ ... اي خداوند تو پدر ما هستي.ما و ولي ما هستي
   .) 8 :64؛  16 :63اشعيا » ( باشيم هاي تو ميهستي و جميع ما مصنوع دست

 ،همة يهوديان عهد عتيق چنين اعتماد و اطميناني به خدا نداشتند
عد آيا از اين به ب«  :ها گفتاش به آنخدا از زبان نبي ،بنابراين در روزگار ارميا

 .) 4 :3ارميا » (  ؟تو يار جواني من بودي ،مرا صدا نخواهي زد كه اي پدر من
له بردند ولي اين مسئاسرائيل از خدا به عنوان پدر قوم نام ميها تمام بنيبعد

خدا را آن چنان كه بايد و شايد حرمت  .شدنميالزاماً در اعمال آنان مشاهده 
ديگر نيز چون برادر و همانند فرزندان يك پدر رفتار گذاشتند و با يكنمي
پدر  پس اگر من«  :گونه سرزنش شدنداسرائيل ايناين بار بني .كردندنمي

.. آيا جميع ما را يك پدر نيست و آيا يك خدا ما ؟.احترام من كجاست ،هستم
ديگر حرمت نموده با يكپس چرا عهد پدران خود را بي ؟ريده استرا نياف

   .) 10 :2؛  6 :1مالكي » (  ؟ورزيمخيانت مي
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  داران پدر ايمان
يهوديان عادت داشتند كه  ،مسيحبنابراين در زمان آمدن خداوند عيسي

ه آنان بر اين باور بودند ك .كار ببرندبه» خدا « را به جاي كلمة » پدر « عنوان 
 .تنها خودشان رابطه فرزندي با خدا دارند و او تنها پدر ايشان است و بس

يقيناً همه  .بايست اين طرز تفكر را اصالح كنندمسيح و شاگردانش ميعيسي
ها فرزندان خدا نيستند و از طرف ديگر همة يهوديان نيز فرزندان خدا انسان

فرزند خدا بودن امتياز و افتخاري است كه منحصراً به  .شوندمحسوب نمي
ينان تنها ا .آورندكنند و به انجيل ايمان ميشود كه توبه ميكساني داده مي

شوند و از آرامش و آسايش ناشي از هستند كه از صميميت با خدا برخوردار مي
ادي بلكه چنين افر ،نه يهوديان .گردندمند ميآميز خدا بهرهتوجه محبت

وانند خدا را تبنابراين تنها اينان مي .باشنداسرائيلي واقعي و مورد تأييد خدا مي
   .خطاب كنند» پدر « 

پدر شما كه در آسمان « مسيح تنها خطاب به شاگردانش از عيسي
« ) و تنها براي آنان بود كه از خدا به عنوان  45 :5سخن گفت ( متي » است 

ما « عبارت  .) 14,  8,  6 :6صحبت نمود ( متي » پدر آسماني شما  ،پدر شما
) تنها در وصف كساني نوشته شده كه  16 :8روميان » ( فرزندان خدا هستيم 

 .اي درست و شايسته با خدا دارندرابطه ،مسيحاز طريق ايمان به خداوند عيسي
از ترين امتيبزرگ ،پذيرفته شدن در خانواده خدا و خدا را چون پدر خود داشتن

و افتخار ممكن براي آنان و البته تنها مختص ايشان است و به هيچ وجه 
توانند با شادي و ها ميها و فقط آنآن .كسان ديگري در آن سهيم نيستند

ببينيد پدر چه محبتي به ما ارزاني داشته است تا فرزندان خدا «  :اميد بگويند
   .) 1 :3اول يوحنا » ( خوانده شويم 

  
  مسيحعيسيپدر خداوند 

هر چند  .رسيممسيح ميحال به موضوع الوهيت خداوند عيسي
 .مسيح نيستخداوند عيسي ،مسيحيان خدا را چون پدر خود دارند اما اين پدر

چنين به يك معني داران همپدر ايمان .خداي پدر شخصي متمايز با او است
ان خدا فرزندخواندگداران مسيحي ايمان .باشدبسيار متفاوت پدر مسيح نيز مي

چرا عيسي به مريم  .در حالي كه مسيح پسر ازلي و ابدي خدا است ،هستند
چرا نه  ؟) 17 :20يوحنا » ( روم نزد پدر خود و پدر شما مي«  :مجدليه گفت

گر اين است كه خدا هم پدر ما سخنان او بيان ؟»روم نزد پدرمان مي« گفت 
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هد دوري است كه به تأكيد نشان ميولي تركيب كلمات ط ،و هم پدر او است

   .پدر ما نيست ،كه خدا به آن مفهومي كه پدر مسيح است
م كنيدر انجيل يوحنا بيش از هر جاي ديگري به روشني مشاهده مي

اما با اين وجود  ،مسيح نيز خدا استخدا است و خداوند عيسي ،كه گرچه پدر
ر ابتداي تقريباً د .يگري پسريكي پدر است و د ،در الوهيت از هم متمايز هستند

 پر از ،و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد«  :خوانيمهمين انجيل مي
( يوحنا  »جاللي شايسته پسر يگانة پدر  ،فيض و راستي و جالل او را ديديم

 مسيح كامالً يعني خداوند عيسي ،گويد كه كلمهاين آيه به ما مي .) 14 :1
و در عين حال  ،يكي جسم گرديد و ديگري خير .متمايز از خداي پدر است

ان سبنابراين بديهي است كه اين دو به يك ،جالل مسيح همان جالل پدر است
ا با كه مسيح رمسيح تجلي كامل پدر است و منظور يوحنا از اين .خدا هستند

   .كند همين استتوصيف مي» كلمه « عنوان 
خدا را هرگزكسي نديده «  :خوانيمچند آيه بعد در همين انجيل مي

يوحنا » ( همان او را ظاهر كرد  ،اي كه در آغوش پدر استپسر يگانه ،است
چه در فصل قبل دانستيم كساني هستند كه خدا را ولي با توجه به آن .) 18 :1

هر  .اند ! منظور آيه بايد اين باشد كه هيچ كس خداي پدر را نديده استديده
در واقع آنان خداوند  ،اندخوانيم كه كساني خدا را ديدهگاه در كتاب مقدس مي

ظاهر  به مردم» فرشته خداوند « اند كه در هيئت پسر خدا را ديده ،مسيحعيسي
پسر كامالً از پدر متمايز است و به همين دليل است كه يوحنا در  .شدمي

 ،دوو با اين وج .گويدسخن مي» در آغوش پدر « توصيف او از عبارت زيباي 
هر دو خدا  .زيرا او تجلي و توصيف كامل خدا است ،ديدن او يعني ديدن خدا

و با اين حال جز خداي واحد حقيقي  ،ولي نه اين آن است و نه آن اين ،هستند
از چيزي  ،ايمنبايد فكر كنيم كه چون خداي پدر را نديده .و زنده خدايي نيست

من و پدر يك «  :اعالم كرد عيسي در مقابل دنيا ايستاد و .ايممحروم شده
» ( كسي كه مرا ديد فرستنده مرا ديده است «  .) 30 :10يوحنا » ( هستيم 

ويي گگونه تو ميپس چه .پدر را ديده است ،كسي كه مرا ديد«  .) 45 :12يوحنا 
   .) 9 :14( يوحنا  ؟پدر را به ما نشان ده

 ،تگفمياي از خداي پدر سخن وقتي عيسي با چنين لحن صميمانه
هيچ كس  .) 31 – 17 :5يهوديان توطئه كردند تا او را به قتل برسانند ( يوحنا 

 ،رفتن سئوالدر مورد الوهيت پدر شك و ترديد نداشت و اين موضوع هرگز زير 
 ،مايدنگر اين بود كه او خود را با پدر برابر ميولي بيان مسيح به روشني بيان

دانستند كه فقط يك خدا وجود دارد و اين ا ميهآن .داندخود را با خدا يكي مي
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 ،ها اشاره كرديمرغم شواهد موجود در عتيق كه اخيراً به آنعلي .پدر است ،خدا

كل آموزة  .دباش» يك « تواند بيش از توانستند تصور كنند كه خدا ميآنان نمي
-و حال آشكارا به نظرشان مي .دادها را فراري ميآن ،وجود كثرت در الوهيت

ها از سخنان عيسي چنين آن .رسيد كه عيسي ادعاي برابري با خدا را دارد
ر دكند خدايي غير از خداي يگانه است و اين برداشت كردند كه او ادعا مي

 .ندها برداشتند تا او را بكشكه سنگها كفر بود و همين است دليل ايننظر آن
وانستند تغيرت به الوهيت پدر باور داشتند كه هرگز نميها چنان با تعصب و آن

 .) 59 – 53 :8فكر الوهيت شخص ديگري را به ذهن خود راه دهند ( يوحنا 
 ،كردندها در مورد دوم اشتباه ميآن ،طور كه در صفحات بعد خواهيم ديدهمان

   .خدا است ،به راستي پدر .كردندولي در مورد اول اشتباه نمي
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  فصل چهارم
 پسر خدا ،مسيحالوهيت خداوند عيسي

  
سيح مهايي دال بر الوهيت عيسيكالم خدا مملو از نشانه ،كتاب مقدس

   .تواند آن را انكار كندكس نمياست و اين حقيقتي است كه هيچ
  

  وجود ازلي مسيح
- مياز ميان تمام مردان و زناني كه بر اين كره خاكي زندگي كرده و 

 .غاز نشدبا تولدش آتوان گفت كه زندگيش مسيح ميتنها در مورد عيسي ،كنند
او در ابتدا بود و همه چيز به واسطه  .آيد وجود داشتكه به دنيا بياو پيش از آن

كه او پيش از آن .) 18 – 15 :1؛ كولسيان  3 – 1 :1او آفريده شد ( يوحنا 
من از نزد پدر «  :عيسي فرمود .) 9 :8دولتمند بود ( دوم قرنتيان  ،شودفقير 

او در توصيف خود  .) 28 :16يوحنا » ( بيرون آمدم و در جهان وارد شدم 
) و از شنوندگانش  13 :3يوحنا » ( آن كسي كه از آسمان پايين آمد «  :گويدمي

كه اول  به جاييپسر انسان را ببينيد كه « پرسيد چه فكري خواهند كرد اگر 
   ؟) 62 :6يوحنا » ( كند بود صعود مي

ه خدايي ك ،به ما بفهماند او خدا استمنظور او به روشني اين است كه 
توانسته داشته باشد اي ميچه منظور ديگه .صورت انسان در ميان ما آمدبه

مرا نزد خود  ،تو اي پدر ،و االن«  :وقتي در حضور شاگردانش دعا كرده گفت
ا يوحن» ( به همان جاللي كه قبل از آفرينش جهان نزد تو داشتم  ،جالل ده

يهوديان به درستي فهميده بودند كه عيسي ادعاي الوهيت دارد و به  ؟) 5 :17
من  كه ابراهيم پيدا شودپيش از آن« گويد همين دليل وقتي شنيدند كه مي

اگر او گفته  .) 58 :8ار كنند ( يوحنا سها برداشتند تا او را سنگسنگ» هستم 
انستند تومي .باز حرفي نبود» كه ابراهيم پيدا شود من بودم پيش از آن« بود 

چاره پنداشته به حال خود رها اي بياين سخن را بر او ببخشند و او را ديوانه
»  .هستم من«  :بلكه به صراحت گفت ،ولي عيسي چنين چيزي نگفت .كنند

و آيا نه  .قبل از ابراهيم تاكنون بود ،ودي مداوم و هميشه حاضراو مدعي وج
پس منظور  ؟معرفي كرده بود» من هستم « كه خدا خود را به عنوان اين

 كه ادعاي الوهيتجز آن ،توانست باشدعيسي ديگر چه چيزي غير از اين مي
ها نگپس س ،يهوديان اين ادعاي او را باور نكردند و آن را كفر پنداشتند ؟كند

  ...برداشتند
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  ها و عناوين نام
ي در موعطه يحي ،كه مأموريت علني خود را شروع كندعيسي قبل از آن

يحيي اعالم نمود كه او براي تحقق نبوت اشعياي  .تعميد دهنده اعالم شده بود
راه خداوند را مهيا سازيد  ،اي در بيابانصداي ندا كننده«  :آمده است 3 :40نبي 

  »  .و طريقي براي خداي ما در صحرا راست نماييد
پيش قراوالن و مناديان غالباً پيشاپيش مردان مهم و  ،در مشرق زمين

كردند و وظيفه داشتند كه روايان حركت ميبرجسته مثل پادشاهان و فرمان
قامي كه از عقب آيد هموار كنند تا مبادا آن واال مراه را براي كسي كه مي

يحيي تعميد دهنده به روشني بيان  .آمد با ناهمواري و ناراحتي مواجه شودمي
يحيي با  .) 23 :1خدا است ( يوحنا  ،آيد خود يهوهكه بعد از او مينمود كه آن

زيرا كه بر من مقدم  ،آيد پيش از من شده استكه بهد از من ميآن« گفتن 
م وقتي سرانجا .ضوع را به صراحت بيان كرده است) اين مو 15 :1يوحنا » ( بود 

يحيي تعميد دهنده او را به عنوان كسي كه دربارة او سخن  ،عيسي به اردن آمد
عيسي همان يهوه است كه در  .) 30 – 29 :1باز شناخت ( يوحنا  ،گفته بود

ولي در عين حال عنواني كه يحيي كتب انبيا وعده داده شده ! او خدا است ! 
 34,  29 :1بود ( يوحنا » پسر خدا « و » بره خدا « اين موعود برگزيد براي 

زيرا وقتي كه يحيي عيسي را  ،پدر نيست ،ولي پسر ،خدا است ،پسر خدا .)
ب من حبيتو پسر «  :ندايي از آسمان به گوش رسيد كه اعالم نمود ،تعميد داد

   .) 22 :3لوقا » ( هستي كه از تو خشنودم 
واند به تتنها مي» پسر خدا « دانستند كه عبارت خوبي مييهوديان به 

وقتي عيسي شب قبل از مصلوب شدنش  .كسي اطالق شود كه كامالً خدا است
به خداي زنده «  :كاهن اعظم با سوگند از او پرسيد ،در دادگاه ايستاده بود

» (  ؟پسر خداي زنده هستي ،آيا تو مسيح ،كه به ما بگوييدهم سوگندت مي
ر طومتي بقيه ماجرا را اين .) و عيسي سخنان او را تأييد نمود 63 :26تي م

كفر گفت !  :گاه كاهن اعظم گريبان خود را چاك زد و گفتآن«  :نويسدمي
او  .) 65 :26متي » ( حال كه كفر او را شنيديد  ؟ديگر چه نياز به شاهد است

« نوان دانست كه عخوبي مي زيرا به ،گويدمتقاعد شده بود كه عيسي كفر مي
 ،البته واقعيت اين است كه عيسي كفر نگفت .عنواني الهي است» پسر خدا 

  .ولي كاهن اعظم و شوراي يهوديان آن را نپذيرفتند ،بلكه حقيقت را بيان نمود
اما شاگردانش اين حقيقت را پذيرفتند ! حقيقت باشكوه هويت واقعي 

ها ها جرقه زده و تا حدودي بر آننمسيح از يكي دو سال پيش در ذهن آ
تر به نمايندگي از همة شاگردان به عيسي گفته پطرس پيش .آشكار شده بود
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خداوندا نزد كه «  .) 16 :16متي » ( پسر خداي زنده  ،مسيحتويي «  :بود

ه ايم كو ما ايمان آورده و دانسته ،سخنان حيات جاوداني نزد تو است ؟برويم
 ،به همين ترتيب .) 69 – 68 :6يوحنا » ( زنده هستي تو مسيح پسر خداي 

ام ها به اعالم اين پيدرنگ در كنيسهبي« وقتي پولس به مسيح ايمان آورد 
پولس بسيار شادي  .) 20 :9اعمال » ( آغاز كرد كه عيسي پسر خدا است 

  .) 3 :8نمود ( روميان خطاب مي» خود پسر خدا « كرد وقتي عيسي را مي
ر گويد جاللي را كه داو مي .كنددر مورد يوحنا نيز صدق مي اين نكته
او در ابتدا با پدر  .) 14 :1جالل پسر يگانه پدر بود ( يوحنا  ،زندگي عيسي ديد

در ابتدا با خدا « اي است كه » كلمه « او همان  .) 2 – 1 :1بود ( اول يوحنا 
حنا يو» ( كلمه خدا بود « كه بل ،او نه تنها با خدا بود .) 2 – 1 :1يوحنا » ( بود 

 .باور يوحنا و ديدگاه قاطع وي نسبت به الوهيت مسيح اين گونه بود .) 1 :1
سال پيش از ميالد به آن شهادت داده  700جالل يهوه كه اشعياي نبي حدود 

هدف اصلي .) 41 – 39 :12؛ يوحنا  6بود چيزي جز جالل مسيح نبود ( اشعيا 
مسيح و  ،عيسي« ين بود كه به ما تفهيم نمايد كه يوحنا از نوشتن انجيلش ا

   .) 31 :20يوحنا » ( پسر خدا است 
-نيز كه غالباً براي عيسي» خداوند « كلمة  .خود خدا است ،پسر خدا

د سرانجام وقتي عه .باشدبه جهت رساندن اين معني مي ،رودكار ميمسيح به
براي ترجمة كلمة عبري يهوه از واژه يوناني  ،عتيق به زبان يوناني ترجمه شد

kyrios مين هدر عهد جديد نيز كه به زبان يوناني نوشته شد  .استفاده گرديد
 .كار رفته استگوييم بهمي» خداوند « اي كه ما براي واژه kyriosكلمه 
ار رفته كمسيح نيز بهبراي خداوند عيسي ،كار رفتهبهاي كه براي يهوه كلمه
ندة نويس .! اين موضوع براي ما عجيب نيست چون كه عيسي خدا استاست 

ي مسيح مرساله به عبرانيان با نقل قول از مزمور داود در مورد خداوند عيسي
 6 :45؛ مزمور  8 :1عبرانيان » ( تخت تو تا ابداالباد است  ،اي خدا«  :نويسد

 ه به يهوه دارند واين آيه يكي از بسيار آيات عهد عتيق است كه اشار .) 7 –
تون با مراجعه به م .اندمسيح اطالق نمودهنويسندگان عهد جديد آن را به عيسي

م كه توانيم به سرعت ببينيديگر ميها با يكزير از كتاب مقدس و مقايسه آن
   :صحبت شده است» خدا « مسيح به عنوان گونه از عيسيچه

.. تو همان .اي خداي من« ؛  10 – 9و اول قرنتيان  6 – 5 :21اعداد 
و عبرانيان  27 – 24 :102مزمور » ( تو تمام نخواهد شد هاي هستي و سال

1: 10 – 12 (.   
   .) 41 – 39 :12و يوحنا  10 – 1 :6اشعيا » ( يهوه صبايوت  ،پادشاه« 
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  ) 33 :9و روميان  14 – 13 :8اشعيا » ( يهوه صبايوت « 
  )  16 – 14 :4و متي  6 – 1 :9اشعيا » ( خداي قادر مطلق « 
  )  10 :11و متي  1 :3مالكي » ( خداوند « 

 »خداي مافوق همه « كه عيسي را پولس نيز از اين ،به همين ترتيب
 ،) بنامد 13 :2تيطس » ( خداي عظيم و نجات دهنده ما « ) و  5 :9( روميان 
» داوند خمسيح فيض خداي ما و عيسي« پولس با عباراتي نظير  .ابائي ندارد

پولس به ما مي  .گذارد) بر الوهيت مسيح صحه مي 12 :1( دوم تسالونيكيان 
) و تا  28 :20اعمال » ( با خون خود خريده است « كه خدا كليسا را گويد 

ح مسيگويد تمامي الوهيت در جسم خداوند عيسيرود كه ميجا پيش ميآن
 9 :2كه در كولسيان ساكن است و اين همان كلمات قدرتمند يوناني است 

تمامي پري الوهيت  ،در وي از جهت جسم«  :اي كه مي گويدآيه ،آمده است
هايي كه امروزه در مورد شخص رغم تمام شك و شبههعلي»  .ساكن است

به روشني پيدا است كه رسوالن و شاگردان در مورد  ،مسيح وجود داردعيسي
اپذيري نگفتند چه يقين تزلزلكسي كه به او ايمان داشتند و از او سخن مي

ولي خدا است و به همان مفهومي خدا است كه پدر  ،پدر نيست ،پسر .داشتند
   .خدا است

ود برد و منكر آن بمي سئوالشخصي كه موضوع الوهيت مسيح را زير 
ايست باين موضوع مي ،اگر الوهيت مسيح حقيقت داشته باشد«  :زماني گفت

اگر «  :دوستش در پاسخ او گفت»  .شدبيان ميترين عبارات ممكن با روشن
ه دادي براي بيان و تفهيم آن بميتو اين حقيقت را باور داشتي و آن را تعليم 

-گفتم كه عيسيمي«  :جواب داد»  ؟كرديديگران از چه كلماتي استفاده مي

تفاده تو دقيقاً از كلماتي اس«  :دوستش به او گفت»  .مسيح خداي حقيقي است
اوست  :گويديوحنا راجع به پسر مي .كه در كتاب مقدس آمده است كردي

   .) 20 :5اول يوحنا » ( خداي حق و حيات جاوداني 
  
  هاويژگي

ت جاي تعجب نيس ،با توجه به اين حقيقت كه عيسي خدا ناميده شده
شعيا براي نمونه در ا .اندهاي خاص خدا به او نسبت داده شدهكه ببينيم ويژگي

و » من اول هستم و من آخر هستم «  :گويدخوانيم كه يهوه ميمي 6 :44
من الف و يا و ابتدا و انتها و اول و «  :گويدعيسي نيز در كتاب مكاشفه مي

يهوه ازلي و ابدي است و عيسي نيز ازلي و  .) 13 :22مكاشفه » ( آخر هستم 
به  .او خدا است :پس به روشني پيدا است كه عيسي يهوه است .ابدي است



 راز تثليت                                                                                           26   

 
داران ) و ايمان 16 :3دانيم كه خدا تغييرناپذير است ( مالكي مي ،همين ترتيب

تا  مسيح ديروز و امروز وعيسي«  ،كه پسر خدامسيح با دانستن اينبه عيسي
خدا  .يابندگرمي مياميدواري و دل ،) 8 :13عبرانيان » ( ابداالباد همان است 
رويم تا انجيل را موعظه و ما وقتي به تمام جهان مي ،همه جا حضور دارد

ر اينك من ه«  :بخشدعيسي با اين سخنان به ما قوت و جسارت مي ،كنيم
حضور دائمي و  .) 20 :28متي » ( روزه تا انقضاي عالم همراه شما هستم 

كه  هر جا«  :اي كه به شاگردانش داد تصريح شده استفراگير او نيز در وعده
 :18متي » ( جا در ميان ايشان حاضرم آن ،سه نفر به اسم من جمع شونددو يا 

بر حسب عمل قوت « تواند مسيح نيز ميخدا قادر مطلق است و عيسي .) 20
خدا داناي مطلق  .) 21 :3فيليپيان » ( همه چيز را مطيع خود بگرداند  ،خود

فكار تواند او ميا .است و اين ويژگي نيز به روشني در مورد مسيح مصداق دارد
او از همان ابتدا دقيقاً  .) 25 – 24 :2ها را بخواند ( يوحنا و قلوب انسان

 10 :13؛  71 – 70 :6دانست كه چه كسي او را تسليم خواهد كرد ( يوحنا مي
) و انكار پطرس و  21 :16او جزئيات مرگ و رستاخيز خود ( متي  .) 11 –

داند كه عيسي مي .) 34 – 31 :22( لوقا  گويي كردبازگشت وي را دقيقاً پيش
راز كامل  ،با تمام اين اوصاف .) 2 :2در كليسا چه خواهد گذشت ( مكاشفه 

- هيچ كسي پسر را نمي«  :شخص وي دست نيافتني و غيرقابل درك است

غير از خداي واحد كيست كه بتواند ) «  27 :11متي » ( شناسد جز پسر 
ولي عيسي نيز با اقتدار به آن مرد مفلوج  ،) 7 :2س مرق» (  ؟گناهان را بيامرزد

و به ما توصيه و  .) 2:5مرقس » ( گناهان تو آمرزيده شد  ،اي فرزند«  :گفت
لسيان كو» ( شما نيز چنين كنيد  ،چنان كه مسيح شما را آمرزيد« اصرار شده 

پطرس به درستي به اين حقيقت آگاه  ؟چه كسي جز خدا قدوس است .) 13 :3
» ان قدوس « با شادماني عيسي را  16بود و با اين وجود به نقل از مزمور 

در  .توانيم به موارد فراواني از اين دست اشاره كنيممي .) 27 :2ناميد ( اعمال 
هر زانو پيش من خم « كند كه يهوه به ذات خود سوگند ياد مي ،23 :45اشعيا 

و از سوي ديگر عهد جديد » و هر زبان به من قسم خواهد خورد خواهد شد 
ه نام تا ب« مسيح را چنان سرافراز خواهد نمود  ،گويد كه خدانيز به صراحت مي
د خداون ،مسيح.. خم شود و هر زباني اقرار كند كه عيسي.عيسي هر زانويي

اتي در كالم خدا بارها و بارها به چنين عبار .) 11 – 10 :2فيليپيان .. » ( .است
تنها در مورد عيسي مصداق  ،چه در مورد يهوه صادق استآن :خوريمبرمي
توان گفت در مورد عيسي چه تنها در مورد خدا مييهوه است ! آن ،عيسي .دارد
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ه خود اي بمسيح خدا است ! ديگر نبايد هيچ شك و شبهه .كندنيز صدق مي

  .راه داد
  

  اعمال الهي 
و با اين وجود در مورد عيسي گفته شده  ؟آفريدچه كسي جهان را 

 » (.. جهان به واسطة او آفريده شد .همه چيز به واسطة او آفريده شد«  :است
كولسيان » ( زيرا كه همه چيز در او و براي او آفريده شد «  .) 10,  3 :1يوحنا 

1: 16 – 17 (.  
-يو حال م ؟كندچه كسي كائنات را نظم بخشيده بر آن سلطنت مي

سيان كول» ( در وي همه چيز قيام دارد «  :بينيم كه در مورد عيسي گفته شده
به كلمة قوت خود حامل همة موجودات بوده و به وسيلة او « او  .) 17 :1

توانست به شاگردانش اعالم كند كه مياو  .) 3 :1عبرانيان » ( ها را آفريد عالم
 .) 18 :28متي » ( داده شده است  تمامي قدرت در آسمان و زمين به من« 

 با اين ؟تواند مردگان را زنده كند و دنيا را داوري نمايدچه كسي جز خدا مي
آيد كه در آن جميع كساني كه ساعتي مي«  :خوانيموجود در مورد عيسي مي

 هر كه اعمال .صداي او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد ،باشنددر قبور مي
به جهت قيامت داوري  ،و هر كه اعمال بد كرد ،اي قيامت حياتبر ،نيكو كرد

همة ما بايد پيش مسند داوري مسيح حاضر شويم «  .) 29 – 28 :5يوحنا » ( 
مسيح اين حقيقت را به روشني در مثل خداوند عيسي .) 10 :5دوم قرنتيان » ( 

 شبانان در گلة خود هم ،در مشرق زمين .ها تشريح نموده استگوسفندان و بز
ها را از هم جدا آيد كه بايد آنولي اوقاتي پيش مي ،گوسفند دارند و هم بز

ها را در دارد كه در جالل خود خواهد آمد و همة ملتعيسي اعالم مي .كنند
به قسمتي  ،كندديگر جدا ميها را از همآن« حضور خود جمع خواهد كرد و او 

چه كسي جز خدا  .) 32 :25متي » ( كند ها جدا ميها را از بزكه شبان ميش
   ؟تواند چنين كندمي

با اين وجود عيسي  ؟تواند حيات جاوداني ببخشدچه كسي جز خدا مي
 :10يوحنا » ( دهم ها حيات جاوداني ميمن به آن«  :راجع به قوم خود فرمود

«  :دگوياما عيسي مي ؟القدس را بفرستدتواند روحچه كسي جز خدا مي .) 28
تواند قوم خود چه كسي جز خدا مي .) 7 :16يوحنا » ( فرستم او را نزد شما مي
مسيح نيز كليسا را محبت نمود و «  :نويسداما پولس مي ؟را مقدس سازد

 ،خويشتن را براي آن داد تا آن را به غسل آب به وسيله كالم طاهر ساخته
تواند اموري هستند كه فقط خدا مي .) 26 – 25 :5افسسيان » ( تقديس نمايد 
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 .دهدمسيح نيز همين اعمال را انجام ميولي خداوند عيسي ،ها را انجام دهدآن

   .او بايد خدا باشد
ري گيسخنان و اعمال عيسي بر اين زمين نيز ما را به همين نتيجه

عبارت  اينخوانيم كه انبيا پيام خود را با در سرتاسر عهد عتيق مي .رساندمي
.. وقتي عيسي آمد تعاليم وي نيز اقتدار .»گويد خداوند مي«  :كردندآغاز مي

 داشت ( متيوا ميمنحصر به فردي داشت و شنوندگان را به تعجب و حيرت 
آنان به تعاليم كاتبان يهودي عادت  .) 46 – 45,  32 :7) ؛ يوحنا  29 – 28 :7

-نقل قول از نويسندگان مشهور ميكرده بودند كه اكثر اوقات خود را صرف 

 و در عين حال مانند انبيا نيز سخن ،كردها صحبت نميعيسي مانند آن .نمودند
» ( يم گومن به شما مي«  :گفتداد و مياو به اقتدار خود تعليم مي .گفتنمي

 گراين رفتار بيان ،.. ) در بسياري موارد و مواقع.و غيره 22,  20 ،18 :5متي 
  .گفتاو چون خدا سخن مي .الوهيت بودادعاي 

شدند ( ها خارج ميبه همين طريق نيز ارواح پليد را خطاب نموده آن
گيران برخالف مراسم پيچيده و پر زرق و برق جن .) 27 – 21 :1مرقس 
ا آورد ! او به بادها و امواج دريبراي عيسي كافي بود كالمي بر زبان بي ،يهودي

او با نابينايان  .) 41 :4كردند ( مرقس از او اطاعت مي هاداد و آنفرمان مي
فت گيافتند و با ناشنوايان سخن ميها بينايي خود را باز ميكرد و آنصحبت مي

به  .) 35 – 34 :7؛ مرقس  32 – 27 :9كردند ( متي و قدرت شنيدن پيدا مي
شدند يزنده م يافتند و مردگانبيماران شفا مي ،شدندكالم او لنگان خرامان مي

او چون خدا  .) 42 – 41 :5؛ مرقس  19 – 11 :17؛ لوقا  9 – 8 :5( يوحنا 
كردند در احساس مي ،گفت و كساني كه شاهد معجزات او بودندسخن مي

گر معجزات او بيان .) 43 :9؛  16 :7؛  26 – 25 :5حضور خدا هستند ( لوقا 
 عيسي« واخر انجيلش نوشت طور كه يوحنا در ازيرا همان ،هويت او هستند

ليكن اين  .معجزات ديگر بسيار نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشد
مسيح و پسر خدا است و تا ايمان  ،قدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي

  .) 31 – 30 :20يوحنا » ( به اسم او حيات يابيد  ،آورده
  

  پرستش الهي
ه ما كتاب مقدس ب .پرستيدن او اشتباه نيست ،اگر عيسي خدا باشد

 .ردبلكه بايد اين كار را ك ،توان مسيح را پرستش نمودآموزد كه نه تنها ميمي
دا گان خجميع فرشته«  :مسيح است كه امر شده استدر مورد خداوند عيسي

گروه  .ها نيز اين كار را كردند) و آن 6 :1عبرانيان » ( او را پرستش كنند 
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 :ويندگو به آواز بلند مي« ايستند شماري گرداگرد تخت مسيح در آسمان ميبي

مستحق است بره ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت و توانايي و اكرام و 
ها با قوم او بر زمين متحد شده آن .) 12 :5مكاشفه » ( جالل و بركت بيابد 

نمايد و ما را از ت ميمر او را كه ما را محب«  :هم صدا فرياد بر خواهند آورد
و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و كهنه  ،گناهان ما به خون خود شست

  .) 6 – 5 :1مكاشفه » ( آمين  .او را جالل و توانايي باد تا ابداالباد ،ساخت
ارند دمسيحيان بدين جهت ستايش و پرستش خود را به مسيح ابراز مي

خوانند مسيح را مينام خداوند عيسي« كه  اندكه به عنوان كساني شناخته شده
كنند زيرا اراده خدا بر اين ها عيسي را پرستش ميآن .) 2 :1اول قرنتيان » ( 

» ( دارند چنان كه پدر را حرمت ميهم ،همه پسر را حرمت بدارند« است كه 
بدين سبب بود كه استيفان در لحظات مرگ خود به حضور  .) 23 :5يوحنا 

داران به اين دليل است كه ايمان .) 60 – 59 :7نمود ( اعمال مسيح دعا 
تعميد يابند ( متي  ،القدسچنان كه در نام پدر و روحهم ،بايد در نام پسرمي
و بدين جهت است هنگامي كه پولس رسول به جهت خوانندگان  .) 19 :28

فيض «  :ها طلب بركت نموده گفتاز خداوند براي آن ،اش دعا كردرساله
مين آ .القدس با جميع شما بادمسيح خداوند و محبت خدا و شراكت روحعيسي

درست به همان  ،خداوند عيسي مسيح خدا است .) 14 :13دوم قرنتيان » ( 
   .خدا هستند ،القدسمفهومي كه پدر و روح

 «يكي از تأثيرگذارترين وقايعي كه در اناجيل روايت شده داستان 
او خود را  ،در روزي كه خداوند ما از مردگان برخاست .است» توماي شكاك 

گر جمع ديزنده به شاگردان ترسان و گريزانش كه در پشت درهاي بسته با يك
 ،اشتجا حضور نددر آن ،ولي توما كه يكي از شاگردان بود .نشان داد ،شده بودند

ا را باور هحرف آن» ايم خداوند را ديده« و بعداً وقتي شاگردان به او گفتند 
شت ها را نبينم و انگتا در دو دستش جاي ميخ«  :العملش اين بودنكرد و عكس

ايمان نخواهم  ،ها نگذارم و دست خود را بر پهلويش ننهمخود را در جاي ميخ
   .) 25 :20يوحنا » ( آورد 

بعد از هشت روز باز «  :دهدگونه شرح مييوحنا بقيه داستان را اين
اي جمع بودند و درها بسته بود كه ناگاه عيسي آمد و شاگردان با توما در خانه

ت خود را انگش :سالم بر شما باد ! سپس به توما گفت :گفت ،در ميان ايستاده
آور و بر پهلوي من هاي مرا ببين و دست خود را بيو دستآور جا بيبه اين

اي خداوند  :توما در جواب وي گفت .داربلكه ايمان ،ايمان مباشبگذار و بي
   .) 28 – 26 :20يوحنا » ( من و اي خداي من ! 
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انگيز توما اعتراض نكرد و به او نگفت عيسي به اين اعتراف حيرت 

آميزي نسبت به او كفر است و تنها خدا شايسته كه چنين عبارات ستايش
وما بعد اي ت«  :بلكه ستايش او را كامالً پذيرفت و به او گفت ،پرستش است

يوحنا » ( خوشا به حال آناني كه نديده ايمان آورند  ؟از ديدنم ايمان آوردي
 دار بودناو به روشني نشان داد كه ايمان به الوهيت او الزمه ايمان .) 29 :20

اعتراف پرستشي  امروزه نيز» اي خداوند من و اي خداي من « عبارت  .است
ر د .باشدداران واقعي است و عيسي موضوع اصلي ايمان آنان ميتمام ايمان

) و او را به  31 :16اند ( اعمال ها نجات يافتهايمان به مسيح است كه آن
 :2شناسند ( تيطس مي» مسيح دهنده ما عيسيخداي عظيم و نجات« عنوان 

13 (.   
رب از اين مضط ،پرستنده اين شيوه ميداران به مسيح كه او را بايمان

 :14ا يوحن» ( تر است پدر از من بزرگ«  :شوند كه معبودشان گفته استنمي
 ،اند كه آن خداي ازلي و ابدي كه با پدر يكي استبلكه از اين در عجب ،) 28

ر تواند چنين سخناني بگونه ميچه ،انسان شد و متحمل چنان حقارتي گرديد
 ،ا اين وجودب .او حقيقتاً انسان بود و از ديدگاه انساني چنين گفت .آوردزبان بي

اً خدا پسر خدا بود زيرا كه او حقيقت ،او انساني بود كه به طريقي منحصر به فرد
وع اين موض .تثليث اولين راز بزرگ هستي است و اين دومين راز است .بود

كافي است گفته شود كه انسانيت واقعي خداوند  .نيازمند كتابي جداگانه است
ر بار ديگ .شودنميمسيح به هيچ وجه موجب كاهش الوهيت واقعي او عيسي

در وي از جهت جسم تمامي پري الوهيت ساكن «  :شنويماز پولس رسول مي
ديديم كه خدا واحد است و  ؟ايمپس به كجا رسيده .) 9 :2كولسيان » ( است 

- ديديم كه خداوند عيسي .خدا است» پدر « ديديم كه  .تجز او خدايي نيس

 :هيچ ترديدي در اين نداريم كه اين دو متمايز هستند .خدا است ،پسر ،مسيح
 ،دانيم كه دو خدا وجود نداردبا اطمينان مي .پدر ني ،پسر نيست و پسر ،پدر

  .باشندولي دو شخص هستند كه خدا مي
بلكه  ،كه تثليث ترجمه شده نه راجع به دو شخص Trinityكلمة 

مشتق شده  trinitasاين اصطالح از كلمة التيني  .درباره سه شخص است
دشمنان ايمان مسيحي  .كه ترتوليان اهل كارتاژ در اواخر قرن دوم ابداع نمود

پيچاندند و تحريف جمالت و تعاليم سادة كتاب مقدس را مي ،گذارانو بدعت
اي پيدا شود تا اين حقيقت بزرگ كتاب مقدس را الزم شد كلمه كردند ومي

س تئوفلي .است» سه در يك « و » يك در سه « در  خود خالصه نمايد كه خدا 
به همين معني استفاده  triasميالدي از واژه يوناني  180اهل انطاكيه در سال 
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دانان لهيابيشتر مورد پذيرش  ،ولي اصطالح جديد التين ترتوليان ،كرده بود

هاي آن ( از جمله و ترجمهها و ديگر معادل Trinityپس كلمه  .قرار گرفت
لكه براي ب ،اي كتاب مقدسي نيستدر زبان فارسي ) كلمه» تثليث « اصطالح 

 .رودار ميكبه ،تشريح حقيقتي كه به روشني در كتاب مقدس تعليم داده شده
دو  اين بنابر .كار برده استبعد از ميالد اين كلمه را به 220كليسا نيز از سال 

دا خ ،پدر :باشندبلكه سه شخص هستند كه خدا مي ،يا سه خدا وجود ندارد
   .خدا است ،القدسچنين روحخدا است و هم ،پسر ،مسيحخداوند عيسي ،است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 راز تثليت                                                                                           32   

 

  فصل پنجم
  القدسالوهيت روح

  
  يك شخص

 .تنيس» شخص « القدس روحكنند عده زيادي هستند كه تصور مي
ده درنگ ايرود بيكار ميمسيح بهخداوند ما عيسيكه براي » پسر « عنوان 

» روح خدا « و » القدس روح« ولي در مورد عناوين  ،كندشخص را القا مي
ولي  ،پسر خدا در صورت انسان به ميان ما آمد .اي وجود نداردچنين ايده

بسيار ساده  .القدس هرگز در قالب شخصي و جسماني ظاهر نشده استروح
انديشيم كه او صرفاً نيرو يا نفوذي از گونه بيالقدس ايناست كه درباره روح

جانب خدا است و از سوي ديگر متوني در كتاب مقدس وجود دارد كه اين 
ان القدس به عنوهايي كه از روحبراي نمونه بخش :بخشدميتصور را تقويت 

 14 – 1 :37شود ( حزقيال صحبت مي» قدرت « يا » دم « يا » نسيم « 
چه كتاب مقدس ولي با نگاهي كلي به آن .نمونه خوبي در اين مورد است )

 «القدس به راستي بينيم كه روحبه روشني مي ،گويدالقدس ميدرباره روح
او نيز الوهيت  ،است و به همان مفهومي كه پدر و پسر خدا هستند »شخص 

  .باشدميدارد و با اين وجود از آن دو متمايز 
 .ندكبينيم كه او مانند يك شخص عمل ميالقدس ميدر خصوص روح
د شويمتوجه مي ،اندازيدانجيل يوحنا بي 16الي  14هاي اگر تنها نگاهي به باب

 :14شود ( گويد كه ساكن ميچون شخصي سخن مي القدسكه عيسي از روح
 26 :25دهد ( شهادت مي ،) 26 :14كند ( دهد و يادآوري ميتعليم مي ،) 17

نشان  ،گويدسخن مي ،شنودمي ،كندهدايت مي ،) 8 :16كند ( ملزم مي ،)
هيچ نيرو يا نفوذ محضي قادر به  .) 14 – 13 :16دهد ( دهد و جالل ميمي

خوانيم كه در متون ديگري از عهد جديد مي .انجام چنين كارهايي نيست
دهد شهادت مي ،) 13 :2؛ اول قرنتيان  12 :12دهد ( لوقا القدس تعليم ميروح

 ،) 27 :3؛ عبرانيان  25 :28؛  29 :8گويد ( اعمال سخن مي ،) 32 :5( اعمال 
خيزاند ( روميان از مردگان برمي ،) 7 – 6 :16كند ( اعمال دعوت به خدمت مي

 16 :15كند ( روميان تقديس مي ،) 26 :8كند ( روميان شفاعت مي ،) 11 :8
) و  11 – 10 :2داند ( اول قرنتيان مي ،كندجستجو مي ،سازدآشكار مي ،)

   .آيددهد كه فقط از عهده يك شخص برميبسياري كارهاي ديگر انجام مي
هاي بلكه ويژگي ،كندالقدس نه تنها چون شخص عمل ميروح

گفته  القدسدر مورد روح .توصيف كننده شخصيت به او نسبت داده شده است
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اراده ( اول  ،) 16 :8؛ روميان  26 :15؛  26 :14كه او دانايي ( يوحنا شده 

اگر  .) 30 :4؛ افسسيان  10 :63) و احساس دارد ( اشعيا  11 :12قرنتيان 
لس آيا پو ،بودمي» قدرت و اقدام خدا « القدس صرفاً روشي براي توصيف روح
اگر  .) 30 :15( روميان  ؟صحبت كند» القدس محبت روح« توانست از مي
 توان گفت كه خدا فكر روحآيا مي ،القدس شخصي متمايز در الوهيت نبودروح

توانست به او دروغ بگويد ( گونه انسان ميچه .) 27 :8( روميان  ؟داندرا مي
در مقابل او ايستادگي نمايد (  ،) 9 :5او را امتحان كند ( اعمال  ،) 3 :5اعمال 
حرمت نمايد ( او را بي ،) 30 :4او را محزون سازد ( افسسيان  ،) 51 :7اعمال 

او را بخواند ( حزقيال  ،) 31 :12به او كفر بگويد ( متي  ،) 29 :10عبرانيان 
توانست چنين رفتارهايي با يك چه كسي مي ؟بوداگر او شخص نمي)  9 :37

   ؟نيروي فاقد شخصيت انجام دهد
انستند توآيا رسوالن مي ،بودالقدس صرفاً يك نيرو يا نفوذ مياگر روح

اگر پدر و پسر  ؟) 28 :15اعمال .. » ( .القدس و ما صواب ديديمروح«  :بگويند
افتگان يگونه ممكن بود تعميدچه ،نيستالقدس شخص شخص هستند اما روح

آيا  ،حال ؟) 19 :28تعميد يابند ( متي » القدس به اسم پدر و پسر و روح« 
آيا  ،تاس» نيرو « صرفاً به معني » روح « اگر كلمة  ؟توانست متحول كندمي

 :4لوقا  .. » (.عيسي به قوت روح به جليل برگشت« ممكن بود گفته شود كه 
كلي اين آيه آن است كه روح و قدرت روح دو مقوله جداگانه نكته  ؟) 14

همين موضوع را  .القدس قدرت دارد ولي خودش قدرت نيستروح .هستند
توان در مورد شمار ديگري از آيات كتاب مقدس بيان نمود ( نظير اعمال مي
) كه اگر كلمة قدرت را به جاي  4 :2؛ اول قرنتيان  13 :15و روميان  38 :10

   .معني خواهند شدبي ،روح بگذاريد
رجمه ت» روح « عهد جديد به زبان يوناني نوشته شد و واژة يوناني كه 

را  pneumaيعني يونانيان  ،باشداست كه اسم خنثي مي pneumaشده 
 «بلكه ضمير غيرشخصي  ،پنداشتند و نه شخص مونث نه شخص مذكر مي

عيسي به ضمير  ،و غيره 14,  13,  8,  7 :16ا اين وجود در يوحنا ب ،»آن 
كند به عبارت ديگر مطابق دستور با ضمير مذكر اشاره مي ،pneumaخنثي 

او  «نه با ضمير  ،خطاب كند» آن « بايست روح را با ضمير مي ،زبان يوناني
قدس الحخواهد به صراحت به ما نشان بدهد كه روبدين ترتيب ميعيسي  .» )
 «القدس با نام در عين حال عيسي از روح .»شيئ « است و نه » شخص « 

 26 :15؛  26,  16 :14گويد ( يوحنا سخن مي» ) مدافع « يا » ( تسلي دهنده 
وي به احتمال ق ،بودالقدس صرفاً نام نوعي نيرو يا نفوذ مياگر روح .) 7 :16؛ 
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ش عيسي به شاگردان .ترجمه كنند» تسلي دهنده « توانستند آن را به نمي

به  درست ،اين تسلي دهنده با آنان خواهد بود ،وعده داد كه بعد از ترك ايشان
به روشني پيدا است كه روح  .همان نحوي كه خودش زماني با ايشان بود
ت چنين روشن و بديهي اسهم .القدس بايستي همانند خود عيسي شخص باشد

   .باشندگر متمايز ميديالقدس از يككه عيسي و روح
  

  يك شخص الهي 
ا فرستد تبود كه شخصي را كه او ميآور ميعيسي خدا است و تعجب

ونه گچه ،بودالقدس خدا نمياگر روح .كمتر از خود وي باشد ،جانشينش باشد
 ؟داو نيز با شاگردان باش ،چنان كه خود مسيح با شاگردانش بودتوانست آنمي

وجود دارد ( » يك روح «  .در حالي كه او همانند عيسي با شاگردان بود
) و عهد جديد چهار خط فكري روشن براي نشان دادن الوهيت  4 :4افسسيان 

ها دقيقاً مشابه خطوط فكري هستند اين ايده .دهدالقدس به ما ارائه ميروح
يز ن اندازه نكه الوهيت مسيح را تصديق نموده تقويت مي بخشند و به هما

   .متقاعد كننده مي باشند
او خدا ناميده  .اندكار رفتهالقدس بههاي خدا براي روحكه ناماول اين

اسرائيل خداوند ( بني« خوانيم كه مي  7 :17به عنوان نمونه در خروج  ،شده
به اين واقعه اشاره دارد و  9 – 8 :95مزمور .. » .يعني يهوه ) را امتحان كردند

 ... چون اجداد شما مرا آزمودند.دل خود را سخت مسازيد«  :گويددر آن خدا مي
كلمات حاكي از  ،شودنقل مي 11 – 7 :3وقتي اين آيات مزمور در عبرانيان » 

ه خدايي ك ،به عبارت ديگر .القدس استروح» يهوه « اين است كه منظور از 
كسي جز  –اي كه در صحرا آزمايش شد يهوه –كند در مزمور صحبت مي

   .القدس نيستروح
جا اشعيا در اين .بينيممي 9 – 8 :6مشابه همين موضوع را در اشعيا 

س كوتاه زماني پ.. » ؟.كه را بفرستم«  :شنود كه مي پرسدصداي يهوه را مي
ه اين قوم برو و ب«  :اشعيا را با اين كلمات برگزيد تا پيامبر او باشد ،يهوه ،از آن
پردازد به نقل قول از اين آيات مي 27–- 25 :28وقتي پولس در اعمال .. » .بگو
دس همان القبنابراين روح ،القدس بوده كه با اشعيا سخن گفتگويد كه روحمي

با  33 :31توان با مقايسه ارميا همين تعليم را مي .او خدا است .يهوه است
به همين دليل است كه پطرس با اصرار  .يز آموختن 16 – 15 :10عبرانيان 

القدس به منزلة دروغ گفتن به خدا است ( مي گويد كه دروغ گفتن به روح
بدين جهت است كه پولس هم اصرار دارد كه روح خدا با  .) 4 – 3 :5اعمال 
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 :3كند ( اول قرنتيان بدن او را تبديل به معبد خدا مي ،شدن در انسانساكن 

   .) 19 :6؛  17 – 16
يز القدس نها و صفات خدا به روحدومين استدالل اين است كه ويژگي

القدس در مورد روح ،توان گفتچه تنها در مورد خدا ميآن .اندنسبت داده شده
ند چ .چنين چيزي غيرممكن بود ،نيز گفته شده است ! اگر او خود خدا نبود

ود با اين وج ،ازلي و ابدي نيستكسي جز خدا  :مثال در اين مورد كافي است
 ،القدسروح .القدس نسبت داده شده استاين صفت به روح 14 :9در عبرانيان 
 – 7 :139القدس همه وقت و همه جا حضور دارد ( مزمور روح .قدوس است

 10 :2؛ اول قرنتيان  14 – 13 :40القدس داناي مطلق است ( اشعيا روح .) 10
( چه اراده كند قادر است القدس بر انجام هر آنروح .) 34 :11؛ روميان  11-

ها تنها در مورد خدا مصداق اين ويژگي .) 19 :15؛ روميان  11 :12اول قرنتيان 
 .القدس نيز صادق هستندطور كه ديديم در مورد روحدر حالي كه همان ،دارند
   .القدس خدا استروح

القدس نسبت داده سومين استدالل اين است كه اعمال خدا به روح
با اين وجود اليهو ( يكي از  ؟آيا آفريننده انسان كسي جز خدا است .اندشده

روح خدا مرا آفريده است و نفخة قادر مطلق «  :دوستان ايوب ) توانست بگويد
كائناتي را تواند چه كسي جز خدا مي .) 4 :33ايوب » ( مرا زنده ساخته است 
 چه كسي ؟تواند معجزات نمايدجز خدا ميچه كسي  ؟كه آفريده حفاظت كند

چه  ؟كار ببخشد و او را روحاً زنده سازداي به گناهجز خدا مي تواند طبيعت تازه
با اين وجود  ؟كسي جز خدا مي تواند و خواهد توانست مردگان را زنده كند

القدس نيز در كتاب مقدس به روح ،ها و اعمال خاص خداتمام اين توانايي
؛ و اول  28 :12؛ متي  13 :26و ايوب  30 :104شده است ( مزمور  نسبت داده

چه  .) 11 :8؛ روميان  5 :3و تيطس  6 – 5 :3؛ يوحنا  10 – 9 :12قرنتيان 
ها دقيقاً اعمالي هستند ولي اين ؟تواند اعمال خدا را انجام دهدكسي جز خدا مي

  دهد ! القدس انجام ميكه روح
القدس به صورتي فزاينده خوانيم كه روحمي 18 :3در دوم قرنتيان 

آيا  .كند تا به تدريج به شباهت خدا درآيندداران را مبتدل ميشخصيت ايمان
 به همين ترتيب وقتي ؟تواند اين تحول را به وجود آوردكسي كمتر از خدا مي

 :3 تيموتائوسگويد كه كتب مقدس الهالم خدا هستند ( دوم پولس به ما مي
 القدس است ( دوم پطرسگويد كه كاتب واقعي كالم روحنيز مي پطرس ،) 16
  القدس خدا است ! روح ،در واقع .) 21 :1
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چهارمين استدالل اين است كه ستايش و پرستشي كه فقط شايسته 

ي داران مسيحايمان .القدس تقديم شده استخدا است در كتاب مقدس به روح
القدس نام كفر به روحاز چيزي به .) 19 :28يابند ( متي به نام او تعميد مي

آيا  ،القدس خدا نيستو اگر روح ،كفر يعني هتك حرمت خدا .سخن گفته شده
در حالي كه اين نوع كفرگويي ( كفر به  ؟كفرگويي نسبت به او امكان دارد

د ( شواست كه هرگز بخشوده نميترين و بدترين گناهي القدس ) جديروح
چه پولس خدا را نسبت به حقانيت آن ،9 :1در روميان  .) 32 – 31 :12متي 
ولي در بخشي مشابه فوق در همين رساله يعني  ،طلبدبه شهادت مي ،گويدمي

نه دروغ و وجدانم به  ،در مسيح راست مي گويم«  :داردپولس اعالم مي 1 :9
از  اشپولس وقتي براي خوانندگان رساله»  .القدس مرا گواه استواسطة روح

 القدس نيز طلب بركت نمايد (كه از روحباكي ندارد از اين ،طلبدخدا بركت مي
   .) 14 :13دوم قرنتيان 

 ها و صفاتاو داراي ويژگي .خدا ناميده شده است ،القدسبنابراين روح
شود و چون خدا به حضور او دعا مي .دهداو اعمال خدا را انجام مي .خدا است

جه گونه نتيتوانيم اينپس تنها مي .برخوردار استاز حرمت و جاللي چون خدا 
القدس خدا است و به همان مفهومي كه پدر و پسر خدا گيري كنيم كه روح

  .هستند او نيز الوهيت دارد
  

  يك شخص متمايز
 ،سالقدبا تمام اين اوصاف بايد مراقب اين نكته مهم باشيم كه روح

ولي نه پدر است و نه  ،او همانند پدر و پسر خدا است .شخصي متمايز است
  .پسر

هتر جا بدر فصل بعد بيشتر به اين نكته خواهيم پرداخت اما در اين
تون اولين م :است با اشاره به دو متن از عهد جديد به استقبال موضوع برويم

جا در اين .است كه اخيراً بدان اشاره كرديم  32 – 31 :12مورد نظر متي 
ن شنوندگان اوليه سخنا .گويد كه كفر ممكن است بخشوده شوديسي ميع

 ،ندكدانستند كه عيسي در مورد كفر بر ضد خداي پدر صحبت ميعيسي مي
ر بر ولي كف ،گويد كه كفر عليه پسر هم قابل بخشش استولي در ادامه مي

-به روشني پيدا است كه كفر به روح .شودالقدس هرگز بخشوده نميعليه روح

القدس حبايست روبه همين دليل مي .يا پسر نيست ،القدس مانند كفر به پدر
   .متمايز از پدر و پسر باشد



 راز تثليت                                                                                           37   

 
جا كه عيسي از تسلي دهنده سخن آن ،است 26 :15متن دوم يوحنا 

تم فرسليكن چون تسلي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي«  :گويدمي
يح چون كه مس ،مسيح نيستخداوند عيسي ،القدسروشن است كه روح.. » .آيد

 ،القدس پدر نيستچنين روشن است كه روحدهد و هموعده فرستادن او را مي
با اين وجود  ،هر سه خدا هستند .فرستداو را از جانب پدر مي ،كه مسيحچون 
ستر تعاليم ديني وست مني« طور كه كتاب همان .باشندديگر متمايز مياز يك

سر پ ،پدر :سه شخص وجود دارد ،در الوهيت« گويد واقعيت اين است كه مي» 
القدس و اين سه يك خدا هستند كه در ذات يكي و در قدرت و جالل و روح

  .ترين تعريف آناين است آموزة تثليث در ساده»  .برابر هستند
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  فصل ششم
  متمايزسه شخص 

  
اي است كه در پايان فصل قبل گفته هدف اين فصل تأكيد بر نكته

هر  .پدر نيست ،القدسالقدس نيست و روحروح ،پسر نيست ؛ پسر ،پدر .شد
اما هر كدام از ديگري  ،باشندخدا هستند و هر يك تمامي الوهيت مي ،سه

كن ولي درك آن به كلي غير مم ،بيان اين حقيقت مشكل نيست .متمايز است
ار موفقيتي جز انك ،اي در تالش براي قابل درك نمودن اين حقيقتعده .است
در اين خصوص معموالً يكي از سه مورد زير پيش مي  .آورنددست نميآن به
   :آيد

كتاب مقدس تثليث الوهيت را تعليم كه برخي با آگاهي كامل از اين
فتند اها در دام اين انديشه ميآن .رسندگانگي خدا مينهايتاً به انكار ي ،دهدمي

ارت به عب .انگارندكه سه شخص تثليث را به عنوان سه وجود الهي مجزا بي
   .آورندشوند و به سه خدا ايمان مي) مي tritheistگانه پرست ( سه ،ديگر

كه كتاب مقدس يگانگي خدا را تعليم برخي ديگر با اطالع كامل از اين
شوند و پذيرش پسر و القدس ميسرانجام منكر الوهيت پسر و روح ،دهدمي
كنند و در نتيجه تنها يك شخص الهي باقي القدس را به عنوان خدا رد ميروح
تاريان يا آريوسي ( اين افراد يوني .الهي است» وجود « ماند كه يگانه مي

Arian شوند) ناميده مي.   
كه كتاب مقدس يگانگي خدا را ز اينگروه سوم نيز با آگاهي كامل ا

راين بناب .كنندالقدس را يك شخص فرض ميپسر و روح ،پدر ،دهدتعليم مي
ود شيك وجود الهي هست كه در مواقع مختلف به طرق متفاوت ظاهر ميتنها 
گر جوانب و كاركردهاي مختلف القدس صرفاً بيانپسر و روح ،هاي پدرو نام

   .آن وجود الهي است
دو  ،چه تعاليم فصول گذشته را درك نموده و باور كرده باشيمچنان

دا ديديم كه خ .شوندتهديدي براي ما محسوب نمي ،مورد اول اين تعاليم غلط
چنين مالحظه كرديم كه هر يك از اين سه شخص خدا واحد است و هم

كه يم بايستي بر اين حقيقت نيز پافشاري كن ،با پذيرش اين دو حقيقت .هستند
 ما را از خطاي ،اين باور .باشندديگر متمايز ميالقدس از يكپسر و روح ،پدر

   .داردسوم مصون مي
القدس نام هاي گوناگون يك شخص نيستند پسر و روح  ،عناوين پدر

ها سه بلكه آن ،شودكه صرفاً در مواقع مختلف به طرق متفاوت ظاهر مي
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؛ » من « گويد پدر مي ،28 :12از اين رو در يوحنا  .باشندشخص متمايز مي

القدس مي گويد روح 2 :13و در اعمال » من « گويد پسر مي 4 :17در يوحنا 
من  «تواند بگويد باشند و هر يك ميسه شخص هستند كه خدا مي .»من « 
قدرت و ارادة  ،اما هر سه در دانش .»ما « گويد ها نميو هيچ يك از آن» 

بنابراين وقتي مي گوييم كه اين سه شخص از هم  .دودي شريك هستندنامح
ه يك كچنان ،منظور اين نيست كه يكي از ديگري جدا است ،متمايز هستند

د ماهيت وجو .ها يك خدا هستندآن .هاي ديگري جدا استانسان از بقيه انسان
راز عميقي است كه فراتر از ادراك و بيان ما  ،اين سه شخص در يك ذات

چه بر ما مكشوف شده اين است كه اين سه شخص متمايز تمامي آن .باشدمي
 4 :4افسسيان .. » ( ... يك خدا و پدر همه... يك خداوند.يك روح«  :هستند

 – 4 :12اول قرنتيان » ( .. خدا همان ... خداوند همان.همان روح« ) و  6 –
وان تها سه هستند و با اين وجود هرگز نميبينيم كه آنصراحت تمام ميبه  .) 6

   .باشنداين حقيقت را ناديده گرفت كه واحد مي
 ،كه ايمان تاريخي كليسا استبه خاطر ايننبايد اين حقيقت را صرفاً 

اب بايد اين حقيقت را خود در كت .ايماني زنده نيست ،ايمان دست دوم .بپذيريم
براي شناخت اين حقيقت چرا به هنگام بررسي خود حداقل به  .مقدس ببينيم

اين كار را در صفحات بعد به  ؟برخي از ارجاعات كتاب مقدس رجوع نكنيم
ا مخصوصاً انجيل يوحن ،دهيم و متوني از كتاب مقدسصورتي عملي انجام مي

   .كنيمرسي ميرا در رابطه با اين حقيقت بر
  

  مستندات كتاب مقدسي
 –پسر  - ،مسيحدر فصل چهارم اين كتاب ديديم كه خداوند عيسي

چنين گفته هم .) 18 :1كه او تجلي كامل پدر است ( يوحنا خدا است و نيز اين
از جانب او آمد  ،) 24 – 23 :5شده كه مسيح از سوي پدر فرستاده شد ( يوحنا 

حكم او  ،) 28 :16؛  12 :14گردد ( يوحنا به سوي او باز مي ،) 28 :16(يوحنا 
دهد ( ارادة او را انجام مي ،) 31 :14؛  18 :10رساند ( يوحنا را به انجام مي

محبوب است (  ،) 38 :14كند ( يوحنا او را محبت مي ،) 38 :6؛  34 :4يوحنا 
خطاب » تو « را  كند و در دعاي خود اوبه حضور او دعا مي ،) 35 :3يوحنا 

) و با ضماير سوم شخص  28 – 27 :12؛  31 :17؛  41 :11كند ( يوحنا مي
چنين خوانديم كه هم .) 26 – 19 :5گويد ( يوحنا مفرد مذكر از او سخن مي

»  من« كند نه خطاب مي» او « يا » تو « كند و او را پدر با پسر صحبت مي
) و به يكي از دعاهاي او با صداي  7 :9؛ مرقس  22 :3؛ لوقا  11 :1( مرقس 
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پسر  ،به روشني پيدا است كه پدر .) 28 – 27 :12دهد ( يوحنا بلند پاسخ مي

حقيقت  ولي اين ،ها مبين اين استخود عناوين آن .نيست و پسر هم پدر نيست
   .كه قبالً ديديمچنان ،خدا هستند ،را نيز نبايد فراموش كرد كه هر يك

؛  26 :15؛  26,  6 :14با خواندن يوحنا  .اين نيستولي تمام موضوع 
ز از القدس نيتسلي دهنده يعني روح .آموزيمنكته ديگري را مي 15 – 13 :16

ند كعيسي از پدر درخواست مي .طور كه از پسردرست همان ،استپدر متمايز 
سي خود عي .فرستدالقدس را به نام پسر ميروح ،پدر .القدس را بفرستدكه روح
 و ،دهدالقدس پسر را جالل ميروح .فرستدالقدس را از جانب پدر مينيز روح

ل در فص .دهدگيرد و به شاگردانش نشان ميچه را كه پدر به پسر داده ميآن
م جا بايد دقت كنيولي در اين ،هشتم باز همة اين آيات را بررسي خواهيم كرد

سر و پ ،دهند كه پدرت تمام نشان ميتمام عباراتي كه انتخاب شده به صراح
  .ديگر متمايز هستند و يكي آن ديگري نيستالقدس از يكروح

ه خداي كالبته متون ديگري نيز در كتاب مقدس وجود دارد مبني بر اين
 :3در اوايل انجيل متي (  .القدس متمايز هستندو خداي روح ،خداي پسر ،پدر
به محض  .خوانيممسيح را مي) روايت تعميد خداوند ما عيسي 1 :4 – 13
روح خدا بر او نازل شد و همان وقت صداي پدر  ،كه وي از آب بيرون آمداين

 الم نمود كه از او خشنوداز آسمان شنيده شد كه عيسي را پسر محبوب خود اع
 ،ر آسمانپدر د –تر از اين مبني بر تمايز اشخاص اي روشنآيا اشاره .است

   ؟تواند وجود داشته باشدمي –القدس در حال نزول پسر بر زمين و روح
خوانيم كه خداوند به رسوالنش متي ميدر آخرين آيات انجيل 

نام پدر و به« ها را تعليم دهند و ايمان آورندگان را مأموريت داد تا همه ملت
در » و « استفاده از كلمه  .) 19 :28تعميد دهند ( متي » القدس پسر و روح

القدس روح ،پسر نيست ؛ پسر ،كه پدراين جمله دليل كافي است مبني بر اين
و با اين وجود يگانگي خدا مخدوش نشده  .پدر نيست ،القدسنيست و روح

 .»ا هنام« تعميد يابند نه به » نام « بايد به يك ايمان آورندگان مي :است
جا كه پولس براي آن ،بينيممي 14 :13م قرنتيان مشابه همين موضوع را در دو

ت خدا مسيح و محبفيض خداوند عيسي«  :طلبداش بركت ميخوانندگان رساله
ه جا نيز بار ديگر كلمدر اين»  .آمين .القدس با جميع شما بادو مصاحبت روح

با اين  .دهد كه بايد اين سه شخص را از هم متمايز بدانيمنشان مي» و « 
اي به يگانگي خدا پولس بدون هيچ شك و شبهه ،طور كه ديديمهمان ،وجود

او در دعاي بركت خود به هر سه شخص متوسل مي شود و سه  .ايمان داشت
ه تواند در عين ايمان بچرا پولس مي .كندگانگي خدا را به صراحت تأييد مي
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«  م كه هر چند واژهسازيبار ديگر خاطر نشان مي ؟يگانگي خدا چنين بگويد

بل ولي آموزة تثليث به وضوح در مقا ،در كتاب مقدس يافت نمي شود» تثليث 
   .ديدگان و اذهان همه ديده مي شود

  
  » شخص « كلمه 

يم اطور مكرر در اين كتاب از آن استفاده كردهكلمة ديگري كه ما به
كلمة  ،اثري از آن نيافتيم ،و در تمام متوني از كتاب مقدس كه بررسي كرديم

   .پردازيمدر ادامه به تعريف اين كلمه و بررسي آن مي .است» شخص « 
يانش براي ولي ب ،يافتن آموزة تثليث در كتاب مقدس كار سختي نيست

 .ستكار سختي ني ،كه خدا واحد استگفتن اين .مسيحيان غالباً مشكل است
ل وقتي مشك .دان مشكل نيستگفتن اين نيز كه سه وجود الهي هست باز چن

سه  «توانيد در چواب بگوييد نمي»  ؟سه چه«  :آيد كه كسي بپرسدپيش مي
زيرا پدر نه بخشي از خداي واحد بلكه تماميت خدا است و همين نكته » ثلث 

زيرا »  سه خدا« توانيد بگوييد نمي .القدس نيز صادق استدر مورد پسر و روح
 .يداگانه پرست شده و وحدانيت خدا را انكار كردهاين بدان معني است كه سه 

الوهيت  ...ها سهآن ؟ناميدالقدس را چه ميپسر و روح ،پدر ،بنابراين شما
ين جاي بايد ا .توانيد با وجود اين جاي خالي به سراغ تاريخ برويدنمي ؟هستند

   .خواه با يافتن يك كلمة مناسب يا با ابداع يك كلمه جديد ،خالي را پر كنيد
براي پر كردن اين جاي خالي كلمات مختلف  ،در طول قرون متمادي

ها هر يك به و متعددي مورد استفاده قرار گرفته و ثابت شده كه همه آن
نويسندگان يوناني عموماً از كلمة  .اندطريقي نارسا و ناكافي بوده

Hypostasis در حالي كه نويسندگان التين كلمات  ،تفاده مي كردنداس
persona  » ) نقش در نمايش « يا » نقاب( «، substantia  و گاهي

 .بردندكار ميرا به subsistentiaاوقات هم مخصوصاً در قرون وسطي واژه 
ه هيچ سازد كاستفاده از كلمات متفاوت به روشني اين حقيقت را برجسته مي

يم ااي كه ما انتخاب كردهكلمه .اندها براي بيان مقصود كافي نبودهكدام از آن
رسد و عموميت تر به نظر ميها مناسباست كه از بقيه معادل» شخص « 

   .بيشتري دارد
اي است كه بايد در استفاده از آن واژه» شخص « با اين وجود كلمه 

بان اللفظي معادل آن در زمئناً نبايدآن را به مفهوم تحتمط .بسيار دقت كنيم
سه شخص الوهيت مانند بازيگر نمايش نيستند كه در سه  .كار ببريمالتين به 

«  چنين نبايد كلمههم .نقش يا سه لباس متفاوت بر روي صحنه ظاهر شوند
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 در تعريف .كار ببريمبه ،را به مفهومي كه در محاورات معمولي دارد» شخص 
بريم كه از هويت جداگانه كار ميتمايز و مفرد بهآن را در مورد انساني م ،عادي

گونه نيست كه سه فرد در كنار در خدا اين .خود نسبت به ديگران اگاهي دارد
ديگر وجود داشته باشند كه حداقل به فرض بتوانند عليه هم و جدا از يك

دايي ) خپرستي ( سهگانهچنين تفكري ما را به سوي سه .ديگر عمل كننديك
 ،اين است كه در وجود الهي» اشخاص « منظور ما از عبارت  .د كشاندخواه

 »من « توانند در مورد خود از ضمير سه شخص متمايز هست كه هر يك مي
 ،وجود با اين .استفاده كنند» او « يا » تو « و براي ديگران از ضمير شخصي 

از سه  ايهيا مجموع ،پذيربه هيچ وجه منظور اين نيست كه وجود الهي تقسيم
ديگري باشد سراسر رمز و » در « كه يك شخص گفتن اين .فرد مجزا است

تو اي پدر در من هستي «  :خوانيمطور كه در انجيل يوحنا ميهمان ،راز است
به اين  .است» ناپذير واحد ذات تقسيم« خدا  .) 21 :17يوحنا » ( و من در تو 

 القدسپسر و روح ،ولي اين ذات الهي از ازل چون پدر .خدا يگانه است ،معني
ونه گتوانيم درك كنيم كه چهما نمي .وجود دارد و به اين معني خدا سه است

اما  .توانند در بين خود داراي يك فكر و يك اراده باشنداين سه شخص مي
كه ننه به خاطر اي ،الزم است بر اين نكته تأكيد شود كه ما به آن ايمان داريم

 ،دبلكه به اين دليل كه خدا در كالم خو ،توانيم ان را بفهميم يا بيان كنيممي
  پس خدا  .خود را بر ما چنين مكشوف نموده است

  .است» يگانگي اسرارآميز « و » ناپذير تثليث تقسيم« 
بت ديدگاه ما نس ،انديشيمچه به طريقي غير از اين در مورد خدا بيچنان

تاب مقدس متفاوت خواهد بود و خدايي بر اساس تصورات به خدا با نگاه ك
   .پرستي استايم و اين بتخود خلق كرده

كنيم كه تثليث رازي فراتر از ادراك ما دانيم و اعتراف ميما عميقاً مي
ه چگونه قياس و تشابهي براي آنهيچ .جالل خدا غير قابل درك است .است

هيچ راهي براي به تصوير كشيدن اين حقيقت  .وجود ندارد ،ايمتاكنون گفته
ساوي طور متوانيد از سه انسان سخن بگوييد كه هر سه بهشما مي .وجود ندارد

 ،كنيد ها نگاهولي هر اندازه به آن .باشندديگر متمايز ميانسان هستند و از يك
ك هر ي ،سه شخص الوهيت .نه يك نفر ،بينيدسرانجام همان سه نفر را مي

ت راز موضوع اين اس .باشندديگر متمايز ميور مساوي خدا هستند و از يكطبه
ها كه جز يك خدا وجود ندارد و اين خدا نه خارج از ان سه است و نه جدا از آن

رة توان درباچه ميهر آن .وجود ديگري ندارد ،و جز به عنوان سه شخص تثليث
 زيرا هر يك ،در مورد هر يك از سه شخص تثليث نيز صادق است ،خدا گفت
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اند توها نمييكي از آن ،در اين معني .خدا است و در الوهيت شأن مساوي دارند

 ،ها گفتچه بتوان در مورد يكي از آنآنمافوق يا مادون ديگري باشد و هر 
 تواني ميبه يك معن ،با اين وجود .كنددر مورد آن دو ديگر نيز صدق مي

توان در مورد پدر بيان نمود اما در مورد پسر گفت كه چيزهايي هست كه مي
وان فقط تاموري هستند كه مي ،به همين ترتيب .توان گفتالقدس نمييا روح

 توانالقدس ميدر مورد پسر گفت و چيزهايي هستند كه فقط در مورد روح
ر تعاليم ديني وست مينست «توان طبق جمالت كتاب ها را ميتمام اين .گفت

القدس وجود پسر و روح ،پدر ،سه شخص ،در الوهيت«  :چنين خالصه نمود» 
برابر در  ،داراي يك ذات ،خداي واحد حقيقي و ابدي هستند ،و اين سه ،دارد

ن با اي»  .باشندهاي شخصي متمايز ميهر چند از نظر ويژگي ،قدرت و جالل
ي رسيم كه در فصل بعد آن را بررسمي»  ويژگي شخصي« نقل قول به مسئله 

   .خواهيم نمود
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  فصل هشتم
  مولود جاوداني از پدر

  
د بنابراين اجازه دهي ،شايد عنوان اين فصل كمي پيچيده به نظر آيد

خواهيم مي .خواهيم صحبت كنيمجا از چه چيزي ميتر بگوييم كه در اينروشن
سه شخص الوهيت به بحث و بررسي » شخصي هاي ويژگي« در مورد 
ري توان در مورد يكي گفت كه قابل تستعاريف خاصي هستند كه مي .بپردازيم

   .به آن دو ديگر نيست
را  ئوالساين  ،در پايان فصل پيش ضمن نقل قول از كتابي تعليمي

خ پاس»  ؟هاي فردي سه شخص الهي كدام هستندويژگي« مطرح نموديم كه 
د تنها خاص پدر است كه پسر را تولي«  :واقعاً عميق و سنگين است سئوالاين 
ت القدس استنها خاص پسر است كه مولود از پدر باشد و تنها خاص روح ،كند

  »كه در ازل از پدر و پسر صادر شود ! 
 ،گر اين است كه اگر ما اين دو مطلب را كنار بگذاريماين موضوع بيان

ايد در ب .بپردازيم» هاي فردي ويژگي« مسئله توانيم به صورت كامل به مي
فصل به  در اين .اين مورد صحبت كنيم كه پدر توليد كننده است و پسر مولود

القدس سپس بايد به موضوع صادر شدن روح .پردازيمهمين موضوع مي
   .بپردازيم كه در فصل آينده اين كار را خواهيم كرد

  
  پسر

است و اگر بتوانيم كاربردهاي » پسر « كلمة  ،جا كلمة كليديدر اين
 ،گوناگون و متفاوت كتاب مقدس از اين كلمه را به درستي تشخيص دهيم

- بايد به هر بهايي كه شده از تصورات و انديشه .كمك بزرگي به ما خواهد بود

م و بپرهيزي ،ناميده شده» پسر خدا « كه عيسي هاي ناپخته در رابطه با اين
  .كه خدا بچه داشته استتصور نكنيم 

ولي  ،را دارد» پسر « اللفظي گاهي اوقات اين كلمه معني ساده و تحت
اي هبنابراين نسل .است» نسل « براي رساندن معني  ،كاربرد آزاد ديگر آن

طور كه در عهد عتيق عبري آمده يا آن» فرزندان اسرائيل « اسرائيل به عنوان 
سياري ولي در موارد ب .شوندشناخته مي» اسرائيل بني« يا » پسران اسرائيل « 

« شهروندان صيهون  .نيست» زاده شدن « اين كلمه اصالً حاوي مفهوم 
» يا پسران انب« شاگردان يا حواريون انبيا  .اندناميده شده» پسران صيهون 

« ادب به عنوان مردمان خشن و بي .) 35 :20اند ( اول پادشاهان خوانده شده
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چنين كساني كه سزاوار هم ،) 13 :13اند ( تثنيه معرفي شده» بليعال پسران 

) اين  31 :20شوند ( اول سموئيل ناميده مي» پسران موت «  ،مرگ هستند
ولي در عهد جديد نيز با كاربرد مشابه  ،ها همگي از عهد عتيق هستندنمونه

   .شويمرو ميبهاين واژه رو
 را در كتاب» پسران خدا « اگر اصطالح  ،كنيمبنابراين تعجب نمي

ز خود به وجود هايي اگيري نكنيم كه خدا نسلمقدس ببينيم و بالفاصله نتيجه
اند ( مزمور ناميده شده» فرزندان حضرت اعلي «  ،حاكمان زميني .آورده است

ها داده و آنان تحت اقتدار او عمل شان را به آن) چون كه خدا قدرت 6 :82
 براي توصيف فرشتگان نيز به كار رفته است» پسران خدا « اصطالح  .كنندمي

طور در مورد مردان و زناني كه مورد لطف و محبت خاص همان ،) 6 :1( ايوب 
يعني مسيحياني كه از امتياز فرزندخواندگي برخوردار شده و عضو  ،خدا هستند

« وقتي لقب  اما .) 26 :3؛ غالطيان  45,  9 :5خانوادة خدا هستند ( متي 
 ،خواه انسان و خواه فرشتگان ،رودكار ميدر مورد مخلوقات به» پسران خدا 

 شخص ،مسيحهميشه به صورت جمع است و تنها در اشاره به خداوند عيسي
تنها استثناي موجود در اين رابطه در  .روددوم تثليث به صورت مفرد به كار مي

» آدم « لقب به صورت مفرد براي جا كه اين آن ،شوديافت مي 38 :3لوقا 
بدون  ،دليل آشكار اين استثنا آن است كه وجود و زندگي آدم .كار رفته استبه

   .دخالت پدري انساني و مستقيماً از خود خدا ناشي شده بود
  
  پسر خدا

مسيح كه در مورد خداوند ما عيسي» پسر خدا « اما در بررسي عنوان 
بدان مفاهيمي كه » پسر « بايد بدانيم كه كلمة  ،) 7 :19كار رفته ( يوحنا به

ر عيسي به اين معني پسر پد .به كار نرفته است ،ها اشاره كرديمقبالً به آن
واني صرفاً عن ،»پسر خدا « چنين لقب هم .نيست كه گويا آغازي داشته است

ه و نه ب ،ددهنشكوه و پرافتخار نيست مانند القابي كه به حاكمان زميني مي با
عبارتي كه تنها براي يادآوري اين موضوع باشد كه او نه به شيوه معمول 

هم هر چند البته يادآور اين م ،آدميان بلكه به طريقي ماوراءالطبيعي انسان شد
اي است براي بيان نزديكي و نه روش ماهرانه .) 35 :1ك لوقا  .باشد ( رنيز مي

ه گفتيم چكاربرد اين كلمه با آن .هاو صميميت او به خدا نسبت به ساير انسان
ا ناميده شده تا رابطه ازلي او ب» پدر « شخص اول تثليث  .كامالً متفاوت است

د ناميده شده تا نشان ده» پسر « شخص دوم تثليث  .نشان دهدپسر را به ما 
عناويني » پسر « و » پدر «  .دارداي با شخص اول تثليث كه او چه رابطه
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اي كه ولي ذهن ناتوان ما را در شناخت نوع رابطه ،ستندروزمره و متداول ه

   .دهندياري مي ،اين دو شخص ازلي تثليث با هم دارند
تي روند كه هسكار مياين اصطالحات براي بيان و القاي اين نكته به

ولي حاوي اين مفهوم نيستند كه هستي و  ،است» پدر « از » پسر « و هويت 
كه  »پسر يگانه پدر « همين ايده در عبارت  .است» پسر « از » پدر « هويت 

» نه پدر پسر يگا« عيسي  .شودغالباً در كتب مقدس به كار رفته نيز ديده مي
پسر يگانه خدا « ) و  16 :3؛  18 :1يوحنا » ( پسر يگانه « ) ؛  14 :1( يوحنا 

 .ولي عكس آن درست نيست ،پسر از پدر مولود شده .) 18 :3است ( يوحنا » 
عبارتي كه به سادگي  ،به كار رفته» زاده نخست« در دو جاي ديگر عبارت 

؛  15 :1نمايد كه او پيش از تمامي خلقت بوده است ( كولسيان تأكيد مي
به روشني پيدا است كه رابطه بين پدر و پسر منحصر به فرد  .) 6 :1عبرانيان 

ن هدف به كار هيچ كدام از اين القاب مندرج در كتاب مقدس با اي .است
 .اند كه اذهان فاني ما را به موضوعاتي مثل تناسل و توالد سوق دهندنرفته
تجلي خداي پدر و فروغ جالل او است ( عبرانيان  ،كه پسرچنين گقته شده هم
ولي هرگز گفته  ،بودوجود پسر و هويت او بدون پدر غيرممكن مي .) 3 :1

   .استنشده كه خداي پدر تجلي و تجسم خداي پسر 
اعتقادنامه  .پسر را خلق كرد ،منظور ما اصالً اين نيست كه پدر

 ،نه مصنوع ،پسر«  :گويددرستي اين حقيقت را بيان نموده كه ميآتاناسيوس به
   .مخلوق نيست ،مسيحخداوند عيسي»  .بلكه مولود از پدر است ،نه مخلوق

هر  .پدردر فصل چهارم ديديم كه او به همان مفهومي خدا است كه 
چنين منظور ما اين هم .ابدي و به يك مفهوم خدا هستند ،سانطور يكدو به

نيست كه خداي پدر تصميم گرفت كاري انجام دهد يا چيزي كه روي نداده 
گوييم كه به صورت ذاتي در الوهيت بلكه از چيزي سخن مي ،بود واقع شد

دهد و تا ن روي مياكنوچيزي كه هم ،شود و همواره واقع شده استواقع مي
تغييري در الوهيت صورت گرفته  ،اگر غير از اين باشد .به ابد روي خواهد داد
عالوه بر اين با تعليم روشن كتاب مقدس مبني بر طلوع  .و اين غيرممكن است

ك متي  .؛ نيز ر 2 :5داشت ( ميكا كامالً مغايرت مي ،قديم و وجود ازلي مسيح
   .) 42 :7؛ يوحنا  6 :2

وي از ازل خدا  .خداي پسر را نساخت تا او هم خدا باشد ،ي پدرخدا
وجود شخص پسر در الوهيت ممكن  ،و با اين وجود بدون خداي پدر .است
در الوهيت چيزي همانند انديشيدن و  .چه هست از پدر استهر آن ،پسر .نبود

ه به همين دليل است كه او ب .پسر تجلي پدر است .شودسخن گفتن واقع مي



 راز تثليت                                                                                           47   

 
اي توصيف شده كه در ابتدا با خدا بود و خودش خدا بود ( » كلمه « عنوان 
 ،درپ .بودبدون خداي پدر ممكن نمي ،چنين تعريفي از پسر .) 2 – 1 :1يوحنا 

شخص اول و دوم تثليث چنين  .يافتبدون خداي پسر امكان تجلي نمي
   .ديگر دارنداي با يكرابطه

بار  ،تر در اين خصوص صحبت كنيمچه بخواهيم با زياني فنيچنان 
ولد پسر در مورد ت«  :گوييمديگر به نقل قولي از لوئيس بركوف اشاره كرده مي
 كار ازلي و اصلي شخص ،از پدر شايد بتوان اين تعريف را ارائه داد كه اين امر

اول تثليث است كه به واسطة آن وي زمينة ذات شخص دوم را در الوهيت به 
وجود آورد و اين شخص دوم را مالك تمامي ذات الهي نمود كه در آن هيچ 

  ) 94 .ص ،يكالهيات سيستمات ،لوئيس بركوف»( كمبود يا تغيير نيست ،تقسيم
  

  گويد كتاب مقدس سخن مي
د گوينپشت سر هم از حقيقت پر از رمز و رازي سخن ميمتون مقدس 

مسيح به حقيقت خداوند عيسي .كه ما هم اكنون در حال بررسي آن هستيم
و نه ا .گونه و به چه زباني توصيف شده استاما دقت كنيد كه چه ،خدا است

 3 :1جوهر خدا ( عبرانيان ) و فروغ جالل و خاتم  1 :1تنها كلمة خدا ( يوحنا 
) و صورت خداي ناديدني است  6 :2شكل و برابر با خدا ( فيليپيان بلكه هم ،)

بار ديگر اين حقيقت را به ياد داشته  .) 4 :4؛ دوم قرنتيان  15 :1( كولسيان 
ذات  هستي و .چه هست باشدتوانست بدون خداي پدر آنباشيم كه پسر نمي
   .او از خداي پدر است

 ،درنكته تأكيد كنيم كه اين رابطه پسر با پبسيار مهم است كه بر اين 
صور نبايد ت .از ازل چنين بوده و تا به ابد چنين خواهد بود .ابتدا و آغازي ندارد

ر ناميده شد كه به صورت انسان د» پسر « كنيم كه عيسي تنها به اين خاطر 
 به روشني نشان داده كه جسم گرفتن 18 – 14 :1يوحنا  .اين دنيا متولد گرديد

ل از اين اما قب ،عيسي بود كه انسان را قادر ساخت تا پسر يگانه پدر را ببيند
وقتي خدا جهان را آفريد او پسر محبوب خدا  .نيز او پسر يگانه پدر بوده است

 ايگونه نيست كه چنين موقعيت و رابطهاين .) 20 – 14 :1بود ( كولسيان 
 :4و هم غالطيان  3 :1وميان به همين ترتيب هم ر .بعداً به وجود آمده باشد

 .ويندگاز او به عنوان پسر خدا سخن مي ،مسيحاز اشاره به تولد عيسيقبل  ،4
كه قبل از آن ،) 3 :8آلود درآيد ( روميان كه به شباهت جسم گناهاو قبل از آن

   .) 9 :4؛ اول يوحنا  16 :3خدا او را به اين جهان بفرستد پسر خدا بود ( يوحنا 
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اين  .مخصوصاً متن بسيار مهمي است  8 – 5 :1به عبرانيان رساله 

مسيح چون پسر خدا الوهيت دارد و بر تخت گويد كه خداوند عيسيمتن مي
 به اين جهان» زاده نخست« او است كه به عنوان  .كندسلطنت مي ،جاوداني

ته شپسر بودن او ازلي و ابدي است و اين رابطه او با خداي پدر آغازي ندا .آمد
كسي پسر «  :اي كه منحصر به فرد و ماوراي ادراك انسان استرابطه ،است

ه شناسد غير از پسر و كسي ككس ميو نه پدر را هيچ ،جز پدرشناسد بهرا نمي
  .) 27 :11(متي » پسر بخواهد بدو مكشوف سازد 

مسيح به تفصيل در مورد رابطه عيسي ،47 – 16 :5در انجيل يوحنا 
 جا است چند دقيقه بهبه .سخن گفته است ،فرد خود با خداي پدرمنحصر به 

پدر « خدا را  ،دهد كه عيسينشان مي 18متن يوناني آيه  .اين آيات نگاه كنيم
خدا به مفهومي پدر عيسي است كه براي  ،به عبارت ديگر ،ناميده است» خود 
 سياين سخن چنان بر مخاطبان يهودي عي .كس ديگري مصداق نداردهيچ

 18 – 17داند ( آيات گران آمد كه خشمگين شده گفتند خود را با خدا برابر مي
 ،نكته تعجبĤور اين است كه آگاهي عيسي از مولود شدن ابدي خود از پدر .)

با اين وجود در ادامه به روشني بيان  .كاهدآگاهي او از برابر بودن با خدا را نمي
تواند دهد اما جدا از پدر نميمي كند كه او هر چند همان اعمال پدر را انجام مي

اقتدار داوري تنها به اين دليل در دست  .) 24 – 19كاري انجام دهد ( آيات 
اما اين بدان مفهوم  ،) 22او است كه پدر داوري را به او سپرده است ( آيه 

! به  هرگز چنين نيست .تري قرار داردكه نسبت به پدر در درجه پايين نيست
اگر پسر اين گونه  .) 23راستي او شايسته همان حرمتي است كه پدر دارد ( آيه 

راين بناب .چنان كه شايسته است احترام نمودتوان خدا را آننمي ،حرمت نشود
ه كاست و نيز اينعيسي از اين موضوع آگاهي كامل داشت كه او پسر خدا 

به طريقي كه ذهن ما قادر به درك  ،با اين وصف .پدرش او را فرستاده است
  عيسي از برابري و يكي بودن خود با پدر آگاه بود !  ،آن نيست

-همان ،كند كه در خود حيات داردعيسي ادعا مي ،در ادامه همين متن

ز كس ديگري مسيح اعيسي ،بر خالف ما .طور كه پدر در خود حيات دارد
گويد كه او در و حتي ادامه داده مياو در خودش زنده است  .حيات نيافته بود

 26خودش حيات دارد تنها به اين دليل كه اين را پدرش به او داده است ( آيه 
به پسر خدا  ،زنده كردن مردگان كه تنها در حيطة اقتدار خاص الهي است .)

تواند كاري انجام به خودي خود نمي ،و با اين وجود ،) 25نيز تعلق دارد ( آيه 
برد از جانب پدري است كه او را تمام قدرتي كه عيسي دارد و به كار مي .دهد

 .) 36و  30خواهد ارادة او را به عمل آورد ( آيات به اين جهان فرستاده و مي
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قدس را هاي كتب م) و نبوت 40او آمده تا قدرت الهي را اعمال نمايد ( آيه 

) و در عين حال نه به نام خود بلكه به نام پدرش  46و  39تحقق بخشد ( آيات 
گر آن است كه عيسي در ذات و در تمامي اين متن بيان .) 43( آيه آمده است 

چنين به روشني نشان داده هم .اعمال خود به معني واقعي كلمه الوهيت دارد
   .توانست انجام دهدچ كاري نميبود و هيهيچ نمي ،شده كه پسر جدا از پدر

 .است 42 – 22 :10يوحنا  ،متن بسيار مشابه ديگري در كتاب مقدس
كند كه او در نام پدرش آمده جا بار ديگر عيسي به اين مهم اشاره ميدر اين

وكساني كه براي نجات ايشان آمده تنها به اين دليل به او تعلق دارند كه پدر 
عيسي فقط به اين دليل بر زمين  .) 29و  25( آيات ها را به او داده است آن

سخن عيسي حاكي از تابعيت و اطاعت  .) 36آمد كه پدر او را فرستاد ( آيه 
 ،با اين وجود .كندپدر را خدمت مي ،دهد كه پسروي از پدر است و نشان مي

در همين متن ادعاي الوهيت از جانب عيسي چنان صريح است كه يهوديان 
كنند عيسي را متهم مي هاآن .) 31كنند ( آيه قصد كشتن او را ميبار ديگر 

 .) و در واقع سخن او را اشتباه نفهميده بودند 33كه ادعاي خدايي كرده ( آيه 
فت گاين دقيقاً همان چيزي است كه منظور عيسي بود و بر زبان آورد ! او مي

ني حيات جاودان يع ،دهدتواند كار خاص و منحصر خدا را انجام ميكه مي
كرد كه او نيز مانند پدر چنان قدرتي دارد عيسي ادعا مي .) 28ببخشد ( آيه 

 – 28تواند آناني را كه نجات داده از دست او بربايد ( آيات كس نميكه هيچ
او ادعا نمود كه پسر خدا است و كسي كه هرگز كمتر از پدر نيست (  .) 29

هيچ ارتباط و تشابهي با پدر  ،بودن با پدرمنظور وي از يكي  .) 30و  36آيات 
 ملك وچنين شخصي مالك تمامي ماي .و فرزندي به مفهوم انساني ندارد

 فرزندان زميني .باشدثروت پدر خود است و پسر خدا نيز به همين گونه مي
اشخاصي متمايز از پدران خود هستند و به همين ترتيب پسر خدا نيز شخصي 

 »شخص « به همان مفهومي كه ما در اين كتاب از كلمه  ،متمايز از پدر است
ن است پدر در م« توانند بگويند اما پسران زميني هرگز نمي .ايماستفاده كرده
تابع پدر و توسط پدر به جهان  ،پسر متمايز از پدر .) 38آيه » ( و من در پدر 

نه  .ا استپسر با پدر يكي و همانند پدر خد ،با اين وجود ،فرستاده شده است
 .اين است راز مولود بودن پسر از پدر .بلكه هر يك در ديگري است ،تنها اين

سر يگانة پ«  :است رازي كه در قانون ايمان نيقيه چنين توصيف شده استاين 
 ،خداي حقيقي از خداي حقيقي ،نور از نور ،خدا از خدا ،مولود جاوداني از پدر ،خدا

  »  .ا با پدر يك ذات استكه مولود است و مخلوق ني و او ر
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  بررسي مسائل
در  ت و ابهامات فراوانيسئواالالبته بديهي است كه اين تعليم موجب 

ها را آن توانيم بيشترو ما بايد صادق باشيم و بگوييم كه نمي ،شودذهن ما مي
دهيم تا ببينيم كتب مقدس با اين حال به بررسي خود ادامه مي .پاسخ دهيم

ولي نبايد هيچ توقعي داشته باشيم كه چگونگي اين  ،گويندمي در اين باره چه
ولي  ،گونه پسر همه وجود و هستي خود را از پدر داردچه .امور را درك نماييم

گونه پسر همه چيز خود را از پدر چه ؟در عين حال الوهيت دروني و ذاتي دارد
اين  تواندنمي گاهمنطق انساني هيچ ؟دارد و با اين وجود از پدر كمتر نيست

ان ايمانان را به استهزاي ايمبي ،چنين مشكالت و ابهاماتي .مسئله را حل كند
- چنين حقايقي را خالف عقل و منطق و از اين رو مسخره ،آنان .داردما وا مي

 .نندكها را رد مياين امور در نظر آنان غيرقابل قبول است و آن .پندارندآميز مي
اين حقايق را ماوراي منطق و استدالل و اصوالً موضوعي داران ايمان ،برعكس

   .دانندمتفاوت و فراتر از ادراك و استدالل بشري مي
چرا  ،ها را رفع نماييمتوانيم تا حدودي آنميولي ابهاماتي هستند كه 

 5 :1براي نمونه عبرانيان  .باشندكه برخاسته از برخي آيات كتاب مقدس مي
 :دكنمسيح اشاره ميبه خداوند ما عيسي ،7 :2آيه از مزمور  دهد كه اينتعليم مي

مروز ا ،تو پسر من هستي :خداوند به من گفته است :كنمفرمان را اعالم مي« 
تواند مسيح ميظاهراً منظور آيه اين است كه خداوند عيسي»  .تو را توليد كردم

نيم به تواديگر نمياين گونه باشد اگر  .به ياد آورد ،زماني را كه پسر خدا شد
ولي اگر اشاره عيسي به حقيقتي جاوداني  .تولد جاوداني او ايمان داشته باشيم

اه دقيقاً اين ديدگ ؟توانسته آن را بيان كندگونه ميجز اين چه ،و هميشگي است
دهند و بايد اين آيه را در همان چيزي است كه بقيه كتب مقدس تعليم مي

با حكمت تفسير نماييم و از تفسير منفك و پرتو ديگر آيات كتاب مقدس 
   .منزوي آيات اجتناب كنيم

ظاهراً چنين  ،33 – 32 :13و اعمال  4 :1به همين ترتيب در روميان 
ل به مقام پسر خدا ناي ،مسيح با قيام خود از مردگانرسد كه عيسيبه نظر مي

ولس پ چنين تعليم و تفسيري به شدت متناقض چيزي است كه منظور نظر .شد
دهد كه عيسي تعليم مي 3 :8چون در ادامه در روميان  ،است 4 :1در روميان 
چنين قبل از هر گونه هم .كه در جسم ظاهر شود پسر خدا بوده استقبل از اين

جا در اين .نيز توجه شود 3 :1برداشت اشتباهي از اين آيه الزم است به روميان 
در  .ويدگاز او به عنوان پسر خدا سخن مي ،پولس قبل از اشاره به تولد عيسي

تنها به اين موضوع اشاره دارد كه رستاخيز مسيح هويت جاوداني او را  4آيه 
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« جايي كه براي اولين بار پولس از عبارت  32 :13در اعمال  .آشكار نمود
عبارت  وقتي اين .اشاره او به تولد مسيح است ،كنداستفاده مي» برانگيختن 

 »از مردگان « عبارت  ،هميشه در ادامه آن ،رودكار ميبا رستاخيز بهدر رابطه 
 .مشاهده كنيد 34توانيد اين موضوع را به روشني در آيه آيد و شما ميمي

ته همان است كه گف ،دهد كه شخصي كه متولد شدجا تعليم ميپولس در اين
 ابا نداشت هرگز از اين ،پولس به هنگام موعظه انجيل .شده مولود خدا است

   .كه آموزة بزرگ تولد جاوداني پسر از پدر را تعليم دهد
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  فصل هشتم
  القدسصادر شدن ازلي روح

  
در فصول قبل ديديم كه وجود و شخصيت الهي پسر خدا ناشي از پدر 

القدس نيز از پدر و پسر وجود و شخصيت الهي روح ،به همين ترتيب .است
نيستر ماي در اعتقادنامه وستتصوير كلي اين موضوع به طرز شايسته .است

 قدرت ،داراي يك ذات ،سه شخص ،در يگانگي الوهيت«  :خالصه شده است
پدر از هيچ  .القدسخداي پسر و خداي روح ،خداي پدر :و جاودانگي وجود دارند

 .پسر مولود جاوداني از پدر است .نه مولود و نه صادر شده است ،كدام نيست
ي بينيم در حالبنابراين مي»  .القدس از ازل از پدر و پسر صادر شده استروح

رد و در مو ،شودمسيح به عنوان مولود از خدا صحبت ميكه از خداوند ما عيسي
 القدسوقتي از منشاء وجودي روح ،گوييمسخن مي» تولد جاوداني پسر « 

) و اصطالحي  26 :15يوحنا » ( شود صادر مي« گوييم او مي ،كنيمصحبت مي
 .تاس» القدس صادر شدن ازلي روح« رود كه براي منشاء وجودي او به كار مي

-خاص روح ،شودگفته مي» دميدن « القدس كه گاهي اين صادر شدن روح

وان تالقدس ميالقدس و منحصر به او است و موردي است كه تنها درباره روح
  .نه در مورد پدر و پسر ،گفت

اين عمل جاوداني و « چه در نظر داريم بگوييم اين است كه پس آن
 زمينه ذات ،الزامي شخص اول و دوم تثليث كه در وجود الهي صورت گرفته

ند گرداشود و شخص سوم را مالك تمامي ذات الهي ميالقدس ميشخصي روح
الهيات  ،لوئيس بركوف» ( كمبود يا تغييري وجود ندارد  ،كه در آن هيچ تقسيم

   .) 97ص  ،سيستماتيك
ايد ولي بتر از آن است كه بتوان درك نمود ! اين موضوع بسيار بزرگ

كنيم كه شباهت زيادي با حقيقت روشن نمود كه ما درباره امري صحبت مي
كي دقيقاً ي هر چند اين دو شبيه هم هستند ولي :مذكور در فصل گذشته دارد

نها توليد نمودن تنها و ت .هاي مهمي بين اين دو وجود داردزيرا تفاوت ،نيستند
كه ونپسر چ .شوددر حالي كه صادر كردن از پدر و پسر ناشي مي ،كار پدر است

- روح ولي ،تواند در كار دميدن مشاركت داشته باشدمولود ازلي از پدر است مي

مولود  .خود از چنين اختياري برخوردار نيست القدس در پيامد صادر شدن ازلي
القدس واقع شده است ( شدن پسر از ديدگاه منطقي قبل از صادر شدن روح
وهيت چه در الزيرا هر آن ،البته اين موضوع هيچ ارتباطي با ترتيب زماني ندارد

همان گونه كه پسر مولود  ،با اين وجود .شود خارج از زمان است )واقع مي
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 القدساز پدر است و در عين حال مادون پدر و كمتر از او نيست ؛ روح جاوداني

ت وجود و هوي .باشدنميشود از آن دو كمترنيز كه از ازل از پدر و پسر صادر مي
   .ها ندارداما در الوهيت هيچ چيزي كمتر از آن ،او ناشي از آن پدر و پسر است

-صادر شدن ازلي روح« نام اي كه آن را بهاين است خالصه آموزه

يري گگونه به اين نتيجهاما كليسا در قرون اوليه چه .شناسيممي» القدس 
اً چنين يقين ؟دان باستاني استآيا اين آموزه صرفاً اختراع معدودي الهي ؟رسيد
   .حقيقتي است كه در كتب مقدس مكشوف شده است ،اين آموزه .نيست

  
  القدس روح

است كه خودش » شخص « القدس يك در فصل پنجم ديديم كه روح
 جا تكراردر اين .الوهيت دارد و خدا است و در عين حال نه پدر است و نه پسر

يمي با اين وجود به ياد داشتن تعل .چه قبالً گفته شد خسته كننده خواهد بودآن
 .آيد ضروري استكه در آن فصل ارائه شد براي درك مطالبي كه در پي مي

كه ) و نيز اين 24 :4اين موضوع كه خدا روح است ( يوحنا  با در نظر گرفتن
توان گفت در مورد هر سه شخص الوهيت هم صادق چه در مورد خدا ميهر آن
دليلي  بايستي ؟شودناميده مي» روح « پس چرا تنها شخص سوم تثليث  ،است

در، پ .به او اطالق شده و نه به پدر يا پسر» روح « وجود داشته باشد كه نام 
اما اين شخص  .خدا است و خدا روح استپسر  .است» روح « خدا است و خدا 

   .را بر خود دارد» روح قدوس « سوم الوهيت است كه تنها نام 
نفس « ) به معني  spiritusدر زبان التين ( » روح « معادل كلمه 

باشد و اين كلمه به نوبه خود مي» جان « يا » زندگي «  ،»هوا «  ،»باد «  ،»
ر كلماتي كه د .مشتق شده است» نفس كشيدن « به معني  spiroاز فعل 

» روح « هاي عبري عهد عتيق و يوناني عهد جديد آمده و در زبان ما زبان
در  spiroو  spiritداراي همان سلسله معاني هستند كه  ،اندترجمه شده

ود كه شناميده مي» روح « اين دليل  شخص سوم تثليث به .زبان التين دارند
عنوان منحصر به فرد او حاكي از نوع  .به وسيله پدر و پسر دميده شده است

 .ندكرابطة او با دو شخص ديگر تثليث است و ويژگي شخصي او را بيان مي
گر رابطة متاقبلي است كه بين شخص اول و بيان» پسر « و » پدر « عناوين 

روح پسر «  ،»روح خدا «  ،»روح « مين ترتيب عبارات به ه .دوم وجود دارد
رود تا نشان كار ميبراي شخص سوم به» شود روح كه از پدر صادر مي« و » 

البته  .دهد كه چه روابطي بين شخص ازلي او و شخص اول و دوم وجود دارد
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اكي پ ،شود كه وي خالق تمام تقدسناميده مي» القدس روح« او به اين خاطر 

   .موضوعي كه از بحث اين كتاب خارج است ،و زيبايي موجود در كائنات است
  

  روح پدر و پسر 
 القدسگويد كه روحمسيح ميخداوند ما عيسي 26 :15در انجيل يوحنا 

به آن اشاره كرده  ،17 – 16 :14حقيقتي كه وي قبالً در يوحنا  ،آيداز پدر مي
 توصيف» شود روح راستي كه از پدر صادر مي« در ادامه وي را به عنوان  .بود
اشارات بسياري است كه نشان دهنده رابطه  اين متن تنها يكي از .نمايدمي
خطاب به يهوه  30 :104سراينده مزامير در مزمور  .باشدالقدس با پدر ميروح
ارتباط منحصر به  به خاطر همين»  .فرستيچون روح خود را مي«  :گويدمي

روح خداي زنده «  ،) 11 :2اول قرنتيان » ( روح خدا « فرد با پدر است كه او 
روح جالل « ) و  17 :3دوم قرنتيان » ( روح خداوند «  ،) 3 :3دوم قرنتيان » ( 

   .) ناميده شده است 14 :4اول پطرس » ( و روح خدا 
خواهيم ديد كه عيسي مراجعه كنيم  26 :15چه بار ديگر به يوحنا چنان

 .داده است» فرستم تسلي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي« وعده 
در مورد روح و پسر نيز  ،گويدبه ارتباط روح و پدر ميچه كتاب مقدس راجعآن

اين معني به درستي رسانده  7 – 6 :16بنابراين در ترجمه اعمال  .گفته است
در متون ديگري از كتاب مقدس هم »  .روح عيسي ..القدس.روح«  :شده است

اول پطرس » ( روح مسيح « ) و  19 :1فيليپيان » ( روح عيسي « القدس روح
   .) ناميده شده است 11 :1

س القدبا اشاره به همين آيه نشان داده شده كه روح ،در چند جاي ديگر
 پولس در .شودمي گردد و اعمال او به هر دو نسبت دادهاز پدر و پسر صادر مي

روح خدا « چنان از اصطالح  ،گويدسخن مي» روح « وقتي از  ،9 :8روميان 
دهد كه به روشني پيدا است كه تغيير لحن مي» روح مسيح « به عبارت » 

« گويد كه با تأكيد مي 6 :4وي در غالطيان  .داندوي اين دو را معادل هم مي
روح پسر « كند وي از آن صحبت ميولي روحي كه .. » .خدا روح را فرستاد

   .است» خدا 
در هيچ جاي كتاب مقدس اين مورد به روشني و فصاحت آخرين 

ان نشده بي ،قبل از مصلوب شدنش ،مسيح با شاگردانسخنان خداوند ما عيسي
 تقاضاي ،ولي تنها علت آن ،آيدالقدس از پدر ميدرست است كه روح .است

فرستد ( نام پسر ميرا بهالقدس روح ،پدر .) 16 :14پسر از پدر است ( يوحنا 
حنا فرستد ( يواين نيز واقعيت دارد كه پسر خود نيز روح را مي .) 26 :14يوحنا 
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ه كو نيز اين ،فرستداگر چه تأكيد شده كه او روح را از جانب پدر مي ،) 7 :16

استثنا در  چه از تنها موردچنان .) 26 :15شود ( يوحنا روح از پدر صادر مي
- در خصوص رابطه روح ،بقيه آيات كتاب مقدس ،همين آيه صرف نظر كنيم

او  .تدفرسخود را نمي ،القدسروح .گويندالقدس با پدر و با پسر يك چيز را مي
و از پدر و پسر  .شوديعني كسي است كه دميده يا صادر مي» روح است « 

پدر  ،كندالقدس كار ميجا روحبنابراين هر  .شوداست كه او دميده يا صادر مي
 15 – 14 :16نمايند ( يوحنا شوند و قدرت خود را اعمال ميو پسر آشكار مي

  .) 9 :14؛  26 :15؛ 
  

  يك بحث قديمي
ه بود شوراي نيقي ،يكي از مشهورترين شوراها در تاريخ كليساي اوليه

شكل  موجزترينترين و اين شورا با دقيق .ميالدي تشكيل شد 325در سال كه 
 بايستچه مياما در خصوص آن ،ممكن به توصيف الوهيت مسيح پرداخت

القدس بگويد دچار ابهام گرديد و تنها كاري كه در اين رابطه انجام دربارة روح
كوتاه زماني پس  .را اعالم نمايد» القدس به روح« داد اين بود كه ايمان خود 

) سر برافراشت كه با عدم  Macedoniusارتداد مقدونيوس (  ،از آن شورا
براي  .منكر الوهيت وي گرديد ،القدس به عنوان خداي متعالپذيرش روح

تشكيل و قانون ايمان  381شوراي قسطنطنيه در سال  ،مبارزه با اين ارتداد
 ،سالقدمن ايمان دارم به روح«  :شوراي نيقيه را بدين ترتيب گسترش داد

 ،اين متمم ،به هر حال»  ...شود پدر صادر ميخداوند و بخشندة حيات كه از 
كليساهاي التين زبان ( معروف به كليساهاي غربي )  .همگان را راضي نكرد

ك القدس به يكه روحراجع به حفظ تعاليم روشن كتاب مقدس مبني بر اين
اين كليساها بيشتر به خاطر نفوذ و  .اندازه از پدر و پسر است نگران بودند

د كه رابطه ورزيدنتأكيد مي ،ها داشتتأثيري كه سنت آگوستين اهل هيپو بر آن
ال بنابراين در س .اي است كه با پسر داردالقدس با پدر دقيقاً همان رابطهروح
را به نسخه التين اعتقادنامه  Filioqueكلمه التين  ،در شوراي توِلدو 569

«  :بدين شكل در آمد ،اي كه در فوق خوانديمه اضافه كردند و جملهقسطنطني
ه حيات كه از پدر و پسر صادر خداوند و بخشند ،القدسمن ايمان دارم به روح

  »  ...شودمي
كليساهاي يوناني زبان ( مشهور به كليساهاي شرقي ) به شدت به 

 داشتند با اين فرمولها در ابتدا تمايل آن .مخالفت با اين افزوده برخاستند
 ولي اين عبارت» شود كه از پدر و از طريق پسر صادر مي ...«موافقت كنند 
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قانون ايمان نيقيه امروز در واقع همان  .سرانجام توسط هر دو گروه رد شد

اين  .اعتقادنامه شوراي قسطنطنيه است كه توسط شوراي تولدو اصالح شد
قانون ايمان نيقيه مورد  .شده است اعتقادنامه در پايان همين كتاب ضميمه
ا به هاي پروتستان قرار گرفته ولي تپذيرش كليساي كاتوليك رم و تمام فرقه

افزودة  ،امروز كليساي ارتودكس يوناني و ديگر كليساهاي وابسته به سنت شرق
Filioque چنان ادامه دارداند و اين مجادله همرا قبول نكرده.   

وضوع را كه به روشني و صراحت در كتاب چرا كليساهاي شرق اين م
ت كه كنند اين اسها ذكر ميدليلي كه آن ؟كنندرد مي ،مقدس تعليم داده شده

ه عالوه بر پدر ب» منبع الوهيت « پسر را به عنوان دومين  ،چنين تعليمي
شناسد و چنين چيزي با اين حقيقت كه پسر تابع پدر است مغايرت رسميت مي

انديشه دو شخص كه  .عد به اين موضوع خواهيم پرداخت )دارد ( در فصل ب
ها نظم دروني تثليث الهي را تهديد در نظر آن ،باشند» منبع الوهيت « هر يك 

ولي ما بارها و بارها ثابت نموديم كه حقايقي در كالم خدا وجود دارد  .كندمي
و درك ها برسد تواند با فكر و ذهن خود به آنكه منطق انساني هرگز نمي

اين موضوع به طور خاص در مورد تمام حقايق مربوط به آموزه تثليث  .نمايد
چه خدا هاي افكار و اذهان ما دليل كافي بر انكار آنمحدوديت .كندصدق مي

حتي يك لحظه هم نبايد تصور نمود كه بيان خداوند  .باشدنمي ،آشكار كرده
 .سازدميي تثليث را مخدوش نظم درون ،انجيل يوحنا 16تا  14هاي ما در باب

پدر روح را در پاسخ به درخواست  .فرستدپسر روح را مي ،فرستدپدر روح را مي
زباني  چنين .فرستدپسر روح را از جانب پدر مي .فرستدپسر و به نام پسر مي

 القدسروح .گر نظم منحصر به فرد و عاري از مقايسه و رويارويي استبيان
ود شالوهيت است كه به يكسان از پدر و پسر صادر مي رابطة متحد كننده در

   .و به يك اندازه روح خدا و روح مسيح است
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  فصل نهم
   تثليث متبارك

  
يث جا به آموزة تثلدر اين ،با استناد به شواهد و مستندات كتاب مقدس

خدا واحد است و جز او خدايي نيست ؛ سه شخص هستند كه الوهيت  :رسيممي
ديگر متمايز هستند و به القدس ؛ اين سه از يكپسر و روح ،دارند يعني پدر
ردن مولود ك .شوندديگر تمييز داده ميشان از يكهاي شخصيواسطه ويژگي

 .تگفتوان از مولود شدن سخن عملي است خاص پدر و تنها در مورد پسر مي
به اين ترتيب در فصول  .كندالقدس صدق ميصادر شدن تنها در مورد روح

ند نكته فقط چ .قبل ما تقريباً با تمام نكات اصلي آموزه تثليث آشنا شديم
   .پردازيممان باقي مانده تا روشن سازيم و حال به اين نكات ميبراي

  
  تثليث وجودي 

حثي تر هستند از مبپيچيدهتر و هايي كه از كتاب حاضر مفصلدركتاب
 .ويندگسخن مي» ) تثليث ذاتي « يا گاهي » ( تثليث وجودي « تحت عنوان 
طور خالصه به اين معني است كه نظم و ترتيب معين خاصي در اين عبارت به

اين بدان  .القدس سومپسر دوم و روح ،پدر اول است .درون الوهيت وجود دارد
زيرا هر سه از ازل خدا  ،ري وجود داشتهمعني نيست كه يكي پيش از ديگ

ادون دومي م ،و نه به اين معني است كه يكي مافوق آن دو ديگر است ،هستند
و خدا هستند  ،چرا كه هر سه شخص در جاي خود ،اولي و سومي مادون همه

اين توصيف ساده و مختصري است از روابط ابدي و  .اندهر سه با هم مساوي
   .ص الوهيت وجود داردازلي كه در بين سه شخ

او پدر  .يك از دو شخص ديگر مولود يا صادر نشده استپدر از هيچ
القدس از پدر صادر شده و روح روح .پسر است و پسر از ازل مولود از پدر است

القدس عمل مي كند و پسر و روحفرستد و از طريق او روح را مي .او است
   .عكس اين موضوع هرگز صادق نيست

ازل مولود يگانه از پدر است و توسط پدر فرستاده شده و او را پسر از 
القدس كار فرستد و از طريق روحالقدس را مياو نيز روح .سازدمكشوف مي

   .كند كه همانا روح او است و عكس آن هرگز صادق نيستمي
القدس از ازل از پدر و پسر صادر شده و به جاي آن دو عمل روح

   .سازدكشوف ميكند و آن دو را ممي
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قدرت و افتخار  ،و از اين رو در جالل ،هر سه به يكسان خدا هستند

يكي  .حكمت و قدوسيت يكي بيش از ديگري نيست ،الوهيت .باشندبرابر مي
با اين وجود  .به اين معني كه داراي مراتب متفاوت نيستند ،تابع ديگري نيست

اين نظم و ترتيب قطعي حاكم  ،جا كه رابطه شخصي آنان مورد نظر استتا آن
 .توان از نوعي تابعيت خاص سخن گفتاست و تنها و تنها به اين معني مي

 در الوهيت ترتيبي وجود .توان از تقدم سخن گفت اما نه به مفهوم برتريمي
را  »تثليث وجودي « وقتي اصطالح  .هاي مختلفدارد اما نه به معني رتبه

اين هستيم كه اين واقعيت را در ذهن خود جاي تنها در پي  ،بريمكار ميبه
اي كه بين سه شخص تثليث برقرار اين است رابطه .دهيم و آن را به ياد آوريم

   .باشدمي
  

  تثليث كاركردي 
اين روابطي كه در درون الوهيت وجود دارد در شيوه عمل خدا انعكاس 

دا هر كاري كه خ .همين مفهوم است» تثليث كاركردي « منظور ما از  .يابدمي
آن كار از طريق پسر  .پدر اول است ،گيرددهد از پدر سرچشمه ميانجام مي
 ،يردگالقدس صورت ميكار خدا تحت تأثير روح .پسر دوم است ،شودانجام مي

 .تمامي اعمال خدا مشترك هر سه شخص هستند .القدس سوم استروح
نجات  ،نخست كار پدر آفرينش را ،درست است كه آيات خاصي از كتاب مقدس

مام چه به تولي چنان ،كنندالقدس بيان ميرا كار پسر و تقديس را كار روح
العلل پدر علت ،يابيم كه در هر حالتيدرمي ،تعاليم كتاب مقدس توجه كنيم

البته بايد مجدداً  .القدس مجري و تكميل كنندهپسر واسطه و روح ،است
-كتثليث برابر هستند و بزرگتر و كوچ يادآوري و تأكيد نماييم كه سه شخص

كند اين ترتيب هماهنگ تري وجود ندارد و با اين وجود هرگاه خدا كاري مي
   .كندگونه عمل ميخدا اين .شودسه شخص تثليث مشاهده مي

توان به روشني در كار خدا براي آفرينش مشاهده اين موضوع را مي
ولي در عين  ،) 1 :1پيدايش » ( آفريد  ها و زمين رادر ابندا خدا آسمان«  :نمود

)  2 :1عبرانيان » ( ها را آفريد به وسيله او ( پسر ) عالم« خوانيم كه حال مي
القدس بر كار آفرينش اثر نهاد ( پيدايش و اين نيز كامالً روشن است كه روح

 :104شود ( مزمور چرا كه او غالباً به عنوان عامل آفرينش ناميده مي ،) 2 :1
 .القدس انجام دادخداي پدر كار آفرينش را از طريق پسر و توسط روح .) 30

خداي پدر بود كه  .توان در كار خدا براي نجات بشر نيز ديدهمين روند را مي
ها را از ازل قومي برگزيده به پسرش داد و او را به اين جهان فرستاد تا آن
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كه براي گناهان ايشان مرد خداي پسر بود  .) 40 – 37 :6نجات دهد ( يوحنا 

-خداي روح .) 25 – 24 :4و براي عادل شدن آنان رستاخيز نمود ( روميان 

دست شان بهچه مسيح برايها را از منافع و بركات آنالقدس است كه آن
 – 5 :1؛ اول تسالونيكيان  5 – 1 :2سازد ( اول قرنتيان برخوردار مي ،آورده

طور كه كار پسر ادامه كار پدر همان ،كار پسر استالقدس ادامه كار روح .) 10
 ،در درون الوهيت نه تنها نظم و ترتيب قطعي و مشخصي وجود دارد .باشدمي

تثليث  «وقتي از اصطالح  .يابدبلكه اين امر در اعمال خدا انعكاس بيروني مي
هدف ما تنها اين است كه اين حقيقت را براي  ،كنيماستفاده مي» كاركردي 

  .هن و فكر خود قابل درك نماييمذ
  

  نظيربي
توانيم به تشريح راز درك ناشدني هر اندازه مطالعه كنيم باز هم نمي

دس در ايم تعليم كتاب مقجا حداقل توانستهولي تا اين ،تثليث نزديك شويم
مشكل واقعي در درك اين موضوع نهفته است  .مورد اين آموزه را بررسي كنيم

به رابطه خود با دو شخص  ،شخص در عين حال كه خدا استگونه هر كه چه
ماند و هرگز چنان به قوت خود باقي مياين مشكل هم .ديگر بستگي دارد
   .چرا كه فراسوي قدرت فكر و درك انسان است ،مرتفع نخواهد شد
اند كه عده زيادي كوشيده ،از قرن اول ميالدي تا به امروز ،به هر حال

ها و تصاوير مختلفي براي فهم نايل شوند و از قياسبه كشف اين حقيقت 
مايع  ،هاي سه گانه جامداند ( به عنوان مثال حالتحقيقت تثليث استفاده كرده

 .) ...حس و اراده در انسان ؛ خورشيد و پرتوها و گرماي آن ،و بخار آب ؛ فكر
اب كت بيش نارسا هستند و از آن چهوها به طريقي كمهر كدام از اين قياس

به هر حال  .گويد يا كمتر هستند يا بيشتر يا اصالً با آن تفاوت دارندمقدس مي
 .رو شويم و بپذيريم كه آموزه تثليث هيچ همانندي نداردبهبايد با اين حقيقت رو

هيچ  .طور كلي هيچ راهي وجود ندارد كه بتوانيم آن را به تصوير بكشيمبه
ث اولين و تثلي .بپردازيمواهيم به مقايسه شود كه بخچيزي مانند آن يافت نمي

تواند خداي الينتاهي را به گونه تصويري محدود ميچه .ترين رازها استبزرگ
موضوع بحث ما وجود خدا است و خدا در تعريف و توصيف  ؟تصوير بكشد

   .گنجدانسان فاني نمي
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  بهترين توضيح 
 .درك حقايق مربوط به خدا غيرممكن است ،بدون مطالعة كالم خدا

كه نمگر اي ،توانيم مردم را كمك كنيم تا اين راز را بپذيرنددر نتيجه نمي
اگر  .مشتاقانه توضيح آن را از ديگران بشنوند يا خود كتاب مقدس را بخوانند

آوريد تا با يك دوست مشتاق صخبت كنيد چه چيزي دست ميشما فرصتي به
كه كتاب مقدس را در دست داشته باشيد و روش و ترتيب اين بهتر از اين 

   ؟كتاب را دنبال كنيد
 ،اي است كه فرصت كافي براي توضيح وجود ندارداگر موقعيت به گونه

 ،بهترين راه اين است كه دوست خود را به يك آيه از كتاب مقدس ارجاع دهيد
ين كار اين است كه حداقل فايده ا .كرديمآن را بررسي  6اي كه در فصل آيه
 :28آيه مورد نظر متي  .ها را كمك خواهد كرد تا روي موضوع فكر كنندآن
ها را شاگرد دهد كه برويد و تمام ملتجا كه عيسي فرمان ميآن ،است 19

نيد توجه ك»  .القدس تعميد دهيدايشان را به اسم پدر و پسر و روح« سازيد و 
ص و اين مشخ» به اسم « بلكه » ها اسم« گويد به جا نميكه عيسي در اين

خدا واحد است و جز او خدايي  .كندكند كه وي به يك وجود واحد اشاره ميمي
اي نيست كه گويا اين سه اسم تنها به عالوه طرز بيان وي به گونه .نيست

 عيسي .اسامي متفاوت يك وجود هستند و هر سه بر يك چيز داللت دارند
 هويت خاص ،فهيم نمايد كه هر يك از اين سه شخصمواظب است تا به ما ت

ل ها تمايز قائدر بين آن» القدس پدر و پسر و روح« و با گفتن  ،خود را دارند
   .شودمي

 .تنها يك خدا وجود دارد كه در آن سه شخص داراي الوهيت هستند
در پ .خدا به يك مفهوم واحد است و به مفهومي كامالً متفاوت سه گانه است

طور كه ديديم چيزهاي البته همان .القدس سومپسر دوم و روح ،اول است
   .تيمولي چكيده آموزه تثليث همين است كه گف ،بسياري براي گفتن باقي مانده
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  فصل دهم
  ها اجتناب ورزيدكه بايد از آناشتباهاتي

  
وزه تثليث آماند تا گفتيم كه در طول تاريخ كليسا افراد زيادي كوشيده

گاهي تالش شده كه آن را به  .اي ساده و قابل فهم تشريح نمايندرا به شيوه
ولي هر بار توضيحات و  .طريقي توضيح دهند كه پذيرفتنش ساده باشد

ي اهايشان از منظور واقعي كتاب مقدس دور افتاده و نهايتاً به آموزهاستدالل
   .اند كه تعليم كتاب مقدس نبوده استرسيده

ما نيز كه امروز در پي توصيف و تشريح آموزه تثليث براي دنياي  
بنابراين در  .باشيممعاصر هستيم در معرض همان خطرات و اشتباهات مي

 ،ها شدنداي كه مردم دچار آناي از اشتباهات عمدهجا ضروري است به پارهاين
كه  برداريمچنين اقدامي به جهت اين است كه خودمان چنان قدم  .اشاره كنيم

ه هاي غلط در رابطآموزه .از افتادن به دام همان باورهاي اشتباه جلوگيري كنيم
طور گذرا به اين به 6در فصل  .شوندبا تثليث عمدتاً به سه دسته تقسيم مي

ر يك ه .پردازيمها ميخطاها اشاره كرديم ولي حال با تفصيل بيشتري به آن
اصلي آموزه تثليث را مورد حمله قرار داده هاي يكي از بخش ،از اين سه گروه
   .انحراف يا انكار حقيقت شده است ،كاريسازشبه و نهايتاً منجر

  
  )  Tritheismسه خدايي ( 

اين بدعت مخالف اين باور بود كه خدا واحد است و جز او خدايي 
اور ناپذير به يگانگي خدا باور داشتند و اين بيهوديان به صورتي تزلزل .نيست

 كساني كه ادعاي مسيحي بودن دارند .به كليساي مسيحي منتقل شدمحكم 
خداگرايان در اما هر از چند گاهي سه ،اندبه ندرت از اين حقيقت عدول نموده

اند از جان ها عبارتترين آندو نفر از معروف .اندصحنه تاريخ قد علم كرده
) اهل قسطنطنيه و فيلوپونوس (  John Ascusnagesاجيس ( آسكون

Philoponus كردند) اهل اسكندريه كه در اواخر قرن ششم زندگي مي. 
ها معتقد بودند كه سه خدا وجود دارد كه هر سه از يك نوع هستند ولي از آن
 ايهخطاي فرقة مورمون ،بدتر از اشتباه آنان .باشندديگر متمايز و جدا مييك

اند و به خدايان بسياري معاصر است كه تعداد خدايان را از عدد سه فراتر برده
   .شودناميده مي» چند خدايي « اعتقاد به خدايان متعدد  .اعتقاد دارند

را به ياد آوريم و به آن ايمان داشته  2چه حقيقت مندرج در فصل چنان
و  .»خدايي چند« در دام افتيم و نه مي» خدايي سه« نه در دام بدعت  ،باشيم
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در  كه بسياري از مسيحيانبا اين وجود شايد اين موضوع واقعيت داشته باشد 

براي  .گانه دارند تا خداي يگانهاعماق دل خويش بيشتر تمايل به خدايي سه
 .تر است است تا يگانگي در تثليث يا تثليث در يگانگيها تصور سه خدا آسانآن

گانه پرستي به مفهوم خاص كلمه اي به سهعالقه چنين افرادي اصالً هيچ
پرورانند كه آنان را نسبت به ولي تصور اشتباهي را در افكار خود مي ،ندارند

ي اين وضعيت قطعاً بدين معن .داردآن طوري كه بايد و شايد باز مي ،خداشناسي
   .شودآن طوري كه شايسته است انجام نمي ،هااست كه پرستش دعاي آن

  
  ) Monarchianismگرايي ( نتسلط

اين بدعت مخالف اين است كه سه شخص وجود دارند كه هر سه به 
عالوه بر تعاليم اشتباهي كه در طول تاريخ سر بر  .طور مساوي خدا هستند

را گهاي بسياري هستند كه سلطنتها و فرقهامروزه نيز افراد و جنبش ،آوردند
-اما در درجه پايين ،دانندالقدس را خدا ميها هر چند پسر و روحآن .باشندمي

دهند و در بسياري اوقات اصالً منكر تري از الوهيت نسبت به پدر قرار مي
القدس هستند ! جنگ و جدال بر سر اين موضوع هنوز پايان الوهيت پسر و روح

خدا است به همان  ،مسيحنيافته است ! ما تأكيد داريم كه خداوند عيسي
و در خصوص  .ذات استخدا است و از ازل با پدر مساوي و هم مفهومي كه پدر

  .القدس نيز بر همين باور هستيمروح
در آن زمان  .در اوايل قرن دوم به وجود آمد ،اولين بدعت در اين زمينه

بدعتي كه بر اين باور بود كه خدا يك  ،ظهور كرد» گنوسي « بود كه بدعت 
گيرند و خدا به تري نشأت ميذات و يك شخص است و از او خدايان پايين

ناميده  aeonاين خدايان  .كندها ارتباط خود را با دنيا حفظ ميوسيله آن
در همان دوران فرقة ابيوني (  .ها بودترين آنشدند و مسيح يكي از بزرگمي

Ebionite دس القرآورد كه معتقد بود مسيح صرفاً انسان است و روح) سر ب
نوس چنين پيروان سوسيهم .نه شخص بلكه نوعي تجلي يا نيروي الهي است

نفوذ زيادي در  16) معروف شدند و در قرن  Sociniansكه به سوسينيان ( 
) كه تا به امروز باقي  Unitarians اروپا يافته بودند و نيز مفردگرايان ( 

در خالل قرن پيش كه مصادف با حمالت  .بر همين باور هستند ،انددهمان
-همين باورها تقريباً در تمام فرقه ،بزرگ عليه كتاب مقدس و انكار معجزه بود

 »ليبرال « هنوز هم بسياري از خادمين  .هاي عمده مسيحيت نفوذ كرده بود
   .باشندوجود دارند كه بر اين باور مي» نوگرا « و 
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شيش ك ،از جانب آريوس ،ترين تهديدها عليه حقايق الهيبزرگ يكي از

او معتقد بود كه خدا  .اهل اسكندريه در قرن چهارم ميالدي صورت گرفت
ترين مخلوق عالي ،شخص ازلي واحد است كه قبل از خلقت تمام موجودات

آريوس  .و اين مخلوق كسي نبود جز يگانه پسر او .خود را به شباهت خود آفريد
او  .درتر از پاي پايينبر اين باور بود كه پسر داراي الوهيت است اما در مرتبه

 .از ازل پسر خدا نبوده و از اين رو الوهيت وي قطعاً همانند الوهيت پدر نيست
توسط پسر بود كه همه موجودات آفريده شد و هم او بود كه بعدها در شخص 

دا ترين موجودي كه پسر خو بزرگ اولين .صورت انسان گرفت ،عيسي ناصري
   .القدس بود و الوهيت او نيز در مرتبه بعد از پسر قرار داردآفريد روح

رسيد كه تعاليم آريوس كليساهاي نظر ميگونه بهمدت زيادي اين
در اين ميان آتاناسيوس با  .سراسر جهان را تحت سيطرة خود قرار خواهد داد

ي به تنهايي در مقابل و ،هاي مسيحيان اوليهبه حقايق كالم خدا و باورتوسل 
امالً با اين وجود آريانيسم هرگز ك ،آن روز خوشبختانه حقيقت پيروز شد .ايستاد
 «كساني كه خود را  .آوردكن نشد و هر از گاهي در طول تاريخ سر برميريشه

هر چند  ،اي از بدعت آريانيسم هستندشكل تازه ،نامندمي» شاهدان يهوه 
القدس و الوهيت وي اعتقاد به هيچ شكلي به شخص روح ،برخالف آريوس

 هاها و خطاهايي كه از ناحيه آنامروزه ما وظيفه داريم در مقابل بدعت .ندارند
   .يابد آماده و هوشيار باشيمآيد و گسترش ميو ديگران به وجود مي

عقايد آريوس چنان يقيناً  ،بود) نمي .م 255 – 185چه اوريجن ( چنان
 اوريجن با طرح يكي از باورهايش كه مقبوليت .كردنفوذ و گسترشي پيدا نمي

 .ناخواسته زمينه پيدايش و گسترش آريانيسم را فراهم نمود ،عمومي يافته بود
 به ولي با اين وجود دقيقاً ،شخصي پرجالل و الهي است ،او معتقد بود كه پسر

القدس هم در مقايسه با روح .پسر خدا نيست ،همان مفهومي كه پدر خدا است
ن بدين ترتيب وي بذر اي .تري از الوهيت قرار دارددر مرتبة پايين ،پدر و پسر

تفكر را پاشيد كه الوهيت شامل مراتب و درجات است و اين امكان براي 
سم به شبه آريانياين ديدگاه بعدها  .آريوس فراهم شد كه قدمي فراتر بگذارد

و اوزبيوس قيصريه و اوزبيوس نيكومديا آن را با حدت و شدت معروف شد 
بعضي از پبروان شبه آريانيسم با آريوس  .تمام در شوراي نيقيه مطرح كردند

ولي اكثريت آنان  ،القدس اولين مخلوق پسر بودههم عقيده بودند كه روح
   .القدس را صرفاً به عنوان نيرو يا تجلي الهي قبول داشتندروح

وريجن نيز به نوبه خود احتماالً تا حدودي ناشي از تعليمات خطاي ا
 ،را ابداع نمود» تثليث « اگر چه او واژه  .) بود .م 240 – 160ترتوليان ( حدود 
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ولي تعاليم وي نيز موفق نشد مانع اين تفكر گردد كه الوهيت پسر خدا به 

ايسه با خطاي او در مق .همان مفهومي نيست كه در مورد پدر مصداق دارد
ق دهد كه دقيولي به خوبي نشان مي ،هاي پس از آن بسيار كوچك بودبدعت

خطاهاي ترتوليان و  .بودن در مورد موضوع تثليث تا چه اندازه اهميت دارد
خطاهايي هستند كه  ،اوريجن و ساير خطاهايي كه در اين بخش ذكر شد

الي  3ندرج در فصول كه حقايق ممشروط بر اين ،ها اجتناب نمودتوان از آنمي
 :5و اعمال  9 :2چرا كولسيان  .اين كتاب را به خاطر داشته باشيم 8الي  7و  5
   ؟را حفظ نكنيم 4 – 3

  
  ) Modalismگرايي ( حالت

-اين بدعت مخالف اين است كه سه شخص الوهيت از ديدگاه ويژگي

حتي پيروان آريوس هم به نوعي  .ديگر متمايز هستندشان از يكهاي شخصي
ند ااما گاهي كساني سربرآورده ،وجود سه شخص در الوهيت اعتقاد داشتندبه 

 نظرانه دركها يگانگي خدا را چنان تنگ آن .اندكه منكر كل اين آموزه شده
كنند كه سرانجام به خطاي بزرگي چون انكار وجود سه شخص متمايز الهي مي
 ،خدا يك شخص است كه مانند يك هنرپيشه ،بر اساس ديدگاه آنان .افتندمي

- روح پسر و ،صورت پدرطور متوالي بهاو به .كندسه نقش مختلف را بازي مي

 ،ندكوقتي او نقش يكي از آن سه را بازي مي .شودالقدس در صحنه ظاهر مي
اً رفخدا ص ،جا كه در اين بدعتاز آن .از حضور دو شخص ديگر خبري نيست

 «آن را  ،شودهاي مختلف ظاهر مياي تصوير شده كه گويا در حالتبه گونه
   .نامندمي» گرايي حالت

به اشكال متعددي سر برآورده و ظاهراً براي اولين بار » گرايي حالت« 
نام پراكسئاس اهل آسياي صغير در ابتداي قرن سوم ميالدي توسط فردي به

اهل  كشيش ،نام سابيلوسپرداز آن فردي بهمشهورترين نظريه .مطرح گرديد
به همين دليل معموالً اين  .زيستپتولميس بود كه در اواخر قرن سوم مي

او معتقد بود كه يك موجود خدايي كه از  .گويندمي» سابليانيسم « بدعت را 
و سپس  ،وقتي او كائنات راآفريد .ملقب به خداي پدر شد ،ازل بوده است

 و اينك .ن به ميان ما آمد ملقب به لقب خداي پسر شدصورت يك انسابه
وقتي او مستقيماً در زندگي انسان وارد عمل شده است ملقب به لقب خداي 

 ،يعني كسي كه بر روي صليب جان داداين تعليمات  .القدس شده استروح
 «بنابراين بعضي اوقات پيروان اين خط فكري  ،عمالً خداي پدر بوده است
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شند ) ناميده بامعتقد مي ،كساني كه به خداي پدر رنج كشيده» ( ان پارسيپارتي
   .شوندمي

 ،اين بدعت چند بار جان گرفته و شيوع يافته است ،در چند قرن اخير
هاي فالسفة مختلف اروپايي كه هر كدام به نوعي تحت مخصوصاً در نوشته

هر چند اين خطا امروزه چندان مطرح و شايع  .اندتأثير ايمان مسيحي بوده
مسيحيان در تالش به جهت  ،به عنوان مثال .ولي هنوز هم وجود دارد ،نيست

كنند كه اشاره مي H2Oغالباً به فرمول شيميايي  ،تشريح تثليث براي ديگران
ولي اين تصوير حقيقت را منحرف  .آب و بخار درآيد ،تواند به حالت يخمي
وح شود كه خدا ركه نشاني از اين حقيقت در آن ديده نميت ايننخس .كندمي

اما بدترين خطاي آن اين است كه گويا تثليث چيزي نيست جز  .شخصي است
قبالً اشاره نموديم  .شودكه يك خدا صرفاً در سه حالت مختلف ظاهر مياين

يزي چ مانند و غيرقابل قياس است و هرگز نبايد بكوشيم ان را باكه تثليث بي
ايد به روشني علت اين امر ب ،با اين توضيحات .مقايسه كنيم يا به تصوير بكشيم

   .درك شده باشد
 .ودشبعضي اوقات آثاري از سابليانيسم در دعاي مسيحيان ديده مي

ها غالباً دعاي خود را خطاب به خداي پدر شروع مي كنند و در برخي از آن
 .جان خود را به خاطر ايشان بر صليب دادكنند كه گزاري ميادامه از او سپاس

 شوند كه چيزي را كه فقط مختص پسر استبه اين ترتيب دچار اين اشتباه مي
سپس ممكن است از خداي پدر به خاطر حضورش در  .گوينددر مورد پدر مي

دس القبود كه خطاب به روحتر اين مياي كه درستنكته ،ها تشكر كنندآن
ه بر نگرد تا به سخناني كهاي ما ميه خدا بيشتر به دلخوشبختان .گفته شود
-كند كه دعاهاي ما بيآوريم و شفاعت و وساطت مسيح تضمين ميزبان مي

 ،اختننشنخدا را به درستي  ،با اين وجود .رسندعيب به حضور خدا در آسمان مي
چه اين گونه دعاها در جمع كرده شوند ممكن همواره خطرناك است و چنان

راه مبارزه با  .گاهي اوقات باعث رنجش و آسيب شنوندگان گردند است
اين كتاب را از ياد  10و  6سابليانيسم اين است كه حقايق مذكور در فصل 

ها رجوع كنيم و مخصوصاً روايت تعميد يافتن خداوند ما نبريم و همواره به آن
ه هر سه جا كآن ،خاطر داشته باشيمرا به 17- 13 :3مسيح در متي عيسي

   .زمان حضور دارندشخص الوهيت هم
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  فصل يازدهم
  حقيقتي كه بايد به آن زيست

  
 ،ايمحال كه با آموزه تثليث آشنا شده و آن را در ذهن خود جاي داده

آيا در همين جا تمامش كنيم و به همين قناعت كنيم كه  ؟با آن چكار كنيم
در  است كه تغييرات خاصييا قرار بر اين  ؟فكر ما نسبت به آن باز شده است

اي در كالم خدا هر آموزه .همين طور است ،بله ؟مان به وجود آوردزندگي
   .كندهر حقيقتي راهي به سوي عمل باز مي .كاربرد عملي خاصي دارد

  
   حقيقتي كه بايد به آن ايمان آورد

يد به اضروري است كه قبل از هر چيز بر اين نكته تأكيد نمود كه ب
خدايي است كه خود را در كتاب  ،خداي واحد حقيقي .اين آموزه ايمان آورد

ان اگر ايم .گونه بر ما آشكار ساخنه استمقدس مكشوف كرده و او خود را اين
لكه ب ،در آن صورت به خداي حقيقي ايمان نخواهيم داشت ،ما غير از اين باشد

 .رستيمپپرداخته تصورات خود را ميپرستاني خواهيم بود كه خدايي ساخته و بت
- گرايان تفاوت اندكي با مسلمانان يا روحها و حالتآريوسي ،خداپرستانسه

را  بلكه خدايي ،پرستندها خدايي كه خود را آشكار كرده نميآن .گرايان دارند
داران مسيحي توان در زمره ايمانها را نميآن .خوانند كه وجود واقعي نداردمي

   .شوندبلكه گمراهاني هستند كه در گناهان خود هالك مي ،نمودمحسوب 
اين گفته بدان معني نيست كه  .ايمان به تثليث الزمة نجات است

ا ههاي اين آموزه را كه قرندار بايستي تمام نكات و پيچيدگيشخص ايمان
اما بايد ايمان داشته باشد كه  .درك كند ،است مورد بحث و مناقشه هستند

و او  ،حقيقي همان است كه خود را در كتاب مقدس مكشوف نمودهخداي 
كند كه حيات جاوداني كتاب مقدس اعالم مي .خداي واحد در سه شخص است

 3 :17مسيح كه او فرستاد ( يوحنا يعني شناختن خداي واحد حقيقي و عيسي
جالل  ،گويند كه اگر پسر را چون پدر حرمت ننهيمكتب مقدس با تأكيد مي .)

كساني كه به خدا ايمان  .) 23 :5ايم ( يوحنا و حرمت واقعي پدر را نشناخته
كساني  .) 1 :14دارند بايد همان ايمان را نسبت به پسرش داشته باشند ( يوحنا 

 – 22 :2از نجات دور هستند ( اول يوحنا  ،دانندكه مسيح را كمتر از پدر مي
ر و نام پدر و پسن مسيح بايستي بهبدين جهت است كه پيروا .) 20 :5؛  23
جايي كه ايمان به تثليث وجود  .) 19 :28القدس تعميد بگيرند ( متي روح
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اقعي شاگردي و پيروي و .شاگردي و پيروي مسيح نيز وجود ندارد ،نداشته باشد

   .مستلزم باور عميق به آموزة تثليث است
  

  حقيقتي كه بايد به آن عشق ورزيد 
هاي مهم انجيل بر آن قرار بنياني است كه تمامي آموزهآموزة تثليث 

 .اندمانجيل نيز دست نخورده باقي مي ،چه بنيان محفوظ بماندچنان .گيرندمي
يل هم پيام انج ،دهد كه هرگاه اين بنيان ضعيف يا ويران شدهتاريخ نشان مي

جيل نبنابراين تمام كساني كه ا .به سرعت شكست خورده و ناپديد گشته است
ورزند و در به آموزة انجيل عشق مي ،دانندرا دوست دارند و قدرت ان را مي

 .ستانجيل خدا ا ،دانند انجيلي كه در اختيار دارندها مياين .كوشندحفظ آن مي
انجيل او نيز به دست فراموشي سپرده  ،وقتي فراموش شود كه خدا كيست

خداي پسر نجات  ،بخشدمي دارد كه خداي پدر نجاتانجيل اعالم مي .شودمي
زيرا  ،دهدخداي پدر نجات مي .بخشدالقدس نجات ميبخشد و خداي روحمي

 28 :10( يوحنا يابند از ازل كساني را برگزيده تا در مسيح حيات جاوداني بي
؛  16 :3ها را نجات دهد ( يوحنا ) و پسر خود را به جهان فرستاد تا آن 30 –

زيرا او بود كه مجازات قوم خود  ،دهدخداي پسر نجات مي .) 14 :4اول يوحنا 
) و اينك زنده است تا ورود آنان  24 :2را بر صليب تحمل كرد ( اول پطرس 
 ،دهدالقدس نجات ميخداي روح .) 25 :7به آسمان را تضمين نمايد ( عبرانيان 

 ،ماندح بايمان آورد و در مسي ،يابدتواند زندگي روحاني بيكس نميزيرا هيچ
 :2؛  3 :12اش كار كند ( اول قرنتيان القدس در فكر و ارادهكه روحمگر اين

دهد كه نجات كار خداي كتاب مقدس مكرراً تعليم مي .) 8 – 5 :3؛ يوحنا  14
 ،وقتي آموزة تثليث انكار يا مخدوش شود .) 2 :1تثليث است ( اول پطرس 

   .آيدهمين وضعيت براي حقيقت مربوط به نجات نيز پيش مي
-شمردگي و فرزندخواندگي بيچنين به حقايق مربوط به عادلهم

رش او پس .خاطر گناهانمان از ما خشمگين استخدايي هست كه به .انديشيد
القدس طبيعت انساني به خود را به جهان فرستاد و پسر خدا به قدرت روح

چ مسيح كه در او هي .خدا را به جاي ما كامالً به انجام برساندگرفت تا شريعت 
به جاي ما بر صليب جان داد و محكوميتي را كه عقوبت گناهان  ،گناهي نبود

القدس در ما حالتي به وجود روح .ما و الزمة عدالت خدا بود بر خود گرفت
او ما را در  .ها برگردانيمآورد كه از گناهانمان محزون شويم و روي از آنمي

سازد و ما را با كاران انجام داده سهيم ميمسيح براي گناهعيسيكاري كه 
هان نقص او به ما منتقل شود و گناكند تا شخصيت كامل و بيمسيح متحد مي
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ها را پرداخت نمود ما به عنوان اعمالي كه مسيح با مرگ خود مجازات آن

حال خداي پدر ما را به عنوان فرزندان خود پذيرفته و پدر ما  .محسوب گردند
س القدروح .برادر بزرگ ما در خانواده خدا است ،مسيحخداوند عيسي .شده است

هر سه  .دهد كه فرزندان خدا هستيمدر ما است و از درون به ما اطمينان مي
   .شخص تثليث در كار هستند

دا براي كل نقشه خ ،ن آموزة تثليثپس بايد ابهامي نمانده باشد كه بدو
 ،شمردگي و فرزندخواندگيهاي عادلانجاميد و آموزهنجات بشر به شكست مي
هاي مهم اين موضوع در خصوص ساير آموزه .دادندمفهوم خود را از دست مي

ت داريم زيرا همان بنياني اسما آموزة تثليث را عزيز مي .انجيل نيز صادق است
اريم دخداي تثليث خدايي است كه دوست مي .بنا شده است كه نجات ما بر آن

 دوست داشتن خدا محال ،بدون دوست داشتن حقايق خدا ...كنيمو ستايش مي
   .است

  
  حقيقتي كه بايد به آن زيست 

دوست دارم خيلي  ،خواهم اين كتاب را به پايان ببرمحال كه مي
ولي  .ستنجاتي ني ،جدا از ايمان به آموزة تثليث :صميمانه چيزي به شما بگويم

باور  .ابندياين بدان مفهوم نيست كه معتقدان به تثليث خود به خود نجات مي
 ،ة تثليثكه بدون آموزبه حقايق مربوط به خدا كافي نيست ! و حتي دانستن اين

ن گناها .ما بايد به سوي خداي تثليث برويم .داشتيم كافي نيستانجيلي نمي
ها دست دهد كه از آنخدا به فرمان مي .ما در انتظار مجازات ابدي هستند

اي هگونه فكر كنيم كه با تالشولي هرگز نبايد اين .) 30 :17برداريم ( اعمال 
توانيم گونه ميچه .) 20 :3توانيم در حضور خدا عادل شويم ( روميان خود مي

د پسر خو ،اما خداي پدر ؟كنيمدر حضور خداي قدوس ادعاي نيكويي و عدالت 
كاران هستند كه ) و گناه 14 :4را فرستاد تا جهان را نجات دهد ( اول يوحنا 

ها را به سوي خود او آن .) 15 :1 تيموتائوسشوند ( اول مشمول نجات او مي
ه كنند و بتمام كساني كه واقعاً توبه مي .) 30 – 28 :11كند ( متي دعوت مي

ده پذيرفته ش» كار ترحم فرما خدايا بر من گناه« آورند بر ميحضور او فرياد 
) و به حيات جاوداني وارد شده از تمامي  14 – 9 :18شوند ( لوقا بخشيده مي

)  3 :1؛ افسسيان  12 – 11 :5گردند ( اول يوحنا بركات آسماني برخوردار مي
اقعيت كه شما به اين و .) 37 :6و هيچ كدام بيرون رانده نخواهد شد ( يوحنا 

كند كه شما هم يكي از آناني هستيد كه خداي پدر ثابت مي ،آييدسوي او مي
اين واقعيت كه شما نجات دهنده را با  .) 37 :6به پسرش داده است ( يوحنا 
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دس در القنشانه اين است كه روح ،كنيدپذيريد و او را انكار نميآغوش باز مي

ها تن ،از اين پس حقيقت تثليث .) 14 :2قرنتيان كند ( اول زندگي شما كار مي
يد با ابلكه حقيقتي است كه آمده ،اي خشك و خالي در ذهن شما نيستآموزه

حقيقت تثليث بايستي مسيحيان را به پرستش و ستايش  .آن زندگي كنيد
ما  .كنيمما خدا را به خاطر اعمال عظيم و نيكويش ستايش مي .هدايت كند

ولي دليل كارهاي  .پرستيمكارهايي كه براي ما انجام داده مي خدا را به خاطر
چه بخواهيم با چنان .خدا تنها خود او است زيرا خود وي علت هر چيزي است

خدا تثليث كاركردي  ،سخن بگوييم 9عبارات پيچيده فصل اصطالحات و 
 رگزه ،كردچه خدا بر ما آشكار نميچنان .چون كه او تثليث وجودي است ،است
چه آن .ترين دركي از جالل و عظمت خدا كسب كنيمتوانستيم كوچكنمي

ت شناخ .تر از آن است كه بتوان درك نمودتر و عظيمخدا به ما گفته عجيب
توانيم آن ما هرگز نمي .خدا تماماً فراسوي قدرت استدالل و شناخت ما است

 .تاين راز فراتر از گنجايش ما اس .را كشف كنيم و قادر به تشريح آن نيستيم
ر از تهيچ واكنشي شايسته .ما چيزي جز مخلوقات او نيستيم اما او خدا است

ايش آوريم و ستاين نيست كه در حضور او زانو بزنيم و با فروتني ايمان بي
 .اما سلسله مراتب وجود ندارد ،در الوهيت البته نظم و ترتيبي هست .كنيم

دس را القكنيم و روحپسر را ستايش مي ،كنيمتايش ميبنابراين پدر را س
 ،قدوس «گوييم سه بار مي ،مانند سرافين گرداگرد تخت خدا .كنيمستايش مي

 ،قدوس ،قدوس« گوييم با اين وجود مي .چون او سه است» قدوس  ،قدوس
خداي  ،اين خدا«  .) 3 :6زيرا او واحد است ( اشعيا » يهوه صبايوت  ،قدوس
   .) 14 :28مزمور » ( تا ابداالباد و ما را تا به موت هدايت خواهد نمود ماست 

در اول است پ .حقيقت تثليث بايستي به دعاهاي مسيحيان نظم ببخشد
گاه هر«  :و اين فرماني است كه خداوند به ما داده ،و دعا بايد خطاب به او باشد

 .كردندگونه دعا ميرسوالن اين .) 2 :11لوقا .. » ( .اي پدر ما :دعا كنيد بگوييد
» ( زنم نزد آن پدر زانو مي«  :نويسدبه دعاهايش ميپولس رسول راجع

اين چنين  ،كردندخدا را ستايش مي ،) و چون پولس و پطرس 14 :3افسسيان 
 3 :1ان افسسي.. » ( .مسيحمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما عيسي«  :گفتندمي

- چيز زيادي در مورد دعا به خداوند عيسي ،ر عهد جديدد .) 3 :1؛ اول پطرس 

كه امروزه در بعضي محافل » عيسي  ،عيسي« مسيح وجود ندارد و از تكرار 
   .خبري نيست ،متداول است

كس هيچ .) 18 :1سازد ( يوحنا پسر دوم است و او پدر را مكشوف مي
و اول  6 :14حنا مسيح نزد پدر برود ( يوتواند جز از طريق خداوند عيسينمي



 راز تثليت                                                                                           70   

 
يرا ز ،اين بدان معني نيست كه ديگر كاري با پدر نداريم .) 5 :2 تيموتائوس

دين معني بلكه ب ،تر گفتيم بايد خطاب ما به سوي پدر باشدطور كه پيشهمان
يابيم و نزد او راهي به سوي خدا بيتوانيم است كه ما به خودي خود نمي

م توقع توانيتنها و تنها بر اساس شخصيت و كار مسيح است كه مي .برسيم
آمدن نزد  .) 22 – 19 :10داشته باشيم خدا دعاي ما را اجابت كند ( عبرانيان 

ا در نام خداوند م« مفهومي بسيار فراتر از عبارت  ،مسيحپدر از طريق عيسي
تمامي اعتماد و دهد كه و نشان مي ،در پايان دعاهايمان دارد» مسيح عيسي

   .بر بنيان پسر خدا قرار دارد ،اطمينان ما براي اجابت دعاهايمان
ر بلكه تنها كلماتي ب ،كنيمبدون او ما دعا نمي ،القدس سوم استروح

ما اغلب با دلي شكسته و مشتاق كه برايمان غيرمنتظره و  .آوريمزبان مي
ونه گدانيم چه بگوييم و چهما نمي .رويمغيرقابل وصف است به حضور خدا مي

القدس است ( روميان ها كار روحهمه اين .ولي قلب ما در دعا است ،بگوييم
نا باشد ( يوحالقدس ميشناخت ما از مسيح نيز نتيجه كار روح .) 27 – 26 :8

دعا در «  ،دعاي برخاسته از دل و متمركز بر مسيح .) 14 :16؛  27 – 26 :15
يم بايد دعا كن ،توانيم چنين دعا كنيماگر نمي .) 20ودا است ( يه» القدس روح

 :11تر در ما كار كند تا به مرحله برسيم ! ( لوقا القدس بيشتر و عميقكه روح
ه اي نسبت بكه حقيقت تثليث بايد در ما احترام تازهو آخر از همه اين .) 13

راز  شف اينتواند به كمنطق و استدالل هرگز نمي .آفريندكتاب مقدس بي
 طبيعت .است» سه در يك « و » يك در سه « گونه خدا عظيم برسد كه چه
ر آشكار ناپذيناشدني و توصيفپس كجا اين راز درك .گشايدهم آن را بر ما نمي

مردمان به «  ؟گونه كتاب مقدس نوشته شددر كتاب مقدس ! چه ؟شودمي
 .) 21 :1دوم پطرس » ( از جانب خدا سخن گفتند  ،القدس مجذوب شدهروح

به  گويد كه كتاب مقدسمسيح ميعيسي ؟موضوع اصلي كتاب مقدس چيست
توان به بهترين گونه ميكتاب مقدس را چه .) 39 :5دهد ( يوحنا او شهادت مي

 :4متي » ( گردد اي كه از دهان خدا صادر ميهر كلمه«  ؟نحو توصيف نمود
 ،در كتابي مكشوف شده كه از جانب خدا آمده ،ترين راز عالماولين و بزرگ .) 4

مام اين كتاب حاوي ت .القدس الهام گرفته استبر مسيح تمركز يافته و از روح
كتاب مقدس به ما  .تعاليمي است كه براي ايمان واقعي به خدا نياز داريم

 .خداي تثليث است كتاب مقدس كالم .خواهدآموزد كه خدا از ما چه ميمي
 ،نه به عنوان سخنان انسان ،آييد كتاب مقدس را در واقعيت آن بپذيريمبي

 تر و با دعاي بيشتر آن را بخوانيمتر و دقيقعميق .بلكه چون كالم خداي زنده
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آيا راه ديگري براي خشنودي كسي كه خود را در ميان  .و با آن زندگي كنيم

   ؟ود داردوج ،اين صفحات بر ما آشكار كرده
   ،القدسو بر روح ،و بر پسر ،جالل بر پدر

  كه در ابتدا بود چنان
  و االن هست 

   .و تا ابداالباد خواهد بود
  .آمين
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  ضميمه
  قانون ايمان نيقيه

  
انون ايمان ق ،ترين و معتبرترين بيانيه در رابطه با آموزة تثليثقديمي

 .نيقيه است كه تمامي موارد آن مورد پذيرش جهان مسيحيت قرار گرفته است
ميالدي است و موضوعات  325مصوب شوراي نيقيه در سال  ،اين اعتقادنامه

ميالدي در  381القدس بعدها در سال مربوط به الوهيت و شخصيت روح
در » ) و پسر  ( « Filioqueعبارت  .شوراي قسطنطنيه به آن افزوده شد

به  .به آن اضافه گرديد 569شوراي كليساي غرب در تولدوي اسپانيا به سال 
دنامة اعتقا ،استثناي اين عبارت كه كليساي شرق هنوز هم آن را نپذيرفته

   :متن آن بدين شرح است .قانون ايمان تمامي كليساها است ،نيقيه
خالق آسمان و زمين  ،پدر قادر مطلق ،من ايمان دارم به خداي واحد« 

   .و همه چيزهاي ديدني و ناديدني
ود مول ،پسر يگانه خدا ،مسيحعيسي ،و من ايمان دارم به يك خداوند

 كه مولود ،خداي حقيقي از خداي حقيقي ،نور از نور ،خدا از خدا ،جاوداني از پدر
به وسيله او همه چيز وجود  .و او را با پدر يك ذات است ،است و مخلوق ني

القدس از مريم افت و براي نجات ما از آسمان نزول كرد ؛ و به قدرت روحي
و به خاطر ما در حكومت پنطيوس پيالطس رنج  .باكره متولد شده بشر گرديد

كتب  ،روز سوم از مردگان برخاسته .مصلوب شده بمرد و مدفون گشت ،كشيد
سته است پدر نشدست ربه ،و به آسمان صعود نموده .مقدسه را به انجام رسانيد

آيد تا زندگان و مردگان را داوري نمايد و سلطنت بار ديگر با جالل مي .است
   .او را انتها نخواهد بود

خداوند و بخشنده حيات كه از پدر و  ،القدسو من ايمان دارم به روح
و به ا .بايد كردشود و با پدر و با پسر او را عبادت و تمجيد ميپسر صادر مي

   .ا تكلم كرده استوسيله انبي
   .و من ايمان دارم به كليساي واحد جامع مقدس رسوالن 

   .معتقدمو به يك تعميد براي آمرزش گناهان 
  .و قيامت مردگان و حيات عالم آينده را منتظرم

  آمين 
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  هم انسان ،هم خدا ،عيسي
  تعليم كتاب مقدس در مورد شخص مسيح
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  ؟كيست اين
  

  ،ياورچنين ناتوان و بي ،كيست اين
   ،كودك دوشيزة فروتن عبراني

   ،ناكپناه گرفته در آخوري نم
   ؟اي سردخوابيده در گهواره

  اين سرور آفرينش است 
  كه اين طريق شگفت را پيموده ؛ 

  اوست خداي سرمدي 
   .و تا به ابد خدا

  
   ،هامرد اندوه ،كيست اين

  ،هاي سخت زندگيرو محزون راهره
  ،ريزاناشك ،كشانآه ،خسته ،آواره
   ؟خاطر گناه انسان و سلطة شيطانبه

  ،آن نجات دهنده پرجالل ،اين است خداي ما
  ،مافوق آسمان پرستاره

   ،بينداي تدارك ميبراي ما خانهكه اينك 
   .جا كه ديگر اشكي چشمان كسي را تار نخواهد كردآن
  

  افشاند گونه ميبنگريد چه ؟كيست اين
  ريزد ! قطرات خوني كه بر زمين مي

  ،مطرود ،تحقير شده ،كيست اين
   ؟ضربه و زنجير ،اهانت ،رنجور از تمسخر

  كران اين است خداي ما كه عطا و فيض بي
  ريزد ؛ال بر كليساي خود ميح

  آن كه به زير تخت خود 
   .براي تمام دشمنانش انتقامي مقدس نهفته دارد

  
  ،نفسبي ،آويخته بر صليب ،كيست اين

   ،خند او مشغولكه اينك دنياي گستاخ به تمسخر و ريش
  ،در شمار تبهكاران آمده
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   ؟كوب و تاج خار بر سربا دست وپاي ميخ

  ،كه تا ابد زنده استاين است خداي ما 
   ،همراه با متعال پرجالل
  ،در شهر پرشكوه زرين

  .كندتا ابد سلطنت مي
  

  ) 1897 – 1823ترجمه شعري از ويليام والشام هاو ( 
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  گفتارپيش
  

  ،ريزاناشك ،كشانآه ،خسته ،آواره
  ؟خاطر گناه انسان و سلطة شيطانبه

  
ظاهراً جوامع  ،رحمانه خودمدرنيسم با هجوم بيدير زماني نيست كه 

يقيناً اروپا اولين شاهد بر  .نمودهاي مذهبي خالي كرده استغربي را از تمام 
اين جوامع هر چه بيشتر به سوي شهري شدن و مدنيت  .اين واژگوني است

-اري ميدهر چه بيشتر شيفته كاپيتاليسم و مناسبات دنياي سرمايه ،روندمي

تباط خورند و هر چه بيشتر وسايل ارچه بيشتر با تكنولوژي پيوند مي هر ،شوند
و  بسياري از كليساهاي بزرگ .شوندكمتر مذهبي مي ،يابدجمعي گسترش مي

اده كه مورد استفشنبه خالي هستند و بيش از آنبا شكوه عمالً در روزهاي يك
ين ا .گيرندمي گردان قرارمورد توجه و بازديد جهان ،عبادت كنندگان باشند

ينك در اند كه اكليساها تبديل به آثاري باستاني از دوران گذشته ايمان شده
بلكه  ،و نه تنها كليساهاي جامع با شكوه .اندگرماگرم مدرنيسم پژمرده گشته

سه در واقع به عنوان مثال در فران .بسياري از كليساهاي ديگر نيز خالي هستند
   .از مردان روحاني كليسا بيشتر است بينانتعداد جادوگران و طالع

بدون  .اي ديگر ظاهر شده استگونهانگيز بهاين تصوير غم ،در آمريكا
رهاي شه ،تكنولوژي فراگير ،نظيرشك آمريكا با آن همه فراواني و رفاه بي

العاده كه هر روزه به كشفيات امكانات تحقيقاتي فوق ،بزرگ و مولد ثروت
 ،شوندترين ذرات ماده نايل ميها تا كوچكشاناي در فراسوي كهكتازه

ا هزمان با اين پيشرفتولي هم .باشدبراي نمايش جامعه مدرن ميويتريني 
 عجيب و ،اند و اين دگرگونياينك آمريكاييان شيفته امور معنوي شده

 اي كه در دههگرايي افسارگسيختهسكوالريسم و مادي .استغيرمنتظره 
حال به جستجوي امور  ،زندگي را در بر گرفته بودتمامي جوانب  1970

امور روحاني به اشكال  .اسرار و امور فراعقلي تبديل شده است ،غيرمادي
طلبي كه ما در آن زندگي شوند و به فرهنگ بسيار آرامشمتعددي ظاهر مي

رفتار در  اين .دهند كه بيشتر سمت و سويي دروني دارندكنيم تسكين ميمي
برخالف چيزي كه روزگاري  ،ني و اخالقيات در درون خود استپي يافتن مع

ه البته اين سفر دروني شباهتي ب .شددر خدا يا مسيح او يا كالم وي يافت مي
رغم مشكالت فراواني كه با آن جان بانيان ندارد كه علي» روي زائر پيش« 

 :فتگميهر بار به خود آمده  ،گرديدشد و اشتباهاتي كه مرتكب ميمواجه مي
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 وقتي او در .كنمدانم به سوي چه كسي سفر ميمن فرزند خدا هستم و مي

شكي نيست كه كسي كه او را در طرف ديگر رود  ،گذردمرگ از رود اُردن مي
ولي برعكس سفر روحاني مدرن كامالً با سفر اين  .خداوند است ،خواهد ديد

 ،ودجستجويي در درون خ ،نه مكاشفه ،مقصد ناشناخته است .زائر متفاوت است
ن رسد اينظر ميچه بهآن  .متمركز بر امور مكشوف و فراعقلي ،غوري در درون

ر جهت گرايي تغيياز جستجو براي معنويات به درون ،است كه تجربه نوگرايي
گرايي مطمئناً گواه بر اين حقيقت داده است و حال پوچي واقعي در چنين درون

ايم رنگ آرامش را نخواهيم آفريده شدهشباهت خدا  ها كه بهاست كه ما انسان
  .يابيمكه آرامش خود را در خدا بيمگر اين ،ديد

 از سكوالريسم سفت و ،اين تغيير جهت ناگهاني در مشرب فرهنگي
سي سال پيش به اين پيگيري آرام حقيقت در جهات فراواني  ،سخت بيست

ت بر ايج آن اين است كه نفترين نتو البته يكي از مهم .گسترش يافته است
درصد مردم مطلقاً به  60در اياالت متحده  .ريزدگرايي مينسبييتآتش 

 .دباشندرصد معتقد به حقيقت مطلق نمي 70اخالقيات اعتقاد ندارند و مجموعاً 
كيل گرايان را در آمريكا تشگرايان هستند كه اكثريت قشر اخالقاين نسبيت

اين  اما ،ايمما ملتي هستيم كه تمدني درخشان و باشكوه را ساخته .دهندمي
ه آن فروتني و تواضعي ك .باشدساختمان باشكوه بر بنياد خالء معنويات مي

 تغيير ماهيت داده و تبديل به عاملي ،هاي ما را تعديل كندطلبيبايست جاهمي
 گاه خودن از جايچناما آن .براي به تحليل بردن قواي ذهني ما گرديده است
دعاي كنيم افكر ميايم كه در واقعيت و چنان از عالم معنويات فاصله گرفته

ما  هايو تمام دانسته ،كه ما در نهايت هيچ چيزي را قطعاً نخواهيم فهميداين
و در كانون زندگي هيچ  ،هايمان بازنگري شوندبايست در سايه تجربهمي

ه حاكي از گويي بلكنه سفسطه ،د ندارندحقيقت ثابت و غيرقابل تغييري وجو
   .صداقت ما است

اي به وجود آمده و اگر فكر در اين وضعيت است كه شرايط كامالً تازه
امالً در اشتباه ك ،اي نوظهور در پايان قرن بيستم استكنيم تكثرگرايي پديدهمي

 داران اوليه مسيحيت در دنيايي زندگيواقعيت اين است كه ايمان .هستيم
قرون اوليه مسيحيت را  .كردند كه پر از هزاران خدايان نرينه و مادينه بودمي
كثرگرايي با ت ،هاي آن تكثرگراييچه انگيزهاگر ،شود اوج تكثرگرايي ناميدهمي

داي كه مسيح حقيقت و خبنابراين گفتن اين .باشدامروز بسيار متفاوت مي
وز چنان كه امرآن ،شدميبياني ناشيانه و ضدفرهنگي محسوب  ،مطلق است

 دانيم چنين ادعايي بود كه دنيا راچنان كه ميآن ،با اين وجود .نيز چنين است
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دگرگون كرد و موجب شد كه ترتوليان در قرن سوم ميالدي بگويد كه 

   .مسيحيان چيزي جز معبدهاي خالي براي مشتركين به جا نگذاشتند
وي در رزمان با پيشكليسا هم .ها هم نبودالبته موضوع به اين سادگي

مجبور بود سرسختانه بجنگد تا واقعيت الوهيت كامل و انسانيت  ،حقيقت مسيح
د كه اندر داخل كليسا نيز كساني برخاسته .كامل را در يك ذات حفظ نمايد

نسبت به الوهيت كامل مسيح و گروه ديگري هم نسبت به انسانيت كامل 
 ،دند كه شخصيت مسيح را از هم جدا كردنداگر كساني بو .مسيح شك آوردند

اي عده .كساني نيز بودند كه شخصيت خدايي و انساني مسيح را در هم آميختند
د اي ديگر كوشيدنرنگ كردند و عدهشهادت كتاب مقدس را در مورد مسيح كم

در  .افزايند و كساني هم در تالش بودند چيزي از آن بكاهندچيزي به آن بي
ميالدي كليسا از دو فرضيه دو ذات در يك  451ن به سال شوراي كالسدو

 بحث و ،شخص قاطعانه حمايت نمود و بعد از بيشتر از يك قرن درد و رنج
 ،رسيد كه پايان اين دوره دردناك فرا رسيده استنظر ميجدل فراوان چنين به

 طرخاينك در پايان قرن بيستم چه آسان و بي .ولي آرامش موجود ديري نپاييد
صغري و كبري چيدن به اصطالح مسيحيت پژوهان و متفكرين  ،شده است
ان و چه آس .كه آموزه شوراي كالسدون مردود استمبني بر اين ،ديدهدانشگاه 

د فشاني و ايثارگري كسب كرده بودنآوردهاي پدران كليسا كه با جانتمام دست
ند به اشغال كردهاگاني كه حوزه دانشگاهي دوران فرانوين را توسط فرهيخته
  .شوددور ريخته مي

-انگيز را موجب شده كه مسيحيت چهبهت سئوالچنين اقداماتي اين 

چه  ما ؟پابرجا بماند ،كه تجسم خدا باشد» مسيحي « تواند بدون گونه مي
ي متأسفانه ول ،هاي تحليل روندهپيامي براي اعالم به دنيايي انباشته از زيبايي

اگر در كانون آن پيام مرگ  ،مدرنيزه خواهيم داشتخوش امواج بلند دست
نوشته »  ،هم انسان ،هم خدا ،عيسي« كتاب  ؟نيابتي مسيح جايي نداشته باشد

ه بمنبعي مطمئن براي آموختن تعاليم كتاب مقدس راجع ،استوارت اليوت
عالوه بر نظم و ترتيب و آراستگي آن كه اين روزها كمتر  .مسيح استعيسي

جنبة مهم آن غناي روحاني است كه نويسنده بدان وسيله  ،ودشرعايت مي
ران گسخنان نويسنده زبان حال ستايش .اقدام به نگارش اين كتاب نموده است

سيح مگر عظمت و پادشاهي عيسياين كتاب بيان .مسيح استسرسپرده عيسي
باشد و نويسنده به خوبي درك نموده كه انديشيدن ما به مسيح بايد بر مي
هايمان در مقابل عيسي فروتن گاه دلساس نظم كتاب مقدس باشد و آنا

بلكه فراخواني است براي  ،اين كتاب يك تحقيق صرف نيست .خواهد شد
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اكن در كسي كه س ،و نيكو زيستن در حضور مسيح ،ايمان به حقيقت و راستي

جاودانگي است و كائنات را در دستان خود نگه داشته و همه چيز در تحت 
چون يك روز در قدرت  ،ايت قدرت او است و زندگي به سوي او جريان داردحم

اين كتاب ارزشمند را بخوانيد و در آن تعمق  .و داوري مهيب خود خواهد آمد
   .نماييد

  ولس .ديويد اف
   ،رئيس دانشكده الهيات گوردن كانول
   شارلوت
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  مقدمه
  
  
  
  
  

  
مسيح نيست و نه اي از زندگي خداوند عيسياين كتاب خالصه

لكه ب ،كوششي در جهت بيان داليل آمدن او به زمين و كارهايي كه انجام داد
تاب چه كاين كتاب به بررسي آن .كتابي است در مورد شخصيت پرجالل او

  .پردازدمي ،نوشته است» چه كسي بودن مسيح « مقدس در مورد 
يكي  :هايي موجود استرش چنين كتابداليل زيادي مبني بر لزوم نگا

ا خانه م .باشدهاي مدرن مياز اين داليل ناشي از گسترش و پيدايش فرقه
يح مساكثراً محل رفت و آمد كساني است كه چيزهايي در مورد خداوند عيسي

ما  .متفاوت است ،دهدچه كتاب مقدس در مورد او تعليم ميگويند كه با آنمي
آموزيم كه هايي را در انظار عموم نداريم و الزم است بيتحمل چنين اهانت

   .گونه با اطمينان پاسخ اين تعليمات غلط را بدهيمچه
ليمات خاطر تعخواهيم به نياز مسيحيان جوان بپردازيم كه بهسپس مي

ر دچا ،چه خدا در مورد پسرش بر ما مكشوف كردهضعيف كليساها در مورد آن
شود كه رهبران آينده داران جديد نيز ميامل ايماناين ش .اندسردرگمي شده

كه  ها فرا گيرندچنين بسيار مهم است كه آنهم .دنياي مسيحيت خواهند بود
   .مسيح در جهان باشندخداوند عيسيبه روشني حامي جالل و عظمت 

اير تر از سولي دليل ديگري براي نگارش اين كتاب وجود دارد كه مهم
د نويسمان ميكتاب مقدس در مورد شخصيت نجات دهندهچه آن :داليل است

-چنان رفيع و پرجالل است كه انسان در مقابل آن راهي جز ستودن اعجابآن

سيح مما وقت بسيار كمي را به تعمق در مورد عيسي .مسيح نداردعيسيانگيز 
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رازهاي خدا ديگر  .روح پرستش در ميان ما مرده است .دهيماختصتص مي

تثليث اولين راز بزرگ هستي است و شخص  .انگيزدبهت و حيرت ما را برنمي
وقتي با ايماني سرشار از تازگي به مسيح نگاه كنيم در مقابل  .خداوند ما دومين

ما در واقع در حيرت و عشق و ستايش  .كنيماو به زانو در آمده او را پرستش مي
   .ايمگم گشته

-اي باشد براي فرزندان خدا تا درصدد درك جايب انگيزهاگر اين كتا

ر مسيح برخورداگاه درست مسيح برآمده و از شراكت مقدس با خداوند عيسي
 ،اش كه منظور نظر نويسنده بودبه هدف واقعي ،شده و قدوسيت او را بستانيد

   .نائل شده است
   ،منجي و دوست من ،عيسي ! شبان من
   ،شاه منكاهن و پاد ،پيامبر من

   :راه من و پايان من ،زندگي من ،خداوند من
  ستايش مرا بپذير ! 

   استوارت اليوت                                  
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  سرآغاز
  

مسيح تعليم چه كتاب مقدس در مورد شخص خداوند عيسيهر آن
   .در نام او خالصه شده است ،دهدمي

نام  ،او عيسي است .الوجود و قائم به ذاتخداي واجب ،او خداوند است
كند كه او انسان شد و داراي طبيعت انساني واقعي انساني او به ما يادآوري مي

بلكه يك  ،نه دو شخص ،ماشيح موعود» مسح شده «  ،او مسيح است .است
   .شخص

ر انديشيم بايد به خاطها سه حقيقتي هستند كه هر گاه به او مياين
ن سه به اي ،اين كتاب در سه بخش و هر بخش شامل سه فصل .داشته باشيم

   .مبحث پرداخته است
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  بخش اول
  الوهيت او –خداوند 
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  فصل اول
  خداي ابدي

  
ست پربت ،كنيمپس ما كه او را پرستش مي ،اگر مسيح خدا نيست

 ،زنيمعنوان خدا سر باز ميو اگر او خدا است و ما از پرستش او به .هستيم
   .گر خداييمبدترين بندگان عصيان

تي و ح .متقلب و غاصب است ،پس او كفرگو ،اگر مسيح خدا نيست
اي كه به صراحت تمام ادعچون ،عنوان انساني خوب بپذيريمتوانيم او را بهنمي

عنوان مردي خوب ولي ما از او فقط به ،است اما اگر او خدا .الوهيت كرده است
   .باشيماين ما هستيم كه كفرگو مي ،كنيمصحبت مي

تر از اين مطرح نشده است كه تر و حياتيي مهمسئوالتاكنون هيچ 
-كتب مقدس در مورد او چه مي ؟آيا او خدا هست يا نيست ؟عيسي كيست

   ؟گويند
  

  وجود ازلي 
در  كهمسيح پيش از آندهد كه عيسيكتاب مقدس به ما تعليم مي

تولد او نه مبدأ  .وجود داشته است ،رحم مادرش شكل گيرد و متولد شود
ا عيسي ب .بلكه تنها ظهور او در قالب انسان در صحنه تاريخ است ،وجودش

هايي از آن وجود ازلي پرشكوه خود را به ما نشان داد و اش گوشهتولد زميني
من از نزد پدر بيرون آمدم و در جهان «  :او گفته است .ما را از آن آگاه نمود

از آسمان « او خود را كسي توصيف كرده كه  .) 28 :16يوحنا » ( وارد شدم 
اگر پسر انسان را «  :اش پرسيد) و از مخاطبان 13 :3يوحنا » ( پايين آمد 

 :6ا ( يوحن » ؟كنيدچه فكري مي ،كندببينيد كه به جايي كه اول بود صعود مي
اين موضوع كه اين اظهارات آشكار و صريح او بازتابي دقيق از آگاهي  .) 62

و االن تو اي «  :شوداش با خدا ديده ميدر دعاي شخصي ،باشدعميق وي مي
به همان جاللي كه قبل از آفرينش جهان نزد تو  ،پدر مرا نزد خود جالل ده

   .) 5 :17يوحنا » ( داشتم 
-عيسي را همان گونه مي ،يافته كتاب مقدسنويسندگان الهام 

«  ،) 1 :1اول يوحنا » ( از ابتدا « او كسي است كه  .ديدنگريستند كه خود مي
او در  .) 17 :1است ( كولسيان » قبل از همه « ) و  1 :1يوحنا » ( در ابتدا 

اال كه از ب« عنوان كسي ها بلكه بهنه از طريق تولد معمول انسان ،جهان بود
كه در او قبل از آن .) 31 :3يوحنا » ( آيد كسي كه از آسمان مي ...آيد يم
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 :8دوم قرنتيان » ( مند بود دولت« كسوت حقير انساني در جهان ظاهر شود 

يحيي  .) 47 :15اول قرنتيان » ( خداوند از آسمان « او كسي نبود جز  .) 9
از اين رو توانست در  ،تعميد دهنده هويت واقعي عيسي را تشخيص داده بود

ز پيش ا ،آيدكه بعد از من ميآن«  :آيد بگويدمورد شخصي كه بعد از او مي
   .) 30,  15 :1يوحنا » ( زيرا كه بر من مقدم بود  ...من شده است

  
  ازلي چون خدا 
نكر تواند مدار مسيحي كه با كتاب مقدس آشنايي دارد نميهيچ ايمان

كنند  توانند دركبسياري هستند كه به سختي مياما  .وجود ازلي مسيح باشد
 اين اشتباهي بود كه پيروان آريوس مرتكب .گر الوهيت استكه وجود ازلي بيان

با  ها در رابطهآن .شدند و در قرون اوليه تاريخ كليسا آن همه مشكل آفريدند
ا نه ولي با اين وجود او ر ،وجود ازلي مسيح بحثي نداشتند و با آن موافق بودند

پنداشتند كه خدا توسط او هر چيز ديگر را ترين مخلوق خدا ميخدا بلكه بزرگ
ر نظر د .توانستند قبول كنند كه وجود مسيح ازلي استها نميآن .خلق نمود

ترين مخلوق در ميان مخلوقات ديگر ترين مخلوق و شبيهها وي فقط بزرگآن
توانست به همان مفهومي كه پدر نمي ،د او مخلوق بوداما چون خو .به خدا بود
   .خدا باشد ،خدا است

هر چند به اين حقيقت اندكي » ها آريوسيشبه« گروه موسوم به 
ن ها ازلي بودآن .تر بودند اما با اين وجود فاصله زيادي با آن داشتندنزديك

بپذيرند  توانستنداما نمي ،پذيرفتند و منكر مخلوق بودن وي بودندمسيح را مي
   .كه مسيح همانند پدر و به اندازه او خدا است

-يچون م ،سخنان خود مسيح در تضاد آشكار با چنين باورهايي است
اين  .) 58 :8يوحنا » ( من هستم  ،كه ابراهيم پيدا شودپيش از آن«  :گويد
توانست چنين او مي .اي در مورد وجود ازلي نسيتتنها بيان ساده ،گفته

من  «ولي » پيش از ابراهيم من بودم «  :گونه نيز بيان كندمنظوري را اين
ادعاي وجود هميشگي و هميشه حاضر از پيش از ابراهيم تا لحظه » هستم 

 .ستا» قائم به ذات بودن « گر در واقع اين زبان بيان .بيان اين سخن است
 .وهيت بوداش به منزله ادعاي المسيح مبني بر وجود ازليادعاي عيسي

يسي دانستند كه منظور عبه خوبي مي ،شنيدنديهودياني كه اين سخنان را مي
توصيف خدا از خودش » من هستم « دانستند عبارت مخصوصاً مي ،چيست
ها كفر آشكار بود و واكنش آنان نسبت به سخنان مسيح در نظر آن .است

ها آن اگر .دسار نمودن مسيح بوها به جهت سنگبرداشتن سنگ ،كفرگويي
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 ،كردندمي ها تفسيرآريوسيمسيح را مانند پيروان آريوس يا شبه سخنان عيسي

   .زدندهرگز دست به چنين اقدامي نمي
چنين در ذهن يوحناي رسول در هم ،دو موضوع وجود ازلي و الوهيت

همه  .مبينياند كه آن را در آيات آغازين انجيل وي به روشني ميهم تنيده شده
ما كلمات عميق و پرمفهومي را كه در ابتداي انجيل يوحنا آمده به خوبي 

همان در  .در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود«  :دانيممي
همه چيز به واسطه او آفريده شد و به غير او چيزي از  .ابتدا نزد خدا بود

   .) 3 – 1 :1يوحنا » ( موجودات وجود نيافت 
ه به چرا ك ،تر ما هستندين سخنان ژرف و عميق شايسته توجه دقيقا

 .ه استاو بود ،كه چيزي خلق شودباشند كه قبل از اينروشني حاكي از اين مي
از «  توانستگونه ميچه ،بودمسيح آغازي نداشته و اگر غير از اين ميعيسي
ه او مخلوق دهند كمي كه اين آيات به روشني تعليمديگر اين ؟بوده باشد» ابتدا 
به غير او چيزي از موجودات وجود نيافت « بود عبارت اگر او مخلوق مي .نيست

ار توانيم بما نمي .آغازي نداشت و مخلوق نبود» كلمه «  .داشتمعني نمي» 
   .ها را تكرار كنيمديگر خطاي آريوس
لي بر و .در ابتدا با خدا بوده است ،گويد كه اين نامخلوق ازلييوحنا مي

اين بدان مفهوم نيست كه او كمتر از  ،گويندها ميآريوسيچه شبهخالف آن
د كه كنيتي از الوهيت مسيح ياد مييوحنا با چنان قاطعيت و جزم .خدا است

ها وسيآريو اين سخن در تضاد دائمي با عقايد شبه» كلمه خدا بود «  :گويدمي
در واقع نحوه نگارش  .راهي براي طفره رفتن از اين حقيقت وجود ندارد .است

رساند كه يوحنا عمًال به الوهيت اين معني را مي ،اين كلمات در زبان يوناني
و بسيار به جا و منطقي است كه آيات را اين  .كامل مسيح معتقد بوده است

 يات فكر انسان راالبته اين آ» كلمه خود خدا بود ! «  :طور تفسير نماييم
و در عين حال نزد خدا  ؟تواند خدا باشدگونه كلمه ميچه :كنندمغشوش مي

الزم است به آموزه تثليث نگاه كنيم ( كه در  سئوالبراي پاسخ به اين  ؟باشد
هم در ) نكته م .كتاب اول همين مجلد به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است

 .توسط يوحنا بايد مورد نظر قرار گيرندجا اين است كه حقايق مطرح شده اين
دن ولي منحرف نمو ،شوندگونه انجام ميتوانيم بفهميم كه اين امور چهما نمي

چه نآ .دليل فقدان آگاهي ما اشتباهي جدي و خطرناك استبيانات يوحنا به
 .دهد ما دچار چنين خطايي شويمگويد كامالً روشن است و اجازه نمييوحنا مي
بازگو كننده همين تعليم اساسي يوحنا  ،وان ديگري در عهد جديدمتون فرا
   .هستند
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 – 5 :2فيليپيان  ،ترين متون در رابطه با اين موضوعيكي ديگر از مهم

كه دهد پولس به وضوح تعليم مي .باشدمي 7 – 5خصوص آيات  و به 11
ر هر د .بوده است ،آيدمسيح قبل از اين كه به صورت انسان به ميان ما بي

گاه و موقعيت خود را غنيمت ولي او جاي ،وضعيتي كه بوده با خدا مساوي بوده
 طبيعت انساني به خود گرفت ،بلكه شكوه و عظمت الهي را كنار نهاد ،نشمرد

آور بر آن هم مرگي شرم ،رنج را تا به پاي مرگ ،و به صورت خادم مطيع
ز فروتني و اطاعت را براي اي اعيسي با اين كار، نمونه .صليب به جان خريد

 .خواهد كه از آن نمونه پيروي كنيمما به جا نهاده و اينك رسول از ما مي
ار كلماتي را كه پولس براي ما به يادگ ،دهندچنان كه تفاسير متعدد نشان ميآن

ها از وجود ازلي مسيح آريوسيها و شبهدر تضاد با برداشت آريوسي ،گذاشت
   .است

سخنان پولس در اين مورد بر اساس فروتني و اطاعت چكيده كلي 
كسي كه به حق پسر ازلي خدا است اينك انسان  :حد و مرز مسيح استبي

در اين  .است 3 – 1 :1عبرانيان  ،شده است ! متن مهم ديگر در اين مورد
بخش وجود ازلي مسيح از طريق اين گفتار ثابت شده كه خدا توسط مسيح 

فروغ  «ين مسيح ازلي به بيان نويسنده نامه به عبرانيان ا .كائنات را آفريد
اما منظور از اين آيات  .و تجلي ذات خدا توصيف شده است» جالل خدا 

   ؟چيست
اين سخن بدان معني است كه تمامي نور جالل خدا از پسرش تابيده 

ولي او چنان فروتن شد  ،شود و جالل پسر خدا كمتر از جالل خدا نيستمي
او همان شكيناي واقعي بود كه در او  .م عيسي ناصري ظاهر گرديدكه در جس

شاه ذاتي و كافي پاد ،الوهيت به صورت جسم ساكن شد كه همانا نشانه واقعي
واند تپادشاه جاوداني و نامرئي كه هيچ چشمي او را نديده و نمي ،سرمدي است

او  .يدخدا دتوان تصوير كاملي از شباهت مسيح مي در خداوند عيسي .ببيند
هر كه مرا ديد پدر را « خدا در كسي كه گفت  .نشان واقعي ذات خدا است

اين راز عظيم  .خود را كامالً مكشوف نموده است ،) 9 :14يوحنا » ( ديده است 
 ولي اين دليل ،كندهر چند فراتر از ادراك ما است و ما را گيج و سر در گم مي

خود  كمتر از ،ازلي كه از پدر متمايز استخالق  .شود كه آن را انكار كنيمنمي
   .خدا نيست
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  مسمّي به خدا
 ،ناميممسيح را خدا ميرويم كه عمالً عيسيجا پيش ميوقتي تا آن

ها با آيات آغازين انجيل يوحنا كه در برخورد آن .شونداي دچار تعجب ميعده
 .اشاره شد چنان است كه گويي اين آيات استثنايي و غيرمعمول هستند باال

غالباً در كتاب مقدس به خداوند  ،اسامي و القاب خدا .گونه نيستولي اين
ا اي است كه در زبان منمونه بارز آن كلمه .مسيح نيز اطالق شده استعيسي

                    .ترجمه شده است» خداوند « 
« اي كه در آن براي زبان عبري نوشته شد و كلمهعهد عتيق به 

ولي  .است كه براي يهوديان بسيار آشنا بود» يهوه « به كار رفته » خداوند 
 .دتوانستند زبان عبري را بخواننزماني فرا رسيد كه اكثر يهوديان ديگر نمي

 بنابراين الزم شد كه عهد عتيق به زبان يوناني كه بسيار فراگير و قابل درك
كلمه  ،مشهور است» هفتاد تنان « نام اي كه بهدر ترجمه .بود ترجمه شود

به » كريوس « كلمه  .برگردانده شد Kyriosعبري يهوه به واژه يوناني 
ورت صوقتي عهد جديد به .شد» خدا « سرعت تبديل به فراگيرترين واژه براي 

ح به كار مسيبراي عيسي» كريوس « دقيقاً همين كلمه يوناني  ،مكتوب درآمد
اي كه براي ترجمه كلمه .ترجمه شد» خداوند « ها به رفت كه در اكثر ترجمه

سيح ماي است كه براي ناميدن خداوند عيسيهمان كلمه ،به كار رفته» يهوه « 
؛ اول  28 :20نا ؛ يوح 8 :5؛  11 :2؛ لوقا  22 :7ك متي  .كار رفته است ( ربه

   .) 18,  2 :3؛ دوم پطرس  3 :12قرنتيان 
با چنين مستنداتي حقيقتاً باعث تعجب است اگر ايمان نياوريم كه 

نويسنده نامه به عبرانيان در اشاره به خداوند  .خداي ازلي است ،مسيحعيسي
اي خدا تخت تو تا «  :گويدمي 7 – 6 :45با نقل قول از مزمور  ،مسيحعيسي

اين آيه يكي از بسيار آياتي است كه  .) 8 :1عبرانيان » ( ابداالباد است 
اند و نويسندگان عهد اشاره كرده» يهوه « نويسندگان عهد عتيق در آن به 

نتيجه  فوراً به اين ،با نگاه به اين آيات .اندنسبت داده» مسيح « جديد آن را به 
توان به هنگام صحبت از مسيح از عناوين زير يرسيم كه به درستي ممي

   :استفاده نمود
.. .اي خداي من« ) ؛  9 :10؛ اول قرنتيان  6 – 5 :21اعداد » ( خدا « 

 27 – 24 :102مزمور » ( هاي تو تمام نخواهد گرديد تو همان هستي و سال
؛ يوحنا  10 -1 :6اشعيا » ( يهوه صبايوت  ،پادشاه« ) ؛  12 – 10 :1؛ عبرانيان 

 33 :9؛ روميان  14 – 13 :8اشعيا » ( خود يهوه صبايوت « ) ؛  41 – 39 :12
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» ( خداوند « ) و  16 – 14 :4؛ متي  6 – 1 :9اشعيا .. » ( .خداي قدير« ) ؛ 

   .) 10 :11؛ متي  1 :3مالكي 
داالباد خداي متبارك تا اب« بدين ترتيب پولس ابائي ندارد كه مسيح را 

)  13 :2تيطس » ( خداي عظيم و نجات دهنده ما « ) و  5 :9وميان ر» ( 
ويد و گجا از يك شخص سخن ميبايد متوجه باشيم كه پولس در اين .بنامد

 است» االطالق .. و قادر علي.الف و ياء« عيسي براي يوحنا  .نه از دو شخص
خداي « سي دهد كه عي) و بدون هيچ ابهامي به ما اطمينان مي 8 :1( مكاشفه 

  )  20 :5اول يوحنا » ( حق و حيات جاوداني است 
  

  خداي آشكار 
ز مسيح را كمتر اداند كه عيسيكتاب مقدس به آساني ما را مجاز نمي

آيات متعدد كتاب مقدس در رابطه با الوهيت مسيح  .چه هست بپنداريمآن
اقع خدا كه در وعنوان پسر ازلي وقتي ما عيسي را به .باشنديادآور اين مهم مي

به عيسي  صفات الهي .ايممتون كتاب مقدس را ناديده نگرفته ،يمخدا است ببين
او اعمال الهي انجام داد و ستايش شايسته خدا را دريافت  .اندنسبت داده شده

  .نمود
ي به اتك اين صفات الهي بپردازيم و نگاه تازهخواهيم به تكحال مي
- يد بيآكه در هيئت انسان به ميان ما بيقبل از اين ،مسيحخداوندمان عيسي

   .اندازيم
يكي از صفات خدا جاودانگي است و اين صفت به روشني در كتاب 

 6 :44براي نمونه در اشعيا  .مسيح نيز اطالق شده است مقدس به عيسي
و در » من اول و آخر هستم «  :گويدخوانيم كه يهوه در مورد خود ميمي

اول  من ابتدا و انتها و«  :گويدبه خود ميمسيح راجعنا نيز عيسيمكاشفه يوح
يهوه ازلي و ابدي و عيسي نيز ازلي و ابدي  .) 13 :22مكاشفه » ( و آخر هستم 

   .او خدا است :پس به روشني مشخص است كه عيسي يهوه است .است
 6 :3 مالكي» ( پذيرد تبديل نمي« دانيم كه خدا به همين ترتيب مي

چه در مورد خدا مصداق پيدا ولي آن ،او اليتغيير است .او هميشه همان است .)
تو «  :توانيم به عيسي بگوييممي .مسيح نيز مصداق دارددر مورد عيسي ،كند

سيح معيسي«  :توانيم بگوييمبا اطمينان مي .) 12 :1عبرانيان » ( همان هستي 
   .) 8 :13عبرانيان » ( همان است  ،ديروز و امروز و تا ابداالباد

جاي تعجب نيست كه عيسي خدا ناميده شده و صفات خدايي به او 
نسبت داده شده و اعمال خدايي حتي قبل از جسم گرفتنش از او ديده شده 
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در ابتدا خدا « شود كه كتاب مقدس با اين جمله پرشكوه شروع مي .باشد

ماند اما شكي براي ما باقي نمي .) 1 :1پيدايش » ( ها و زمين را آفريد آسمان
همه چيز به واسطه او آفريده شد و به غير از « كه عيسي مسيح خالق است و 

.. او در جهان بود و جهان به واسطه او .او چيزي از موجودات وجود نيافت
آيات زير نيز اشاره  .) 17 – 16 :1؛ كولسيان  10,  3 :1يوحنا » ( آفريده شد 
 در ابتدا زمين را بنا كردي و افالك ،تو اي خداوند«  :باشندمسيح ميبه عيسي

ون ها چلكن تو باقي هستي و جميع آن ،ها فانيآن .هاي توستمصنوع دست
   .) 11 – 10 :1عبرانيان » ( جامة مندرس خواهند شد 

او بر  ،خير ؟آيا خدا جهان را آفريد و سپس آن را به حال خود رها كرد
«  و» سلطنت او بر همه مسلط است «  .ه حاكميت و كنترل داردچه آفريدآن

» ( هاي وي بر همه اعمال وي است خداوند براي همگان نيكوست و رحمت
در وي ( عيسي « خوانيم كه اما در عين حال مي ،) 9 :145؛  19 :103مزمور 

به كلمه « عيسي كسي است كه  .) 17 :1كولسيان » ( ) همه چيز قيام دارد 
مسيح كسي عيسي .باشد) مي 3 :1عبرانيان » ( وت خود حامل همه موجودات ق

چه كسي جز خدا  .است كه از ازل تاكنون بر همه چيز حاكميت داشته است
   ؟تواند كارهاي خدا را انجام دهدمي

به همين خاطر است كه انتظار داريم حرمت شايسته به مسيح ازلي 
 در باب ششم كتاب اشعياي .چون الوهيت او قطعي و ابدي است ،گذاشته شود

پيش از ميالد به وقوع  700بينيم كه در حدود سال نبي واقعه عجيبي را مي
بيند كه بر تخت پرجالل خويش و اشعيا در معبد رويايي از يهوه مي .پيوست

بين ودر اوج و كانون ستايش كائنات نشسته است و گرداگرد او را سرافين و كر
تن به باشند ولي قدرت نگريسگناه ميكه گرچه خود بي ،اندباشكوه فرا گرفته

 « :سرايندو به آواز بلند سرودي مي ،نقص او را ندارندعظمت و شكوه بي
ا ب»  .تمامي زمين از جالل وي پر است ،قدوس يهوه صبايوت ،قدوس ،قدوس

با تمام  نبي .ود گرديدآواز رساي كروبين ساختمان معبد مرتعش گشته پر از د
 كند وبيند مقايسه ميچه كه ميوجود مسحور اين صحنه شده خود را با آن

 .دهدسر مي.. » .واي بر من« بيند كه فرياد كار ميچنان خود را آلوده و گناه
-جالل خداوند عيسي ،چه اشعيا مشاهده كردگويد آنيوحنا در انجيل خود مي

«  :ندكپردازد و اضافه ميخدا به اشعيا گفته بود ميچه و به نقل آن ،مسيح بود
( يوحنا  »وقتي كه جالل او را ديد دربارة او تكلم نمود  ،اين كالم را اشعيا گفت

آيد حاكي از اين دست ميبه 41 – 37اولين مفهومي كه از آيات  .) 41 :12
ياي شعاي كه ايهوه .مسيح استاشاره به خداوند عيسي» او « است كه كلمة 
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كسي نبود جز پسر ازلي خدا و او بود كه بر تخت يهوه  ،نبي مشاهده نمود

ي كمتر عيس .نشسته بود و قدوس بود و در كانون ستايش كائنات قرار داشت
پس جاي تعجب نيست كه يكي از قوانين آسماني اين  ،از خداي ابدي نيست

   .) 6 :1ن عبرانيا» ( جميع فرشتگان خدا او را پرستش كنند « است كه 
  

  پسر خدا 
ري يادآو ،هاي كتاب مقدس مبني بر الوهيت عيسيدر كنار تمام آموزه

حال ضروري است به منظور جلوگيري  .شده كه عيسي از جانب پدر آمده است
 ،از هرگونه سوءتفاهم و قائل شدن جاللي كمتر از پدر براي پسر و بالعكس

  .بپردازيم» تولد ازلي پسر « اندكي بيشتر به توضيح 
 ،مسيح به صورت انسان در ميان مابدون توجه به تولد خداوند عيسي

)  16 :3؛  8 :1يوحنا » ( پسر يگانه « ) ؛  41 :1يوحنا » ( پسر يگانه پدر « او 
 ليو ،پسر مولود از پدر است .) ناميده شده است 18 :3يوحنا » ( پسر خدا « و 

اده زنخست« در دو مورد ديگر كتاب مقدس عيسي را  .عكس آن صادق نيست
اشد ( بگر موقعيت او قبل از آفرينش كائنات ميعبارتي كه بيان ،ناميده» 

ارتباطي منحصر به  ،ارتباط بين پدر و پسر .) 6 :1؛ عبرانيان  15 :1كولسيان 
فاني  اذهان ،مولود و تولدكتاب مقدس با عباراتي نظير  ،با اين وجود .فرد است

قبالً ديديم كه پسر تجلي و  .كند تا اين راز مهم را درك كنيمما را كمك مي
منظور ما به روشني اين است كه  .) 3 :1فروغ جالل پدر است ( عبرانيان 

ولي هرگز گفته نشده  .چه باشد كه هستغيرممكن بود او بدون خداي پدر آن
   .كه خداي پدر تجلي خداي پسر است

اعتقادنامه  .پسر را خلق كرده است ،منظور ما اين نيست كه پدر
نه  ،نه مصنوع ،پسر تنها از پدر است«  :كندآتاناسيان به درستي اعالم مي

و به ا .مخلوق نيست ،مسيحديديم كه خداوند عيسي»  .بلكه مولود ،مخلوق
هر دو به يك اندازه  ،هر دو خدا هستند .خدا است كه پدر خدا است همان اندازه
 .هر دو به يك معني خدا هستند ،هر دو خداي ازلي و ابدي هستند ،خدا هستند

چنين منظور اين نيست كه خداي پدر تصميم گرفت كاري انجام دهد يا هم
ه به كگوييم ما از چيزي سخن مي .به عرصة وجود آيد ،چيزي كه فبالً نبود

چيزي  ،و همواره در حال انجام است ،شودصورت ذاتي در الوهيت انجام مي
ه قائل ب ،در غير اين صورت .اكنون در جريان است و تا ابد جريان داردكه هم

ير چنين چيزي مغا ،به عالوه .و اين غير ممكن است ،تغيير در الوهيت بوديم
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در مولود جاوداني از پگويد عيسي با تعليم صريح كتاب مقدس است كه مي

   .) 42 :7و يوحنا  6 :2ك متي  .نيز ر ،2 :5است ( ميكا 
 :نيمكتكرار مي .خداي پسر را خلق نكرد تا او نيز خدا باشد ،خداي پدر

 ،و در عين حال بدون خداي پدر ،او به تمامي معني الوهيت دارد و خدا است
تمامي وجود و شخصيت پسر  .داشتشخص خداي پسر در الوهيت وجود نمي

 .در الوهيت چيزي جريان دارد كه شبيه تفكر و گفتار است .از خداي پدر است
 ،اندگفته  »كلمه « فهميم كه به چه دليل به او حال بهتر مي .پسر تجليپدر است

اينن است ذات  .) 2 – 1 :1كه در ابتدا با خدا است و خود خدا است ( يوحنا 
خداي پدر بدون خداي پسر  .ت بدون خداي پدر اين باشدتوانسپسر و او نمي

اي كه شخص اول و شخص دوم اين است رابطه .توانست متجلي شودنمي
   .ديگر دارندتثليث با يك

كتب مقدس يكي پس از ديگري از اين حقيقت پر رمز و راز سخن 
او نه تنها كلمة خدا (  .مسيح در ذات خود خدا استخداوند عيسي .گويندمي

در صورت « ) بلكه  3 :1) و تجلي كامل ذات او است ( عبرانيان  1 :1يوحنا 
 :1نيز هست ( كولسيان » صورت خداي ناديده « ) و  6 :2فيليپيان » ( خدا 
-شود كه پسر نمياين نكته اصلي مدام تكرار مي .) 4 :4؛ دوم قرنتيان  15

وجود و ذات او از خداي پدر  .اشد كه هستچه بتوانست بدون خداي پدر آن
آغازي  ،بسيار حائز اهميت است كه تأكيد كنيم اين رابطه پسر با پدر .است

ه هرگز نبايد تصور كنيم ك .طور بوده و خواهد بودبلكه هميشه همين ،نداشته
به  18 – 14 :1يوحنا  .ناميده شد» پسر «  ،عيسي از زمان تولدش در اين دنيا

دهد كه جسم گرفتن عيسي اين امكان را براي انسان فراهم ن ميروشني نشا
خدا  »پسر يگانه « اما قبل از آن هم  ،را ببيند» پسر يگانه خدا « نمود كه 

 – 14 :1وقتي خدا كائنات را آفريد عيسي پسر محبوب او بود ( كولسيان  .بود
ه ب .ده باشدگاهي نيست كه بعداً به وي داده شجاي ،پسر خدا بودن او .) 20

نيز تصريح شده كه عيسي قبل  4 :4و غالطيان  3 :1همين ترتيب در روميان 
 كه در شباهتاو قبل از اين .كه در جهان متولد شود پسر خدا بوده استاز اين

كه خدا او را در قبل از اين .) 3 :8پسر خدا بود ( روميان  ،جسم گناه ظاهر شود
  .) 9 :4و اول يوحنا  16 :3پسر خدا بود ( يوحنا  ،جهان بفرستد

شود جا اعالم ميدر اين .مخصوصاً متن مهمي است 8 – 5 :1عبرانيان 
او  .دكنپسر خدا است و بر تخت ابدي سلطنت مي ،مسيحكه خداوند عيسي

او » پسر بودن «  .به اين جهان آمد» زاده نخست« است همان كه به عنوان 
 اين ارتباط .باط فرزندي او با خداي پدر آغاز و پاياني نداردابدي است و ارت
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جز شناسد بهكسي پسر را نمي«  :منحصر به فرد و ماوراي درك و فهم ما است

شناسد غير از پسر و كسي كه پسر بخواهد بدو كس ميپدر و نه پدر را هيچ
   .) 27 :11متي » ( مكشوف سازد 

  
  ماشيح الهي 

هدف ما اين بود كه الوهيت جاوداني خداوند ما در اين فصل آغازين 
ا هدر فصل بعد به بررسي آمدن او در ميان انسان .مسيح را نشان دهيمعيسي

پردازيم و نشان خواهيم داد كه الوهيت او در جسم گرفتن نسبت به قبل از مي
ر د ،به منظور آماده ساختن ذهن خود .آمدنش به اين جهان آشكارتر شده است

الزم است اين فصل را با نشان دادن اين موضوع به پايان ببريم كه  جااين
د كه كنكتاب مقدس به روشني بيان مي ،حتي قبل از آمدن وي به اين جهان

با هم چند مثال از  .شخصيتي كمتر از خدا نيست ،مسيح موعود ( ماشيح )
  .كنيمكتاب مقدس را بررسي مي

طور خاص پسر خدا ناميده بهگويد كه از پادشاهي سخن مي 2مزموزر 
-شود و از قدرت جهانشمول وي بر تمامي زمين و ساكنان آن صحبت ميمي

 ،دآورنبه همه مردمان توصيه شده كه مطيع او گردند و به او ايمان بي .كند
 ،همانند تمام متوني كه در اين فصل ذكر شد .مبادا گرفتار غضب او شوند

 ،اين آيات به آمدن مسيح موعود اشاره دارنددانستند كه خوبي مييهوديان به
نان چاشاراتي آن ،اشارات كتاب مقدس به الوهيت او را ناديده گرفتندهر چند 

 :13در اعمال رسوالن  .ها نشودبديهي كه كمتر كسي ممكن است متوجه آن
ح مسيكند كه اين مزمور اشاره به خداوند عيسيپولس رسول اعالم مي ،33

از الوهيت او صحبت  ،كه مسيح در جسم ظاهر شوديش از اينها پمدت .است
كه عيسي در هويت انسان بر زمين ظاهر شود از ها قبل از اينقرن .شده است

  .او به عنوان پسر خدا ياد شده است
دانستند و اين را نيز در اشاره به مسيح موعود مي 45يهوديان مزمور 

اين  .تأييد شده است 9 – 8 :1در حقيقت توسط نويسنده رساله به عبرانيان 
سازند كه عيسي را خدا ناميدن و اشاره به تخت او به آيات كامالً روشن مي
هند دچنين نشان مياين آيات هم .به حق و شايسته است ،عنوان تخت جاوداني

 .ذاتي است و ارتباطي به زمان جسم گرفتن او ندارند» پسر « هاي كه ويژگي
نيز به مسيح موعود اشاره دارد و اين نكته توسط خود  110چنين مزمور هم

) و نيز نويسنده نامه به عبرانيان (  44 – 43 :22مسيح ( متي خداوند عيسي
جا او خداوند داود ناميده شده و در اين .) به اثبات رسيده است 17 :7؛  6 :5
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 ينامي كه فقط و فقط برا ،باشدمي» ادوناي « كار رفته اصطالحي كه به

از اين خدا دعوت شده كه به  .استفاده شده است ،خداي اسرائيل ،خداي متعال
از بسيار  اين آيه يكي .انداز وي شونددست راست يهوه بنشيند تا دشمنانش پاي

ت دارند كه يكي هسميآيات عهد عتيق است كه از اين حقيقت عجيب پرده بر
  .ولي كمتر از خود خدا نيست ،كه جدا از خدا است

 .نداانبياي عهد عتيق هر كدام به نوبه خود از اين حقيقت سخن گفته
ك  .كند ( رصحبت مي» خداي قدير « از مسيح موعود با عنوان  6 :9اشعيا 
از آغاز تولد است و نه لقبي گر ذات او اين صفت بيان .) 16 – 14 :4متي 

دالت يهوه ع« نوان ارمياي نبي او را به ع .برجسته كه بعداً به او داده شده باشد
زكريا پا را از اين فراتر نهاده و با شهامتي  .) 6 :23كند ( ارميا ذكر مي» ما 

ك  .؛ ر 7 :13كند ( زكريا راه خدا معرفي مييا هم» دوش هم« مقدس او را 
- اشتباه نمي ،به كسي كه منتظر آمدنش بودنديهوديان راجع .) 31 :26متي 

بايست از الوهيت برخوردار ها بود ميآن انساني كه مسيح موعود آن .كردند
  بايست خود خدا باشد !مي .بايست يكي از الوهيت باشدمي .باشد

گونه يهوديان نتوانستند هويت واقعي مسيح درك اين موضوع كه چه
 .كار مشكلي است ،موعود خود رابه هنگام آمدنش به اين جهان تشخيص دهند

آخرين  .توان نابينايي روحاني آنان دانستها را ميعدم تشخيص آن تنها دليل
سخن  گونهاين ،از كسي كه آنان منتظرش بودند ،نبي كتاب مقدس يهوديان

جا در اين .) 1 :3مالكي » ( باشيد خداوندي كه شما طالب او مي«  :گويدمي
معبد اورشليم كه مكان  .استفاده شده است» ادوناي « باز هم از اصطالح 

فع مالكي نبي براي ر .ناميده شده است» هيكل او «  ،خاص پرستش يهوه بود
كند كه اين مسيح موعود به داوري كه كار خاص اي اعالم ميهرگونه شبهه

به روشني پيدا است كه يهوديان  .) 2 :3خدا است خواهد پرداخت ( مالكي 
  منتظر چه كسي بودند ! 

ها گفته شده بود كه آمدن مسيح موعود الهي نبايد آنان چنين به آنهم
چرا كه توسط پيامبري كه راه را براي آمدن او مهيا خواهد  ،را حيرت زده نمايد

اي بعد از اعالم مالكي مبني بر آمدن لحظه .از آمدنش آگاه خواهند گرديد ،كرد
نسل  .شودنبوت انبيا دچار سكوت و سكون مي ،ايليا به عنوان منادي مسيح

نيده كه ديگر صداي كسي شبدون اين ،ميرندآيند و ميبعد از نسل به دنيا مي
اين سكوت چهارصد سال به طول  .ها برساندشود كه خبري از آسمان به آن

دهنده در ساحل رود اردن ظاهر شد و ادعا نمود كه يحيي تعميدتا اين ،انجاميد
؛ يوحنا  2 :1گفته بود ( مالكي كه منادي كسي است كه مالكي از او سخن 
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 و در رفتار و پيام خود شبيه ايلياي نبي بود ،او در طرز لباس پوشيدن .) 23 :1

گردد كه او تحقق همان كسي است كه مالكي بدين ترتيب بيشتر معلوم مي
ظهور  .) 15 – 7 :11؛ ر. ك متي  6 – 5 :4( مالكي  .گويي كرده بودنبي پيش

اي نزديك يا مسيح موعود در آينده» خداوند « له آمدن منادي موعود به منز
راه  دهنده براي چه كسييحيي تعميد .تمام قوم متوجه پيام يحيي شدند .بود

  .مجا بخوانيبه انجيل يوحنا مراجعه كنيم و شرح ماجرا را در آن ؟كردرا مهيا مي
 :تپس گف .آيددر فرداي آن روز يحيي عيسي را ديد كه به جانب او مي

كه من دربارة او دارد ! اين است آنمياينك بره خدا كه گناه جهان را بر« 
آيد كه پيش از من شده است زيرا كه بر من گفتم كه مردي بعد از من مي

مين براي ه ،ليكن تا او به اسرائيل ظاهر گردد .و من او را نشناختم .مقدم بود
  » .دادممن آمده به آب تعميد مي

روح را ديدم كه مثل كبوتري از «  :گفت ،شهادت داده پس يحيي
اد ليكن او كه مرا فرست ،و من او را نشناختم .بر او قرار گرفت ،آسمان نازل شده

 ،همان به من گفت بر هر كس بيني كه روح نازل شده ،تا به آب تعميد دهم
ده و من دي .دهدالقدس تعميد ميهمان است او كه به روح ،بر او قرار گرفت

  » .دهم كه اين است پسر خداشهادت مي
 تقصير از يحيي .يهوديان نديدند ،چه يحيي بدان اشاره كردولي آن

يان اشكال از يهود .مسيح به اندازه كافي روشن بودشهادت او به عيسي .نبود
ها را در چشمان آن ،شانايمانيهايشان و بيداوريها و پيشغرور آن .بود

اگر ما شهادت كتاب مقدس را در مورد هئيت  .كرده بود بديهيات كورمقابل 
ر در گهاي ستايشدل .به همان داليل است كه ذكر گرديد ،مسيح باور نكنيم

  .تشخيص هويت مسيح مشكلي ندارند
  ،تو كلمة ابدي هستي

  ،يگانه پسر پدر
  تجلي مرئي و ملموس خدا 

   .و آن محبوب آسمان
  

  مند پدردرخشش شكوه
  كامل دارد !در تو تجلي 

  ،اي تمامت الوهيت در تو
  اي خداي سرمدي !
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  كرانگيتصوير راستين بي

  در انوار درخشان هستي تو !
  درخشش نور نامخلوق !
  اي مكاشفة قلب خدا !

  
  ،اما رازهاي شگفت نام تو

  هاست ؛ماوراي ادراك فرشته
  داند !تنها پدر مي
  .شناسدتنها پسر مي

  
   ،در كائنات خوشبختي

   ،كز و خورشيديتو مر
   ،جاودانه كانون ستايش
  .آن محبوب آسماني

  
  تنها شايسته تو است اي برة خدا ؛ 
   .شودكه هر زانويي در پيش تو خم مي

  ) 1855 – 1789جوسيا كاندر ( 
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 فصل دوم

 خدا با ما

  
ن در اي .از ازل خدا بود ،مسيحدر فصل پيش ديديم كه خداوند عيسي

از  چيزي ،فصل سعي داريم نشان دهيم كه جسم گرفتن او به عنوان انسان
واقعيت اين است كه در او كيفيتي به وجود آمد كه قبالً  .الوهيتش نكاست 

چه ولي در آن –اين موضوع را در فصل پنجم بررسي خواهيم كرد  - ،نبود
 :1بود ( يوحنا » خدا با ما « ورود او به اين جهان در قالب  .قبالً بود باقي ماند

تمامي پري الوهيت ساكن  ،در وي از جهت جسم« او كسي است كه  .) 23
   .) 9 :2كولسيان » ( است 

واند تگونه پسر ازلي خدا ميچه .ايمرو شدهبهبا رازي عظيم روبار ديگر 
ع فهم اين موضو ؟در طبيعت انسان درآيد و جسم و خون انساني به خود گيرد

ولي آن را به عنوان يك حقيقت هميشه در نظر  ،ي ادراك فاني ما استماورا
ه كتاب كچون ،توانيم اين موضوع را به عنوان يك واقعيت بپذيريمما مي.داريم

گونگي ان را درك توانيم چهولي نمي ،مقدس آن را براي ما آشكار كرده است
محدود  به اين دنيايتواند در قالب انساني ميرا كرانگي ميگونه بيچه .كنيم

«  ؟ودشگونه مافوق طبيعت وارد زندگي تاريخي اين سياره ميچه ؟قدم بگذارد
   .) 16 :3 تيموتائوساول » (  ...داري عظيم استسرّ دين

شه اين حقيقت همي ،به هر حال خواه فهميده باشيم يا نفهميده باشيم
بندي جمله .) 14 :1يوحنا » ( كلمه جسم گرديد « به قوت خود باقي است كه 
چه آن كه كلمه نسبت بهاي مبني بر اينهيچ اشاره .اين آيه بسيار دقيق است

مان او بعد از جسم گرفتنش ه .شودمشاهده نمي ،از پيش بوده تقليل پيدا كرده
او تبديل به گوشت وخون نشد و از اين رو طبيعت ذاتي او  .است كه قبالً بود

ي است كه و اين مورد ،او پسر اليتناهي و غير قابل تغيير خدا بود .تغيير نيافت
وصيف ت ،اش در اين دنياولي او در مراحل زندگي .بايد هميشه به خاطر بسپاريم

 ،يعني تكميل شدن طبيعت انساني ،واقعي از مفهوم جسم را قابل درك نمود
ولي  .اختدر ادامه به اين موضوع خواهيم پرد .تشكيل شده از جسم و جان

اي است كه مسيح در ميان ما زندگي كرد هدف ما در اين فصل تأكيد بر دوره
مسيح در اين مرحله كامالً خدا بود و چيزي از الوهيت كه خداوند عيسيو اين

  .او كاسته نشد
زل چه از اانگيز جسم گرفتن عيسي در اين است كه او در آنراز حيرت
 16 :3 تيموتائوساست ( اول » اهر شده در جسم ظ« و حال  ،بوده باقي است
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 ولي چنين .شد او را ديد و شنيد و لمس كرداو وارد وضعيتي شده كه مي .)

تفاوت  .دسازكمتر نمي» چه در ابتدا بود يعني كلمه حيات آن« وضعيتي او را از 
 ؟كدام حيات» و آن را ديديم  ...حيات ظاهر شد« جا است كه بزرگ در اين

 2 – 1 :1اول يوحنا » ( حيات جاوداني كه نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد « آن 
ة جاللي شايسته پسر يگان ،جالل او را ( ديدند )« آناني كه مسيح را ديدند  .)

ها كسي كمتر از پسر ازلي خدا را نديدند ! جسم آن .) 14 :1يوحنا » ( پدر 
بار الوهيت  بلكه براي اولين ،د نكردتغييري در طبيعت الهي او ايجا ،يافتن مسيح

خدا را هرگز كسي «  :از پرده بيرون آمد و مشاهده شد ،در پيش چشم انسان
» ( همان او را ظاهر كرد  ،اي كه در آغوش پدر استپسر يگانه ،نديده است

  .) 18 :1يوحنا 
ها براي تفهيم اين حقيقت به فرزندان خويش به بعضي از پيوريتن

 در تاريخ اسپارت در چندين .كردندپادشاهان باستاني اسپارت اشاره مينمونه 
روايي و كردند و در فرمانمرحله چند پادشاه در آن واحد با هم سلطنت مي

گاهي يك پادشاه به عنوان سفير اسپات به  .اعمال قدرت با هم متحد بودند
نقش او  ؟ستكاآيا چنين كاري از پادشاهي او مي .رفتجوار مياياالت هم

ح و چنين است مسي .كرداش محروم نميعنوان سفير او را از شكوه پادشاهيبه
 چنان پادشاهاو هم .در قالب انساني خود كه چيزي از الوهيتش كاسته نشد

آمدن داوطلبانه او به جهان  .چنان كه هميشه و پيش از آن بودآن ،خلقت بود
جه تغييري در اين وضعيت ايجاد آور و خادم پدرش به هيچ وبه عنوان پيام

   .نكرد
توان در تازگي و قدرت كالم پولس رسول در فيليپيان اين حقيقت را مي

 صورت ،خود را خالي كرد« گويد كه مسيح پولس رسول به ما مي .ديد 7 :2
تمام مخلوقات صرفاً بر اساس »  .غالم را پذيرفت و در شباهت مردمان شد

- مخلوقات صورت غالم را نمي .ه خود هستندخادم آفرينند ،حقيقت خلقت

گويد كه در مورد ولي پولس مي .اندچرا كه از اول و همواره غالم بوده ،پذيرند
چنين  .صورت غالم چيزي است كه او بر خود گرفت .كندمسيح مسئله فرق مي

  .كار بردتوان در مورد جسم گرفتن كسي غير از خود خدا بهزباني را مي
  
  تولد او 

پسر ازلي خدا اولين انساني بود كه به طريق ماوراءالطبيعي در رحم قرار 
او صرفاً كودكي نبود كه در اين دنيا متولد شده  .گرفت و از باكره متولد شد

ر فصل د .بلكه پسر ازلي خدا بود كه در طبيعت انساني به ميان ما آمد ،باشد
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ه كختيم مبني بر اينهاي عهد عتيق پردااي از وعدهقبل به بررسي زنجيره
اي بود كه در واقع خدا بود ! اين واقعه تحقق وعده ،مردي كه به جهان آمد

  .ها داده بودخدا از زبان انبياي گذشته به انسان
تولد مسيح تحقق نبوتي  ،خوانيممي 23 – 22 :1كه در متي ولي چنان

سال قبل از آمدن مسيح اعالم  700بسيار مخصوص بود كه اشعياي نبي حدود 
ند به خود خداو«  :اشعيا در گفتگويش با اَحاز پادشاه اعالم نموده بود .كرده بود

پسري خواهد زائيد و نام او را  ،اينك باكره حامله شده :شما آيتي خواهد داد
اَحاز ترسيده بود كه   .) 14 :7اشعيا » ( ) خواهد خواند عمانوئيل ( خدا با ما 

پادشاهي يهوديه مورد هجوم مشترك سوريه و اسرائيل قرار گرفته و منقرض 
ها خنثي پادشاه را مطمئن ساخت كه توطئه آن ،و مشورت او با اشعيا ،شود

ه كاي بطلبد مبني بر اينسپس اشعيا از پادشاه خواست كه نشانه .خواهد شد
ا بنابراين گفته شد خواه او نشانه بطلبد ي .ولي او قبول نكرد ،چنين خواهد شد

باكره حامله خواهد شد و پسري خواهد  .اي خواهد دادخدا خودش نشانه ،نطلبد
  زائيد كه خدا خواهد بود ! 

وقتي عيسي كودكي  .واضح بود كه كودك در آن وقت زاده نخواهد شد
ورد خكره و عسل مي« بايد  ،انواع غذاها نبودشيرخوار بود و قادر به تشخيص 

 ،ها معموالً در كنعان به فراواني در دسترس بودنداين خوراكي .) 15 :7» ( 
كه در ايام جنگ منابع غذايي مورد هجوم دشمنان چون ،ولي نه در ايام جنگ
كه مشخص بود كه آن كودك در كوران ديگر اين .شدندقرار گرفته ناياب مي

هنگامي كه آن طفل  ،در واقع .حضور دشمنان متولد نخواهد شد خصومت و
  .) 16 :7نه سوريه و نه اسرائيل وجود نخواهد داشت (  ،شيرخواره است

بوت اين ن .اي موكول به آينده بودواقعه ،بديهي است كه نشانة موعود
كرد حكومت او در شرف در شرايطي كه فكر مي ؟اي داشتبراي اَحاز چه فايده

گفت كه حكومت خدا مي ؟دادگرمي به او مياين نبوت چه دل ،انقراض است
چون كه در آينده هدفي براي آن حكومت  ،يهودا هرگز منقرض نخواهد شد

مگر غير از اين بود كه  ؟مگر غير از اين بود كه يهودا متعلق به خدا بود .دارد
- گونه ميچه» با ما خدا « عمانوئيل  .) 8 :8(  ؟سرزمين عمانوئيل بود ،يهودا

اكره پسر موعود ب ؟ئي متولد شود كه وجود نداشته باشد» يهودا « توانست در 
اگر  .كه مملكت يهودا هرگز منقرض نخواهد شدتضمين كافي بود مبني بر اين

 .وعده الهي نقض شده بود و اين در واقع غيرممكن است ،بودغير از مي
ولدي « گاه ) و آن 1 :9واهد رسيد ( سرانجام سرحدات يهوديه به جليل نيز خ

   .) 7,  6 :9» ( .. نشسته بر كرسي داود ... خداي قدير.زائيده خواهد شد
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ه هر كردند كهفت سال بعد دو نفر از قبيله يهودا در جليل زندگي مي

آن فرشته جبرئيل بود كه اولين پيام را  .اي مالقات شدنديك توسط فرشته
   .ي از ناصره آوردادختر باكره ،براي مريم

اي مريم ترسان مباش زيرا كه نزد خدا نعمت «  :فرشته بدو گفت
 .پسري خواهي زائيد و او را عيسي خواهي ناميد ،و اينك حامله شده .اييافته

و خداوند خدا تخت  .مسمّي شود ،اعلياو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت
تا به ابد پادشاهي و او بر خاندان يعقوب  .پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود

  »  .خواهد كرد و سلطنت او را نهايت نخواهد بود
كه مردي را شود و حال آنگونه مياين چه«  :مريم به فرشته گفت

وت قالقدس بر تو خواهد آمد و روح«  :فرشته در جواب وي گفت»  ؟امنشناخته
پسر خدا  ،از آن جهت آن مولود مقدس ،اعلي بر تو سايه خواهد افكندحضرت

دانست يوسف نامزد مريم كه نمي .) 35 – 30 :1لوقا » ( خوانده خواهد شد 
كه نامزدش قبل از ازدواج حامله از اين» القدس حامله شده است از روح« مريم 
 ،ديگر بودندچه او و مريم نامزد يكگر .) 18 :1مبهوت شده بود ( متي  ،شده

در  .ديگر جز از طريق طالق قابل نقض نبودها نسبت به يكآن معهذا تعهد
كاري بود و جا كه يوسف مرد درستاما از آن .آن زمان چنين مرسوم بود

   .نامزدش را دوست داشت به فكر فرو رفت
ناگاه فرشته خداوند در خواب  ،كرداما چون او در اين چيزها تفكر مي

از گرفتن زن خويش مريم  ،ر داوداي يوسف پس«  :گفت ،بر وي ظاهر شده
و او پسري خواهد  ،القدس استاز روح ،چه در وي قرار گرفتهزيرا كه آن ،مترس

زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان  ،زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد
  »  .خواهد رهانيد

و اين همه براي آن واقع شد تا كالمي كه خداوند به زبان نبي گفته 
تمام گردد كه اينك باكره آبستن شده پسري خواهد زاييد و نام او را  ،بود

 23 – 20 :1متي » ( خدا با ما  :عمانوئيل خواهند خواند كه تفسريش اين است
(.  

  
  خودآگاهي او 

اش چيزي بود كه او در طول زندگي خودآگاهي مسيح از هويت الهي
خويش با خدا آگاه بود و  او از ارتباط منحصر به فرد .اش با خود داشتزميني

 جسم گرفتن مسيح چيزي .هميشه اين را در نظر داشت كه پسر ازلي خدا است
در اولين اين خودآگاهي  .دانست فراموش كندچه را از ازل مينبود كه آن



 راز تثليت                                                                                           102   

 
 :ودشديده مي ،گاه كه نوجواني دوازده ساله بودآن ،سخناني كه از او ثبت شده

اينك پدرت و   ؟اي فرزند چرا با ما چنين كردي :پس مادرش به وي گفت« 
 از بهر چه مرا :او به ايشان گفت .كرديمناك گشته تو را جستجو ميمن غم

 :2ا ( لوق » ؟ايد من بايد در امور پدر خود باشممگر ندانسته ؟كرديدطلب مي
هر گونه تصور داشتن پدر زميني را منتفي نمود و  ،اين گفتهاو با  .) 49 – 48

خانة  ،او اين را در معبد .تأكيد كرد كه طبيعي است كه وي در خانه پدرش باشد
  پدرش گفت ! 

همين  ،گشودوقتي عيسي زبان خود را براي تعليم همگان مي
او با چنان اقتدار خاصي صحبت  .زدخودآگاهي الهي در سخنانش موج مي

 29 – 28 :2متي ساخت ( كرد كه شنوندگان را كامالً مبهوت و متحير ميمي
هاي كاتبان مخاطبين سخنان عيسي با آموزه .) 46 – 45,  32 :7؛ يوحنا 

 ،ردندكهاي ديگران مييهودي كه بيشتر وقت خود را صرف نقل قول از نوشته
ام خود كرد و نه مانند انبيا كه پيها صحبت نميولي عيسي مانند آن ،آشنا بودند

د زاو با اقتدار تمام حرف مي .كردندوع ميشر» گويد خداوند مي« را با جمله 
او با  .و غيره ) 22,  20,  18 :5متي » ( گويم من به شما مي«  :گفتو مي

   .گفتآگاهي كامل از خدا بودن خود سخن مي
به روشني در انجيل يوحنا تصوير  ،آگاهي شخصي مسيح از هويت خود

به عنوان مثال يوحنا  .اشاره نمودها آيه توان به دهدر اين مورد مي .شده است
جا كه عيسي از ارتباط منحصر به فرد خود با خداي پدر آن ،47 – 16 :5

پدر خود « خدا را  ،دهد كه عيسينشان مي 18متن يوناني آيه  .كندصحبت مي
س كخدا به طريقي پدر عيسي بود كه براي هيچ ،به عبارت ديگر ،ناميده» 

 ،دشچنين ادعايي موجب خشم يهوديان مي شنيدن .كندنميديگري صدق 
 – 17كرد ( آيات خود را برابر با خدا معرفي مي ،كه عيسي با اين سخنانچون

و شناخت ا ،جا است كه آگاهي مسيح از پسر بودناهميت موضوع در اين .) 18
ي را چه همان كارهايبا اين وجود گر .دادرا مبني بر برابريش با پدر تقليل نمي

خواست نشان دهد كه جدا از پدر ولي مي ،داد كه در عهده خدا بودمي انجام
توانست داوري او مي .) 24 – 19قادر به انجام هيچ كاري نيست ( آيات  ،خود
ولي چنين  .) 22تنها به اين دليل كه پدر داوري را به او سپرده بود ( آيه  ،كند

شايسته  در واقع او .از پدر نبود تر بودن مقام اووجه نشانه پايينمأموريتي به هيچ
اگر حرمت  .) 23بايد نسبت به پدر رعايت شود ( آيه همان حرمتي بود كه مي

پدر نيز حرمتي را كه سزاوارش بود دريافت  ،شدپسر بدين طريق مراعات نمي
آگاه  ،كه پدر او را فرستادهبدين ترتيب او از پسر خدا بودن خود و اين .كردنمي
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از مساوي بودن با خدا و رابطه  ،يقي كه فهم ما از آن عاجز استبود و به طر

   .منحصر به فرد خود با پدر آگاهي داشت
طوري كه پدر در خود حيات شود كه همانسپس عيسي مدعي مي

عيسي مانند ما زندگي را از پدري زميني كسب  .او نيز در خود حيات دارد ،دارد
ولي اين پدر است كه حيات  ،حيات داردگويد گرچه در خود حتي مي .نكرده بود

امتياز خاص خدا براي زنده كردن مردگان  .) 26را به او عطا كرده است ( آيه 
با اين وجود او از حق ويژه خودش  .) 25نيز متعلق به پسر خدا است ( آيه 

از جانب پدري بود كه او  ،كردهايي كه اعمال ميتمام قدرت .كرداستفاده نمي
 .) 36,  30چون ارادة خود را طالب نبود ( آيات  ،جهان فرستاده بودرا به اين 

قدرت خدا را به مرحله ظهور برساند  ،او آمده تا به عنوان موعود كتاب مقدس
بلكه به اسم  ،ولي با اين وجود به اسم خود نيامد .) 46,  40 – 39( آيات 

كه عيسي خود باب پنجم انجيل يوحنا حاكي از اين است  .) 43پدرش ( آيه 
ولي در ضمن  .عيسي هم در جاي خود خدا است .شناخترا به عنوان خدا مي

او نه تنها از رابطه منحصر به فرد خود  .بدون خداي پدر هيچ است ،دانستمي
ان از زبان انس .بلكه قادر به تشريح اين ارتباط نيز بود ،با خدا آگاهي داشت
 ولي كسي ،به درك آن نيست گويد كه ذهن انسان قادرچيزهايي سخن مي

   .بلكه خود خدا بود ،نه انسان ،كه مدعي چنان شناختي بود
 باب .شودهاي هشتم و دهم نيز مشاهده ميمشابه مبحث فوق در باب

شود كه او را در حين عمل زنا هشتم انجيل يوحنا با داستان زني شروع مي
ناه است گهر كه بي كند تاوقتي عيسي از جمعيت دعوت مي .كنندگير ميدست

كه  دهدها نشان ميبدين وسيله به آن ،اندازداولين سنگ را به سوي زن بي
عوض  و در ،كندولي اين كار را نمي ،تواند زن را محكوم كندكسي است كه مي
ماجراي فوق مبني بر اين » برو و ديگر گناه نكن « دهد كه به زن فرمان مي

گناهي مطلق او و ناشي از بي ،قعي خودشاست كه آگاهي مسيح از ماهيت وا
   .دباشكار مياش مبني بر محكوم نمودن يا بخشش گناهآگاهي از حق الهي

بقيه باب هشتم انجيل يوحنا پر از اشاراتي مبني بر ارتباط عيسي با 
 14رود ( آيه داند از كجا آمده و به كجا ميعيسي ادعا نمود كه مي .خدا است

من از اين جهان  .اما من از باال ،باشيدشما از پايين مي«  ؟او از كجا آمده بود .)
,  18,  16او توسط پدرش به اين جهان آمده بود ( آيات  .) 23آيه » ( نيستم 

زيرا كه من از پيش خود  ،امزيرا كه من از جانب خدا صادر شده و آمده«  :) 26
او به  ؟رفتعيسي به كجا مي .) 42آيه » (  بلكه او مرا فرستاده است ،امهنيامد

ست كه و بديهي ا ،توانستند بروندكه شنوندگان سخنانش نميرفت جايي مي
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درخواست از عيسي  .) 24 – 21جا آمده بود ( آيات همان جايي است كه از آن

ها ر آنچون اگ ،اي نبودشايسته سئوال»  ؟پدر تو كجا است«  :كهمبني بر اين
كامالً روشن و  .) 19شناختند ( آيه پدر را نيز مي ،شناخته بودندمسيح را 

  آگاه بود !  ،مشخص است كه مسيح از خدا بودن خود
دا كه هميشه با خچون ،او هرگز تنها نبود ؟گونه بودارتباط او با پدر چه

) و اين بدين جهت بود كه او هميشه كاري را انجام  16در مشاركت بود ( آيه 
ارتباط مسيح و خدا هرگز شكسته  .) 29خدا را خشنود سازد ( آيه  داد كهمي
نهاد او پدر را حرمت مي .) 18 :8داد ( پدر هميشه بر پسر شهادت مي .شدنمي

 26چه بر زبان آورد كه از پدر شنيده و از پدر ديده بود ( آيات او آن .) 54( آيه 
 – 45كالم خدا بود ( آيات  ،و البته اين بدان مفهوم است كه كالم او .) 38, 

چه را از پدر آموخته بلكه آن ،داداو هيچ كاري را به ابتكار خود انجام نمي .) 47
و  ،اين ارتباط منحصر به فرد بود .) 28كرد ( آيه داد و عمل ميبود تعليم مي

كس جز او چنين و هيچ ،شناخت او از پدرش شناختي منحصر به فرد بود
ولي آيا  ،بديهي است كه پسر از پدر جدا بود .) 55شت ( آيه شناختي از پدر ندا

ت ! طور نيساين ،خير ؟اين جدا بودن بدين معني است كه او كمتر از پدر بود
بيان  ،هاي او است بدون شكگفتن» من هستم « شامل يكي از بسيار  12آيه 

ستم من ه« نيز شامل  28و  24آيات  .چنين عبارتي دليل بر الوهيت او است
متوجه آن  ،خوانندگرچه كساني كه به سرعت آن آيات را مي .باشندمي» 
شود كه قبالً بدان اشاره باب هشتم با يك ادعاي عجيب تمام مي .شوندنمي

چنين ادعاي  .) 58آيه » ( كه ابراهيم پيدا شود من هستم پيش از آن«  :كرديم
لي او را و ،فهميدنديهودياني را كه دقيقاً منظور سخنان عيسي را مي ،صريحي

ا را هسخنان دقايقي قبل عيسي آن .رسوا نمود ،به كفرگويي متهم نمودند
 و اما من از اين سبب كه راست«  :كه گفته بودچون ،شديداً عصباني كرده بود

   .) 45آيه » ( كنيد مرا باور نمي ،گويممي
چنين بار ديگر به آمدن خود به اسم پدر و هم ،42 – 22 :10در يوحنا 

كه پدر نچو ،به اين حقيقت اشاره نمود كه نجات يافتگان متعلق به او هستند
چنين گفته است او فقط بدين و هم .) 29 -25ها را به او داده است ( آيات آن

اين است گويش  .) 36جهت در جهان است كه پدر او را فرستاده است ( آيه 
 با اين .دهد كه پسر در خدمت پدر استو زبان اطاعت و تابعيت و نشان مي

قدر بديهي است كه يهوديان را ادعاي الوهيت مسيح آن ،وجود در همين فصل
ها او را متهم به ادعاي آن .) 31اندازد ( آيه بار ديگر به فكر كشتن او مي

چون اين دقيقاً همان  ،كنندشتباه هم نمي) و ا 33كنند ( آيه برابري با خدا مي
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تواند كارهايي انجام دهد ادعايي است كه عيسي نمود ! او مدعي بود كه مي

 28كه فقط در يد قدرت خدا است كه همانا عطاي حيات جاوداني است ( آيه 
تواند نجات يافتگان را از پدر كس نميطوري كه هيچهمان ،او مدعي شد .)

او ادعا  .) 29 – 28تواند نجات يافتگان را از او بگيرد ( آيات نيز نمي ،بگيرد
البته منظور او  .) 30,  36نمود كه پسر خدا است و كمتر از خدا نيست ( آيات 

چه پسران زميني آن .به مفهوم انساني و جسماني نبود ،از يكي بودن با پدر
زميني  پسران .پسرش چنين است رابطه پدر آسماني باو اين ،از پدر دارند ،دارند

جدا به آن مفهوم  ،و پسر خدا نيز از پدرش جدا است ،از پدران خود جدا هستند
سران اما پ .كنيمدر آموزه تثليث صحبت مي» شخص يا ذات « از عبارت  كه ما

 .؛ ر 38آيه » ( پدر در من است و من در او «  :توانند بگويندزميني هرگز نمي
پسر مطيع پدر است و توسط  .پسر از پدر جدا است .) 11 – 10 :14ك يوحنا 

نان چبا اين وجود پسر با پدر يكي است و هم .پدر به جهان فرستاده شده است
گري بلكه يكي در دي ،نه تنها يكي هستند ،او نيز خدا است ،كه پدر خدا است

 ولودم ،»پسر خدا « اين است راز  .اين است راز تولد جاوداني پسر از پدر .است
خداي حقيقي از خداي  ،نور از نور ،خدا از خدا«  .از پدر قبل از آفرينش كائنات

 قانون» ( و او را با پدر يك ذات است  ،كه مولود است و مخلوق ني ،حقيقي
   .اين بود رازي كه عيسي هميشه از آن آگاه بود .ايمتن نيقيه )

ده مشاه آگاهي از الوهيتشما در هيچ شرايطي عيسي را بدون اين خود
پدر همه چيز «  :نامدمي» پدر « چه در دعاهايش كه در وجد خدا را  .كنيمنمي

س كجز پدر و نه پدر را هيچشناسد بهرا به من سپرده است و كسي پسر را نمي
 :11تي م» ( شناسد غير از پسر و كسي كه پسر بخواهد بدو مكشوف سازد مي
 «كند هر سختي بر عليه او م مياش كه اعالو چه در تعليمات عمومي .) 27

ند ككه در اين مورد تنها در مورد كسي مصداق پيدا مي ،است» گناه و كفر 
اين تذكر اخير مخصوصاً قدرتمند  .) 32 – 31 :12كه داراي الوهيت باشد ( متي 

   .كه به طور غيرمستقيم به الوهيت او اشاره شده استچون ،است
 غيرمستقيم و در پرانتز ،پرداختيگر ميهرگاه خداوند ما به موضوعات د

كرد و اين نشان دهندة عمق آگاهي او از به الوهيت خود به نحوي اشاره مي
توانيم بفهميم كه چرا خداوند ما حال مي .باشدواقعيت محض خدا بودنش مي

 شادي و رضايت او واقعي .چنين شادي و رضايتي بودمسيح داراي اينعيسي
ت برك ،دانست و پطرس را به خاطر اعتراف به الوهيتشبود و خود اين را مي

(  »پسر خداي زنده  ،تويي مسيح«  :چون به زبان خود اعتراف كرده بود ،داد
كلمات حيات جاوداني نزد تو است  ؟خداوندا از نزد كه برويم«  .) 16 :16متي 
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 :6ا يوحن» ( پسر خداي حي هستي  ،يم كه تو مسيحاو ما ايمان آورده شناخته

دانست كه مسيح موعود عهد عتيق عيسي كامالً و به خوبي مي .) 69 – 68
بنابراين در مقابل اعتراف آن زن به الوهيتش هيچ مقاومتي نكرد و به او  ،است

 :4و حتي خود عمالً بر مسيح بودن خودش صحه نهاد ( يوحنا  ،اعتراض نكرد
25 – 26 (.   

اي لقبي آشنا بر ،كه پطرس به عيسي اطالق نمود» پسر خدا « لقب 
 صحت اين .شد كه خدا باشدو در حقيقت به كسي اطالق مي ،يهوديان بود

شني به رو ،باور در شبي كه عيسي دستگير شد و پيش از مصلوب شدنش
«  :رئيس كهنه يا كاهن اعظم در آن شب به عيسي گفت .مشخص شده است

 ؟دهم ما را بگو كه تو مسيح پسر خدا هستي يا نهه خداي حي قسم ميتو را ب
ي مت .عيسي نيز تأكيد نمود كه اين موضوع واقعيت دارد .) 63 :26متي » ( 

در ساعت رئيس كهنه رخت خود را چاك زده «  :گويدبقيه ماجرا را به ما مي
يد الحال كفرش را شنيد ؟كفر گفت ! ديگر ما را چه حاجت به شهود است :گفت
كاهن اعظم كامالً متقاعد شده بود كه عيسي كفر گفته  .) 65 :26متي » ( 
البته  .لقبي الهي است» پسر خدا « دانست كه عنوان چون به خوبي مي ،است

و  حقيقتي كه كاهن اعظم ،بلكه حقيقت محض بود ،سخن عيسي كفر نبود
   .ن را رد كردندشوراي يهوديان به آن ايمان نياوردند و آ

  
  مناديان او 

اي در دنياي قديم وجود ندارد كه خودآگاهي مسيح از هيچ نشانه
گفتيم كه پطرس از جانب خود و ديگر شاگردان به الوهيت  .هويتش را نفي كند
 ،شدولي در كنار اقرار او صداهاي ديگر هم شنيده مي .مسيح اقرار كرد

زمين و حتي از شيطان كه سخن از حقانيت الوهيت مسيح  ،صداهايي از آسمان
   .گفتندمي

زديك زده در ناي بود كه به شبانان حيرتمربوط به فرشته ،اولين صدا
ي زيرا اينك بشارتي خوش ،مترسيد«  :را اعالم نمود» ماشيح « تولد  ،لحمبيت

شما در دهم كه براي جميع قوم خواهد بود كه امروز براي عظيم به شما مي
- 10 :2لوقا » ( متولد شد  ،اي كه مسيح خداوند باشدشهر داود نجات دهنده

از همان ابتدا هيچ شكي در مورد هويت دقيق كسي كه از بطن مريم به  .) 11
   .وجود نداشت ،آمدجهان مي

ه راه كقبالً گفتيم كه عيسي رسالت آشكار خود را اجرا نكرد تا اين
سال قبل از آن  30ولي  .راي رسالت او آماده شدتوسط يحيي تعميد دهنده ب
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 ،وددنيا نيامده را اعالم نمنه تنها رسالت اين طفل به ،جبرئيل فرشته خداوند

زيرا كه در حضور خداوند «  :خبر داد ،كردبلكه از كسي كه راه او را مهيا مي
پر از  ،بزرگ خواهد بود و شراب و مُسكري نخواهد نوشيد و از شكم مادر خود

اسرائيل را به سوي خداوند خداي ايشان و بسياري از بني .القدس خواهد بودروح
تا  ،و او به روح و قوت الياس پيش روي وي خواهد خراميد .خواهد برگردانيد

هاي پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حكمت عادالن بگرداند تا دل
   .) 17 – 15 :1ا لوق» ( قومي مستعد براي خدا مهيا سازد 

 :القدس پر شد و اعالم نمودپدرش زكريا از روح ،وقتي يحيي متولد شد
زيرا پيش روي خداوند  ،اعلي خوانده خواهي شدنبي حضرت ،تو اي طفل« 

در  ،تا قوم او را معرفت نجات دهي ،تا طرق او را مهيا سازي ،خواهي خراميد
هيچ شكي در اين مورد وجود  .) 77 – 76 :1لوقا » ( آمرزش گناهان ايشان 

   .كسي جز خدا نبود ،نداشت كه شخصي كه يحيي راهش را مهيا نمود
چه جبرئيل و زكريا گفته بودند براي يحيي نيز روشن بود و او نقش آن

ي كه توسط مالكاي او كسي نبود جز همان نبي .ديدخود را در اين تعريف مي
 :40 كننده نبوت اشعياي نبي درو از سوي ديگر تكميل  ،گويي شده بودپيش

راه خدا را مهيا سازيد و طريقي براي  ،اي در بيابانهصداي ندا كنند«  :بود 3
در مشرق  .) 23 – 22 :1ر. ك يوحنا » ( خداي ما در صحرا راست نماييد 

ها رفتند و وظيفه داشتند را آنجارچيان غالباً پيشاپيش اشخاص مهم مي ،زمين
 وظيفه يحيي هموار ساختن راه براي .رو نشوندبهتا با مشكلي رورا هموار سازند 

يحيي تعميد دهنده تصريح  .آمدآمدن شخص بزرگي بود كه بعد از خودش مي
  آيد كسي جز خود يهوه نيست ! نمود كه كسي كه بعد از او مي

 چنان كه ديديم يحيي با يقينآن ،وقتي عيسي به نزديك رود اردن آمد
 :1ا شناخت ( يوحن ،ه عنوان كسي كه قبال ً صحبتش را كرده بودكامل او را ب

 «عيسي يهوه است ! عيسي خدا است ! ولي يحي او را با عناوين  .) 30 – 29
چه براي همة آن .) 34,  29 :1نام برد ( يوحنا » پسر خدا « و » برة خدا 

ي ول ،همان خدا است ،پسر خدا .براي يحيي نيز محرز بود ،يهوديان محرز بود
از  صدايي ،گويدچنان كه يحيي تعميد دهنده ميچون آن ،پدر نيست ،پسر

تو پسر حبيب من هستي كه از تو «  :آسمان خطاب به عيسي اعالم نمود
يك بار ديگر نيز صدايي از آسمان شنيده شد كه  .) 22 :3لوقا » ( خشنودم 

ماجرا چيزي بيشتر از يك  ولي آن وقت .هويت مسيح را آشكارا گواهي نمود
چهرة او متبدل شد و ردايش  ،در آن وقت جالل الهي او آشكار گرديد .صدا بود

تشريح ماجراي فوق از ديدگاه كتاب مقدس حاكي از  .چون برف سفيد گرديد
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بلكه تحول و تبديل  ،درخششي سطحي نبوده ،اين است كه آن درخشش

اني كه توسط نويسندگان كلمات يون .درخشش از درون صورت گرفته است
 اي از رداي او ساطعحاكي از اين است كه نور خيره كننده ،كار رفتهانجيل به

نگيز اپطرس و يعقوب و يوحنا برادر يعقوب شاهدان اين دگرگوني حيرت .شد
 اين است پسر حبيب من«  :اند كه اعالم نمودو شنيدن صدايي آسماني بوده

خواست هميشه پطرس مي .) 5 :17متي » ( د او را بشنوي .كه از وي خشنودم
 به هر حال خاطرة آن صحنه .ولي چنين چيزي جايز نبود ،در آن وضعيت بمانند

نيم قرن بعد  .پرشكوه براي هميشه در ذهن پطرس و ديگران نقش گرديد
كلمه جسم گرديد و «  :يوحنا با ترسي مقدس از آن صحنه ياد كرد و نوشت

تة جاللي شايس ،و جالل او را ديديم ،پر از فيض و راستي ،ميان ما ساكن شد
آن خاطره محونشدني پطرس را بر آن داشت  .) 14 :1يوحنا » ( پسر يگانة پدر 

 ،تيمهاي جعلي نرفزيرا كه در پي افسانه«  :تا در رسالة دوم خود چنين بنويسد
بريايي او ك ،مسيح شما را اعالم داديم چون از قوت و آمدن خداوند ما عيسي

هنگامي كه آوازي از  .زيرا از خداي پدر اكرام و جالل يافت .را ديده بوديم
و  .جالل كبريايي به او رسيد كه اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم

شنيديم كه از آسمان آورده  ،اين آواز را ما زماني كه با او در كوه مقدس بوديم
   .) 18 – 16 :1دوم پطرس » ( شد 

مسيح موردي دال بر الوهيت او ديده هر امر و در حضور فيزيكي در ظا
تبديل هيئت عيسي يك واقعه خاص بود كه فقط يك بار اتفاق افتاد  .شدنمي

مشاهده  ،شدچه را معموالً ديده نميآن ،و آن واقعه فرصتي بود كه سه شاهد
ناصري  عيسي .دهدحقيقت را تغيير نمي ،ولي واقعيت پوشيده بودن آن .كنند

  الوهيت مجسم بود ! 
در پيش عالم ارواح  ،چه معموالً از چشمان انسان نهان بودولي آن

مسيح در طول رسالت خود بسياري از مردان و خداوند ما عيسي .آشكار بود
چنان ها آنديدار مسيح با اين ديوزده .زنان ديو زده ( ديوانه ) را مالقات كرد

 »گيران جن«  .نبود» گير جن« به عنوان فردي شود صرفاً كه مشاهده مي
مدعي بودند كه ارواح  ،يهودي در آن زمان با برخي مراسم طوالني و پيچيده

ولي عيسي با يك فرمان ديوها را اخراج  .كنندپليد را از ديوزدگان اخراج مي
   .) 27 :1انگيخت ( مرقس مينمود و تعجب همگان را برمي

تبديل به منادي هويت كسي  ،شدنداخراج مي كه ديوهابه محض اين
سه در كني .انگيزي بر آنان بودشدند كه داراي چنين نفوذ و قدرت اعجابمي

ار كاي عيسي ناصري ما را با تو چه«  :كفرناحوم ارواح خبيث فرياد برآوردند
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 اي قدوس ،شناسيم كيستيتو را مي ؟آيا براي هالك كردن ما آمدي ؟است

اقراري است كه بر زبان  ،انگيزمورد مشابه و اعجاب .) 24 :1قس مر» ( خدا ! 
پسر خدا ما را با تو چه كار  ،اي عيسي«  :ديوانگان اهل جدريان جاري شد

 29 :8متي » (  ؟اي تا ما را قبل از وقت عذاب كنيجا آمدهمگر در اين ؟است
درت هور قهاي شريري كه مقولي عيسي مايل نبود كه جالل او توسط قدرت .)

 اكثراً آنان را منعو  ،ايمان اعالم شودبه دنياي بي ،انگيز او شده بودنداعجاب
كرد كه چيزي در مورد شفا يافتن خود به ديگران نگويند و خبر آن را منتشر مي

را  كه مستلزم روح توبه است عيسيمردم بايستي با شناختي روحاني  .نكنند
نه صرفاً بدين جهت كه او ارواح خبيث ترسان و لرزان از پايان  ،بپرستند

   .راندها بيرون مياز انسان ،حاكميت خويش را
بت هي ،پيام روشن يحيي تعميد دهنده ،بخش فرشتگاناعالم شادي

صداي آسماني و اقرار و اعتراف توأم با ترس و لرز ارواح پليد نيز به منزله 
ام مسيح از مردگان و صعود او به آسمان بوده و كمتر هاي رسالتي بعد از قيپيام

ولي كسي كه بيش از ديگران در اعالم الوهيت مسيح تالش  .از آن نيستند
اعالم  مسيحي شدنشاولين حقيقتي كه پولس بعد از  .پولس رسول بود ،نمود
ال اعم» ( .. و همين است مسيح .پسر خدا است ،او ( عيسي )«  :اين بود ،نمود

براي او شكي باقي نمانده بود كه شخصي كه اخيراً در اورشليم  .) 22,  20 :9
فردي كه متولد شده  .مصلوب شده مسيح موعود و داراي هويت الهي است

ه ب« همان پسر خدا بود كه  ،و باز زنده شده بود ،مرده بود ،زيسته بود ،بود
و به حسب روح قدوسيت پسر خدا به قوت  ،حسب جسم از نسل داود متولد شد

ض كه به او في ،مسيحمعروف گرديد از قيامت مردگان يعني خداوند ما عيسي
» ( به خاطر اسم او  ،هاو رسالت را يافتيم براي اطاعت ايمان در جميع امت

   .) 5 – 3 :1روميان 
ر پس «كه اي بود از اقدام خدا مبني بر اينجسم گرفتن پسر خدا مرحله

« آري !  .) 3 :8روميان .. » ( .خود را در شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاد
خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زاييده شد و  ،لكن چون زمان به كمال رسيد

ه كزير شريعت متولد گرديد تا آناني را كه زير شريعت باشند فديه كند تا آن
   .) 5 – 4 :4غالطيان » ( پسرخواندگي را بيابيم 

براي رسوالن محرز بود كه جسم گرفتن او نافي الوهيت و هستي 
 .كاهدباشد و به هيچ وجه از الوهيت او نمياش به عنوان پسر خدا نميازلي
ها به آن پيامي كه .ري نسبت به مسيح نداشتندنگها هرگز چنين ديد كوتاهآن

بود كه اخيراً بدان  3 – 1 :1جهان اعالم نمودند تعاليم عالي رسالة عبرانيان 
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گاه خدا خودش به ميان ما آمد و به صورت يك انسان به جاي :اشاره كرديم

خدا كه در زمان سلف به اقسام «  :بازگشت ،جا آمده بودپرشكوهي كه از آن
در اين  ،هاي مختلف به وساطت انبيا به پدران ما تكلم شد نمودمتعدد و طريق

خود متكلم شد كه او را وارث جميع موجودات ايام آخر به ما به وساطت پسر 
 ،كه فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده :ها راآفريدقرار داد و به وسيلة او عالم

چون طهارت گناهان را به  ،و به كلمه قوت خود حامل همة موجودات بوده
  »  .عليين بنشستاتمام رسانيده به دست راست كبريا در اعلي

  
  زندگي او 

جز پولس رسول به خدمات و زندگي زميني خداوند بهتمام رسوالن 
 ،ها در مورد الوهيت مسيح شكي داشتنداگر آن .اندمسيح شهادت دادهعيسي

چه از او آننه  ،نمودند كه از او ديده بودندچه ميتوجه خود را معطوف بر آن
   .شنيده بودند

به  حتي ،مسيحبه عنوان نمونه مگر غير از اين بود كه خداوند عيسي
ود او داناي مطلق ب ؟عنوان يك انسان واجد صفاتي بود كه متعلق به خدا است

؛  47 :1؛ يوحنا  8 :6؛ لوقا  4 :9توانست افكار ديگران را بخواند ( متي ميو 
دانست چه كسي او را تسليم او از ابتدا دقيقاً مي .) 19 – 17 :4؛  25 – 24 :2

او جزئيات مرگ و رستاخيز خود  .) 11 – 10؛  71 – 70 :6خواهد كرد ( يوحنا 
 بيني كرد () و افكار پطرس و پذيرفته شدن مجدد او را پيش 21 :16( متي 

و آيا غير از اين بود كه انديشه شاگردانش را حتي وقتي  .) 34 – 31 :22لوقا 
مگر غير از  .) 47 :9؛ لوقا  37 – 33 :9( يوحنا  ؟دانستها دور بود مياز آن

 ؟چه جسماً حضور نداشت ولي از شك كردن توما آگاه بوداين است كه حتي گر
قدرت در همه جا حاضر بودن نيز صفت ديگر خدا  .) 29 – 24 :20( يوحنا 

وانست تگرچه بديهي است كه عيسي از بُعد جسماني در آن واحد فقط مي .است
او چيزي بيشتر از آن را  سخنان ،ولي در چندين موقعيت ،در يك مكان باشد

مود ادعا ن ،كرديك شب كه عيسي با نيقوديموس صحبت مي .دهدنشان مي
 پسر انسان است كه« بلكه » كسي است كه از آسمان آمده « كه او نه تنها 

هويت انساني عيسي به او اين اجازه را  .) 13 :3يوحنا » ( در آسمان است 
 ،هميشه يك بُعد روحاني او بوده استداد كه همه جا حاضر بودن را كه نمي

حتي وقتي كه در هيئت  ،اعمال نمايد و از اين امتياز خاص خود استفاده كند
جا در آن ،جايي كه دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند«  :جسماني وعده داد

اين سخنان از دهان و زباني جسماني  .) 20 :18متي » ( ميان ايشان حاضرم 
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اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه «  :رسوالن آن را شنيدندبيان شد كه 

تواند چنين سخناني چه كسي جز خدا مي .) 20 :28متي » ( باشم شما مي
ما قبالً قدرت الهي تعليمات مسيح را بررسي  ؟هايي بدهدبگويد و چنين وعده

طاعت كردند ها امسيح با همين قدرت به بادها و امواج فرمان داد و آن .كرديم
ن با ناشنوايان سخ ،ها بينا شدنداو با كوران صحبت كرد و آن .) 41 :4( مرقس 

مفلوجان  .) 35 – 34 :7؛ مرقس  33 – 27 :9ها شنوا شدند ( متي گفت و آن
و حتي  يافتندبيماران با قدرت كالم او شفا مي .شدندبا يك كالم او خرامان مي

 41 :5؛ مرقس  19 – 11 :17؛ لوقا  9 – 8 :5شدند ! ( يوحنا مردگان زنده مي
تر از همه او نيز چون و مهم .) 44 – 43 :11؛ يوحنا  15 – 14 :7؛ لوقا  42 –

   .) 11 :8؛ يوحنا  10 – 7 :2بخشيد ( مرقس خدا گناهان را مي
ت هوي ،كالم و عمل او ،گفت چيزي بشودكه عيسي ميبه محض اين

كساني كه سخنان او را  .) 36,  21,  17 :5 نمود ( يوحنااو را اثبات مي
كردند خود را در حضور خدا احساس مي ،شنيدند و شاهد معجزات او بودندمي

ها شنوندگان اظهار تعجب در اين موقعيت .) 43 :9؛  16 :7؛  26 – 25 :5( لوقا 
وقتي پطرس به يكي از معجزات  .طور نبودولي هميشه اين .كردندو حيرت مي

تر از بيان اعجاب حسي كه در حضور خدا بودن داشت قوي ،گواهي دادعيسي 
اي خداوند از من دور شو  :بر پاهاي عيسي افتاده گفت« كه چون ،و تحير بود

در يك موقعيت ديگر شاگردانش آمده او  .) 8 :5لوقا » ( كارم زيرا مردي گناه
 .) 33 :14( متي  »الحقيقه تو پسر خدا هستي ! في«  :را پرستش كرده گفتند

ها را پذيرفت و نگفت كه داريد كفر هاي آنمسيح هم تمام ستايشو عيسي
كه پسر را حرمت تا آن« گذشته از آن او به شاگردان آموخته بود  .گوييدمي

به  ،دارند و كسي كه به پسر حرمت نكندچنان كه پدر را حرمت ميهم ،بدارند
   .) 23 :5يوحنا » ( ه است پدري كه او را فرستاده احترام نكرد

  
  مرگ وقيام او 

- مه ،نمودالوهيت او را تأييد مي ،گونه كه زندگي عيسيدرست همان
چنين واقعة جلجتا و اتفاقي كه چهل روز بعد از زنده شدنش واقع شد يعني 

   .گوياي الوهيت او بود ،اش به آسمانصعود پيروزمندانه
زهايي چي ،مسيح بودندعيسيكساني كه شاهد مصلوب شدن خداوند ما 

شخص مصلوب تا آخرين تقالي  .كس تا آن زمان نديده بودديدند كه هيچ
ولي  ،كوشيد سر خود را باال نگه دارد تا هواي بيشتري استنشاق كندخود مي

 :19يوحنا » ( جان داد  ،سر خود را پايين آورده« او  .مرگ عيسي متفاوت بود
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اي بود خود را خم كرد و جان داد و اين نشانه خداوند ما داوطلبانه سر .) 30

وقتي لحظه  .لحظه دقيق مرگ خود را انتخاب نمودكه خودش بر اين مبني
روح خود را به دست پدرش سپرد و با اطمينان  ،او با فروتني ،مرگ فرا رسيد

 46 :23لوقا » ( سپارم هاي تو روح خود را مياي پدر ! به دست«  :كامل گفت
كه مانند ديگر مصلوبان تقالي بيهوده كند سر خود را خم كرد و آن) و بي

  .حس گرديدبدنش بي
سپردن روح خود به خدا توسط خداوند ما تجلي كلماتي است كه پيش 

 .نهم تا آن را بازگيرممن جان خود را مي«  :از آن در مقابل يهوديان گفته بود
قدرت دارم كه آن را  .نهمميبلكه من خود آن را  ،گيردكسي آن را از من نمي

 :10يوحنا » ( اين حكم را از خود پدر يافتم  .بنهم و قدرت دارم آن را بازگيرم
17 – 18 (.   

مرگ مسيح نشان داد كه او يك انسان معمولي آويخته شده بر صليب 
ولي اين امر نيز واقعيت دارد  ،گرچه در واقع او حيات خود را از پدر داشت .نبود

بل عيسي ق .توانست حياتش را از او بگيرداجازه خودش كسي نميكه جز به 
قدرت الهي خود را با تكرار  ،كه اجازه دهد دشمنانش او را دستگير كننداز اين

ا هاثبات نمود و نفوذ اين كالم به قدري بود كه آن» من هستم « اش نام الهي
ولي اجازه داد كه او را دستگير كنند و  .) 11 – 1 :18به زمين افتادند ( يوحنا 

 ،از قدرت خداييش براي رهايي خود از دست دشمنان و مرگ استفاده نكرد
   .آن هم مرگ بر روي صليب ،او مرگ را برگزيد .توانست چنين كندگرچه مي

در عهد جديد در مورد هويت شخصي كه در جلجتا به صليب آويخته 
 را مصلوب» خداوند جالل « دنياي شرير  .شد هيچ شك و ترديدي وجود ندارد

به خون خود خريده « كسي كه كليساي خود را  ،) 8 :2كرد ( اول قرنتيان 
خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه «  .) 28 :20اعمال » ( است 
خدا بودن مسيح حتي در لحظه مرگش محرز  .) 19 :5دوم قرنتيان » ( داد مي
كه بل ،مردالقدس كه ميداد و نه خداي روحبود كه جان مياين خداي پدر ن .بود

مرگ  .) 3 – 1 :1يعني خداي پسر ( عبرانيان  ،قرباني خدا بود و نه چيزي كمتر
ايي ههرچند پسر بود به مصيبت« چون  ،او به هيچ وجه هويتش را از بين نبرد

الزمة ايمان فردي نگاه كردن  .) 8 :5عبرانيان » ( اطاعت را آموخت  ،كه كشيد
 .. مرا محيت نمود و.پسر خدا« به صليب و اعالم نمودن اين حقيقت است كه 

   .) 20 :2غالطيان » ( خود را براي من داد 
تري از الوهيت خود به ما داده ولي خداوند قيام كرده ما نشانه بزرگ

براي  ،دشنميگويي كرده بود و اگر مصلوب او مصلوب شدن خود را پيش :است
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او  .داددهنده و پسر خدا از دست ميهميشه اعتبار خود را به عنوان نجات

هرگونه كوششي براي توجيه يا انكار آن ريشه در ناباوري به امور  .مصلوب شد
 .هاي مشهودي كه كامالً قانع كننده باشندنه در نشانه ،الطبيعي داردمافوق

 ان سندي زنده در تاريخ ثبت شده استمسيح از مردگان به عنوبرخاستن عيسي
   .گونه ترديدي وجود نداردو در حقانيت آن هيچ

برخيزاندن مسيح از مردگان عمل خدا بود تا او را به عنوان پسر خود 
 4 :1خدا توسط رستاخيز مسيح بر الوهيت او صحه نهاد ( روميان  .اعالم كند

ش ولي دشمنان ،خداوند ما در طول زندگيش اعالم كرده بود كه پسر خدا است .)
آن هم  ،همين اصرار به ادعاي پسر خدا بودن .كردنددائماً ادعاي او را رد مي

ب شد گويد و موجبه قيد سوگند بود كه يهوديان را متقاعد نمود كه او كفر مي
وقتي عيسي مصلوب شد  .) 66 – 63 :26او را به مرگ محكوم كنند ( متي 

يهوديان از پنطيوس پيالطس تقاضا كردند مقبره او را مهر و موم كنند و 
گفته  ،خاطر داشتند كه وقتي عيسي زنده بودچون به ،نگهبان بر آن بگمارند

بديهي است كه  .) 66 – 62 :27متي » ( خيزم ميبعد از سه روز بر«  :بود
ها را حت تأثير قرار داده بود و آنهاي عيسي شديداً افكارشان را تصحبت

 خواستند مجازاتي را كه برها قطعاً ميآن .واداشت كه چنين تقاضايي بكنند
-توجيه كنند يا احتماالً مي ،مسيح به عنوان فردي شياد اعمال كرده بودند

ي اافتد و اين وسيلهخواستند مطمئن شوند بعد از سه روز هيچ اتفاقي نمي
بيش از  ،كردندمردان و زنان عزاداري كه او را پيروي مي خواهد شد كه او و
ا هدشمنان مسيح دكشتن او موفق شدند ولي شادي آن .پيش استهزا نمايند

پسرش را از مردگان  ،ها و انكارهارغم تمام مخالفتخدا علي .ديري نپاييد
او ه كقيام او از مردگان يك شهادت قوي آسماني است مبني بر اين .برخيزانيد
 گو و ديگر نيازي نيست كسيكرد و نه شياد و دروغچه بود كه ادعا ميواقعاً آن

پسر بودن او موجب قيامش از مردگان  .شكي داشته باشددر مورد الوهيت او 
   .شد و قيام از مردگان نشانه متعالي است از پسر بودن او

خود را به شاگردان  ،دگان برخاستدر روزي كه خداوند ما از مر
 .ديگر پشت درهاي بسته جمع شده بودند نشان داداش كه با يكزدهحشتو

ولي با ديدن مسيح ايمانشان  ،ها را متزلزل كرده بودمردن مسيح ايمان آن
ا و حرف ديگران ر ،جا نبودنام توما در آناما يكي از آن شاگردان به .استوار شد

تش تا در دو دس«  :ها گفتآن اند باور نكرد و بهكه خداوند را ديدهمبني بر اين
ها نگذارم و دست خود را بر ها را نبينم و انگشت خود را در جاي ميخجاي ميخ

   .) 25 :20يوحنا » ( ايمان نخواهم آورد  ،پهلويش ننهم
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بعد از هشت روز باز  :نويسديوحنا شرح ماجرا را به اين ترتيب مي

بسته بود كه ناگاه عيسي آمد و  اي جمع بودند و درهاشاگردان با توما در خانه
گشت ان«  :پس به توما گفت» سالم بر شما باد ! «  :درميان ايستاده و گفت

 آور و بر پهلويهاي مرا ببين و دست خود را بيآور و دستجا بيخود را به اين
 اي«  :توما در جواب وي گفت» دار. ايمان مباش بلكه ايمانمن بگذار و بي

   .) 28 – 26 :20يوحنا » (  .خداي منخداوند من و اي 
انگيز توما را رد نكرد و به او نگفت كه عيسي ستايش و اعتراف حيرت

ه ستايش بلك .ستايش نمودن من كفر است و ستايش تنها متعلق به خدا است
  ؟ام ايمان آورديبعد از ديدن ،اي توما«  :او را تماماً پذيرفت و درواقع به او گفت

او روشن  .) 29 :20يوحنا » ( خوش به حال آناني كه ناديده ايمان آوردند 
اي خداوند «  :دار كسي است كه به خدا بودن او ايمان داردساخت كه ايمان

داران اين روزگار اعتراف و اقرار توأم با ستايش ايمان» من و اي خداي من 
 به اوست كه ما نجات خاطر ايمانبه .مسيح استموضوع ايمان ما عيسي .است
خداي عظيم ونجات دهندة « ما عيسي را به عنوان  .) 31 :16ايم ( اعمال يافته
- ولي چنين ظهوري از خداوندمان عيسي .) 13 :2شناسيم ( تيطس مي» خود 

عهد جديد وقايعي را كه چند  .براي هميشه ادامه نيافت ،مسيح بر شاگردانش
ا بيرون سپس ايشان ر«  :ثبت كرده است ،فتادروز بعد از رستاخيز مسيح اتفاق ا

هاي خود را بلند كرده و ايشان را بركت داد و عنيا برد و دستاز شهر در بيت
از ايشان جدا گشته به سوي آسمان  ،چنين شد كه در حين بركت دادن ايشان

و چون اين را گفت وقتي كه ايشان «  .) 51 – 50 :24لوقا » ( باال برده شد 
 :1ل اعما» ( ستند باال برده شد و ابري او را از چشمان ايشان در ربود نگريمي

ع به سوي آسمان مرتف ،گفته بودكه به ايشان سخن و خداوند بعد از آن«  .) 9
   .) 9 :16مرقس » ( به دست راست خدا بنشست  ،شده

ود خداوند ما خ .گويي بودتحقق چندين پيش ،انگيزاين واقعه اعجاب 
پس اگر پسر انسان را ببينيد كه به جايي كه اول بود «  :در اين امور گفته بود

عد ب ،اندك زماني ديگر با شما هستم« و »   ؟گوييد )كند چه ( ميصعود مي
حدود هزار سال قبل از  .) 33 :7؛  62 :6يوحنا » ( روم نزد فرستنده خود مي

عليين ليبر اع«  :مسيح موعود چنين نوشته بود نويسنده مزامير در مورد ،عيسي
ك افسسيان  .؛ ر 18 :68مزمور » ( اي ها گرفته.. از آدميان بخشش.صعود كرده

4: 8 (.  
ظهورهاي مسيح پس از قيامش از مردگان اقدامي بود براي قانع كردن 

كه او بر مرگ غالب آمده و بر ادعاي الوهيت خود صحه شاگردانش مبني بر اين
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ها نشان دهد كه ديگر از او انتظار صعود او به آسمان اقدامي بود تا به آن .هادن

تواند مي گونهبدن قيام كرده او چه .چنان كه بود نداشته باشندظهوري زميني آن
 .اما با جالل و نه با مرگي دوباره ،بايد بروداو مي ؟در خانة زميني پايدار بماند

انگيز او به اين جهان نحوة صعود او به آسمان تماماً متناسب با آمدن اعجاب
 القدس به كليسايشعالوه بر آن هديه روح .به صورت انسان و معجزاتش بود

   .) 39 – 37 :7موكول به جالل يافتن مسيح بود ( يوحنا 
چه نآصعود مسيح به آسمان اين اطمينان نهايي را به قومش داد كه 

 .دست آورده استانجام داده و رضايت كامل پدرش را به ،بايد انجام دهدمي را
او متعال شد و بر تخت پدر بر دست راست او نشست و اين تصويري از مسيح 

نمايد و از سلطنت كند و قدرت خدايي خود را اعمال مياست كه سلطنت مي
حق  كه اينونمسيح نزد پدر است چ .گويدمطلق او بر تمام كائنات سخن مي

 ،به كسي كه در بين ما آمدتواند راجعحال چه كسي مي .را دارد كه نزد او باشد
 تواند بر تختچه كسي جز خدا مي ؟شك كند كه كسي غير از خود خدا نبود

عجيب اين است كه خدايي  ؟هاي خدايي را اعمال نمايدخدا بنشيند و قدرت
  دهد ! كه اينك بر تخت نشسته كارهاي انسان را نيز انجام مي

اي وارد شد كه عنيا به آسمان صعود كرد و به دروازهمسيح در بيت
 :12قرار گرفت ( عبرانيان » جميع ارواح عادالن « مورد استقبال فرشتگان و 

23 (.   
  

  ،سرهاي خود را برافرازيد ،هااي دروازه
   ،اي درهاي ابدي برافراشته شويد

  برافراشته باشيد تا
   .پادشاه جالل داخل شود
   ؟اين پادشاه جالل كيست

  ،خداوند قدير و جبار
  همان خداوند كه قدرت عظيم دارد 

  و در جنگ جبار است !
  

  ،سرهاي خود را برافرازيد ،هااي دروازه
   ،اي درهاي ابدي برافراشته شويد

  برافراشته باشيد تا
   .پادشاه جالل داخل شود
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  ؟اين پادشاه جالل كيست
   ؟كيست اين

  ،يهوه صبايوت و الغير
  .اوست پادشاه جالل

   10 – 7 :24مزمور 
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  فصل سوم
  حال و تا به ابد –خدا 

  
مسيح وقتي در جسم انساني طور كه خداوند ما عيسيدرست همان

 آن هنگام نيز كه به آسمان صعود ،كاسته نشدتجلي نمود چيزي از الوهيتش 
حتي اگرچه با طبيعت انساني به آسمان  ،چيزي از الوهيتش كاسته نشد ،كرد
و اينك ا .مگر در زماني كه بر روي زمين آمد ،طبيعتي كه از پيش نداشت ،رفت

   .اشدباين موضوع اصلي اين فصل مي .خدا است و براي هميشه خدا خواهد بود
تك رساالت عهد جديد و اناجيل وجود دارد و بارها در تك اين آموزه

نده هر خوان .خواه با اشاره مستقيم و خواه غيرمستقيم ،تعليم داده شده است
 تعداد شهادات بسيار زياد .تواند داللت آن را در خودش مشاهده كندمنصفي مي

اري كاند كه ديگر نيازي نيست است و چنان در تار و پود عهد جديد تنيده
ها عيسي مسيح خداي ازلي و هاي اين نشانهجز بررسي نمونه ،انجام دهيم

خدا بود و اينك هم خدا است و براي  ،ابدي است ! او وقتي كه در ميان ما بود
 تواند كسيآيا مي ،در واقع كسي كه هميشه خدا بوده .هميشه خدا خواهد بود

د ولي عه .شه خدا استكسي كه خدا است در تعريف همي ؟كمتر از خدا باشد
جديد  عهد .جديد مشتاق است حقيقتي ارائه دهد كه هرگز آن را فراموش نكنيم

انديشيم و به يك نتيجه بديهي كند كه صرفاً به اين مورد بيما را رها نمي
   .كندعهد جديد حقيقت را به روشني بيان مي .برسيم

  
  جمالت كليدي 

پردازيم كه قبالً چندين بار به آن به متني مي ،براي بررسي اين آموزه
پس بار ديگر كتاب  .3 – 1 :3اشاره كرديم و آن عبارت است از عبرانيان 

نيد و افكانگيز نگاهي ديگر بيمقدس خود را بگشاييد و به آن جمالت اعجاب
  .در آن تعمق نماييد

جا به ما گفته شده كه اوج محبت خدا به جهاني كه آفريد در در اين
و سپس نويسنده رساله به بيان هفت حقيقت  ،رش تحقق يافتهآمدن پس
 .مسيح وارث و واسطه كائنات است .پردازدانگيز در مورد مسيح مياعجاب

 كسي ،مسيح فروغ جالل خدا است .توسط مسيح بود كه خدا جهان را آفريد
در  بلكه نور ،كندكه با جالل خدا منور است نه كسي كه نور را منعكس مي

او كسي  .گيرداست و با كالم مسيح همه چيز در نظم خود قرار مي ذات او
شوند و حال در دست راست كبريا نشسته است كه توسط او گناهان ما پاك مي
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و  ،گويد كه عيسي كي هست و چيستدر اين آيات نويسنده به ما مي .است

مسيح حال در قالب انسان بر تخت خدا است و  .چه كاري انجام داده است
حقارت جسم گرفتن او و كار  .نوز هم فروغ جالل خدا و تجلي ذات او استه

كاهش نداد  ،جا آمدجالل او را براي رفتن به جايي كه از آن ،اشكننده كفاره
ال ح .چنان كه هست باقي مانده استعيسي هم .و تغييري در او ايجاد نكرد

 به مسيحچه راجعاگر در آن .نيز او هماني است كه از ازل كائنات را خلق كرد
به خوبي خواهيم فهميد كه آن مصاديق جز در مورد  ،گفته شده تعمق كنيم

نيز  ،كسي كه حال و تا به ابد انسان است .مفهومي نخواهند داشت ،پسر خدا
   .هست

جا پولس اشاره در اين .باشدمي  8 – 7 :4متن مهم ديگر افسسيان 
در  دارانياي متفاوتي به هر يك از ايمانطاكرده كه صعود مسيح موجب شد ع

 .كندنقل قول مي 18 :68كليسا داده سود و براي پشتوانه ادعايش از مزمور 
 ،است مسيحقطعاً پولس اگر مطمئن نبود كه اين مزمور اشاره به خداوند عيسي

   .كردجا از آن استفاده نميهرگز در اين
حاكي از تجليل از ورود خداوند به  ،18 :68بررسي دقيق از مزمور 

نه  ،اورشليم داراي عظمت منحصر به فردي در روي زمين است .اورشليم است
عت خاطر رفبلكه به ،ها بلتدتر استكه كوه صيهون از تمام كوهخاطر اينبه

آيه نقل شده  .به جهت برگزيده شدنش براي محل سكونت خدا ،اشروحاني
خود خدا بر كوه صيهون  ،به بر سنگرهاي دشمناندهد كه بعد از غلنشان مي

به  .كند تا غنائم حاصله از اين پيروزي را با قومش تقسيم كندمي» صعود « 
   .بيندهر حال پولس اين مزمور را تحقق صعود مسيح به آسمان مي

ا جو از آن ،مسيح به تخت سلطنت كائنات در آسمان نشسته است
ح به پولس در انديشيدن به مسي .كندتقسيم ميعطايا را در ميان كليساي خود 

ه صورت تصور مسيح ب .كندچيزي كمتر از پادشاهي مسيح بر كائنات فكر نمي
او مزموري  .كاهدانسان در آسمان از نظر پولس چيزي از مقام خدايي او نمي

ح انديشيدن او به مسي .دهدرا كه منحصراً درباره خدا است به مسيح نسبت مي
تني كه دو م .قيام كرده در بعد خدايي مانند نفس كشيدن براي او طبيعي است

 .اندهاي عهد جديد بيان شدهبه نحوي در ساير بخش ،ها اشاره كرديمبه آن
-ولي براي نشان دادن هر چه روشن ،اكنون و براي هميشه خدا استعيسي هم

ا هخط فكري را در اين مورد كه نويسندگان قرنبياييد با هم چهار  ،تر اين مورد
اين چهار خط فكري دقيقاً مشابه خطوط  .دنبال كنيم ،اندها استفاده كردهاز آن

شاره نه تنها هنگامي كه ا :اندباشند كه الوهيت مسيح را بنيان نهادهفكري مي
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ر دهاي زندگي مسيح نه تنها اشاره به سال ،شودبه خدا بودن ازلي مسيح مي

عهد  ،شودحال به مسيح اشاره ميبلكه هرگاه در زمان  ،شودروي زمين مي
ارد ددهد و بيان مينامد و صفات الهي را به او نسبت ميجديد عيسي را خدا مي

دهد كه او دهد كه مختص خدا است و تعليم ميكه او كارهايي را انجام مي
ر چهار اينك بار ديگ .پذيردمي ،احترام و ستايشي را كه فقط شايسته خدا است

   .به يك بررسي كنيم خط فكري را يك
  

  ها و القاب نام
متن مزبور با اشاره  .اشاره نموديم 3 -1 :1در قسمت قبلي به عبرانيان 

وطه را اگر تمام باب مرب .به مسيح صعود كرده و موقعيت كنوني او پايان يافت
 – 6 :45مستقيماً با اشاره به مزمور شديم كه نويسنده متوجه مي ،خوانديممي

اي  « :هاي مندرج در آن را مستقيماً به مسيح نسبت داده استتمام صفت 7
مسيح عيسي .) 1 :45؛ مزمور  8 :1عبرانيان » ( خدا تخت تو تا ابداالباد است 

او مسيح ازلي و  .خدا ناميده شده است ،در موقعيت كنوني ( زمان حال ) خود
 «اينك به آسمان صعود كرده و كسي است كه پولس او را ابدي است كه 

پادشاه سرمدي و باقي و ناديده «  ،) 5 :9روميان » ( خداي متبارك تا ابداالباد 
» خداي عظيم و نجات دهنده «  ،) 17 :1 تيموتائوساول » ( و خداي حكيم 

 توانو او كسي است كه هنوز هم در مورد او مي ،) ناميده 13 :2( تيطس 
 كولسيان» ( تمامي پري الوهيت ساكن است  ،در وي از جهت جسم«  :گفت

 «مسيح بعد از صعودش به آسمان عيسي ،از نظر پطرس رسول نيز .) 9 :3
براي  .) 1 :1باشد ( دوم پطرس مي» مسيح نجات دهنده خداي ما و عيسي
)  25 – 24يهودا » ( خداي واحد و نجات دهندة ما « مسيح يهودا نيز عيسي

 است (» خداي حق و حيات جاوداني « مسيح از نظر يوحنا عيسيو  .باشدمي
ر آوري دكساني كه ادعاهاي بهت ،بايد توجه داشته باشيم .) 20 :5اول يوحنا 

تب ها شاگردان مكآن .آورند غريبه نيستندمورد خداوند صعود كرده بر زبان مي
به  خود را ،عودش به آسمانمسيح بعد از ص .عيسي و تربيت شدة او هستند

تم من هس«  :يوحناي تبعيد شده در جزيره پطمس نشان داد و به او اعالم نمود
آيد و قادر مي گويد آن خداوند خدا كه هست و بود و مي ،الف و ياء اول و آخر

   .) 8 :1مكاشفه » ( االطالق علي
كه قبالً به آن » خداوند « لقب الهي  ،عالوه بر اين اظهارات روشن

-مسيح بعد از صعودش به آسمان اطالق ميچنان به عيسيهم ،اشاره كرديم

و اين تأييدي است بر خداوندي مسيح و كليساي مسيح كه در عهد جديد  ،شود
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كن لي ،زيرا كه داود به آسمان صعود نكرد«  :دهدمتولد شده بر آن شهادت مي

د به خداوند من گفت بر دست راست من بنشين تا خداون :گويدخود مي
پس جميع خاندان اسرائيل يقيناً بدانند كه خود  .انداز تو سازمدشمنانت را پاي

اعمال  » (خداوند و مسيح ساخته است  ،همين عيسي را كه شما مصلوب كرديد
2: 34 – 36 (.   

به  ،باور به خدا بودن مسيح در درك الوهيت او از ديدگاه عهد جديد
 دهد هيچ كسي را كه چنين اقراريقدري بنيادي است كه به روشني تعليم مي

پيش از اين  .) 3 :12توان مسيحي ناميد ( اول قرنتيان نمي ،بر زبان نياورد
ولي پولس رسول در اول  ،عنواني خدايي است» خداوند « كلمه ديدم كه 
در  دانيم كه بتمي« كه كند بر اين نكته شديداً تأكيد مي 6 – 4 :8قرنتيان 

تند زيرا هر چند هس .كه خدايي ديگر جز يكي نيستجهان چيزي نيست و اين
كه خدايان چنان ،چه در آسمان و چه در زمين ،شوندكه خدايان خوانده مي

ه همه يعني پدر ك ،لكن ما را يك خدا است ،باشندبسيار و خداوندان بسيار مي
ه مسيح كه هميعني عيسي ،و يك خداوند ،مچيز از اوست و ما براي او هستي
  »  .چيز از اوست و ما از او هستيم

رچه گ :گويداو مي .جا هميشه آسان نيستفهم بيانات پولس در اين
پرستان خدايان متعدد را شناسند ولي بتمسيحيان يك خدا و خداوند را مي

دهاي ن و خداونخدايا .پرستند و اين خطايي است كه بايد با آن مقابله نمودمي
بلكه فقط يك خدا كه خداي پدر است و يك خداوند كه  ،متعدد وجود ندارند

ازد سكار رفته توسط پولس رسول ما را مجاز نميزبان به .مسيح استعيسي
خداوند  :فقط يك خدا وجود دارد .كه خدا و خداوند را دو خداي جداگانه بدانيم

  .و او همان قدر خدا است كه خداي پدر خدا است ،مسيحعيسي
 .به روشني بيان شده است 15 – 11 :10مشابه اين مورد در روميان 

پولس توضيح داده كه فقط توسط ايمان به مسيح است كه شخص نجات 
 :دنويسپولس در اين رساله مي .خواه يهودي باشد و خواه غيريهودي ،يابدمي
خداوند «  .) 13آيه » ( نجات خواهد يافت  ،را بخواندزيرا هر كه نام خداوند « 
ه نقل اين آي .مسيح استنويسد به روشني همان عيسيي كه پولس از او مي» 

ه ترجم» خداوند « اي كه در يوناني به كلمه .باشدمي 32 :2قولي از يوئيل نبي 
 «كه پولس در بيان اين .است» يهوه « شده در نسخه عبري كتاب مقدس 

ي باشد و شككامالً مصرّ مي ،باشنديكي و از يك جنس ميو مسيح » هوه ي
ترين لقبي است كه به مسيح احتماالً درست» خداوند « لقب  .در او وجود ندارد

اين موضوعي بديهي است و شكي در آن وجود ندارد و اگر  .شوداطالق مي
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پولس به روشني جا كه آن ،كندآن را برطرف مي 15آيه  ،شكي موجود باشد

خداي «  :شماردمطابق مي 7 :52ابالغ انجيل مسيح را با پيام مندرج در اشعيا 
براي  لقبي» پسر خدا « به همين ترتيب لقب الهي »  .نمايدتو سلطنت مي

 آن چنان كه .مسيح است كه بعد از آن صعودش به آسمان نيز پابرجا است
ولس اولين پيامي بود كه پ ،مشاهده كرديم بيان الوهيت مسيح بدين ترتيب

هاي ) و يكي از راه 20 :9رسول بعد از مسيحي شدنش اعالم نمود ( اعمال 
اش از آن لحظه به بعد بود ( به عنوان مثال مناسب براي ناميدن نجات دهنده

اين لقب توسط نويسنده رساله به عبرانيان  .مراجعه كنيد ) 20 :2به غالطيان 
كند از حضور مسيح به عنوان كاهن انش را تشويق ميگاه كه خوانندگآن ،نيز

   .) 16 – 14 :4به كار رفته است ( عبرانيان  ،فيض را حاصل نمايند ،اعظم
ند كيوحنا نيز وقتي از تجربيات كنوني مسيحيان در مسيح صحبت مي

هر گوشه شكي  .) 13 – 1 :5بارها از اين لقب استفاده نموده است ( اول يوحنا 
 ،مسيح به وجود آيدكه امروز ممكن است در مورد شخصيت خداوند عيسي

اي كافي و بدون ابهام گاه شهادت عهد جديد در رفع هر گونه شك وشبههآن
   .مسيح آن هنگام كه در ميان ما بود خدا بود و حال نيز خدا است .است

  
  صفات او 

 بلكه عهد ،ناميده شدنه تنها عيسي بعد از صعودش به آسمان خدا 
- چنان به او نسبت داده ميهم ،هاي خاص خدادهد كه ويژگيجديد تعليم مي

 :8خدا در همه جا هست ( اول پادشاهان  ،جا كه فضا مدنظر استتا آن .شود
رويم تا پيام انجيل را به جهانيان اما وقتي مي .) 10 – 7 :139؛ مزمور  27

اينك من هر روزه «  :گويددهد و ميمسيح به ما شهامت الزم را مي ،برسانيم
حضور همه جانبه او  .) 20 :28متي » ( باشم تا انقضاي عالم همراه شما مي

هر جا دو يا سه نفر به نام « كه اش مبني بر اينچنين در وعده هميشگيهم
 .) 20 :18تي شود ( ممشاهده مي» ها خواهم بود در ميان آن ،من جمع شوند

 ،هر جا شخصي باشد كه مسيح را دوست داشته باشد و كالم او را نگاه دارد
هر شخص  .) 23 :14كند ( يوحنا حضور خدا را در كنار خود احساس مي

بايد اين را بداند كه مسيح در قلب او است (  ،مسيحي در هر كجاي جهان
آن  تواند دربعداً خواهيم ديد كه طبيعت انساني مسيح نمي .) 17 :3افسسيان 

صفت همه جا حاضر بودن را كه به او  ،ولي اين موضوع ،واحد همه جا باشد
   .منتفي نخواهد كرد ،نسبت داده شده
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؛  28 :40خدا جاوداني است ( اشعيا  ،جا كه زمان مدنظر استتا آن

يم كه يهوه جاودانگي خود را تأييد خوانمي 6 :44در اشعيا  .) 12 :1عبرانيان 
اما از سوي ديگر در كتاب مكاشفه » من اول و آخر هستم «  :گويدكرده و مي

»  اول و آخر هستم ،من الف وياء ابتدا و انتها«  :گويدخوانيم كه عيسي ميمي
عيسي نيز  ،يهوه ازلي و ابدي است .) 11 :1ك  .؛ نيز ر 13 :22( مكاشفه 

فه در مكاش .او خدا است ،پس روشن است كه عيسي يهوه ،تتبدي و ازلي اس
را شكر  تو«  :گويندكساني كه بر گرد تخت خدا هستند مي ،خوانيممي 17 :11
و اما در مكاشفه »  .خداي قادر مطلق كه هستي و بودي ،كنيم اي خداوندمي

از همان عبارات  ،گويدمسيح از خودش سخن ميوقتي خداوند عيسي 8 :1
.. آن خداوند خدا كه هست و .« :خدا است ،مسيح صعود كرده .كنداستفاده مي
در اين خدا هيچ تبديل و تحولي وجود »  .االطالققادر علي ،آيدبود و مي

چون هميشه همان است كه هست ( مالكي  ،ندارد و نخواهد داشت ،نداشته
- خدا مصداق دارد و در مورد عيسيچه در مورد اما آن .) 17 :1؛ يعقوب  6 :3

 ،مسيح ديروز و امروز و تا ابداالبادعيسي«  :كندمسيح نيز مصداق پيدا مي
 ،كه او قبل از آفرينش كائنات بودآن چنان .) 8 :13عبرانيان » ( همان است 

« كه چون ،چنان خواهد بودحال نيز همان است و بعد از محو كائنات نيز هم
 .هاي تو استدر ابتدا زمين را بنا كردي و افالك مصنوع دست ،تو اي خداوند

ها چون جامه مندرس خواهند شد لكن تو باقي هستي و جميع آن ،ها فانيآن
لكن تو همان هستي و  .ها را خواهي پيچيد و تغيير خواهند يافتو مثل ردا آن

   .) 12 – 10 :1عبرانيان » ( هاي تو تمام نخواهد شد سال
داند ( خدا همه چيز را مي ،ا كه دانش و آگاهي مدنظر استجتا آن

و اما هيچ راضي بر مسيح نيز پوشيده  ،) 20 :3؛ اول يوحنا  5 – 2 :139مزمور 
خداوند  وقتي :اين مورد هفت بار در كتاب مكاشفه تأييد گرديده است .نيست

به كليساهايش هفت پيام داد و بعد از ذكر نام آن كليساها هر  ،به آسمان رفت
 .. » (.دانم اعمال تو رامي«  :نامه حاوي حقيقت خاصي در مورد آن كليسا بود

تواند چنين چه كسي جز خدا مي .) 15,  8,  1 :3؛  19,  13,  9,  2 :2مكاشفه 
   ؟سخن بگويد
كه مايل باشد انجام خدا هر چه را  ،جا كه قدرت مدنظر استتا آن

 «او  .) و عيسي مسيح نيز چنين است 35 :4؛ دانيال  6 :135دهد ( مزمور مي
پادشاه « تعجبي ندارد كه او  .) 17 :1است ( كولسيان » االطالق قادر علي

 تيموتائوس؛ اول  16 :19شود ( مكاشفه ناميده مي» االرباب پادشاهان و رب
يزال مسيح بود كه پولس شخصاً اطمينان به خاطر قدرت ال .) 16 – 13 :6
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 18 :4 تيموتائوسدوم » ( ملكوت آسماني خواهد رفت « يافت كه سرانجام به 

بر حسب عمل قوت خود همه چيز را « مسيح كسي است كه عيسي ،آري .)
 :45چنان كه يهوه در اشعيا و آن .) 21 :3فيليپيان » ( گرداند مطيع خود مي

و هر زباني به هر زانويي پيش من خم خواهد شد « سوگند ياد كرده كه  23
او ( مسيح  ،در عهد جديد نيز سوگند ياد شده كه خدا» من قسم خواهد خورد 

چه در آسمان و بر زمين نام او هر زانويي از آن) را به غايت سرافراز نمود تا به
 ،تخداوند اس ،مسيحكه عيسيو هر زباني اقرار كند  ،و زير زمين است خم شود

  .) 11 – 9 :2فيليپيان » ( براي تمجيد خداي پدر 
خدا قدوس است و از سويي پطرس نيز با درك كامل اين قدوسيت و 

ناميده است » قدوس خدا « اشاره كرده و مسيح را  16با شادي تمام به مزمور 
را باد متبارك باد زياسم خدا تا ابداال«  :توانيم بگوييمما مي .) 27 :2( اعمال 

ولي اين حق را نيز  .) 2:20دانيال » ( كه حكمت و توانايي از آن وي است 
« ) و  25 – 24يهودا » ( خداي واحد و نجات دهنده ما « داريم كه عيسي را 
كه در وي تمامي خزائن ) «  17 :1 تيموتائوساول » ( خداي حكيم وحيد 

ما بارها و بارها اين  .) بناميم 23 :2كولسيان » ( حكمت و علم مخفي است 
در مورد مسيح نيز صادق  ،چه منحصراً در مورد خدا مصداق داردآن :ايمرا ديده
ين ا .توان گفتتوان گفت در مورد مسيح نيز ميچه در مورد يهوه ميآن .است

شود كه عيسي يهوه است ! عيسي خدا اطمينان لحظه به لحظه در ما ايجاد مي
  است ! 

  
  مال الهي اع

اش ادعا نمود كه همه چيز در همه جا عيسي در طول زندگي زميني
البته  .) 53 :3؛ يوحنا  22 :10دست او سپرده شده است ( لوقا توسط پدرش به

هاي زندگي زميني او منظورش اين نبود كه چنين امتيازي منحصر به سال
 .چنين امتيازي استگويد كه حال نيز او داراي چون كه عهد جديد مي ،بوده

در واقع البته بخشي از ادعاي مسيح بدين منظور است كه به ما يادآوري نمايد 
همه چيز در زير  .) 18 :28كه جايي نيست كه نتواند اعمال قدرت نمايد ( متي 

شود مگر هيچ چيز در هيچ جا انجام نمي .) 22 :1هاي او است ( افسسيان پاي
ها اعمال و امتيازات خاص خدا اين .) 11 :1يان كه او اراده كند ( افسساين

  شوند ! ولي با اين وجود توسط مسيح انجام مي ،هستند
ولي پولس به كليساي  ؟تواند گناهان را بيامرزدچه كسي جز خدا مي

(  »شما نيز چنين كنيد  ،چنان كه مسيح شما را آمرزيد«  :كولسيه نوشت
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مان به اي زيادي بعد از صعود خداوندهاهالي كولسيه مدت .) 13 :3كولسيان 

ه چاما آن .رو نديده بودندبهها هرگز مسيح را روآن .آسمان مسيحي شده بودند
شان انجام براي ،مسيح صعود كرده به آسمان ،تواند انجام دهدتنها خدا مي

   داده بود !
ولي عيسي اين  ؟تواند زندگي جاودان عطا نمايدچه كسي جز خدا مي

شود ( وارث حيات جاوداني مي ،را روشن نموده كه هر كس به او ايمان آورد
توسط قدرت او است كه مردان و زنان از نظر روحاني زنده  .) 28 :10يوحنا 

هيچ تجربه خالص روحاني در زندگي  .) 27 – 25,  21 :5هستند ( يوحنا 
 .مسيح آن را ايجاد شده باشدكه عيسيمگر اين ،ها صورت نخواهد گرفتانسان

 – 32 :2؛ اعمال  7 :16فرستد ( يوحنا القدس را ميمسيح كسي است كه روح
د ( شونو تنها توسط او است كه اعضاي كليساي مسيح تقديس مي ،) 33

 ،افرازدولي عيسي تنها بعُد روحاني انسان را برنمي .) 26 – 25 :5افسسيان 
ن م«  :چون گفته است ،كندبلكه او انسان را از نظر جسماني نيز زنده مي

اگر مرده باشد زنده گردد و  ،هر كه به من ايمان آورد .قيامت و حيات هستم
 – 25 :11يوحنا » ( تا ابد نخواهد مرد  ،هر كه زنده بود و به من ايمان آورد

ند مردگان توادا باشد نميولي بايد صادقانه بپذيريم كسي كه كمتر از خ .) 26
 يعني ،نجات دهنده«  :گويداما پولس از اين فراتر رفته و مي .را زنده كند

د كه شكل جسد ذليل ما را تبديل خواه ،كشيممسيح را انتظار ميخداوند عيسي
بر حسب عمل قوت خود كه همه  ،نمود تا به صورت جسد مجيد او مصّور شود

مبادا چنين تصور كنيم  .) 21 – 20 :3فليپيان » ( چيز را مطيع خود بگرداند 
 كه او خودچون ،داران استكه قدرت زنده كردن مردگان تنها منحصر به ايمان

آواز  ،شندباآيد كه در آن جميع كساني كه در قبور ميساعتي مي«  :گفته است
هر كه اعمال نيكو كرده براي قيامت  ،و بيرون خواهند آمد او را خواهند شنيد

 .) 29 – 28 :5يوحنا » ( به جهت قيامت داوري  ،حيات و هركه اعمال بد كرد
 .مسيح است كه جهان را داوري خواهد كرداين عيسي ،بعد از قيامت مردگان
واه خزيرا خدا هر عمل را با هر كار مخفي خواه نيكو و «  :سليمان نوشته است

 :گويدولي عهد جديد مي .) 14 :12جامعه » ( به محاكمه خواهد آورد  ،بد باشد
ن دوم قرنتيا» ( زيرا الزم است كه همة ما پيش مسند مسيح حاضر شويم « 
 4 :4 :اول قرنتيان» ( حكم كنندة من خداوند است « كه و ديگر اين .) 10 :5
ي كه از او » خداوند «  دهد كهيك بررسي دقيق از اين آيه نشان مي .)

او دوباره در جالل باز  .مسيح استمنحصراً خداوند عيسي ،شودصحبت مي
ها در پيش تخت او خواهند خواهد گشت و مردان و زنان و تمام اقوام و ملت
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نان چآن ،ديگر جدا خواهند شدايستاد و در داوري ملوكانه توسط مسيح از يك

هيچ  .) 46 – 31 :25كند ( متي بزها جدا ميكه شبان گوسفندان خود را از 
 .كه همه ما بايد در پيش تخت او حضور يابيمچون ،كسي مستثني نخواهد شد

يقاً دق ،ايمكه فراموش كنيم كسي كه در حضور او ايستادهولي قبل از اين
 پس هر يكي از ما حساب«  :كندپولس در جاي ديگر به ما يادآوري مي ،كيست

  .) 12 :14روميان » ( ا خواهد داد خود را به خد
خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و « واقعيت اين است كسي كه 

و واقعيت ديگر  .) يك انسان است 31 :17؛  42 :10اعمال » ( مردگان باشد 
 .) 1 :4 تيموتائوسمسيح است ( دوم خداوند عيسي ،اين است كه اين انسان

واند تاو پسر يگانه پدر است كه هم مي ،انسان نيستولي داور آينده فقط يك 
حتي كساني  .) 9 :28؛  22 :5تواند محكوم كند ( يوحنا نجات ببخشد و هم مي

 زنند (صدا مي» خداوند «  ،كه مطيع او نيستند در آن روز او را با نام الهي او
ده وشيپ ،مسيحجالل خداوندمان عيسي ،در آن روز ترسناك .) 23 – 21 :7متي 

 ،آيدميچه فقط از عهده خدا برآن .) 10 – 7 :1نخواهد بود ( دوم تسالونيكيان 
او جهان را با عدالت داوري خواهد كرد و هيچ كس  .مسيح انجام خواهد داد

 بعد از داوري .در تمامي جهان نخواهد بود كه نسبت به الوهيت او شك نمايد
مسيح كائنات را  .رسدچيز فرا ميهمه مرحله تجزيه نهايي جهان و بازسازي 

نخواهد شد ( ولي خودش عوض  ،مثل ردا خواهد پيچيد و عوض خواهد كرد
نام آسمان جديد انگيزي بهگاه ما شاهد صحنه اعجابو آن ،) 12 :1عبرانيان 

و زمين جديد خواهيم بود و صداي مسيح را از روي تخت خدا خواهيم شنيد 
   .) 5 :21مكاشفه » ( سازم را نو مي الحال همه چيز«  :گويدكه مي

  ،او بر كران تا كران جهان سلطنت خواهد كرد
   ،پايانبا استيالئي بي

  ،مانند پيچكي ،گاهآن ،او سلطنت خواهد كرد
  ،بر مدار آسمان خواهد پيچيد

  ،پايان خواهد رسيد ،و در رداي سلطنت
  ،و آخرين دشمن انسان شكست خواهد خورد

  ،خداهللويا ! مسيح در 
  و همه در همه اوست !  ،خدا در مسيح

  )  1854 – 1771جيمز مونتگمري ( 
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  پرستش الهي 
دس كتاب مق .پرستش نمودن او اشتباه نيست ،اگر عيسي خدا است

ش اچنان كه نمونهدهد كه نه تنها پرستش مسيح ممكن است ( آنتعليم مي
بايست يبلكه م ،بينيم )بعد از رستاخيز مسيح از مردگان مي ،را در داستان توما

چنين ستايش و پرستشي از آسمان هميشه متوجه او است و در  .او را پرستيد
گان جميع فرشت« حكم شده است كه  ،مسيحكتاب مقدس در رابطه با عيسي

ر د .كنندها نيز چنين مي) و آن 6 :1عبرانيان » ( او را پرستش كنند  ،خدا
به آواز بلند « آسمان كرورها كرور و هزاران هزار بر گرد تخت او ايستاده و 

مستحق است بره ذبح شده را كه قوت و دولت و حكمت و توانايي  :گويندمي
اين فرشتگان در روي  .) 12 :5مكاشفه » ( و اكرام و جالل و بركت را بيابد 

مر او را كه ما را «  :ودزمين به قوم مسيح خواهند پيوست و اعالن خواهند نم
و ما را نزد خدا و پدر  ،نمايد و ما را از گناهان ما به خون خود شستمحبت مي

 » (او را جالل و توانايي باد تا ابداالباد آمين  ،خود پادشاهان و كهنه ساخت
   .) 6 – 1:5مكاشفه 

«  ،دارندبه جهت همين پرستشي كه مسيحيان به مسيح عرضه مي
 ،پرستندها مسيح را ميآن .) 2 :1اول قرنتيان » ( اند انده شدهبراي تقدس خو

چنان كه هم ،همه پسر را حرمت بدارند« چون كه ارادة خدا بر آن است كه 
كسي كه به پسر « توانند فراموش كنند كه و نمي» دارند پدر را حرمت مي

 ،) 23 :5يوحنا » ( بر پدري كه او را فرستاد احترام نكرده است  ،حرمت نكند
ف پدر را هم ندارد و كسي كه اعترا ،كسي كه پسر را انكار كند« كه و ديگر اين

   .) 23 :2اول يوحنا » ( پدر را نيز دارد  ،به پسر نمايد
 دعاي خود را به حضور ،بدين سبب است كه استيفان در لحظه مرگش

بدين سبب  .) 60 – 59 :7كرده به آسمان عرضه نمود ( اعمال مسيح صعود 
 دارد و از ديگراناست كه پولس رسول دعاي خود را به حضور مسيح عرضه مي

؛ دوم  14 – 12 :10خواهد كه چنين كنند ( به عنوان مثال روميان نيز مي
؛  16 :2) و او را كانون ايمان خود به شمار آورند ( غالطيان  8 :12قرنتيان 

 ،بدين سبب است كه تا جهان پايدار است .) 8 :3؛ فيليپيان  15 :1افسسيان 
س ( القدچنان كه در نام پدر و روحآن ،گيرندتعميد مي ،نوايمانان در نام پسر

 فيض ،بدين سبب است كه پولس رسول در دعاي بركت خود .) 19 :28متي 
براي  ،القدسهمراه با محبت خدا و شراكت روح ،مسيح راخداوند عيسي
همانند پدر  ،خداوند عيسي مسيح .) 14 :13طلبد ( دوم قرنتيان شنوندگان مي

   .خدا است ،القدسو روح
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ولي در عين حال هستند مردان و زنان فراواني كه از پرستش مسيح  

ر است بهت –به همان ترتيب كه خيل عظيمي از فرشتگان  ،كنندخودداري مي
ي نامي مسيح دارا .باشندكه با مسيح در ضديت آشكار مي –بگوييم شاطين 

اين نام را  ،هاولي آن ،) 9 :2فيليپيان » ( هاست فوق از جميع نام« است كه 
ها عظمت مسيح به هر حال روزي خواهد آمد كه تمام زبان .كنندتصديق نمي

ولي اين مورد بدين معني نيست كه همة مخلوقات نجات  .را اقرار خواهند نمود
تمام مخلوقات چه بخواهند و چه  .هيچ چيزي فراتر از حقيقت نيست .يابندمي

 .اش خواهند ناميدنخواهند براي اطاعت از مسيح متحد شده و او را به نام الهي
ر كند اهر زباني اقر« كه فرماني خدايي اين مورد را قطعي ساخته مبني بر اين

 .) 11 :2فيليپيان » ( خداوند است براي تمجيد خدايي پدر  ،مسيحكه عيسي
 ،اند در تأييد حقيقت محض خدا بودن مسيحتمام مخلوقاتي كه تا كنون زيسته

  .يك صدا خواهند بود
  

  يك مشكل عمومي
- تعليمات پولس در رساله به فيليپيان به اندازه كافي متقاعد كننده مي

ولي بخش ديگري از رساالت او كه مربوط به اتفاقاتي است كه در پايان  .باشد
جا مشكل از آن .مردم را دچار مشكل بزرگي كرده است ،شودجهان واقع مي

آيد مسيح مادون پدر و به نوعي كمتر از شود كه چنين به نظر ميشروع مي
 :خوانيميباشد كه ممي 28 – 22 :15بخش مورد نظر اول قرنتيان  .خدا است

 .در مسيح نيز همه زنده خواهند شد ،ميرندگونه كه در آدم همه ميزيرا همان« 
 ،وبه هنگام آمدن ا ،و بعد :نخست مسيح كه نوبر بود :اما هر كس به نوبة خود
پس از  گاه كهيعني آن ،سپس پايان فرا خواهد رسيد .آنان كه متعلق به اويند

زيرا  .پادشاهي را به خداي پدر سپارد ،وييبرانداختن هر رياست و قدرت و نير
د از دشمن آخر كه باي .حكم براند ،او بايد تا زماني پا بر همة دشمنانش بگذارد

»  .همه چيز را زير پاهاي او نهاد« زيرا خدا  .مرگ است ،ميان برداشته شود
اما روشن است  ،زير پاهاي او نهاده شد» همه چيز « شود اما وقتي گفته مي

 .گيرددر بر نمي ،كه اين خودِ خدا را كه همه چيز را زير پاهاي مسيح نهاد
خودِ پسر نيز مطيع آن كس خواهد شد  ،هنگامي كه همه چيز مطيع او گرديد

  »  .تا خدا كل در كل باشد ،كه همه چيز را زير پاهاي او نهاد
بايد  .ل نماييماندكي تأم ،گيري كنيمكه عجوالنه نتيجهقبل از اين

كاري بر سر الوهيت مسيح جا سازشمتوجه بود كه تعليمات پولس در اين
 31 به مسيح ( آيه» خداوند « با دادن عنوان  ،پولس در اين تعليم خود .نيست
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 59 – 57,  47كه اين قسمت را به پايان ببرد ( آيات ) و تكرار آن قبل از اين

قع در وا .وهيت مسيح منتفي نموده استامكان هر گونه سازش را بر سر ال ،)
 »آدم « نويسد مانند به او ميكه راجع» خداوندي « گويد كه او مصرانه مي

 47آيه » ( خداوند است از آسمان « بلكه او  ،داراي منشاء زميني نبوده است
  انسان شده است !  ،خدا ،به كالمي ديگر ،)

بايد به خاطر  ؟گيريماي ميحال از اين متن كه خوانديم چه نتيجه
خواهد تعليم دهد كه كل روند نجات به طريقه بسيار داشته باشيم كه پولس مي

 ،گرچه خداوند عيسي .پذيردشفافي با خداي پدر آغاز و با خداي پدر پايان مي
خداي  .كندولي به اختيار خودش عمل نمي ،) 28مسيح و پسر خدا است ( آيه 

پسر كسي است كه توسط او روند نجات مطرح و خداي  ،پدر مبتكر نجات است
ود شزنده مي ،ميردمي ،آيدبراي تحقق اين امر او به صورت انسان مي .شودمي

و در رجعت دوم خود تمام دشمنان خدا را كه سر  .كندو به آسمان صعود مي
 چه را كه مأمور اجرايو سپس آن ،كندنابود مي ،اندبه شورش عليه او برداشته

جا كه تحصيل نجات و غلبه بر شيطان مد تا آن .تكميل خواهد نمود ،هآن بود
چه كه بر عهده او است گزارش كارها به پدري است كه او را ان ،نظر است

فرستاده و پدر همه چيز را به او خواهد سپرد و مشاهده خواهد شد كه فاتح 
ديگر شيطاني در كار نخواهد بود و هيچ  .اصلي اين روند خدا است نه شيطان

خدا همه چيز در همه چيز  .مخلوقي در جهان نخواهد بود كه مطيع خدا نباشد
مسيح به اختيار  ،توسط مسيح انجام داد ،چه خدا انجام دادولي آن .خواهد شد

 .بلكه براي پدري كار كرد كه او را مأمور كرده بود چنين كند ،خود كار نكرد
باشد و كاري كه حساس نخواهد نمود كه فاتح اصلي خودش ميپس چنين ا

بنابراين وقتي مسيح همه چيز را مطيع  .انجام داده ربطي به خداي پدر ندارد
اين مورد  .گرددشود و با او متحد ميخودش نيز مطيع خدا مي ،خدا گردانيد

ن دومسيح ب .روشن خواهد نمود كه كار مسيح به تنهايي انجام نگرفته است
هر چه تحقق يافته توسط نظمي ناگسستني  .مراجعه به پدر كاري انجام نداد
ر اگر تصور كنيم كه خداي پس .انجام شده است ،در ميان سه شخصيت تثليث

 در قبالً .ايممرتكب اشتباهي فاحش شده ،به نوعي كمتر از خداي پدر است
ر گجه بيانپسر از پدر به هيچ وهمين كتاب مشاهده كرديم كه تولد ازلي 

وجود نظم در الوهيت به مفهوم وجود  .مادون بودن او نسبت به پدر نيست
 .تفوّق كسي بر كسي در الوهيت به مفهوم برتري نيست .سلسله مراتب نيست

ه تفصيل ب» يگانگي در تثليث « به اين موضوع در كتاب اول همين مجلد راجع
 رجوع مجدد ،ه تثليث نيستجا كه كتاب حاضر در مورد آموزام و از آننوشته



 راز تثليت                                                                                           129   

 
ولي ضروري است كه بر روي رابطه ازلي بين پدر و  .به آن كتاب الزم است

پسر تأكيد گردد و گفته شود كه اين رابطه به هيچ وجه به معني آن نيست كه 
قطعاً نظم دروني الوهيت در طريقي كه خدا  .يكي مهتر است و ديگري كهتر

هميشه توسط پسر انجام  ،دهدپدر انجام مي چهآن .يابدتجلي مي ،كندكار مي
گرچه او به  ،كند و نه از سوي خودمسيح به صورت واسطه عمل مي .دهدمي

د اما باي .ذهن فاني و محدود ما قادر به درك اين راز نيست .نوبة خود خدا است
ست اين ا .تري در اين اصل وجود نداردتر و بزرگبه خاطر بسپاريم كه كوچك

   .دهده كتاب مقدس ميتعليمي ك
در  ،چه مسيح انجام دادبه هر حال هرگز نبايد فراموش كنيم كه آن

او در بطن مريم چون انسان شكل گرفت و امروز و  .قالب انسان انجام داد
اين مورد را در بخش دوم اين كتاب مورد  .ماندبراي هميشه انسان باقي مي

اين حقيقت در بررسي بخشي كه  ولي به ياد داشتن .مطالعه قرار خواهيم داد
 ،ددهاي كه گزارش كارها را به پدر ميواسطه .در پيش است بسيار مهم است

تواند در حضور خدا آيا كسي مي .شأن با پدر استهر چند هم ،انسان است
 ،ر كنيماگر چنين فك ؟باشد ،انسان –حتي اگر او خدا  ،ولي مطيع او نباشد ،باشد

مان خواهد نمود و مطمئناً كشمكشي ذهني اين بخش توليد اشكال ذهني براي
گونه پولس چه .مان در ما به وجود خواهد آمددر رابطه با الوهيت نجات دهنده

يح مال مستواند با اطمينان تمام تأكيد نمايد كه دشمنان سرانجام پايمي
   ؟اشداگر او به هر طريقي كمتر از خودِ خدا ب ،خواهند شد
  

  لزوم الوهيت او 
بر ما آشكار شده كه كتاب  ،زمان با اتمام بخش اول اين كتابهم

ماني ما نيز با شاد .دهدمقدس قطعاً به الوهيت مسيح پرداخته و آن را تعليم مي
گاه كه در آن ،او خدا بود ،او است خداي ازلي :كنيماين حقيقت را تكرار مي

ه گزار باشيم كقدر بايد سپاسچه .او خدا است حال و تا ابداالباد ،ميان ما بود
 .اين حقيقت در كالم خدا آشكار است ! نجات ما بر اساس اين حقيقت است

و نه ا .ماندبايست مرده و در قبر مياينك مي ،بوداگر عيسي كمتر از خدا مي
«  :ويدنست بگتوابلكه خداي كامل و انسان كامل بود و مي ،صرفاً يك انسان

نهم تا آن را باز دارد كه من جان خود را مياز اين سبب پدر ما را دوست مي
ولي  ،تواند جان خود را بدهديك انسان صرف مي .) 17 :10يوحنا » ( گيرم 

ن براي مقرر شد .بايد چيزي بيشتر از انسان باشد تا جان خود را باز پس گيرد
د بايميرد مياين صورت كسي كه مي در .مردن و در عين حال غلبه بر مرگ
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اي امروز نجات دهندة زنده ،خدا نبود ،مسيحاگر خداوند ما عيسي .خدا باشد

و به  بوديمهنوز هم اسير در گناهان خود مي .برديمنداشتيم و راه به جايي نمي
نديشيم اآييد به زندگي و مرگ او بيولي بي .رفتيمسرعت رو به فناي ابدي مي

ريعت تواند مطيع كامل شچه كسي جز خدا مي .رستاخيزش تكميل گرديدكه با 
ون او چ ؟خدا باشد و سپس به صورت بره قرباني براي تمامي بشريت بميرد

برترين ارزش است و تكافوي كفاره گناهان چه را كه داراي خدا بود توانست آن
ت الزم براي اگر او خدا نبود و فاقد كفاي .عرضه نمايد ،جهان را داردتمامي 

نهايت خدا را طي چندين ساعت توانست غضب بيگونه ميچه ،بودقرباني مي
اي را كه تواند جريمهچه كسي جز خداي نامحدود مي ؟در جلجتا تحمل كند

   ؟بپردازد ،خدا مقرر نموده
ولي آمدن او در قالب انسان  ،خدا خودش براي آمرزش ما به جهان آمد

 .الزمه نجات ما است ،بود و انسان بودن نجات دهندة ما همانند الوهيت او
   .روي تفكر و ستايش ما به سوي اين حقيقت است

  ،توانيمما هرگز نمي ،عيسي
  بپردازيم ! ،چه را كه به محبت تو مقروضيمآن

   ؟توانيم انجام دهيمبه ما بگو چه مي
   .تو بادشكر ما نثار 

   .از آن تو باد ،تمامت ما ،هاي مادل
  .باشد كه بپذيري ،اي ناچيزهديه

  
  )  1795 – 1727ساموئل استنت ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 راز تثليت                                                                                           131   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بخش دوم
  عيسي ـ انسانيت او

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 راز تثليت                                                                                           132   

 

  فصل چهارم
  وعده آمدن يك انسان

  
در طول زندگي  ،مسيح از ازل خدا بودهديديم كه خداوند ما عيسي

در بخش دوم  .خدا بوده و حال تا به ابد خدا است ،اش در جسم انسانزميني
تا  ،شد انسان ،خواهيم به اين حقيقت بپردازيم كه پسر ازلي خدااين كتاب مي
او در دو طبيعت  .چنان انسان است و همواره انسان خواهد بودبه امروز هم

   .هم خدا و هم انسان است ،متمايز
القدس در رحم مريم باكره قرار وند ما تا زماني كه به قدرت روحخدا

ين كه در جسم انسان به اولي حتي قبل از اين .جسم انساني نيافت ،نگرفت
روشن بود كه پسر خدا يك روز طبيعت انسان را بر خود خواهد  ،آيدجهان بي

ظاهر  نعمالً چندين بار به صورت انسا ،در واقع قبل از جسم گرفتنش .گرفت
   .شد

  
  فرشته خدا 

توان به سادگي اين موضوع را با نقل يك يا دو متن از عهد عتيق نمي
براي نشان دادن اين حقيقت الزم است مقايسه دقيقي بين متون  .اثبات نمود

   .متعدد كتاب مقدس به عمل آوريم
نخست بايد به متوني از كتاب مقدس رجوع كنيم كه  ،براي شروع

با مطالعه اين متون كامالً روشن  .شده است» فرشته خداوند « صحبت از 
در واقع خود خدا است و در عين حال چنين » فرشته خداوند « شود كه اين مي
«  يا» آورپيام« به معني » فرشته « كلمة  .نمايد كه با خدا تمايز داردمي

هوه كسي كه توسط ي« يعني » فرشته خداوند « باشد و عبارت مي» ده فرستا
  »  .فرستاده شده است

گونگي فرار هاجر از نزد آبرام و ساره نوشته چه 13 – 7 :16در پيدايش 
 به ،به هاجر فرمان داد» فرشته خداوند « خوانيم كه جا ميشده است و در آن

صحبت كه خود خداوند با هاجر  در آيات بعد روشن شده .اش بازگرددخانه
) به او  بينيتو خدايي هستي كه مي» ( اَنت ايل رئُي « نموده و هاجر با گفتن 

كسي كه توسط خدا فرستاده شده بود و كسي كه در پيش  .پاسخ داده است
  .غير از خود خدا نبود ،چشمان هجر ظاهر شد

ت ممري داش ابراهيم نزد چندي بعد مالقاتي با فرشتة خداوند در دشت
مرد  ،آيه دوم مخصوصاً تأكيد دارد كه مالقات كنندگان .) 18( پيدايش باب 
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خود خداوند  ،مشخص نموده كه مالقات كننده 14 – 13و  1ولي آيات  ،بودند

خود را مطرح نمود ( آيات ابراهيم او را شناخت و تقاضاي ( دعاي )  .بوده است
اين  .كردبود و او را خدا خطاب مياو در حضور انساني ايستاده  .) 23 – 22

ه ابراهيم اي كفرشته .آخرين باري نبود كه ابراهيم فرشتة خداوند را مالقات كرد
 – 11 :22كسي جز خدا نبود ( پيدايش  ،را از كشتن پسرش اسحاق منع نمود

«  يعني» يهوه يري « ابراهيم نام آن مكان را كه فرشته ظاهر شده بود  .) 15
و بدين ترتيب بار ديگر او به روشني  ،) 14ناميد ( آيه » كند ه ميخداوند آماد

«  :اي دادفرشته به او وعده .هويت مالقات كنندة آسماني را تشخيص داد
كسي را كه خداوند  .) 16آيه .. » ( .خورمبه ذات خود قسم مي ،گويدخداوند مي
  خود خداوند بود ! ،فرستاده بود

عهد عتيق به فرشته شده است و در هر مورد اشارات فراوان ديگري در 
 ،آور خدا كه مخصوصاً گفته شده به شكل انسان استمشخص شده كه پيام

بود كه در ميان بوتة فروزان با موسي » فرشته خداوند « اين  .خود خدا است
و در ادامه  .) 6 :3خروج .. » ( .من هستم خداي پدرت«  :صحبت كرد و گفت
« صداي فرشته  .) 14آيه » ( كه هستم هستم آن«  :دنام خود را فاش نمو

اي كه يعقوب را هدايت آن فرشته .) 31 :7بود ( اعمال » خطاب از خداوند 
همان خدا است و همان خداوند  ،) 16 – 15 :48كرد و بركت داد ( پيدايش 

 :13 خراميد ( خروجاسرائيل در هنگام كوچ از مصر مياست كه پيشاپيش بني
د شواين فرشته خداوند است كه دو بار در سفر داوران ظاهر مي .) 19 :14؛  21

؛  16,  14 ،12 – 11 :6كند ( داوران و هر بار خود را به عنوان خدا آشكار مي
كنيم كه ظهور او به صورت يك اما در هر بار مشاهده مي .) 22,  9,  3 :13

«  ،) 11 :6داوران » ( نشست « و خوانيم كه اكه ميچون ،مرد ( انسان ) بوده
 ،در هر دو مورد .) 6 :13بود ( داوران » منظر « ) و داراي  14 :6» ( نظر كرد 

برايش  كردندآن فرشته چنان شبيه انسان بود كه كساني كه او را مالقات مي
كسي كه از او با عنوان  .) 23 – 15 :13؛  22 – 19 :6آوردند ( داوران غذا مي

خدا بود كه توسط  ،) 10,  6 :13ياد شده ( داوران » آن مرد « و »  مرد خدا« 
تواند باشد جز پسر ازلي خدا قبل خدا فرستاده شده بود ! پس او چه كسي مي

بني م ،عهد عتيق در تأييد ماهيت اين شخص ظاهر شونده ؟از جسم گرفتنش
 .ستكرده اهاي مختلفي استفاده كه او كسي كمتر از خدا نيست از راهبر اين

گفته  ،رفتبه عنوان نمونه در روياي مشهور يعقوب و نردباني كه به آسمان مي
خداي  ،من هستم يهوه :گويددر حال خداوند بر سر آن ايستاده و مي«  :است

بينيم بدين ترتيب مي .) 13 :28پيدايش .. » ( .و خداي اسحاق ،پدرت ابراهيم
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 ،ندكه يعقوب رؤياي خود را تشريح ميبار ديگر وقتي ك .كه يعقوب خدا را ديد

و فرشته خدا در خواب به من «  :دهدخدا را تشخيص مي ،از بيانات فرشته
بدين ترتيب  .) 13 – 11 :31پيدايش .. » ( .ئيلمن هستم خداي بيت :گفت

وده كمتر از خدا ب ،اي كه يعقوب ديدهكه فرشتهاي مبني بر اينهرگونه ايده
   .گرددكامالً باطل مي ،است

يعقوب تنها ماند و مردي با وي تا طلوع «  :خوانيميك بار ديگر مي
هويت اين مرد مستقيماً براي ما  .) 24 :23پيدايش » ( گرفت فجر كشتي مي
آن « دهد كه كه يعقوب به زبان خود شهادت ميتا اين ،شودمشخص نمي
» د رو ديدم و جانم رستگار شبهرا روزيرا خدا  :گفت ،فنيئل ناميدهمكان را بيت

 يعقوب با مردي ،كه مسيح جسم بگيردها قبل از اينمدت .) 30 :32( پيدايش 
ر او غالب او با فرشته كشتي گرفت و ب ،كشتي گرفت كه تبديل به خدا شد ! بله

 ولي يعقوب از او تقاضاي ،گاه فرشته از او درخواست كرد كه رهايش كندآن ،آمد
جا ينفنيئل ديده بود و در ااو قبالً فرشته را در بيت .بركت نمود تا او را رها كند

 4 :12ك هوشع  .يهوه صبايوت است ( ر ،گويد كه آن فرشته خداوندبه ما مي
به همين ترتيب وقتي كه شريعت خدا در كوه سينا به قوم اسرائيل داده  .) 5 –
 39,  36,  33 :4ا صداي بلند و زبان انساني سخن گفت ( تثنيه خود خدا ب ،شد

بر كوه سينا نازل شده با ايشان از آسمان تكلم نموده و احكام راست و «  .)
   .) 13 :9نحميا » ( شرايع حق و اوامر و فرايض نيكو  را به ايشان دادي 

 ،دكند صدايي كه با قوم اسرائيل صحبت كرعهد عتيق صراحتاً بيان مي
صراحتاً آمده كه  ،در عهد جديد نيز در دفاعيه بزرگ استيفان .صداي خدا بود

ا است كه در كوه سين» اي آن فرشته« صداي  ،آن صدايي كه به گوش رسيد
ماند ديگر جاي هيچ شكي باقي نمي .) 38 :7با موسي صحبت كرد ( اعمال 
 7 :63اشعيا » ( وي .. و فرشتة حضور .« .باشدكه فرشته خداوند خود يهوه مي

   .) كسي جز خداوند نيست 9 –
  

  هويت فرشته 
با مدارك موجود كه  ؟حال وظيفة ما در مقابل اين مستندات چيست

پس  .نقل كرديم بدين نتيجه رسيديم كه خدا در هيئت انسان ديده شده است
خدا « ه كتوانيم ربطي به اين مورد و تعليم عهد جديد مبني بر اينگونه ميچه

 وقتي سئوالپاسخ  ؟) پيدا كنيم 18 :1يوحنا » (  ...را هرگز كسي نديده است
خدا را هرگز كسي «  :گويدچون آيه مي ،شودآيه را تماماً بخوانيم روشن مي

»  .همان او را ظاهر كرد ،اي كه در آغوش پدر استپسر يگانه ،نديده است
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منظورش اين است كه هيچ كس  ،گويد هيچ كس خدا را نديدهوقتي يوحنا مي

«  :نيز تأييد شده است 46 :6اين موضوع در يوحنا  .خداي پدر را نديده است
چشم  .هيچ كس خداي پدر را نديده است.. » .كه كسي پدر را ديده باشدنه اين

 كسي ،اند! خدايي كه ظاهر شده و او را ديدهانسان قادر به ديدن خدا نيست 
(  »پدر مرا فرستاده است «  :كسي است كه گفتاو  .نيست جز خداي پسر

كسي كه توسط خدا فرستاده شده و  ،يكي هست كه خدا است .) 36 :5يوحنا 
پسر ازلي خدا بارها در هيئت انساني  .بود» فرشته خداوند « او كسي است كه 

   .ظاهر شده است ،كه طبيعت انساني بر خود بگيردها قبل از اينمدت
مسيح بوده در واقع ظهور خداوند عيسي ،رويت خداهر ظهور قابل 

هيچ  .) 6 :4جالل خدا فقط از سيماي او متجلي است ( دوم قرنتيان  .است
كس نبايد چنين فكر كند كه چون خداي پدر را نديده چيزي را از دست داده 

من و پدر يك «  :داردمسيح در مقابل جهان ايستاده اعالم ميعيسي .است
پس  .پدر را ديده است ،كسي كه مرا ديد« ) ؛  30 :10حنا يو» ( هستيم 

؛ خطاب به  9 :14يوحنا »  (  ؟گويي پدر را به ما نشان دهگونه تو ميچه
   .يكي از رسوالن ) ،فيليپس

دوباره به خاطر آوريم زماني كه اشعيا يهوه را با تمام جاللش ديد و با 
او همان  .چاره ديدير و بيخود را بسيار حق ،ديدن آن قدوسيت تام و تمام

را مقايسه كنيد  12 – 1 :6مسيح بود كه اشعيا ديده بود ( اشعيا خداوند عيسي
 به شكل ،خدايي كه اشعيا در آن روياي پرشكوه ديد .) 41 – 39 :12با يوحنا 

ر هاي رداي او معبد را پانسان بود ! او بر تخت پرشكوهي نشسته بود و دنباله
شايد فكر كنيم كه اين رويا تفاوت چنداني با روياي موسي و هارون  .كرده بود

خداي اسرائيل را ديدند و در حضور « گاه كه آن ،اسرائيل نداردو رهبران بني
ولي چرا بايد خدا كه هستي او  .) 11 – 9 :24خروج » ( او خوردند و نوشيدند 

م در عهد عتيق آن ه ،خود را از طريق پسرش در شكل انساني ،نامرئي است
   ؟متجلي سازد

  
  آمدن در هيئت انسان 

پاسخ اين است كه ما بايد ظهور جسماني مسيح پيش از آمدنش به 
اي از آمدن قطعي او به صورت انسان در صورت انسان به اين جهان را طليعه

   .ميان قوم خود بدانيم
به  .اين تعليم با بررسي تعدادي از آيات عهد عتيق تأييد شده است

فرستد خوانيم يهوه كسي را ميمي 11 – 10 :2عنوان نمونه در كتاب زكريا 
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-دهفهمي» فرشته خداوند « چه حال در مورد با توجه به آن .كه او نيز يهوه است

د جا يك مورولي در اين .اي مشخص استالعادهماهيت چنين گويش فوق ،ايم
خداوندي كه فرستاده شده  ،در اين متن از كتاب زكريا .بدان افزوده شده است

توجه داشته باشيد وقتي »  .شودساكن مي« دهد كه در ميان قوم خود وعده مي
پس از نظر منطقي چنين  .به صورت انسان ظاهر شد ،يهوه بر قومش ظاهر شد

باز هم به صورت  ،آيدموردي قابل پذيرش نيست كه وقتي به ميان ما مي
 هنوز مسيح جسم انسان ،نوشتت را ميوقتي زكريا اين جمال ؟آيدانسان بي
تي زكريا وق .هاي او آشكار استاي در نوشتهولي انتظار چنين واقعه .نگرفته بود

ي مرد« با صراحت و قدرت تمام از شبان يهوه نوشت كه يهوه صبايوت او را 
راه آمدن او را  ،) توصيف نموده بود 7 :13زكريا » ( دوش من است كه هم

پطرس وقتي كه نوشت انبياي عهد عتيق مكاشفاتي را كه در آيا  .آماده نمود
 ك اول .( ر ؟اين آيه را ديده بود ،كردندمورد آمدن مسيح بود كامالً درك نمي

 ،يا خير ،خواه زكريا موضوع نبوت خود را فهميده باشد .) 11 – 10 :1پطرس 
اولين قدم در  .كامالً روشن است ،خوانيممفهوم نبوت او براي ما كه آن را مي

ن اين در بيا .ظهور پسر خدا به صورت انسان با انسان شدن وي به كمال رسيد
هاي طلوع «قبل از او ميكاي نبي از كسي نوشته بود كه  .مفهوم زكريا تنها نبود

ي آيد و بر اسرائيل پادشاهلحم ميكه از بيت» او از قديم و از ايام ازل بوده است 
يهوديان به درستي فهميده بودند كه اين نبوت در  .) 2 :5خواهد كرد ( ميكا 

؛  8 – 1 :2ك متي  .شود ( رلحم متولد ميمورد شخصي است كه در بيت
ولي چيزي كه كامالً از آن غافل مانده بودند خداوند جالل را  .) 42 :7يوحنا 

 .ودب ها پنهانبينيم حقيقت از نظر آنچنان كه ميآن .كردندآزار و مصلوب نمي
) ولي يهوديان  40 – 39 :5كتب مقدس به مسيح شهادت داده بودند ( يوحنا 

ر بنابراين ناگزي .نه معني آن شهادت را فهميده بودند و نه معني قدرت خدا را
   .) 29 :22در جهل خود باقي ماندند و به سوي مسيح نيامدند ( متي 

 آمدن مسيح اشعيا نيز از .زمان با رسالت اشعيا بودرسالت ميكا هم
موعود خبر داد و در واقع بيشتر از هر نويسنده ديگر در عهد عتيق درباره مسيح 

باكره  «ي نوشته بود كه از » پسر « قبالً خوانديم كه او دربارة  .مطلب نوشت
 گويي مبينگونه آن پيش) و گفتيم كه چه 14 :7( اشعيا متولد خواهد شد » 

ولي حال بايد متوجه اين موضوع باشيم كه نبوت  .الوهيت مسيح موعود است
 اين نبوت با نبوت بعد .متولد خواهد شد» خدا « اشعيا حاكي از اين است كه 

جليل را با قدوم خود ميارك  ،دهد كه مسيح موعودشود و نشان ميكامل مي
او خداي  .را با انوار روحاني حضور خود منور خواهد ساختجا خواهد نمود و آن
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آمدن او  ،با اين وجود .ر مطلق خواهد بود كه بر تخت داود خواهد نشستقاد

 – 14 :4؛ متي  7 – 1 :9به اين جهان به صورت يك نوزاد پسر بود ( اشعيا 
 .انگيزي بود كه توسط قدرت خدا در شرف وقوع بوداين حركت حيرت .) 16

ها به اين آموزهتمام ها را در هيئت انسان ديدار نمايد ! خدا بر آن شد انسان
كه بگوييم قصور يهوديان از اي نداريم جز اينقدري روشن هستند كه چاره

متوني كه ما در كتاب  .ها داشته اشتريشه در كوري روحاني آن ،فهم آن
- ها را مييهوديان به خوبي آن .ها رجوع كرديم مبهم نيستندمقدس به آن

عود ها منتظر مسيح موآن .گوينددانستند ولي متوجه نبودند كه انبيا چه مي
اب انگيز كتگاه تأكيد اعجابها هيچآن .ولي نه مسيحي كه خدا باشد ،بودند

كه خدا بايد متولد شود و به صورت انسان به ميان مقدس را مبني بر اين
   .درك نكردند ،آيدها بيانسان

هرگز به  ،مطرح نمود 44 – 43 :22ي كه خداوند در متي سئوالآيا 
دانستند اين بود ها از مسيح موعود ميچه آنآن ؟ها خطور كرده بودمخيله آن

را مربوط به مسيح  110ها مزمور همة آن .كه او پسر داود و از نسل او است
 اظهارات ،داشتاگر توافقي جهاني در اين مورد وجود نمي .دانستندموعود مي
ولي  .بودفاقد قدرت و اعتبار مي 17 :7و  6 :5نامه به عبرانيان در نويسنده 

- گونه داود ميچه ،بوداگر مسيح از نسل داود مي .نوشتة داود بود 110مزمور 

ري جا است كه اين نسل بشبنامد؟ البته پاسخ در اين» خداوند « توانست او را 
خدا بر آن شده بود تا به صورت انساني از نسل داود به  .الهي خواهد بود ،داود
ح و تصويري صري ،اين اشاره به آمدن پسر جسم گرفته خدا .آيدجهان بياين 

ولي يهوديان متوجه آن  ،تواند آن را درك كندروشن است كه هر كسي مي
آيا  ،را بفهمند 110ها نتوانستند آن حقيقت مندرج در مزمور اگر آن .نشدند
گر م ؟درك كنند ،خواندندتوانستند مفهوم مزمور دوم را كه غالباً آن را ميمي

 ،گفت كسي كه در آسمان استها ميغير از اين است كه اين مزمور به آن
 «و » پسر « هماني كه  ،پادشاه ( انسان ) خود را بر زمين نصب خواهد كرد

مگر غير از اين است كه اين  .) 12 – 10,  7 – 6 :2( مزمور  ؟است» قدوس 
چرا  ؟منزلة خدمت به خدا است گفت خدمت به پسر خدا بهها ميمزمور به آن

ا به ها رها نتوانستند از اين مزمور اين حقيقت روحاني را درك كنند كه آنآن
سوي آماده شدن براي يك مسيح الهي كه انسان واقعي خواهد بود هدايت 

   ؟نمايد
ها نبوت مالكي نبي را نشنيده بودند كه مگر آن ،هاعالوه بر اين نبوت

با آن نبوت بر عهد عتيق نقطه پايان نهاد و در مدت چهار قرن فاصله بين 
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آيد و بي دهندهنام يحيي تعميدكه شخصي بهتا اين ،عهدين پژواك افكنده بود

   ؟بدان اشاره كند
اينك من رسول خود را خواهم «  :مالكي صادقانه كالم خدا را نوشت

و خداوندي كه شما  ،تاد و او طريق را پيش روي من مهيا خواهد ساختفرس
يعني آن رسول عهدي  ،ناگهان به هيكل خود خواهد آمد ،باشيدطالب او مي

 »آيد ! قول يهوه صبايوت اين است هان او مي ،باشيدكه شما از او مسرور مي
بخش نبوت  تمامي قوم اسرائيل در مواجهه با تحقق اولين .) 1 :3( مالكي 

بايست با تمام وجود منتظر مي ،مالكي در رابطه با آمدن يحيي تعميد دهنده
 9 – 1 :1بختانه چنين هم شد ( مرقس شدند و خوشآمدن مسيح موعود مي

اً كسي كه غالب .عهد بود» رسول « يا » فرشته « آمدن  ،كه اتفاق بعد) چون
دن در ميان قوم اسرائيل و عمالً در شرف آم ،شده بودبه صورت انسان ظاهر 

 «كه توانست داشته باشد جز اينمالكي چه منظوري مي .معبد خودش بود
هي است بدي ؟آيدبايد در جسم و به صورت انسان به معبد خود بي» فرشته خدا 

پس چه لزومي داشت كه  ،كه رسول ياد شده در اين آيه يك انسان بود
   ؟خداوندي كه در طلبش بودند چيزي غير از انسان باشد

  
  انسان واقعي

اين آيات كه تأكيد بر انسان بودن خداي موعود و خدا بودن انسان 
اگر  .تنها آيات مربوط به آمدن مسيح موعد در عهد عتيق نيستند ،موعود دارند

ريافت د« م انبياي باستاني به عقب برگرديم به روشني خواهيم ديد كه تما
گونه زمان است كه روح مسيح كه در ايشان بود از نمودند كه كدام و چهمي

د هايي كه بهچون از زحماتي كه براي مسيح مقرر بود و جاللي ،دادآن خبر مي
ها جزء به جزء آن .) 11 :1اول پطرس » ( داد شهادت مي ،ها خواهد بوداز آن

چنان كه آن ،هاچندين مورد از اين نبوت .سخن گفتنددر مورد مسيح موعود 
 ها حاكي از اينتمام اين نبوت .آشكار نمود كه شخص موعود خدا است ،ديديم

ها وييگهيچ يك از اين پيش .هستند كه شخص موعود انسان واقعي نيز هست
   .باشندحاكي از مفهوم ديگري غير از اين دو حقيقت نمي

ظهور او قبل از  ،گويي شدههور مسيح پيشآن چنان كه در مورد ظ
) و در پايان چهارصد و نود سال  10 :49بيرون رفتن عصا از يهودا ( پيدايش 

) و در ايامي كه  27 – 24 :9مقرر شده براي بازسازي اورشليم و معبد ( دانيال 
( الزم به ذكر  .) خواهد بود 1 :3؛ مالكي  9 :2حَجَّي  معبد دوم پابرجاست (

كه دورة ما بين صدور فرمان بازسازي اورشليم تا ظهور مسيح ( دانيال  است
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اگر تاريخ صدور فرمان بازسازي اورشليم  .باشدسال مي 483) معادل  25 :9

 26سال  ،افزاييمسال بدان بي 483قبل از ميالد را در نظر بگيريم و  457در 
و  تعميد يافتمسيح يعني همان سالي كه عيسي ،ميالدي حاصل خواهد شد

اين امر تحقق نبوت استثنايي و برجستة دانيال  .خدمت عمومي خود را آغاز كرد
نقل از راهنماي كتاب مقدس نوشته  .كندنبي را حتي با ذكر تاريخ ثابت مي

  .) 349هنري هَلي صفحه 
 :9؛  14 :7بايست تولد انساني را تجربه كند ( اشعيا مسيح موعود مي

 :22آميزي متولد شود ( مزمور ) و در شرايط حقارت 7 :17 ؛ 15 :3؛ پيدايش  6
 :23او بايد از قبيلة يهودا و خانوادة داود باشد ( ارميا  .) 2 :5؛ ميكا  12 – 9,  6
 :7بايست از دختري باكره متولد گردد ( اشعيا قبالً ديديم كه او مي .) 6 – 5

بايست مطيع او مي .) 1 :3گام آماده شود ( مالكي ) و راه توسط يك پيش 14
كه ) و سرانجام اين 10 – 6 :40شريعت خدا و كامالً مطيع او باشد ( مزمور 

دفن شود و براي مدتي كوتاه مقهور قدرت مرگ گردد ( اشعيا  ،بايست بميردمي
  ).  22؛  23 – 17 :118؛  11 – 9 :16مزمور ؛  53

ويي گبهترين نحو پبشبسياري از جزئيات مرگ او و وقايع بعد از آن به 
در ازاي سي  .) 9 :9او سوار بر االغي وارد اورشليم خواهد شد ( زكريا  .اندشده

سكه نقره او را به دشمن خواهند سپرد و بهاي آن سي سكه هم صرف خريد 
او را تازيانه  .) 13 – 12 :11گري خواهد شد ( زكريا مزرعة شخص كوزه

آب دهان بر او خواهند انداخت و وا را تحقير  ،شكنجه خواهند كرد ،خواهند زد
 18 :22بر رداي او قرعه خواهند افكند ( مزمور  .) 6 :50خواهند كرد ( اشعيا 

كلماتي كه بر صليب  .) 21 :69( مزمور سركه به او داده خواهد شد تا بنوشد  .)
اين چنان كه در آن ،) 1 :22گويي شده است ( مزمور بر زبان آورد دقيقاً پيش

ده گويي شهاي او نيز پيشنه شكستگي كه از جا در رفتن استخوان ،مزمور
هاي مصلوب ) در حالي كه آن زمان معمول بود استخوان 14 :22است ( مزمور 

؛  16 :22دست و پاي او را سوراخ خواهند كرد ( مزمور  .شدگان را بشكنند
جماعت  ،) 8 – 7 :22خند خواهند نمود ( مزمور او را ريش ،) 10 :12زكريا 

 ،) و در زمان مرگ 17 :22نظاره كنندگان بر او چشم خواهند دوخت ( مزمور 
بار ديگر يادآوري  .) 9 :53او در ميان شريران و دولتمندان خواهد بود ( اشعيا 

دهد كه ما را به اين نگرش سوق مي 11 – 10 :1كنيم كه اول پطرس مي
-نمي ،نوشتندكه دربارة مسيح موعود ميانبياي عهد عتيق تمامي چيزهايي را 

اما  ،دانها قابل تشخيص نبودههر چند تمام جزئيات قبل از وقوع آن .فهميدند
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رديد به اين حقيقت بزرگ تحداقل كساني كه چشم بينا و گوش شنوا دارند راجع

   .بلكه انساني واقعي خواهد بود ،نه روح ،آيدكنند كه وقتي مسيح بينمي
  
  ،ات مانام نجبه
  ،آييد ستايش كنيم و تمجيدش نماييمبي

   ،چه خدا از پيش در نظر داشتبراي آن
  .هابراي نسل اندر نسل انسان

  با صدايي رسا 
  .امروز او را بستاييم

  
  ،گنج شايگان ماست ،نام عيسي

  ،هايي فراتر از كالماو را بناميم با واژه
  ،بناميم ،با سرور ،او را با شادماني

  هاي خود را شاد سازيم دلگوش جان و 
  ،كراننام او را سراييم بي

   .او كه ما را از گناه و هاويه رهانيد
  

  ،گوينداين است نامي كه از او مي
  ،نوا چون نغمه موسيقي بر گوش جانخوش

  ،جويدشمي ،هر كه در طلب اين نام است
  ،جويدش در جوار خويشبخش و ميتسلي ،شيرين

  ،است هر كس در طلب غناي حكمت
  .شادي آسماني را خواهد يافت

  
  نامي متعال  ،عيسي

   ،فراسوي هر چه نام است
  حرمتي ياد شود گه با بيهر آن

  ،شرم بر دشمنانش باد
  ،گركنندگان نظارهشرم باد بر سكوت

  .هايشان لنگچشمانشان كور باد و پاي
  

  ،ستاييمبنابراين با عشق او را مي
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  ،دنام متبارك او هميشه ستوده با

  كهعيساي مقدس ! تمنا اين
  در راه آسمان  ،از اين لحظه به بعد

  هم صدا با فرشتگان 
  سراينده نام تو باشيم 

  ) 1866 – 1818ترجمه شعري از جان ميسون نيل ( 
   15با الهام از شعري مربوط به قرن                              
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  فصل پنجم
  انسان!اينك آن 

  
 .ان شدانس ،اش باز ايستدكه از منزلت خداييآنمسيح بيخداوند عيسي

چه در عهد عتيق در مورد او گفته شده بود تبديل به يك حقيقت تاريخي آن
شباهت انسان را به خود گرفت و در  ،انساني به خود گرفتاو طبيعت  .شد

  .عيسي ناصري :او نام انساني بر خود گرفت ،هيئت انساني آشكار شد
مردم گاهي صرفاً به جهت حفظ حرمت «  :لوئيس بركوف نوشته است

حفظ اين واقعيت و صحت  .كنندانسان بودن او را فراموش مي ،خدايي مسيح
سيار مهم ب ،اشهاي انسانيها و محدوديتانسان بودن عيسي با تأييد پيشرفت

يت قرار بگيرد كه انسانتوجه به جنبه الهي نبايد تا آن درجه مدنظر  .باشدمي
خواهيم به واقعيت و صحت حال در اين فصل مي»  .رنگ شودواقعي او كم

   .انسانيت عيسي بپردازيم
  

   مولود از باكره 
ون ليكن چ«  .پسر ازلي خدا از بطن مريم باكره وارد تاريخ انسان شد

خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زائيده شد و زير شريعت  ،زمان به كمال رسيد
  .) 4 :4غالطيان » ( متولد 

القدس در رحم مريم باكره او با قدرت روح .عيسي پدر انساني نداشت
- القدس بر مريم باكره نازل شد و قوت حضرتروح .) 20 :1نقش بست ( متي 

ود ( كسي جز پسر خدا نب بچة او مولود مقدسي بود كه .اعلي بر او سايه افكند
 ،ها پيش توسط اشعيا نبوت شده بودآبستن شدن باكره كه قرن .) 35 :1لوقا 

هاي مكرر با تولد عيسي وعده .) 23 :1؛ متي  14 :7اينك تحقق يافت ( اشعيا 
تحقق  ،كه يك روز قومش را ديدار نموده و نجات خواهد دادخدا مبني بر اين

 ،القدس در بطن مريم بدون دخالت عوامل انسانيروحالعاده عمل خارق .يافت
نشانه كامل و هماهنگ اين حقيقت بود كه شخصي كه بدين ترتيب متولد 

طبيعت انساني عيسي را از القدس كرد روحعمل .پسر ازلي خدا بود ،گرديد
گيري در شكم مادر تقديس نمود و او را از آلوده همان نخستين مرحله شكل

گوييم توانيم بما نمي .باز داشت ،ه تمامي نژاد بشر را آلوده كردهشده به گناه ك
- هداند كه چكس دقيقاً نميهيچ .گونه چنين كاري انجام دادالقدس چهكه روح

ته ولي بايد توجه داش .شودگونه آلودگي گناه از والدين به كودك منتقل مي
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بلكه در  ،دالقدس منحصر به لحظة تشكيل جنين نبوباشيم كه تقديس روح

   .) 14 :9؛ عبرانيان  34 :4سراسر زندگي مسيح ادامه داشت ( يوحنا 
فر به مسيح در سانگيز اولين وعدة راجعتولد مسيح از زن تحقق اعجاب

ود كه تولد مسيح از خدا مبين اين ب .پيدايش بود و به او طبيعت انساني بخشيد
سيح تولد م .اش نبودز هستياو داراي طبيعت الهي است و تولد او به منزلة آغا

در فصل دوم مشاهده كرديم كه او بعد از  .از زن چيزي از ارزش او نكاست
ر خدا و پس :متولد شدن و جسم گرفتنش نيز هماني بود كه پيش از تولد بود

ه او تبديل ب :ولي تولد زميني او حاوي چند عامل اضافي بود .شأن با پدرهم
او طبيعت انساني را بر خود گرفت و وارد تاريخ  .چيزي شد كه قبل از آن نبود

  .كه در گناه و فساد طبيعت انسان سهيم باشدبدون آن ،انسان شد
  

  انسان واقعي 
هرگز نبايد چنين تصور كنيم كه چون تشكيل جنين مسيح در شكم 

-يعيس .انيان بودنش هم ماوراءالطبيعه بوده است ،مادرش ماوراءالطبيعه بود
پس چون فرزندان در «  .ولي بدون گناه ،از ما انسان شدمسيح چون يكي 

چنان در اين هر دو شريك او ( مسيح ) نيز هم ،خون و جسم شراكت دارند
براهيم بلكه نسل ا ،نمايدگيري مي.. زيرا كه در حقيقت فرشتگان را دست.شد

بايست در هر امري مشابه برادران از اين جهت مي .نمايدگيري ميرا دست
   .) 17 – 14 :2عبرانيان » ( شود  خود

مندرجات انجيل به امور گذشته اشاره دارند تا ما را متوجه سازند كه 
طبيعت كامل انساني را نيز  ،گرچه خداي كامل بود ،مسيحخداوندمان عيسي

 ،ولي واقعيت اين است كه او موجودي بيش از يك انسان صرف بود .داشت
رواقعي چيزي غي .او نيز چون يكي از ما انسان بود .ولي انسان بودن او واقعي بود

   .او چون يكي از ما شد :كنيمدوباره روي اين مسئله تأكيد مي .در او نبود
به  نگارانكودكي كه انجيل ،يك كودك از يك دختر جليلي زاده شد

 23 :3؛ لوقا  17 – 1 :1نامه زندگيش را ثبت نمودند ( متي دقت تمام شجره
گرچه صدايي آسماني مژدة  .) 27 :7؛ نيز ر. ك يوحنا  23 :13؛ اعمال  38 –

قا لحم داد ( لورا به شبانان حوالي بيت» نجات دهنده و مسيح خداوند « تولد 
نوزادي بود كه در قنداقي  ،ها مشاهده كردندولي چيزي كه آن ،) 20 – 8 :2

   .) 7 :2پيچيده و در آخوري خوابانيده بودند ( لوقا 
نه در هشت روز اول زندگيش  ،هيچ چيز غيرواقعي در مورد اين نوزاد

 :2جا كه شمعون پير او را در آغوش گرفت ( لوقا آن ،و نه در بردنش به معبد



 راز تثليت                                                                                           144   

 
نكته غيرواقعي در مورد اين كه مجوسيان مشرق  .) وجود نداشت 35 – 21

چيزي غيرواقعي در مورد  .وجود نداشت ،اين نوزاد را مالقات كردند ،زمين
 :2فراري دادن او به مصر از ترس دسيسه هيروديس كبير وجود نداشت ( متي 

موردي غيرواقعي در زندگي پسري كه در خانه نجاري اهل ناصره  .) 23 – 1
زي ولي چي ،او مانند ساير پسران در ناصره بزرگ شد .وجود نداشت ،رشد كرد

شت گبه روح قوي مي ،و طفل نمو كرده«  :تدر او بود كه با ديگران تفاوت داش
   .) 40 :2لوقا » ( بود فيض خدا بر وي مي ،و از حكمت پر شده

 يك پسر واقعي بود ،سالگي به اورشليم سفر كرد 12او وقتي در سن 
ها سرانجام او را اش موجب نگراني يوسف و مريم شد و آنكه سفر سه روزه

حث ها بمعلمان الهيات نشسته و با آنپيدا كردند كه پاي سخنان در معبد 
ولي اين  ،دانست كه پدرش خدا استدرستي ميگرچه عيسي به .كردمي

 «واقعيت چيزي از وابستگي او به شهرش ناصره و تابعيت والدين و ترقي در 
چنين  .) 52 – 41 :2كاست ( لوقا نمي» حكمت و رضامندي نزد خدا و مردم 

ش امانند ديگر اعضاي خانواده ،چون او هم يك انسان ،افتادندوقايعي اتفاق مي
-لم معجزهبه اين معو بدين سبب بود كه ساكنين ديرباور ناصره بعدها راجع ،بود

مگر اين نيست نجار پسر مريم و برادر يعقوب «  :پرسيدندديگر ميگر از يك
 :6رقس ( م ؟باشندجا نزد ما نميخواهران او اينو  ؟و يوشا و يهودا و شمعون

3 (.   
ر كه مسيح و پسرغم شهادت انبيا مبنب بر ايناو كسي بود كه علي

اما به دست يحيي تعميد دهنده در رود اردن تعميد گرفت ( يوحنا  ،خدا است
 .تعميد مسيح نشانه آغاز رسالت عمومي او بود .) 17 – 13 :3؛ متي  30 :1

ساني كه ك .متفاوتي شد هايالعملتعميد يافتن و رسالت مسيح مواجه با عكس
ا فهميدند هوقتي آن .شناختند بالفاصله با رسالت او مخالفت كردنداو را بهتر مي

عكسالعملشان اين بود كه او را از سفر به  ،مسيح مشغول شاگردگيري است
ها عمل عيسي از نظر ان .اطراف و اكناف به عنوان يك معلم سيار باز دارند

 21 :3داشتند كه عيسي ديوانه شده است ( مرقس  نمود و اصرارمتهورانه مي
 ،شدند كه عيسي ناصري مانند خودشان انسان استها كامالً قانع نمياگر آن .)

وان ها عيسي را به عناگر آن ؟العملي نشان دهندتوانستند چنين عكسآيا مي
ر اسمردي پرخور و ميگ« توانستند او را پنداشتند مينوع خود نمييك نفر هم
   .) 19 :11( متي  ؟بنامند» كاران گيران و گناهو دوست باج
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  خودآگاهي عيسي 
ولي اين فقط ديگران نبودند كه متقاعد شده بودند كه او هم يك انسان 

در فصل دوم اشاره كرديم كه او از  .او خود نيز از انسان بودنش آگاه بود .است
-قبالً هم ديديم كه حتي به عنوان يك پسر بچه مي .الوهيت خود آگاه بود

ي دارا ،زيستمادام كه او در جسم انسان مي .دانست كه پدرش فقط خدا است
ت ( تر از او اساو با اين آگاهي زيست كه پدر بزرگ .چنين شناختي از خدا بود

   .) 28 :14يوحنا 
ظر نصرف .كردياد مي» پسر انسان « عيسي غالباً از خودش به عنوان 

عيسي به كساني كه از  .او هميشه از اين مورد آگاه بود ،از هر ايده مخالفي
 ،بوديداگر اوالد ابراهيم مي«  :كردند گفتروي بدخواهي با او مخالفت مي

خواهيد مرا بكشيد و من وليكن االن مي .آورديدجا مياعمال ابراهيم را به
ابراهيم  .كنمام تكلم ميشنيده شخصي هستم كه با شما به راستي كه از خدا

 :چنين با اشاره به دشمنانش گفتاو هم .) 40 – 39 :8يوحنا » ( چنين نكرد 
اگر در ميان ايشان كارهايي نكرده بودم كه غير از من كسي هرگز نكرده « 
(  »ولكن اكنون ديدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نيز  .داشتندگناه نمي ،بود

   .) 24 :15يوحنا 
هيچ تضادي در فكر عيسي مابين آگاهيش از الوهيت خود و نيز انسان 

گاه آن ،هرگاه توانسته باشيم اين حقيقت را درك كنيم .بودنش وجود نداشت
باال  كسي به آسمان«  :گويداش را بفهميم كه ميتوانيم معني اين گفتهمي

ان كه در آسميعني پسر انسان  ،مگر آن كس كه از آسمان پايين آمد ،نرفت
 كه به جايي كه اولپس اگر پسر انسان را ببينيد « ) و  13 :3يوحنا » ( است 

   .) 62 :6( يوحنا  ؟چه ،كندبود صعود مي
در اين آيات و در هشتاد مورد » پسر انسان « استفاده عيسي از لقب 

واه خلقب دل» پسر انسان «  .موضوع مخصوصاً جالبي است ،ديگر در اناجيل
درت نولي ديگران به ،بردبود كه اكثراً ان را در مورد خودش به كار ميعيسي 

هر جا او از خودش صحبت  .كردنداز اين لقب براي ناميدن او استفاده مي
پسر انسان مالك روز سبت است «  :ناميدمي» پسر انسان « خود را  ،كردمي
را بجويد و نجات  زيرا كه پسر انسان آمده است تا گم شده«  ،) 8 :12متي » ( 

استفاده عيسي از اين لقب بينش جديدي نسبت به  .) 10 :19لوقا » ( بخشد 
دهد كه هرگاه او در مورد خود بخشد و نشان ميخودآگاهي عيسي به ما مي

   .اين مهم را در نظر داشته است ،كردهصحبت مي
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 يهابحث ،ناميدهمي» پسر انسان « كه چرا عيسي خود را در مورد اين

از نظر شنوندگان يهودي » پسر انسان « لقب  .زيادي در جريان بوده است
كردند كه او لقب خود را از كتاب دانيال اي فكر ميعده .اي داشتمعني گسترده
به  »پسر انسان « جايي كه ملكوت خدا توسط شخصي مثل  ،اقتباس كرده

احتماالً عيسي با استفاده  ،) اگر چنين باشد 13 :7تصوير كشيده شد ( دانيال 
ها بگويد كه او همان مسيح موعودي است كه در خواسته به آناز اين لقب مي

نه مسيحي كه مورد انتظار مردم عادي يهودي  ،گويي شدهعهد عتيق پيش
ن است ممك ،براي خودش» مسيح « پنداشت با استفاده از لقب عيسي مي .بود

ها ظاهراً كسي كه مسيح موردنظر آنچون ،آفريندها بياميدي بيهوده در آن
پسر  «و بدين ترتيب عيسي با استفاده از لقب غيرمتعارف  .غير از عيسي بود

د به توانستنتر ميها دقيقآن ،كامالً از بروز اين خطر جلوگيري نمود» انسان 
   .نوع خودشان باشدسخنان كسي گوش كنند كه هم

عهد عتيق از اين لقب استفاده ولي دانيال تنها كسي نيست كه در 
هاي چنين بارها در نبوتو هم 3 :146؛  4 :8اين لقب در مزمور  .كرده است

 .نامديم» پسر انسان « بارها و بارها خدا حزقيال نبي را  .شودحزقيال يافت مي
رسد كه هدف از اين كار نشان دادن موقعيت حزقيال در مقابل نظر ميچنين به

ز بسيار ناچي ،موقعيت حزقيال در مقايسه با جالل خدا .استعظمت خدا بوده 
بايست ضعف و انسانيت محض خود را در مواجهه با خداي حزقيال مي .است
اگر عيسي از اين لقب براي ناميدن خودش استفاده  .نقاب درك نمايدبي

 از كرد و از سوييخاطر اين بود كه در ميان ما زندگي مياحتماالً شايد به،نمود
جا آمده بود و از سوي ديگر از حقارت و پستي موقعيت باشكوهي كه از آن

   .آگاه بود ،موقعيتي كه اينك در قالب انسان يافته بود
هر دو منظور را در ذهن  ،در استفاده از اين عنوانممكن است عيسي د

ايست بدانست كه پادشاه ملكوت خدا است و اين ملكوت مياو مي .داشته است
 ،تتر اسچه مسلماً به حقيقت نزديكولي آن .حقارت او مستقر شود از طريق

 »پسر انسان « اين است كه هيچ شكي در اين مورد وجود ندارد كه لقب 
هر منظور ديگري كه عيسي  .گر اين است كه عيسي واقعاً انسان بودبيان

   .حاوي اين مورد مهم است كه او واقعاً انسان بود ،احتماالً از اين نام داشته
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  آشكارا انسان 
خودآگاهي عيسي از انسان بودن خود نيز توسط ديگراني كه او را در 

بديهي است كه او انسان  .محرز شده است ،ديدنداش ميطي خدمت عمومي
سر پ« ما ديگر چه انتظاري از كسي كه  .كه او مانند انسان بوداول اين .بود

بيه در ش« او  ؟توانيم داشته باشيممي ،باشدداود مي» ثمره صلب « و » داود 
مالقات با عيسي براي آن زن سامري موردي  .) 3 :8آمد ( روميان » جسم گناه 

ا نه ديدار با عيسي بلكه صحبت ب ،چه مورد نظر آن زن بودآن .غيرطبيعي نبود
بايست از سامريان نفرت داشته باشد ( يوحنا ودي بود كه قاعدتاً ميمردي يه

 توانست مانندظهور جسماني مسيح آن قدر عادي و معمولي بود كه مي .) 9 :4
ين ا .به طور كامالً ناشناخته راه برودهاي اورشليم ساير مردم عادي در خيابان
آن وقت  ،اورشليم رفت كه براي تعليم دادن به معبدوضعيت ادامه داشت تا اين

چنان از نظر او آن .) 14 – 10 :7بود كه توجه مردم به او جلب شد ( يوحنا 
اي هاش براي شناسانيدن او مجبور شد نشانمردم ناشناخته بود كه تسليم كننده

ي را تا اشتباهاً كس ديگر ،او را به دشمنانش نشان دهد ،بگذارد و با بوسيدنش
حتي بعد از زنده شدنش دو نفر از  .) 50 – 47 :26گير نكنند ( متي دست

شهري فكر كردند كه او يك هم ،شاگردانش كه او را در جاده عمواس ديدند
مريم  .) 19 – 18 :24خبر است ( لوقا ساده است كه از اوضاع و احوال روز بي

 .) 15 :20اشتباه گرفت ( يوحنا  ،او را با نگهباني كه مراقب مقبره خداوند بود
شناختند فرق فاحشي بين او و ساير مردان جليلي كه ها او را ميآناني كه سال

ما بايد اين  .) 5 – 4 :21نديدند ( يوحنا  ،در ساحل درياي طبريه ايستاده بودند
اي بر گرد سرش بود يا هاله ،درخشيدكه عيسي ميموهومات را مبني بر اين

ني عيسي ناصري كه او را موردي غيرطبيعي در ظهور جسما .فراموش كنيم
حتي بعد از رستاخيزش از مردگان  ،تر از انسان نشان دهدچيزي برتر يا پست

   .مشاهده نشد
طي به رب ،كنيم كه انسان بودن عيسيولي ما بر اين مورد تأكيد مي

ند اند كه عيسي نيز ماناناجيل به تفصيل بيان كرده .ظهور جسماني او ندارد
او هم مانند همة  .كردندكرد كه ديگران ميرهايي را ميسايرين بود و همان كا

ولي خدا كه  ،) 18 :21؛ متي  12 :11؛ مرقس  2 :4شد ( متي مردم گرسنه مي
 :4شد ( يوحنا او مانند همة مردم تشنه مي .) 12 :50شود ( مزمور گرسنه نمي

او معني  .گويي شده بود )پيش 21 :69كه مورد اخير در مزمور  28 :19؛  7
شود ( اشعيا گاه خسته نميگرچه خدا هيچ ،) 6 :4دانست ( يوحنا خستگي را مي

گاه نه ) ولي خدا هيچ 24 :8خوابيد ( متي ها مياو مانند همة انسان .) 28 :40
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از اين نظر او هر كاري را  .) 4 :121رود ( مزمور خوابد و نه به خواب ميمي

بديهي  .دادانجام مي ،دادي خدا هرگز انجام نميول ،دادندكه ديگران انجام مي
 ،شده و اين طبيعت افزوده ،است كه طبيعتي بر طبيعت الهي او افزوده شده بود

   .طبيعت انساني بود
شنيدند كه عيسي از بدن خود صحبت اي اوقات شاگردانش ميپاره

كرد ( گويي او مدفون شدن خود را پيش .) 46 – 44 :7ك لوقا  .كند ( رمي
يوحنا در شام آخر بر سينه عيسي تكيه نمود (  .) 12 :26؛ متي  8 :14مرقس 
 .) 26 :26عيسي بار ديگر نيز از بدنش صحبت كرد ( متي  .) 23 :13يوحنا 

ر هيچ مورد غيرطبيعي د ،وقتي خداوند در آن شب آخر سر ميز شام نشسته بود
غول ديدند كه مشاو را ميشاگردان  .شدرابطه با شخصيت انساني او ديده نمي

ناك و در آن شب اندوه .) 19 :11؛  13 – 10 :9خوردن و نوشيدن است ( متي 
نيز وقتي كه نان را به نشانة بدن خود پاره كرد و شراب را به نشانة خون خود 

 ،به شاگردان خود عرضه نمود ،چه بر او خواهد گذشتو در مجموع به نشانة آن
   .او را در حال صرف غذا ديدند

او در طول زندگيش  .ديدنددر طي آن ساعات شاگردان او را رنجور مي
او اتهامات  .ولي اين مورد حد اعالي رنج بود ،هاي زيادي كشيده بودرنج

نژادش و آزارهاي دشمنانش را بارها تجربه كرده ايمانان همشيطان و نفرت بي
كسي كه آن شب  .فوق تحمل بود ،ف وقوع بوداي كه در شرولي واقعه .بود

عرق او مثل قطرات خون بود كه « و » به مجاهده افتاد « در باغ جتسيماني  
كه  كسي .بلكه يك انسان بود ،) شبح نبود 44 :22لوقا » ( ريخت بر زمين مي

 ،هايي كه كشيدكسي كه به مصيبت« و » به دردها كامل گردد « قرار بود 
 .بلكه يك انسان بود ،) شبح نبود 8 :5؛  10 :2عبرانيان » ( خت اطاعت را آمو

به حسب جسم مرد « و » به حسب جسم براي ما زحمت كشيد « كسي كه 
او  بدن انساني .بلكه يك انسان بود ،) شبح نبود 18 :3؛  1 :4اول پطرس » ( 

ر او سكه تاج خار بر تعجبي ندارد كه پيالطس عيسي را قبل از آن .واقعي بود
-كه عيسياينو سرانجام  .) 5 :19ناميد ( يوحنا » اينك آن انسان « بگذارند 

او سر خود را خم كرد و روح خود را  .گرچه محال است خدا بميرد ،مسيح مرد
حتي مرگ بر صليب مطيع شد (  ،او تا به مرگ .) 30 :19تسليم نمود ( يوحنا 

وقتي سربازان از  ،دن مسيحكوتاه زماني پس از مصلوب ش .) 8 :2فيليپيان 
يوحنا با چشم خود  .پهلوي او را با نيزه سوراخ كردند ،مرگ او مطمئن شدند

 35 – 32 :19شاهد جاري شدن خون و آب از محل زخم عيسي بود ( يوحنا 
اي بعد جسد او را تحويل نيقوديموس و يوسف نامي از اهالي رامه لحظه .)
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بو شستشو داده كفن هاي خوشعطرها و ادويهها جسد عيسي را با دادند و آن

اي دفن كردند و اي صخرهبعد او را در مقبره ،) 42 – 38 :19نمودند ( يوحنا 
و  شاگردان مأيوس .جا ماندتا صبح يكشنبه باشكوه قيامش از مردگان در آن

شاگردان  ،انسان بودن عيسي چنان بديهي بود كه وقتي مرد .نااميد شده بودند
 ،وقتي مشخص شد جسد او در قبر نيست .ر فقدان او به سوگ نشستندبه خاط

دانم او را كجا اند و نميخداوند مرا برده«  :مريم بسيار ناراحت شد و گفت
چنان خود او بود ! جسد مسيح براي مريم هم .) 13 :20يوحنا » ( اند گذارده

ها انساير انسكه مسيح چيزي كمتر از براي مريم و ساير شاگردان تصور اين
عيسي يك انسان تمام  .نموددار و مضحك ميخنده ،ها باشديا برتر از انسان
ها آن ،وقتي عيسي جسمًا از ميانشان رفت .دانستندها اين را ميعيار بود و آن

وقتي او مرده بود ديگر غصه خوردن  .اندتصور كردند كه ديگر از دستش داده
از مسيح فهميده بودند از طريق جسم او فهميده چه تاكنون آن .اي نداشتفايده
   .بودند

ها خداوندشان را بدان ،چه شادي عظيمي بود وقتي قيامت مسيح
چون گذشته در قالب انسان جسماني و هم ،بازگردانيد ! ظهور دوباره عيسي

ويد گجسم خود سخن مي» گوشت و استخوان « از كه مسيح ها شنيدند آن .بود
؛  17 :20شاگردان به او چسبيدند و او را لمس كردند ( يوحنا  .) 39 :24( لوقا 

او  ،) 27 :20؛ يوحنا  39 :24هاي او را وارسي كردند ( لوقا زخم ،) 39 :24لوقا 
 42 :24خورد ( لوقا ) و غذا مي 14 – 9 :21پخت ( يوحنا را ديدند كه غذا مي

هنوز  ،ولي كسي كه اينك بر مرگ غلبه يافته .او بر مرگ غلبه يافته بود .)
  .يك انسان بود

  
  نه فقط جسم 

بخشي بنيادي از نقشة  ،دارا بودن جسم انساني واقعي براي خداوند ما
از سوي ديگر داشتن بدن دليل واقعيت انسان بودن  .) 5 :10خدا بود ( عبرانيان 

سر ازلي خدا آيا پ .شدباالبته طبيعت انسان شامل يك بُعد پنهاني نيز مي .است
صرفاً با ساختمان مولكولي بدن انسان زنده بود يا انساني واقعي بود شامل 

   ؟يا كامل ،آيا انسان بودن او نسبي بود ؟جسم و روح
 او .خداوند ما فقط داراي جسم نبود .پاسخ كتاب مقدس روشن است

او  در ساختار انساني ،عالوه بر اندام جسماني .داراي طبيعت كامل انساني بود
 دليل .او داراي روح انساني بود .او داراي روح بود .بُعدي ناديدني وجود داشت

 او نيز مرد و ،ميردطور كه هر انساني ميهمان .نهايي اين حقيقت مُردن او بود
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دست پدرش سپرد و بالفاصله او روح خود را به .مرگ يعني جدايي روح از جسم

اين واقعه نشان داد كه انسانيت او  .) 46 :23لوقا  جسمش بر صليب مُرد (
  .تركيبي بود از عناصر متشكله هر انسان

ازي ني ،كه پي ببريم خداوندمان داراي روح انساني بودولي براي اين
او خودش چندين بار از روحش سخن به  .انديشيمنيست صرفاً به مرگ او بي

ويژه وقتي به ،سخن گفتخصوص از تجربيات روحي خودش و بهميان آورد 
اين موارد نشان  .كردبه مصلوب شدن و واقعه دفن شدنش صحبت ميراجع
ت ترين دليل اسدهند كه خداوند ما داراي احساسات انساني بود و اين قطعيمي

؛  21 :13؛  27 :12مسيح ( يوحنا مبني بر وجود واقعي روح انساني در عيسي
 15 – 14 :15ك يوحنا  .؛ نيز ر 42 :22؛ لوقا  34 :14؛ مرقس  38 :26متي 

يكي از پيامدهاي داشتن روح اين بود كه خداوند ما داراي تمايالت انساني  .)
توانست تمايالت دروني و انساني خود را نشان جز اين به چه زباني مي .بود
ش هليكن نه به خوا ،اگر ممكن باشد اين پياله از من بگذرد ،اي پدر من«  :دهد
البته تمايالت انساني او به هيچ وجه  .) 39 :26متي » ( بلكه به ارادة تو  ،من

چنان كه آيه فوق با ولي چنين درخواستي آن .در تضاد با خواستة خدا نبود
د دهآيه فوق نشان مي .يك مورد خاص و جداگانه بود ،داردقاطعيت بيان مي

اً ني نبود و اين واقعيت تقريبكه انسان بودن خداوند ما محدود به شباهت جسما
نويسد كه عيسي در لوقا مي .از همان ابتداي روايات انجيل آشكار شده است

گشت و از حكمت پر نمو كرده به روح قوي مي« قالب پسري جوان در ناصره 
در حكمت و قامت و « عيسي در عنفوان جواني  .) 40 :2لوقا .. » ( .شده

پهلو به پهلوي رشد  .) 52 :2لوقا » ( كرد رضامندي نزد خدا و مردم ترقي مي
-او شناخت و آگاهي خود را از همان كانال .يافتدر روح نيز رشد مي ،جسماني

به  .تحصيل نمود ،آوردندهاي معمولي كه ساير پسران معاصرش به دست مي
گرفت و عمل سپرد و ياد ميو تعليمات يوسف و مريم گوش ميرهنمودها 

هاي پنهان شخصيت او هر چه بيشتر و بيشتر متجلي زمان ارزشهم .نمودمي
فراست او بود كه هر روز فزوني العاده در زندگي او حكمت و مورد فوق .شدمي
 تن هاي انسانيولي به محدوديت ،گرچه او خدا و داناي مطلق بود .يافتمي

رسيد ينظر مچنين به .ترقي نمود ،سپرد و از طريق مراحل معمولي رشد انساني
سِرّ اين حقيقت بسيار ژرف است و بر ما  .كه او در حال ترقي و رشد است

ي و حت ،اين مراحل در طول زندگي او هرگز متوقف نشدند .آشكار نشده است
ها در اوج بلوغ فكري هم چيزهايي بودند كه او در قالب يك انسان از آن

اي در زندگي موجب ترقي هر تجربه .) 32 :13ك مرقس  .اطالعي نداشت ( ر
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رئيس « نمود تا شد و هر چه بيشتر او را مجهز مياو در اطاعت از پدر مي

گشت امور محقق نميهيچ يك از اين  .) 10 :2ما گردد ( عبرانيان » نجات 
 گشت اگر او جانهيچ يك از اين امور محقق نمي .بوداگر او انسان واقعي نمي

   .داشتو روح انساني نمي
تر مبني بر روح داشتن خداوند ما اين بود كه او داراي شور مهمدليل 

ديد خداي نمود وقتي ميمي» در روح وجد « شد و او خوشحال مي .زندگي بود
قا شمارد ( لوها را حقير ميا بر كساني مكشوف ساخته كه دنيا آنخود ر ،پدر
او با روح انساني مكدر بر سر قبر  .دانست گريستن چيستاو مي .) 21 :10

بخشي از » ها فرياد شديد و اشك«  .) 36 – 33 :11ايلعازر گريست ( يوحنا 
ت او از سرنوش نگري روحانيو اين حالت محدود به آينده ،تجارب انساني او بود

مواقعي  .) 44 – 42 :19؛ لوقا  7 :5شد ( عبرانيان دردناك ساكنين اورشليم نمي
) و روح انساني او  36 :9متي » ( آمد دلش به رحم مي« بود كه خداوند ما 

اي اوقات هم محزون و عصباني پاره .داددردي خود را نشان ميترحم و هم
دانست ( نواقص روحاني انسان را مي او .) 14 :10؛  5 :3شد ( مرقس مي

) و اين مورد به خوبي در شاد بودن در آن خانه محقر در  21 :10مرقس 
او بيش از هر انسان ديگري  .) 5 :11عنيا نشان داده شده است ( يوحنا بيت

چه از تجربه آن» آدم آخر «  .) 11 – 1 :4دانست ( متي معني وسوسه را مي
جا بود كه او ولي فرق اساسي در اين ،مستثني نبود ،آزمود» آدم اول «  كه

بايد توجه داشته باشيم كه اگر خداوند  .) 15 :4تسليم وسوسه نشد ( عبرانيان 
خدا را  .غيرممكن بود كه وسوسه شود ،داشتما روح واقعي انسان را نمي

جسم صرفاً برگرفته از جوهر الوهيت  .) 13 :1توان وسوسه نمود ( يعقوب نمي
 و اين فقط بدين جهت بود كه خداوند .اي باشدتوانسته داراي چنين تجربهنمي

ما انساني بود با جسم و روح كه شيطان توانست بدين طريق با او برخورد 
گونه روح انساني خداوند ما در طول زمان وسوسه و در ساير لحظات چه .نمايد

ر بر اين دارند كه اگ روايات عهد جديد تأكيد ؟مقاومت نمود ،بحراني زندگيش
كلِ رسالت او به عنوان انسان مقدور  ،بودالقدس نمياو تحت حمايت قدرت روح

اين زندگي روحاني حمايت  .) 14 :9؛ عبرانيان  21 :10شد ( ر. ك لوقا نمي
ه دعا او نياز ب .القدس ناشي از دعا و گفتگوي او با پدرش بودشده توسط روح

او اوقات  .) 35 :1به دعا كردن نياز داريم ( مرقس چنان كه ما نيز آن ،داشت
مخصوصاً مواقعي كه نياز به  ،دادخاصي را در طول روز به دعا اختصاص مي

اگر عيسي فاقد  .) 28,  18 :9؛  12 :6؛  16 :5لوقا  :ك .هدايت پدر داشت ( ر
در واقع اگر او  ؟بود آيا او نيازي به دعا داشتجسم و روح انساني مثل ما مي
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ا نيازي به دعا ي ،بودشكل انساني و عاري از روح انساني و صرفاً خدايي مي

مگر غير از اين است كه دعا گفتگوي بين روح  ؟داشتحتي توانايي دعا را مي
ح روحي غير از رو ،اگر مسيح فاقد روح ؟انساني و خدا است كه او نيز روح است

 خداوند ما انساني .كردن براي او غيرممكن بود دعا ،بود ( روح انساني )خدا مي
تعجبي نيست كه نويسندگان عهد جديد در ناميدن او به عنوان  .تمام عيار بود

ها بارها و بارها از بيان انسان بودن عيسي نه آن .اندانسان هيچ ابائي نداشته
   .ابائي داشتند و نه تغيير عقيده دادند

مردي كه نزد «  :چنين نام بردپطرس در روز پنطيكاست از عيسي 
پولس در انطاكيه به  .) 22 :2اعمال » ( شما از جانب خدا مبرهن گشت 

به وساطت او ( اين مرد ) به شما از آمرزش گناهان «  :يهوديان اعالم نمود
ر فكپولس خطاب به استهزاكنندگان روشن .) 38 :13اعمال » ( شود اعالم مي

روزي را مقرر فرمود كه در آن ربع مسكوني را «  انطاكيه اطمينان داد كه خدا
به انصاف داوري خواهد نمود به آن مردي كه معين فرمود و همه را دليل داد 

داران پولس به ايمان .) 31 :17اعمال » ( مردگان برخيزانيد كه او را از به اين
ز به انسان ني ،زيرا چنان كه به انسان موت آمد«  :قرنتس چنين تعليم داد

در حالي كه در جاي ديگر با  ،) 21 :15اول قرنتيان » ( قيامت مردگان شد 
 12 – 10 :10؛  3 :8به عيسي اشاره شده است ( عبرانيان » اين مرد « عنوان 

مسيح بخشي از پيام انجيل است كه رسوالن انسانيت واقعي خداوند عيسي .)
   .انداعالم نموده

در  «بايد بدانيم كه اشاره به آمدن مسيح  ،چه آموختيمبا توجه به آن
ساند ربلكه اين واقعيت را مي ،تنها بيان جسم داشتن انساني او نيست» جسم 

الي اين واقعه سِرّ اع .طور كامل به خود گرفتكه او طبيعت واقعي انساني را به
)  14 :1يوحنا » ( كلمه جسم گرديد « عبارات  .جسم گرفتن مسيح مي باشد

مسيح عيسي« ) و  16 :3 تيموتائوساول » ( ا در جسم ظاهر شد خد« و 
پس چون فرزندان در خون و جسم « ) و  2 :4اول يوحنا » ( مجسم شده 
ان عبراني» ( چنين در اين هر دو شريك شد او ( مسيح ) نيز هم ،شركت دارند

داد ارت بدعت و ،هرگونه انكار اين حقيقت .باشند) مبين اين حقيقت مي 14 :2
جاتي ن ،گرفتچه پسر خدا طبيعت واقعي انسان را به خود نميزيرا چنان ،است

ما  .داشتيمداشت و خبر خوشي براي اعالم به جهان نميبراي ما وجود نمي
ي كه كسان ،ولي حال الزم است بگوييم .بايد به اين نتيجه قطعي برسيم

ان به همان اندازه دشمن ،كنندمسيح را انكار ميانسانيت واقعي خداوند عيسي
اين نكته اي است كه عهد  .كنندانجيل او هستند كه الوهيت او را انكار مي
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 – 1 :4؛  25 – 22 :2ك اول يوحنا  .جديد بر آن موكداً و مصراً تأكيد دارد ( ر

مسيح مجسم هر روحي كه عيسي«  .) 11,  9 ،7؛ دوم يوحنا  12 – 5 :5؛  6
و اين است روح دجال ( ضد مسيح ) كه  .ا نيستاز خد ،شده را انكار كند

   .) 3 :4اول يوحنا » ( آيد و االن هم در جهان است ايد كه او ميشنيده
  

  انساني عاري از گناه 
دچار  نبايد ،مسيح داراي ذات انساني كامل بودهكه عيسيدر بيان اين

درست  .آلود نيز بوده استچنين خطاي فكري شويم كه او داراي طبيعت گناه
) و با آن طبيعتي در  3 :8آمد ( روميان » در شبيه جسم گناه « است كه او 

اما طبيعت و ذات او مشمول اين  ،ميان ما زيست كه هر كس ديگري داشت
طبيعت انساني و طبيعت گناه دو  .آلود نبودچون ذات او گناه ،عموميت نبود

ه عنصري بلك ،ن نيستعنصر الزامي طبيعت انسا ،گناه .مورد مترادف نيستند
ها انسان كامل بودند آن .خدا آدم و حوا را بدون گناه آفريد .افزوده شده است

وقتي عيسي به عنوان آدم آخر آمد با طبيعتي انساني و  .كار شدندولي بعداً گناه
گناه بي ،ولي برخالف آدم اول .چون آدم اولعيب همكامل و بي ،واقعي آمد
توانست از گناه دوري كند و اگر معني نيست كه او مي بدان ،اين .باقي ماند

بلكه بدين معني است كه گناه كردن براي او به  ،شدمرتكب گناه مي ،كردنمي
 ،بود اش برقراردليل ارتباط خاصي كه بين طبيعت انساني و طبيعت الهي

   .كنيمموردي كه در ادامه بدان اشاره مي ،غيرممكن بود
عيسي صرفاً ارزشي خنثي از معصوميت نبود  گناهيبه هر حال بي

گويد كه عيسي در تمام تجربيات ما عهد جديد مي .چنان كه در ادم اول بودآن
 .مدآسهيم بود و هميشه بر آن غالب مي ،خصوص در قلمرو وسوسه شدنو به

وسوسه  .معني ندارد ،وسوسه اگر توأم با تالش و مقابله با فريب گناه نباشد
خوانيم كه وقتي مي .هاي گناه استومت در مقابل جذابيتمستلزم مقا
بود ( » ولي بدون گناه  ،آزموده شده در هر چيز به مثال ما« خداوندمان 

ولي او  ،بريم گرچه اغواي گناه واقعي و قوي استپي مي ،) 15 :4عبرانيان 
عاري بودن مسيح از گناه غالباً در تاريخ انكار شده  .گناه باقي ماندچنان بيهم

جا بحث بر سر در اين .شودو هنوز هم توسط افراد و گروهاي مختلف انكار مي
نان چ ،اندطور كه اناجيل زندگي مسيح را به تصور كشيدهاين است كه آن

 عالوه بر آن چه كسي .رسدنظر ميغيرممكن به ،زندگي كامل و بدون گناهي
گناه بي ،اش ناشناخته بودهتواند ادعا كند شخصي كه تا قبل از سي سالگيمي

ما به چنين معترضاني كه نسبت به الوهيت مسيح اعتراض داشتند اشاره  ؟است
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ها يادآوري نموديم ما به آن .نماييمكرديم و حال نيز اين مورد را يادآوري مي

 ،تنداخت را از او داشكساني كه بسيار نزديك به مسيح بودند و بهترين شن
اند و گفتيم كه رسالت آشكار سه سال و نيمه او به گناهي او را ثابت كردهبي

   .گناه بودخوبي مبين اين ادعا است كه او در تمام زندگيش بي
آزار و قدوس و بي« مسيح به عنوان كاهن اعظم ما خداوند عيسي

ت توصيف شده اس» گرديده  ها بلندترعيب و از گناهان جدا شده و از انسانبي
اخالقي خدا ارزش  ،تقدس .انگيز استاين بياني اعجاب .) 26 :7( عبرانيان 

 آزار وعبارات ديگري نظير بي .كنداست كه او را از مخلوقاتش متمايز مي
 ،ارانكعيب و جدا از هر گونه فساد و تباهي روحاني و محسوب نشده با گناهبي

بيانات و  .دسازنمسيح را از انسان متمايز ميعيسي باشند كهصفاتي بديهي مي
در وي هيچ گناه « اظهارات روشن و صريح ديگر حاكي از اين مي باشد كه 

 22 :2اول پطرس » ( هيچ گناه نكرد « كه ) يا اين 5 :3اول يوحنا » ( نيست 
 بره« مسيح  .) 21 :5دوم قرنتيان » ( گناه را نشناخت « كه او ) و ديگر اين

اين بيانات از زبان كساني جاري  .) 19 :1بود ( اول پطرس » داغ عيب و بيبي
-كردند و بيشتر از سه سال با او در ارتباط صميمانهشده كه با مسيح زندگي مي

نه  .بلكه در خلوت خودش ديده بودند ،اي بودند و نه تنها عيسي را در اجتماع
قرار  كه تحت تأثير تعليمات صرفيها يهودياني بودند تنها چنين بود بلكه آن
ن ها به اين سادگي چنيآن .گناه استكه تنها يهوه بيداشتند مبنب بر اين

هاي نوشته و تفسيرات وتوجيهات  .صفاتي را به انساني ناشناس منتسب نكردند
ها از موضع خاص بيانات آن .باشندها در ساير موارد نيز قانع كننده ميآن

ايم و با او زندگي از اظهارات ما است كه مسيح را نديدهخودشان و و غير 
-ينوعي زندگي كه عل ،مسيح بود ،ها در زندگيچون تفكر روزانه آن ،ايمنكرده

   .چون زندگي خدا در آسمان بود ،مقدس و ناب ،رغم زميني و جسماني بودنش
اخت گناه س« شرعاً  ،واقعيت اين است كه خدا مسيح را بر روي صليب

خويشتن را « ولي اين نيز واقعيت دارد كه مسيح  .) 21 :5دوم قرنتيان » ( 
 ،وقتي مسيح به جاي ما مرد .) 14 :9عبرانيان » ( عيب به خدا گذرانيد بي

او در زندگي و شخصيت خود فاقد هر نوع  .گناهان ما به حساب او منظور شد
 .دانه ميراث بردهفسادي بود كه تمامي مردان و زنان در جهان از والدين خود ب

ود القدس بچنان كه ديديم ناشي از قدرت تقديس كننده روحآن ،و اين مورد
 «جنيني كه در بطن او است كسي نيست جز  ،كه مريم را اطمينان بخشيد

و  ،مسيح با طبيعت گناه به جهان نيامد .) 32 :1لوقا » ( اعلي پسر حضرت 
زمين ما شاهد حضور مرد آرامي در  .بدون ارتكاب هيچ گناهي نيز زندگي كرد
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باشد ! هيچ كسي حتي دشمنان مسيح ( كار جهان ميميان مردان و زنان گناه

ادعاي  .كه فراوان بودند ! ) نتوانستند او را به خطاي اخالقي متهم سازند
 ؟كيست از شما كه مرا به گناه ملزم سازد« كه جويانه مسيح مبني بر اينمبارزه

ه او بار اتهاماتي پوچ بهر چند وقت يكدشمنان او  .بتي نيافتهيچ پاسخ مث» 
اماتشان اته ،ولي وقتي سرانجام او را پاي ميز محاكمه كشيدند ،دادندنسبت مي

اران كدنياي گناه .حالت سياسي پيدا كرد و شاهدان را نيز تطميع نمودند
رش ووقتي ارواح شرير در حض .نتوانست خطايي در عيسي ناصري پيدا كند

است ( مرقس » قدوس خدا « كه او فريادشان گواهي بود بر اين ،فرياد زدند
«  :عيسي درست قبل از دستگير شدنش توانست با شهامت ادعا كند .) 24 :1

  .) 30 :14يوحنا » ( آيد و در من چيزي ندارد رئيس اين جهان مي
عيسي هرگز به گناهي اعتراف نكرد و نه در اعتراف به شاگردانش  
لوقا  » (گناهان ما را ببخش «  :ها آموخت چنين دعا كنندوقتي به آن ،پيوست

ترين احساسي مبني بر عذاب وجدان يا ناخشنودي گاه كوچكاو هيچ .) 4 :11
ت توانسيگرچه او داراي چنان حس شديد داوري بود كه م .از خويشتن نداشت

ولي در  ،هاي اخالقي را در ديگران تشخيص دهدترين ناهنجاريكوچك
اه گولي خود هيچ ،او همه كس را به توبه فرا خواند .خودش هيچ كوتاهي نديد

اي در او مبني بر عدول از استانداردها و حقيقتي كه ترين نشانهكم .توبه نكرد
در حفظ  ،تر شودشخص مقدسقدر معموالً هر چه .مشاهده نشد ،خاص او بود

ولي در مورد عيسي اين گونه  .گرددموقعيت خود دچار وسواس بيشتري مي
ي به ابدين جهت است كه كتاب مقدس او را به گونه .او بدون گناه بود .نبود

؛ اول  9 – 8 :2دهد ( عبرانيان ال را نشان ميتصوير كشيده كه انسان ايده
برخي هم معتقدند كه  .) 21 :3؛ فيليپيان  18 :3؛ دوم قرنتيان  45 :15قرنتيان 

و گر كمال انسانيت ابيان ،كه اخيراً بدان اشاره كرديم» پسر انسان « لقب 
   .است

در اين مورد نه تنها در گذشته  ؟توانست گناه كندولي آيا عيسي مي
م فراموش كني هرگز نبايد .شودهاي زيادي شده و ميبلكه در حال حاضر بحث

كه آنهم انسان است كه در او طبيعت الهي و انساني بي ،كه عيسي هم خدا
وان تگرچه صفات منتسب به يك ذات را نمي .اندمتحد شده ،با هم تلفيق شوند

تمامي  ،مسيحولي در مورد شخصيت خداوند عيسي ،به ذات ديگر نيز نسبت داد
انست تواگر او مي .باشدنساني او ميسخنان و اعمال او منتسب به ذات الهي و ا

ور بود كه اين غيرقابل تصگاه پسر خدا قادر به ارتكاب گناه ميآن ،گناه كند
د فوق مور .بعداً به ارتباط بين دو طبيعت در يك شخص خواهيم پرداخت .است
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كن شيك موج .بدين معني نيست كه وسوسه شدن خداوندمان غيرواقعي بود

ها مقاومت كند ولي به تدريج فرسوده شده مقابل طوفانممكن است مدتي در 
چنان  متحمل ،شونديتي كه ظاهراً شسته نميهاي گرانصخره .گرددتخريب مي

 .شكني قادر به مقاومت در برابر ان نيستشوند كه هيچ موجامواج خروشاني مي
ايي همتحمل چنان وسوسه ،توانست گناه كندعيسي فقط بدين جهت كه نمي

ات عظمت اين تجربي .اي شد كه هيچ انساني متحمل آن نشده استناختهناش
قيقاً د ،شويمتواند در مواقعي كه ما دچار وسوسه مياز او كسي را ساخت كه مي
   .) 16 – 14 :4به ما كمك كند ( عبرانيان 

ش ااگر عيسي در زندگي زميني :جا نكته ديگري هستولي در اين
ه او مگر غير از اين است ك .شدحال نيز مرتكب گناه مي ،توانست گناه كندمي
آيا نجات  ؟) 8 :13عبرانيان » ( ديروز و امروز و تا ابداالباد همان است « 

   ؟توانست بر چنان بنيان لرزاني استوار شودجاوداني ما مي
  

  لزوم انسان بودن او 
 .بر اساس انسانيت بدون گناه مسيح است كه نجات ما بنا شده است

ريمه اين ج .انسان است كه گناه كرده و او است كه بايد جريمه گناه را بپردازد
واند تمستلزم چنان رنج و عذاب جسماني و روحاني است كه انسان صرف نمي

؛ عبرانيان  18 :3؛ اعمال  27 :12متحمل آن شود ( دوباره رجوع كنيد به يوحنا 
ر زندگي كنوني انسان نيز اعمال جا كه اين جريمه دو از آن .) 22 :9؛  14 :2

نه فقط به شكل  ،الزم بود كه عيسي در طبيعت انسان ظاهر شود ،شودمي
 هاي انساني كه از ابتدايها و ناتوانيها ؛ محدوديتبلكه با تمام ضعف ،انسان

اي هبدين جهت است كه مسيح مطيع تجربه .نصيب انسان شد ،سقوط آدم
فاي بدين ترتيب او به ژر .تشنگي و اندوه و درد شد ،ظير گرسنگيانساني ن
  .) 18 – 17 :2هايي كه نژاد انسان در آن افتاده بود فرو رفت ( عبرانيان پستي

كه  انساني .گناه باشددر عين حال ضروري بود كه او بي ،به هر صورت
 تواند جريمه گناهاننمي ،كار است و بايد تاوان گناه خود را بدهدخودش گناه

كسي  ،تنها يك انسان واقعي و ميانجي .) 26 :7ديگري را بپردازد ( عبرانيان 
اه گهاي نژاد انسان را تجربه كرده و هيچها و پريشانيكه شخصاً تمام نابساماني

 ،توانست با محبت خود وارد تمام مراحل تجربي ،اي نشدهتسليم هيچ وسوسه
اً مسيح دقيقداوند عيسيخ .هاي انساني شودمشكالت و وسوسه ،آزمايشي

نه  .) 2 :5 – 15 :4؛  18 – 17 :2همين واسطه يا ميانجي است ( عبرانيان 
 :11بلكه او نمونه كامل انسان است تا ما از آن پيروي كنيم ( متي  ،تنها اين
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؛ اول  3 – 1 :12؛ عبرانيان  8 – 4 :2؛ فيليپيان  17 – 13 :13؛ يوحنا  29

  .) 21 :1پطرس 
  

  چه فراخ و چه فرازي ! ،تو چه ژرف ،عشقآه اي 
  سازي ها را با وجد و خلسه مملو ميتو دل
  شكل فاني ما را به خود گرفت  ،پسر خدا ،و خدا

   .تا باقي باشيم
  

  ،اي به ميان ما نفرستادخدا فرشته
  ،نه از آسمان و نه از اعماق زمين

  ولي خود به جامة انساني ملبس شد
   .مدو به اين دنياي گمشده آ

  
  ،او براي ما در آب تعميد فرو رفت

  .گرسنگي و روزة مقدسش براي ما بود
  او براي ما به سختي تجربه شد 
  اما پيروز ! ،او براي ما به سختي وسوسه شد

  
   ،او براي ما دعا كرد

  براي ما فرسوده شد 
  چه با عمل  ،چه با سرود ،چه با كالم

  .ما رابلكه  ،نه خود را ،جويد ما راهنوز هم مي
  

  براي ما به شريران تسليم شد 
  جامة مضحك ارغواني پوشيد  ،خند شدريش ،تازيانه خورد
  آور بر صليب را تحمل نمود و مرگ شرم

   .و سرانجام براي ما مرد
  

  براي ما از مردگان برخاست 
   .براي ما به سوي ملكوت آسمانيش رفت

  براي ما روح خود را فرستاد 
  .و شاد سازد ،تقويت كند ،تا ما را هدايت كند
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  كران است براي او كه محبتش بي
   ،و نجات را از طريق پسرش به ما داده

  جالل بر خداي پدر باد 
  حال و تا ابداالباد

  ) 1885 – 1820ترجمه شعري از بنجامين وب ( 
   15با الهام از شعري مربوط به قرن                                 
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  فصل ششم
  انساني براي حال و هميشه

  
ديديم كه كتب عهد عتيق وعده داده بودند كه پسر ازلي خدا به صورت 

ولي هرگز  .انسان به ميان ما خواهد آمد و ديديم كه اين وعده تحقق يافت
 ،انديشيم كه انسانيت مسيح محدود به دورة كوتاه زندگي زمينيش بودهنبايد بي

 .و بعد از برخاستنش از مردگان و صعودش به آسمان تغيير ماهيت داده است
   .مانداو انسان است و براي ابد انسان باقي مي

  
  انساني قيام كرده از مردگان 

 ،كه به انسان موت آمدزيرا چنان«  :او انساني بود كه مرد و زنده شد
قيام از مردگان  .) 21 :15اول قرنتيان » ( به انسان نيز قيامت مردگان شد 

 :15رازي است كه ماهيت آن فراتر از درك و دانش بشري است ( اول قرنتيان 
با اين وجود عهد جديد تأكيد دارد كه رستاخيز جسماني خداوند  .) 44 – 35

و اين  .بلكه در همان جسمي بود كه مدفون گرديد ،مسيح نه تنها واقعيعيسي
پيام  .) 21 – 19 :2قبل بيان كرده بود ( يوحنا اي است كه مسيح از دقيقاً نكته

آميز و اي اعجابواقعه ،مسيح از مردگان در كتب عهد جديدرستاخيز عيسي
ود بولي اگر قيام او از مردگان جسماني نمي ،گواه بر حقانيت رسالت او است

   .داشتاعجازي در مورد تداوم زندگي او وجود نمي
كتب مقدس عهد عتيق و عهد جديد  پيام كلي روايات الهام شده در

ني كه اينك با همان بد ،حاكي از تأكيد بر اين حقيقت است كه انساني كه مُرد
ن قبر خالي و كف ،غلطيده شدن سنگ در مقبره .زنده شده است ،داشتقبالً 

برخاستن مسيح از مردگان در روز  .باشنداين حقيقت ميخالي همه گوياي 
بلكه  ،كه رستاخيز او نه يك تجربه روحاني صرفمبين اين حقيقت است  ،سوم

و  ،چنين خوانديم كه او در جسم خودش ديده شدهم .جسماني نيز بوده است
مدت چهل روز او را ديدند و لمس كردند و مطمئن شدند كه رستاخيز جسماني 

درست همانند بدني كه  ،بدن او قابل رويت و قابل لمس بود .او واقعيت دارد
  .داشت قبل از مردن

-خود عيسي با برداشت كساني كه رستاخيز او را كامالً روحاني مي

« خوانيم كه شاگردان مي 43–- 37 :24در لوقا  .نمودپنداشتند مخالفت مي
چرا  :به ايشان گفت .بينندلرزان و ترسان شده گمان بردند كه روحي را مي

ها و دست ؟دهدهاي شما شبهات روي ميمضطرب شديد و براي چه در دل
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زيرا  .پاهايم را مالحظه كنيد كه من خود هستم و دست بر من بگذاريد و ببينيد

ا اين ر .نگريد كه در من استچنان كه مي ،كه روح گوشت و استخوان ندارد
و چون ايشان هنوز از  .هاي خود را بديشان نشان دادها و پايگفت و دست

 چيز خوردني :ايشان گفت به ،در عجب مانده بودند ،خوشي تصديق نكرده
پس آن  ،پس قدري از ماهي بريان و از شانه عسل به وي دادند ؟جا داريداين

  »  .را گرفته پيش ايشان بخورد
كه بدن قيام كرده خداوندمان همان بدني بود دليل دوم مبني بر اين

هاي مصلوب شدن بود ( يوحنا اين بود كه بدن او شامل نشانه ،كه در آن مرد
هاي ما  و و در عين حال ان بدن واجد شاخصه خاصي بود كه بدن .) 27 :20
جسم قيام كرده مسيح داراي  .چنين بدن مسيح قبل از مرگش فاقد آن بودهم

ه كمستنداتي در كتاب مقدس هست مبني بر اين .هاي تازه اي شده بودخاصيت
 – 5 :2يوحنا  خداوند ما از قيد كفن رها گشته و از ديوار سنگي گذشته است (

كه او مقبره را غلطيده شدن سنگ در مقبره بعد از اين .) 2 – 1 :29؛ متي  8
 ،ترك كرد صورت گرفت ! هدف اين غلطيده شدن نه به جهت خروج عيسي

خداوند ما قطعاً از ميان درهاي بسته گذشت  .بلكه به جهت ورود شاگردان بود
بدن عيسي بعد از رستاخيزش  .) 26 , 19 :20تا شاگردان را مالقات كند ( يوحنا 

به طوري كه گرچه معموالً  ،اي شده بودواجد تحول قابل مالحظهاز مردگان 
چنين بود و همنمود قابل تشخيص نمياگر اراده مي ،شدبه سادگي شناخته مي

؛  36,  31 :24انگيزي ظاهر و غايب شود ( لوقا توانست به طور اعجابمي
   .) 12,  4 :21؛  13 :20يوحنا 

 ،توانيم بگوييم خداوندمان با همان بدن كه در آن مرده بودگونه ميچه
و در عين حال بگوييم آن بدن قيام كرده با آن بدن قبل از قيام  ،برخاست

دن مسيح صرفاً شامل زنده شپاسخ اين است كه رستاخيز عيسي ؟متفاوت بود
اگر  .م و روح انساني او نبودرستاخيز مسيح تنها صرفاً احياي جس .باشداو نمي

)  20 :15اول قرنتيان » ( گان نوبر خوابيده« شد او را نمي ،بودغير از اين مي
چون  ،) ناميد 5 :1؛ مكاشفه  18 :1كولسيان » ( زاده از مردگان نخست« و 

ته مسيح تنها شايس .كه قبل از او بسياري ديگر بعد از مردن زنده شده بودند
اما با همان قدرت و  ،چون كه در روح و جسم انساني ،ن بودكسب اين عناوي

بدن زنده  .اش در نزد خدا و حتي در سطحي فراتر از آن زنده استكمال اوليه
توانست با همان ولي مي ،شده او گرچه به هيچ وجه اثيري و غيرمادي نبود
اين بدن در واقع يك روح  .بدن مادي به بُعد نامرئي دنياي روحاني داخل شود

ولي محدود به  ،گرچه انساني واقعي بود ،خداوند ما .رفته و كامل بودپيش
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ن از نظر پنهان بود ،زندگي آسماني .انسانيش نبودآميز پيشين شرايط حقارت

 هاي خداوند ما بعد از رستاخيزششاخصه ،بدني متناسب با اين شرايط ،انسان
هاي مافوق انساني در جسم انساني اين شاخصهظهور او با  .از مردگان بود

كه مبنب بر اين ،به خاطر متقاعد نمودن ما بودصرفاً تمكيني سخاوتمندانه 
از  ولي هم ،كسي كه مرده بود اينك زنده شده و هنوز هم انساني واقعي است

ر او ديگ .باشدتر مينظر جسماني و هم روحاني مستعد عروج به درجات عالي
بدين ترتيب مسيح موقعيت نهايي انسانيت  .انساني وابسته به زمين نبود

دم چه فالسفة يونان به مرو چه فرجام متفاوتي با آن ،بخشيده شده را نشان داد
بلكه داراي بدني جالل يافته  ،ما نه در جاودانگي روح بدون جسم .آموختندمي

  خواهيم بود !
چنان خود را ز برخاستنش از مردگان همخداوند ما تا چهل روز پس ا

 « .داد و جاي هيچ بحثي وجود نداشت كه او زنده بودبه شاگردان نشان مي
هاي بسيار كه در مدت چهل روز بر ايشان خويشتن را زنده ظاهر كرد به دليل

 .) 3 :1اعمال » ( گفت شد و دربارة امور ملكوت خدا سخن ميظاهر مي
) بودند و به سادگي قانع  5 :25لوقا » ( ي باور كردن ديرفهم برا« شاگردان 

ديدند در واقع همان مسيحي است كه مرده بود كسي را كه زنده مي .شدندنمي
ب ترين داليل ممكن مجاو تقريباً شش هفته به طول انجاميد كه توسط قوي

ترين شك و ترديدي براي هيچ يك از آنان باقي شدند و ديگر جاي كوچك
ها به رستاخيز مسيح به تدريج به بهاي از دست دادن شهادت دليرانه آن .نماند

چه را كه ديده و تجربه كرده بودند توانستند آنچون نمي ،شدجانشان تمام مي
  اينك باز زنده است !  ،انساني كه زندگي كرده و مرده بود .انكار كنند
زندگيش انجام ها اين انسان را ديده بودند كه معجزات بسياري در آن

 ،انساني كه مُرد همان كسي بود كه زنده شد .داد و سپس زمين را ترك نمود
ي صعود نهاي .همان كسي بود كه به آسمان صعود نمود ،و كسي كه زنده شد

و كه اها نسبت به اينبود آناگر چنين مي .ها نبوداي دور از نگاه آناو واقعه
 وقتي« ولي اين بار  :دادندد را از دست مياطمينان خو ،دوباره خواهد آمد يا نه

ان و ابري او را از چشمان ايش ،نگريستند ( مسيح ) باال برده شدكه ايشان مي
.. .رفتهنگامي كه او مي ،بودنددر ربود و چون به سوي آسمان چشم دوخته مي

   .) 10 – 9 :1اعمال » ( 
ولي اين  ،نداشت رفتن» باال « نيازي به  ،مسيح براي رفتن به نزد پدر

وع هيچ ن .نمادين نيز بود ،كه واقعي و قابل رويت بودنوع صعود ضمن اين
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 ،تاو به آسمان بازگش .گذاشتديگري از صعود چنان تأثير مثبتي به جا نمي

  جا آمده بود ولي بازگشت او به آسمان در هيئت يك انسان بود! جايي كه از آن
مدت چهل روز با  ،كسوت انساني ماخداوند قيام كرده از مردگان و در 

اين همان خداوندي بود كه اينك در پيش  .شاگردانش نشست و برخاست نمود
ها را مطمئن تمام جزئيات اين واقعه آن .ها به آسمان صعود نمودچشم آن

 ،شان به آسمان صعود كرداي كه در پيش نگاهساخت كه مسيح در آن لحظه
ا هها پيچيد و آخرين درس را به آنوش آنصدايي انساني در گ .انسان بود
بدني  .) 50 :24ها را لمس كرد و بركت داد ( لوقا دستي انساني آن .آموخت

ه ب ،ها را دعوت به جمع شدن نموده بوداي كه عيسي آنانساني از همان نقطه
جا كه ابري آمد و او را به آن ،وقتي به آسمان خيره شدند .آسمان باال برده شد

اده اي مردان جليلي چرا ايست«  :ناگاه دو فرشته ظاهر شدند و گفتند ،رفتبر گ
 ،همين عيسي كه از نزد شما به آسمان باال برده شد ؟به سوي آسمان نگرانيد

اعمال » ( باز خواهد آمد به همين طوري كه او را به سوي آسمان روانه ديديد 
آگاهي ترك نمودند كه صعود را با اين ها كوه و سرانجام همه آن .) 11 :1

   .اينك انساني در آسمان است
انيش ها در طبيعت انسصعود مرئي شفيع انسان ،صعود مسيح به آسمان

نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به « عيسي ناصري مردي بود كه  .بود
.. و به دست .قوات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما از او صادر گردانيد

اين يك انتقال از مكاني به  .) 33,  22 :2اعمال » ( برده شد راست خدا باال 
ولي الزم است بگوييم كه صعود مسيح به آسمان شامل تحول  .مكان ديگر بود

ز چنان كه اين تحول در رستاخيآن ،باشدتري از طبيعت بشري مسيح ميعظيم
 ،رستاخيز مسيح و متعاقب ان صعود مسيح به آسمان .خويش انجام گرفت

ولي اينك طبيعت انساني او ملبس به تماميت  .يزي از آدم بودن او نكاستچ
او  .او همان عيسي است .جالل آسماني و كامالً متناسب با حيات آسماني شد

ته درجه جالل يافولي اينك در باالترين  .همان اندازه بشر است كه قبالً بود
ش كه قبل از آفرينتماميت آن جاللي  ،جاللي كه او بر روي زمين داشت .است

ولي اينك پس از صعودش به آسمان در هيئت  .نبود ،جهان نزد پدر داشت
باالتر از هر رياست و قدرت و قوت و سلطنت « به آن جالل كامل و به  ،انساني

(  »نه در اين عالم فقط بلكه در عالم آينده نيز  ،شودو هرنامي كه خوانده مي
   .) رسيد 21 :1افسسيان 
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  اعظم ماكاهن 
 .مسيح استدار مشتاق تعمق در جالل خداوند عيسيشخص ايمان

ر گويم بعد از اين پسشما را مي«  :وقتي او در ميان ما بود به دشمنانش گفت
يد آبر ابرهاي آسمان مي ،انسان را خواهيد ديد كه بر دست راست قوت نشسته

 اينك ،گويدميكسي كه اين سخنان را  ،كهفهميدن اين .) 64 :26متي » ( 
انگيزي است ! استيفان و موضوع اعجاب ،به آن جالل و تعالي خود رسيده

 – 4 :9؛  56 :7اش ديدند ( اعمال پولس او را به همين طور در جالل آسماني
 33 :2دادند ( اعمال رسوالن به همين گونه با وجد بسيار بشارت او را مي .) 6
 گويند ( روميانرساالت رسوالن به همين شيوه از او سخن مي .) 31 :5؛  36 –

در آخرين  .) 22 :3؛ اول پطرس  8 – 7 :2؛ عبرانيان  9 :2؛ فيليپيان  9 :14
 .) 1 :22؛  21 :3كتاب كالم خدا او به همين چشم ديده شده است ( پيدايش 

بداالباد به احال و تا  ،ترين درجه انساني نزول كردانساني كه بر صليب تا پست
  .) 12 :10عبرانيان » ( دست راست خدا نشسته است « 

 تشبيهي است به منظور» دست راست خدا « بديهي است كه اصطالح 
ها و نبايد آن را به صورت تسهيل درك حقيقت توسط اذهان ناتوان انسان

اين اصطالح با همين ترتيبي كه به كار رفته قطعاً  .اللفظي درك نمودتحت
به دست راست من بنشين تا دشمنانت را «  :باشدمي 1 :110ه از مزمور برآمد
نشستن به دست راست پادشاه نشانه افتخار بود ( اول » .انداز تو سازمپاي

اين اصطالح به معني حاكميت نيابتي بر كائنات و كليسا از  .) 12 :9پادشاهان 
لي و ،مسيح به عنوان پسر ازلي خدا بر جهان حاكميت داشته .طرف پدر است

 ،در صعودش به آسمان اين مأموريت را در كسوت انساني آن هم انسان كامل
   .آغاز نمود

حاكي از اين نيست كه خداوند » به دست راست خدا « نشستن مسيح 
ده ياينك به پايان مأموريتش رس ،برخاسته از مردگان و صعود كننده به آسمان

ما هرگز نبايد از او چنين تصويري در ذهن داشته باشيم  .آسايدجا ميو در آن
 منفعل قدرت و سلطنت و جالل الهيكه او اكنون تنها اجرا كننده مبنب بر اين

بلكه او عمالً به عنوان نايب و واسطه مشغول كاري است كه خداي پدر  ،است
   .به او سپرده است

بلكه در مورد شخصيت او  ،مسيح نيست اين كتاب دربارة كارهاي 
 ممكن ،به هر حال مهم است توجه داشته باشيم اگر او غير از اين بود .است

اين مورد مخصوصاً در  .انجام دهد ،دهدنبود كارهايي را كه اينك انجام مي
د از مسيح بعاگر خداوند عيسي .كندرسالت كهانت اعظمي او مصداق پيدا مي
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 .توانست كاهن اعظم ما شودنمي ،بودديگر انسان نميصعودش به آسمان 

منظورمان اين است كه او مستمراً  ،گوييم عيسي كاهن اعظم ما استوقتي مي
قرباني كامل خود را در قالب قرباني كافي و بسنده به جهت بخشوده شدن و 

- كاران توسط خداي پدر و مبنايي براي پذيرش مستمر ما در پيشآمرزش گناه

اگر مسيح  .گذراندمي ،خت خدا و پذيرفته شدن دعاهايمان و خدماتمانگاه ت
حقيقتي  .توانست بدين طريق به وساطت ما با خدا صحبت كندنمي ،انسان نبود

خدا واحد است و در ميان خدا « دهد اين است كه كه هر روزه ما را تسلي مي
ي باشد عيس يعني انساني كه مسيح ،اي ) استو انسان يك متوسطي ( واسطه

 توانستگونه ميچه ،اگر ميانجي ما خودش خدا نبود .) 5 :2 تيموتائوساول » ( 
 ،و اگر ميانجي ما انسان نبود ؟تضمين نمايد ،پذيرفته شدن ما را توسط خدا

   ؟توانست نماينده ما باشدگونه ميچه
ست اقتضاي خداوند اين ا .ساده نيستاين نكته اخير صرفاً استداللي 

سان از ميان ان« بايد كند ميكه هركسي به وساطت انسان با خدا صحبت مي
او  .) 29,  21,  12,  9 :28ك خروج  .؛ ر 1 :5باشد ( عبرانيان » گرفته شده 

 ،بايست در زمرة كساني باشد كه نمايندگي آنان را بر عهده گرفته استمي
وانست تمسيح به هيچ طريق ديگري نمي .اشديعني چون آنان انسان واقعي ب

كه انساني مگر اين ،) 2 :5عبرانيان » ( با جاهالن و گمراهان ماليمت كند « 
با اين تفاوت كه تنها كسي از ميان تمام كاهنان بود كه عاري  .چون آنان باشد

كنند كه اين امتياز جاوداني كتب مقدس با وجد بسيار اعالم مي .از گناه بود
كل الهيات  .) 9 – 1 :5مسيح است ( عبرانيان ها مختص به خداوند عيسيتن

-مربوط به رسالت كهانت اعظمي مسيح آن چنان كه در نامه به عبرانيان مي

   .بر اساس انسان بودن مسيح استوار است ،بينيم
 زيرا ،او قادر است ما را حمايت و كمك كند ،شويموقتي وسوسه مي
او احساسات انساني  .رويمداند به كجا ميداند و ميبه درستي افكار ما را مي

اي در زندگي زيرا هيچ تجربه ،كنددردي ميهاي ما همفهمد و با ضعفما را مي
اه با اين استثنا كه او تسليم وسوسه گن ،ما وجود ندارد كه بر او نگذشته باشد

ما را مدد فرمايد ( عبرانيان  ،د و هرگاه الزم شدبا ما مدارا كنتواند او مي .نشد
دردي او با ما صرفاً بر اساس اين حقيقت هم .) 16 – 14 :4؛  17 – 14 :2

يح عيسي مس«  :او خودش انسان است .داندنيست كه معني انسان بودن را مي
انساني كه يك  ،) 8 :13عبرانيان » ( ديروز و امروز و تا ابداالباد همان است 

   .) 25 :7عبرانيان » ( دائماً زنده است تا شفاعت ما بنمايد « بار مُرد و 
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   ،گرچه اينك مسيح به آسمان رفته
  ،چشمش در پي برادران زمين است

  سهيم در طبيعت انسان 
   .هاي ماو آگاه به ضعف

  
  نجات دهنده ما زنده است 

   ،داندو دردهاي ما را مي
  و در آسمان هنوز ما را به ياد دارد 

   .هايشها و گريهها و رنجبا اشك
  

  شريك است  ،هامرد غم
  شكند هاي ما را ميدر هر دردي كه دل

  كند دردي ميهاي ما همو با اندوه
   .بخشدو به دردمندان آرامش مي

  
  اينك با شهامت در پيش تخت او 

  داريم هاي خود را عرضه ميرنج
  و قدرت آسماني را طالبيم 

   .تا در ساعات شرير ما را مدد كند
  ) 1781ترجمه سرودي اسكاتلندي ( 

  
  انسان در ظهور خويش 

 ،عيساي مسيح انسان ،ان استجايي كه از ديدگان ما پنه ،در آسمان
 .ولي هميشه هم نامرئي نيست .كندرسالت كهانت اعظمي خود را دنبال مي

ه فرستد كمسيح را كه از اول براي ما اعالم شده بود ميعيسي« سرانجام خدا 
بايد آسمان او را بپذيرد تا معاد همه چيز كه خدا از بدو عالم به زبان جميع مي

عيسي « سپس  .) 21 – 20 :3اعمال » ( از آن اخبار نمود  ،انبياي مقدس خود
ان سالونيكيدوم ت» ( خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود 

و هر چشمي او را خواهد ديد و آناني كه او را آيد اينك با ابرها مي«  .) 7 :1
» ( بلي ! آمين  ،هاي جهان براي وي خواهند ناليدنيزه زدند و تمامي امت

 .تر از صعود او به آسمان خواهد بودآمدن دوم مسيح باشكوه .) 7 :1مكاشفه 
د ولي تمامي بشريت شاه ،به آسمان ديدندفقط تعداد اندكي واقعه صعود او را 
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در روز صعود مسيح به آسمان فقط دو فرشته شهادت  .بازگشت او خواهند بود

ولي در هنگام آمدن دوم مسيح تمام فرشتگان در آسمان همراه او  ،دادند
بدين ترتيب بازگشت مجدد مسيح درست برعكس صعود او به  .خواهند آمد

 با صدا و با« گاه خداوند ما به جاي باال رفتن به آسمان آن .آسمان خواهد بود
اول » ( آواز رئيس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد 

« كه در ابرها پنهان شود گاه خداوند ما به جاي اينآن .) 16 :4تسالونيكيان 
 :24متي » ( شود تا به مغرب ظاهر مي ،چنان كه برق از مشرق ساطع شدههم
ظهور او تحقق كامل وعدة فرشتگان در واقعه عروج  .) ظاهر خواهد شد 27

از ب ،همين عيسي كه از نزد شما به آسمان باال برده شد«  :مسيح خواهد بود
 :1اعمال » ( خواهد آمد به همين طوري كه او را به سوي آسمان روانه ديديد 

11 (.   
اگر امروز اتفاق همين عيسي ! خودِ خداوند ! روشن است كه واقعه 

افتد حاكي از آمدن شخصي خواهد بود كه تقريباً دو هزار سال پيش به بي
يوحنا » ( آيم باز مي« كه وعده داد » انسان  –خدا « همان  .آسمان صعود كرد

فرشتگان در هنگام  .به وعدة خود وفا خواهد كرد ،) 7 :22؛ مكاشفه  3 :14
صعود مسيح به آسمان با همان صراحتي كه پولس از هويت مسيح در هنگام 

 .كردنداش اشاره نبه هويت الهي ،بازگشتش در دوم تسالونيكيان سخن گفته
 .) خواهد بود 12 :3دوم پطرس » ( روز خدا « واقعيت اين است كه ظهور او 

 .) 37 :24نيز خواهد بود ( متي  »ظهور پسر انسان « روز  ،ولي روز ظهور او
ه كسي كه اينك به دست راست خدا نشست ،كسي كه از ميان ما رفت انسان بود

عيسي مسيح تغييرناپذير و انسان  ،است انسان است و كسي كه خواهد آمد
   .خواهد بود

عهد جديد در اين نكته مصرّ است كه آمدن مسيح جسماني و قابل 
» ( بدن مجيد او « ين واقعه عظيم آمده است كه در بيان ا .رويت خواهد بود

) شنيده  16 :4او ( اول تسالونيكيان » صداي « ) ديده شده و  21 :3فيليپيان 
» ( كه هست خواهيم ديد او را چنان« كند كه خواهد شد و به ما يادآوري مي

 4 :3شود ( كولسيان مي» ظاهر « و اين روزي است كه او  .) 2 :3اول يوحنا 
در هنگامي است ) «  13 :2تيطس » ( تجلي جالل « اين  .) 28 :9؛ عبرانيان 

دوم » ( كه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان خود ظهور خواهد نمود 
عهد  .) 7 :1مكاشفه » ( هر چشمي او را خواهد ديد « ) و  7 :1تسالونيكيان 

شخصي نامرئي  جديد بشارت ظهوري روحاني را به ما نداده و نه از آمدن
 ،باز خواهد گشت ،مسيح كه از ميان ما رفتخداوند عيسي .صحبت كرده است
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خداوند ما بالفاصله پس از آمدنش وعدة  .بازگشتي قابل رويت و جسماني

و از اين تعجب مكنيد «  :را تحقق خواهد بخشيد 29 – 28 :5مندرج در يوحنا 
ا آواز او ر ،باشندقبور مي آيد كه در آن جميع كساني كه درزيرا ساعاتي مي

هر كه اعمال نيكو كرد براي قيامت حيات  ،خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد
  »  .و هر كه اعمال بد كرد به جهت قيامت داوري

تري مبني بر تداوم مسيح در دليل قوي ،مردگان از قبربيرون آمدن 
كه در ان دفن هايي گويد گرچه ما در همان بدنعهد جديد مي .انسانيت است

ها متحول خواهند شد ( اول ولي اين بدن ،شديم از قبر برخواهيم خاست
هاي دليلش اين است كه بدن .) 21 :3؛ فيليپيان  52 – 51 :15قرنتيان 

اي هباشند و به او تعلق دارند و رستاخيز بدناعضاي مسيح مي ،دارانايمان
شكل بدن ذليل ما را « و ا :چون رستاخيز مسيح خواهد بودداران همايمان

بر حسب عمل قوت  ،تبديل خواهد نمود نا به صورت بدن مجيد او مصور شود
اگر خداوند قيام  .) 21 :3فيليپيان » ( خود كه همه چيز را مطيع خود بگرداند 

   .داين كلمات مفهومي نداشتن ،بوددر برخاستنش از مردگان انسان نمي ،كردة ما
-داران زنده شده و هم ايمانگويد هم ايمانسپس عهد جديد به ما مي

در ابرها ربوده خواهيم شد تا « داراني كه در زمان رجعت مسيح زنده هستند 
جا و گرد در آن .) 17 :4اول تسالونيكيان » ( خداوند را در هوا استقبال كنيم 

بلكه اين  ،او در همه جا نخواهد بود .يك تجمع جسماني خواهد بودخداوند 
ا به ت ،شويم و اين مستلزم حضور قوم او استماييم كه جسماً گرد او جمع مي

ه كتواند داشته باشد جز اينو اين چه مفهومي مي .مكاني كه او هست بروند
واند تمسيح داراي طبيعت انساني است و تنها در اين طبيعت انساني است كه مي

   ؟در آن واحد در يك جا باشد
او انساني  .انسان خواهد بود» روز آخر « چنان حتي در هم خداوند ما

گرد آمدن  .جهان را داوري خواهد كرد ،است كه بعد از برخاستنش از مردگان
ها مانند شباني كه بزها را از ها پيرامون او و جدا نمودن انسانها و ملتقوم

 .) 32 – 31 :25است ( متي » پسر انسان « رسالت  ،كندها جدا ميگوسفند
را ( زي« اين انسان دقيقاً همان كسي است كه خدا او را از مردگان برخيزانيد 

خدا ) روزي را مقرر فرمود كه در آن ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد 
كه او را از مردگان نمود به آن مردي كه معين فرمود و همه را دليل داد به اين

؛ دوم  42 :10؛ اعمال  22 :5ك يوحنا  .؛ نيز ر 31 :17اعمال » ( برخيزاند 
افتخار داوري بر جهان ذاتاً متعلق به خدا است و خدا اين  .) 1 :4 تيموتائوس

حتي بر روي صليب و به عنوان  ،افتخار را به عنوان پاداش اطاعت مسيح
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بخشي از سربلنديش به او داده تا در قالب پسر انسان جهان را داوري نمايد ( 

و در عين حال سرّي است كه ماوراي  .) 10 – 9 :2فيليپيان  ؛ 27 :5يوحنا 
 وقتي كه هر» روز آخر « در  ،مسيح انسانسرافرازي عيسي .باشدادراك ما مي

شود و هر زباني به خم مي ،زانويي در مقابل كسي كه نام عيسي را دارد
 – 10 :2به حد اعالي خود خواهد رسيد ( فيليپيان  ،كندخداوندي او اقرار مي

او  وقتي .گاه موجودي غير از انسان نخواهد شدمسيح هيچخداوند عيسي .) 11
نان چاين طبيعت را هم ،طبيعت انساني ما را در بطن مريم باكره به خود گرفت

تواند بدون قطع ارتباط با نام انسانيش گاه نمياو هيچ .كندحفظ نموده و مي
- رفاز هويت انساني خود ص ،باشد »پسر انسان « كه و بدون اين ،يعني عيسي

ديگر چون مقيد به  ،عيسي مسيح پس از برخاستنش از مردگان .نظر كند
ين چنولي از صفات الزمة انسان بودن هم .هاي زندگي زميني نبودمحدوديت

توانستيم پرده را اندكي به كنار بكشيم و نگاهي به زندگي اگر مي .برخوردار بود
مان را اينك آس«  :زديمصدا با استيفان شهيد فرياد ميهم ،اندازيمآسماني بي

 56 :7اعمال » ( بينم گشاده و پسر انسان را به دست راست خدا ايستاده مي
   .اي ابدي استو اين منظره .)

  
   ؟آيا تو به نسلي عشق ورزيدي كه تو را دوست نداشتند

   ؟آيا تو سيماي انساني را به آسمان بردي
   ؟جوييصداي انسان داد خود مياين تويي كه با 

  ؟آيا اين تويي كه خويشاوند نسل انساني
  
  اما نه !  ،اي خويشاوند محبوب من ،اي خدا ...آه
  اي مرد با ديدگان باشكوه پس از مرگ ! ...آه

  پاهاي چه كسي راه ناهموار ما را پيمود
   .هاي چه كسي آه انساني بركشيدو لب

  
  ،و استبا آن شباهتي كه از آن من و ت

  با آن منيتي كه در من و تو است 
   ،با آن آسماني كه در آن درخشاني

  .خوانيجا ميكاران را بدانو ما گناه
  

   ،با سكوت ابدي در سرسراي عدالت
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  ،ثمربا آگاهي از درخت بي

  ،با تاول ،با موريانه ،با تاريكي
   .مرا بخوان ،كنمالتماس مي ،مرا بخوان

  
  اين قلب يخ زده را به دور افكن  ،بيا

   .كه خود را در فروغ كاذب گرم كندپيش از آن
  ات را نديده مگذار چشماني كه هرگز روزهاي زميني

  ات را از دست دهد ! روزهاي آسماني
  ) 1897 – 1820جين اينگلو ( 
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  فصل هفتم
  يك شخص

  
 چنينخداي واقعي و هم ،مسيحجا ديديم كه خداوند عيسيتا به اين

ون گناه اما بد ،انسان واقعي است كه به طريقي ماوراءالطبيعي در كالبد انسان
خواهيم نگاهي داشته باشيم بر اين موضوع كه او در اين فصل مي .ظاهر شد

   .ولي يك شخص مي باشد ،انسان است –با وجودي كه خدا 
  

  شوراي كالسدون
كي از ي ،بهترين نقطه براي شروع اين بحث اشاره به شوراي كالسدون

 ،در قرن اول و دوم تاريخ مسيحيت .ترين شوراهاي كليسايي استقديمي
اي همتمركز بر دفاع در مقابل ضديت ،اهتمام كليسا اعم از زنان و مردان مؤمن

ها اندكي هاي آنضديت ،طول قرون سوم و چهارمدر  .پرستان بودشديد بت
 .فروكش نمود و شيطان تمام سعي خود را متمركز بر انهدام آموزه تثليث نمود

هنوز كليسا از اين حمله شيطان كامالً پشت خود را راست نكرده بود كه حمله 
در فصل نهم همين كتاب به  .ديگري بر ضد آموزه شخص مسيح شروع شد

ي كاف .اشاره خواهيم كرد ،الحادي كه در اين دوره قد علم نمودندفرقاي از پاره
است با توجه به اين نكته گفته شود كه در سايه همين حمالت بود كه كليسا 

ميالدي به تعريف آموزه شخص مسيح پرداخت  451در شوراي كالسدون در 
اي هدادههاي تفسيري در اي افزون بر يك قرن شاهد انواع روشكه دوره

ولي سرانجام چهارچوبي رسمي ارائه شد كه در دفاع بر ضد  .كتاب مقدس بود
   .توفيق يافت ،تفاسير مخرب عليه تعليم حياتي كالم خدا

يمه توانيد در ضمشوراي كالسدون را مي» تعريف ايمان « بخش اصلي 
 ولي بايد توجه داشته باشيم كه تعريف ،شمارة يك اين كتاب مالحضه كنيد

 «از ايمان مسيحي متمركز بر اين حقيقت بود كه در عيسي السدون شوراي ك
دو طبيعت متمايز يعني الوهيت و انسانيت وجود دارد كه به  ،دو طبيعت كامل
يا  ،بتركي ،بدون تغيير ،انددر يك شخص متحد شده ،ناپذيرطريقي جدايي

 « :تلخيص گرديد 1646كه در اعتقادنامه وست منيستر در سال » تداخل 
 .نيست» شخص « مسيح داراي دو طبيعت است ولي او دو خداوند ما عيسي

شخص « طبيعت محفظ و مختص به يك خواص عجيب هر كدام از اين دو 
 بلكه متعلق به يك شخص و او ،باشند و نه منقسم شده بين دو شخصمي» 

  »  .مسيح استخداوند عيسي ،همان پسر ابدي خدا و كلمة خدا
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گرايانه بود و اين مورد نبايد ما را متعجب عمدتاً منفيفرمول كالسدون 

 .ودگرايانه بهاي بدعتكند چون كه هدف شورا دفاع از كليسا در برابر ديدگاه
 شورا به صورتي سيستماتيك اعالم نمود كه كتب مقدس به تعاليم مربوط به

 .دناولي هيچ گامي براي تشريح اين راز برنداشته ،اندشخص مسيح پرداخته
اي بديهي است چرا كه راز به طريق معمولي و طبيعي قابل البته اين نكته
شورا تنها به تعليم كتاب مقدس در مورد شخص مسيح اشاره  .تعريف نيست

 ،مسيحيخداوند عيس .ولي فكر انساني قادر به فهميدن اين تعليم نيست ،نمود
   .است» شخص « خدا و انسان در يك 

كه ر اينشود مبني بحقيقتي بزرگ ديده مي ،كالسدوندر بيانيه شوراي 
پسر ازلي خدا انسانيت ما را بر خود گرفت و اين هرگز بدان معني نيست كه 

 ها گذشت و عقايد و بيانات جديديقرن .اي انسان به الوهيت رسيده باشدعيس
 و ها و تعاليم ديني پيدا شدند و مدتي رواج يافتهاقرارنامه ،هادر قالب آيين

ه كليسا نيز هرگز قدمي فراتر از بياني .سپس به دست فراموشي سپرده شدند
توسط  451اصلي كه طي سه هفته در اكتبر سال  .شوراي كالسدون برنداشت

شوراي كالسدون تدوين گرديد به عنوان بهترين تعريف ايمان مسيحي باقي 
يه آيا اين بيانولي اينك ما نياز داريم كه خود را قانع كنيم كه  .مانده است

كه چيزي در رديف يا اين ،تعريف واقعي كتاب مقدس در مورد مسيح است
   ؟ميالدي است 630الهيات ساخته فكر اسقفان سال 

  
  تعريف برخي اصطالحات 

كه فرق نمگر اي ،توانيم بيانيه كالسدون را به درستي درك كنيمما نمي
   .را بدانيم» شخص « و » طبيعت « بين اصطالحات 

م شود با ههاي الزم را كه موجب ايجاد يك چيز ميوقتي تمام كيفيت
ي طبيعت انسان .آن چيز را در اختيار داريم» طبيعت « در واقع  ،كنيمجمع مي

اندامي مركب از مواد شيميايي  ،مستلزم اين است كه داراي جسم واقعي باشد
عاملي  ،وه بر آنعال .دهدالزم و ترتيبي ارگانيك كه كليت اندام را تشكيل مي

خدادادي و نامرئي الزم است تا به اين اندام زندگي و تحرك ببخشد و ما آن 
طور كه ديديم مسيح نيز داراي چنين طبيعتي بود همان .ناميممي» جان « را 

چنين داراي طبيعت الهي است و اين او هم .و هنوز هم اين طبيعت را دارد
ات الهي در يك وجود غيرقابل تفكيك بدين معني است كه او داراي تمام صف

 ،ستتغييرناپذيري و تقدس ني ،او تركيبي از جاودانگي ،به كالمي ديگر .است
مة چه را كه الزآن .تغييرناپذيري و تقدس است ،بلكه تماميت او جاودانگي
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چه الزمة هستي الهي است در اختيار و هر آن ،وجود و هستي انساني است

 ،نيمكاشاره مي» طبيعت « وقتي به دو  .ود و هستمسيح بخداوند ما عيسي
   .منظورمان همين است
چيزي افزوده » طبيعت « اين است كه بر » شخص « ولي منظور از 

ها داراي يك ساختار شيميايي همة ما انسان .بخشدشده كه به آن فرديت مي
عضاي ا .باشندهايي كه از نظر شكل با هم متفاوت ميسان هستيم و بدنيك

ولي هيچ  .ها استما مانند هم است و تفاوت موجود تنها در اندازه و شكل آن
واقعي هر كس با ديگران متفاوت » فرديت «  ،انسان ديگر نيست ،انساني
اي از انسان تنها مجموعه .هر شخصي داراي يك ذات فردي است .است

يش ل خوبلكه داراي قدرت تعقل و مسئول اعما ،هاي حياتي نيستكيفيت
دهد كه اگر چه عيسي واجد تمام الزامات خدا فرمول كالسدون تعليم مي .است

عي واق» فرديت « دو  .ولي فقط يك عيسي است ،بودن و انسان بودن است
ن آ« اي كه طبيعت الهي مسيح تا لحظه .انسان وجود ندارد –در شخص خدا 

ا جو از آن ،هستي مستقل و ازلي بوده ،در بطن مريم شكل گرفت» قدوس 
   .داراي طبيعت الهي شد كه از آن پسر ازلي خدا بود» شخص « بود كه 

كه از بل ،به هر حال طبيعت انساني مسيح هرگز وجودي مستقل نبوده
ابتداي شكل گرفتن در يك اتحاد اسرارآميز و پايدار با طبيعت الهي او بوده 

ت وجودي پسر ازلي همان واقعي ،انسان –اين يعني واقعيت وجودي خدا  .است
مسيح در بطن مريم صاحب طبيعتي  .خدا قبل از جسم گرفتنش بوده است

شدن  متجلي .جسم گرفتن هميشگي بود .چنان انسان ماندولي هم ،افزوده شد
از هم ب .چه متعلق به خدا و متعلق به انسان بودبا حفظ آن» شخص « در يك 

  .»شخص « ت در يك خدا و انسان اس ،مسيحخداوند عيسي :گوييممي
  

  ترتعريفي دقيق
به اين اميد كه  ،تر به كل موضوع نگاه كنيمحال كمي دقيق
ي شخص .است» شخص « مسيح يك خداوند عيسي .سوءتفاهمات رفع شوند

همان شخصي است كه هميشه بوده يعني كلمة غيرقابل  ،كه او اينك هست
ولي درست نيست گفته شود كه شخصيت نجات دهنده  .تغيير و پسر ازلي خدا
 ،جسم گرفتن پسر خدا به او يك شخصيت پيچيده داده .ما فقط الهي است

   .انسان است –او خدا  .شخصيتي با دو طبيعت
موجب  ،مسيح داراي طبيعت انساني استاين واقعيت كه خداوند عيسي

شخصيت انساني به خود گرفت تا » كلمة ابدي «  .انسان شدن او نشده است
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 .او فقط طبيعت انساني را به خود گرفت .دو طبيعت در مسيح وجود داشته باشد

   .او ذاتاً پسر ابدي خدا است ،باشيمكار ميدر همان موقعيتي كه ما ذاتاً گناه
 ،چنان كه در بسياري از كتب الهياتي معتبر آمدهاز سوي ديگر آن

در اين  .تفاقد شخصيت اس ،درست نيست گفته شود كه طبيعت انساني مسيح
 »فرديت « ولي وجود يك  ،كتب صحبت از بدن و جان عيسي ناصري شده

طبيعت انساني مسيح هرگز وجودي مستقل از  .انساني تأييد نگرديده است
فرديت  «ولي بدين مفهوم نيست كه اين طبيعت انساني فاقد  ،خودش نبوده

   .انساني بوده باشد» 
انساني از آغازش در اتحاد » فرديت « مفهوم ساده آن اين است كه 

 .گاه جدا از او نزيسته استپسر ازلي خدا بوده و هيچ» فرديت « كامل با 
مان انساني از ه» فرديت « توان اين موضوع را بدين ترتيب هم گفت كه مي

كه لوئيس بركوف گفته طور همان ،ابتداي شكل گرفتنش در او جذب شده
طبيعت انساني مسيح حتي براي يك لحظه عاري از  ،پرده بگوييمبي«  :است

منشاء آفرينش ) آن طبيعت انساني را در  ،لوگوس ( عقل كل .شخصيت نبود
حيات شخصي طبيعت انساني ريشه در شخص  .ذات انساني و شخصي پذيرفت

  » .و در ان داراي شخصيت است ،لوگوس دارد
اقص به هيچ وجه ناتمام و ن ،ين گفتيم كه طبيعت انساني مسيحچنهم

 ،طبيعت آن .هيچ يك از كيفيات الزم براي زندگي انساني در او كم نبود .نبود
البته نه بدين معنا كه  .فرديت و ذات خود را در شخص پسر خدا يافته بود

ه يفيات الزمآگاهي و اراده در زمرة ك .مسيح داراي آگاهي و ارادة انساني نباشد
 .توانست زندگي كندمسيح بدون آگاهي و اراده نمي .طبيعت انساني است

كه او هم داراي آگاهي بود و برخورداري او از طبيعت كامل انساني يعني اين
   .هم داراي اراده
-روي اين جمله آخر تأمل مي ،رسدنظر ميچه گفتيم پيچيده بهاگر آن

گوييم كه شخص الهي كه از ازل داراي ا ميم .كنيم تا معني آن را در يابيم
طبيعت انساني را به خود پذيرفت و اينك داراي هر دو  ،طبيعت الهي بوده

غيرقابل  ،قابل تشخيص ،در حالي كه اين دو طبيعت كامالً متمايز ،طبيعت است
  .باشندتبديل و كامل مي
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  داليلي از كتاب مقدس 
بيش از آن مشكل است كه  ،آموزة وجود دو طبيعت در يك شخص

 .زبان انساني ما و عقل محدود و سقوط كرده ما قادر به بيان و درك آن باشند
باهت زيرا هيچ ش ،كنيم كه فراسوي قوه ادراك ما استما از واقعيتي صحبت مي

ل كه نه بدين دلي ،ايمولي ما آن را پذيرفته .و قياسي براي آن متصور نيست
شن بلكه بدين سبب كه تعليم رو ،ايمآن تبحر پيدا كرده ايم يا درآن را فهميده

 ،تواند اين حقيقت را باور كندهيچ كس نمي .كالم خدا ما را متقاعد نموده است
اي بگرداند كه خودِ خدا بر انسان آشكار نموده كه خود را مطيع مكاشفهمگر اين

   ؟دپردازاي ميگونه به بيان چنين آموزهولي كتاب مقدس چه .است
اول  :كتاب مقدس سه رشته تعليم در اين خصوص ارائه داده است

اي مبني بر وجود دو شخصيت در كه كتاب مقدس در دادن هرگونه نشانهاين
اگر نجات دهنده ما داراي  .كامالً خودداري كرده است ،مسيحخداوندمان عيسي
تب را در كاي مبني بر آن طبعاً انتظار داشتيم كه اشاره ،بوددو شخصيت مي
در  .ودشاي مطلقاً در كتاب مقدس پيدا نميولي چنين اشاره .مقدس پيدا كنيم

شود او مسيح نوشته شده مشاهده ميچه كه دربارة خداوندمان عيسيهر آن
انجام نداده و هيچ حقيقتي به او نسبت داده نشده حتي يك كلمه و يك كار 

او خود از الوهيت و انسانيت  گرچه .كه داللت بر وجود دو شخصيت در او باشد
اما كمترين ردپايي در هيچ جاي كتاب مقدس كه شائبه دو  ،خود آگاه بود

   .وجود ندارد ،شخصيتي بودن او را تقويت كنند
ارات ديگر را با عبهاي تثليث يكبينيم كه شخصيتگاهي اوقات مي

ت فردي ولي چنين تمايز شخصيتي در .دهندمخاطب قرار مي» او « و » تو « 
در  »تو « و » من « هيچ تبادلي بين  .مسيح وجود ندارددروني خداوند عيسي

گاه مانند خدا با ضمير جمع از خود عيسي هيچ .بين اين دو طبيعت وجود ندارد
تنها  .) 7 :11؛  22 :3؛  26 :1ك پيدايش  .نام نبرده است ( به عنوان نمونه ر

تواند در اين آيه مي» ما « ولي كلمة  ،وجود دارد 11 :3مورد استثنا در يوحنا 
ستاده اياشاره به خودش و كساني باشد كه در مقابل نيقوديموس و همراهانش 

 «با اين وجود فقط يك  ،عيسي در حالي كه واجد اين دو طبيعت بود .بودند
   .بود» مسيح 

داليل و تعاليم كتاب مقدسي اين آموزه در عباراتي يافت  ،كهدوم اين
سي چه عيآنهر  .اندبه مسيح نوشتهد كه نويسندگان عهد جديد راجعشونمي

ساالت فصل به فصل ر .پنداشتندرسوالن نيز او را چنين مي ،پنداشتخود را مي
ولي كامالً روشن است  ،عهد جديد اشاره به وجود دو طبيعت در مسيح است



 راز تثليت                                                                                           176   

 
 4 – 3 :1بدين ترتيب در روميان  .باشدكه فقط يك شخص مورد نظر مي

متولد شده از نسل داود به حسب جسم و پسر خدا « پولس از مسيح با عبارت 
ولي اين كي هست كه داراي دو طبيعت  .كندياد مي» به حسب روح قدوسيت 

 ،پسر خود ( خدا )« آيا او يك نفر است يا دو نفر؟ پولس با نوشتن  ؟است
   .را صراحتاً داده است سئوالپاسخ اين » مسيح خداوند ما عيسي

جا كه پولس آن ،شوديافت مي 5 – 4 :4مثال ديگر در غالطيان  
به  جا اشارهدر اين»  .خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زائيده شد«  :نويسدمي

كه فقط بل ،آمدن دو نفر كه براي آمرزش كساني كه در زير شريعت بودند نشده
 .اندد در يك شخص نشان داده شدههر دو طبيعت به صورت متح .يك نفر

 – 5 :2پيان به فيلي ،باشندكساني كه مايل به تعمق بيشتر بر اين موضوع مي
به دو طبيعت نجات دهنده ما يا هر متن ديگري از عهد جديد كه اشاره  11
س كتاب مقد .سان خواهند ديدو در همه جا تصويري يك ،مراجعه كنند ،كندمي

 ،ولي دو كس نيست ،گرچه انسان و خدا است« كه كند از كسي صحبت مي
   .اعتقادنامه آتاناسيان )» ( يك نفر است و او مسيح است 

اين نيست كه الوهيت به طور مطلق  ،منظور كتاب مقدس از اين تعليم
أثير طبيعت الهي چيزي اثيري نيست كه ت .در طبيعت انساني متجلي شده است
 .ستسان ااز اين نظر تصويرها يك .ن باشدآن و اتحاد آن با يك انسان ناممك

ه طبيعت انساني را ب ،پسر ازلي خدا ،شخص دوم تثليث اقدس ،شخص الهي
كسي كه  .) 14,  2 – 1 :1يوحنا » ( جسم گرديد « كلمه ازلي  .خود گرفت

(  »خداي متبارك تا ابداالباد «  ،پسر خدا بود ،در جسم انساني و شبيه ما آمد
؛  14 – 11 :2؛ عبرانيان  16 :3 تيموتائوسك اول  .؛ ر 5 :9؛  3 :8روميان 

  .) 3 – 2 :4اول يوحنا 
  

  انسان  –خدا 
اما مجموعه داليل سومي نيز در كتاب مقدس وجود دارد كه موضوع 

اين مورد به قدري روشن است كه هيچ ارتدادي هر چند  .كندرا روشن مي
و آن حقيقت  .اهداف خود درآوردتواند آن را در خدمت گمراه كننده باشد نمي

تواند در هر يك از دو طبيعت مسيح مصداق پيدا كند چه مياين است كه آن
اراتي از شخص مسيح با عب .بلكه به شخص است ،منتسب به طبيعت نيست

صفات  بينيم كهپس مي .كندياد شده كه در مورد دو طبيعت او مصداق پيدا مي
 در حالي كه شخص با لقبي ،گرديده يك طبيعت انساني بر شخص استوار

قطعي  و اين دليلي .ناميده شده كه فقط درخور كسي است كه طبيعت الهي دارد
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 استدالل فوق براي .يك شخص است ،كه دو طبيعت دارداست مبني بر اين

بنابراين  ،گيج كننده است ،پردازدكسي كه اولين بار به مطالعه اين موضوع مي
اري از در بسي .كنيمموضوع به چند نمونه مراجعه ميبراي روشن شدن بيشتر 

متون عهد جديد صفات و اعمال انساني به شخصي نسبت داده شده كه داراي 
در  ،از او با القابي ياد شده كه شايسته طبيعت الهي او است .عنوان الهي است

ه نمون .حالي كه اعمال نسبت داده شده به او درخور طبيعت انساني او است
ولس آن جا كه پ ،توانيم در اعمال رسوالن پيدا كنيميك مورد فوق را ميكالس
وق ولي فقط مخل»  .كليساي خدا را به خون خود خريده است« مسيح  ،گويدمي
توانست در بعد مسيح تنها مي .تواند خون بدهد و نه خدا كه روح استمي

يده د خركه كليسا را به خون خو» مسيحي « پس اين  .انسانيش خون بدهد
ده گفته ش .او خدا است ،خير ؟آيا او صرفاً يك مسيح انساني بود ؟كي است

ك توسط ي ،توانست فقط در طبيعت انساني او مصداق پيدا كندچه ميآن
 و مسيح الهي ،نام مسيح انسانياشخاصي به .شخص الهي انجام شده است

ك چون كه او فقط ي ،بلكه تنها يك مسيح ،دو مسيح وجود ندارند ،وجود ندارند
توانيم از او هم با لقب خدا و هم با است با دو طبيعت و ما مي» شخص « 

   .يعني انسان صحبت كنيم ،لقب كسي كه خون خود را داد
مصلوب شدن خداوند جالل « از  8 :2به همين ترتيب در اول قرنتيان 

ني پسر محبت كه در وي فديه خود يع« از  14 – 13 :1و در كولسيان » 
هي آيا طبيعت ال .سخن به ميان آمده است» ايم آمرزش گناهان خويش را يافته

اين موارد تنها در طبيعت  ؟تواند خون بدهدمي ؟ممكن است مصلوب شود
 ،كسي كه گفته شده گناهان ما را كفاره نموده .شوندمحقق ميانساني او 

نجات ما توسط مسيح  .نيست» خداوند جالل « شخص الهي و كسي غير از 
ه چه كآن .تكميل نشده است ،باشدانسان كه جدا و منفك از مسيح خدا مي

او با  چهآن .شود به پسر ازلي خدا نسبت داده شدفقط توسط انسان انجام مي
توجه به خاصيت يك طبيعتش انجام داد قابل انتساب به طبيعت ديگرش 

 .اشدباي اين دو طبيعت مينيست بلكه قابل انتساب به شخصي است كه دار
» ح مسي« ولي او فقط يك  ،مسيح داراي دو طبيعت بود و هستقطعاً عيسي

  .است
اي را به ما نشان هاي عهد جديد نيز دقيقاً چنين نمونهساير قسمت

صفات و اعمال الهي به شخصي نسبت داده  :ولي به طريقي ديگر ،دهندمي
و با نامي ياد شده كه درخور طبيعت از ا ،شده كه داراي عنوان انساني است

در حالي كه اعمالي كه به او نسبت داده شده فقط درخور  ،انساني او است
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چه فقط توسط كسي كه الوهيت دارد انجام داده آن .طبيعت الهي او است

پذيرد كه بر انسان بودن او تأكيد شده اينك توسط كسي انجام مي ،شودمي
« كند كه از خودش به عنوان كسي صحبت مي 13 :3بنابراين در يوحنا  .است

 كند كسي كه از آسمان پايين آمدهولي تأكيد مي» از آسمان پايين آمده است 
تواند انجام دهد او كه چه هيچ انساني نميآن»  .پسر انسان«  :انسان است

  انسان است انجام داده است !
 طبيعت انسانيو اين بدان جهت نبود كه او قبل از آمدنش بر زمين 

 ،ردكبلكه بدين جهت كه كسي كه اينك با نيقوديموس صحبت مي ،داشته بود
 اش از آسماناو با خاصيت طبيعت الهي .همان شخص بود كه از باال آمده بود

ولي آن شب در اورشليم با خاصيت طبيعت انسانيش نشست و صحبت  ،آمد
 ن سبب است كه عيسيبدي .ولي همان شخص بود كه از آسمان آمده بود .كرد

 پس اگر پسر انسان را ببينيد كه به جايي«  :ي را مطرح نمودسئوالبعداً چنين 
پذيرفتن   .) 62 :6يوحنا » (  ؟كند چه ( خواهيد گفت )كه اول بود صعود مي

فرديت واقعي عيسي را عوض نكرده  ،طبيعت انساني عالوه بر طبيعت الهي
ولي  ،كان يافت كه مسيح داراي دو طبيعتتمام اين موارد بدين دليل ام .بود

بنابراين ممكن است او را هم با عناوين الهي و هم با عناوين  .يك شخص است
توان هم صفات و اعمال الهي و هم صفات و اعمال انساني انسانيش ناميد و مي
ها را از وقتي كه انسان ،خدا استميرد او وقتي كه مي .را از او انتظار داشت

  .انسان است ،انگيزاندخود بر ميقبور 
با توجه به خواص دو  ،دهدچه مسيح به عنوان ميانجي انجام ميآن

ما بايد هميشه در نظر داشته ياشيم كه هرچند صحبت  .دهدطبيعتش انجام مي
ي است ااين نكته .باشندولي دو طبيعت كامالً متمايز مي ،از يك شخص است

هر كاري كه توسط هر يك از اين دو  .داختكه در فصل بعد به آن خواهيم پر
ولي هر كاري كه  .نام مسيحعمل شخصي است به ،پذيردطبيعت انجام مي

نبايد به حساب طبيعت دوم او  ،پذيردبنابر خاصيت يك طبيعت انجام مي
كتاب مقدس هميشه اين مورد را مدنظر داشته و ما نيز بايد  .گذاشته شود

لهي گاه منتسب به طبيعت اكارهاي انساني هيچ صفات و .مدنظر داشته باشيم
اما  .باشند و نه صفات و كارهاي الهي منتسب به طبيعت انساني اومسيح نمي

   .باشداند كه مسيح ميهر دو منتسب به يك شخص
ه ككنيم انگيزه ما در گفتن اينهر چه بيشتر اناجيل را بررسي مي

اي ديگر از كارها خدا بودنش و پاره اي از كارها را طبق خاصيتخداوندمان پاره
ما مسيح را  .شودكمتر مي ،انجام داده است ،خاصيت انسان بودنشرا طبق 
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چه به فكر ما آن .بينيمگاهي به صورت خدا و گاهي به صورت انسان نمي

ت كه بتوانيم فقط به موجوديپيش از آن .كند وحدت شخصيت او استخطور مي
شويم كه او در عمل چون متوجه مي ،انديشيمانسان بي –او به عنوان خدا 

   .كندانساني داراي فرديت كار مي
) جمالت درخشاني در اين مورد  407 – 345جان كريسوستوم ( حدود 

بلكه به  ،كنممن به مسيح فقط به عنوان خدا يا انسان فكر نمي«  :گفته است
انم دشد و ميكه او گرسنه مي دانمچون مي .انديشمانسان مي –او در قالب خدا 

د شدانم كه او تشنه ميمن مي .كه او با پنج قرص نان پنج هزار نفر را غذا داد
د شدانم كه او سوار كشتي ميمن مي .دانم كه آب را به شراب تبديل كردو مي
دانم كه زنده دانم كه او مُرد و ميمي .رفتدانم كه بر روي دريا راه ميو مي
نم داو مي ،دانم كه او در مقابل پيالطس نشست تا محاكمه شودمن مي .شد

ايش دانم كه فرشتگان مسيح را ستمن مي .كه او با پدر بر تخت او نشسته است
ا پس بعضي از اين وقايع ر .سار شددانم كه توسط يهوديان سنگكردند و مي

 .سازمياش ملهيمنتسب به بُعد انساني او و بعضي ديگر را منتسب به بُعد ا
  »  .توان گفت كه او هم خدا و هم انسان استبنابراين مي

شخصيت پسر ازلي خدا است كه در مقطع خاصي از  ،شخصيت مسيح
 هستي .زمان روح انساني و جسم انساني را در وحدت وجوديش به خود گرفت

حتي وقتي كه در بطن مريم  ،انگيز نقطه شروعي نداشتاين شخص اعجاب
من  ،ودكه ابراهيم پيدا شپيش از آن«  :او توانست بگويد .باكره تشكيل گرديد

خداي متبارك تا « ولي  ،گرچه او در جسم است .) 58 :8يوحنا » ( هستم 
 ،مسيح ازلي است و نقطة آغازي نداشته .) 5 :9باشد ( روميان مي» ابداالباد 

ي طبيعت و شخصيت انسان ،اين شخصيت الهي و ازلي ،اي از زمانولي در نقطه
ر د ،احساسات و عواطف انساني ،هااندام ،درست با همان بدن .را به خود گرفت

ي ابنابراين طبيعت انساني مسيح از لحظه .رحم زني رشد كرد و جان گرفت
دو  پس در مسيح .كه مريم حامله شد در شخصيت ازلي پسر خدا شكل گرفت

در او هم طبيعت انساني هست و  .دارد ولي خودش يكي است طبيعت وجود
اين فرديت او در  .ولي از نظر شخصي پسر ازلي خدا است ،هم طبيعت الهي

   .ولي شخصيت او ازلي است ،بطن مريم آغاز شد
  

  نور از نور  ،خدا از خدا
  رحم باكره را نداشت مكروه

  نه مخلوق ،مولود ،خداي حقيقي
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   ،آييد او را پرستيم ،آييد او را پرستيم
  مسيح عيسي ! ،آييد او را پرستيم

  
  داريم آري خداوندا عزيزت مي

  آريم اي عيسي ما به تو سجده مي
  اهللا اينك شد مجسم كلمه

   ،آييد او را پرستيم ،آييد او را پرستيم
  مسيح عيسي ! ،آييد او را پرستيم

  ترجمه سرودي از زبان التين
  ايران ) در سرودنامه كليساي 36( بخشي از سرود شماره                          
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  فصل هشتم
  دو طبيعت متمايز

  
بلكه  ،طبيعت الهي و انساني در مسيح به هيچ وجه با هم تداخل ندارند

ين ا .اندباشند كه يك شخص را تشكيل دادهدو طبيعت متمايز و مجزا مي
  .خواهيم به آن بپردازيمحقيقتي است كه در اين فصل مي

  
  خود آشكار

-هم خودگونه دو فتواند بفهمد يا تشريح كند كه چهفكر انساني ما نمي

اين  .توانند يك شخص را تشكيل دهنددو عامل صاحب رأي آزاد مي ،آگاه
 ،حمسيدقيقاً موضوعي است كه كتب مقدس در رابطه با خداوندمان عيسي

   .اندآشكار كرده
به خاطر ساده كردن موضوع و طفره رفتن از بعضي اي شايد عده
لكه ب ،روح انساني وجود نداشته ،حدس زدند كه در شخص مسيح ،مشكالت آن

اي ديگر دو عده .روح انساني را در ايام انسان بودن او گرفته است ،روح الهي
يك خدا و يك  ،اندطبيعت مسيح را از هم جدا كرده و از او دو شخص ساخته

اماً پنداشتند كه جسم گرفتن الزبرخي ديگر مي .اندبا هم متحد شده انسان كه
اگر  بدين ترتيب .تغييراتي در حداقل يكي از دو طبيعت او به وجود آورده بود

شد ( در آن صورت ديگر از ذات يافت و انساني ميطبيعت الهي او كاهش مي
 ديگر از ذات شد ( در آن صورتيافت و انساني ميطبيعت الهي او كاهش مي

يا اگر طبيعت انساني او متعال و  ،بود )ها نميشأن آنالقدس و همپدر و روح
ه چولي آن .بودنمي» يكي از ما « در آن صورت او ديگر  ،شددر واقع الهي مي

ت اين دو طبيع ،در اين خصوص شايان اهميت است اين است كه برخي ديگر
اند كه خداوند ما نه داراي طبيعت باور رسيدهاند كه به اين را چنان در هم فشرده

بلكه يك طبيعت سوم كه حاصل اختالط اين  ،الهي و نه طبيعت انساني بوده
   .طبيعتي كه به عبارتي واسط بين اين دو طبيعت بود ،دو طبيعت بوده است

ديديم  .ها پاسخ داده شده استگاهدر اين كتاب تقريباً به بيشتر اين ديد
م كه او ديدي .داراي روح انساني واقعي بود ،قالب كالبدي انسانيكه مسيح در 

هاي بررسي .است» واحد « اما يك شخص  ،اگرچه هم خدا و هم انسان است
عمل آمده در اين كتاب ما را نسبت به جزئيات اين دو طبيعت در مسيح به

 اددر سه فصل اول اين كتاب موردي كه اين باور را در ما ايج .متقاعد نمود
ارم هاي چهدر فصل .وجود ندارد ،يابدكند كه طبيعت الهي مسيح نقصان مي
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تر از كه طبيعت انساني مسيح چيزي كماي نديديم مبني بر اينالي ششم اشاره

يح شويم و اين واقعيت كه دو طبيعت مستعريفي است كه براي انسان قائل مي
 .ب مقدس محرز استبر تمامي خوانندگان كتا ،اندمجزا و غيرقابل تبديل

   .اش را تحت تأثير قرار داردطبيعت الهي
گونه بيان كرده ) اين موضوع را اين 461لئوي كبير ( متوفي به سال 

و اين آميختگي به نحوي بود كه  ،اي از دو طبيعت بودمسيح آميخته«  :است
 .قليل يافتندت ،تر با مجلل شدن و نه طبيعت برتر با حقير شدننه طبيعت پست

 «  
در اين كتاب بارها ديديم كه مسيح هميشه انسان بود و حال نيز انسان 

 كه مسيح موجودياي وجود ندارد مبني بر ايندر كتاب مقدس هيچ اشاره .است
ولي بايد مشخص شود كه ابزار الزم الهي بودن  .فيمابين اين دو طبيعت بوده

وجود ازلي  ،اليتناهي ،تواندگونه انسان ميچه .تواند به انسانيت منتقل شودنمي
 ،ديگر انسان نيست ! عالوه بر اين ،اگر انسان بتواند چنين شود ؟و ابدي گردد

چون كه خدا بر اساس تعريف ازلي و قائم به  ،آفريندخدا محال است خدا بي
خدا  تواند الهي شود ونوع بشر نمي .تواند الهي شودهيچ بشري نمي .ذات است

 ديگر خدا نيست ! بر اساس ،اگر اين چنين شود ،گرددهم ممكن نيست بشر 
ابدي  غيرقابل تغيير و ،او قائم به ذات .هستي خدا را پايان نيست ،اين تعريف

   .است
به داليل فوق او  ،هم انسان است ،جا كه ديديم مسيح هم خدااز آن 

 .نيست ذيرپزيرا چنين تركيبي امكان ،اي از خدا و انسان باشدتواند آميختهنمي
شود كه مسيح داراي دو طبيعت الهي و انساني وقتي گفته مي :كنيمتكرار مي

يعني بر مسيح اين حقيقت آشكار شده  ،صحبت از خود آشكاري است ،است
ناپذير است جدايي ،ناشدنيتقسيم ،تغييرناپذير ،متمايز« كه او داراي دو طبيعت 
اص هاي خبلكه ويژگي ،بردنمي ها را از بينتمايز آن ،و اتحاد اين دو طبيعت

 اگر اين دو .اعتقادنامه كالسدون )» ( ماند هر طبيعت به قوت خود باقي مي
ا گونه طبيعت الهي و طبيعت انساني بچه ،بودندطور كلي مجزا نميطبيعت به

ركيب ت ،بدون تغيير« آن هم  ،توانستند باقي بمانندتمام خواص خودشان مي
   .منيستر )( اعتقادنامه وست ؟»يا تبديل 
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  تأثيرپذيري طبيعت الهي 
ح را مسيمعموالً اتحاد طبيعت الهي و انساني در شخص خداوند عيسي

اين واقعيت كه اين اتحاد به هيچ  .كنندتعريف مي» اتحاد ذاتي « با اصطالح 
ه آن بدين معني نيست ك ،وجه هيچ يك از دو طبيعت را تبديل و تعديل نكرد

شاء البته طبيعت الهي مسيح من .دو تحت تأثير اين اتحاد قرار نگرفته باشند
تغيير  بنابراين الزاماً بدون .ازلي داشت و پابرجا و غيرقابل فزوني و كاستي بود

دوام و بقاي هستي الهي متكي بر هستي كلمه ازلي بود ولي اينك  .باقي ماند
طبيعت  يعني .انساني در يگانگي شخص گرديده بودشامل يك طبيعت كامل 

 گرچه خود طبيعت الهي تبديل ،انساني تبديل به ابزاري براي اراده او گرديد
خدا در « ) و  23 :1است ( متي » خدا با ما « پسر ازلي خدا اينك  .نگرديد

   .) 16 :3 تيموتائوساول » ( جسم ظاهر شد 
ناآگاهي و ضعف و  ،رنج و مرگالبته طبيعت الهي مسيح در مقابل 

ه پسر خدا در بلك ،اين طبيعت الهي نبود كه جسم گرفت .وسوسه تأثيرپذير بود
او بنا بر انسان بودنش مستعد غفلت و ضعف و رنج  .قالب انسان تجسم يافت

و علتش اين بود كه او طبيعت جديدي يافته بود كه مستعد چنين  .و مرگ بود
دث اش حاكه نوعي دگرگوني در طبيعت الهير اينخاطو نه به ،چيزهايي بود

  .شده باشد
همان خواصي است كه در شخص  ،خواص طبايع انساني و الهي مسيح 

داناي  ،حاضر مطلق ،توان او را قادر مطلقشخصي كه مي .شوداو ديده مي
محدود از نظر  ،هاچنين شخصي كه بتوان او را مرد غمهم .ناميد ...مطلق و

 .دهاي انساني ناميهاي انساني و نابسامانيرت و محدود به خواستهآگاهي و قد
 ،چه متعلق به طبيعت الهي مسيح استولي بايد در مقابل اين تفكر كه هر آن

هاي در ضعف مسيح .مقاومت كنيم ،يا بالعكس ،به طبيعت انسانيش منتقل شده
در  مسيح .نيستهاي انساني سهيم گرچه خدا در ضعف ،انساني سهيم بود

اين وضعيت تنها بدين دليل  .تواندكمال الهي سهيم بود گرچه انسان نمي
كنيم اتحاد بين دو انسان است گرچه ما تأكيد مي –ممكن شده كه او خدا 

ر دو ولي بر اين عقيده نيستيم كه د ،اندطبيعت بدون تأثيرگذاري بر هم نبوده
   .دگرگوني حاصل شده باشد ،طبيعت مسيح
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  تأثيرپذيري طبيعت انساني
وستن از جالل پي ،طبيعت انساني مسيح از همان لحظه شكل گرفتنش

طبيعت انساني مسيح جدا از مسيح وجود  .به كلمه ازلي خدا برخوردار گرديد
طبيعت انساني مسيح وقتي جالل يافت كه مسيح  ،بنابراين .خارجي نداشت
ز ناپذيري كامل و يكي اطبيعت انساني مسيح به طور اجتناب .جسم گرفت

نان كه چولي آن ،توانست گناه كنداين طبيعت نمي .اجزاي شخصيت الهي بود
ديديم تعالي اين دو طبيعت الزاماً موجبي براي جلوگيري از اختالط و 

 ،اين طبيعت با اتحاد در جسم داراي مقام الوهيت نشد .تغييرناپذيري آن نشد
   .ز باقي ماندبلكه به صورت انسانيت ناب و متماي

مسيح را با چنان طبيعتي انساني و  ،چنين اتحادي با الوهيت پسر خدا
كامل سرشار از هوشمندي و تعالي اخالقي پر ساخت كه هيچ مرد و زني كه 

زيرا خدا رضا بدين «  :انداند از آن برخوردار نشدهتاكنون در اين جهان زيسته
 ،در وي از جهت جسم« و » داد كه تمامي پري الوهيت در او ساكن شود 

بدن انساني  .) 9 :2؛  19 :1كولسيان » ( تمامي پري الوهيت ساكن است 
پدر  .) بود 14 :1يوحنا » ( جاللي شايسته پسر يگانه پدر « گر عيسي نمايان

بدون شك چنين قدرت  .) 34 :3حنا يو» ( كند روح را به ميزان عطا نمي« 
بدين معني است كه هوشمندي و ارادة او و هر كيفيت انساني  ،الطبيعيمافوق
   .ها بودمتعال و ناب و در باالترين درجه نسبت به ساير انسان ،ديگر او

 ها بخشيدهبه مسيح انساني عظمت و جالل و نامي فوق از جميع نام
-انساني او طوري است كه ستايش ما را برميبلكه طبيعت  ،نه تنها اين ،شد

هاي ستايش ما اين است كه او پسر ازلي خدا و واجد صفات الهي زمينه .انگيزد
ت الهي بلكه شخصي ،ولي موضوع پرستش ما فضيلت الهي در او نيست .است

 ،ويمشگاه يك انسان خم ميما در پيش .شخصيتي كه دو طبيعت دارد ،او است
ه خاطر ه ببلك ،كه هر انساني به عنوان انسان قابل پرستش استخاطر ايننه به
انسان است و ما  –او خدا  .كه اين انسان خاص تجلي خدا در جسم استاين

  .مكنيافتيم و ستايشش ميبدون هيچ احساس شرمندگي به پايش مي
ه به كمنجمله اين ،ها اشاره شودنكات بيشتري هست كه بايد به آن

نجات دهنده ما به دليل طبيعت انسانيش محدود به  .شودميحضور مسيح دعا 
م بينيولي در همين لحظه مي ،زمان و مكان است و در هر لحظه همه جا نيست

ما نزد خدا  نماينده ،كه از نظر مكاني در آسمان است و در هيئت كاهن اعظم
ادر و ق ،اش در آن واحد در همه جا حاضر استاما به دليل طبيعت الهي .است

 ،تواند دعاهاي ما را در همه جا بشنودكسي كه مي .است دعاهاي ما را بشنود
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 زيرا او ،دردي نمايدچنين قادر است ما را به طور كامل بشناسد و با ما همهم

ها تك آنبا تك ،زمان دعا كننداگر تمام قوم او هم .انساني در آسمان است
چون وظيفه  ،يابدكاهش نميگاه قدرت انساني او هيچ ،كنددردي ميهم

-دردي ميگري او شامل هر دو طبيعت است و كسي كه با انسان همميانجي

- ما مي كهاتخاد ذاتي طبيعت الهي با مسيح يعني اين .خداي ابدي است ،كند

توانيم هر چند بار كه الزم آيد و هر جا كه باشيم از منافع انساني او برخوردار 
   .باشدالزاماً محدود و متمركز مي گرچه طبيعت انساني ،گرديم

  
  يك مقايسه ضعيف 

اتحاد دو طبيعت مسيح در شخص واحد او رازي است كه عقل هيچ 
ر مقابل اي دبدين دليل است كه واكنش عده .باشدانساني قادر به درك آن نمي

اند با قياسي مناسب اين راز اي ديگر هم حداقل كوشيدهانكار بوده و عده ،آن
   .هضم نمايند را قابل

اتحاد دو طبيعت در مسيح با اتحاد بدين جهت است كه معموالً اين 
در ظاهر امر نكاتي حاكي از مشابهت  .بين جسم و روح انسان مقايسه شده است

ها اعم از مرد و زن ساخته شده در يك هر يك از ما انسان .اين دو وجود دارد
ن و يك عامل نامرئي به نام ساختار بدني مركب از يك عامل ظاهري به نام ت

اند ولي به هم آميخته اين دو عامل شديداً در هم تنيده .ايمخلق شده ،جان
جسم و جان در ما يك وجود را تشكيل  .درست مانند دو طبيعت مسيح ،اندنشده
اشد باين وجود كه اساس اين اتحاد مي .بخشي از اين وجود است ،اند و بدنداده

بنابراين وقتي روح جسم را  .بلكه از جان است ،يستگاهش در بدن نخاست
 به همين .در حالي كه وجود بدون جسم ادامه دارد ،ميردجسم مي ،كندترك مي

ه بر اساس بلك ،ترتيب در مسيح اصل اتحاد بر اساس طبيعت انساني قرار ندارد
 ،عالوه بر آن نفوذ روح بر جسم و نفوذ جسم بر روح هم .طبيعت الهي است
ا هدرست مانند ارتباط دو طبيعت در مسيح و تأثير متقابل آن ،خود رازي است

يد آطور كه هر اتفاقي كه در جسم و روح به وجود ميدرست همان ،ديگربر يك
چه در دو طبيعت مسيح به همين ترتيب هر آن ،منتسب به ذات يا وجود است

است كه دو طبيعت  اين در حالي .باشدشوند به ذات او منتسب ميواقع مي
گاه منتسب به روح انسان نيست و صفات صفات جسماني هيچ .باشندمجزا مي

ولي صفات جسماني و روحاني هر دو  .باشدروحاني نيز منتسب به جسم نمي
بنابراين غالباً يك شخص به طريقي مورد نظر  .باشنددر يك جسم مشاع مي

الي كه كارهايي كه انجام در ح ،است كه فقط مناسب عناصر روحاني او است
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عكس اين هم  .تواند انجام دهداموري ارادي هستند كه فقط بدن مي ،دهدمي

آن چيزي كه در رابطه با مسيح مالحظه اين بسيار مشابه با  .صادق است
غالباً اموري كه فقط قابل اجرا در طبيعت انساني او است به طبيعت  .كرديم

به  .مودتر نتوان گستردهاين مقايسه را مي .شود و بالعكسالهي او منسوب مي
 ،گرددباعث جالل جسم مي ،طور كه اتحاد جسم با روحهمان :عنوان نمونه

ي با ول .جالل يافت ،طبيعت انساني مسيح هم در اتحاد با ذات پسر ازلي خدا
اتحاد خدا و انسان يعني  ،اين مقايسه .اين وجود هنوز هم قياسي نارسا است

 اين مقايسه قطعاً اتحاد دو طبيعت .اتحاد ناميرا و ميرا را هنوز روشن نكرده است
روحاني در يك شخص يعني طبيعت الهي مسيح و بخش نامرئي طبيعت 

اين اتحاد در انسان محدود است به جسم مادي  .انساني او را روشن نكرده است
چه در مسيح ب است ولي نه به عجيبي آنو جان روحاني و اين اتحادي عجي

او مانند همه ما در بين جسم و جان خود داراي ارتباط بود ولي اين  .است
متحد بود با يك طبيعت  ،طبيعت كامل انساني در شخص پرجالل پسر خدا

  .الهي ازلي
  

  ديدگاهي كه بايد از آن اجتناب نمود 
اره كنيم اشبحث ميكه ما در مورد وجود دو طبيعت در مسيح ضمن اين

 ،داران كالم خدا رواج يافتهبه ديدگاهي كه به شدت و حتي در ميان دوست
ولي اين ديدگاه عمالً مخالف چيزي است كه كالم خدا مكشوف  .ضروري است
 Communicatioاين يك ديدگاه لوتري است و  .كرده است

Idiomatum  يا انتقال خواص يك طبيعت مسيح به طبيعت ديگرش ناميده
   .شودمي

كل چندين ش ،كندكه چه كسي بيانش مياين ديدگاه با توجه به اين
ولي اساساً مؤيد اين است كه صفات يكي از دو طبيعت مسيح به طبيعت  .دارد

كه يك انتقال عملي خواص از يكي به ديگري چون ،باشندديگرش منتسب مي
يم در توانشود كه فقط با پذيرش اين فرضيه ميچنين احساس مي .ود داردوج

ي كه كسان .اي ارائه دهيمرابطه با يگانگي شخص مسيح بحث قانع كننده
نند كانكار نمي ،چه را كه ما اخيراً فرا گرفتيمآن ،اي هستندداراي چنين عقيده

 به يك شخصتوانند منتسب و چون ما معتقدند كه صفات دو طبيعت مي
ولي چيزي كه بر اين حقيقت افزوده شده اين است كه فاقد مفهومي از  .باشند

   .نه دو ،باشد كه جسم يكي استاين حقيقت مي
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لوتر و لوتريان اوليه معتقد به يك نقل و انتقال فيمابين اين دو طبيعت 

ها فقط به انتقال صفات از طبيعت الهي به طبيعت ولي جانشينان آن .بودند
ايدئولوژي لوتريان امروز عموماً معتقد به تمايز بين صفات  .انساني معتقد بودند

حضور همه جانبه و آگاهي مطلق ) و صفات  ،موثر خدا ( مانند قدت مطلق
ات دهند كه تنها صفو تعليم مي .باشندساكن ( مانند ازلي و ابدي بودن ) مي

ي مام اين مكاتب فكرت .اندموثر خدا به طبيعت انساني مسيح منتقل شده
جا يندر ا .معتقدند كه اين انتقال در جسم گرفتن مسيح انجام گرفته است

ح در شود مثال گفت كه مسيگونه ميكه چهشود مبني بر ايني مطرح ميسئوال
اند در همه جا در آن چنان كه در اناجيل ضبط شدهدوره زندگي حقير زميني آن

 .ارندهاي گوناگون دپاسخ سئوالر پاسخ اين لوتريان د ؟واحد حضور داشته است
گويند كه مسيح داراي قدرت حضور مطلق در همه جا بود و بدان اي ميعده

 گويند مسيحاي ديگر ميعده .اما فقط در خفا و به طور سرّي ،كردهم عمل مي
پس كرد و ساش گاهي از اين قدرت استفاده ميبنا بر موقعيت و بر طبق اراده

   .گذاشتمسكوت ميآن را 
 .اي از ميان كليساي لوتريان برخاستصداي مخالفت با چنين آموزه

ه كاي در تقابل با آموزة لوتر است مبني بر اينمثالً اشاره شده كه چنين ايده
ن پس چرا اي .مسيح داراي انسانيت كامل و متمايز بوده استخداوند عيسي

كه  آيا صرفًا بدين دليل نبود ؟دادمصلح كبير ايده انتقال خواص را تعليم مي
او تعليم  ؟كرداين نظريه الزاماً برداشت خاص او از شام خداوند را توجيه مي

يعني جسم و خون او  ،داد كه طبيعت انساني مسيح در همه جا حاضر استمي
چه او معتقد چنان .در قالب نان و شراب در همه جا و در آن واحد حضور دارد

آيا  ؟اي باشدتوانست داراي چنين عقيدهگونه ميچه ،نبودبه انتقال خواص 
منجر به برداشتي نادرست درباره  ،شود گفت كه نگاه او به شام خداوندمي

هيچ شكي وجود ندارد كه ديدگاه لوتر در مورد همه  ؟شخصيت مسيح گرديد
در كتاب مقدس تعليم داده نشده  ،جا حاضر بودن مسيح در طبيعت انساني

پسر انسان كه در آسمان « گويد كه مي 13 :3اگر ما با توجه به يوحنا  .است
همه جا حاضر بودن به طبيعت انساني مسيح منتقل بگوييم قدرت » است 
 :گويدجا كه ميآن ،نيز توجه كنيم 28 :1گاه الزم است به اول قرنتيان آن ،شده

مسيح در معرض يعني طبيعت الهي » ها خداوند جالل را مصلوب كردند آن« 
ما  .باشنداين موضوع نميولي لوتريان هم مايل به تأييد  .رنج و مرگ بود

توانيم ديدگاه لوتريان را بپذيريم و به اين حقيقت بديهي معتقديم كه دو نمي
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ند منتقل توانگونه صفات دو طبيعت ميچه .باشندطبيعت مسيح كامالً مجزا مي

   ؟شندها متمايز باولي خود طبيعت ،شوند
اند ! گذشته مطبيعتي باقي نمي ،اگر صفات يك طبيعت را از آن بگيرند

با طبيعت انساني سازگار نيست و جسم و روح » همه جا حضور داشتن « از آن 
توان گونه ميپس چه .باشدزمان در همه جا ميانسان فاقد قدرت حضور هم

آيا مگر غير از اين  ؟حضور فوق را در مورد بدن انساني مسيح صادق دانست
لكه برخاسته ب .جا نيستاو در اين«  :است كه فرشتگان درباره رستاخيز او گفتند

آيا اين خداوند باال برده شده هماني است كه در مورد  ؟) 6 :21لوقا » ( است 
 :3اعمال » ( بايد آسمان او را بپذيرد تا زمان معاد همه چيز مي« او گفته شده 

د دهند كه طبيعت انساني مسيح فاقيات به روشني تعليم نميآيا اين آ ؟) 21
- چنين قدرتي تنها موقعي مصداق پيدا مي ؟قدرت همه جا حضور داشتن است

كند كه نوعي اختالط و آميزش در طبيعت انساني و الهي باشد ولي كتاب 
-ز ميديگر متمايمقدس با قاطعيت تمام گفته است كه اين دو طبيعت از يك

   .باشند
 گونه ممكن است خواصي ازچه .متناقض است ،تعليمات لوتريان جديد

يعت كه خواصي از طببدون اين ،طبيعت الهي به طبيعت انساني منتقل شود
اص اي از خوگونه ممكن است پارهچه ؟انساني به طبيعت الهي منتقل نشود

 همه جا حاضر بودن به طبيعت الهي به طبيعت انساني منتقل شود ولي بقيه
آيا اين صفات داراي وجود مستقل از طبيعتي هستند كه  ؟خواص منتقل نشود
عضي آيد كه اگر بآيا اين ابهام پيش نميمطمئناً خير !  ؟انداز آن برگرفته شده
ي مبين و آيا چنين وضعيت ؟تمام صفات قابل انتقالند ،شوندصفات منتقل مي

باشند در هم تركيب  كه مستقلاين نخواهد بود كه دو طبيعت به جاي اين
دهد كه او فقط كه در رابطه با مسيح اين مورد را نشان نمييا اين ؟اندشده

 آيا واقعاً در اناجيل تصويري ؟داراي طبيعت الهي است و فاقد طبيعت انساني
و اگر  ؟داندايم كه در همه جا حاضر است و همه چيز را مياز مسيح را ديده

وان زندگي تگونه ميچه ،نساني او منتقل شدهصفات طبيعت الهي به طبيعت ا
 ،و اگر اين موضوع در مورد او واقعيت داشت ؟حقيرانه انساني او را توجيه نمود

وتريان آيا ديدگاه ل ؟ولي قبالً متعال نبوده است ،گونه اينك متعال شدهپس چه
تشخيص و تمايز بين موقعيت حقير و واقعي انساني و موقعيت تعالي الهي را 

   ؟غيرممكن نساخته است ،انسان –براي خدا 
ما بايد از ديدگاه لوتريان و اشكال مختلف آن بپرهيزيم و به ديدگاه 

بايد مي « :گويدمسيحيت اصيل توجه كنيم كه با ملحوظ داشتن كالم خدا مي
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عت طبي –دو طبيعت وجود داشته باشد  ،خداوند ما ،در يك كس و همان عيسي

گوييم كه اين دو طبيعت به نحوي در هم تنيده الهي و طبيعت انساني و ما مي
كه بل ،انداند و نه با هم آميختهاند كه نه قدرت خود را از دست دادهو متحد شده

اند و خواص هر يك محفوظ مانده در يك شخص به هم پيوسته و متحد شده
نيم و او كك مسيح را ستايش ميبلكه فقط ي ،بنابراين ما نه دو مسيح .است

نج ردهيم كه طبيعت الهي مسيح متحمل بنابراين تعليم نمي .خداوند ما است
كه مسيح بر اساس طبيعت انسانيش هنوز در جهان است و همه جا شد يا اين

   .) 11فصل  ،1564 ،دومين اقرارنامه هلوِتيك» ( حاضر است 
  

  اي كه نياز داريم نجات دهنده
اگر او چون ما  .دقيقاً هماني است كه نياز داريم» مسيحي « چنين 

قدر چه .شده و نابود شده در گناهان خود بوديمهنوز هم ما گم ،انسان نبود
-خداوند عيسي ،برگزيده خدا براي آمرزش گناهان« باعث شادماني است كه 

 ،كسي كه پسر ازلي خدا است و انسان شد و انسان خواهد ماند ،مسيح است
خالصه » ( ا و انسان در دو طبيعت مجزا و يك شخص واحد تا ابداالباد خد

  .) 1647 ،منيسترتعليم ديني وست
مستلزم هر دو طبيعت الهي  ،تمامي كار مسيح به عنوان نجات دهنده

ت او بود و اگر دو طبيعاو فاقد يكي از اين دو طبيعت مياگر  .و انساني او است
ديگري نجاتي براي ما وجود  ،بودندديگر ميمخلوط و قابل تبديل به يك

   .داشتنمي
د فروغ ساير انبيا نتوانستن .اش نبي كامل استاو به دليل طبيعت الهي

ها تمام آگاهي .) 3 :1( ر. ك عبرانيان  .جالل خدا را بيشتر از او منعكس نمايند
 جسم .خود خدا است ،مسيحولي خداوند عيسي .ها دست دوم بودو دانش آن

كسي  ،فرستاده خدا ،گرفتن او به اين منظور بود كه چشم انسان و گوش انسان
 ،ماياي كامل از خدا گرفتهما مكاشفه .را كه خود خدا است ببيند و بشنود

ولي اگر كسي كه توسط خدا  .اي كامال ً مناسب با شرايط انسانيمكاشفه
اي شفهنبي و چنين مكاما  چنين  ،بودفاقد اين دو طبيعت مجزا مي ،فرستاده شد

طبيعت انساني مسيح براي او الزم بود تا به جاي ما شريعت  .داشتيمرا نمي
درد و ميانجي ما در هم ،خدا را نگاه دارد و به جاي ما بميرد و كاهن و نماينده

در عين حال اين فقط عظمت و شكوه طبيعي الهي او است كه  .آسمان باشد
-كه اطاعت او شايستگي كافي براي داوري گناه تواند ما را اطمينان بخشدمي

اين كاران را دارد و در مرگ موقتي او ارزشي جاوداني نهفته است و بنا بر 
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اگر اين شخص فاقد اين دو  .باشداقتضاي كافي به جهت داوري الهي مي

  .داشتيمما هرگز كاهن مورد نياز خود را نمي ،بودطبيعت مي
دائماً و به زيبايي تمام با  ،اني و الهيبدين طريق است كه اعمال انس

 .اندتركيب شده ،مان انجام دادچه كه مسيح به عنوان پادشاه برايهم در آن
ابتداي نسلي آمرزيده شده و جالل  ،انسان دوم است ،مسيح آدم آخر است

لب ق .كسي كه بر تمام مخلوقات مسلط است ،نوبر در ميان برادران ،يافته
ند كاش عمل ميتپد و او هميشه با حكمت و قدرت الهيا ميانساني او براي م

برد تا هدف واالي خود را در محبت به ما و همه چيز را با هم به كار مي
بنابراين ذات او شامل تمام خواص مطلق و متعلق به  .ها تحقق بخشدانسان

خدا و انسانيتي متعال و كامل بود و كامالً مجهز شده تا نجات دهنده بسنده 
بلكه  ،چه او انجام داد نبايد منتسب به يكي از دو طبيعت او دانستآن .ما باشد

گاه ياو در اين ج ،انسان –يعني خدا  ،عيب بايد نسبت داده شودبه انسان بي
بايست هميشه و هميشه مورد اطاعت و ستايش باشكوه است كه او مي

   .ها باشدفرشتگان و انسان
  

  ،خداوند را جالل دهد ،باشد كه سرود من
   ،هاي من به مسكن او برسدباشد كه ستايش

  ،خوانمتاي نجات دهنده به نام مي
  .اي عظيم متعال و اي خداي قادر مطلق

  
  ،پايانآغاز و بيبي

  ،هاي مااي كانون ايمان و ستايش
  ،درخشيداز ازل نور او مي

   .او روشن بوداز اين رو ازليت از انوار 
  ،به همان اندازه كه او در آخوري زاده شد

   ،حاكم قدر قدرت آسمان است
  به همان اندازه كه در شش روز كائنات را آفريد 

   .وستارگان صبح را با شادي مملو ساخت
  

  او تاج يهوه را بر سر نهاده 
   ،ترين وعده او استو نجات گرامي

  شنود نواز كه از آسمان ميصدايي فياض و دل
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  .شودو عمانوئيل ناميده مي

  
  ،بخشمن چه حسي دارم ! چه شادمانه وتسلي

  اميدهاي من به او است 
  آغوش من در شوق آسماني باز شده 

  .كه برايم مُرد ،تا او را در آغوش كشم و بستايم
  

  ،هاي مرا شنيد و رحمت آوردمسيحِ آدم كه گاليه
  .قدرت او الهي است

  ،او كوتاهي نخواهد نمود و محال است
  .نجات قطعي است و از آن من

  )  1809 – 1731ترجمه شعري از ويليام كاوپر ( 
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  فصل نهم
  هاي كهن و امروزيبدعت

  
نكات اساسي از جمله درك درست شخصيت خداوند جا ما تمام تا به اين

با اين  ،او خدا و انسان است در دو طبيعت مجزا .ايممسيح را آموختهعيسي
چنين ديديم كه چنين باوري اساس آموزه هم .وجود هميشه يك شخص است

شويم كه تاريخ بارها اين حقيقت را به چنين متعجب نميهم .انجيل است
يقت داند اگر اين حقشيطان به خوبي مي .آن شده باشد انحراف كشيده و منكر

الي اجمبنابراين لزوم يك بررسي  .انجيل را نابود خواهد كرد ،را منحرف كند
چنين بررسي بيشتري از حمالت در اين كتاب در مورد خطاهاي فكري و هم

- مي بديهي ،مسيحاخير به تعليمات كتاب مقدس در رابطه با شخص عيسي

اين بررسي ما را كمك خواهد كرد كه در دام چنين خطاهاي فكري  .نمايد
هم چنين ما را كمك خواهد نمود تا اين حقيقت را در دنياي  ،گرفتار نشويم

موجب  ،وجود آمدههاي بهمروري بر سوءتفاهمات و فرقه .تازه حفظ كنيم
ن يتر شدن ما در بيان حقيقت خدا در امتقاعد شدن هر چه بيشتر ما و دقيق

ه بيان غيرمسئوالن .گونه فرق گوناگون استروزگار احياي خطاها و رشد قارچ
شود و هدف ما راهي مردم ميمطمئناً موجب گم ،چه خدا بر ما آشكار كردهآن

 خطاهاي مربوط .باشددر اين فصل دفاع در برابر خطر اين فرق گوناگون مي
ل از هر چيز كساني قب .شونددر سه گروه خالصه مي ،به آموزه شخص مسيح

او صرفاً  اند كهعقيدهباشند و بر اين هستند كه منكر عنصر الهي در مسيح مي
انسان بود و سپس كساني كه منكر واقعيت و صحت طبيعت انساني مسيح 

 .اشندبباشند و در آخر كساني كه منكر اتحاد دو طبيعت در يك شخص ميمي
ل را سپس اين فص .افكنيماهي ميهاي اصلي اين سه نوع خطا نگما به نمونه

 مسيح به پايانبا ذكر مختصري از الهيات جديد در رابطه با خداوند عيسي
  .بريممي

  
   انكار الوهيت مسيح 

ن اي مورد پذيرش مسيحيامسيح به طور گستردهالوهيت خداوند عيسي
 .دندنموسه قرن اول قرار گرفته بود و در همه جا او را به عنوان خدا پرستش مي

اين اطمينان به قدري عمومييت يافته بود كه نياز به هر گونه تعريفي غير از 
غير از ديدگاه عمومي نسبت  .شدمشاهده نمي ،چه در كتاب مقدس آمده بودآن

نظريه ديگري مطرح نشد و بعد ازآن بود  ،به مسيح در سه قرن اول مسيحيت
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ما بايد هميشه در برابر  .كه شديدترين حمالت به الوهيت مسيح شروع شد

كه تعريفي كه از مسيح شده به منظور جلب توجه ديگران تصوراتي مبني بر اين
ه مادام ك .ها به ايمان آوردن به مسيح به عنوان خدا بوده بايستيمو هدايت آن

د و به شنيازي به تعريف مشاهده نمي ،ايمان مسيحيت در چالش نيفتاده بود
يخ بهترين بخش تار ،سال اوليه تاريخ مسيحيتهمين جهت بود كه سيصد 

  .كليسا بود
اي كه در آن زمان منكر الوهيت مسيح شدند و تنها گروه شناخته شده
نوسي بودند گ –فرقه مسيحيان يهودي  ،پنداشتنداو را كسي بيش از انسان نمي

يده يز نامن» ها الكسايت« بخشي از اين فرقه  .شدندناميده مي» ها ابيوني« كه 
عضي افراد ب .زيستندشدند كه بيشتر در نيمه قرن دوم ميالدي در سوريه ميمي

هم در قرون اوليه از مسيحيت اُرتدكسي فاصله گرفتند كه مشهورترين اين 
ون يكي ارتم ،افراد دو فرد اهل روم بودند كه هر دو به تئودوتوس معروف بودند

 270تا  260اتا كه از سال ) و ديگري پولس اهل ساموس 180( متوفي به سال 
ن بيشتر اي .از مقام اسقفي خلع گرديد 269اسقف انطاكيه بود و در شوراي سال 

وجود  كردند ولي با اينافراد تولد مافوق طبيعي مسيح را تأييد و تصديق مي
اصرار داشتند كه او فقط يك انسان بود كه مورد لطف خاص خدا قرار گرفته 

دادند كه مسيح به تدريج الوهيتي نسبي را تجربه و جالل يافت و تعليم مي
ايش هنمود و اين به منزله پاداشي براي كيفيت واالي زندگي زميني و پيشرفت

   .بود
ارتداد مشهور ديگري كه در پايان قرن اول و ابتداي قرن دوم سر 

ي پسر او معتقد بود كه عيس .نام سرينتوس شايع گرديدتوسط فردي به ،برآورد
ولي در هنگام تعميدش مسيح يا  ،مريم و يوسف و موجودي برتر از انسان نبود

كه او عقل كل ) به صورت كبوتري بر او آمد و موجب شد » ( لوگوس « « 
 اما وقتي ،به شكوه و عظمت پسر خدا ارتقا يابد و قدرت اعجاز به او داده شد

سپس  ،ان را رها كرد تا به تنهايي رنج بكشدعيساي انس ،لوگوس ،مصلوب شد
  .مرد و ديگر هرگز برنخاست

 به تنهايي مشكل بزرگي براي ،ها و ديگر فرق گوناگونفرقه ابيوني
ها به طور جدي آرامش و خلوص كليسا را هيچ يك از آن .كليسا ايجاد نكردند

ي در آريوس كشيش .ولي تعليمات آريوس بسيار متفاوت بود .تهديد نكردند
اسكندريه بود كه در اواخر قرن چهارم ميالدي چون باليي بر سر كليسا نازل 
شد ! امواج تعليمات او جريان صاف و هموار كليسا را بر هم زد و آن را آلوده 

ين و ا ،او معتقد بود كه خدا يك وجود ازلي است كه قبل از هر چيز بوده .نمود
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اين مخلوق واال پسر محبوب  .فريدخدا بهترين مخلوق خود را به شباهت خود آ

و ا .تراي پايينآريوس معتقد بود كه پسر هم خدا است ولي در درجه .او بود
از  .تخدا نيس ،و مطمئناً به مفهومي كه براي پدر قائليم ،پسر ازلي خدا نبوده

طريق پسر بود كه هر چيزي آفريده شد و پسر هماني است كه بعدها در شخص 
   .عيسي ناصري كسوت انساني به خود گرفت

مدت زمان قابل توجهي بر كليسا  ،ايده آريوس در مكتب آريانيسم
ولي آتاناسيوس به تنهايي و با توسل به حقايق كالم خدا و ايمان  .حاكم شد

شوراي  .بختانه حقيقت پيروز شدخوش .مقابل او ايستادمسيحيان قرون اوليه در 
را مرتد محسوب و اعالم نمود كه خداوند فرقه آريانيسم  325نيقيه در سال 

 ذات بامولود نه مخلوق و هم ،خداي حقيقي از خداي حقيقي« مسيح عيسي
-مسيحيت كتاب مقدسي ويران مي ،اگر آريانيسم پيروز شده بود .است» پدر 

اي بدين صراحت منكر الوهيت ها بعد از ارتداد آريوسي هيچ فرقهقرن .گرديد
ها نيز هرگز از صحنه خارج نشدند و هر ولي آريوسي .مسيح نشدخداوند عيسي

 كساني كه .شدهاي آنان در تاريخ مشاهده ميچند وقت يك بار بازتاب ايده
قد به دقيقاً معت نامند شكل نوين تفكر آريوسي وامروز خود را شاهدان يهوه مي
 بيشتر فرق نوين هم صراحتاً منكر الوهيت .باشندايده آريوس در مورد مسيح مي

ها مواظب نجات دهنده هستند و ما بايد هميشه در مقابل تعليمات مخرب آن
 ها چه اثرات مخربي درباشيم و هميشه به ياد داشته باشيم كه تعليمات آن

   .حيات كليسا باقي گذاشته است
كه گرچه پسر ميالدي ) با تعليم اين 255 – 185چه اوريجن ( چنان

 ناآگاهانه راه را براي ،شخصي الهي و پرجالل است ولي كامالً چون پدر نيست
يمات تعل .گذاشتاو هرگز چنان نفوذي به كليسا نمي ،نمودهموار نميآريوس 

ا عليمي راه رآموخت و چنين تاوريجن شائبه وجود طبقات در اصل الهي را مي
ان ديدگاه اوريجن بعدها به عنو .براي تاخت و تاز بيشتر آريوس آسان نموده بود

 240 – 160شبهĤريوسي شناخته شد ولي در مقابل ايده ترتوليان ( حدود 
ميالدي ) كه در مورد تساوي پسر خدا با خدا اظهار شك و ترديد نكرده بود 

اراي در مقايسه با شبهĤريوسي د ايده ترتوليان كه .نتوانست ايستادگي كند
هاي الحادي خطرناكي در خطاهاي كمتري بود زمينه را براي پيدايش فرقه

   .آينده فراهم نمود
 كه مسيحها مبني بر اينديدگاه آن .ابيونيسم هنوز هم فعال است

چيزي بيش از يك انسان نبود در مكتب سوسينيان كه در طي قرن شانزدهم 
اي بود و در مكتب يونيتاريانيسم تا امروز باقي مانده برجستهدر اروپا مكتب 
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در طي قرن نوزدهم وقتي كه كتاب مقدس مورد هجوم واقع و معجزات  .است

اينك نيز  .اين عقيده تقريباً بر تمام فرق اصلي مسيحيت راه يافت ،انكار شد
برخي  واند بر اين عقيده» مدرنيست « و » ليبرال « گروه زيادي از كشيشان 

اند و اين مورد مخصوصاً هاي اخير مطرح شدهاي در سالاز آنان به طور فزاينده
د و در شونشناخته ميالكليسايي در مورد كساني كه عموماً با جنبش بين

دا مصداق پي ،اندنفوذ كرده» شوراي جهاني كليساها « هاي مرتبط با سازمان
   .كندمي

  
  انكار انسانيت مسيح 

- گروهاي كليسايي اوليه كه منكر انسانيت واقعي خداوند عيسيتمام 

هم  تفكر گنوسي از قديم .عمدتاً ريشه در ايده گنوسي داشتند ،مسيح بودند
وجود داشت ولي در اوايل قرن دوم به دنياي شناخته شدة آن روزگار گسترش 

ها معتقد بودند كه خدا يك وجود و يك ذات است و از او گنوسي .يافت
ها با جهان در اند و خدا توسط آناي كمتر ناشي شدهودات الهي در درجهموج

شوند و مسيح يكي ناميده مي Aeonsاين موجودات نيمه الهي  .تماس است
هايي به خاطر يك موجود قائم به وجود چنين واسطه .ها بودترين آناز بزرگ

 ،كه ذاتاً شريرندذات ديگر كه ذاتاً شرير است و عموماً موجودات غير روحاني 
   .نداضروري ،ها ارتباط مستقيم داشته باشدتواند با آنو بنابراين خدا نمي

 Docetaeها هم باليي بود كه به سرعت از طريق تعليمات گنوسي
ها را گنوسي ،كه ماده ذاتاً شرير استباور اين .بركليساي قرن چهارم نازل شد

 اني مسيح و جسم مسيح صرفاً يكبر آن داشت تا اعالم كنند كه طبيعت انس
انيت انس .ولي انسان نبود ،او به صورت يك انسان ظاهر شد .شبح بوده است

منشاء  «او فاقد حيات ذاتي بود و چيزي بيشتر از يك خيال و يك پندار نبود و 
او نه  .خود را مدتي به صورت انسان متجلي نمود ،از طريق او» عالم وجود 

   .زاده شد و نه مرد
 ها مانند آريانيسم خطريچنين باوري به سرعت گسترش يافت و مدت

گرچه از زواياي متفاوتي تعليم داده  ،شدجدي براي مسيحيت محسوب مي
اي به تدريج گسترش يافت و تا اواخر قرون به هر حال چنين ايده .شدمي

) تعليم  1164 – 1100وسطي نيز توسط افرادي نظير پطرس اهل لومبارد ( 
حمله ديگر به طبيعت انساني مسيح در قرن چهارم توسط  .شده ميداد

گرچه  .صورت گرفت ،اسقف الئودكيه بود 370اپوليناريس كه در حدود سال 
نظريه اپوليناريس در ساير موارد ظاهراً ارتدكسي بود و خود او به دانايي شهره 
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ا كتاب د تاو نسبت به انسان بيشتر مشتق از افالطون بومعهذا ديدگاه  ،بود

) و يك روح حيواني  somaداد كه انسان از يك جسم ( او تعليم مي .مقدس
 )psyche  و يك روح انساني ( )pneuma  تشكيل شده و همه اين (

گفت گرچه مسيح داراي بدن چنين ميهم .شوندموارد در يك شخص ديده مي
ولي لوگوس الهي يا كلمه جاي روح  ،واقعي انساني و يك روح حيواني بود

لي بر اين و ،اپوليناريس الوهيت مسيح را كامالً قبول داشت .انساني او را گرفت
ه گفت كاو مي .باور بود كه هستي الهي او جاي روح انساني او را گرفته بود

ي يك حت ،گناه خداولي پسر بي ،اين انسان روحاني مستعد ارتكاب گناه بود
بدين ترتيب اپوليناريس منكر يك طبيعت انساني كامل در  .شدگناه مرتكب ن

انست ما گونه توچه ،داشتولي اگر عيسي طبيعت انساني ما را نمي .مسيح بود
زيستي دو روح در يك شخص گرچه ايده اپوليناريس مؤيد هم ؟را نجات دهد

 ولي منكر اين حقيقت مكشوف بود كه مسيح در آن واحد هم خداي واقعي ،بود
 اي داريمچنين منكر اين شد كه ما نجات دهندههم .و همان انسان واقعي است

ايده  .) 15 :4عبرانيان » ( كه از خود ما شد در هر چيز به مثال ما « 
ميالدي محكوم  381درستي توسط شوراي قسطنطنيه در سال اپوليناريانيسم به

  .گرديد
ي شورا بدين معنبدبختانه محكوم شدن يك ايده الحادي توسط يك 

واقعيت اين است كه پس از  .نيست كه آن ايده ديگر وجود نخواهد داشت
انيت اند كه منكر انسشوراي قسطنطنيه نيز گروها و افراد قليلي وجود داشته

دانش  .اين ارتداد تقريبا ناشناخته ولي هنوز در كار است .اندواقعي مسيح بوده
هاي نوشته« ك بيكر ادي در مار .كندمسيحي هنوز روي آن حساب مي

عايي چنين اد»  .غيرمادي و روحاني است ،مسيح« خود نوشته است » گوناگون 
 حال وظيفه ما است كه .به معني انكار بدن مسيح و واقعيت انساني او است

ديدگاه يوحناي رسول را كه با چنان صراحتي به تكذيب اين ادعا پرداخته 
ح مسيهر روحي كه عيسي«  :نويسدتي ميوق ،همواره به ياد داشته باشيم

از خدا نيست و اين است روح دجال ( ضد مسيح )  ،مجسم شده را انكار كند
   .) 3 :4اول يوحنا » ( آيد و االن هم در جهان است ايد كه او ميكه شنيده
  

  انكار يك شخص يا دو طبيعت 
ت بر شدهر از چند گاهي تاريخ كليسا شاهد كساني بوده كه چنان به 

ه از يك اند كمسيح تأكيد داشتهتمايز و عدم اختالط دو طبيعت خداوند عيسي
نين چ .اندغافل مانده ،حقيقت آشكار ديگر كه يگانگي شخص مسيح است
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كه مخصوصاً منكر هيچ كدام چون ،توان ارتداد ناميداي را به راحتي نميايده

شود كه امكان سوب ميولي قطعاً خطا مح ،هاي كتاب مقدس نيستاز آموزه
   .دارد خطرآفرين گردد

 هايچنين نگرشي در الهيات قرن چهارم و پنجم و بر اساس نوشته
يه كه راهب اهل انطاك ،پاپ تئودور يوناني تبار پيدا شد كه توسط نستوريوس

نستوريوس در دفاع از  .دوباره مطرح شد ،بعداً پاتريارك قسطنطنيه گرديد
 را كه به مريم» مادر خدا « عبارت  ،مسيحند عيسيماهيت كلي انساني خداو

نه خدا  ،گفت كه مريم فقط مسيح را زائيدهشد نپذيرفت و ميباكره اطالق مي
-او توانست بر اساس اين باور كه طبيعت الهي و انساني مسيح مجزا مي .را

انه بود مسيح دو گطبيعت خداوند عيسي .اي را بر زبان آوردچنين عقيده ،باشند
وجود دو طبيعت در او چنان از هم متمايز بودند كه نستوريوس را بر آن و 

نه  ،يك شخص الهي و يك شخص انساني ،داشت كه او را دو شخص بپندارد
سيريل اسكندريه كه به مخالفت با ايده نستوريوس  .يك شخص با دو طبيعت

ا در كه دو طبيعت مجزنمعتقد به نظريه ارتدكسي بود مبني بر اي ،برخاست
شوراي افسس ايده  431در سال  .باشندشخص مسيح در اتحاد كامل مي

نستوريوس را محكوم نمود و اين به مفهوم محكوم كردن مكتب انطاكيه بود 
   .شدكه نستوريوس نماينده آن محسوب مي

ميز آمدتي بعد شهر قسطنطنيه شاهد نواي ديگري بود كه كامالً اغراق
اوتايكيس راهب به اين نتيجه رسيد كه مكتب نستوري كامالً از بين  .نمودمي

ا بود كه در اين راست .نرفته و با قدرت تمام بر عليه اين مكتب فكري قيام نمود
او معتقد بود كه مسيح  .دچار خطاي ديگري در مورد دو طبيعت مسيح گرديد

طبيعت  جذبفقط داراي يك طبيعت مركب است يا به عبارتي طبيعت انساني 
او  .يگانه الهي او شده و بدين ترتيب مخصوصاً منكر دو طبيعت در مسيح شد

و پيروانش كه مونوفيزيت ( تك سرشتي ) ناميده شدند توسط شوراي كالسدون 
رغم انحرافش از مسيحيت باور مونوفيزيت علي .محكوم گرديدند 451در سال 

امپراتور هراكليوس  .دادچنان براي مدتي به حيات خود ادامه ارتدكسي هم
راي ب .ها را با جريان اصلي مسيحيت ارتدكسي سازش دهدتالش نمود كه آن

ر مبني ب ،بايست عقايد خود را با آموزه كالسدونها ميتحقق اين سازش آن
 ،انساني در مسيح است –كه نتيجه وحدت ذاتي وجود يك قدرت الهي اين

كساني كه چنين ديدگاهي دربارة مسيح داشتند مونوتليت  .دادندتطبيق مي
در مقابل ششمين شوراي جهاني كليسا در قسطنطنيه در سال  .ناميده شدند

كاري اسقف رم عقيده مسيحيت ارتدكسي را تأييد نمودند ميالدي با هم  681
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ه ولي اظهار داشتند ك ،كه دو اراده و دو نيرو در مسيح وجود داشتهمبني بر اين

 ،اي كه مطيع طبيعت الهي او استاراده انساني او را هميشه بايد به عنوان اراده
ا چه بدنه كلي كليساي مسيح در رابطه ببا اين تصميم تعريفي از آن .برشمرد

   .به دست آمد ،بدان ايمان داشتند ،مسيحشخصيت خداوند عيسي
يري جلوگ تريولي حتي چنين اقدامي هم نتوانست از بروز ارتداد جدي

ديدگاه فليكس اسقف اورگال بود كه اينك با نام  ،اين ارتداد جديد .كند
د هر ارتداد مانن ،اين ارتداد جديد .شوداداپتيونيسم ( فرزندخواندگي ) شناخته مي
لي حاي در كتاب مقدس و يافتن راهديگري ناشي از عدم پذيرش بيانات ساده

ش فليكس در تال .از طريق استدالل انساني بود ،براي ابهامات كتاب مقدس
براي حفظ يگانگي شخص مسيح با اين پيشنهاد وارد ميدان شد كه گرچه 

ولي فقط پسرخوانده خدا  ،اش پسر خدا بودمسيح بر اساس طبيعت الهي
دش بلكه از هنگام تعمي ،اين پسرخواندگي نه با تولد مسيح .شدمحسوب مي

ود اي بچنان تولد روحاني .ز مردگان خاتمه يافتشروع شد و در رستاخيزش ا
كليسا به سرعت متوجه شد كه تعليمات  .كه عيساي آدمي را پسر خدا نمود

 چناناين آموزگار جديد آن .خواني نداردهاي عهد جديد همفليكس با واقعيت
بلكه خطري براي آن  ،كه مدعي بود حافظ يگانگي شخص عيسي نبود

تب قاطعانه توسط مجمع كليساي فرانكفورت در سال اين مك .شدمحسوب مي
  .محكوم شد 794

  
  قرن نوزدهم

 هر ،شخص مسيح مطرح نشداي از آموزه در قرون وسطي تعريف تازه
 ،تندگرفهاي كوچكي از مسيحيت ارتدكسي فاصله مياز گاهي افراد يا گروه

 .نمودولي تعاريف موجود براي نشان دادن خطاهاي فكري آنان كفايت مي
ي اي از ارتدادهايتمام اين خطاهاي فكري به نوعي تكرار يا نوع تعديل يافته

   .بودند كه مورد بحث قرار داديم
 گرچه كليساي رم و .در جريان اصالحات كليسا نيز چيزي عوض نشد

در  ولي ،كليساهاي اصالح شده از نقطه نظرهاي زيادي با هم فاصله داشتند
اي هتنها ايد .ول شوراي كالسدون هم صدا بودندتعريف وجود مسيح طبق فرم
ديدگاه لوتريان بود كه قبالً در مورد آن صحبت  ،كه طي اين دوره ظهور كرد

- در اوايل قرن نوزدهم بود كه تحول بزرگي در تعريف شخص عيسي .كرديم

از  اي به بررسي عيسيدر قرون گذشته تمايل فزاينده .مسيح صورت گرفت
ولي در اواخر قرن نوزدهم تمايزي قائل شدند بين  .شدمي بُعد تاريخي ديده
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عيساي تاريخي كه بر اساس مندرجات اناجيل زيسته بود و عيساي الهياتي بر 

بيعي الطتوجه دانشمندان به بعد مافوق .هاي كليسااساس اعتقادات و اقرارنامه
مسيح هر چه بيشتر كاهش يافت و از او به عنوان عيساي انسان صحبت 

ها آموزه وجود دو طبيعت در مسيح و سخن گفتن از انسان الهي آن .كردنديم
هاي ماندگاري از زمره اين دانشمندان شاليرماخر و هگل نام .را ترك كردند

هر چند  ،ها عيسي هرگز از يك معلم زميني فراتر نرفتبه عقيده آن .باشندمي
كه او به دليل احساس كاملش از پيوستگي با الوهيت و وساطتش در بين خدا 

   .و انسان منحصر به فرد بود
ما از شش فصل اول اين كتاب آموختيم كه مسيح اساساً با تصويري 

تاريخي  آن مسيح .باشدمتفاوت مي ،اندكه اين انديشمندان انياني از او كشيده
الهياتي كه در ايمان » مسيح « س آمده و آن كه در مندرجات كتاب مقد
- شوراي كليسايي تنها به جهت گردآوري تمام داده .مسيحيان آمده يكي است

   .هاي كتاب مقدس به منظور تعريفي اصولي از كلمه خدا تشكيل گرديدند
در طي همين قرن نوزدهم بود كه ارتداد ديگري به نام كنوسيس سر 

اي در جهت تخريب آموزه مربوط به شخص مسيح هاين ارتداد گام تاز .برآورد
جا كه آن ،نشأت گرفته بود 7 :2اين بدعت در ظاهر از رساله به فيليپيان  .بود
صورت غالم را  ،) كرده ekenosesمسيح ) خود را خالي ( « (  :گويدمي

  »  .پذيرفت
كلمه  «پيروان فرقه كنوسيس از اين آيه چنين برداشت كرده بودند كه 

حضور مطلق و دانش مطلق و  ،او قدرت مطلق .تبديل به انسان شد»  خدا
سپس در طول زندگي انسانيش در دانش  .حتي خودآگاهي الهي خود را رها كرد

 اين بدعت .كه سرانجام دوباره خدا شدتا اين ،رفت كردحكمت و قدرت پيش
وليت مقب ،در اشكال مختلف ظاهر شد و نخست در آلمان و سپس در انگلستان

هدف اين  .اي از فرق رايج استاين ايده هنوز هم در پاره .قابل توجهي يافت
ايده حفظ واقعيت انسانيت مسيح و تأكيد بر حقارت بزرگ او در كسوت انساني 

به هر حال اين فرضيه نيز شامل چند  .و فقير شدن او به خاطر غناي ما بود
ي واقع شود كه به اقتدار كتاب تواند مورد قبول كسانايراد جدي است و نمي

به كار رفته چهار بار ديگر در  7 :2اي كه در فيليپيان كلمه .مقدس ايمان دارند
 :9؛  17 :1؛ اول قرنتيان  14 :4عهد جديد از آن استفاده شده است ( روميان 

كار به» خالي شدن « ولي هرگز به مفهوم امروزي  ،) 3 :9؛ دوم قرنتيان  15
ما  ،هاي مورد نظر در عهد جديدداري و حفظ ايدهتوجه به امانت .نرفته است

لفظي الترجمه دقيق و تحت .را بر آن داشته كه اين آيه را دقيقاً ترجمه كنيم
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اما او خود را از شهرت دور ساخت و صورت غالم را «  :اين متن چنين است

اين آيه  .آيدميو اين دقيقاً همان معني است كه از متن يوناني بر»  ...پذيرفت
يز بلكه خود را ناچ ،الهي خود را تأييد نكرد دهد كه مسيح حق ويژهتعليم مي

خود را ( » در صورت خدا بودن « او  .شمرد و شكل غالم را به خود گرفت
اً آيه مخصوص .بلكه برابر بودن با خدا را ترك نمود ،) ترك نكرد 9 :2فيليپيان 

ضعيتي ولي و ،چه قبالً بود باز نه ايستادمسيح از آن .كندبه اين مورد اشاره مي
خود را در  ،را تبديل به وضعيت ديگري كرد و به جاي اعمال قدرت و تحكم

بدون شك اين تبعيت  .آموزدوضعيتي قرار داد كه اطاعت را به ديگران بي
ولي به  ،القدس شوداي با پدر و روحموجب شد كه خداوند ما داراي رابطه تازه

   .يچ وجه هستي الهي او را تغيير نداده
ي يعني مطلقاً تفاوت ،بدعت كنوسيس بر اساس وحدت وجود قرار داشت

ل به تواند تبديبين انسان و خدا وجود ندارد و عقيده براين است كه يكي مي
اي دال بر اين تعليم در كتاب مقدس وجود ندارد و ولي نشانه .ديگري شود

ان تواند تبديل به انسحقيقت مكشوف كه خدا نمي كامالً مغاير است با اين
اين فرضيه نه تنها مغاير با حقايق  .) 17 :1؛ يعقوب  6 :3ك مالكي  .شود ( ر

عاري  آن پسر انسان كه .بلكه تخريب كننده آموزه تثليث است ،كتاب مقدس
تواند ذات الهي در تثليث باشد و اين همان ديگر نمي ،از صفات الهي باشد

است كه لوتريان مرتكب شدند و ما آن را قبالً در بحث مربوط به  خطايي
ر ها تعليمات كتاب مقدس را مبني بايده كنوتيك .صفات الهي بررسي كرديم

داراي صفات  ،اي كه در انجيل ضبط گرديدهكه خداوند ما در طول دورهاين
مگر ما طي اين مطالعات به اين نتيجه نرسيديم كه او  .كندالهي بوده رد مي

عالوه بر اين فرضيه كنوتيك حتي موارد پيشنهادي  ؟خداي واقعي و مطلق بود
 شود با اين باور كه كلمه خدا به انسان تقليلگونه ميچه .خود را سامان نبخشيد

خدا ا نه همسيحِ فرضيه كنوتيك ؟انسان بودم مسيح را تضمين نمود ،يافته
اي است و از » خداي چروكيده « گويد اين خدا وارفيلد مي .نه انسان ،است

دهد هزاران فرسنگ انسان پرجاللي كه كتاب مقدس به ما نشان مي –آن خدا 
يده ا ،كه با كالم خدا در تضاد بودتئوري ديگري در قرن نوزدهم  .فاصله دارد

ا هاهاي فكري گنوسيبود كه هدف آن رها شدن از خط» گيري تدريجي تن« 
مسيح  بر اساس اين فرضيه جسم گرفتن .و بررسي منصفانه انسانيت مسيح بود

د بلكه يك مرحله تدريجي بو ،در آغاز شكل گرفتن در بطن مادرش شروع نشد
 ،كه بدان وسيله كلمه به انسان منحصر به فرد و هميشه در حال افزوده شدن

مسيح  انجام در هنگام رستاخيزاين پيوستگي سر .مسيح پيوستيعني عيسي



 راز تثليت                                                                                           201   

 
 در يك اراده و يك ،انسان بود –خدا  ،و نتيجه اين پيوستگي ،پايان يافت
ه اين ولي لوگوس ب ،گاه چنين شخصيتي عيساي انساني بودجاي .شخصيت

قدسي ها پشتوانة كتاب مهيچ يك از اين ايده .شخصيت كيفيت الهي بخشيد
يزي شوند در نهايت چايده دو شخصيت در مسيح كه به تدريج يكي مي .ندارند

گاه كه اين ديد .اي از نستوريانيسم نيستبيش از احياي شكل تحريف شده
عيساي انسان يك شخصيت واقعي است و در همان شخصيت واقعي ادامه 

در چندين تئوري ديگر شخصيت شناسي مسيح در قرن نوزدهم سر  ،يابدمي
د كه كردنداران اين تئوري عيسي را به صورت انساني تصور ميطرف .برآورد

كم داراي يك درك ناخودآگاه از الوهيت بوده به طريقي خدا شده يا دست
ضمير  .توانسته زياد متفاوت باشددر اين مورد ديدگاه كتاب مقدس نمي .است

   .زيسته و او پسر ازلي خدا بود كه انسان شداز پيش مي ،يا نفس كلمه
بطه نوين در راترين نفوذ را بر افكار اما كسي كه در قرن نوزدهم بزرگ

 .) بود 1889 – 1822بدون شك آلبريخت ريچل (  ،با شخصيت مسيح داشت
ما  ،ادچه انجام دولي با توجه به آن ،گفت كه مسيح صرفاً يك انسان بوداو مي

-ما مي .زيرا كه براي ما داراي ارزش الهي است ،ناميمدرستي او را خدا ميبه

 .جسم گرفتن و تولد او را از باكره غيرمحتمل تصور كنيم ،توانيم وجود ازلي
اما تعليمات و رفتار مسيح و نفوذ  .اين موارد ربطي به ايمان شخصي ندارند

ي ادارد كه وارد جامعه مسيحي شويم و زندگيمنحصر به فردش ما را بر آن مي
 .در پيش بگيريم كه انگيزه آن تماماً دوست داشتن و محبت ورزيدن استرا 

فوذ اما با ن ،اين ديدگاه تفاوت اندكي با ديدگاه هاي پولس اهل ساموساتا دارد
تم انواع با شروع قرن بيس .ريچل تقريباً به تمام زواياي مسيحيت سرايت كردند

در  گاهيها نتوانستند جايآنولي هيچ يك از  ،ها در افكار مردم نفوذ نمودايده
ميان مسيحياني پيدا كند كه مطيع كتاب مقدس و بر اين عقيده بودند كه آن 

ه ن ،اند از طريق مكاشفه بوده استچه در مورد شخصيت مسيح فرا گرفته
مبدأيي بود براي حمله به كتاب مقدس و ارتقاي  ،قرن نوزدهم .استدالل انساني
ها و فاصله مردم از اعتقادنامه ،كتاب مقدسبا رها شدن  .فلسفه انساني

ين مسيحيت يبقا و فناي كتاب مقدس و آ .اعتقادات تاريخي بيشتر و بيشتر شد
 ولي كساني كه .كه آيين تجلي كالم استچون ،ديگر استمنوط به يك
هاي شوراهاي كردند با نپذيرفتن كتاب مقدس و اعتقادنامهاحساس مي

 ،نندچنان حفظ كمي توانند مسيح خود را هم ،مقدسيكليسايي از ايمان كتاب 
هاي كليسايي موجب انكار كتاب مقدس و اقرارنامه .سخت در اشتباه بودند

يشان هاها را سرد و دلبلكه محبت آن ،ها نسبت به مسيح نشدازدياد محبت آن
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ها شماري به آننتيجه اعمالشان اين بود كه مردان و زنان بي .را سنگي نمود

دنياي  .سابقه از ناباوري آغاز شدارتداد در كليسا با يك دورة بي .شت نمودندپ
 ،جو كاري نكرد بلكه توسط كساني كه آمدند و نجات دهنده را بوسيدندبهانه

 رفت خودشان از طريق تسليم نمودنشان كسب ترقي و پيشولي نيت واقعي
   .تحقير شد ،او به دشمنانش بود

  
  الهيات امروز

ياري شرمانه كالم خدا آببذر استدالل نارساي انساني با انكار بيوقتي 
در دنياي امروز  .كه چه ارتدادي سر برآورده بيهوده استصحبت در اين ،شد

-مسيح هنوز هم مورد پذيرش بسياري از انسانحقايق مربوط به شخص عيسي

ه ساقايمان اين افراد به منزلة  .ها است و اين فقط به خاطر فيص خدا است
ها و تفاسير انساني قرار گرفته و از تئوريتردي است كه در محاصره جنگلي 

توانند آن نهال ترد و نازك را خفه كرده رسد اگر اراده كنند ميچنين به نظر مي
كنم خدا اين كتاب را براي احياي اين ساقه ترد و پژمرده دعا مي .از بين ببرند

تبري كار كند كه بر ريشة تمام گياهان هرزي كار برد ! و اين كتاب به منزلة به
   .فرود آيد ،اندكه اين نهال ترد و نازك را محاصره كرده

 ولي منشاء ،خواني نداردالهيات معاصر گرچه با الهيات قرن نوزدهم هم
و با انتشار تفسيري از رساله به روميان توسط كارل  1919پيدايش آن در سال 

نافذترين الهيدان در دنياي  بارتبدون شك  .) قرار دارد 1968 – 1886(  بارت
در  .هاي جهان موثر واقع شده استهاي او بر تمام قارهجديد بوده و ديدگاه

اي نوين هديدگاه .نتيجه الهيات معاصر تبديل به الهياتي جهاني گرديده است
ك ششيم بيما هر كجاي جهان كه با .الي اين الهيات مشهود استهم در البه

   .اي از اين الهيات را خواهيم ديدبارقه
 ،موارد ديگري هستند كه مهم و به حق مي باشند بارتدر ديدگاه هاي 

ولي ديدگاه او نسبت به شخص مسيح زنگ خطري است كه ما را هوشيار 
 خواه واقعي ،از نظر او حقايق تاريخي در رابطه با عيسي در اناجيل .كندمي

 ايمان بر اساس حقايق تاريخي .شند به هيچ وجه مهم نيستندخواه نبا ،باشند
قايق به عنوان نمونه ح .بلكه منوط يه رويارويي با مسيح است ،استوار نيست

 ،داران ارزشي ندارندثبت شده در اناجيل در مورد رستاخيز مسيح براي ايمان
با اين اظهارات ارتباط مسيحيت  بارت .شويمرو بهمهم اين است كه ما با او رو

از  .ازدسكند و بدين ترتيب اساس مسيحيت را واژگون ميرا با تاريخ قطع مي
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ت بخش مسيح كه اساس بشارگرايي ناب در رابطه با كار نجاتتاريخ بارتنظر 

   .رفته است سئوالزير  ،باشدمسيحيان به جهان مي
ه گرچ ،تصديق نمود كه مسيح خداي واقعي است بارت ،با اين وجود

 او حقارت زندگي انساني .اي به تصديق حقارت انساني عيسي نداشتعالقه
چه «  :گفتعيسي را كه از نظر تاريخي به تعالي گراييد باور نداشت و مي

براي هر انسان اين يك مورد  ؟لزومي دارد از حقارت انساني او صحبت شود
اين هم يك  ،زومي دارد در مورد تعالي خدا صحبت شودو چه ل ،طبيعي است

  »  .مورد طبيعي براي خدا است
گيري نماييم را پي بارتبيش از اين فرصتي نيست كه بيشتر تعليمات 

گوييم براي او تعاريف تاريخي در رابطه با شخصيت و به همين بسنده كرده مي
 .الهيات جديد با انكار اقرارنامه كالسدون شروع شد .مسيح فاقد ارزش بودند

اي كه در رابطه ) نيز جدا از تفاوت عمده 1966 – 1889الهيات اميل برونر ( 
 .بود ارتبمشابه الهيات  ،با مكاشفه عمومي و مولود شدن مسيح از باكره داشته

 ،داشت تبارولي كسي كه نفوذي معادل نفوذ  ،تر بودراديكال بارتالبته او از 
كتاب  ،و برونر بارتبولتمن هم مانند  .) بود 1976 – 1884رودلف بولتمن ( 

مباحثه اصلي او اين بود كه اناجيل ديدگاه درست  .دانستمقدس را ملهم نمي
ساي چه كليبلكه فقط به بيان آن ،دهندنميو قابل اعتمادي از مسيح به ما 

م هايي كه مسيحيان اوليه به هاين داستان .پردازنداوليه از مسيح ديده بود مي
ح ها رفت تا مسيو بايد به ماوراي آن داستان ،اند ديگر مصرفي ندارندبافته

   .واقعي را پيدا كرد
بولتمن معتقد بود كه واقعيت عيسي عمدتاً در متوني از عهد جديد قرار 

ه سخن رفتنه متوني كه از كارهاي او  ،باشنددارند كه شامل تعليمات او مي
ولي در  ،كرده شكي نداردكه عيسي زماني زندگي ميبه اينبولتمن راجع .است

 .كه ما بتوانيم چيزي بيشتر از اين درباره عيسي بدانيم مشكوك استمورد  اين
با ابالغ  ،گيرندگان معتبر تعليمات عيسي كه متعلق به كليساي اوليه بودند

 چيزهايي از خود بر اين ،ني و غيرهجزئيات تاريخي نظير توالي زماني و مكا
ها نبايد هيچ حسابي باز كرد اند كه منشاء الهامي ندارد و روي آنداستان افزوده

و بايد همه توجه خود را معطوف به اطالعات اندكي كنيم كه بعد از حذف آن 
   .آوريمها به دست ميبخش

ماماً به ت بينيم كه بولتمن از اين حقيقت كه عهد جديدبدين ترتيب مي
دست رسوالن مسيح يا تحت نظارت مستقيم آنان نوشته شده غافل مانده 

ها هاي مهم كتاب مقدس را كه توسط آنبدين ترتيب او تمام داده .است
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و از نظر ا .از ما گرفته است ،توانيم آموزه شخص مسيح را تدوين كنيممي

داران خته ايماناي ساافسانه ،شخص ازلي و پرجاللي كه در عهد جديد آمده
اوليه بوده است تا بدان وسيله موعظه نموده و ديگران را ارشاد نمايند و به درد 

ما بايد به ماوراي ساختار فكري و آرايشي كليساي  .خورندمردم اين روزگار نمي
يابيم به طريقي به مردم جا ميرا كه در آن» مسيحي « اوليه مراجعه كنيم و 

   .ها معني داشته باشدكه براي آنقرن بيستم معرفي كنيم 
او  .اساس تاريخي مسيحيت زدتيشه بر ريشه  بارتبولتمن هم مانند 

از اين حقيقت كه پيام انجيل از كليساي اوليه متمركز به شخصيت و كارهاي 
-عد مافوقبُ .غافل ماند و ارزش مسيح را به صفر تقليل داد ،مسيح تاريخي است

غم رد كرد و سيستمي را عرضه داشت مه عليالطبيعي تاريخ مسيحيت را ر
   .ساخته فكر خودش بود ،اي از حقايق مذهبيوجود پاره

زي الهيات جديد چي .اي است كه نيازمند توجه و تمركز استاين نكته
ظر ن كه يافتن يك نقطهچون ،نيست جز يك مسيحيت تاريخي منحرف شده

زي الهيات جديد چي .استمشترك بين الهيات تاريخي و الهيات مدرن مشكل 
در اين الهيات از بسياري از عبارات و  .گانه و مستقلبي ،است كامالً متفاوت

ولي با معاني كامالً متفاوت با مفهوم  ،اصطالحات ايمان مسيحي استفاده شده
 اين ولي مسيحِ ،گويدمسيح سخن ميالهيات جديد از خداوند عيسي .هااوليه آن
در تلفظ  مگر فقط ،اشتراكي با مسيح كتاب مقدس ندارد ترين نقطهكم ،الهيات
ها و اقارير تاريخي از نظر الهيات جديد نامفهوم اعتقادنامه ،اصطالحات .نامش

ها مانند سخناني هستند كه از دنياي ديگر به آن .و عبارات نامربوط هستند
 كه از نظر محققين تربيت شدهچون ،عكس آن نيز صادق است .رسندگوش مي

در نگرش كتاب مقدس به مسيح و كساني كه تعريف شوراي كالسدون از 
جديد  الهيات .درك الهيات جديد تقريباً غيرممكن است ،اندمسيح را پذيرفته

   .زبان اين الهيات ناشناخته است .آورددلي را به وجد و شور نمي ،معني ندارد
از  .باشد) مي 1967 – 1886الهيات پل تيليچ (  ،نمونه بارز اين پديده

 در نهايت« اي است كه بلكه تقطه ،نظر او دين از مقوله ايمان و عمل نبود
چنين منكر تمام اصول سنتي در او هم»  .كندذهن انسان را متوجه خود مي

ه ن ،»انسان شده  ،خدا« از نظر او عبارت  .رابطه با شخص مسيح و كار او بود
نجيل در نظر او روايات ا .معني بودبلكه عبارتي بي ،تنها قياسي ضد و نقيض

مهم بود  چهآن .و قيام مسيح از مردگان اهميتي نداشت ،بيشتر اساطيري بودند
بلكه احياي عظمت او در فكر  ،نه قيام مسيح از مردگان يا مرگ هميشگي او

اهميت مسيح از نظر تيليچ نه شخص خودش بلكه به خاطر  .شاگردان بود
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 .ي بود كه به ما داده شد تا اصول نخستين زندگي را از او ياد بگيريمانمونه
د خود اناند و توانستهفهميده ،گويدچه را كتاب مقدس ميداران فروتن آنايمان

پردازان يهتوانند مانند اين نظررا با كيش كهن و اقارير كليسا تطبيق دهند و نمي
كساني  هايشان مفهوم است نوشتهچه بيشتر برايآن .افزايندچيزي به آن بي

و اين هم بدين دليل است كه  ،باشد) مي 1902مانند اسكار كالمن ( تولد 
 .ندكها و تعليماتش اكثراً به مندرجات كتاب مقدس استناد ميكالمن در نوشته

- هاي ارزشمند را در رابطه با مسيحاي ديدگاهبه هر حال گرچه تحقيقات او پاره

كه كتاب مقدس حاوي گزارش ولي در بيان اين ،به ما داده شناسي عصر جديد
از  .ندككوتاهي مي ،باشدمسيح ميكامالً معتبري از زندگي و عمليات عيسي

البته با اين  ،كه مسيح كي است ندارداي به ايننظر او عهد جديد عالقه
كالمن در مورد حضور مسيح به  .استدالل به نوعي منكر الهي بودن او است

ليل در تجزيه و تح .نوان يكي از اشخاص تثليث الهي كامالً مطمئن نيستع
شود كه مسيح او همان مسيحي نيست كه در كتاب مقدس نهايي مشخص مي

  .كنيمبينيم و او را دوست داريم و پرستش ميمي
ديتريش  ؟اندديگر چه نوع مسيحي در اين دوران به ما معرفي شده

در حالي  ،كندتقدير مي» مردي براي ديگران «  ) از 1945 – 1906بونهوفر ( 
از  1963ترين كتاب سال ) در پرفروش 1984 – 1919كه جان رابينسون ( 

 .است» اي به سوي خدا از طريق اعمالش دريچه« كند كه كسي صحبت مي
از كسي » اي الهيات مرحله« ) و هواداران  1947 – 1861آلفرد نورث وايتهد ( 

 ،گويند كه تنها انساني است كه خداوند از طريق او كار كردهبا ما سخن مي
(  هارد دو چاردينپير تاي .باشندولي صراحتاً منكر ايده جسم گرفتن خدا مي

) مسيحي را اختراع كرد كه تا كانون اخالق دروني است و به  1945 – 1881
دارد كه  ) نيز مسيحي 1926يورگن مولتمن ( تولد  .پذيردمرور زمان پايان مي

گاهي اوقات از او صحبت شده و برخاستن جسماني او از مردگان باور كردني 
نبرگ ( ولفارت پان .باشدقابل اعتماد نمي» الهيات اميد « نيست و به عقيده او 

گويد كه مسيح قطعاً از مردگان ) برعكس مولتمن به جهان مي 1928تولد 
شويم و از ظهور ي خوشحال مياجا است كه براي لحظهدر اين .برخاسته است

ز ولي وقتي پاننبرگ ا .كنيمقهرمان جديدي در عرصه ايمان رسولي شادي مي
كرد كه رستاخيزش از مردگان الخطا و كسي كه اشتباهاً فكر ميمسيح جايز

له بالفاص ،كندصحبت مي ،داران خواهد بودزمان با پايان و رستاخيز ايمانهم
   .شودشاديمان تبديل به يأس مي
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ق شود كه حقاينوين بدون وقفه هزاران صدا شنيده ميدر تاالر الهيات 

تواند صداي واضح و دنياي خارج كه نمي .كنندكتاب مقدس را مخدوش مي
گوش خود را گرفته و به  ،معتبر را از ميان اين همه سر و صدا تشخيص دهد

ي تواند برداشت درستدنيا از ميان اين همه سر وصدا نمي .روددنبال كار خود مي
رسد كه هيچ كدام از اين سر و صداها داشته باشد و سرانجام به اين نتيجه مي

اما مسيحيت چيزي بر اساس  .در مورد شخص و وجود مسيح معتبر نيستند
ته كند كه باور داشكاركرد كليسا ما را بدان سو هدايت مي .هاي خود استنمونه

رد چه در صحنه عملك ،شودحوي پيروز ميباشيم كه اين نمونه به بهترين ن
طر و بدين جهت است كه دنيا به خا .المنفعه براي فقيرانسياسي يا كارهاي عام

ي اانسان كه نجات دهنده –مخالفتش با خالق و داور قدوس و غفلتش از خدا 
زمان  اينك .پوسداز درون مي ،كامالً كفايت كننده براي توبه كنندگان است

د كه چنان بلند كنندانند صداي خود را آنآناني كه حقيقت را مي آن رسيده كه
 كالم خدا در .صداهاي الهيات نوين در مقايسه با آن به منزلة سكوت باشد

ت اعتقادات و اعترافا .مسيح روشن و صريح استمورد شخصيت خداوند عيسي
وانيم تياند و ما ماي حقيقت را در چند جمله خالصه كردهكهن به طور شايسته

 پسر خدا شخص دوم« ناپذيري به جهانيان اعالم كنيم كه  با صداي تزلزل
 طبيعت و ،كه در پري زمانذات با پدر هم ،خداي واقعي و ازلي است ،تثليث

س القدو با قدرت روح ،هاي انسان را به خود گرفتتمام خواص اساسي و ضعف
 بنابراين دو طبيعت كامل .ذات با او شددر بطن مريم باكره شكل گرفت و هم

ناپذيري در يك شخص به هم يعني الهي و انساني به طريق جداي ،و مجزا
نسان و آن شخصي كه خداي واقعي و ا .تركيب يا تبديل ،بدون تغيير ،پيوستند

اعتقادنامه » ( تنها واسطه بين خدا و انسان  ،واقعي است يك مسيح است
  .منيستر )وست

  
  ،خداي پدرِ پسر يگانه
   ،و با او يكي در جالل

  ،يك در خدمت ،يك در حكمت
  ،كرانمطلق و بي
  من به تو ايمان دارم  ،اي عيسي

  .تو خداوند و خداي من هستي
  

  ،واعظ آرامش جاوداني
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  ،اي مبشر رهايي ،مسيح

  هاي ظلماني خطاهايشانانسان را از شب
   ،دعوت كن ،به نور جاوداني حقيقت

  من به تو ايمان دارم  ،عيسي
  تويي ! ،مسيحي كه انبيا وعده دادند

  
  ،فرو رفته در اعماق انديشناك جتسيماني

  ،برافراشته شده بر جلجتاي دردناك
  ،بر صليب ،در باغ

  ،تقصيرات تلخ ما را جبران كرده
  ،اي عيسي من به تو ايمان دارم

  .اي كاهن و اي فدا شده براي من
  

  اي پادشاه نسل آمرزيده 
  و اي حامي فياض ما !

  اي سردار نبردهاي زميني ما 
  ،و اي هدف واالي همه هستي ما
   ،اي عيسي من به تو ايمان دارم

  .مسيح اي پادشاه پادشاهان
  ) 1900 – 1839ساموئل جان استون ( 
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  موخره ناشر
  

ح مسيانگيز خداوندمان عيسيدر اين كتاب ما شاهد شخصيت اعجاب
كه  چنانآن ،كه او خداي ازلي و ابدي استبوديم و بر اين نكته تأكيد شده 

   :چارلز وسلي به زيبايي در اين سروده بيان نموده است
  ،اي آسمان و اي زمين يك صدا شويد

  ،اي فرشتگان و آدميان بسراييد
  ،خداوند را با سرودها بستاييد

   ،خدايي كه در حصار كوچك انساني ما محصور شد
   .و جسم انسان را به خود گرفت

چيزي از الوهيت او كاسته  ،وقتي در جسم انسان آمد ،دهنده ما نجات
اين است كه او انسان شد تا كفارة الزم  سئوالپاسخ  ؟چرا خدا انسان شد .نشد

د و ايمان انو كافي براي گناهان كساني را كه توبه كرده و به سوي او برگشته
 و خداي كاململ مسيح براي تحقق نجات ما بايدانسان كا .بپردازد ،اندآورده
   .بودمي

هاي مختلف در مورد شخص ديدگاه ،طور كه در اين كتاب ديديمهمان
اي هاند و ما بايد هميشه بكوشيم در انديشهمسيح از يك تا چند نظر نارسا بوده

هاي اخير در سال .بر اساس كتاب مقدس عمل كنيم ،هاخود و بيان واقعيت
اند مسيح را در سطحي باالتر از كوشيده هاي افراطي اشتباهاً بعضي از جنبش
او را ابر مردي  ،اي ديگر هم با توجه به قدرت اعجاز مسيحعده ،پدر قرار دهند

  .دادپندارند كه كارهاي عجيب انجام ميمي
در  »كالم ايمان « داران پر نفوذ جنبش در تعليمات بسياري از طرف

 ،توجهي وجود داشته است هاي قابلرابطه با شخص مسيح و كار او نارسايي
يا  ،نظير اين ديدگاه كه معتقد است مسيح بر روي صليب مغلوب شيطان شد

راي اي بكه مسيح در جسم انسان آمد تا نمونهديدگاه ديگري مبني بر اين
ل كساني ديگر نظير مك كان .داران جديد باشدزندگي سالم و غني براي ايمان

ه هاي پر از اشتباه و فلسفي دربارديدگاه به روشني و دقت به اين ،و هينگراف
   .اندشخصيت مسيح استناد نموده

مسيح در اوج خود تجلي نموده عظمت فيض خدا در خداوند عيسي 
  .از حال تا ابداالباد ،بر نام او در كليسايش در اين جهان جالل باد .است
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  ضميمه اول
  اعتقادنامه كالسدون 

  
 بيانيه كه حاوي تمام نكات اصلي در خصوصترين و معتبرترين قديمي

درست  ،واقع بر ساحل بوسفر ،باشد در شوراي كالسدونآموزه شخص مسيح مي
ميالدي به تصويب كليساهاي  451روي شهر قسطنطنيه در اكتبر سال روبه

امپراتور مارسيانوس فراخوان چهارمين مجمع عمومي را ارائه نمود  .وقت رسيد
اسقف  630شورا مركب از  .وس و اوتايكيوس را فرو نشاندهاي نستوريتا بدعت

كه ايشان بر آن توافق نمودند در » تعريف ايمان « اي از بود و بخش عمده
ب اي دقيق و سيستماتيك از تعاليم ناب كتبيانيه ،اين اعتقادنامه .آيدپي مي

يح سمقدسه است و تا به امروز به عنوان قاعده تفكر و تعليم در مورد شخص م
اء اند و منشپابرجا بوده و تمامي كليساها ان را به عنوان ايمان خود پذيرفته

شماري بوده و در عين حال پاية بسياري از متون ها و اعترافات بياعتقادنامه
   .نيايشي و سرودهاي روحاني را تشكيل داده است

 ،همه ما به يك دل و يك رأي ،پس در پيروي از پدران مقدس« 
تراف مسيح اعخداوند ما عيسي ،دهيم كه به پسر يگانه خدامردمان را تعليم مي

كامل است ؛ خداي حقيقي و انسان  ،كنند كه هم در الوهيت و هم در انسانيت
حقيقي ؛ داراي جسم و جان واقعي ؛ هم ذات با پدر در الوهيت و هم ذات با ما 

مولود جاوداني از پدر كه در اين در انسانيت ؛ شبيه ما در همه چيز بدون گناه ؛ 
 ،او يگانه مسيح .براي ما و به جهت نجات ما از مريم باكره متولد شد ،ايام آخر

 ،رناپذيرتغيي ،يگانه مولود از پدر است كه داراي دو طبيعت متمايز ،خداوند ،پسر
ا را از بين هتمايز آن ،ناپذير است و اتحاد اين دو طبيعتجدايي ،ناشدنيتقسيم

 ماند و درهاي خاص هر طبيعت به قوت خود باقي ميبلكه ويژگي ،بردمين
سازد و خواني دارند و او را به دو شخص جدا نمييك شخص و يك وجود هم

كلمه  ،دريگانه مولود از پ ،بلكه تنها يك شخص هست كه پسر ،كندتقسيم نمي
مورد او اعالم  گونه كه انبيا از ابتدا درمسيح است همان خداوند عيسي ،خدا

مسيح به ما تعليم داده و مطابق طور كه خود خداوند عيسيكرده بودند و همان
  »  .اي كه از پدران مقدس به ما رسيده استنامهاعتقاد
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  ضميمه دوم
  اعتقادنامه آتاناسيان

  
اين اعتقادنامه بدين خاطر چنين عنواني دارد كه كلمات آغازين آن 

Quicunque vult  » )طور سنتي منسوب است به» ) خواهد هر كه مي
ميالدي و قهرمان بزرگ  373تا  328اسقف اسكندريه از سال  ،به آتاناسيوس

اريخ خود اعتقادنامه مربوط به ت .گرايي كتاب مقدسي عليه بدعت آريوسياصول
ديرتري است و بعد از خاتمه مباحثات مربوط به شخص مسيح و مقبوليت 

قا اين اعتقادنامه احتماالً در شمال آفري .افسس و كالسدون تدوين شدهاي بيانيه
مابين قرون پنجم و هشتم توسط پيروان قديس اگوستين اهل هيپو شكل 

اعتقادنامه آتاناسيان بيانيه باشكوهي از ايمان كليسا در خصوص   .گرفته است
تمام كليساهاي مسيحي اين  .رازهاي بزرگ تثليث و شخص مسيح است

ات محكوم عبار« هر چند مسيحيان زيادي انتقاداتي بر  ،اندتقادنامه را پذيرفتهاع
دي بايست به سنرفت چنين عباراتي هرگز نميانتظار مي .آن دارند» كننده 

ا و اي كه چنان تعاريف زيبمخصوصاً نوشته ،الحاق شود كه كامالً انساني است
  .ددهدقيقي از موضوعاتي اين گونه عميق ارائه مي

قبل از هر چيز بايد ايمان كاتوليك  ،خواهد نجات يابد) هركه مي 1( 
 ،دارندعيب نگاه ميجز كساني كه ان را كامل و بي) كه به 2(  .داشته باشد

ايمان كاتوليك اين است كه ما  ،) اما 3(  .شونديقيناً دچار هالكت ابدي مي
) بدون تداخل  4(  .نيمخداي واحد را در تثليث و تثليث را يگانگي عبادت ك

پسر شخص ديگر و  ،) زيرا پدر يك شخص است 5(  .اشخاص يا تمايز ذات
- حالوهيت پسر و الوهيت رو ،) اما الوهيت پدر 6(  .القدس شخص ديگرروح

 .سان هستندو هر سه داراي جالل برابر و عظمت ابدي يك ،القدس يك است
 ،) پدر نامخلوق است 8(  .القدس دارند) ذات پدر همان است كه پسر و روح 7( 

پسر ازلي است  ،) پدر ازلي است 9(  .القدس نامخلوقپسر نامخلوق است و روح
 .القدس ابديپسر ابدي است و روح ،) پدر ابدي است 10(  .القدس ازليو روح

 12(  .بلكه يك وجود ازلي هستند ،ها نه سه وجود ازليآن ،) با اين وجود 11( 
بلكه يك نامخلوق و  ،نه سه وجود ازلي ،اين نه سه ( وجود ) نامخلوق) بنابر

پسر قادر مطلق  ،) به همين ترتيب پدر قادر مطلق است 13( .يك ازلي هست
بلكه  ،) و با اين وجود نه سه قادر مطلق 14(  .القدس قادر مطلقاست و روح

خدا است و پسر  ،) بنابراين پدر خدا است 15(  .يك قادر مطلق وجود دارد
 17(  .بلكه يك خدا ،) و با اين وجود سه خدا وجود ندارد 16(  .القدس خداروح



 راز تثليت                                                                                           211   

 
) و با اين  18(  .القدس خداوندپسر خداوند است و روح ،) پس پدر خداوند است
بنابرابن چون حقيقت )  19(  .بلكه يك خداوند هست ،وجود نه سه خداوند

 ،كندخداوندي سه شخص هدايت ميمسيحي ما را به اعتراف به الوهيت و 
 20(  .داردآيين كاتوليك ما را از تصور وجود سه خدا يا سه خداوند برحذر مي

) پسر تنها از  21(  .نه خلق گشته و نه مولود شده است ،) پدر نه ساخته شده
القدس از پدر و پسر ) روح 22(  .نه مخلوق بلكه مولود ،نه مصنوع ،پدر است

) بنابراين يك پدر  23(  .نه مولود بلكه صادر شده ،نه مخلوق ،نه مصنوع ،است
ه ن ،القدس هستنه سه پسر ؛ يك روح ،نه سه پدر ؛ يك پسر هست ،هست

 هيچ يك ،هيچ يك اول يا آخر نيست ،) و در اين تثليث 24(  .القدسسه روح
با هم  ،) بلكه هر سه شخص ازلي و ابدي 25(  .تر نيستتر يا كوچكبزرگ

طور كه قبالً گفته شد هم تثليث در يگانگي و هم يگانگي تا همان ،ابر هستندبر
ن بايستي اي ،خواهد نجات يابد) بنابراين هر كه مي 26(  .در تثليث عبادت شود

) براي نجات ابدي الزم است كه  27(  .انديشدگونه در خصوص تثليث بي
)  28(  .ايمان كامل داشته باشد ،مسيحانسان به جسم گرفتن خداوند ما عيسي

پس اين ايمان واقعي است كه ما ايمان داريم و اقرار كنيم كه خداوند ما 
) او خدا است كه در ازل از ذات  29(  .هم خدا و هم انسان است ،مسيحعيسي

 .پدر مولود شد و نيز انساني كه در زمان از طبيعت انساني مادرش متولد گرديد
)  31(  .داراي روح عقالني و جسم انساني ،انسان كامل ،) خداي كامل 30( 

) كه هر چند خدا و  32(  .در الوهيت برابر با پدر و در انسانيت كمتر از پدر
از تبديل  ،) يك بودن او 33(  .بلكه يك مسيح است ،ولي نه دو ،انسان است

(  .بلكه از الوهيتي كه جسم انساني گرفت ،الوهيت او به جسم انساني نيست
(  .بلكه از يگانگي شخص او است ،نه از يكي بودن ذاتش ،) يك بودن او 34
مسيح نيز خدا و انسان روح و جسم است ؛  ،طور كه انسان) زيرا همان 35

به عالم ارواح نزول كرد و روز سوم  ،) كه براي نجات ما رنج كشيد 36(  .است
ست راست خداي پدر ) به آسمان صعود كرد و به د 37(  .از مردگان برخاست

(  .جا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوري كندقادر مطلق نشسته و از آن
و حساب  ،هايشان قيام خواهند كرد) در هنگام آمدنش همه مردگان با بدن 38

اند وارد ) آناني كه اعمال نيكو انجام داده 39(  .اعمال خود را پس خواهند داد
اند به آتش ابدي و آناني كه اعمال بد انجام دادهحيات جاوداني خواهند شد 

م ك ) اين است ايمان كاتوليك و هر كه آن را با ايمان و بي 40(  .خواهند افتاد
   .و كاست نپذيرد نجات نخواهد يافت


