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  مقدمه
 ين در مورد الھاميتاب منازعه وجود ندارد، ھمچنكن يمثل ا كدام از كتب مقدسچ يسنده ھيدر مورد نو«

  ».ستيچون و چرا نيب اينمثل  كتابيچ يه ھكم ييد بگويبودن آن با

   (Conybeare & Howson)و ھاسون  ريبيانك -

 

  تب مقدسكان يمدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

نامه شروع  يكاگر چه مثل . رددا يا ژهيگاه ويد جايدر عھد جد ياريبس ان به حسابيبرانرساله به ع

، يبه گروه مشخص و خطاب )٢۴:١٣( ايتاليا يا از آنجابه  به وضوحشود و يمثل نامه تمام م يشود ول ينم

ً قطع ً ن نامه اساسيه اكشنھاد شده يه پين نظريا. نوشته شده است يحيان مسيعبران ا  يخانگ يئسايلكبه  خطاب ا

. شان ندارديل اين و سرنوشت اصحفظ سنّ  يمشھور و بزرگ برا يبه جماعت يچ ربطين ھينوشته شده و بنابرا

باشد و پر است از نقل يم يشعر يھان متون است و جزو نوشتهيتر ياللفظد از تحتين نامه در عھد جديا كسب

ع يار وسين رساله بسيلغات ا رهيدا .مشھور است» تنانھفتاد«ترجمه يوناني عھدعتيق كه به ترجمه قول از 

  . است يار غنيبس يونانيات و زبان يق و در جزئيار دقيار بردن افعال بسكباشد و از لحاظ به يم

آن بر ضّد  يھشدارھااما ، )سه شده استيان مقاين رساله با الويا(د يآيم يھودي يلياگر چه به نظر خ

ن رو ياز ا. ت استيحيمس يشگياز ھمين نياست و ا ين مذھبو توجه به سنّ  حيقت مرگ مسيانحراف از حق

  . ت استيار حائز اھميان بسيتاب عبرانك

  سندهينو) ب

ان به نام يتاب عبرانك يتاب نوشته بود ولكن يمز اسم پولس را در اول اينگ جكي يمياگر چه ترجمه قد

ه پولس كنند كيشنھاد ميه را پين نظريا )هيندركز اسلمنت ھر دو اكوس و يسيونيد(ه ياول يشرق يسايلك. اوست

و باالخره غرب آن را  افتيغلبه  يشروان آتنيه بر پين نظريار، ايد بسيو ترد كپس از ش. تاب استكسنده ينو

ه متن كرفت يجن پذياور. سنده رساله استيه پولس نوكمعتقد ھستند  يمكبه ھر حال امروزه عده . ردكقبول 

-ين نميا( ك پولس دور استاز سب يليخ ياصل كسب يدر آن وجود دارد، ول يارات پولساست و اش يپولس

  .)كنداو را دگرگون  كتواند سبيم ياللفظتحت شيوهند چون كبودن رساله را رد  يتواند پولس

شان يراجع به ا يات مختلفيه در طول سالھا نظركن نامه باشند يسنده اين است نوكمم ياوتتفسندگان مينو

الس، يداشته است، برنابا، س ياديز ييپولس آشنا يھاو با موعظه دارد يمشابھ كه سبك لوقا: ائه شده استار

 .الكال و پرسكيا يپس و حتيليف
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عھد  يھامقتدر در نوشته: تاب سازگار استكن يا يمتن كه با سبك يرد، مردكشنھاد يلوتر اپلّس را پ

سنده يه بر ضّد نوك يبحث .)يان مشھور بودالغت و فصاحت به، شھر او به بيندركاس(ح يار فصيو بس قيعت

را مطرح  ياهين نظرين چنيه اكه وجود ندارد يندركاز اس يتيچ روايه ھكن است يبودن اپلّس وجود دارد ا

  . نوشته باشد ن نامه رايا ياهيندركاس يبوم يكه كد يآيسازد، و به نظر نم

ن رساله را يه پولس اكن است يه اينظر يك. رده استكناشناخته حفظ سنده را يخداوند نام نو ،يليبنا به دال

ن ياگر چه ا. رده استك يمتعصبش مخف يھودياز قصد نام خود را بنا بر اجبار به خاطر دشمنان  ينوشته ول

  ».دانديفقط خدا م هرساله را نوشتاين  يسكچه  اينكه«: اندھنه نشدهكجن ھرگز ياور يميلمات قدكن است، كمم

  خ نگارشيتار) ج

 .تر است نخ نگارش رساله آساين تارييسنده، تعينام بودن نويبا وجود ب

ه از آن نقل يندركلمنت اسكه ك قرن اول نوشته شده باشد، از آنجاد در يه باكدھند ينشان م يشواھد خارج

دند، ركن نامه نقل قول ياز ا (Justin Martyr)مارتر ن يوستژرپ و ايكلواگر چه پ. )يالديم ٩۵(رده است كقول 

لمنت كو  هردكان به عنوان رساله پولس نقل قول يه از عبرانيردنكوس اسيسيونيد. دان بردهنسنده نام ياز نواما 

 يكتاب مثل كبه ھر حال ( كرده استاش نوشته و لوقا ترجمه يه پولس آن را به عبركد يگويه ميندركاس

ان يان را نوشته باشد، و ترتوليه پولس عبرانكد ردنكير نمكتوس فيپوليوس و ھائرنيآ ).شوديترجمه خوانده نم

  . ه برنابا آن را نوشته استكرد كيگمان م

تواند ين نمي، بنابرا)٧:١٣ ؛٣:٢( نسل دوم است يحيمس يكسنده يه نوكد يآيبه نظر م ياز شواھد داخل

ان يھوديبه جنگ  ياارهچ اشيه ھك از آنجا )٣٢:١٠( ان نوشته شده باشديكيا اول تسالونيعقوب يزود مثل  يليخ

؛ ٢٧:١٢؛ ۶:٩؛ ۴:٨( يافتنديل ھمچنان ادامه ميكھ يھا يو قربان )ي آغاز شدالديم ۶۶ه در سال ك(نشده 

ً و مطمئن ۶۶د قبل از يان شايخ نگارش عبرانيتار ،)١٠:١٣ جفاھا . استبوده  )٧٠(م ياورشل يرانيقبل از و ا

ن نامه يا مقصد ايتالياگر ا. خته نشده بوديمانداران خونشان ريھنوز ا يول )۴:١٢( شوند يده مين رساله ديدر ا

-يبرم يالديم ۶۴ن نامه را به حداقل اواسط يخ نگارش ايتار )يالديم ۶۴(ن نرون در آنجا يخون يباشد، جفا

  .تر استبه نظر محتمل ۶۵ الي ۶٣در حدود  يخيتار. گرداند

  موضوعنه و يزم سپ) د

 يستم مذھبيس يكردن ك كه بر اثر تركار دارد كسر و  يميمشاجرات عظ ان با منازعه ويل، عبرانكدر 

  .اندل گرفتهكگر شيد يستميدن به سيرس يبرا
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ه مسئله كبل. د باارزش برابر نبوديجد يھا روش يھنه براك يھا روش كل فقط تركن رساله مشيدر ا يول

اصل و  يھا براهيسا كن جا بحث بر سر تريادھد، يم نسنده نشايح بود و چنانچه نويمس يت برايھودي كتر

به د؛ باشيم يدن به جاودانيرس يبرا يموقت كامل و تركدن به يرس يسابق برا كت و تريواقع ين براسنّ  كتر

  . نيدن به بھتريرس يخوب برا كطور خالصه، تر

ستم  يبرا يرت، و ستمگيت اقليثركباشد، ايرعام ميدن به غيرس يپسند براعامه كگر در تريل دكمش

 .دينمايجاد ميا ياديز يالت جدكن مشيو ا. دنيد

له رسوالن يل را به وسيان موعظه انجين عبرانيا. نوشته شده است يھودينه يش زميبا پ ين نامه به قوميا

نمودند يغام را ثابت ميه پكالقدس را  سا معجزات مقتدر روحيلكآغاز  يروزھا يگران در طيده بودند و ديشن

  :ق به خبرخوش پاسخ مثبت داده بودنديآنھا از سه طر. رده بودندك مشاھده

 .ش داده بودندير گرايغيل تيمان آورده و به طور اصيح ايمس يسيعبه خداوند  يبعض .١

به ھر . اندجا گرفته يمحل يسايلكاند و در د گرفتهياند، تعمشده يحيه مسكردند كيادعا م يبعض .٢

 .ته و از روح قدوس خدا مولود نگشته بودندافيشان ھرگز تولد تازه نيحال، ا

  .رده بودندكام نجات را رد يپ اً گران مطلقيد .٣

ً قتيان حقيعبران ، اولار داردكرساله ما با دو مورد اول  ش كجز رو يزيه چك يسانكديگر افته و ينجات  ا

  . ت نداشتنديحيمس يظاھر

داده است و  كر مسليغيه تك ينوان شخصه عبند كيم كمان اجداد خود را تريا يھودي يكه ك يحاال وقت

  : رنديگير مورد جفا و آزار قرار مياز طرق ز يكيله يبه وس نند و معموالً كيمرتد نگاه م يك

  . اشله خانوادهيمحروم شدن از ارث به وس •

  . ھوديسه ينكل و يت اسرائعاخراج از جما •

  . ار شدنيكب •

  . ر شدن به علت گرفتن امواليفق •

  .ينجه جسمكو ش ينت و آزار رواياذ •

  .ياستھزاء عموم •

  .شدن يزندان •

  . د شدنيشھ •

شتر يب يگشت، از جفاھايت باز ميھوديرده و به كار كح را انياگر او مس. بود يشه راه فراريالبته ھم

ه ك يقوم يھا از بحث يم بعضيتوانيم، ميخوانيخطوط رساله را م ياله البهك ينيدر ح. خته بوديگر

  : مينكشف كاند را ساختهيت مطرح ميھوديبه  ين شخصيازگرداندن چنب يجفادھندگان برا

 . اءيانب يراث غنيم •
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  . ردكعت را عطا يه شرك يبه نمونه موس يسازو وابسته يوابستگ •

  . ميخ قوم خاص خدا در قديخدمت برجسته فرشتگان در تار •

  .يھانت ھارونكجالل  •

  . ده بوديومش برگزان قين شدن در مكسا يه خدا براك يان مقدسكم •

 .عھد شريعت كه به وسيله خدا توسط موسي داده شد •

  . ان مقدس و پشت حجاب پرده بودكه در مك ياسباب و وسائل مقدس •

ً ان اقدس، و خصوصكخدمت در م • فاره كا ھمان روز يپور كيوم ي( كفارهروز  يخدمت سنتّ  ا

  .)ي استھوديم ين روز در تقويمھمتر

را عنوان  ين جالل گذشته و مذھب سنتيه ھمه اكم يان قرن اول را بشنويھودي يم صدايتوانين ميما ھمچن

د؟ يدار يزيشما چه چ. مينھا را داريد؟ ما ھمه ايان چه داريحيو شما مس«: دنديپرسيده و سپس با تمسخر مرك

ً رتان واقعا منظويآ! آن يشراب بر رو يز، و چند نان و مقداريم يك، ياتاق باالخانه معمول يكز جز يچ چيھ  ا

  »؟!دياردهك كزھا ترين چين به اديرس يزھا را برايه ھمه آن چكن است يا

ً جوابان واقعيرساله به عبران الم جوابش ك يكدر  »د؟يدار يزيو شما چه چ«: ن سوال استيا يبرا يا

  .مينھا را داريدر او ما ا. ح استيمس

  . اء استيه برتر از انبك يگانه شخصي •

  . ر از فرشتگان استه برتك يگانه شخصي •

  . است يه برتر از موسك يگانه شخصي •

  . وشع استيه برتر از ك يگانه شخصي •

  . است يھانت ھارونكھانتش فوق كه ك يگانه شخصي •

  . ندكيخدمت م يان اقدس بھتركه در مك يگانه شخصي •

  . ندكيم يرا معرف يه تابوت عھد بھترك يگانه شخصي •

  . بود يال و اسباب مقدس و نمونهيا مصداق وسايه نمونه ك يگانه شخصي •

واالتر  يو ينمود و قربان يگناه قربان يشه خودش را برايھم يبار و برا يكه ك يگانه شخصي •

  . ّرر بزھا و گاوھا استكم يھا ياز قربان

ت نور خود يھودي يھاهيھا و سان نمونهيرند، بنابرايگيد ميدرست چنانچه ستارگان نور خود را از خورش

  . رنديگيار او مكو  يسيپرجالل خداوند ع يھانشانهرا از 

ھستند، با مخالفت و  يسيروان خداوند عينند پكيه ادعا مك يآنان. ل جفا وجود داردكھنوز ھم مش يول

. ندكت يھدا يو دلسرد يديشان را به نااميتواند اين ميا يقيمانداران حقيا يبرا. شونديد مواجه ميشد يتلخ
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شان در مورد پاداش يا. ستنديم باكخدا مح يھامان به وعدهيه در اكق شوند ياز داشتند تا تشوينشان ين ايبنابرا

  .از داشتندينده به صبر نيآ

رش يپذ يردن براكپس از اعتراف . بودند، خطر ارتداد وجود داشت يان اسميحيه فقط مسك يآنان يبرا

ن به مثابه يا. گشتنديو آداب و رسوم خود بازم يھبرده و به ھمان فرقه مذكار كاو را ان امالً كشان يح، ايمس

ا يچ توبه يھ ين گناه عمديا يبرا. القدس بودردن به روحكن يردن پسر خدا و خون باارزش او و توھكمال يپا

به  ١:٢در . ن گناه وجود دارديبر ضّد ا يّرركم يان ھشدارھايدر رساله به عبران. وجود نداشت يبخشش

 ۶:۶در . باشديردن دل مكا سخت ي يشكگناه سر ١٩- ٧:٣ در. ف شده استيح توصيمسغام يعنوان مقصود پ

 يگناه اجبار ٢۶:١٠در. باشديم يردن جماعت الھكرھا   ٢۵:١٠اب به ارتداد عنوان شده است و دركارت

 .ان آمده استيوعده غذا سخن به م يكبه  يزادگن مسئله به عنوان فروختن نخستياز ا ١۶:١٢در. است

ن ھشدارھا يھمه ا يول. ديگويه از آسمان سخن مكباشد يم يسكدن ير باز زدن از شنسَ  ٢۵: ١٢خره در باال

ً ميمستق ان درست چنانچه به روزگار خود يغام عبرانيپ. گناه ارتداد - ن گناه اشاره دارند يزشت ھم يمايبه س ا

ً ه دائمكم ياز داريما ن. شوديشد به زمان ما ھم مربوط ميمربوط م ح يه در مسكمان را يايو مزا يات ابدكبر ا

مانداران يم و ھمه ايق شويتشو ھا يو سخت ھا ه در برابر مخالفتكم ياز داريما ن. مياورياد بيمال ما ھستند به 

  . ه خداوند محبت است ھشدار دھندكنيدن ايپس از چش يّد برگشتن به مذھب سنتضه بر كاز دارند ين يمدع

  يانبه عبرانطرح كلي رساله 

  )١٣:۴-١:١( ت خوديح در شخصيمس يبرتر .١

  )٣- ١:١( اءيح بر انبيمس يبرتر )الف

  )١٨:٢- ۴:١( ح بر فرشتگانيمس يبرتر )ب

  )١٣:۴- ١:٣( وشعيو  يح بر موسيمس يبرتر )پ

  )١٨:١٠- ١۴:۴( شيھانت خوكح در يمس يبرتر .٢

  )٢٨:٧-١۴:۴( اھن اعظم بر ھارونكح به عنوان يسم يبرتر )الف

  )٨باب ( ح نسبت به خدمت ھارونيمس خدمت يبرتر )ب

  )١٨:١٠- ١:٩( قيعھد عت يھا يح بر قربانيمس يقربان يبرتر )پ

  )١٧:١٣-١٩:١٠( ھا بيھشدارھا و ترغ .٣

  )٣٩- ١٩:١٠( حير مسيھشدار بر ضّد تحق )الف

  )١١باب ( قيعھد عت يھاله نمونهيمان به وسيب به ايترغ )ب

  )١٢باب ( حيد در مسيب به اميترغ )پ

  )٢۵- ١٨:١٣( يحيگوناگون مس يھا يضب به فيغتر )ت
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  )٢۵-١٨: ١٣( يانيپا يدعا .۴

  ريستف
 )١٣: ۴ - ١: ١( ت خوديح در شخصيمس يبرتر. ١

  )٣-١:١( اءيح بر انبيمس يبرتر )الف

ات يبدون سود جستن از تح. روديسراغ اصل مطلب نم ين زوديبه ا يگريد ديچ رساله عھد جديھ ١:١

 يمقدس برا يصبريب يكله يه به وسكد يآيبه نظر م. جھديوضوع مّدنظرش مبه م سنده ناگھانيو مقدمه، نو

  .آمده استيح به او فشار ميمس يسيردن جالل منحصر به فرد خداوند عكعنوان 

افته از يان الھام ياء سخنگويانب .ندكيسه مياشفه پسرش مقاكاء با مي، او نجات خدا را به واسطه انباوالً 

شان در عھد يخدمت ا يروحان ييتوانا. اندده شدهيھوه نامين يشان تحت عنوان خادميا. بودند خدا يآسمان برا

  .ق حفظ شده استيعت

اشفه خدا را به انجام كاز م ياء قسمت خاصيدام از انبكھر . و ناقص بوده است يجزئشان يخدمت ا يول

  . امل نبوده استكاشفه كن ميا يچ مورديدر ھ يدند وليرسان

 يشفاھ يگاھ. خ و نبوتيعت، تاريل شريساختند، از قبيطرق مختلف با مردم ارتباط برقرار م شان بهيا

ه ك ياز ھر روش يول. يا اعمال نبوتيھا ، نشانهھا اھا، خوابيله رويبه وس ھا وقت يبعض. توبكم يو گاھ

ش ينما يو به لحاظ چگونگش رونده ي، پيھود مقدماتيقوم  ياشفه قبلكه مكن است يته در اكردند، نك يه ماستفاد

  .متنوع بوده است

او در  يانياشفه پاكو م متعال يله خدايق حاال به وسيو متنوع عھد عت يا، دورهيجزئ يھا نبوت ٢:١

. شديگفته م يالم آسمانكق آنھا يه از طركبودند  ييھا انالكاء تنھا يانب. شوف شده استكت پسرش ميشخص

ده يند يسكا ھرگز خدا ر«: وحنا گفتيچنانچه . نسانھا بودخدا به ا ييھااشفه نكح خودش ميمس يسيخداوند ع

راجع به  يسيخداوند ع .)١٨: ١وحنا ي( »ردكپدر است، ھمان او را ظاھر  ه در آغوشك يا گانهياست؛ پسر 

ن ه او به عنواكخدا، بل يح نه فقط برايمس .)٩: ١۴وحنا ي( »ده استيده، پدر را ديه مرا دك يسك«: خود گفت

  . خدا سخن گفت

- يم يز معرفيسنده اول او را به عنوان وارث ھمه چياء، نويمطلق پسر خدا بر انب يد به برتركيأت يبرا

بر آن  يو يت آسمان مقّرر شده و به زوديمكن از جانب حايه جھان به او تعلق دارد و اك يعنين يا! ندك

  . ردكسلطنت خواھد 



- ٨ - 

پرستاره،  يھا او آسمان. نش بوديح عامل فّعال آفريمس يسيع. ديرھا را آفه خدا عالمكق او بود ياز طر

 يو چه جسمان ي، چه روحانيھر مخلوق. ديو اعصار را آفر ھا دوران ين، نسل بشر و نقشه آسمانيسفر، زممات

  . ده شده استيله او آفريبه وس

ا ياو تابش . شوديافت ميپدر  يه در خداك يتياملكھمه  يعنين يه اكاو فروغ جالل خداست،  ٣:١

  . شوديده ميخدا در او د يو اخالق يجالل روحان يتمام. جالل خداست يدرخشندگ

مربوط  يكيزيتواند به شباھت فين نميالبته ا. خاتم جوھر خدا بوده است يسين گذشته، خداوند عياز ا

ً قيح دقيمس ن استكم ممينكر كه فك يقياز ھر طر يعنين يا. باشد، چون خدا، در ذات خود روح است پدر را  ا

المش و كله يبه وس ھا ه ھمان پدر است به انسانكپسر . ستير نيپذ انكام يگريچ تشابه ديھ. اندينمايبه ما م

  . چگونه است اً قيه خدا دقكگر نشان داد يد يطرق

ً او خودش شخص. ردكلمه قوت خود جھان را خلق كو او به  ان يعبران( ت خوانديجھان را به موجود ا

زد و جھان يآميرده و مسائل را با ھم در مكات را حفظ يالم قدرتمند او حكد و يگوياو ھنوز سخن م .)٣:١١

در  .)١٧: ١ان يولسك( اندز با ھم جمع شدهيه ھمه چكله اوست يبه وس. برديش ميدرستش به پ تيبرا در تر

 ھا ولكه مولكشف برسند كن يد تا به ااندهيوشكدانشمندان . وجود دارد يل علمكمش يكاز  يا ح سادهينجا توضيا

باشد و يمعمار اعظم م يسيه خداوند عكم يآموزينجا ميما در ا. اندوسته و جھان را به وجود آوردهيبه ھم پ

  . لمه قوت خود انجام داده استكله يرا به وس ينيساخت زم

خالق و . ديبه اتمام رسان چون طھارت گناھان ما را: تن آنھاسيتر نجات دھنده ما جالب يجالل بعد يول

ت جھان يحفظ و ھدا يبرا. گفتيد سخن ميخلق جھان، او فقط با يبرا. ننده گناهكل شد به حمل يمعمار تبد

بار  يكبرداشتن گناه ما  يبرا يول. در آن وجود نداشت يل اخالقكچ مشيگفت چون ھيست فقط سخن ميبا يم

م كه خداوند حاكد بوده است يمورد تردر كن فيا. مرديمب جلجتا يصل يست بر رويبايشه، او ميھم يبرا

ه ك يب، آسمانيبس عج يمحبت«: ديگويچنانچه اسحاق واتس م. دل گرديتبد يه قربانجھان خم شود تا به برّ 

  ».طلبديز مرا ميح و جان و ھمه چرو

ا در يبركراست  به دست: ردك كما تر يه جاللش را براكم يش خداوند ھستين ستايو باالخره ما شاھد ا

س از يارش تقدكه يه بقكست، بليمحنت او ن ين تماميا. ت آرامشيدر وضعت، او بنشس. ن بنشستييعل ياعل

  . امل شده استكبخشش او  ييار رھاكه كدھد يت نشان مين وضعيا. باشدياش مق عمل انجام شدهيطر

پرجاللش،  يروزيدا به خاطر پخ .)١٣:١ان يعبران( باشديت و حرمت مكگاه بريا جايبركدست راست 

مزمور ( يگاه خوشيو جا )۶۴:٢۶ يمت(گاه قدرت ين جايدست راست ھمچن. ت سزاوار نمودياو را به غا

اول پطرس ( دارديسلطنت بر جھان را نگاه م يدست سوراخ شده نجات دھنده عصا .باشد يم )١١:١۶

٢٢:٣(.  
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. مياده گرفتهياء را ناديد ما انبيآيجالل به نظر م در ادامه راه خداوند ما از خلقت به جلجتا و سپس به

اعمال ( دادنديح موعود شھادت مين مسيآنھا به آم. انده شدهيھا تشبهيبه سا يليشان به ھر حال، به طور تمثيا

  .ن با احترام بازنشسته شده بودندشايه او آمده بود، اكحاال  .)۴٣:١٠

  )١٨:٢ – ۴:١( ح بر فرشتگانيمس يبرتر )ب

ً ن لزوميا. ح از فرشتگان برتر استيه مسكدھد يدر بحث رساله نشان م يقدم بعد ١:۴ ن خاطر بود يبد ا

 ق فرشتگان داده شده بوديعت از طريباالخره، شر. به خدمت فرشتگان داشتند يھود توجه خاصيه قوم ك

د يشا. ظاھر شده بودند خ قوم خدايّرر در تاركبه طور م يو موجودات آسمان )١٩:٣ان يغالط ؛۵٣:٧اعمال (

اش يراث مذھبيو م يعيمھم طب ويژگي ح، شخص خودش را ازيمس يت برايھودي كه در تركبحث شده بود 

ه از دو جنبه برتر از كبرد يح، او شخص را سود ميرفتن مسيه در پذكن است يقت ايحق. رده استكساقط 

ً و دوم )١۴-۴:١(به عنوان پسر خدا  اوالً : تفرشتگان اس   .)١٨-۵:٢(ه عنوان پسر انسان ب ا

از  ن اوالً يا. ديافته بود و از فرشتگان افضل گرديراث يشان به مياز ا تر بزرگ يه اسمكبه مقدار آن

  . راث برتريد و سپس از ميگويورد برتر سخن مادست

از  يمكاو در تجسم . ح استيبه عنوان خداوند و مس يد ويام، صعود و تمجيجه قيدست آورد برتر نت

گاه ين جايخدا او را سرافراز نموده و به باالتر يول .)٩:٢( رتر شد تا رنج مرگ را متحمل شوديفرشتگان حق

  . جالل نشاند

ن اسم، اسم پسر يتر بزرگ. ار داردكاش به عنوان پسر خدا سر و يو ابد يراث برتر او با ارتباط ازليم

  . خداست

د در يشا. ندكيم يح را به عنوان پسر خدا معرفيشود مسيق نقل قول ميه حاال از عھد عتك ياهيدو آ ١:۵

در . د نمودميمن امروز تو را تول. يتو پسر من ھست: ندكي، خدا او را به عنوان پسرش خطاب م٧: ٢مزمور 

ب مبدل يگر، او در تجسم به فرزند حبيد يدر مفھوم. و محبوب خداست يگانه پسر ابديح يمفھوم مس يك

پولس  )١٨: ١ان يولسك(زاده از مردگان نخستد، گانه پسر محبوب بويامش ي، او در قدر مفھوم سوم. گشت

 اعمال( ح نسبت داديه مسيبه ظھور اول يه نمود و آن را به طور ضمناستفاده كيسه انطاينكه در ين آياز ا

ن به فرشتگا. فرشته را به پسرش خطاب ننموده است يكه خدا ھرگز كن است يا يته اصلكن يول )٣٣:١٣

ن ين امر بديدر آن مورد ا ي، ول)۶:٨٩مزمور  ؛۶:١وب يا( اندده شدهيپسران خدا نام يجمعهطور دست

شود، با يف ميبه عنوان پسر خدا توص يسيه خداوند عك يوقت. ستنديجز مخلوقات ن يزيه آنھا چكمعناست 

  . گردديخدا برابر محسوب م

ھم بود و او پسر من خواھد من او را پدر خوا«: ستبرداشت شده ا ١۴:٧ل يه از دوم سموئين آيدوم

نجا آنھا را به پسر يالقدس در امان اشاره دارند، روحيلمات به سلكن يه اكد يآياگر چه به نظر م» .بود
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ن طور سخن يفرشته ا يكه خدا ھرگز از كن است ينجا دوباره بحث بر سر ايدر ا. دھد يداود نسبت م تر بزرگ

  .آورديان نميبه م

ه او مورد پرستش آنھا كباشد ين ميح از فرشتگان برتر است ايق آن مسيه از طركن جنبه يسوم ١:۶

و  ۴٣:٣٢ه يسنده از تثنيته، نوكن نياثبات ا يبرا. غامبران و خدمتگزاران او ھستنديشود و آنھا پيواقع م

  .ندكينقل قول م ٧:٩٧ن از مزمور يھمچن

 يانيبه ب. زاده به جھان آمده او به عنوان نخستكاندازد ينظر م يه زمانشود بيافت ميه يه در تثنك ياهيآ

مورد پرستش قرار خواھد  يدر آن زمان او به طور عموم. ح اشاره دارديمس ين به ظھور ثانويگر، ايد

ه او كن معنا باشد يتواند فقط بدين ميا. ش و پرستش خواھد بوديز مورد ستايله فرشتگان نيگرفت و به وس

ه كدھد ينجا فرمان ميخدا در ا يول. است يپرستبت يقيحق ير از خدايبغ يزيا چي يسكپرستش ھر . داستخ

  . ده شوديله فرشتگان پرستيد به وسيح بايمس يسيخداوند ع

 ا حرمتيا نخست در رتبه ي )٧:٢لوقا ( از زمان باشد ينخست در مقطع يتواند به معنيزاده منخست

  . باشديدوم را دارا م يمعن ١٨، ١۵:١ان يولسكو  ٢٩:٨ان ينجا و در روميمه در الكن يا .)٢٧:٨٩مزمور (

گرداند و خادمان خود را يسه فرشتگان با پسر برتر خود، خدا فرشتگان خود را با دھان ميدر مقا ٧:١

مچو ھ يبا سرعت باد و با شور و شوقفرشتگان . ننده فرشتگان استكت يس و ھداياو خالق و رئ. شعله آتش

  . نندكيآتش از او اطاعت م

او توسط خدا  اوالً . ميشود را شاھد ھستيده ميد ياس نشدنيه پسر خدا در آن قك يشانكھكحاال ادامه  ٨:١

الم را كن يفرستد و ايدرود م ح موعوديپدر بر مس يخدا ۶: ۴۵در مزمور . به عنوان خدا خطاب شده است

ر است و بحث از يناپذح اجتنابيت مسياولوھ اً نجا مجدديدر ا ».استخدا تخت تو تا ابداآلباد  يا«: ديگو يم

  .)ق وجود دارديان از عھد عتيعبران نقل قول در ھر باب از يكحداقل ( آورديان سر برميانعبر يميمتن قد

 ا و ازيا تا دريد از دريبا يوت او به راستكمل. تخت او تا ابداآلباد است: است يم مطلق ابدكن حاياو ھمچن

س از او به عنوان يمزمورنو. است ياو پادشاه راست. ابديباشد و ھرگز زوال ن كران و از ماه تا فلكران تا ك

ه پادشاه در كنيگفتن ا يشعر گونه است برا يقيه طركد يگويرا در دست دارد سخن م يراست يه عصاك يسك

  . ندكيامل سلطنت مكو امانت  يراست

دالت را دوست و شرارت را دشمن ه او دائما عكقت ين حقيبر ااست  ياو شھادت يعدالت شخص ٩:١

ه او در ك يزمان يعنيند، كين اشاره مياو بر زم يو سه سال زندگ ياصوال به س كن بدون شيا. دارد يم

  . نموديم كدر رفتارش سلو يچ خطائيت خود و ھيدر شخص يا هكچ ليان خدا بدون ھدگيد

 يرا به روغن شادمان يت او ويشخص ين برتريخدا به خاطر ا. استه با سلطنت سازگار كرد كاو ثابت 

فوق ھمه موجودات و مخلوقات داده  يگاه برتريح جايه او به مسك يعنين يا. رده استكش مسح يشتر از رفقايب



- ١١  - 

وحنا ي( القدس پر بودش از ھمه با روحيح بيالقدس باشد؛ مستواند نماد روحينجا ميدر ا يروغن شادمان. است

ه آنھا كست ين معنا نين عبارت بديا يت دارند ولكه با او مشاركشود يم يسانكاو شامل ھمه  يرفقا .)٣:٣۴

او  يھوديه به برادران كتر است محتمل يشود ولين عبارت شامل فرشتگان ھم مياحتماال ا. با او برابر ھستند

  . اشاره داشته باشد

. نشان داده شده است ٢٧-٢۵:١٠٢ن در مزمور يا. ستن ايح خالق آسمان و زميمس يسيخداوند ع ١٠:١

ن يا .)٢۴ه يآ( »م برمداريمرا در نصف روزھا.. .من ياوه خدا«: ندكيح موعود دعا ميدر آن مزمور، مس

و  يردكن را بنا يخداوند، در ابتدا زم يتو ا« :پدر جواب داده شد يله خدايو جلجتا به وس يدعا در جتسمان

  ».و استمصنوع دستان ت كافال

ھوه يه ھمان كند كيخداوند خطاب م يپسرش را ا ١٠ه ينجا در آيه خدا در اكم يد توجه داشته باشيبا

  . ق استيھوه عھد عتيد يعھد جد يسيع. ر استيزناپذيم گريريگيه مين آيه ما از اك ياجهينت. است

او  يارھاك. شده است سهيبودن خالق مقا يبودن خلقت با جاودان يفان ١٢و  ١١ات يدر آ ١٢، ١١:١

و  ھا انوسيوھھا، اقكد، ماه، ستارگان، ياگر چه خورش. خواھد ماند يخودش باق يول. مندرس خواھند شد

س آنھا را با جامه يمزمور نو. آنھا منسوخ خواھند گشت يه ھمگكن است يقت ايھستند، حق يرودھا به نظر باق

ً يه ماستفادرقابل يده شده و غيچيپ اً ياننند؛ ثكيدا ميش پيچون فرسا اوالً : سازديمربوط م ز يبه چ گردند؛ و ثالثا

  . افتير خواھند يغيت يبھتر

د و در آسمان پرستاره قرار دارند يوه خورشكر نور پرشيه برف بر آنھا نشسته و زك ييوھھاكبه رشته

  : ديلمات بشنوكن ير را با ايوه زكسپس آھنگ باش. دينكنگاه 

  . افتير خواھند يغيد و تيچيپ يو مثل ردا آنھا را خواھ
  . تو تمام نخواھد شد يو سالھا ين تو ھمان ھستكل

ح يدر آن مزمور خدا از مس. ندكيپسر را ثابت م يبرتر )١:١١٠مزمور (گر ينقل قول د يك ١٣:١

نه ين زميو سوال در ا .انداز تو سازمين به دست راست من تا دشمنان تو را پايبنش: ندكيموعود دعوت م

نشستن به دست راست خدا . دام استكچياز فرشتگان ھرگز گفت؟ جوابش البته ھ يكدام كو به : شوديده ميپرس

و  يسازعيز نشاندھنده مطيانداز شدن دشمنان نيپا. باشديگاه عزت و حرمت و قدرت مين جاينشانه باالتر

  . است يّل مخلوقات و جھان ھستكبر  يسلطنت جھان

خدمت  يه خدا براكھستند  يروحان يآنھا موجودات. ه خدمتكست، بلين سلطنت نت فرشتگايمأمور ١:١۴

، فرشتگان به اوالً : شود كتواند دريق مين امر از دو طريا. رده استكوارث نجات خواھند شد خلق  ي كهآنان

ً ا دومينند؛ كياند خدمت مش ندادهير گرايوبه نكرده و تغيه ھنوز تك يسانك از مجازات و  هك يسانك، آنھا به ا

ه ك يماندارانيا يعنين يه اكنند كياند خدمت مافتهين ييھنوز از حضور گناه رھا ياند ولافتهيقدرت گناه نجات 

  .نندكيم ين زندگيزم يبر رو
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 يھا روح م؟ مطمئناً يمتعجب شو يقتين حقيد ما از چنيچرا با. نھا فرشتگان نگھبان ھستنديه اك يعنين يا

ه كنيرد از اكد تعجب يا بايآ .)١٢:۶ان يافسس( نندكيدگان خدا عمل ميبر ضّد برگز هكھم ھستند  يريشر

  اند؟ نجات خوانده شده يه براكھستند  يه مراقب آنانكفرشتگان مقدس وجود دارند 

ه فرشتگان كقت ين حقيه اكنه به وجود فرشتگان محافظ، بلم؛ يمتن بازگرد يد به منظور اصليما با يول

م مطلق جھان در رتبه كقرار دارند، درست چنانچه خدمتگزاران از حا يترنيخدا در رتبه پائنسبت به پسر 

  . قرار دارند يتر نيپائ

باشد يامال برتر از فرشتگان مكه پسر خداست كنيح به خاطر ايه مسكنيبر ا يسنده بحث خود مبنينو ١:٢

 يكيند تا كيوان پسر انسان برتر است، او صبر مح به عنيه او نشان دھد مسكنيش از ايپ. رسانديرا به اتمام م

است به ضّد منحرف شدن از  ين ھشداريا. ندكشود را عنوان يافت مين رساله يه در اك يجد ياز ھشدارھا

  . ليغام انجيپ

به  يتريد توجه جدّ يشنوند بايل را ميه انجك ياو، آنان يدھنده و به خاطر عظمت عطابه خاطر عظمت

ھا وجود هير و سايشه خطر منحرف شدن شخص و لغزش و بازگشت به مذھب تصاويھم. ندان داشته باش

  . آن وجود ندارد يبرا ياچ توبهيه ھك يگناھي، پرستبت يعنين يا. دارد

 يد مثاليشا. خشان داشتنديبه خدمت فرشتگان در تار ياريان توجه بسيھوديه كبه ما نشان داده شد  ٢:٢

ه ھزاران ھزار فرشته كداده شد  يعت زمانيه شركنيا يعنيند، كامال صدق كن مورد يم در ايه در قبل آوردك

ن يا. عت به وساطت فرشتگان گفته شديه شركن درست است يا .)١٧:۶٨مزمور  ؛٢:٣٣ه يتثن(حضور داشتند 

ن يا. جزا نخواھد ماندين مورد بيدر ا يه ھر تخلفكن درست است يا. ن امر معتبر بوده استيه اكدرست است 

  . رش ھستنديزھا آزادانه مورد پذيچ

شدند،  كستند، ھالكعت را شيه شرك ياگر آنان. شوديشتر منتقل ميمتر به بكحاال بحث از  يول ٣:٢

د انجام يبا ياركه چه كد يگويم ھا عت به انسانيل غفلت ورزند چه خواھد شد؟ شريه از انجك يسانكسرنوشت 

م؛ به يشناسيعت ما گناه را ميله شريبه وس. انجام داده است ياركه خدا چه ك ديگويم ھا ل به انسانيدھند؛ انج

  . ل نجات از آن رايله انجيوس

ق يعت توسط خدا از طريشر. عت استيردن نسبت به شركتر از خطا يم جدّ يغافل شدن از نجات عظ

نه . عطا شده بود يسيوند عله خدايما به وسيل مستقيانج يول. و سپس به قوم عطا شده بود يفرشتگان به موس

- ه از خود نجاتك يگرانيله رسوالن و ديه به وسيان اوليحيمس يعنيدند يه آن را شنك يسانكه بر كن فقط، بليا

  . ديدند ثابت گرديل را شنيدھنده انج

ات يآ. ردكق يالقدس تصدروح يايات و معجزات و قّوات و عطايله آيل را به وسيغام انجيخود خدا پ ٢:۴

 كمثال، خورا يبرا. ساختنديان ميرا نما يق روحانيه حقاكسته از معجزات خداوند و رسوالن بودند دآن 
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ل گرفت كه درست پس از آن شكات يه بحث بر سر نان حيه بر پاك )١۴- ١:۶وحنا ي(دادن به پنج ھزار نفر 

-نندگان انجام گرفتهيب يجلب توجه و شگفت يه براكھستند  ييھا معجزات ھمان .)۵٩-٢۵:۶وحنا ي( دانجام ش

 يعيطبش قدرت فوقيقّوات ھر گونه نما .)۴۴- ١:١١وحنا ي( ن معجزه استيلعازر نمونه اياند؛ زنده شدن ا

 يالعاده و خاصخارق يھا  ييالقدس، تواناروح يايعطا. عت انجام گرفته استيه بر خالف قانون طبكاست 

شان يا يعيطب يھا ييفوق توانا امالً كشود، و ين داده مسخن گفتن و عمل نمود يبرا ھا ه به انسانكباشد يم

  . است

طالب  يه به لحاظ سنتكھود يل است، مخصوصا به قوم يقت انجين معجزات شھادت به حقيھدف ھمه ا

د به يه عھد جدك ياز به اثبات معجزات زمانيه بر طبق آنھا نكموجود است  يشواھد. مان آورنديبودند تا ا يتيآ

ن يم بر طبق اينكه ثابت كن است كرمميغ يول. متر شده استكدسترس ھمه قرار گرفت  توب دركطور م

  . رار نخواھد ساختكگر تين معجزات را در اعصار ديالقدس ا ه، روحينظر

 يسانكالقدس به له روحيز به وسيآممعجزه يھا ن قدرتيه اكدھد يعبارت بر حسب اراده خود، نشان م

سب ك ھا له انسانيتوانند به وسيا نمين عطايا. خدا ھستند ياينھا عطايا. شوديه مند دادكيه خودش انتخاب مك

  . وعده نداده است ھا ا مورد ادعا واقع شوند، چون خدا ھرگز آنھا را به ھمه انسانيشوند 

حاال به ما نشان داده خواھد . ح به عنوان پسر خدا برتر از فرشتگان استيه مسكم يديدر باب اول د ٢:۵

خواھد نمود، اگر به  كمكشتر به ما يب يلين امر خيا. باشديز از آنھا برتر ميه او به عنوان پسر انسان نك شد

ن بوده يح ننگيقت انسان بودن مسين بود و حقكرمميح غيتجسم مستفكر  ،يھودي يكر كه در فكم ياد داشته باشي

 يات بعديآ. انداز او داشته يان رتبه باالترن فرشتگيانسان بود و بنابرا يكتنھا  يسيان، عيھودي يبرا. است

  . از فرشتگان برتر بوده است يسيبه عنوان انسان، ع يه حتكدھند ينشان م

نترل كد در ينده بايونت آكقابل س يايه دنكه خدا فرمان نداده است ك، عنوان شده است از ھمه اول

به آن اشاره  ّرراً كاء ميه انبكاست  يابيامكو  صلح ييعصر طال ينجا به معنينده در ايآ يايدن. فرشتگان باشد

  . مينكياد ميما از آن تحت عنوان سلطنت ھزار ساله . اندردهك

ن به انسان عطا شده است نه به يه سلطنت بر زمكنقل قول شده تا نشان دھد  ۶-۴:٨مزمور  ٢:۶

ست ياد مھم نيمعنا، او ز يكبه  .آورديخدا او را به خاطر م يز است، وليمعنا، انسان ناچ يكبه . فرشتگان

  . دينمايقد متفخدا از او  يول

او نسبت به قدرت، . تر از فرشتگان قرار گرفته استپست كيگاه انديسه با خلقت، انسان در جايمقا ٧:٢

در نقشه خدا، سرنوشت  يول. ستيو او نسبت به مرگ در امان ن. و دانش محدودتر از فرشتگان است كتحرّ 

و او  امال برداشته شدهكاو  يركو ف يت بدنيمحدود. باشديم يرام بر سر وكگرفتن تاج جالل و اانسان قرار 

  .در جھان سرافراز خواھد شد
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وانات، يح ياي، دنيافواج آسمان: در قدرت انسان قرار خواھد دايز را زينده ھمه چيآ يخدا در روزھا ٨:٢

نترِل او قرار خواھد كجھاِن خلقت تحت  يھا قسمتقت، ھمه يدر حق. نو نظام ستارگا ھا يپرندگان و ماھ

  !گرفت

ن را پُر يد و زمير شويثكبارور و «: مثال گفت ياو به انسان برا. انسان بود يخدا برا ين ھدف اصليا

خزند، ين ميه بر زمك يواناتيا و پرندگان آسمان و ھمه حيان دريد، و بر ماھيد و در آن تسلّط نمائيساز

  .)٢٨:١ش ياديپ( »دينكومت كح

خود را گم  يه انسان قلمروكن است يع او شده باشد؟ جوابش ايز اآلن مطيه ھمه چكم ينيبيپس چرا نم

ل شدند يع، تبديمخلوقاِت مط. ه بر خلقت لعنت آوردكن گناه آدم بود يا. باشديگناه من به خاطر يرده است و اك

عت محدود شد و به چالش ينترِل انسان بر طبك .اندنيرد به خار و خس روكن شروع يزم. يبه مخلوقاِت وحش

  .درآمد

. ا خواھد شديسلطنِت انسان احن بازگشت، يسلطنت بر زم يه پسر انسان براك يبه ھر حال، ھنگام ٩:٢

ن اگر چه ما ھنوز يبنابرا. ردكا خواھد يز را احيه آدم از دست داد و ھمه چكبه عنان انسان، آنچه را  يسيع

انسان بر  يومِت ابدكِد حيلكم و در او ما ينيبيرا م يسيع يست، ولينترل انسان نكز تحِت يه ھمه چكم ينيبينم

  .افتيم ين را خواھيزم

و سه ساله خدمِت  يدوره س يعنيمتر شد، به طور خاص كاز فرشتگان  كياو اند يزمان كاند يبرا

حاال  يول .ت او ھستنديدھنده انسانر نشانتّا، جلجتا و قبي، جيلحم، جتسمانتياش، نزول او از آسمان به ب ينيزم

  . شد يب به تاج منتھياست؛ صل يجه رنج و مرگ وياو نت يسرافراز. رام را بر سر داردكاو تاج جالل و ا

ذائقه موت را  ھا ھمه انسان يشه به جايھم يبار برا يكح يه مسكن بود ينھا، ايھدِف پرجالل خدا در ھمه ا

انسان  يبرا يبه عنوان انسان او برا يعنين يه اكمان ُمرد؛ ندهيو نما ن مايجانشبچشد نجات دھنده به عنوان 

مان آورند ھرگز يه به او اك يسانكخدا بر ضّد گناه بر بدنش تحمل نمود و  يب ھمه داورياو بر صل. ُمرد

  . متحمل آن مجازات گناه نخواھند شد

ت يق انسانيست از طريبايا ميدن ومتِ كه حكت خداست يمل عدالت و شخصاكق حفظ ياز طر ١٠:٢

آزاد شود، گناه ب خدا از ھرج و مرج يه ترتكنيقبل از ا. ردكب خدا را مختل يگناه، ترت. ا شودياح نجات دھنده

شد، كست رنج بيبايح ميه مسكت و ذات قدوس خدا بود ين بر طبق شخصيا. شديد با عدالت روبرو ميبا

  . برداردرد تا گناه را يخته شده و بميخونش ر

 .ف شده استيباشد توصيز ميھمه چ يھمه و از و يبه خاطر و ي كهسكن نقشه به عنوان يم اكيطراح ح

ن منشأ ياو ھمچن يول. ده شده استياو آفر يجالل و رضا يز براياو اول از ھمه ھدف خلقت است؛ ھمه چ

  . افتيت نيز جدا از او موجوديچ چيباشد؛ ھيز مينش ھمه خلقت نيآفر
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ارزش بودن خود يه ما به بك يوقت. وارد جالل گردند ياريه فرزندان بسكن است يبزرگ در واقع اھدف 

ن امر يا يشود، ولياز وجود ما آزرده م يم او حتينكر كه فكاندازد ين لغزش مين ما را به ايم، ايبريم يپ

  . ستخود دعوت نموده ا يما را به جالل ابد ھا ضيع فيجم يه خداكن خاطر است يبد

تا . نموديامل مكق دردھا نجاِت ما را يست از طريبايس نجات ما ميست؟ رئيافتن ما چيجالل  يبھا

ن ياو در ا. ده استگناه بويامال بكشه يھم يسيشود، خداوند عياو مربوط م يت اخالقيبه شخص ي كهجائ

و نجات  ييسب رھاك يبرا. شديامل مكد به عنوان نجات دھنده ياو با يول. امل شودكتواند  يمورد ھرگز نم

 يله زندگيبه وس ميتوانيما نم. شديه گناھان ما باعث شده بود را متحمل مك يست رنج و درديبا يما او م يابد

  .بود ين او ضروريم؛ مرگ جانشيابيب او نجات يعيب

  . رديما بم يا به جابش را فرستاد تيگانه و حبياو پسر . سته او باشديه شاكافت، ينجات ما  يبرا يخدا راھ

ه آدم از دست داده ك يخواھد سلطنتياگر او م. ندكيد مكيتأ يسيامل عكت يبر انسان يه بعديسه آ ١١:٢

  . است يقيه او انسان حقكد نشان داده شود يرد، پس بايبود را باز پس گ

 يعنيه كباشند يم يكننده و مقدسان ھمه از كه چون مقدس كزانرو : قت عنوان شده استين حقي، ااوالً 

  . پدر را دارند يخدا يھمگت يدر انسان يعني ».ندمنشأ ھست يكاز «.. .اي. ت ھستنديانسان يدارا يھمگ

. سازديخدا جدا م يا برايرا از دن ھا ا انسانيسازد يجدا م يعنيند، كيه مقدس مكاست  يح شخصيمس

  !خواھند بود كند مباركيه او جدا مك يآنان

. رديگيه قرار ماستفادخدا مورد  ية خدا به جھت دارائاستفاد يز مقدس اساسا برايچ يكا يشخص  يك

  . باشديفرگو مكننده، كمتضاد مقدس 

) ٣س شخص، يتقد) ٢ش، ير گراغييس قبل از تيتقد) ١: س وجود دارديتاب مقدس، چھار نوع تقدكدر 

، آمده است ٢٣: ۵ان يكيه در اول تسالونك يس در مالحضاتيتقد يھان نمونهيا. املكس يتقد) ۴و  يس عمليتقد

  .د با دقت مطالعه شوديه باكشوند يافت مي

ن يص ايتشخ يد در پيس است و بايدام تقدكان در مورد يدام متن در عبرانكه كد مراقب باشد يخواننده با

  . س مّدنظر استيدام تقدكه كباشد 

ا يآ. وان برادران نام ببردنبدون شرم تحت عروانش يتواند از پيشد، م يقيبه انسان حقل يچون او تبد

شان را يه اكند ك يكبه مخلوقاِت خود نزد قدر آنم مطلق جھان، انسان شود و خودش را كه حاكان دارد كام

  برادران خود بخواند؟ 

اسِم تو را به برادران «: ديگويم او ميشنويه ما مك يشود، جائيافت مي ٢٢:٢٢جواب در مزمور  ١٢:٢

ه در پرستش قوم خود حضور دارد و با ك ين او را به عنوان شخصيه ھمچنين آيھم ».نمكيالم مخود اع
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آور خود، در رنج مرگ ».ح خواھم خوانديسا تو را تسبيلكان كيدر «شد، كير ميشود به تصويشان متحد ميا

  . نندكيستش مپدر را پر يشدگان خود، خداهيت فديان جمعيه در مكانداخت ينگاه م يياو به روزھا

در . ح نقل قول شده استيت مسياثبات انسان يان برايھوديمقدس  يھاز از نوشتهيگر نيه ديدو آ ١٣:٢

 يھان نشانهيتر از بزرگ يكيھوه يبه  ياعتماد ضمن. ديگوياو از اعتمادش بر خدا سخن م ١٧:٨ا ياشع

من و  كنيا«: نجا نقل شده استيدر ا د ويگوين مي، خداوند چن١٨:٨ا يسپس در اشع. است يقيت حقيانسان

ه كھستند  يعاد يخانواده انسان يه آنھا اعضاكن است يم اينجا تعليدر ا ».وده خدا به من عطا فرمك يفرزندان

  . باشنديم يعاد يپدر انسان يكاز 

چھار  شمارند حاال در موردين مينند و آن را ننگكيت پسر انسان را مالحظه ميه انسانك ياز آنان ٢:١۴

  . شودياند سوال ماو سرچشمه گرفته يھا ه از رنجكت مھم كبر

ه بر طبق آن كوجود دارد  يوست؟ مفھوم خاصين امر چگونه به وقوع پيا. طان استيتباه شدن ش ياول

 ين فرزندان ذات انسانيه اك ياز آنجائ. ح سپرديس و نجات و حفاظت به مسيتقد يخدا فرزندانش را برا

ه در ذات كت خود را ياو جالل اولوھ. از خون و گوشت را به خود گرفت يانسان يبدن يسيع دارند، خداوند

  .پوشاند كيجامه خا يكاش بود در يالھ

  ».دوشت داشت يليمود، چون مرا خيپاو تمام راه را تا جلجتا بھرم «. ردكن توقفلحم تياو در ب يول

 يشتر به معنينجا بيدر ا يتباھ. باه ساختس را تيابل يعنياو بوساطت موت خود، صاحب قدرت موت 

ه با مقاصد خدا طان ھنوز فعاالنيش. ا پوچ شدنياثر شدن يب يعنين يا. يوجود ياست تا نابود يوجود يتباھ

تش كاست و ھال كزمان او اند. افت نموديب ضربه مرگش را درياو بر صل يند، ولك يت ميا ضدّ يدر دن

  . ست خورده استكدشمن ش يكاو . يقطع

ه او قدرت كن است ينجا به مفھوم ايس در ايقدرت موت است؟ احتماال رئ يس دارايابل يدر چه مفھوم

ه ھمه كرد كيم مكتقدس خدا ح. ه گناه به جھان وارد شدكطان بود يق شياول از طر. مطالبه مرگ را دارد

  . ندكآنھا را طلب  توانست مجازاتيشان ميا يطان به عنوان مّدعين شيبنابرا. رندياران بمكگناھ

ه كشرور داده است  يترھاكد ين اجازه را به بعضين ايفّار و فاسدان قدرت او ھمچنك يھا نيدر سرزم

  . خواھد مرد يعيل طبيچ دلينند و او بدون ھكرا لعنت  يشخص

ح شد مطركمانداران را بيتواند بدون اجازه خدا ايطان ميه شكنيراجع به ا ياهيچ نظريتاب مقدس ھكدر 

 يھا ق انسانياز طر. ندكن ييماندار را تعيا يكتواند زمان مرگ ين او نميو بنابرا ،)۶:٢ ايوب( نشده است

ه كبه شاگردانش ھشدار داد از آن يسيع يول. شدكرا ب يمانداريه اكابد يياجازه م ھا وقت يشرور، او بعض

 سازد كن و ھم بدن را در جھنم ھالد جاتوانيه ھم مكه از خدا كردن جسم را دارد نترسند؛ بلك كقدرت ھال

  .)٢٨:١٠ يمت(
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مانداران در مرگ يه آنھا به عنوان اكنيدر ا. ا بدون مردن به آسمان رفتنديليق، خنوخ و ايدر عھد عت

  . ستين كيآمدند، شيح با او مرده حساب ميمس

ردن به آسمان خواھند مانداران زنده بدون ميگردد، ھمه ايح در ھنگام ربوده شدن باز ميه مسك يزمان

ح ارضا شده يشان در مرگ مسيا يت خدا براين از مرگ خواھند رست، چون قدوسيآنھا ھمچن يول. رفت

اقتدار  يعنين يو ا )١٨:١اشفه كم( موت و عالم اموات را در دست دارد يدھايلكرده، حاال كام يح قيمس. است

  . امل بر آنھاك

ب، يقبل از صل. باشدياز ترس م يرد، رستگاريگيسرچشمه مح يت مسيه از انسانك يتكن بريدوم ٢:١۵

ق يدر عھد عت ياھنگيدبخش و بيام ياگرچه پرتوھا. داشتيرا در اسارت ترس نگه م ھا ترس از مرگ انسان

، يكتار يديه در آن موقع ھمه دكن است يبر ا ياعتقاد عموم يشد، وليده ميات پس از مرگ ديراجع به ح

ح يه مسكن خاطر يه در آن موقع مبھم بود حاال بدك يزيپس چ. اندسبت به مرگ داشتهنامطمئن و باترس ن

  .)١٠:١موتائوس يدوم ت(ل به ارمغان آورده است روشن شده است يرا به واسطه نور انج يفساديات و بيح

ه كبل د،ينماينم يرينده، خداوند فرشتگان را دستگيدر جھان آ. فاره گناه استكسوم، م يت عظكبر ٢:١۶

نگه  يه به معنكباشد يم epilambanō يونانيلمه كنمودن ترجمه  يريدستگ. دينمايم يريم را دستگينسل ابراھ

ه كد، بلينمايمنقّد تفاو از فرشتگان «: ديگويمز مينگ جكين رو ترجمه ياز ا(باشد يردن مكداشتن و مراقبت 

نجا يدر ا يچنگ زدن آمده است، ول يبه معنا ھا قسمت ين فعل در بعضيه اك يدر حال) ».مياز نسل ابراھ

 ً   . ار رفته استكبه  ييو رھا كمك يبه معنا لزوما

 ينسل روحان يتواند به معنيا ميان باشد يھودي يعنيم يابراھ ياجداد جسمان يتواند به معنيم مينسل ابراھ

  . يھستند و نه موجودات آسمان شان انسانيه اكن است يته در اكت نياھم. يمانداران در ھر نسلياد؛ او باش

را بر  يقيامل و حقكت ياو انسان. مشابه برادران خود شود يست در ھر امريبايب او مين ترتيبه ا ١٧:٢

او : ار مھمين استثناء بسيبا ا -شد يرات، احساسات و عالئق انسانكتفال، يآرزوھا، ام ياو دارا. خود گرفت

  . گناه، مورد تھاجم قرار گرفته است يعني يعنصر خارج يكت ما با ي؛ انسانآل بوددهيت او ايانسان. گناه بوديب

ده است يده، تجربه ديشكچون خوِد او عذاب . شوديدگان ميده به تجربهكاست  كيمكت چھارم كبر ١٨:٢

، چون ھا بگذرندند تا از تجربهك كمكگران يتواند به دياو م. ديشدگان را اعانت فرماه تجربهكاستطاعت دارد 

 .خودش از آنھا عبور نموده است

رون بود و نه ين از بيتجربه شد و ا يسيخداوند ع. مينكلمة استطاعت را اضافه كد ينجا مجددا ما بايدر ا

له يرا به وس يطان به او ظاھر شد تا ويش. تجربه شده او از خارج كدھد يابان نشان ميتجربه در ب. از درون

به  يدرون يھا له شھوت و وسوسهيتوانست به وسينجات دھنده ھرگز نم يول. ندكوسوسه  يخارج يھا كمحر

ه به گناه پاسخ مثبت كدر درونش وجود نداشت  يزيچ چيچ گناه نبود و ھيدر او ھ چون كهگناه تجربه شود، 
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 او يبرا آور است،ات رنجيدر برابر تجرب يستادگيما ا يه براك يدر حال. د و تجربه شديشكاو رنج . بدھد

  .آور بودتجربه شدن رنج

  )١٣:۴- ١:٣( وشعيو  يح بر موسيمس يبرتر )پ

 يسنده براينو ين گام در استراتژين سوميبنابرا. ل بودين قھرمانان اسرائيتر از بزرگ يكي يموس ١:٣

  .باشديم يح بر موسيمطلق مس ينشان دادن برتر

بر  يقيمانداران حقيھمه ا. ھستند يكشر يه در دعوت سماوكغام خطاب به برادران مقدس است ين پيا

ح آنھا مقدسند؛ در يدر مس. ز مقدس باشنديخود ن يردھاكست در عمليبايگاه خود، مقدس ھستند، و ميطبق جا

  .خودشان اصال تقدس وجود ندارد

ين ات سرزمكبر يق براين عھد عتيمقدس. ل استياسرائ ينيشان برخالف دعوت زميا يدعوت آسمان

ات كاند تا برمانداران دعوت شدهيسا، ايلكدر دوران  .)ي داشتندآسمان يديالبته آنھا ام( دندموعود دعوت شده بو

  . را يراث آسمانينده مينند و در آكافت يدر زمان حال در يآسمان يھا يرا در جا يروحان

ردن ك در اقرار. باشدياعتراف مام يھنه بودن براكس يسته رسول و رئيامال شاكاو . دينكتأمل  يسيدر ع

اھن كدر اقرار به او به عنوان . ه او خدا را به ما ظاھر ساختكن است يبه او به عنوان رسول منظورمان ا

  . سازديه او در مقابل خدا ما را ظاھر مكن است ياعظم، منظورمان ا

ه در خان يه موسكچنان. ه باشديامل شبكبه طور  يه بر طبق آن او به موسكوجود ندارد  يمائيچ سيھ ٢:٣

 ين تماميه ھمچنكست؛ بليل نيكھ ينجا تنھا به معنيخانه در ا. ن بوديز نسبت به خدا امين بود، او نيام خدا

  .ميخدا در قد ينيل است، قوم زمين خانه اسرائيا. عالئق خدا را ظاھر ساخت يه در آن موسك يحدود

، خداوند اوالٌ . چون و چراستيح بيمس يدر ھمه موارد برتر. رسديان مينجا تشابه به پايدرا يول ٣:٣

. او الزم است يبرا يشتري، چون او سازنده خانه است و حرمت بياست از موس يشتريسته جالل بيشا يسيع

  .از آن خانه بود يتنھا بخش يسازنده خانه خدا بود؛ موس يسيخداوند ع

۴:٣  ٌ ز را يه ھمه چكآن. اشدداشته ب ياد سازندهيبا ياھر خانه. برتر است، چون او خداست يسي، عدوما

معمار  يسيه خداوند عكم يآموزيم ١٠، ٢: ١ان يو عبران ؛١۶: ١ان يولسك ؛٣: ١وحنا ياز . ساخت خداست

  . ح خداستيمس يسيع: تر اسيناپذن امر اجتنابيجه اينت. نش بوده استيفّعال آفر

اعداد ( در خانه خدا بود ينيخادم ام يموس. ح به عنوان پسر برتر استيه مسكن است يته سوم اكن ٣:۵

ه كشود شھادت داد ست بعد گفته يبايه مك ييزھاياو بر چ. ح معطوف ساختيو توجه قوم را به مس )٧: ١٢

د، يردكيق ميرا تصد يرا اگر موسيز: گفت يسيه عكل است ين دليبه ھم. حينجات در مس خبرخوش يعنين يا

 يس، از موساخود با شاگردانش در راه عمو يتگودر گف يسيع .)۴۶:۵وحنا ي( ديردكيق ميز تصديمرا ن

  .)٢٧:٢۴لوقا (شان شرح فرمود يا يتب براكاء اخبار خود را در تمام يرد و از ھمه انبكشروع 
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خدمتگزار و در مورد او، پسر  يكن بود و نه به عنوان يح به عنوان پسر بر خانه خدا اميمس يول ٣:۶

  . ه خوِد اوستخانه خدا خان. با خدا يبرابر يعنيبودن 

ن خانه از ھمه يا. باشديه منظورش از خانه خدا امروزه چه مكدھد يح ميسنده توضينجا نويدر ا

و  يريه تا به انتھا به دلك يم، شرطيو خانه او ما ھست: ساخته شده است يسيدر خداوند ع يقيمانداران حقيا

 يد نجات ما بستگيگويم يحيه به طور تلوين آيه اكد يآيدر نگاه اول به نظر م. ميباش كد خود متمسّ يفخر ام

 يح بر روياِر تمام شده مسكد تا يآيله تحمل ما به دست ميمعنا، نجات به وس يكدر . دمان دارديبه صبر ام

ه خانه كم ينكيم، ثابت ميشو كم و به آن متمسّ يد را نگاه داريه اگر ما صبِر امكن است يا يقيمفھوم حق. بيصل

او  يھادھند و به وعدهيح را از دست ميه اعتمادشان بر مسك يآنان. ت استيل اثبات واقعير دلصب. ميخدا ھست

ن يبر ضّد چن. اندافتهيه ھرگز تولد تازه نكدھد يگردند نشان مينند و به سنن و رسوم گذشته برمكيم كش

  . ن ھشدار عنوان شده استيه اكاست  يارتداد

ن يا. دالن دلھشدار بر ضّد سخت: دآوريان ميھشدار رساله را به من يسنده دومين قسمت نويدر ا ٧:٣

القدس ھنوز از ن روحيبنابرا. افتدياق بتفان دارد دوباره اكوست و اميل به وقوع پياسرائ يبراابان يامر در ب

اگر امروز آواز او را «: ن بار گفتياول يد، درست چنانچه برايگويسخن م ١١-٧:٩۵ق مزمور يطر

  ».ديبشنو

ً عيد سريد، ما بايگويھرگاه خدا سخن م ٨: ٣ او را دروغگو شمردن  يعنيالم او كردن به ك كش. ميبشنو ا

  . شدن يو موجب غضب و

، يپرستننده بود از فساد، بتكدادخواست ثبت شده و دلسرد يكن يا. ابان بوديل در بيخ اسرائين تاريا يول

رده و به حضور خدا در كت ياكشان به خاطر نبودن آب شيم، ايديمثال در رف يبرا. يشكو سر يمانيايزنا، ب

ابان با گزارش شرورانه و با يه جاسوساِن بك يابان فاران زمانيدر ب .)٧-١:١٧خروج ( ردندك كانشان شيم

ه ك ينيسرزم يعنيه به مصر بازگردند، كم گرفتند ي، قوم تصم)٢٩-٢۵:١٣اعداد ( و اعتراض بازگشتند كش

  .)۴:١۴اعداد (نمودند يم يدر آن بردگ

از ھمه  .)٣۴-٣٣: ١۴اعداد ( ابان آواره نمودين شد و قوم را چھل سال در بيار خشمگيخدا بس ٩:٣

د نعان وارد شدنكن يست ساله و باالتر بودند، فقط دو نفر به سرزميرون آمدند و بيه از مصر بك يسربازان

  .)٣٠- ٢٨:١۴اعداد ( بيالكوشع و ييعني 

رد، روح خدا با قوم ك يابان سپريل چھل سال در بيه درست چنانچه اسرائكن است ير اانگين امر بيا

ح يل قلب خود را سخت ساختند و مسيقوم اسرائ. ار داردكح سر و يل حدود چھل سال پس از مرگ مسياسرائ

  . شدندا پخش يدن يھوديريغ يھا ان امتيب شد و قوم در ميم تخرياورشل يالديم ٧٠در سال . رفتنديرا نپذ
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شان را ياو ا. م خدا را سبب شدكت سخت، و محياكن شيابان ايل در بيد خدا از اسرائيشد يتينارضا ١٠:٣

  .خ نمودياز خودش توب يآوارگ يبرا يھشدار ابد يكبا 

  . نعان داخل نخواھند شدكن ياو، سرزم يه ھرگز به آرامكشان قسم خورد يخدا در خشم خود به ا ١١:٣

مثل . ندكيدھد عنوان ميل ميما از تجربه اسرائ يالقدس براه روحكرا  يستوراتد ١۵-١٢ات يآ ١٢:٣

 يشان ھمگيه اكست ين معنا نين امر بديا. اندان، خوانندگان، برادران خطاب شدهيگر در عبرانيد يھر جا

ر بجنگند يدل شر د دائما بر ضدّ يماندار ھستند باينند اكيه ادعا مك يسانكن ھمه يبنابرا. ھستند يقيان حقيحيمس

انسان محسوب  يبرا يد دائميتھد يكن يا. ، مرتد شونديح يه از خداكن دل سخت شده سبب شود يتا مبادا ا

  . شوديم

ه كنند كق يگر را تشويديكد ھر روزه ي، قوم خدا بايو نگران يسخت يبه طور خاص در روزھا ١٣:٣

  . نندك كتر ندكنترل كتواند گناه را يه نمك يعتيشر يح را برايمس

ن يا. باشديفه ھمه برادران ميه وظكشود؛ بليمحدود نم يب به درجه خدمتين ترغيه اكد يتوجه داشته باش

ض يه خدا نجات را به واسطه فك يتا زمان يعنيرد، يشود صورت گيخوانده م »امروز« ي كهد تا زمانيامر با

  . ن روِز نجات استيارفتن است؛ يزمان پذ »امروز«. ندكيمان عرضه ميق اياز طر

فرار از  يعنينجا گناه يدر ا. باستيگناه اغلب در نگاه اول ز. افتادن يعنيد يب خدا سخت دل گرديبه فر

فقط وعده سودبخش در  يبا بوده، وليه در ظاھر زك يو مراسم ھا نين تقدس، آئيپائ يارھايح، معيخ مسيتوب

ه گناھان كشود ين امر سبب نميا. مانده استيباق يمخف ن امر در نگاھمان به گذشتهيا يول. ن را دارنديزم

  . ابديان توبه را بكا امينده پس از مرگ داشته باشد و يبه آ يديا اميده شود، يانسان آمرز

اعتماد خود تا  يبه ابتدا م اگرياگشته يكح شريه در مسكه از آنرو كشود يم يادآوريدوباره به ما  ٣:١۴

ه ين آيه از ااستفادبا سوء. انده قرار گرفتهاستفادثرا مورد سوءكن ايمثل ا ياتيآ. ميشو كا سخت متمسّ به انتھ

 يتفسيرن يبه ھر حال، چن. ابد و مجددا آن را از دست بدھديتواند نجات يشخص م يكه كم داده شده است يتعل

ضش يه واسطه فخدا ب ياز سو يه نجات به طور مجانكن است يتاب مقدس اكست، چون شھادت ير نيپذانكام

و يكمان منجر به انجام اعمال نيرش انسان با ايله پذيه به وسكل بوده يح در آن دخيده شده است و خون مسيبخش

مان يم؛ صبر ثمره ايابيم تا نجات بيريگيما روزه نم. سان دارديك يتيفكيشه يھم يقيماِن حقيا. شوديدر او م

مان ثابت يخود در ا يله استواريه به وسك يآنان«: ن است يھستند؟ جوابش ا يكح شريبا مس يسانكچه . است

  ».ه واقعا به او تعلق دارندكنند كيم

: ٩۵ه در مزمور ك يلماتكرار كله تيل به وسيز اسرائيانگه از تجربه غمك ينينده از فرامسيحاال نو ٣:١۵

د، دل خود را سخت يوامروز اگر آواز او را بشن«ند، كيم يريگجهيوجود دارد از بحث خود نت ٨و  ٧
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ل گفته شد و حاال به ين بار به اسرائيتلخ اول ن درخواستِ يا ».در وقت جنبش دادن خشم او هكد، چنانيمساز

  . عت بازگردنديگفته و به شر كن است وسوسه شده و خبرخوش را تركه ممك يسانك

سواالت و جوابھا،  يسردر . ابدييل خاتمه مياز ارتداد اسرائ يخير تاريستف يكن باب با يا ١۶: ٣

  . ندكيم ميشان را ترسيان و مجازات ايل، عاصيِش اسرائكسنده سرينو

وشع تنھا يب و يالك. رون آمدندياز مصر ب يه به واسطه موسكبودند  يسانكشان ھمان كسر. شكسر

  . استثناء بودند

آنھا حدود . اختندسين ميابان خشمگيھوه را چھل سال در بيه كشان بودند كن سريھم. انيعاص ١٧:٣

  . قبر وجود داشت ۶٠٠.٠٠٠شد، در آنجا  يابان سپريچھل سال در ب ي كهنفر بودند و وقت ۶٠٠.٠٠٠

ن به خاطر يدند و اينعان منع گردكن يه از ورود به سرزمكبودند  يسانكنھا ھمان يا. مجازات ١٨:٣

  . شان بوديا ينااطاعت

 يان را برايحيت مسيخواھد اغليه مكس كبر ھر  يقيعم ريد تأثين سواالت و جوابھا بايخواندن ساده ا

ل، يخ اسرائين باب از تاريت است؟ در ايثركشه حق با ايا ھميآ. ند داشته باشدك كن تريديت بيثركدن به ايرس

  !ون دراشتباه بودنديليم ميش از نيفقط دو نفر حق داشتند و ب

  : ندكيد مكيأل تيبودن گناه اسرائ يبرجدّ  (A. T. Pierson) رسونيپ

  : چھارگانه داشت يازهيشان انگيا يمانيايب

  . قت خدا، و او را دروغگو شمردنيبود بر حق ين تجاوزيا .١

  . ورود آنھا به داخل يف انگاشتن برايبود بر قدرت خدا، و او را ضع ين تجاوزيا .٢

-يعنوان م ينبه طور ضم يگفتند ولين را نميرا گر چه آنھا ايبود بر ثبات او؛ ز يان حملهيا .٣

ه قبال به عمل آورده است ظاھر كرا  يند عجائباتويگر نميو د. ر استيغيه خدا قابل تكردند ك

  . سازد

را  يه او استثنائكن صورت يبد يو يپدرانه او؛ و وفادار يبود بر وفادار يان حملهين ھمچنيا .۴

  . رده استكه را فراموش يند و بقكيق ميوشت

ت، ينھاي، قدرتش را بيقيامال حقكالم او را كآنھا . ت به خدا حرمت نھادندوشع برخالف جماعيب و يالك

  . ان محسوب داشتندياو را تا به پا ير و وفاداريرناپذيغيمزاج و جالل او را ت

ن يرون نگاه داشت، و اين موعود را بيسرزم يه فرزندان عاصكبود  يمانياين بيا. يريگجهينت ١٩:٣

  . سازديمحروم م يراث خدا در ھر عصريرا از مه انسان كبود  يمانيايب

به عنوان  يمكن توافق يان مفسريدر م. دھنديل مكين نامه را تشين متون اياز دشوارتر يكي يات بعديآ

  . امال واضح استكح آن يصرم يق بحث موردنظر وجود دارد، اگرچه تعليروند دق
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ه كم ياگر توجه داشته باش. باشديدن به آن ميسر يار براكاز به پشتيخدا و ن يآرام ١٣- ١:۴نه يش زميپ

  : خواھد شد كمكاند به ما تاب مقدس نشان داده شدهكدر  ياز آرام يانواع مختلف

جه يدر نت ينشان دھنده درماندگ يآرام .)٢:٢ش يدايپ( نش، آرام گرفتيخدا پس از شش روز آفر .١

ش يدايپ( خاطر بود يخشنود يآرام نيا. ده استيه به اتمام رسك ياركت يه موفقكست؛ بليمحنت ن

. ندكيار مكوسته ياز آن زمان او پ. له ورود گناه به جھان مخدوش شديخدا به وس يآرام .)٣١:١

  .)١٧:۵وحنا ي( »نمكيار مكز يند و من نكيار مكنون كپدر من تا«: گفت يسيچنانچه ع

ن يشان ھرگز وارد سرزميثر اكا. ل باشديفرزندان اسرائ ين آرامينعان انتخاب شده بود تا سرزمك .٢

نجا به ينعان در اك. ابنديه مورد نظر خدا بود را بك يه وارد شدند نتوانستند آرامك ينشدند، و آنان

 ياز آنان ياريبس. ه قرار گرفتاستفادخدا مورد  ييو نھا يابد ياز آرام يريا تصويعنوان نمونه 

را به  ين امروزيمرتد )مثال يرام براياب ھارون، داتان و(نعان وارد شوند، كه نتوانستند به ك

  . خدا برسند يتوانند به آراميشان نميمانيايه به خاطر بكشند كير ميتصو

ار كق يه مجازات گناھانشان از طركدانند يبرند و ميوجدان لّذت م ياز آرام يمانداران امروزيا .٣

نزد من «: ھنده وعده دادت ده نجاكن آرامش است يا. پرداخت شده است يسيتمام شدۀ خداوند ع

  .)٢٨:١١ يمت( ».خواھم داد يو من به شما آرام.. .ديآئ

نجات  يماندار در آراميه اك يدر حال. برديخدمت به خداوند لذت م ين از آراميماندار ھمچنيا .۴

را يد، زيابيم يو از من تعل ديريوغ مرا بر خود گي«. گردديمند مز بھرهيخدمت ن ياست از آرام

  .)٢٩:١١ يمت( »افتيد يخواھ يدر نفوس خود آرامباشم و يم و افتاده دل ميه حلك

. در خانه پدر در آسمان يآرام يعنيشد، كيآن انتظار م يماندار برايه اكد است يابيباالخره آرام  .۵

است  يابد ين آراميا .)٩:۴ان يعبران( ز خوانده شده استيسبت ن ينده ھمچنان آراميآ ين آراميا

  . باشديزده ميتا س يكات يموضوع باب چھارم آ ين آراميا. باشنديونه آنھا مه نميو بق

امل و به انجام كن وعده ھرگز مفھوم يا. باشديگر معتبر نميد يه وعده آرامكند كر كد فيس نباكچيھ ۴:١

  .ان استين ھنوز ھم در جريدر گذشته نداشته است؛ بنابرا يادهيرس

 ياگر ادعا. نديآيه از ھدف قاصر نمكد مطمئن باشند يماندار ھستند بايد اننكيه ادعا مك يسانكھمه  يول

 يچ قدرتيه ھك يمذھب يھا از نظام يرفتن بعضيح و پذيشه خطر بازگشت از جانب مسيشان پوچ است، ھميا

  . نجات دادن ندارند وجود دارد يبرا

. حيمان به مسيق ايطر ات جاودان ازيخبرخوش حه است يعني خبرخوش به ما بشارت داده شد ۴:٢

 يول ،نعانكن يدر سرزم يخبرخوش آرامد يعني دنيداده شد شنشان بشارت يه بدكز خبرخوش را يان نيلياسرائ

  . نبردند ينفع يل آراميشان از انجيا
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ن يا ٢ه ين رساله و آيس از ايه بر طبق نسخه دستنوكشان وجود دارد، يست اكح شيتوض يل برايدو دل

ه با كن بود يشان ايست اكل شيمز دلينگ جكيد يبر طبق ترجمه جد. ميريپذيآن را م باشد و مايباب م

  . رده و بر طبق آن عمل ننمودندكغام را باور نيگر، آنھا پيان ديبه ب. غام متحد نشدنديشنوندگان پ

نجا يا مفھوم در ».ددند متحد نشدنيشن ي كهسانكمان يشان در ايا«: شوديخوانده م طور نيگر ايترجمه د

مان يه به عده خدا اك، دو جاسوس وشع متحد نگشتنديب و يالكمان با يله ايل به وسيت اسرائيثركه اكن است يا

  .آوردند

ن وعده را بر يه خدا سرزمكشدند يم يمانان شامل آنانيايه بكن است يه مداوم اين مورد، نظريدرھم

  . نتوانستند به آن وارد شوند يرده بود، ولكا يشان مھيا

 .نجا وجود داشته باشديربط در ايد سه عبارت بيآيبه نظر م. شوديه دشوار مين آيم در ايادامه تعال ۴:٣

  : خدا ينه آراميش زميپ؛ دنبال گشته است يه در ھر عبارت چه ھدفكم ينكم مشاھده يتوانيما م يول

ه در كاست  يديلكمان يا. ميشويم خدا وارد يه به آرامكم يھست يسانكم يمان آورديه اكم ما يآموزيم اوالً 

دانند يم چون كهبرند يوجدان لذت م ياز آرام يامروزمانداران يم، ايچنانچه مشخص نمود. ديگشايرا م

مان يه اك يه آنانكقت دارد ين حقيھمچن يول )٢۴:۵وحنا ي( وارد نخواھند شد يگناھانشان به داور يھرگز برا

 ين آرامينجا به ھمياحتماال در ا. خدا در جالل وارد شوند يابد ينند به آرامتوايه مكھستند  يسانكدارند تنھا 

  . نده اشاره شده استيآ

در خشم خود قسم : ه گفته استكچنان: ندكيت ميتقو يله گفتار منفيه را به وسين نظريا يعبارت بعد

- يرفته ميمان پذيچه ادرست چنان .)١١:٩۵نقل قول از مزمور ( من داخل نخواھند شد يرامه به آكوردم خ

مان يايان بيليم؛ اسرائيخدا مطمئن ھست يم از آرامياردهكح اعتماد يه به مسكما . گردنديرد ممانان يا يشود، ب

  .مان نداشتنديالم خدا اكرا به يتوانستند مطمئن باشند زينم

نش عالم به اتمام يفره اعمال او از آكو حال آن: ديگوينجا ميدر ا: ه استيتر از بقن عبارت سختيسوم

در آنجا خدا از زمان . جاد شوديا يله مربوط ساختن آن با عبارت قبليح به وسين توضيترد سادهيشا. ده بوديرس

نده به يفعل زمان آ. من داخل نخواھند شد يه به آرامك: ردكه استفاد يردن راجع به آرامكصحبت  ينده برايآ

ن ي، انندك ياز آن نااطاعت ياگر بعض يزنده است حت يوز انتخابخدا ھن يه آرامكند كيعنوان م يطور ضمن

  . ده استينش عالم، به اتمام رسيه اعمال خدا از آفركه استوار و قابل دسترس است ين پايھنوز بر ا يآرام

د آرام ينش را به اتمام رسانيه عمل آفركنيه خدا پس از اكن مطلب آمده است ياثبات ا يه براين آيا ۴:۴

 يه او اشتباھكست ين نيرده است نشان دھنده اكه نقل قول ك يسنده در مربوط ساختن متنيابھام نو. گرفت

 ھا ه در آن زمان به بابكباشد يتب مقدسه مكاز  يساده از منبع ياللفظنقل قول تحت يكن يا. ب شده استكمرت

ه كار خود كو در روز ھفتم از ھمه «: برگرفته شده است ٢:٢ش يدايه از پيآن يا. نشده بود يبندميات تقسيآو 
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- ه نشانكد يآيه قرار گرفته است و به نظر ماستفادنجا زمان گذشته مورد يدر ا ».گرفت يساخته بود، آرام

امروزه  يو برا ين جنبه نبوتيل است و ايخ اسرائيخدا فقط مربوط به تار يرامآه كباشد ين مطلب ميدھنده ا

  . ستين درست نيا يول. ندارد يبردارك

تمام شده  يشآمدين امر پيه اكست ين معنا نينش به ايگرفتن خدا پس از آفر يه آراميت نظريتقو يبرا ۵:۴

ه استفادنده يآن از فعل زمان آ يه براك يند زمانكينقل قول م ١١:٩۵از مزمور  آن راسنده مجددا ياست، نو

خدا را محدود به  يدر ذھن خود ارام«: ديگوياو در جواب م ».ھند شدمن داخل نخوا يبه آرام«: شده است

خود سخن گفته است  يز از آراميه خدا بعدا نكد ياد داشته باشيد؛ به ينكوست نيبه وقوع پ ٢:٢ش يدايآنچه در پ

  ».باشديھنوز ھم در دسترس م يعنين يو ا

رده است كرضه را به انسان ع يه از زمان خلقت خدا آرامكن بود يم ايردكه مشاھده ك ينجا بحثيتا ا ۶:۴

  . اندورود باز بوده يو درھا

خدا  يه نتوانستند وارد آرامكشان بود يابان از ورود بازماندند، به خاطر نااطاعتيه در بك يانيلياسرائ

  . گر وجود نداردين وعده ديه اكست ين معنا نين امر بديا يول. شوند

سال پس از اخراج شدن  ۵٠٠د در مورد داود، حدو يه حتكن است ينشان دادن ا يگام بعد ۴:٧

 ٧: ٩۵سنده از مزمور ينو. ندكيه ماستفادلمه امروز به عنوان روز مجال كنعان، خدا ھنوز از كان از يلياسرائ

ه وعده كند كند تا ثابت كير نقل قول مياو حاال دوباره از مزام. ندكينقل قول م ١۵، ٨، ٧:٣ان يدر عبران ٨و 

ه به او كخواست يم ھا در زمان داود، او ھنوز از انسان. ابان متوقف نشده استيب ان دريليخدا با اسرائ يآرام

  . ش را سخت نسازنديخو يھا نند و دلكاعتماد 

ه خدا ك يينھا ينھا از آراميا يحت يول. نعان شدندكوشع وارد يان البته ھمراه با يلياز اسرائ يبعض ۴:٨

، غم، رنج و مرگ يمارينعان، گناه، بكدر . بود لذت نبردندا نموده يه او را دوست دارند مھك يآنان يبرا

گر آن را در زمان يخدا وامانده شده بودند پس او د ياز وعده آرام يلكشان به ياگر ا. وجود داشت يتضاد

  . ردكيرار نكداود ت

نجا يدر ا. مانديم يسبّت باق يقوم خدا آرام يپس برا: ردندكت يجه ھداين نتيما را به ا يات قبليآ ۴:٩

. لمه سبّت استكه مربوط به ك sabbatismos. ندكيم استفاده يآرام يبرا متفاوت يونانيلمه ك يكاز سنده ينو

اند از آن لّذت افتهيح نجات يله خون باارزش مسيه به وسك يسانكه ھمه كاشاره دارد  يابد يلمه به آرامكن يا

  . رديپذينم يانيه ھرگز پاكاست  ين نگه داشتن سبّتيا. برنديم

برد، درست چنانچه خدا در يش لّذت ميھا رفتن رنجيان پذيشود از پايخدا داخل م يه به آرامكھر  ۴:١٠

 .روز ھفتم لّذت برد
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م يديه فھمك يھنگام. مينكسب كم تا نجاتمان را خودمان يرده باشك يد سعيم، شايابيه نجات بكنيما قبل از ا

رده كام يرده و به نجات دھندۀ قك كثمر خود را تريب يھا ده است، تالشيانار را در جلجتا به اتمام رسكح يمس

  . مياعتماد نمود

ه ما را محبت نمود و ك يسك يم براينمود يدوست داشتن يدنيشكپس از نجات، خودمان را وقف رنج 

او خسته  ما اغلب در خدمت به. ن در ماستكالقدس ساما ثمره روح يويكاعمال ن. ما داد يشتن را برايخو

  . م شديه از آن خسته نخواھك يم، در حاليشو يم

ه تالش كد يگويه مين آيا. خدا ھنوز ھم در دسترس قرار دارد يه آرامكنشان دادند  يات قبليآ ۴:١١

ح يدمان مسيه تنھا امكم يم تا مطمئن باشينكد جّد و جھد يما با. ضرورت دارد يداخل شدن به آرام يوسته برايپ

م و او يمانمان به او را اقرار نمائيم و ايم تا ھر وسوسه را از خود دور سازينكد جّد و جھد يما با .خداوند است

  . ميو جفاھا اعالن نمائ ھا را در لوح رنج

اق داشتند، يشان به مصر اشتيا. خدا رفتار نمودند يھابا وعده كيشان با سبيا. دقت بودنديب انيلياسرائ

شان يجه، ايدر نت. ردندكيمان جّد و جھد نميله ايخدا به وس يھاسب وعدهك يبراآنھا . شانين اسارت ايسرزم

  . ميريشان ھشدار بگيد از نمونه ايما با. دندينعان نرسكھرگز به 

ن يا. نماند يمان ھرگز مخفيايب يه خطاكنيبر ا يشود، مبنيم يھشدار جدّ  يكشامل  يه بعديدو آ ۴:١٢

باشد و  يمار رفته است، كالم به ك ينجا برايه در اك ياصطالح( شوديشوف مكالم خدا مكله يخطا اول به وس

لمه زندة خدا، كه به ين ايا. قرار گرفت استفادهلش مورد يوحنا در مقدمه انجيله يه به وسك يالمهك، logosنه 

  : الم خداكن يا .)سكتاب مقدتوب، كالم مكه به كند، بلكياشاره نم يسيع

ً ؛ زنده است •   . فعاالنه زنده است و دائما

  .رو داردياز خود ن؛ مقتدر است •

  . ر دودميتر است از ھر شمشبرنده؛ برنده است •

 يرجسمانيھستند، ابعاد غ يدنيه نادك يند، دو قسمتكينفس و روح را جدا م؛ فرو رونده است •

راه ز ياست ن يه در آنھا مخفك ياتيو ح ھا ند و به استخوانكيمفاصل و مغز را جدا م. انسان

  . ابدييم

ه كند و نه ما كيم يه ما را داوركالم است كن يا. قلب است يھا تيار و نكز افيمم؛ ز استيمم •

  . مينك يالم را داورك

به شخص رشخص ير از غينجا ضميدر ا. شوديشوف مكله خداوند زنده ميبه وس يمانيايدوما، ب ۴:١٣

ز يامال بر ھمه چكاو . ندكيز از توجه او فرار نميچ چيھ. ستين يچ خلقت از نظر او مخفيو ھ: ابديير ميغيت

ن يته مھم در متن اكالبته، ن. باشديه در جھان در حال انجام گرفتن است آگاه مكاو دائما از آنچه . واقف است

  .قيبر حقا يرش عقالنيجا تنھا پذكوجود دارد و در  يمان واقعيجا اكداند در  يه او مكاست 
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  )١٨:١٠-١۴:۴( شيھانت خوكح در يمس يبرتر. ٢
  )٢٨:٧- ١۴:۴( اھن اعظم بر ھارونكح به عنوان يمس يبرتر )الف

اھن كح به عنوان يمس؛ دھنديشد ادامه م يمعرف ١:٣ه در كسنده را يار نوكاف يات روند قوين آيا ١۴:۴

ست كآنھا را از شه قادر است كنند كيم يقومش معرف يازھايم نيآنھا او را به عنوان منشأ عظ. اعظم قوم خود

د كياف برداشته و به خداوند به عنوان ھمدرد تأكالم به عنوان موشكد را از كيار تأكن افين، ايھمچن. ندكحفظ 

ض نزد خداوند يبخشش و ف يم برايتواني، م)١٣و  ١٢ات يآ(رد كامال باز كالم ما را كه ك يزمان. نندكيم

  . ميبرو

  : مينكان توجه ز خودميانگخداوند شگفت يھا يبه برتر

س يدام رئكچيھ يوجود داشتند ول يادين اعظم زياھنك، يدر نظام موسو. اھن اعظم استكاو  .١

  . م خوانده نشده استيھنه عظك

افتن او يجالل  .ن البته از صعوديا. گاه خدا حاضر استيگذشته و نزد جا ھا او از اتمسفر و آسمان .٢

  . ديگويپدر سخن م يبه دست راست خدا

ه به كاست  ين ھمان ناميه به او در زمان تولدش داده شد و اكبود  ينام يسيع. است او انسان .٣

  . ت او مرتبط استيطور خاص با انسان

پدر  يامل او با خداك يساورود، از تيار مكح به يمس يبرا ي كهپسر خدا زمان. است ياو آسمان .۴

 يدگاه خدا ويت او، از دياولوھ .سازديط ميدگاه ما واجد شرايت او را از ديانسان. ديگو يسخن م

  . ده شوديھنه اعظم نامكس يه او رئكست يز نيانگشگفت. سازد يط ميرا واجد شرا

توافق داشته  يگريتواند با شخص ديس واقعا نمكچيھ. مينكد تجربه او را مالحظه يز بايپس ما ن ١۵:۴

 رو اينتواند از يد و ميم گرديما سھ اتيخداوند به عنوان انسان در تجرب. مشابه ياباشد، مگر با تجربه

ما شود، چون او آنھا را ھرگز  يايتواند ھمدرد خطاياو نم( ندك كم دريشويه ما متحمل مكرا  ييھا شيآزما

  ).رده استكتجربه ن

  زنديم كه قلب را چاك يدر ھر درد

  . داشت يسھم ھا مرد غم

ت تمام يبا جد يسيگناه خداوند عيمال بكمقدس از تاب ك. ز به مثال ما آزموده شد بدون گناهياو در ھر چ

ب نشد، كمرت يچ گناھياو ھ )٢١:۵ان يدوم قرنت(چ گناه نشناخت، ياو ھ. مينكن يد چنيز بايند و ما نكيدفاع م

  .)۵:٣وحنا ياول ( چ گناه نبوديو در او ھ )٢٢:٢اول پطرس (
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امل، او از كبه عنوان انسان . عنوان انسانن بود، چه به عنوان خدا و چه به كرمميردن غكاو گناه  يبرا

و مطمئنا پدر ھرگز او را  )١٩:۵وحنا ي( ع پدر بوديامال مطكتوانست انجام دھد؛ او يمستقل نم ياركخودش 

  .ردكيت نميبه گناه ھدا

ز يآمند سفسطهكتوانست گناه يه او نمكنيد گفت ايمفھوم نبود، بايه وسوسه او بكنيبر ا يبحث مبن يبرا

  . ندكتوانست گناه ينم يه او به طور قطعكن بود تا نشان دھد يھدف وسوسه ا يك. است

اگر طال . طال ناب است چون كهشود، يم نمكش يد اعتبار آزمايش قرار دھياگر شما طال را مورد ازما

اگر او  هكم ين بحث را مطرح سازيه اكن منوال اشتباه است يبه ھم. ش نشان خواھد داديناخالص باشد آزما

مزاحم  يكه كست؛ بليت نيدر انسان يعنصر ضرور يكگناه . نبوده است ياملكند، پس انسان كتوانسته گناه  ينم

  . ده استيب ديله گناه آسيت ما به وسيانسان. ه سرزده وارد شدهكاست  يخارج

ر اسمان ردن او دكاز گناه  يزيند چه چكن قادر بود گناه يزم يبر رو يبه عنوان انسان يسياگر ع

 ياو بر رو. ت خود را وانگذاشتيه به دست راست پدر صعود نمود، انسانك يرد؟ او زمانكيم يريجلوگ

  . باشديب ميعيز بيب بود و در آسمان نيعين بيزم

 يه آگاھيما بر پا يريدل. مييايب يكض نزديبه تخت ف يريبا دل: وه عنوان شده استكحاال دعوت باش ١۶:۴

 ييآمد گوخوش يكما از . ندكند تا ما را حفظ كيست ميه او زكنينجات ما مرد و ا ياو برا هكن است يما از ا

  . ميائيب يكه نزدكم چون او خودش به ما گفته است يمطمئن ھست يقلب

شود، آنھم  يكتوانست به او نزدياھن اعظم مكتنھا . شوند يكتوانستند به او نزديق نميقوم در عھد عت

م و يبه حضور او وارد شوم يتوانيم چه در روز و چه در شب ميه بخواھكا ھر زمان م. مرتبه يك يسال

ه ما كرا  يرحمت او ھمه اعمال. ندكه در وقت ضرورت ما را اعانت كم ينكرا حاصل  يضيم و فيابيرحمت ب

  . ميدھد، انجام يه باكند تا آنچه را كيض او ما را اعانت ميرد و فيگيم در برميداديد انجام مينبا

  : سدينويم (Morgan) مورگان

ترجمه شده است عبارت   »ضرورت در وقت«ه ك يونانيه عبارت كته كن نيمن ھرگز از گفتن ا
ه كم ينكرا حاصل  يضيم و فيابيتا رحمت ب« شوميخسته نم »به موقع«م است در مفھو يمصطلح

له يبه شما به وس. اج دارميمن به آن احت ي كهض درست در زمانيف ؛»ندكبه موقع ما را اعانت 
 كمكدر آنجاست تا به شما  يضيد و فينكيدر زمان حمله، شما به او نگاه م. شوديوسوسه حمله م

  . به موقع است كمكند و آن ك

در شھر و  يق نخواھد افتاد، وليده است به تعويوقت بعدازظھر دعا فرا نرس ي كهدادخواست شما تا زمان

ض او يد، و فيبازگرد كمك ياد برايح با فريمس يدر مقابل شما قرار دارد، به سو ه آتش وسوسهك ييھا ابانيخ

نشان داده شده  ياء، فرشتگان و موسيبرتر از انب يسينجا، عيتا ا. شما حاضر خواھد بود يدر ھر موقع برا

  . ون استھانت ھاركح برتر از يم مسيھانت عظكه كم ينيم تا ببيرسيھانت مكنه مھم يما حاال به زم. است
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له آن قوم يه به وسكل داد كيتش يھانت انسانكداد،  يعت را به موسينا شريوه سكخدا در  ي كهھنگام

ن يا. جدا شده و از خانواده ھارون باشند يد از سبط الوين باياھنكه كاو دستور داد . شوند يكبتوانند به او نزد

  .شوديشناخته م يانيھانت الوكا ي يھانت ھارونكدستور به عنوان 

ن انسان يا. باشديصدق مكيارخ ملياست پاتر يشود و اسمانيده ميق ديه در عھد عتك يگرياھن اعظم دك

ه ك يدر متن. اھنكھم پادشاه بود و ھم  عت داده شود،يه شركنيقبل از ا يليسته، خيزيم ميدر روزگار ابراھ

صدق و از كيمل ياھن است در وراكح يمس يسيه خداوند عكسنده به ما نشان خواھد داد يماست نو يش رويپ

  . است يھانت ھارونكھانت او برتر از ك رو اين

ح به يمس يات سازگاريجزئ ١٠-۵ات يسپس در آ. ميرا دار يھانت ھارونكه اول ما شرح يدر چھار آ

  . يھانت ھارونكاھن عنوان شده و تّضاد آن با ك يكعنوان 

. شوديده ميبرگز ھا ان انسانيه او از مكباشد ين ميست اشده ا يھانت ھارونكه از ك يفين توصياول ۵:١

  . انسان باشد يكد خودش يگر، او بايد يانيبه ب

تعلق  ھا خاص از انسان طبقه يكاو به . ندكعمل  ھا انسان ياو در ارتباط با خدا انتخاب شده بود تا برا

ا و ياو گذراندن ھدا يف اساسيز وظاا يكي. ردندكيو خدا خدمت م ھا ن انسانيه به عنوان واسطه بكداشت 

به آن دسته  ھا يقربان. ندكيشود اشاره ميم ميه به خدا تقدك يزيا به ھر چيھدا. گناھان بود يھا برايقربان

  . شوديخته ميشدن از گناھان خون ر كپا يه در آنھا براكاشاره دارد  يخاص يايھدا

شان را صبورانه متحمل يو حماقت ا يند و خودسرك مت برخورديبا مال ھا انسان يد با سستياو با ۵:٢

  . ندك كه قومش با آن مواجه ھستند دركرا  يالتكرا قادر ساخت تا مش يبدن سست او و. شود

 يھا يم قربانيه بدانكباشد يما م يبرا يادآوري يكه به جاھالن و گمراھان شده است ين آيه در اك يااشاره

ده يعت ديدر شر يگناھان تعمد يبرا كيچ تداريھ. اندگرفتهيا صورت مم يرعمديگناھان غ يق برايعھد عت

  . نشده بود

شتر يت خودش بيانسان ياھن قوم بوده ولكانسان برتر به عنوان  يك ين وجود انسانياگر چه ا يول ۵:٣

جھت  به يز قربانيخود ت يگران برايد يست چنانچه برايباياو م. گران نبوديآلود بود و برتر از د گناه

  . گناھانش بگذراند

ه كد خدا بخواند چنانيشان را بايا. نديه انسان به عنوان شغل آن را برگزكست ين يزياھن چكمنصب  ۴:۵

توانست يس خارج از آن خانواده نمكچيھ. شديدعوت خدا محدود به ھارون و اجدادش م. او ھارون را خواند

  . ندكل خدمت يكا ھيمه يدر خ

اش ياھن را به خاطر انتخاب و مسِح آسمانكاو به عنوان  يح برگشته و سازگاريه مسسنده حاال بينو ۵:۵

  . تيردن صالحكاو و حاصل  يدھد، تجسم انسانينشان م
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 ينامه انسانبه نسب يربطچ يمانه بود و ھكدعوت حا يكن يا. منشأ مسح و انتخاب او خود خدا بود

ب خداست يگانه و حبياھن ما پسر ك. داشته است ينياھن زمك يكه كاست  ين ارتباطيانگر بھترين بيا. نداشت

  . اميگانه در قيگانه در تجسم و يت و يت و ابديگانه در ازليو 

ه تو تا به ابد كدارد يخدا اظھار م ۴:١١٠قرار دارد چون در مزمور  يح در رتبه برتريھانت مسك ۶:۵

برجسته در تفكر  .ح داده شده استيتر توضشيدر باب ھفتم ب ين برتريا. صدقكيرتبه مل هب ياھن ھستك

  . است يح ابديھانت مسك، يھانت ھارونكه برخالف كنجاست يا

ات يتجربسنده به تنّوع ينو. ز بودين يقيانسان حق يكن يگناه پدر نبود؛ او ھمچنيح فقط پسر بيمس ۵:٧

او  يف زندگيتوص يه براك يلماتكبه . ندكيرد اشاره مك يدر جسم سپر يه وك ييق روزھاياو از طر يانسان

و  ھا كد و اشياد شديفر: دينكقرار گرفته است توجه  استفادهمورد  يو خصوصا تجربه او در باغ جتسمان

ه در اطاعت از خدا كنند، كيانسان مستقل اشاره م يكنھا به عمل او به عنوان يھمه ا. اريبس يتضّرع و دعا

  . ه در رابطه با گناه وجود داردك يردن ھمه احساسات انسانكم يبرد و سھيبسر م

آمدن او  ين ھدف اصلياران مرد و اكگناھ يابد؛ باالخره او برايه از مردن نجات كن نبود يح ايمس يدعا

ن يا. ه بمانديه مبادا جان او در ھاوك نماند يه در مرگ باقكن بود ياو ا يدعا .)٢٧:١٢وحنا ي( به جھان بود

  . ديش مستجاب گرديخو ياو به سبب تقوا. ام داد جواب داده شدين مردگان قايه خدا او را از مك يدعا زمان

 ھا انسان يتواند به جھت مردن برايچگونه خدا م؛ ميشويگر ما با سّر تجسم روبرو ميد يحاال بار ۵:٨

  . ل شوديبه انسان تبد

ن يبا وجود ا. ر خدا بودگانه پسيه او كار؛ بليپسر نبود از پسران بس يكاو  -ا برتر يھر چند پسر بود، 

را  ين جھان به عنوان انسان، ويورود او به ا. د، اطاعت را آموختيشكه ك ييھا بتيبه مصم، او يقت عظيحق

ھر صبح او . ه در آسمان بود بشناسدك ينيتوانست آنھا را در حيه ھرگز نمكقرار داد  ياتيدر تجرب

شه طالب اراده يه ھمك ياو به عنوان پسر .)۴:۵٠ا ياشع( ن پدرش را بشنوديرد تا فرامكيش را باز ميھا گوش

  .آموخت يپدرش است اطاعت را به طور تجرب

امل بوده، ھست و ك يسيخداوند ع چون كهند، كت او اشاره يتواند به شخصين نميا. امل شدهكو  ۵:٩

امل نبوده است؟ ك يپس او در چه مفھوم. اندب بودهيعيامال بك يو يھا قيالم، اعمال و طرك. خواھد بود

توانست نجات دھنده ياو ھرگز نم. امل شدكه او در منصب خود به عنوان نجات دھنده كن است، يجوابش ا

ام و صعودش يق تجسم خود، و مرگ و مدفون شدن و قياو از طر يول. مانديامل ما باشد، اگر در آسمان مك

امل كه نجات دھنده كرا  يد و حاال جالليرسانبود به انجام  ينجات ما از گناھان ضرور يه براكرا  يارك

  . د دارا باشد حاصل نموده استيجھان با
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او منشأ نجات ھمه است . گشت يعان خود را سبب نجات جاودانيع مطياو در بازگشت خود به آسمان، جم

  . ابنديينند نجات مكه از او اطاعت ك يسانكتنھا  يول

ما . مان استيگر نجات مشروط به اياز متون د ياريدر بس .نجا نجات مشروط به اطاعت از اوستيدر ا

 ؛ ۵:١ان يروم(مان است ين اطاعت اي، ام؟ اوالً يرا برطرف نمائ يظاھر ين تضادھايا ميتوانيچگونه م

جه اطاعت يمان نتيه اكز درست است ين نيا يول. طلبديالمش مكمان به يه خدا در اك ي؛ اطاعت)٢٧- ١۶:٢۵

  . مياطاعت نداشته باش يم وليمان داشته باشيا يديه مفھوم عھد جده بكن است كمم. است

ھنه به رتبه كس يله خدا رئيھانت خود به وسك ياديار بنكوھمندانه كپس از انجام ش يسيخداوند ع ۵:١٠

  . شوديصدق خطاب مكيمل

ه يه او شباھنانكف يوظا يصدق است ولكيح بر رتبه مليھانت مسكه اگر چه كد عنوان شود يبانجا يدر ا

 يريا تصويه يسا يھودياھنان كقت، خدمت يدر حق. ردندكيفه ميانجام وظ يھانت ھارونكه در كاست  يسانك

  . ديرسيد به انجام ميه باكح يار مسكبود از 

ح را يصدقانه مسكيھانت ملكاو دوست دارد تا موضوع . ز بزنديد گريسنده باين قسمت نويدر ا ۵:١١

ند و در كخ يد آسمان است تا خوانندگان خود را به خاطر عدم بلوغشان توبياو در ق. ندتواينم يادامه دھد ول

  . شان بر ضّد خطر لغزش خوردن جدا ھشدار دھدين به اين حيھم

. خودمان است يت روحانيمحدود به وضع يقت آسمانيه فھم ما از حقكاست  يقيحق يز وليانگن غميا

ه كد يآيش ميما به عنوان شاگردان پ يچقدر برا! نندكافت يق را دريق عميحقاتوانند ين نميسنگ يھا گوش

  .)١۶:١٢وحنا ي( ميم آنھا را بشنويتوانيما نم يول گفتن به ما دارد يزھا برايچ ياريخداوند بس

گران يه بتوانند به دكاند افتهيم يتعل يافكشان به اندازه يه اكند كيم يادآوريان يسنده به عبرانينو ۵:١٢

م يمخصوص تعل يعطا يه بعضكاگر چه درست است . م دھديرا تعل يگريتواند شخص ديم ھر شخص. دھند

. م گردنديم سھيجوانب خدمت تعل يمانداران متعھد ھستند در بعضيه ھمه اكز درست است ين نيا يرا دارند ول

ه ھنوز كنست يا يتراژد يباشد ول يمكار فقط محدود به عده كن يه اكن ھرگز قصد خدا نبوده است يا

  . م دھديالم خدا را تعلكه ياصول اول شانيبه ا يسكه كاز داشتند يان نيعبران

ر گرفته نشود يه از شك يا، بچهيجسمان يادر حوزه. يقو يد نه غذايد ھستير شديش و شما محتاج

  .)٢:٣ان ياول قرنت( ز وجود داردين يرشد روحان يبرا ين روند مشخصيھمچن. وب خواھد بوديمع

الم عدالت ناآزموده كمانند، در ير ميم شيبودن دارند و در رژ يحيمس يه ادعاك يماندارانيا ۵:١٣

نند از دست كينم استفادهه كشان آنچه را يا. نندگان به آنكباشند و نه عمل يالم مكشان شنوندگان يا. ھستند

ز خود را از دست ييتمص و يشخت يمانند و در مسائل روحانيم يباق يروحان يبچگ يدھند و در قلمرويم
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 يبرا يشيله انديمردمان در ح يباشند، از دغل بازيم مياطفال متمّوج و رانده شده از باِد ھر تعل«دھند و يم

  .)١۴:۴ان يافسس( »يگمراھ يرھاكم

ه حواس خود را به موجب عادت ك يسانك يباشد، برايبالغان م يبرا يقو يروحان يغذاھا ١۴:۵

- يافت ميالم خدا دركه از ك يله اطاعت از نورين مردمان به وسيا. نندكو بد را ب يكز نيد، تا تماناضت دادهير

  . نجات دھند يميو تع ينند و خودشان را از خطرات اخالقك يداور ينند قادرند در مسائل روحانك

و بد است  يكن نيز بييص و تميد به آن توجه داشته باشند، تشخيه خوانندگان باك ين متن مفھوم خاصيدر ا

له يبه وس يانيخود بد باشد؛ نظام الو يت به خوديھوديه كنينه ا. باشديت ميھوديت و يحيه در رابطه با مسك

 يسنتّ  يھاهيھا و سااو تحقق نمونه. ح به وجود آمده بودياشاره به مس ين نظام برايا يول. خدا برقرار شده بود

ه در ك يزيھر چ. آلود استگناه ير ويتصاو ين از او به سوگرداند يح آمده بود، رويه مسكحاال . بود

ر بودن ين حقيقادرند ب يروحان مانداران بالغيا .ند بد استكح با او رقابت يو محبت نسبت به مس يوفادار

  . ببرند يح پيھانت مسك يبرتر و يھانت ھارونك

يد ِل عھد جدكن متون يترياز جدل يكين يا. ابدييه ادامه مين آيآغاز شد در ا ١١:۵ه در ك يھشدار ۶:١

. ميسخن بگوئ يد با تعّصب مذھبيستند، ما نبايآن موافق ن تفسيران معتقد با يحياز مس ياريه بسك از آنجا. است

  . د سازگار استيِل متن عھد جدكه به نظر با كم يدار يحيما توض

 يعني ياللفظه به طور تحتكرند ح درگذيمس يالم ابتداكاند تا از ق شدهياول از ھمه، خوانندگان تشو

ه در عھد كم يدانيم يمذھب ياصل يھاآموزه ين را به معنيما ا .»حيالم مسكن ياول«ا ي »حيه مسيالم اولك«

ھا در قسمت ن آموزهيا. ح موعود آماده سازنديآمدن مس يل را برايم داده شد و طرح شدند تا اسرائيق تعليعت

 يكم يه تعالكستند؛ بليت نيحيمس ياساس يھان آموزهيم، ايم نشان دھيخواھيما م. اندست شدهيل ٢و  ١ه يآ يانيپا

 يافته رويرده و جالل كام يح قيشان از مسيا. دھديل مكش يساختمان بعد ياد را برايه بنك يعيعنصر طب

ن يو نه به ا ه درگذشتهيم اولين تعالين منظور صورت گرفته است تا از اينجا بديب در ايترغ. اندگردان شده

ت زمان يھوديه دوره كن است يه ايمفھوم آ. مين آنھا نمائيگزيه بلوغ را جاكارزش ھستند؛ بليه آنھا بكمعنا 

  . سازديان ميامل را نماكت رشد يحيمس. بوده است يروحان كيودك

ق نھاده شده يدر عھد عت يمياد تعليبن. اد استيآن بن يساختن بر رو ياد نھاده شد، گام بعديبنه ك يزمان

ح، يد راجع به مسيق بزرگ عھد جديحقا. اندست شدهيه حاال لكشد يم ياديم بنين شامل شش تعليبود؛ ا

  .انگر خدمت بلوغ ھستنديار او نماكت و يشخص

ح يمس يشواين توسط پياء و ھمچنيله انبين دائما به وسيا. ق توبه از اعمال مرده استين آموزه عھد عتياول

 يعنين يرده و اكه از اعمال مرده خود توبه كردند كيشان قوم را دعوت ميشه ايھم. ه بودموعود موعظه شد

  . نندكمانشان توبه ياز ا ياز اعمال عار
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 ي كهحاال از آنجائ ياند، وله قبال درست بودهكاشاره داشته باشد  يتواند به اعمالينجا مياعمال مرده در ا

شد حاال به يل ميكه مربوط به پرستش ھك يمثال، ھمه خدمات يراب. شدنديح آمده بود مرده محسوب ميمس

  . اندح منسوخ شدهيار تمام شده مسكله يوس

 ً در . بود يدات اصلكيق جزو تأيز مجددا در عھد عتين نيا. ديگويمان به خدا سخن ميسنده از اي، نودوما

ه كند؛ بلك يمان از خدا را نھيخواھد ايه مين آيه اكنينه ا. مان استيانگر مؤلف ايح واضحا نمايد مسيعھد جد

  . است يافكنار بگذارد ناكح را يه مسكبه خدا  يمانيا

ه در ك يسنتّ  يشست و شو يول. ندارد ياان اشارهيحيد مسيدھا به تعمين راجع به تعميفرام ۶:٢

  ).دينكنگاه  ١٠:٩ن به يھمچن( ي برجسته شده بودليل خين و قوم اسرائياھنك يمذھب يھا يزندگ

اھن كا ي يگذراننده قربان .اندف شدهيتوص ٢١:١۶ ؛٢:٣؛ ۴:١ان يدر الو ھا نھادن دست يفات مذھبيتشر

- يوان متحمل گناھان شخص ميظاھرا، ح. نھادين بود ميه به عنوان جانشك يوانيخود را بر سر ح يھا دست

 ھا نجا اشاره به نھادن دستيه در اكم يتسيما معتقد ن. بود يابتيفاره نكن رسم نمونه يا. وسته بوديه با او پكشد 

  .)۶:١٩ ؛٣:١٣؛١٧:٨اعمال ( سا شده استيلكه ياول يگران در روزھايله رسوالن و ديبه وس يبه عنوان عمل

م داده يتعل ١٢-١٠:۵٣ا يدر اشع يحيو به طور تلو ١۵:١٧؛ مزمور ٢٧-٢۵:١٩وب يامت مردگان در ايق

دوم ( شوف شدكد واضحا ميآمد در عھد جديمعلوم به نظر مق نايه تنھا در عھد عتكآنچه . شده است

  .)١٠:١موتائوس يت

  .)٢۴:۶۶ا ياشع ؛١٧:٩مزمور ( بود يجاودان يق داوريعھد عت ييو نھا ياديقت بنيحق

ن مسائل يد با ايان نبايحيمس. ح بودنديآمدن مس يبرا كيت بودند و تداريھوديانگر ينماه ين اصول اوليا

ب يخوانندگان ترغ. شوند كح دارند متمسّ يه حاال در مسك ياملكاشفه كد به ميه باك؛ بلر شوندين درگيمضام

ل مردة مذھب اجداد كبگذرند؛ از نمونه به اصل؛ از پوسته به ھسته؛ از ش يء اصليھا به شهياند تا از ساشده

  .ح زندهيت مسيخود به واقع

ن را بجا يدھد ااگر خدا اجازت : ندكينوان من طور عيشان ايبه ا كمك يخود را برا يسنده آرزوينو ۶:٣

خدا آنھا را قادر خواھد . شان خواھد بود و نه از جانب خدايبھرحال، عامل محدود از جانب ا. خواھم آورد

له يار را به وسكنيالم خدا جواب مثبت دھند و اكد به يشان بايا يامل برسند، ولك يت روحانيساخت تا به انسان

  . انجام دھند يقيحق مان و صبرياعمال ا

از مردم داللت  يبر گروھ ين ھشدار به طور ضمنيا. ميرسيما حاال به قلب ھشدار بر ضّد ارتداد م ۴:۶

اگرچه (اند ردهكبار توبه يكن افراد يظاھرا ا. ستير نيانپذكله توبه مجّدد اميا شدن به وسياحشان يه بر اكدارد 

  . ن استكرمميه توبه مجّدد غكحاال به وضوح گفته شده است  )شوديده نمينجا ديح در ايمان به مسياز ا ياثر
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ه آنھا از ك يات بزرگكدن بريدر چش. داده شده است ۵و  ۴ات يھستند؟ جواب در آ يسانكن مردمان چه يا

ھرگز به . قت داشته باشنديتواند حقيز ميافتگان نينجات ن يزھا براين چيد توجه داشت اياند، باآن لذت برده

- مان نجاتيمثل ا ياتيبه ضرور ياچ اشارهين ھيھمچن. اندافتهيشان تولد تازه يه اكر واضح گفته نشده است طو

  . ات جاودان نشده استيا حيله خون او يبه وس ييبخش، رھا

 يھوداي. راه نجات نبودند يكيآنھا در تار. دنديض خدا را شنيل فيآنھا انج. بار منّور گشتنديكشان يا

  .نور را رد نمود يّور گشت، ولمن يوطياسخر

ھرگز او را  يدند، وليآنھا او را چش. است يه آسمانيعط يسيخداوند ع. دنديرا چش يسماو يايشان عطايا

 ھا انسان ي كهزمان. ا ننوشدينخورد  يه انسان بچشد ولكمحال است . رفتنديح نپذيمان صريعمل ا يكله يبه وس

 يمت( ه بنوشدكنخواست  يد، وليردند، او چشكب تعارف يصل يرو يسيشراب مخلوط به مّر را به ع

تا  يعنيم، يم و جسم او را نخوريه خون پسر انسان را ننوشك يسد؛ تا زمانين يافكح يدن مسيچش )٢٧:٣۴

وحنا ي( م يندار ياتيچ حيم در او ھيريه او را صراحتا به عنوان خداوند و نجات دھنده خودمان نپذك يزمان

۵٣:۶(.  

 ين گفتگويه اكاست  يم، ضروريبرو يريگجهيه سراغ نتكنيقبل از ا. دنديالقدس گردروح كيشان شريا

خدمت  ھا انسان يھا يبه زندگ شيالقدس قبل از گراه روحكم ياد داشته باشيد به يما با. ميرا انجام دھ يضمن

. دھديقرار م يت خارجكگاه بريشان را در جايو ا )١۴:٧ان ياول قرنت(گرداند يم كمانان را پاياياو ب. ندك يم

رده و ك يرا به توبه رھبر ھا او انسان. )٨:١۶وحنا ي(ند كيملزم م يمانان را به گناه و عدالت و داورياياو ب

ونت او كالقدس بدون سدر منافع روح ھا پس انسان. دينمايت ميدشان ھدايح به عنوان تنھا اميشان را به مسيا

  . شونديمند مز بھرهيشان نيدر ا

ً يدند، قويشنيل را ميه موعظه انجك ينيانھا در ح. ده بودنديخدا را چش يويكالم نكشان لّذت يا ۵:۶ به آن  ا

دند و فورا يشنيالم را مكشان يشد؛ ايخته مين سنگالخ ريه بر زمكبودند  ييشان مثل بذرھايا. شدنديوارد م

 يردند ولكيمانشان را حفظ ميا يمدت يشان برايا. اشتندشه نديچ ريدر خود ھ يرفتند، وليپذيآن را م يبا شاد

، ٢٠:١٣ يمت( ردندكيم كز را تريدرنگ ھمه چيآمدند، بيش ميالم پكا جفاھا به جھت ي ھا بتيه مصك يزمان

٢١(.  

نده دوران سلطنت ھزار يعالم آ. معجزات يعنينجا يقوات در ا. ده بودندينده را چشيشان قوات عالم آيا

ه ھمراه موعظه ك يمعجزات. ھزار سال ين برايح بر زميو سلطنت مس يابيامكزمان صلح و  .ساله است

وت كه در ملكبودند  ين عالئميشيپ يھانشانه .)۴:٢ان يعبران( شدنديسا ظاھر ميلكه ياول يل در روزھايانج

شان در آنھا ي، اقتيدر حق. ردندكين معجزات در قرن اول اعتراف مين قوم به ايا. ح ظاھر خواھند شديمس

 يداد، قوم كپنج ھزار نفر را خورا يسيه عكنيپس از ا. ھا يو ماھ ھا مثال، در معجزه نان يبرا. ل بودنديدخ
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د نه به سبب يطلبيه مرا مكم يگوين به شما مين آميآم«: شان گفتياو بد. ا رفتندياو به آن طرف در يدر پ

  .)٢۶:۶وحنا ي( »دير شديد و سيده خوركه به سبب آن نان كد؛ بليديه دك يمعجزات

شان را يگر ايه بار دكح لذت بردند، محال است يات مسكا و بريه از مزاكنيفتند پس از ايشان بياگر ا ۶: ۶

ه نور آن به جھنم ختم كاند دهيرس يشان به جائيا. اندب شدهكشان گناه ارتداد را مرتيا. توبه تازه سازند يبرا

  . شوديم

خود باز مصلوب  يه پسر خدا را براك يحالت: لمات نشان داده شده استكن يله ايبه وس م ارتداديگناه عظ

در  يدقتيح است و نه بيشرمانه مسيردن بكانگر رد ين بيا .)ب ۶ه يآ( سازنديحرمت مينند و او را بكيم

ار و كھزا نمودن باشد و عمل نمودن بر ضّد او و استيم يار به وكانت آشيخ يكن نشان دھنده يا. مورد او

  .ت اويشخص

  ارتداد در باب يمالحظات

- يح متحد ميمس يسايلكنند، با كيبودن م يحيمس يشنوند، ادعايل را ميه انجكھستند  يسانكن يمرتد

-يان ميحيت با مسكنند، از مشاركيار مكح را علنا انيرده، مسك كخود را تر يمانيشوند، و سپس اعتراف ا

مانان يايله بيه فقط به وسكاست  يارتداد گناھ. نندكيح ارتباط برقرار ميمس يسيوند عزند و با دشمنان خدايگر

 يآگاھانه، از رو ي كهسانكله يه فقط به وسكاند؛ بلافتهيه نجات ك يسانكله يرد، نه به وسيتواند صورت بگيم

  . گردنديو با اراده خود به ضّد خداوند برم يبدخواھ

مثال،  يبرا. شود يدھند قاطيانجام نم يارك يشنوند وليل را ميه انجك يمانانيايد با گناه بين گناه نبايا

او . ستيمرتد ن يكاو  يول. ندكررا دعوت كز او را ميالقدس نند و روحكح را قبول نين است مسكمم يشخص

مان خواھد بود و يايب يكرد يالبته، اگر او بم. ندكم يابد اگر خودش را به نجات دھنده تسليتواند نجات يھنوز م

  . ستيد نيمان آورد نااميتواند به خدا ايم ي كهسكاو به عنوان  يخواھد شد، ول كابد ھال يبرا

ق ياز طر. ح منحرف شده باشدياز مس يليد خيشا يقيماندار حقيا يك. شود يد با برگشتن قاطيارتداد نبا

شناخته  يحيمس يكگر به عنوان يند و دكگم ر را يمس يد او حتيشا. شوديگناه رابطه او با خدا مخدوش م

شود،  نگردايرده و از آن روكه گناه خود را اعتراف كنيا شده و به محض ايتواند دوباره احياو م يول. نشود

  .)٩:١ حناويول ا( شوديا مياش با خدا احباز ھم رابطه

 يسينسبت داده معجزات خداوند ع آن گناه. باشديل آمده است نميه در اناجك يھمان گناه نابخشودن ارتداد

فر به كوھا ينسبت داده آنھا به د. القدس ظاھر شده بودندمعجزات او عمال در قدرت روح. وھا بوديس ديبه رئ

ھرگز  ين گناھيه چنكگفت  يسيع. و بوديالقدس دروح يعني يحين به طور تلويا. شديالقدس محسوب مروح

-فر بر ضّد روحكه يارتداد شب. )٣٠-٢٢:٣مرقس (نده يدر زمان آ شود، چه در آن زمان و چهيده نميبخش

  . مشابه دارند يانيھستند و پا يابد يالقدس است چون ھر دو گناھ
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. ب آمده است ١۶:۵وحنا يشود و در اول يه به موت منجر مكاست  يه ارتداد ھمان گناھكمن معتقدم 

شان يا. فّعال بودند يمحل يساھايلكندار ھستند و در مايردند اكيه ادعا مكنوشت يم يوحنا راجع به مردمي

آنھا نشان  يدمت تعكحر. ردندك كت را تريحيعداوت مس يمملو شدند و از رو ھا گنوسيم غلط يسپس از تعال

ً يشان ھرگز حقيه اكداد يم ح ي، مسيسيه عكنيار روشن اكان آنھا با. )١٩:٢وحنا ياول (اند افتهيتولد تازه ن قتا

شان يتوبه ا يردن براكانجامد و دعا يه به مرگ مكشدند يب مكرا مرت ي، گناھ)٢٢:٢وحنا ياول (است 

  .)ب ١۶:۵وحنا ياول ( ده بوديفا يب

ن يطان از ايش. نندكيل برخورد مكخوانند به مشيرا م ۶ان يعبران ي كهوقت يان جدّ يحياز مس يبعض

. ندكيم استفادهدارند يا جسمي يا ذھني ياحساسالت كه مشك يماندارنيا يبرا يات به طور مخصوصيگونه آ

ه كآنھا نگران ھستند . شان وجود نداردياياح يبرا يديگر اميح قاصر بوده و ديه نسبت به مسكترسند  يشان ميا

 يت دارد، گواھيشان اھميشند و برايانديم يزين چيآنھا به چن يه حتكقت ين حقيا. پشت در بسته نجات بمانند

خواھد  كح را تريشرمانه مسيمرتد ب يكنخواھد داشت؛  يچ ترسيمرتد ھ يك! ستنديآنھا مرتد نه كنياست بر ا

  .ردك

مثال، به  يشود؟ براياطالق م يسانكشود، پس امروزه به چه يمانداران مربوط نمياگر گناه ارتداد به ا

در  يزيسپس چ يد، ولشويش ميپ يبه خوب يمدت يند و براكيح اقرار ميمان به مسيه به اك يمرد جوان

د از دانشگاه يا شاي. دچار شود يد به فساد اخالقيشا. ندكرا تجربه  يتلخ يد جفايشا. افتدياق متفش ايزندگ

قت، او يامل از حقك يبا آگاھ. ار خدا لغزش بخوردكو فلسفه ان يحيضّد مس يھا له بحثياخراج شود و به وس

 يحيمان مسيو مقّدس ا ياديق بنيند و ھمه حقاكيار مكح را انيامال مسكاو . شوديگردان ميواضحا از آن رو

ن گفته يتوبه تازه بسازند و تجربه ا يرا برا ين شخصيه محال است چنكد يگويتاب مقدس مك. ندكيرا رد م

- يرا نم يھرگز مرتد يح مرتد شدند، وليه از مسكم يشناسيرا م ياريما بس. ندكيد مييتاب مقدس را تأك

  . ا شده باشديدوباره اح هكم يشناس

اول  ؛٣:٢ان يكيدوم تسالون( ميباش ياديز يم منتظر ارتدادھايتوانيم، ميرسين عصر ميان ايچنانچه به پا

  . شوديتر از روز قبل مين ھشدار به ضّد قاصر آمدن ھر روز جدّ يبنابرا .)١:۴موتائوس يت

 يو برا )٧ه يآ(ابد يب يقيماندار حقيا يتا براھم يكگردد تا يبازم يعيطب يايسنده به دنيحاال نو ٧: ۶

اند با آمده ۵و  ۴ات يه در آك ياتكبر. ن مرتبط شده استيموارد، شخص با زم يدر ھر دو. )٨ه يآ(ارتداد 

افت يات را دركه بركد يگويسخن م يشخص يياز جواب نھا ياھيمحصول گ. اندسه شدهيرومند مقايباران ن

  . ا لعنتيابد يت بكه بركدارد  ين بستگيمم طين به تصميا. رده استك

اند و يرويو ميكخورد و نباتات نيافتد را ميه بارھا بر آن مك يه بارانكاست  ينيمانند زم يقيماندار حقيا

  . ابدييت مكاز خدا بر
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ن يه اكاند يرويجز خار و خس نم يزيچ يشده، ول ياريآب يه آنھم بخوبكاست  ينيارتداد مانند زم ٨: ۶

ارزش يب ينين زميچن. انديرويو نميكھرگز نباتات ن يند ولكيافت مين باران را درين زميا. مره گناه استث

  . ن سوخته شدن استين زميسرنوشت ا. وم شده استكن محين زميا. است

ف يتوص يات قبليه در آك ينيدھند مرتديه نشان مكوجود دارند  يدو نشانه قو ١٠و  ٩ات يدر آ ۶:٩

سنده به ين، نويدر بحث در مورد مرتد. شوديده مير ديدر ضما يناگھان يريغي، تاوالً . اندمانان بودهيايشدند ب

  .ندكيم استفاده »شما«ر يدھد، از ضميرا مخاطب قرار م يقيمانداران حقيه اكحاال . ردكياشاره م »شانيا«

زان در حق شما يعز ياما ا«: ديگويمانداران مياو در سخن گفتن به ا. تر استواضح ين نشانه حتيدوم

 ٨و  ۶-۴ات يه در آك ييزھاين چيه اكن است ياستنباط ا ».ميدارين ميين نجات را تعيو قربھتر  يزھايچ

  . ندارند ياند با نجات سازگارف شدهيتوص

مان يا. شانيعمل و محبت ا، شدنديده مين ديمقدس يدارند در زندگ ينجات سازگاره با ك يزيدو چ ۶:١٠

 يمحبت فّعاالنه برا ،است يقيت حقيحين مسيافت و اييمقدسان تجسم م يشان و زندگيويكآنھا در اعمال ن

  . دادنديادامه م يو يآنھا خدمت به قوم خدا را برا. يمانيخانواده ا

ه ك يسانك ياز مردم نوشته شده باشد؛ اسما برا يگريقشر د يد برايآيبه نظر م يه بعديدو آ ۶:١١

  . اندت قرار داشتهيھوديه به نظر در خطر بازگشت به كبودند  يسانكنھا يا. مطمئن نبوده استسنده ينو

د دارند و تا به يامل امكن ييتع يه براكرا نشان دھند  يشان ھمان جّد و جھديه اكند كي، او آرزو ماوالً 

 ييد نھايدن اميد و تا زمان رسح ثابت قدم باشنيمس يخواھد تا برايشان مياو از ا. نديانتھا آن را ظاھر نما

  . باشديت مين اثبات واقعيا. ان در آسمان ادامه دھنديحيمس

. سست شود يروحان يھا برداشتن گام يشان برايه پاھاكاھل شوند و اجازه دھند كست يبايآنھا نم ۶:١٢

  . نندكباشند اقتدا يھا ممان و صبر وارث وعدهيه به اك يقيمانداران حقيد ادامه داده از ھمه ايشان بايا

. مان و صبر شده بوديراجع به ا ١٢ه يه در آكاست  يباتيباب ششم مربوط به ترغ يانيقسمت پا ۶:١٣

  . ر شده استكمانداران ذيد ايزه و مطمئنا به عنوان اميم به عنوان انگينمونه ابراھ

ح داده و يمس يا برازش رياو ھمه چ. باشد ين است در وضع نامساعدكبه نظر مم يحيمعنا، مس يكبه 

ھوده يدش بيه امكطمئن باشد تواند ميپس چگونه او م. نده استيزش در آيھمه چ. نشان دادن ندارد يبرا يزيچ

  ست؟ين

ه او بعدا در كشد يم ييزھايه شامل ھمه چك ياشود، وعدهيافت ميم يجواب در وعده خدا به ابراھ

ه را داد، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به ه خدا آن وعدك يزمان. ديرسيح بدانھا ميشخص مس

  . خود قسم خورد
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ار را كن يا چون كهخورم، يبه ذات خود قسم م«: شوديافت مي ١٧-١۶:٢٢ش يداين وعده در پيا ١۴:۶

خدا ضمانت  »...ر سازميثكت تو را يت دھم و ذركنه تو را بري، ھر آيغ نداشتيگانه خود را دريو پسر  يردك

  . تحقّق آن مطمئن است رو اينن وعده را به انجام رساند و از يه اكند كيم

مان يا يبرا يم عمال شانسيابراھ. افتيرد؛ و وعده را كمان آورد؛ و صبر يم به خدا ايابراھ ١۵:۶

ه خدا ك ياھر وعده. استيز در دنين چيترالم خدا مطمئنك. ان نبوديدر م كيسيچ ريھ. اوردن به خدا نداشتين

  . اده است به اندازه تحقّق آن در ھمان زمان معتبر و مطمئن استد

مثال،  يبرا يقانون يھامهكدر مح. خورنديبه بزرگتر از خود قسم م ھا ، انسانيدر امور انسان ١۶:۶

آنھا از خدا درخواست  ».نكم كمكا، يپس خدا«: نندكيقت قسم خورده و سپس اضافه ميگفتن حق يشان برايا

  .قت استيند حقيگويه آنچه مكند كد ييتأ نند تاكيم

شان يه قول اكشود يم كدر طور نيا. شوديخورند قولشان معموال اثبات ميقسم م ھا ه انسانك يزمان

  . محفوظ است

ه وعده او به انجام خواھد كامال مطمئن باشند كمان داشتند يه به او اك يخواست قوم ويمخدا  ۶:١٧

ن يبنابرا.له وعده نشان دھديخواست تا عظمت خود را به وسياو م يبود، ول يافك ار او عمالكوعده آش. ديرس

  . ردكاش قسم را اضافه او به وعده

 يوعده به وعده ابد. م ھستنديمان فرزندان وفادار ابراھيه به واسطه اكھستند  يسانكن وعده ھمه يوارث

ت به يه خدا وعده ذرك يھنگام. ندكيل ميتحص مان داشته باشد آن رايس به خدا اكه ھر كنجات اشاره دارد 

 يح ناشيه از اتحاد با مسك ياتكافت و ھمه بريح يخود را در مس ييامل و نھاكن وعده تحقّق يم داد، ايابراھ

  .بوديشد شامل آن وعده ميم

ه كاست ن كرمميغ. يالم خدا و قسم وكد، نكه كيه بر آنھا تكدارد  تغييريماندار حاال دو امر بيا ۶:١٨

مان يح ايه به مسك يدھد ھمه آنانيخدا وعده م. ن دو وجود دارديتر از امنيا ايمطمئن  يزيم چينكتصور 

ماندار تا ير است؛ ايناپذن امر اجتنابيجه اينت. ندكيد مييله قسم، تأيبه وس آن راابند؛ سپس او ييآورند نجات م

  .باشد يمن ميابد ا

 يك) ١. ندكير مكان ذيحيد مسيبه ام كدن به خانه و تمسيرس يل براكھار شسنده چينو ۶مانده باب يدر باق

  . ھَنهكس يرئ يك) ۴. شرويپ يك) ٣. لنگر يك) ٢. شھر ملجا

ت به شھر ملجا كه از ھالكاند ده شدهيشكر يبه تصو يسانكھستند به عنوان  يقيمانداران حقيه اك ياول آنان

ه يه بر پاكند كير عطا ميناپذستكد شيام ن در پروازشان، خدا به آنھاشايق ايتشو يبرا. شونديبرده م يآسمان

  . باشديو قسمش م يالم وك
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ه كن ياز ا يآگاھ. جان ما يباشد برايم يد مثل لنگرين اميا يزندگ يھا يو سخت ھا در طوفان ۶:١٩

 يھا از غرق شدن در موجن اآلن واقع شده است ما را يه انگار ھمكمطمئن است  ياافتن ما به اندازهيجالل 

. يگاه مقدس آسمانيه در جاكافتد؛ بلين جھان نميروان ا يھا لنگر در شن. ندكيحفظ م يديو ناام كش يوحش

باشد درست چنانچه يمن ميد ما در درون حجاب خدا ايه امكن است يد ما لنگر است، مفھومش ايه امك از آنجا

  . م بوديخواھ زيم لنگرمان در آنجاست خودمان نيمطمئن ھست

امل كحضور او در آنجا ورود . ان مقدس وارد شدكما به درون م يشرويز به عنوان پين يسيع ۶:٢٠

ن درست به اندازه يزم يماندار روين ايتره سادهكن يگفتن ا. ندكين ميتعلق دارند را تضم ه به اوك يسانك

  .ستيچ وجه اغراق نيه ھم و مطمئن دارد بكمح يگاھيه اآلن در آسمان ھستند جاك ينيمقدس

  :سدينويم (Anderson-Berry) يبر اندرسون

ن عبارت يا. شوديده نميد ديدر عھد جد يگريد يچ جايشرو ترجمه شده است در ھيه پك يالمهك« 
ان كنده به ميَھنه فقط به عنوان نماكس يرئ چون كهان قرار نداشته، يعبارت ھرگز در نظام الو

شرو ما يپ يول ».توانست دنبال او بروديس نمكچيه ھكشد يوارد م يجائاو به . شديمقدس وارد م
نده ما را در آنجا يورود آ) ١شرو ياو به عنوان پ. م بوديز خواھيه ھر جا باشد ما نكقول داده است 
و به قومش در ھنگام ورود ) ٣دھد، يراث پرجالل آسمان را به ما ميم) ٢رد، كاعالن خواھد 
  . دھديشان را در مقابل عظمت آسمان قرار ميو اد يگويخوش آمد م

د يھَنه گردكس يصدق، رئكيخداوند ما بر رتبه مل. ھَنه استكس يد جاودان رئيدن به اميل رسكن شيچھارم

له يدرست چنانچه ما مطمئنا با خدا به وس. ندكيما را ضمانت م ياو محافظت ابد يھانت ابدك. تا ابداآلباد

 افتيم ياھن به دست راست خدا نجات خواھكات او قطعا به عنوان يله حيم، به وسيادهمرگ او مصالحه داده ش

  .)١٠:۵ان يروم(

ه در ك يده است به ما موضوعيھَنه گردكس يصدق، رئكيه بر رتبه ملك يسيع يعنين مطالب يعنوان ا

حاال او . ندكيم يادآوري ز زده بود رايسنده بر ھشدار به ضّد ارتداد گرينو ي كهزمان يعنيقطع شده بود  ۵:١٠

او . رديرا از سر بگ يھانت ھارونكح نسبت به يھانت مسك ينه خود را در مورد برتريه زمكآماده است 

  . گردديبازم ياستادانه به بحث اصل

و سپس  )٢٠-١٨:١۴ش يدايپ(خ بشر ظاھر شد يدر تار يه به طور جزئكبود  ير مبھميكصدق پكيمل ١:٧

باز ھم  يطوالن يدوره زمان يكپس از  .)۴:١١٠مزمور ( له داود برده شدين نام به وسيد اقرنھا بع. د شديناپد

 يكب داده است تا يترت ياو را طور يات زندگيخدا جزئ: است يز قطعيچ يك. ان ظاھر شديتاب عبرانكدر 

  .ح باشديمس يسيخداوند ع يبرا ينمونه عال

شده است  يادآوريسپس به . ميراجع به او را دار يخيق تاريحقا يه اول باب ھفتم ما بعضين سه آيدر ا

ن يا. قومش بوده است يو روحان ياسياو رھبر س. اھنكت خود ھم پادشاه بوده است و ھم ياو در شخص هك

ار سلطنت كه انسان گناھك يزمان. نباشد ياو جدائ يويو دن ين مقام روحانيه بكت خدا بوده اس يالبته الگو
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ه كن است كند ممكيح با عدالت سلطنت ميه مسك يفقط زمان. ردكت را جدا كسا و ممليلكند الزم است تا كيم

  .)١٧، ١:٣٢ا ياشع( شوند يكيبا ھم ن دو يا

ت كبر يرده و به وكرد، او را استقبال كيمراجعت م كست دادن ملوكم از شيه ابراھك يصدق زمانكيمل

م ھرگز يتوانستيم، نميق را داشتيمقدس عھد عت يھانوشتهاگر ما فقط . آمده است ٧ه ين عمل در آينمونه ا. داد

  . مينكدا يربط دست پيات به نظر بين جزئيبه ا

ات يآدن به يد تا رسيما دوباره با. داد يكز ده ياھن اسرارآمكن پادشاه و يمت جنگ به ايم از غنيابراھ ٢:٧

   .مياموزيم را بيابراھ يكده  يم تا مفھوم مخفينكصبر  ١٠- ٨، ۶، ۴

- يصدق و لقب او مكيما راجع به نام مل. باشديت او ميننده شخصكان يتاب مقدس، نام شخص بكدر 

  . يپادشاه سالمت يعنيه ك )ميسال كمل( يپادشاه عدالت و لقب و يعنينام او : ميآموز

شد ه اول عدالت وجود داشته باكنيبدون ا. يه عدالت اول عنوان شده است و سپس سالمتكمفھوم نبوده يب

  . داشت يتوان سالمتينم

. اندردهكبا ھم مالقات  يرحمت و راست«: بيصل يبر رو. مينيبيح ميار مسكن را واضحا در يما ا

ه خدا بر كرا  ينجات دھنده ھمه عدالت چون كه .)١٠:٨۵مزمور ( »انددهيگر را بوسيديك يعدالت و سالمت

  . ميداشته باش يم با خدا سالمتيتوانيد به اجرا درآورد ما ميطلب يضّد گناھانمان م

خ تولد و ينامه و تارم او پدر و مادر و نسبيخوانيه مك شوديتر مدهيچيپ يصدق زمانكيمل معماي ٣:٧

شخص  يكه او كم ينك يريگجهينت طور نيد ايم، باينكن جمالت را از متن خود جدا ياگر ما ا. است مرگ نداشته

  . مخلوق خاص خدا بوده است يكا ين آمده بوده يبه زمگر ياره ديس يكا از يبوده  يآسمان

سنده ينو. ھانت استكموضوع . ن جمالت در متن خودشان استين مطلب قرار دادن ايا كد دريلك يول

او  يھانت ھارونكشخص در  يكط بودن يواجد شرا يبرا. دھديسه انجام ميصدق و ھارون مقاكين مليدارد ب

. ن شرط بوديترتينامه حائز اھمنسب. بوديآمده و از خانواده ھارون م ايبه دن يست از سبط الويبايم

  . رفتيپذيت او در زمان تولدش شروع شده و با مرگش خاتمه مين صالحيھمچن

خدا او . ديرسياھن نمكاھنان به رتبه كله تولد از خانواده ياو به وس. بود متفاوتار يصدق بسكيھانت ملك

از  يچ ناميشد، ھيھانت او مربوط مكه به ك يتا جائ. اھن مسح نموده بودكعنوان  ده و بهيبرگز يرا به سادگ

به ه ك ينداشت و تا جائ يتيچ اھمين امر ھيدر مورد او، ا. ما ثبت نشده است ينامه او براپدر و مادر و نسب

  . ت او ادامه داردھانكن يا مرگ او نشده است؛ بنابرايبه تولد  ياچ اشارهيشود، ھيھا مربوط مثبت نوشته

افته و ھرگز نمرده ينداشته و ھرگز تولد ن يچ پدر و مادريصدق ھكيه ملكم ينك يريگجهينطور نتيد ايما نبا

 يچ آماريشود، ھ-يھانت او مربوط مكه به ك ين است تا آنجائينجا ايم در ايتعل. باشدينم يته اصلكن نيا. است

  . نداشته است ياھن به آنھا بستگكعنوان واجب نبوده تا ثبت گردد، چون خدمت او به 
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اھن كشده،  هندواه پسر خيه به شبكدھند، بليم ميبه اشتباه تعل يبعض چون كهاو پسر خدا نبوده است، 

  . مانديم يدائم

ن يسه بحث در اثبات ا. را نشان دھد يھانت ھارونكصدق به كيھانت ملك يخواھد برتريسنده ميحاال نو

 ينيگزيه صورت گرفت و جاك يتغييرت؛ بحث راجع به كو بر يكث راجع به ده بح: مطلب وجود دارد

  . صدقكيھانت ملكبودن  يشد؛ و بحث راجع به جاودان يھانت ھارونك

شود يرمعمول شروع ميغ يحرف ندا يكن بحث با يا. مين بحث را شاھد ھستيما اول ١٠- ۴ات يدر آ ٧:۴

يك م به او ده ين غنايز از بھتريارخ نيم پاتريابراھ يحت. ق بنگردصدكيخواھد تا به عظمت مليه از خواننده مك

خواھد يسنده مينجا نويان بوده است، در اين ستارگان آسمان عبرانياز بزرگتر يكيم يه ابراھك از آنجا. داد

  . تر از او بوده استميعظ ياستاره يحت صدقكيه ملكنشان دھد 

 يكعت ده يم به حسب شركه از حكم داشتند كشان حيشود، ايمربوط م يالواھنان كه به ك يتا جائ ٧:۵

  . مانيگردد، پدر ايم بازمياھنان به ابراھكاصل و نسب و ھم قوم و ھم . رنديبگ

. رمعمول بوديرمرسوم و غيمعامله غ يكن يگرفت، ا يكم، ده يصدق از ابراھكيه ملك يوقت يول ٧:۶

با قوم  يه نسبتكداد  يكده  يسكخاست، و به يعود از آن برمح مويه مسكخوانده شده بود  يم پدر قوميابراھ

  . ديپر ينژادصدق از مانعكيھانت ملك. ده نداشتيبرگز

م از يباد ابراھ كمبار«: او گفت. ت دادكم را بريصدق ابراھكيه ملكن است يگر اير ديقت چشمگيحق يك

  .)٢٠، ١٩:١۴ش يدايپ( »نيآسمان و زم ك، ماليتعال يجانب خدا

-يت مكتر را بركوچكه بزرگتر، كاست  طور نيدھد، ايت مكرا بر يگري، انسان ديه انسانك يوقت ٧:٧

گاه در يرتر بودن جايحق يه به سادگكست؛ بلين يا اخالقي يتيچگونه حقارت شخصين نشان دھنده ھيا. دھد

  . نجا مطرح استيا

نژاد را يھوديالعمل خوانندگان سكم عينك يد سعيم بايخوانيرا م يقيعھد عت يھا ن بحثيه ما اك ينيدر ح

قتا ياند و حقنھادهيخود حرمت م ين قھرمانان ملّ ياز بزرگتر يكيم به عنوان يشه به ابراھيآنھا ھم. مينكمجسم 

رش را كفقط ف. از او برتر بوده است يھوديرياھن غك يكه كآموزند يحاال آنھا م يول. بوده است طور نيھم ا

  . رده بودندكچوقت به آن توجه نيھ يشان بوده وليتاب مقدس اكشه در ين امر ھميا! دينكب

 ين مداوم برايجانش يك. بودند يه ُمردنكشد يمگرفته  يسانكله يبه وس يكده  يھانت ھارونكدر  ٨:٧

در مورد . ردكينمود، و سپس عبور مينسل خود را خدمت م اھنكھر  ي كهاھنان وجود داشت، به طورك

 يل و ابديه اصكباشد  يھانتكانگر يتواند نماياو م رو ايناز . از مرگ وجود ندارد ياشانهچ نيصدق ھكيمل

  . است
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سر  يه الوك ياز آنجائ. گرفت ياز الو آن را يم به طور مجازياز ابراھ يكصدق با گرفتن ده كيمل ٩:٧

 ين نشان دھنده برترياد و اد يكصدق ده كيبه مل يھانت ھارونكه كفھماند ين امر به ما ميله خود بود، ايقب

  . صدق استكيمل

 يسكم عمال ي، ابراھداد؟ خوب، اوالً  يكصدق ده كيبه مل يه الوكتوان گفت يم يچه حساب يرو ١٠:٧

م يدر ُصلب ابراھ يامده بود، وليا نيھنوز به دن ياگر چه الو. بود ياو پدر جّد الو. را پرداخت يكه ده كبود 

ٌ يابراھ. ارخ به جھان وارد شوديم پاتريه از ابراھكرقم زده شده بود  طور نيسرنوشتش ا يعنيبود،  به  م واقعا

ه از او ظاھر ك يھانتك، و ين الويبنابرا. داد يكصدق ده كيش عمل نمود و به ملينده ھمه اعقاب خويعنوان نما

  . ھانت به خود اختصاص دادكرتبه دوم را درصدق كيشد پس از مل

صدق بر ھارون را شاھد كيھانت ملك ينشان دادن برتر ين بحث برايومما د ٢٠-١١ات يدر آ ١١:٧

ان قرار گرفته يھانت الوك يح به جايھانت مسك. ھانت عوض شده استكه كاست  ين مبنين بحث بر ايا. ميھست

  .ديرسيامل خود مكو  ييبه مقصود نھا يرد اگر مورد اوليه صورت بگكنداشت  ين امر لزوميا. است

گناھان ھرگز برداشته نشدند و پرستندگان ھرگز . مال حاصل نشدك يھانت الوكه از كت ن اسيقت ايحق

  . نبود ييھانت نھاكعطا شد و  يعت موسيھانت تحت شرك. دا ننمودنديارامش وجدان پ

ھانت او بر رتبه ھارون كامل حاال آمده و كاھن ك. نجا عنوان شده استيھانت در اكاز  يگرينوع د

  . صدقكيرتبه مل ياه در وركست؛ بلين

ه يه بر پاك يعتيّل نظام شركه كرساند يجه مين نتيرده است ما را به اك تغييرھانت كه كقت ين حقيا ١٢:٧

است  يناقوس يمانند صدا! است يار اساسياعالن بس يكن يا. رده استك تغييرز يھانت قرار گرفته بود نكآن 

  . ميستيعت نير شريگر زيما د. سازديمد مبّدل يرا به جد يميام قدكاحه نواخته شده و ك

تعلّق  يبه سبط يسيه خداوند عكقت ين حقياست بر ا يرخ داده شھادت يتغييرعت يه در شركنيا ١٣:٧

  . عت ممنوع بوديگرفت بر طبق شريصورت مان يله الويه به وسك يھانتكف يه انجام وظاكدارد 

ھانت فرا كھودا به يس را از سبط كچيھرگز ھ يوسعت ميشر. ا آمديھودا به دنيخداوند ما از سبط  ٧:١۴

  . رده استك تغييرعت يشر چون كهن است؟ كن امر چگونه مميا. اھن استك يك يسيع يول. نخوانده بود

به مثال . رخ داده است يليھانت تبدكعت يند در شركه ثابت كدارد  يشتريب كسنده مدارينو ٧:١۵

  . است متفاوتار يت فرزندان ھارون بسيت او با صالحيالحظھور نموده است و ص يگرياھن دكصدق كيمل

آنھا . شدنديط ميشان واجد شرايعت راجع به نسل بشريله تحقق مطالبات شريبه وس ياھن الوك ٧:١۶

  .بودنديھودا ھارون ميا آمده و از خانواده يبه دن يست از سبط الويبا يم

انش يپايب ياھن نمود زندگك يكط يصدق واجد شراكياھن به مثال ملكخداوند را به عنوان  يزيچه چ يول

  .ندكيست ميابد ز ياو برا. يو شخص يه قدرت ذاتكست؛ بلينامه مطرح ننجا مسئلة نسبيدر ا. است
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ح موعود اشاره يھانت مسكه داود به ك يشود، در جائيثابت م ۴:١١٠له مزمور ين امر به وسيا ١٧:٧

خدمتاو . باشديلمه تا ابد مك يد بر روكينجا تأيدر ا ».صدقكير رتبه ملب ياھن ھستكتو تا به ابد «. ندكيم

  . او تا به ابد ادامه دارد يشود، چون زندگيھرگز متوقف نم

  . ده آن منسوخ شديضعف و عدم فا به خاطررا نسب نمود  يھانت ھارونكه ك يعتيشر ١٨:٧

ن يا ايده بود؟ آيفايف و بيضع يمعت در چه مفھويشر. ح منسوخ شديله ظھور مسيعت به وسين شريا

ند؟ جواب كده عطا يفايضعف و ب يدارا يزيتوانست چيا خدا ميله خود خدا عطا نشده بود؟ آيعت به وسيشر

ننده آمدن كا يعت مھين شريا. ندكرا نسب  ييھانت نھاكعت ين شريه اكه خدا ھرگز قصد نداشت كن است يا

ناقص بود از  يريبود و تصو يموقت يھانت ھارونكو  يعت موسوين شريا. آل خدا بوددهيھانت اكاھن و ك

  . شديامل ظاھر مكد به طور يان بايه در پاكآنچه 

قوم . ردكامل نكز را يچ چيه ھكده بود يفايف و بيز ضعين مفھوم نين در ايعت ھمچنين شريا ١٩:٧

ادآور ي يكان خدا و انسان يم مين فاصله عظيا. ان اقدس وارد شوندكھرگز قادر نبودند به حضور خدا در م

  . شه حل و فصل نشده بوديھم يبار و برا يكگناه ھنز ه مسئله كن امر بود ياز ا يشگيھم

وتر خود خداوند يكد نين اميا. م ظاھر شده استيجوئيه ما به آن به خدا تقّرب مكوتر يكد نيحاال ام يول

  . دارند يامال دسترسكند در ھر لحظه به حضور خدا دشان داريرا به عنوان تنھا ام يو ي كهاست؛ آنان يسيع

ه در كد يم دين حاال خواھيه ھمچنكد آمده است؛ بليھانت پدك عت ويدر شر يتغييره كن فقط ينه ا ٢٠:٧

ح يھانت مسكل حوِل محوِر قسم خدا در ارتباط با ينجا داليدر ا. رخ نموده است يتغييرز ياس نيروش ق

-يم (Rainsbury) ينزبرير. باشديم ير و ابديناپذتغييره كاست  يزيچ يمعرفقسم نشان دھنده . چرخند يم

ت خداوندمان ھانكبودن  يمال و ابدكو  يتواند سودمنديقادر مطلق نم يمتر از قسم خداكز يچ چيھ«: ديگو

  ».ندكن يرا تضم يسيع

بود و نه يبودن م يقتشان مستلزم مويھانت اكن يبنابرا. شدنديبدوِن قسم مسح م ياھنان ھارونك ٢١:٧

  . بادوام

در مزمور  املكل قسم به طور كش. دياھن نامك يكقسم خطاب قرار داد و او را  يكح را با يخدا مس يول

بر رتبه  يھست ياھن ابدكه تو كاراده نخواھد داد  تغييرخداوند قسم خورد و «: شوديافت مي ١١٠:۴

 :ديگويم (Henderson) ھندرسون ».صدقكيمل

عت او قرار ير طبيناپذتغييرح و صفات يت مسيمأموره ياش را بر پايپادشاھ يابد يھاتيواقعدا خ 
 تغييرنھا ھرگز يس اكبرع يول. توانستيم د ھميھانت جدكابند، ي تغييرتوانستند ياگر آنھا م. داد

  . ردكنخواھند 

از عھد  يقسمت يرونھانت ھاك. ديضامن آن گرد يسيه عك يوتر است آن عھديكن قدر نيبه ھم ٢٢:٧

  . افتنديستاده و با ھم ميھانت با ھم اكعھد و . د استيح مربوط به عھد جديسھانت مك. بود يميقد
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 يسيه خداوند عكخواھد بست  يھودا در زمانيل و يه خدا با خانه اسرائكاست  يضيد عھد فيعھد جد

د لّذت يات عھد جدكبر ياز بعض يمروزمانداران ايا .)٣۴، ٣٣:٣١ا يارم( ن استوار سازديوتش را بر زمكمل

ا شده و به يل دوباره احيه اسرائك ين عھد صورت نخواھد گرفت مگر در زمانيامل اكتحقق  يبرند وليم

  .ابندينجات  يطور قوم

له مرگ، دفن شدن ياو به وس. باشديه او خودش ضمانت مكد است ين مفھوم ضامن عھد جديدر ا يسيع

ز يان او نيپايھانت بك. ا نموديند مھكتوانست عھد خود را استوار يه آن ميدا بر پاه خكرا  يامش عدالتيو ق

  . باشديعھد م يھا ر دورانيناپذضرورتا مربوط به تحقق اجتناب

  .ميرسيم يھانت وكصدق و كيمل ين بحث راجع به برترين و آخريحاال ما به سوم ٢٣:٧

اند و خ قوم وجود داشتهيھَنه در تاركس يه چھل و چھار رئكگفته شده . بودند ياريل عده بسياھنان اسرائك

 چون كهشد، يدست به دست عوض م يان منصب به طور دورهيا. اندز بودهين يگريشمار دين بياھنكالبته 

  .ر بوديناپذشان اجتنابيمرگ ا

انت او ھرگز ھك.ندكيست ميوجود ندارد، چون او تا به ابد ز يستكچ شيح، ھيھانت مسكدر مورد  ٧:٢۴

اشتباه ير و بيناپذتغييرھانت كن يا. ار او وجود نداردكدر روند  يچ توقفيشود و ھيمنتقل نم يگريبه شخص د

  . است

ت ينھايند، نجات بيآينزد خدا م يله ويه به وسكرا  يباشد آنانيچون او دائما زنده است، قادر م ٧:٢۵

از مجازات گناه اران كار او در نجات گناھكه به كم ينكيم كن مفھوم دريات را در اين آياصوال ا ما. بخشد

نقش او به . ديگوين از قدرت گناه سخن ميح در نجات مقدسيار مسكسنده عمال دارد از ينو يند ولكياشاره م

 يت ابديامن. ندكيد نميمانداران را تھديبا وجود او ا يچ خطريھ. ستياھن نكمتر از نقش كعنوان نجات دھنده 

حضور  چون كهابد نجات بخشد  يشان را براياو قادر تا ا. ن شده استياو تضم يشان به خاطر شفاعت ابديا

  . تواند متوقف شوديله مرگ نميبه دست راست خدا ھرگز به وس يو خدمت و

او در . باشديم يت ويشخص يل برترين به دليھانت ھارون است و اكح برتز از يھانت مسك ٧:٢۶

ت و صفات خود يو در شخصا. آزار استيب ھا او در ارتباط با انسان. حضور خدا قدّوس استگاه خود در يجا

بلندتر و در  ھا او از آسمان. باشدياران جدا مكخود به دست راست خدا از گناھ ياو در زندگ. باشد يب ميعيب

  .است ستهيما شا يبرا ياھَنهكس ين رئيچن. باشدين مكسا يوه و جالل ابدكش

 يبار برا يكروزانه بگذارند؛ او  يھا ياز ندارد تا قربانياھن اعظم ما نك، ياھنان الوكبرخالف  ٢٧:٧

. گناه استيامال بكاو  چون كهبگذارند  يش قربانيخو يگناھان ياز ندارد براياو ن. ار را انجام دادكن يشه ايھم

ه او خودش كن است يباشد، ايم فاوتمت ياھنان معمولكآن نسبت به  يه او بر مبنك يآورق شگفتين طريسوم
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-يز و بيانگشگفت يسيض عيف. ردكم يتقد ياھن خودش را به عنوان قربانك. نمود يگناھان قوم قربان يرا برا

  !ر استينظ

ننده كف بودند و شيآنھا ضع. امل نبودندك يتيه از لحاظ شخصكند كين مييرا تع ياھنانكعت يشر ٢٨:٧

تا  يه پسر وكان آمد و اعالن نمود يبه معت يقسم خدا پس از شر. مقّدس بودند چون فقط بنا به آداب و سنتّ 

  .نقل قول شده است ۴:١١٠ه از مزمور كاشاره شد  ٢١ه ين قسم در آيبه ا. امل شده استكابداآلباد 

 خود را به يجا يھانت انسانك. ه قبال به آنھا اشاره شده استكه وجود دارند ين آيدر ا يام لحظهيمفاھ

شدن دوران عھد  يپس از سپر ھا ه انسانكپس چقدر احمقانه خواھد بود . داده است يو آسمان يھانت ابدك

  !اھن اعظم ما زنده استك ي كهآن را برپا دارند در حال يھانتكق، نظام يعت

  )٨باب ( ح نسبت به خدمت ھارونيخدمت مس يبرتر )ب

ل يبه دل ين برتريا. نشان داده شده است ح بر خدمت ھارونيخدمت مس ي، برتريات بعديدر آ ١:٨

- ٧ات يآ(باشد يعھد برتر م يكو در ارتباط با  )۵-١ات يآ(ح است يگاه مقّدس مسيمحل خدمت و جا يبرتر

١٣( .  

ه يه قضكند؛ بلكيه گفته است خالصه نمكاو آنچه را . رسديبحث خود م يته اصلكسنده حاال به نينو

  . ندكيبوده است را عنوان من رساله مّدنظرش يه در اك ياصل

ن يا. وجود دارد ياروزمندانهيپ يندا »ما ھست يبرا«لمات كدر . ھست ياھَنهكس ين رئيما چن يبرا

م؛ يمه داريما خ«: گفتنديت ميحيمسه ياول يه در روزھاك يھودينندگان كسرزنش  يھستند برا يلمات جوابك

جواب مطمئن  ».ميبا داريز يھام؛ ما جامهيل داريكم؛ ما ھيدار م؛ ما مراسميدار ھا يم؛ ما قربانيھانت داركما 

ح را؛ يما مس يد وليما تحقّق آنھا را؛ شما مراسم را دار يد، وليھا را دارهيبله شما سا«: ن استيمانداران ايا

ه ا نشستيبركبه دست راست تخت  ھا ھَنه ما در آسمانكس يما خود شخص را؛ و رئ يد ولير را داريشما تصاو

دام ھرگز كچيار تمام شده خود بر آنجا ننشسته است و ھكه يھرگز بر پا يگرياھن اعظم دكس كچيھ. است

  ».را به خود اختصاص نداده است يگاه حرمت و قدرتين جايچن

ه در واقع كاست  يقيمه حقين خيا. ندكيان مقّدس آسمان به قومش خدمت مكو م يمه آسمانياو در خ ٢:٨

مه يرا خداوند برپا نمود، درست چنانچه خ يقيمه حقيخ. انگر آن باشديآن ساخته شد تا نما ياز رو ينيمه زميخ

  . داد ھا را خود خداوند به انسان ينيزم

قوم را بگذراند،  يھا يا و قربانيه ھداكن است ياھن اعظم اكن وظائف يترياز اساس يكيه ك از آنجا ٣:٨

  . دار را انجام دھكنيد ايز باياھن اعظم ما نك
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ه كبودند  ييايھدا ھا يقربان. شونديم ميه به حضور خدا تقدك ييزھايھمه چ ياست برا يا اصطالحيھدا

م جواب داده ين سوال تا باب نھم به طور مستقيم نمود؟ ايتقد يزيح چه چيمس. شديم يقربان يوانيدر آنھا ح

  .شود ينم

ه كشود يادآور ميبه ما  يز زده و به سادگيرم نمود گيتقد يزيح چه چيه مسكن سوال ين سوال از ايا ٨:۴

ھودا يخداوند ما از سبط . بوديل نميكا ھيمه يا در خيم ھدايتقد يط برايماند واجد شراين مياگر او بر زم

ن يان اقدس زمكط خدمت در ميل او واجد شراين دليبه ھم. ا از خانواده ھاروني يبرخاست و نه از سبط الو

ن يد اي، با)دينكنگاه  ۴۵:١٩به لوقا ( ل وارد شديكبه ھ يسيه عكم يخوانيل ميا در اناجه مك يزمان. باشد ينم

  . ان مقدسكا مياقداس وارد شد و نه به درون قدس اقداس  ان قدسكه او فقط به مكم يرا بفھم

ن اعظم اھكفه ين بود وظيه در زمك يح ھنگاميا مسيه آكزد يانگيما برم ين سوال را براين امر ايالبته ا

وجود  ۴ه يدر آ ياتهكنرد؟ كار را آغاز كن ياه كن فقط پس از صعودش بود يا ايانجام داد  يلكرا به ھر ش

ن ين امر بديا يول. م نبوديل اورشليكط خدمت در ھيواجد شرا ياھن الوك يكه او به عنوان كن است يدارد، ا

 يك يدعا ٧وحنا ياو در  يدعاباالخره، . دھد صدق را انجامكيھانت ملكتوانست وظائف يه او نمكست يمعنا ن

عمل  يكه مطمئنا كامل بر جلجتا بود ك يقربان يكم نمود يه به خدا تقدكخودش  ياھن اعظم است و قربانك

  ).١٧:٢ ك.نيز ر( ي بودھانتك

ه كم شده بود يترس يطرح آن طور. بود يان اقدس آسمانكن ساخته شد، نمونه ميه بر زمك يامهيخ ٨:۵

 يبارگاه قرار داشت و سپس مذبح قربان يرونياول دِر ب. شوند يكعھد خدا بتوانند در پرستش به او نزد قوم

ه ك ين جائيترھَنه به مقدسكس يان مقدس شده و رئكاھنان وارد مكپس از آن . و پس از آن حوضچه يسوحتن

  . شديشد وارد ميخود به خدا در آن مجسم م

وه كرا در  يخدا موس ي كهزمان. ه بودينمونه و سا يكن فقط يا. دس نبودان اقكم ييمه ھرگز ھدف نھايخ

ن يا. مه را بسازديست خيبايم يه بر طبق آن موسكنشان داد  ياركمه را بسازد، به او برنامه ينا خواند تا خيس

  . و برتر ي، آسمانيت روحانيواقع يكبود از  ياالگو نمونه

د وسوسه شوند يه شاكرا  يسانك يھا تا ذھن يورزد؟ به سادگيد مكيتأن حد ين امر تا ايسنده بر ايچرا نو

ھا هيه اصل را با ساكن خطر قرار داشتند يشان در معرض ايا. ر قرار دھديت بازگردند را تحت تأثيھوديو به 

 .اصل بروند يھا به سوهيست از سايبايه مك ينند، در حالكعوض 

م يه تعلين آين ايبنابرا. ھستند يت آسمانيواقع يھا ق نمونهيد عته رسوم عھكدھد يم ميواضحا تعل ۵ه يآ

  . بخشديم مكيتاب مقدس تحكرا در  يشناسنمونه

  .دھديل مكان اقدس و بحث عھد برتر را شكم ين موضوع برتريب يه تحولين آيا ٨:۶
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 يميد او از عھد قده عھكبرتر بود، چنان ياھنان ھارونكح از خدمت يخدمتمس. سه وجوددارديمقا يك، اوالً 

  . برتر بود

 ً   . وتر مرتب استيكن يھابر وعده چون كهوتر است يكن عھد نيا: لش داده شده استي، دلدوما

او ارزش خون خودش را . وان رايح يكرد و نه كم ياو خودش را تقد. ت برتر استينھايح بيخدمت مس

مانداران ياو به ا. ه فقط آنھا را پوشش دھدكنيه ااو گناھان را برداشت، ن. ھارد و نه خون بزھا و برهّ كحاضر 

رد تا به حضور خدا وارد كما باز  ياو راه راه برا. ساالنه گناھان يادآوري يكرد، و نه كامل عطا ك يوجدان

  . فاصله دور يكم و نه در يشو

ند و كبنا  يستد تا پلياين خدا و انسان ميمتوسط ب يكاو به عنوان . ز ھستيوتر نيكاو متوسط عھد ن

  : ندكيسه ميعھدھا را مختصرا مقا (Griffith Thomas)توماس گريفيت . ما را از خدا بردارد يگانگيب

است  ي، جھانياست و نه جسمان ي، روحانيطاست و نه شر يقطع چون كهوتر است يكن عھد نيا
  . ينه ظاھراست و  ي، باطنياست و نه قوم ياست و نه وابسته به زمان، شخص ي، ابديو نه محلّ 

ات را به شرط كعت بريعھد شر. وتر مرتب استيكن يھابر وعده چون كهوتر است يكن ين عھديا

 ييتوانا ين عھد طالب عدالت بود وليا. ردكيد ميآن وعده را تھد يا نااطاعتيمرگ  يداد ولياطاعت وعده م

  . ردكيسب آن را عطا نمك

. ه وجود نداردكدھد ينسبت م ييعھد عدالت را در جا نيا. باشديض مياز ف يرشرطيغ يد عھديعھد جد

 يد و وقتينمايز ميانجام آن تجھ يز برايشان را نينند و اكست يه عادالنه زكدھد يم ميتعل ھا ن عھد به انسانيا

  . دھديشان پاداش ميآورند به ايشان آن را به اجرا درميا

ھرگز . ن انسان و خدا موفق نبوديآل بدهيابطه اجاد ريدر ا يعنين يه اكامل نبود كآن عھد اول  ٧:٨

. نموديح مين عھد انسان را آماده آمدن مسيه اكباشد؛ بل يابد يه عھدكن نبود يعت ايمقصود خدا از دامن شر

  . آل نبوده استدهيه عھد اول اك دھدين بعدا داده شد نشان ميه عھد دومكقت ين حقيا

 »ويكم مقدس و عادل و نكعت مقدس است و حيخالصه شر«: ل عمال با خود عھد اول نبودكمش ٨:٨

ردن كار ك يبرا يفيعت وسائل ضعيشان داده شده بود؛ شريه آن عھد بدكبود  يل با قومكمش )١٢:٧ان يروم(

او عھد را مالمت  ....ديگويرده، مكشان را مالمت يه اكچنان: نجا عنوان شده استين امر در ايا. با آنھا داشت

و از  )٧:٢۴؛ ٨:١٩ال يحزق( اطاعت بود يبرا ھا ه وعده انسانيعھد اول بر پا. ه قوم عھد راكلند؛ بكينم

ه خدا قبول كباشد يش ميا انتھايد و شرط از ابتدا يقيعھد ب يكد يعھد جد. نبود يسرنوشت آن عھد ابد رو اين

  . د استين قّوت عھد جديانجام دھد؛ ا آن رارده ك
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ان، خدا يھوديمقدس  يھاه در نوشتهكدھد يرده و نشان مكنقل قول  ٣۴-٣١:٣١ا يسنده حاال از ارمينو

و موفق بود، پس  يافكھنه كاگر عھد . چرخديلمه تازه مكّل بحث حوِل ك. را داده بوده است ياوعده عھد تازه

  شود؟ يم يتازه معرف يچرا عھد

. ردكتازه استوار خواھد  يودا عھدھيل و خاندان يه با خاندان اسرائكدھد يخدا واضحا وعده م يول

امل كبه طور  يوعده زمانن يا. سايلكار دارد و نه كل سر و يچنانچه قبال نشان داده شد، عھد تازه با قوم اسرائ

ات عھد به كاز بر يان بعضين ميدر ا .سلطنت بازگردد و قومش را برھاند يح برايه مسكرسد  يبه تحقق م

: داد گفتيجام شراب را به شاگردانش مه نجات دھنده ك ين زمانيبنابرا. ند شدافت خواھيمانداران دريله ايوس

ان ياول قرنت( »ديمن بنوش يادگاريد به ينوشين را ميه اك يھنگام. د است در خون منين عھد جديا«

٢۵:١١(.  

  : ندكين طور نقل قول ميا (Henderson)ھندرسون 

ما . مينكيسه ميامروز مقا يروحان يسايلك يحيتلو ل و به طورياسرائ تغييرن ين ما بيو بنابرا«
 يشتر آن برايشتر و بيتجسم ب يم، وليبريد لّذت ميات عھد جدكالقدس و برحاال از قدرت روح

  ».افته استيوعده خدا ھنوز تجسم نل بر طبق ياسرائ

شان يه از اكن سبت يشان در حيه او با اكنبود  يد ھمانند عھديه عھد جدكخدا واضحا وعده داده بود  ٩:٨

د يشا يد وليگويباشند؟ او نم متفاوتتوانند ين دو عھد چگونه ميا. رون آوردينمود و از مصر ب يريدستگ

شان يد من ايگويپس خداوند م. در عھد من ثابت نماندند شانيه اكرا يه باشد، زين آيدر ا يحيجواب به طور تلو

خدا . اطاعت قوم بودن عھد خواستار يط بود؛ ايشر چون كهست روبرو شد، كعت با شيعھد شر. را واگذاردم

به  ي كهست عھد تا جائكان شكض بود، از ھر گونه اميعھد ف يعنيبود  يرشرطيه غكد يله عھد جديبه وس

ند، كتواند اشتباه يدارد و او نم يض او تنھا به خودش بستگينمود و چون ف يريشد جلوگيخودش مربوط م

  . خورد ست نخواھدكن عھد شيا

ا يارم يه در متن عبرك يلماتك. ديگويمسخن  ياشهير تغيير يكا آمده است از يه از ارمك ينقل قول

 طور نيا ايتر ارنيميقد يھااز ترجمه يبعض. باشديم »شان بودميرا من شوھر ايز«: آمده است ٣٢:٣١

ا الھام نمود و بر خفظ يرا به ارم لماتكه كالقدس  روح ».گردان شدميشان رويمن از اپس «: شونديخوانده م

  . مينكالم انتخاب كمتناوب را از  يھا ن قسمتيرده است تا اكت يسنده را ھدايرد، نوكتاب مقدس نظارت ك

ست انجام دھد عنوان يبايمه انسان كآنچه را  يميعھد قد. دينكتوجه  »خواھم يم«لمات كرار كبه ت ١٠:٨

ل ياسرائ ينااطاعت يه روزھاكنيپس از ا. انجام خواھد داد يارك ه خدا چهكد يگويد ميرد؛ عھد جدكيم

شان باشد تا آنھا را دوست يھا شان خواھد نھاد تا آنھا را بدانند و بر قلبيعت خود را در خاطر ايبگذرد، او شر

عت يشر. يمحبت به و يه از روكت بلكترس از ھال يشان خواھان اطاعت خواھند بود، از رويا. داشته باشند

  . دل يه بر الواح گوشتكنوشته نخواھد بود؛ بل ھا گر بر سنگيد



- ۴٨  - 

ق به يعھد عت. ديگويسخن م يكين از نزديا. شان مرا قوم خواھند بوديشان را خدا خواھم بود و ايو ا

ن ين عھد تازه ھمچنيا. نديايب يكه نزدكد يگويشان ميض به ايستند؛ فيه با فاصله از خدا باكگفته بود  ھا انسان

را قطع نخواھد  ين رابطه خونيز ھرگز ايچ چيد، ھيگويسخن م يرشرطيغ يتيو امن يناگسستن يارابطه از

  . نمود

 يح، براين سلطنت پرجالل مسيدر ح. شودياز خداوند م يجھان ين شامل آگاھيعھد تازه ھمچن ١١:٨

 يمانداران از او شناختيھمه ا. م دھد تا خداوند را بشناسديا برادرش تعليه يه به ھمساكندارد  يانسان ضرورت

ه ك ييه جھان از معرفت خداوند پر خواھد بود، مثل آبھاكرا يز« .ھند داشت، ھمه از ُخرد و بزرگخوا يباطن

  .)٩:١١ا ياشع( »پوشانديا را ميدر

عت سخت و يشر. دھديه ناعادل ھستند مك ييھا انسان ياز ھمه بھتر، عھد تازه وعده رحمت برا ١٢:٨

  .)٢:٢ان يعبران( »ديرسيعادل م يرا جزا ياضلتفھر تجاوز و «: ر بوديناپذانعطاف

ا يفاره گناھان را مھكعت يشر. ندكتوانست با گناھان به طور مؤثر برخورد يعت نميعالوه بر آن، شر

-يپوشاندن م يبه معنا ياز فعلفاره ك يبرا يلمه عبرك(برداشته شد نشان نداشت  يبرا كيتدار ينمود وليم

ات يت در حكط شرياو را واجد شرا يعنيردند، كيم كپا يعت انسان را به لحاظ سنتّ يدر شر ھا يقربان ).ديآ

. ردكيشخص را لمس نم يباطن يعت زندگيبودند؛ شر يظاھر يسنتّ  يھا كين پايا يول. ساختند يقوم م يمذھب

  . ردكيمعطا ن كپا يا به او وجدانينمود يا نميشخص را مھ ياخالق كيعت پايشر

ه ك از آنجا. ي عھد اول منسوخ شده استعنيد، ينمايم يمعرف ياه خدا عھد تازهكقت ين حقيا ١٣:٨

بود  يزيقا ھمان چين دقيا يول. عت وجود داشته باشديراجع به بازگشتن به شر يركتفچ يد ھياست، نبا طور نيا

ه عھد كدھد يشان ھشدار ميسنده به اينو. شدند تا انجام دھنديمانداران معترف وسوسه مياز ا يه بعضك

  .د با خدا گام بردارنديآنھا با. شده است يوتر معرفيكن يست؛ عھديگر متداول نيعت ديشر

  )١٨:١٠- ١:٩( قيعھد عت يھا يح بر قربانيمس يقربان يبرتر )پ

 يان قربانرا به عنو يزيد چياھن اعظم باكه ھر كقت نمود ين حقيبه ا ييسنده اشارةگذراينو ٣:٨در  ١:٩

ق سخن يعھد عت يھا ياھن اعظم ما و اختالف آن با قربانك ياو حاال حاضر است تا راجع به قربان. ندكم يتقد

  .ندكين پرستش عنوان ميمه و آئيع از طرح خيسر يبازنگر يكموضوع او  يمعرف يبرا. ديگو يم

نا تا زمان ساخته يوه سكآن در  ييل از زمان برپايان اسرائيه خدا در آن مكبود  يمه مانند چادريخ ٢:٩

ه شامل ك ين قسمت توسط حصاريا. شوديخوانده م يرونيمه صحن بياطراف خ يفضا. ن بودكل سايكشدن ھ

وارد  يان از دِر شرقيليه اسرائك ينيدر ح. شده بود يشكشد حصاريتان مك يھا با طناب ير برنزيت يسر يك

شدند؛ يذبح و سوخته م يوانات قربانيح ي كهدند، جائيرسيم يسوختن يشدند، به مذبح قربانيمه ميصحن خ

  . شستيش را ميو پاھا ھا اھن دستكه پر از آب بود، كن بزرگ يسپس در حوضچه برنج
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م يمه به دو قسمت تقسين خيا. اع داشتتفمتر ار ۵متر عرض و  ۵متر طول،  ١۴مه در حدود يخود خ

  . متر طول داشت ۵ه حدود كقداس بود الاقدس يوممتر بود و د ٩ان اقدس، حدود كاول م. شديم

ضّد آب از پوست  يھاشم بز و پارچهيابر يھاله پردهيه به وسكبود  يچھارچوب چوب يكمه شامل يخ

پرده  يكمه يمقابل خ. پوشانديمه را مين خيو جناح ي، پشتيسطح باالئ ھا ن پوششيا. وانات پوشانده شده بوديح

  . شده بود يدوزقاّلب

  : شديله ميان اقدس شامل سه وسكم

ل بود قرار يه نشان دھنده دوازده سبط اسرائكه نان كآن دوازده ت يه بر روكز و نان تقدمه، يم .١

- يا حضور خدا قرار داده ميدر مقابل  چون كهشدند، يده مينام »نان حاضر«ھا  ن نانيا. داشت

  . شدند

  . سوز بودروغن يھا چراغ يد و حاويرسيه داشت و به سقف ميه ھفت پاكن، يچراغدان ذرّ  .٢

  . شديه در آن بخور مصدس صبح و عصر سوخته مكمذبح بخور،  .٣

نجا خدا در ابر درخشان خودش را يدر ا. انكن ميترا مقدسياالقدس در پشت پرده دوم بود قدس ٣:٩

  . شود يكفاره به خدا نزدكتوانست با خون يه او مكن بود يزم يرو يانجا تنھا نقطهيا. ردكيار مكآش

ه ھمه اطرافش به طال ك يبزرگ يشامل تابوت شھادت بود، صندوق چوب يمه اصلين قسمت خيدوم ٩:۴

كوفه آورده و دو لوح ه شكھارون  يه پر از مّن، عصاكدر درون صندوقچه حقّه طال قرار داشت . آراسته بود

اول پادشاھان ؛ عتيدوقچه نبود به جز الواح شرز در صنيچ چيمه برپا شد، ھيه بعدا خك يھنگام( عھد بود

  ).دينكرا نگاه  ٩:٨

-يه مجمره ترجمه شده مك يونانيلمه ك. االقداس بوده استز در قدسين نيه مجمره ذرّ كد يگويم ۴ه يآ

ھم  )ان اقدس از آن نام برده شدهكدر م يالهيھم به عنوان وس ۶:٣٠ه در خروج ك(مذبح بخور  يتواند به معن

 ين آخريف ھمين توصيبھتر. نمودياھن اعظم با آن بخور را حمل مكه ك يظروف بخور يا به معناي باشد

فاره برداشته كاھن اعظم آن را از مذبح بخور در روز ك چون كهند، كيسنده به آن ظرف توجه مينو. باشديم

  . بردياالقداس مو به درون قدس

-يده مير ديكآن دو پ يدر باال. شديرحمت شناخته مصندوقچه عھد به عنوان تخت  ييسرپوش طال ٩:۵

شان بر يرده و سرھاكخود را باز  يھا ھم قرار داشتند، و بال يآنھا روبرو. بودند يان مسمّ يروبكه به كشد 

  .سرپوش صندوقچه خم شده بود يرو

 يلّ كطرح ان يه بكست؛ بلياد نيات زيقصد او دادن جزئ. ندكيف مختصر تمام مين توصيسنده با ھمينو

  . ه شرح داده شدكدن به خدا يمه و راه رسيمضمون خ
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د اول يند، او باكان يت را بيھودي يھا يح با قربانيمس ياوت قربانتفخواھد يسنده مينو ي كهاز آنجائ ٩:۶

 يند ولكانتخاب  توانستيه او مكزھا بود يچ يليخ. نموديف ميطلبد را توصيعت ميشر ي كهزھائيھمه چ

اگر او  .)١۶ان يالو( فاره بودكروز  يميتقد يھا يه ھمانا قربانكد يعت را برگزينظام شر يھا سمتن قيمھمتر

ند، سپس كثابت  يھودي يم مذھبيتقد ياھن اعظم در روزھاكار كن يح را بر ايار مسك يتوانست برتر يم

  .خود مطمئن باشد يروزيتوانست از پ يم

وارد آن  يمراسم سنتّ  ياجرا يآنھا دائما برا. ان اقدسكم ينعيداشتند،  يدسترس يرونيمه بياھنان به خك

  . ماندنديرون ميست بيبايشان مين اتاق را نداشتند؛ اياجازه ورود به ا يمردم عاد. شدند يم

مرد تنھا  يكو آن . ليھَنه اسرائكس يرئ؛ االقداس وارد شودتوانست به قدسيمرد در جھان م يكتنھا  ٧:٩

 .فارهكدر روز ؛ مرتبه بدانجا وارد شود يك يتوانست فقط ساليخانواده بود و م يكنژاد و  يكسبط و از  يكاز 

-يشد را ھمراه ميده ميجماعت قوم گذران يخود و برا يه براك يست خونيبايشد، ميه او وارد مك يھنگام

  . داشت

ه آن گناه كداد يم ميلالقدس تعروح. ن موضوع وجود دارنديدر ارتباط با ا يقيعم يق روحانيحقا ٨:٩

ھمراه با  يانجيم يكو آنھم  يانجيم يكق ياز طرد يه انسان باكنيد آورده است، و اين خدا و انسان پديب يافاصله

م دھد يتعل ھا ه به انسانكن بود يا يبرا يشيدرس نما يكن يا. شود يكگناه، به خدا نزديب يقربان يكخون 

  .شوديان اقدس ظاھر نمكمه اول برپاست، راه ميه خك يمادام

اتاق نخست برقرار  ي كهتا زمان«: مان سودبخش باشديتواند بر ايم نجايدر ا (Darby) يترجمه دارب

ل يكخود را به ھ يمان جايمه در زمان سلطنت سليخ ».ان اقدس ھنوز ظاھر نشده استكاست، راه ورود به م

شدن به خدا  يكنزد يھمان اصول برا. برپا بودح يام مسيھنوز ھم تا زمان مرگ، مدفون شدن و ق يداد ول

  . م، پاره گشتيل از وسط به دو نيكه پرده ھكنيھنوز ھم معتبر بود تا ا

ن يد، و ايايه قرار بود بك يوتريكز نيچ يبرا يريتصو. زمان حاضر ياست برا يمه َمثَلينظام خ ٩:٩

  . ح بوديامل مسكار كاز ر ناقص يتصو

اگر آموزش . امل گردانندكر ينندگان را از جھت ضمكه عبادت كوت نداشتند ھرگز ق ھا يا و قربانيھدا

ن يا يول. شديا و گناھش ازاد ميست از خطايبايم يامل از گناھان انجام شده بود، پس وجدان گذراننده قربانك

  . وسته بوديھرگز به وقوع نپ

و  ھا كيآنھا با خورا. دارند اركسر و  يسنتّ  كيان فقط با ناپايالو يھا يقت، قربانيدر حق ١٠:٩

 كپا كياز ناپا يو ظاھر ينيه قوم را به طور آئكار دارند كسر و  يو طھارت سنتّ  كو ناپا كپا يھا يدنينوش

  . نبود يخبر ياخالق كياز پا ينمود، وليم
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ن منظور يبد ھا يقربان. با خدا رابطه داشتند يله عھديه به وسكبود  يم شده مربوط به قوميتقد يھا يقربان

ا يبه نجات  ينھا ربطيا. نندكتا بتوانند پرستش . را به قون نشان دھند كيگاه پايشده بودند تا جا يزيرطرح

  .نده بوديح در آيار مسكه ين برپايافتند و اييمان به خداوند نجات ميله ايقوم به وس. از گناه ندارد كيپا

ح و ينھا به آمدن مسيا. ا زمان اصالح مقّرر شده بودندت ھا ين قربانيا. بودند يموقت ھا يو باالخره قربان

  . نجا بدان اشاره شده استيه در اكت ھمان زمان اصالح است يحيدوران مس. ردندكياشاره م يامل وك يقربان

ه او بر ھمه ك يات بزرگكبر يعنين يه اكنده ظاھر شد، يآچيزھاي  ھَنهكس يح به عنوان رئيمس ١١:٩

  . دارديم يرند ارزانيذپيرا م يه وك يسانك

به  يعنيساخته نشده  ھا له دستيان مقدس به وسكن ميا. تياملتر اكمه بزرگتر و يان مقدس او از خكم

  .باشدين مكه خدا در آن ساكاست  يان مقدس آسمانكن ميا. ده استين جھان بنا نگرديا يله وسائل ساختمانيوس

  محّل خدمت او، 

  ناساخته شده به دست؛ 

  ند، كيدر آسمان خدمت م او خودش

  است؛  ياھن آسمانكاو خودش 

  عت در او، يشر يھاهيسا

  .اندنار رفتهكاند و حاال افتهيتحقّق  يھمگ

  (Thomas Kelly)توماس كلي  -

او در زمان صعودش به حضور خدا وارد . االقداس وارد شدشه به قدسيھم يبار برا يكخداوند ما  ١٢:٩

ن ين خواندن ايمان را در حيد خوشيما ھرگز نبا. ده بوديدر جلجتا به اتمام رسان ه رايار فدك چون كهشد، 

  !دينكخداوند را پرستش . ار تمام شدك. شهيھم يمرتبه برا يكم، يلمات از دست بدھك

برداشتن  يبرا يچ قدرتيوانات ھيخون ح. ھا رارد، نه خون بزھا و گوسالهكم ياو خون خودش را تقد

ح يخون مس يول. ارساز بودندك يبرخالف رسوم مذھب يسھو يايدر مورد خطافقط  ھا ن خونيگناھان ندارد؛ ا

سته و يه تا حال زك ييھا ردن ھمه گناھان ھمه انسانك كپا ين خون برايت دارد؛ قدرت اينھا يب يارزش

 يول. ن دارندمايه به او اكشود يافاضه م يسانكح فقط به يالبته، قدرت خون مس. باشديم يافكست يخواھند ز

  .آن نامحدود است ينندگك كقدرت پا

ن يب يادياوت زتف. گذراندنديفاره ساالنه را مك ياھنان قبلك. افتيرا  يه ابديخود فد يله قربانياو به وس

  . ه وجود داردين دو فديا
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 عت به سراغ رسوميح و رسوم شريمس ين قربانياوت بتف يمثال، برا يكر كذ يسنده حاال براينو ١٣:٩

 يردند، از لحاظ شرعكيرا لمس م ياعت بودند بدن مردهيه تحت شرك يانيلياگر اسرائ. شوديبّرة ذبح شده م

رده و بر كرا با آب خالص مخلوط  ياستر گوسالهكه خاكن بود يشان ايه ايفد. شدنديتا ھفت روز نجس م

َمنتِل . شديم كن عمل پاياو پس از ا. دادنديار را از روز سوم تا ھفتم انجام مكن يختند و ايريشخص نجس م

(Mantle) ديگويم :  

شدن از  كپا يل برايخ اسرائيبّره در زمان تار ۶تنھا . است يافك ھا قرن يبّرة ذبح شده برا يك
رند و آب روان بر آن يگناه بگ يستر آتش قربانكشخص نجس از خا يشد؛ و برايگناھان طالب م

  .)١٧:١٩اعداد ( زنديبر يدر ظرف

را  يال نجاست ظاھركن اشيترياز جد يكيردن از ك كپا يبرا ين قدرتيبّره چن يكستر كاگر خا ٩:١۴

  !را بپوشاند ھا ن نجاستيقتريو عم يشتر قدرت دارد تا گناھان باطنيچقدر ب يسيداشت، پس خون ع

 آن را يبعض. ن عبارت وجود دارنديدر مورد مفھوم ا يد مختلفيعقا. بود ياو به روح ازل يقربان

خود را برخالف  يح بر طبق آن قربانيه مسك ياراد يروح يعني »يروح ازل يكبه «: نندكيم تفسير طور نيا

ما معتقد . ندكيم كدر »شيخو يبه روح ازل«گران آن را به مفھوم يد. ديوانات داوطلبانه گذرانيح يقربان

 .ديالقدس گذرانقدرت روح خود را بر طبق يرباناو ق: سنده بوده استيمّدنظر نو القدس نجا روحيه در اكم يھست

امل و ك يه از لحاظ اخالقكب بّرة خدا بود يعي، بين قربانيا. ده شديه به خدا گذرانكبود  يقربان يكن يا

- يب يامال به لحاظ جسمكست يبايم يوانات قربانيح. ط بوديامال واجد شراكننده گناه باشد كه حمل كنيا يبرا

  . نقص بوديامال بك يو اخالق يو به لحاظ ذاتبودند؛ ايب ميع

 يسازكپا يكن يا. مييزنده را خدمت نما ير ما را از اعمال مرده طاھر خواھد ساخت تا خدايخون او ضم

ه ك يان خون، آن اعمال مردهيا. سازديه مير را تصفيه ضمك ياخالق يايه احكنبود؛ بل يسنتّ  كيا پاي يجسمان

ه به ك يارا از اعمال مرده ھا ح، انسانيخون مس. سازديم كدھند را پايانجام م كياسب پك يمانان برايا يب

  . سازديثمر بودند آزاد ميب يدادند وليزنده انجام م يجھت خدمت خدا

ه يآ يريگجهين ما را به نتيا. ردكيد مكيق تأيد بر خون عھد عتيخون عھد جد يبر برتر يات قبليآ ٩:١۵

  : دھديح ميتوض (Wuest) وست. ح متوسط عھد تازه استيه مسكد نكيت ميھدا ١۵

ن دو نفر مداخله يبه كند كياشاره م يه به شخصكاست  mesitesواژه يوناني لمه متوسط ترجمه ك
شان ين ايرا ب يا عھديشان را به ھم متصل نموده يا ايند كا يشان را احيا يند تا صلح و دوستكيم

ار كقدوس و انسان گناھ ين خدايب يا متوسطي يانجيح به عنوان ميمس نجايدر ا. ب برسانديبه تصو
ن انسان و خدا يب يگانگيه باعث بكب، مانع گناه را يله مرگ خود بر صلياو به وس. ندكيعمل م

گر يرد، گناه و مجازات او ديپذيح را ميمس يقربان يستگيار شاكگناھ ي كهزمان. شده بود برداشت
ند، كيافت ميرا در يعت آسمانيسته شده و او طبكاو ش يقدرت گناه در زندگ ماند،ينم يباق يدر و

  . گردديمحو م يو ھم از لحاظ شرع يتيشخصاو از خدا ھم از لحاظ  يگانگيبو 
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ار كق يز از طريق نين عھد عتيمقدس. نندكيافت ميآن را در يراث ابديشدگان وعده محاال ھمه خوانده

 .برندياو لّذت م يه ابديو فد يد از نجات ابدين عھد جديح ھمانند مقدسيمس

ه مرگ كن است يند، اكيراث ميافت ميط دريت را واجد شرايحيش از دوره مسيمانداران پيه اك يقتيحق

  . رھانديعت بود ميه شركرات عھد اول يشان را از تقصيمرگ او ا. وسته استيح به وقوع پيمس

ح در آن زمان يمس يول. عادل شمارد و نجات داد، درست مثل مامان يه ايق را بر پاين عھد عتيخدا مقدس

ه كه آنچه يشان را بر پايه او اكن است يد؟ جواب ايشان را نجات بخشيپس خدا چگونه ا. ھنوز نمرده بود

ح در جلجتا انجام داد يه مسك ياركراجع به آن  كيشان يا. ح به انجام خواھد رساند نجات داديدانست مس يم

شان داده بود يه بدكرا  يااشفهكه ھر مك يسانكار او را به حساب كدانست و ارزش يخدا م يول. ددانستن يم

  . ق انباشته شده بودندير عھد عتيبزرگ، در ز يايمعنا، خطا يكبه . ردند گذاردكباور 

نجام ه نسبت به آن اك يعت بود و تجاوزاتيه شركعھد اول  يايمانداران را از خطايح، با مرگ خود ايمس

  . ديبخش ييداده بودند رھا

ه گناھان يه به عنوان فدكح بود ينده مسيار آكداد ھمان يق آن نجات ميرا از طر ھا ه خدا انسانك يقيطر

  .گرفته است مورد بحث قرار ٢۶، ٢٥:٣ان ين حذف شدن گناھان در روميا. شوديشناخته م

نامه تيه وصكش از آنيند پكيم يادآوريبه او  رده استكراث يبه م ١۵ه يسنده در آيه نوك يااشاره ٩:١۶

  . ستيقابل قبول كمرگ مدر يمعموال گواھ. ننده ثابت شده باشدكت يموت وصد يبارونوشت شود، 

ن يا يند، ولكمن حفظ يا ينامه خود را نوشته و آن را در محلتيقبل وص ھا د ساليننده باكت يوص ١٧:٩

 يسانكتواند به ينم يو يه او زنده است، دارائك يتا زمان. ندارد ياثرچ يرد ھيه او بمك ينامه تا زمانتيوص

  . نامه اوست منتقل شودتيه نامشان در وصك

داده شده بود  يق موسيله خدا از طريه به وسكبه عھد اول  ينامه شخصتيحاال موضوع از وص ١٨: ٩

 .)اندعھد ترجمه شده يبه معن [diathēkē] يونانيلمه كيك ھر دو از  »مانيپ«و  »عھد«لمات ك( شوديعوض م

خته شدن خون يله رين امر به وسيا. رفتيپذينامه صورت متيتحقق مفاد وص يد برايز مرگ باينجا نيدر ا

  . ب شديتصو

ه مفاّد عھد كرد كيخون، ضمانت م. شديوان معتبر ميح يكله مرگ يبه وس يم ھر عھديقد يھا در زمان

  . محقق خواھند شد

ھا و بزھا را با اب و پشم قرمز ل خواند، خون گوسالهياسرائ يعت را براي، شريه موسكنياز اپس  ١٩:٩

 يفاتيت عھد را به لحاظ تشريق رسمين طرياز ا يموس. ديقوم پاش يتاب و تمامكو زوفا گرفته، آن را بر خود 

  . نشان داد و آن را مختوم نمود
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ده يبه پاش ياچ اشارهيد؛ ھيبر قوم و بر مذبح پاش خون را يه موسكم يخوانيما م ١١-١:٢۴در خروج 

ن موارد را يا يبھتر است ھر دو. ا زوفا نشده استيبه اب، پشم قرمز  يااشاره يا حتيتاب كشدن خون به 

  .مينكگر محسوب يديكمتمم 

ف را ده شده ھر دو طريخون پاش. تاب ھمان عھد بودك. مان بستنديپ يانگر خدا بود و قوم با ويمذبح نما

نند كشان اطاعت يه اگر اكنند و خداوند قول داد كه اطاعت كقوم قول دادند . نموديمفاد عھد مملزوم به حفظ 

  . ت بدھدكبه آنھا بر

 ».ه خدا با شما قرار دادك ين است خون آن عھديا«: د گفتيپاشيخون را م يه موسك ينيدر ح ٢٠:٩

  . ردندكيعت را حفظ ميشان شريه اكرد كين ميات قوم را تضميح ين عمل تا زمانيا

الود تا ھر پرستش مورد يز به خون بيآالت خدمت را نعيمه و جميمشابه خ يقياز طر يموس ٢١:٩

مه به يس خيبه تقد ياچ اشارهيشوند، و ھ- يافت نميق يدر عھد عت يفات مذھبين تشريا. رنديقرار گ استفاده

ز با يھمه چ. نجا واضح استيامال در اك يال سمبُل سازبه ھر ح. شوديده نميد ۴٠له خون در خروج يوس

  . باشديشدن دارد سازگار م كاز به پايشده و ن كه ناپاك ياركانسان گناھ

. ز وجود داشتندين ياتاستثنائ يول. شوديله خون طاھر ميز به وسيبا ھمه چيعت، تقريبحسب شر ٢٢:٩

م يتوانست نيشد ميل شمرده ميان فرزندان اسرائيم يست در سرشماريبايم يانسان ي كهمثال، زمان يبرا

م ين .)١۶- ١١:٣٠ خروج(ند كم يتقد يخون يقربان ياورد و آن را به جايب »فارهكنقد «مثقال نقره به عنوان 

استثناء . شديگذارد گرفته ميه خدا به حساب آنھا مك ھا فاره جان انسانكاز  يعنوان سمبل مثقال نقره به

 يكله يتوانستند به وسيم يظاھر كيال مشخص ناپاكاش ي كهشود، جائيده ميد ١١:۵ انيدر الو يگريد

  . شوند كاز آرد فرم پا يقربان

ه فقط از كاست  يگريه آمرزش گناه بحث دك يار داشتند، در حالكن استثنائات با پوشاندن گناه سر و يا

  . رديد صورت گيخته شده بايق خون ريطر

  . ندكيسه ميد را با ھم مقاه باب نھم دو عھيبق ٢٣:٩

. بود ينيطھارت آئ يكن يه قبال گفته شد اكچنان. شديھا و بزھا طاھر مبا خون گوساله ينيمه زمي، خاوالً 

  .بود يكس سمبليتقد يكاز  يكتقدس سمبل يكن يا

به  ستيبايان اقدس مكن ميا. شده بود يپكآن  ياز رو ينيمه زميه خكبود  يتيواقع يان مقدس آسمانكم

 يبرا ياز صورت جمع در اسم قربان استفاده. حيمس يھا يقربان يعنيشد، ينھا طاھر ميوتر از ايكن يھا يقربان

  . شوديه به عنوان جمع شأن شناخته مكان ياست از ب يلكح شيگاه مسي يف قربانيتوص

 ١۵:١۵وب يدر اد يشا. از به طاھر شدن داشته باشندين ياسمان يھا يه جاكد يآيآور مبه نظر شگفت

ه كن خاطر است ين امر بديا كبدون ش ».ستين كدر نظرش پا ھا و آسمان«: افتين مطلب بتوان يبه ا يا اشاره
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برادران  ياو ھنوز به عنوان مدع چون كهو  )١۴-١٢:١۴ا ياشع(ب شد كن گناه را در اسمان مرتيطان اوليش

  .)١٠:١٢اشفه كم( دارد يبه محل حضور خدا دسترس

 يقيان اقدس حقكاز م يلكا شيه الگو كان اقدس ساخته شده به دست انسان وارد نشده كح به ميمس ٩:٢۴

 .پس او به حضور خدا ظاھر شد. ه او به خود آسمان رفتكبود؛ بل

ش كز درين نيبرود سخت است و ا يپكرده و سراغ ك كت را تريبخواھد واقع يه شخصكن يا كدر

ن ياھنكرده و به ك كند تركيخدمت م يه در قدس آسمانكاعظم را ھنه كس يرئ يه شخصكباشد يتر مسخت

  .گرداند ينند روكيخدمت م نمادينمه يه در خكل ياسرائ

. دادنديد انجام ميبا ين اعظم ھارونياھنكه كگذراند، چنانينم يراركت يھا يقربان يسيخداوند ع ٩:٢۵

- يفاره و او خون خودش را نمكدر روز -شدياالقداس وارد مبار در سال به قدس يك ياھن اعظم ھارونك

  . را يوانات قربانيه خون حكگذراند؛ بل

 چون كهبرد، يررا رنج مكد ميه او باك يعنين يبگذراند، پس ا يررا قربانكح قرار بود مياگر مس ٩:٢۶

رقابل يشد غياد عالم متحمل ميررا از بنكجلجتا را م يھا ست رنجيبايه او مكن يا. ات خودش بودياو ح يبان

  !ستين مورد ھم نيردن در اكر كبه ف يو لزوم! تصور است

  : ن موارد وجود دارنديدر عھد تازه ا

  . رار نداردكاز به تيگر ھرگز نيار او دك. شه ظاھر شديھم يبار برا يكاو ؛ ان مثبتيپا .١

ه كداد  جتا نشانيق نتيه عھد عتكنيپس از ا يعنياو در اواخر عالم ظاھر شد ؛ مساعد يدر زمان .٢

  . ندارد يست خورده و قوتكانسان ش

مسئله . باشديلمه محو ساختن مك يد بر روكيتأ. او ظاھر شد تا گناه را محو سازد؛ املكعمل  يك .٣

  . مّدنظر است يرده و آمرزش ابدكه فرق يقضحاال . ستيفاره ساالنه نكگر يد

 يه ما براك يش داورين خواو بر بد. خود گناه را محو ساخت ياو به قربان -يشخص يقربان يك .۴

  . م را حمل نموديگناھانمان سزاوارش بود

  وم شد، كستاد و محيمن ا ياو به جا
  ننگ و تمسخر و خشم را بر خود گرفت؛ 

  به خون خود آمرزش مرا مھر زد؛ 
  !مين نجات دھنده عظيا! اهيھللو

   (Philip P. Bliss)فيليپ بليس – 

عت يشر. دھندين عھد اول و عھد تازه به ما نشان ميب يگرياوت دتفد يآيبه نظر م ٢٨و  ٢٧ات يآ ٢٧:٩

ه كداده شده بود  يعت به قوميشر. دارديافتن مقرر ميمردن و بعد از آن جزا  يبار برا يكاران را كگناھ
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ه ك يسانكھم  يبرا يتيومكعت به محين شرين رو ھمياز ا. ردندكامل حفظ نكار بوده و آن را به طور كگناھ

  . ل شديبودند تبد تحت آن

 يول. ديرا رفع نما ياريشد تا گناھان بس يند؛ او قربانكيم يح را معرفيمس يابد يعھد تازه قربان ٢٨:٩

او خواھد . ردكار را تمام كب يصل ياو بر رو: ار نخواھد داشتكه او بازگردد، با مسئله گناه سر و ك يزمان

ابد از  يرده و براكافت يافته را دريجالل  يھا شان بدنيست؛ ان اوج نجات ايا. آمد تا قومش را به آسمان ببرد

  . گناه رھا خواھند بود

ھم قوم خداوند . يقيمانداران حقياست از ھمه ا يفيباشند، توصيه منتظر او مك يسانك يعبارت، برا

  . باشندع مربوط به آمدن او با ھم توافق نداشته يب وقايمنتظر بازگشت او ھستند، اگر چه راجع به ترت

در زمان ربوده شدن به آسمان  يان روحانيحيگروه خاص از مس يكه تنھا كدھد يم نميتاب مقدس تعلك

 يه زنده و باقكما «و  »حيمردگان در مس«ح را به عنوان يتاب مقدس ھمراھان مسك. باال برده خواھند شد

در اول . نداران، چه زنده و چه مردهمايھمه ا يعنين يند؛ اكيف ميتوص )١٧، ١۶:۴ان يكياول تسالون( »ميھست

  .اندخوانده شده »ح ھستنديه در مسك يآنان«ح به عنوان يھمراھان مس ٢٣:١۵ان يقرنت

نھا را يتوان ايم. ميشاھد ھست ٢٨-٢۴ات يح را در آيه ما سه ظھور مسكته عنوان شده است كن نياغلب ا

  : ردكخالصه  طور نيا

ه آمد تا ما را از گناه و كن اشاره دارد يح بر زميظھور مس نين به اوليا. او ظاھر شد: ٢۶ه يآ •

  .)نجات زمان گذشته( مجازات آن نجات بخشد

ه ما را از كدر حضور خدا  ياست به خدمت و يان اشارهيا. شودياو حاال ظاھر م: ٢۴ه يآ •

  .)نجات زمان حال( دھديقدرت گناه نجات م

ه ما را ك يد، در زمانيگويالوقوع او سخن مبيرن از بازگشت قيا. او ظاھر خواھد شد: ٢٨ه يآ •

  .)ندهينجات زمان آ( از حضور گناه نجات خواھد داد

تنھا  يرد، ولكيح اشاره ميار مسكت و يعت به شخصيشر. نده بوديآ يھا ه نعمتيعت فقط سايشر ١:١٠

است به  يس شخصكح دادن عيح مانند ترجيعت به مسيح دادن شريترج. ت بوديواقع يف برايضع ين يجانش

  !اوست يت واالين به شخصين توھيا. يخود و

رار عدم كن تيا. رار شوندكد دائما تيآن با يھا يه قربانكشود يده ميقت دين حقيعت در ايضعف نظام شر

رار كه در مورد طرح تك يبه عبارات. ندكيقدوس ثابت م يخشنود ساختن خدا يعت را برايشر يلّ كت يقابل

  . گذرانند يوسته ميه پك ييھا يھر سال به ھمان قربان: دينكتوجه شده است  استفاده
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نسبت به  ياملكآنھا ھرگز وجدان  يعنيامل گردانند كقادر نبودند تا پرستندگان را  يلّ كبه طور  ھا يقربان

ّذت ابد ل يامال ازاد از گناه براكراحت و  يان ھرگز از داشتن وجدانيلياسرائ. داشتنديشان عرضه نميگناه بد

  . ردندكامل تجربه نكشان ھرگز آرامش وجدان را به طور يا. نبردند

اران كگر حّس گناھيا ديساخت، پس آيم كابد آنھا را از گناه پا يامل و براكبه طور  ھا ياگر قربان ٢:١٠

تواند يم يند به سختكد دارو مصرف يه در ھر ساعت از عمر خود باكس كداشتند؟ ھر ير خود ميرا در ضم

  . افته استيه شفا كد يگوب

فات يدر پشت تشر. ساختيھر سال بر آن زخم وارد م يانيفرو نشاندن وجدان، نظام الو يبه جا ٣:١٠

  . ن بوديمكبرداشته نشده بود در  يه پوشانده شده ولك يساالنه از گناھان يادآوري يكفاره كروز  يمذھب

 ھا ين قربانيچنانچه قبال نشان داده شد، ا. ا ندارندقدرت رفع گناھان ر يخون گاوھا و بزھا به سادگ ١٠:۴

تا  يشند ولكير ميرا به تصو ين و سنتّ يائ كيمشخصا پا ھا ين قربانيا. ار دارندكسر و  يسھو يايبا خطا

  . برنديش نمياز پ يارك يس ويتقد يشود آنھا برايعت فاسد و اعمال بَِد انسان مربوط ميبه طب ي كهجائ

نجا يما در ا. ميرسيح ميمس يالعاده قربانان به قدرت فوقيالو يھا يرخالف ضعف قربانما حاال ب ١٠:۵

ند كينقل قول م ۴٠او از مزمور . مينجات دھنده در زمان تجسمش را بشنو يشخص يم تا گفتگوياافتهياجازه 

برداشتن  يآنھا ھرگز برا. اندق موفق نبودهيم شده در عھد عتيتقد يھا يه قربانكند كيان ميقت را بين حقيو ا

ا خدا از يآ. دارديه گناه جھان را برمكنند كه به بّره خدا اشاره كن يا يه براكنشده بودند؛ بل يگناھان طراح

  شود؟ ياز الشه آنھا خشنود م ياوانات و تودهياز خون ح يارودخانه

 يو سنتّ  يله انجام مراسم مذھبيردند، به وسكير مكه قوم فكن بود يخدا ا يعدم خشنود يبرا يگريدل يدل

- يم يشان قربانياز ا ياريبس. ه درونشان پر از گناه و فساد بودك يدر حال. توانند او را خشنود بسازنديم

ن كيشده آنھا تس يوان قربانيه خدا با حكردند كيرمكشان فيا. مان شونديا پشينند كه توبه كنيگذراندند، بدون ا

 يفات وابستگيه خدا به تشركده بودند يآنھا نفھم. گشتيسته مكدل ش يدنبال قربانه او به ك يابد، در حالييم

  !ندارد

ات يعت و حياز طب ياملكه بخش كا ساخت يپسرش مھ يبرا يبود، جسد يناراض ھا يه از قربانكخدا 

 ين انسان براد و به عنوايجسم گرد يلمه ازلكه ك يزمان يعنين به تجسم اشاره دارد يالبته، ا. اش بوديانسان

  . مرد ھا انسان

تواند به دو ينقل قول شده و م ۶:۴٠، از مزمور يا ساختيمن مھ يبرا يه عبارت، جسدكجالب است 

ه ك ييھا گوش«: دحاشيه آن مي نويسو در  »يردكمرا باز  يھا گوش«: ميخوانيدر آن مزمور م. مفھوم باشد

ام و كافت احيشه آماده دريح ھميه مسكن مطلب ھستند يانگر اين بيباز ھمچن يھا گوش ».يردكمن باز  يبرا

ه ك، )۶-١: ٢١ال يحزق(باشد  ياز غالم عبران يليتواند تمثيگوش باز شده م. ن خدا و اطاعت از آنھاستيفرام
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داوطلبانه از اراده اربابش تا ابد  يه وكن امر است ين نشانگر اياند و اش با درفش به در ُسفته شدهيھا گوش

ش او خودم را آزاد يمن از پ.. .م را دوست دارميمن آقا«: ز در تجسم خود، گفتينجات دھنده ن. ندكياطاعت م

  ».رد تا برومكنخواھم 

 يھا يه خدا به قربانكند كيرار مكح موعود تيمس. ندكينقل قول م ۴٠سنده ھمچنان از مزمور ينو ١٠:۶

 يه خونشان قدرتكرداوطلبانه بودند يغ يھا يقربانوانات يح. گناه رغبت نداشته است يھايو قربان يسوختن

 يبودند برا ييھاهيھا و ساآنھا نمونه. ردندكيل نميخدا را تحص يابد ين خشنوديآنھا ھمچن. نداشت كيپا يبرا

  . وجود نداشت يچ ارزشيدر خود آنھا ھ. حيمس يقربان

ه ك يانجام اراده خدا به ھر بھائ ياح موعود بريه خدا را خشنود ساخت اراده داوطلبانه مسكآنچه  ٧:١٠

 ينيدر ح. ثابت نمود يمذبح قربان يش بر رويدن خويله گذرانياو اطاعت داوطلبانه خود را به وس. شده، بود

 يھادر نوشته. ردكير مكان آن فيق تا پايآورد، داشت به شروع عھد عتين سخنان را به زبان ميه خداوند اك

  . دل انجام خواھد داد يه او اراده خدا را با تمامكت داده شده اسق شھادت يعھد عت

ق را به يات عھد عتيآن يسنده اينو. دارديان ميگفتگو را ب يت روحانيسنده اھمينو ١٠-٨ات يدر آ ٨:١٠

ح محسوب يمس يسيع ييامل و نھاك يق و اغاز قربانيعھد عت يھا يان نظام قربانيپا يبرا ياعنوان نشانه

  .دارديم

ه خدا به كند كد كين موضوع تأيدھد تا بر ايبه طور خالصه ادامه م ۴٠ول خود را از مزمور او نقل ق

  . ندارد يعت رغبتيشر يايو ھدا ھا يقربان

خدا از عھد  يتيه درست پس از اظھار نارضاكند يبيم يت خاصيقت اھمين حقيسنده در ايسپس نو ٩:١٠

  . سازد، انجام دھديه دل پدر را خوش مكخواھد آنچه را يش نھاده و ميح پا پيھنه، مسك

رده و كرا منسوخ  ھا يه قربانينظام اول يعنيدارد، تا دوم را استوار سازد، يپس اول را برم: يريگجهينت

شود يه عھد تازه به صحنه وارد مك يعت زمانيعھد شر. ندكين ميگزيگناه جا يم خودش را برايعظ يقربان

  .گردد يبازنشسته م

 يكح، يمس يسيجسد ع يم به قربانياع او بود، مقدس شدهيامال مطك يسيه عك يه اراده خدائو ب ١٠:١٠

  :ندكيم تفسير (George Landis)س يالندجورج . مرتبه فقط

و  ١۴:١٢ يان به جز استثنايه در مورد ھمه عبرانكت است، چنانيس وابسته به موقعيتقد يكن يا
ان يحياز مس كيو نه فقط در مورد عّده اند )١١:۶ انياول قرنت(است  صادقمانداران يھمه ا

خدا و  يله خدا برايما به وس. ح تمام شده استيمس يله اراده خدا و قربانين امر به وسيا. شرفتهيپ
 الم اشتباه گرفته شودكق يمانداران از طريار روح خدا در اكد با ين امر نبايا. ميادر خدا جدا شده

  .)٢٣:۵ان يكيناول تسالو ؛١٩-١٧:١٧وحنا ي(
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ھر  ياھن قبلك. ر شده استكح ذيبرخالف خدمت مس يحاال به تند ياھن ھارونكخدمت ھر  ١١:١٠

 يچ استراحتيھ. ل وجود نداشتيكا ھيمه يدر خ يچ صندليھ. ستاديايخود به خدمت مف يانجام وظا يروزه برا

ه كر بود يان ناپذيعادت پا يكن يا. ذراندندگيررا مكرا م ھا يآنھا ھمان قربان. شديار ھرگز تمام نمكنبود چون 

  . ساختيگذاشت و وجدان را آزاد نميبه حال خود وام طور گناھان را ھمان

ھارون اگر چه در نظام «: سدينويم (A. B. Bruce)بروس . نندكتوانند رفع گناھان ينم ھا ين قربانيا

چ يرد ھكيا مه اجرك يد، ھمه مراسم سنتّ با وجود ھمه زحمات مقدس خو يت بود وليبااھم يليخ يانيالو

  ».نداشت يارزش واقع

گر وجود يد يبه قربان يازيچ نيگر ھيد. ديبه جھت گناھان ما گذران يقربان يكما  كخداوند مبار ١٢:١٠

  ! ندارد

  حاال؛  يچ مذبحي، ھيچ خونيھ
  !دهيان رسيبه پا يقربان
  رود؛ يبه باال نم يچ دودي، ھيچ آتشيھ
  . نخواھد شد يقربان ياگر بّرهيد
  خته شده؛ ير يخون گرانبھاتر يول

  ؛ يگرانبھاتر يھا از رگ
  ردن جان از گناه؛ ك كپا يبرا
  .ھا ن رنگيترله سرخيبه وس كيو پا

  (Horatius Bonar)ھوراسيوس بونار  – 

ن يتواند ايه مين آيا. بخش را انجام داد، به دست راست خدا بنشست تا ابداآلباد ييرھاار كه كنياو پس از ا

 ».ابد بر تخت بنشست ياو برا«ا ي »ديگذران يابد به جھت گناھان قربان يبار برا يكاو «: طور خوانده شود

او فورا به دست راست . تر است، درستتفسيرن يه آخركم يما معتقد يتر ھستند، ولن دو ترجمه آخر درستيا

گاه حرمت و قوت و ياو به دست راست خدا، جا. دابد حل شده بو يم گناه برايخدا نشست، چون مسئله عظ

  . نشست يمھربان

. ستديبا يد در روز داورياو با چون كهند، يابد بنش يتواند برايه او نمكند كت اعتراض ين اكمم يشخص

شود، او تا به ابد يگناه مربوط م يبرا يدن قربانيبه گذران ي كهتا جائ. وجود ندارد يچ تّضادينجا ھيدر ا

  . ابد نخواھد نشست يشود، او برايمربوط م يبه داور ي كهتا جائ. نشست خواھد

از آنچه در آسمان و  ييھر زانو يسياندوز او شوند، تا به نام عياو منتظر است تا دشمنانش پا ١٣:١٠

 يد خدايتمج يح، خداوند است، برايمس يسيه عكند كاقرار  ين است خم شود، و ھر زبانير زمين و زيبر زم

  .ن استياو بر زم يعموم ين ھمان روز داوريا .)١١، ١٠:٢ان يپيليف( رپد
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ده است يامل گردانكمقدسان را  يقربان يكه به كشود يده مين امر دياو در ا يارزش برتر قربان ١٠:١۴

ھمه  يعنين ياند و اجھان جدا شدهخدا از  يه براكھستند  يسانكنجا ھمه ياند در اامل شدهك ي كهآنان. تا ابداآلباد

شوند؛ آنھا در حضور يامل مكاول، آنھا در حضور خدا . شونديامل مكآنھا در دو مفھوم . يقيمانداران حقيا

راجع به گناه و مجازات آن دارند؛ آنھا  ياملكدوم، آنھا وجدان . ستنديايگانه پدر ميرش پسر يله پذيخدا به وس

مطالبه نخواھد  يمتيبار دوم ق يخت شده و خدا ھرگز براامل پرداكشان به طور يگناھان ا يه بھاكدانند يم

  . ردك

شه يھم يبار برا يكه بر طبق عھد تازه گناھان كدھد يقت شھادت مين حقيز بر اين القدسروح ١٠:١۵

  . دھديق شھادت ميمقدس عھد عت يھاق نوشتهياو از طر. ان خواھند رفتيعمال از م

ن خواھد يزم يده خود بر رويبا قوم برگز ياه عھد تازهكدھد يم، خداوند وعده ٣١:٣١ا يدر ارم ١٠:١۶

  .بست

 ».اد نخواھم آورديگر به يشان را ديا يايگناھان و خطا«: ندكيسپس در ھمان متن، او اضافه م ١٧:١٠

ه در آن ك يبعض يباشد؛ وليامل گناھان مكو  يين وعده آمرزش نھايشامل ا ٣۴: ٣١ا يه ارمكجالب است 

ر يناپذانيپا يھا يه به قربانكرده بود مستعد بودند كافتن ين وعده شروع به تحقّق يه اكاند ستهيز يروزگار م

  !ت بازگردنديھودي

 لمات،كن يبا ا. ندارد يگناھان لزوم يگر قربانيد يعنيامل بر طبق عھد تازه كوعده آمرزش  ١٨:١٠

ما را احاطه  يھا و ذھن ھا لمات دلكن يه اكواھد خياو م. رسانديان ميم به پايخوانين رساله ميآمرزش در ا

 . ن مورد آشنا سازديدر ا يف عملينند و حاال او آماده است تا ما با وظاك

  )١٧:١٣-١٩:١٠( ھا بيھشدارھا و ترغ. ٣
  )٣٩-١٩:١٠( حير مسيھشدار بر ضّد تحق )الف

ح ما از يشدند؛ حاال در مسينسبت به خدا نگاه داشته م ياقوم با فاصله قيدر زمان عھد عت ١٩:١٠

  .ميائيب يكه نزدكم ياق شدهيما تشو رو ايناز . ميشويم يكب نزديصل يخته شده او بر رويق خون ريطر

ان كبه م يريه با دلكبه ھمه گفته شده است  چون كهند كين فرض مياھنكمانداران را يق، ھمه اين تشويا

االقداس منع شده بودند؛ فقط ان اقدس و قدسكز ورود به مت ايھوديدر زمان  يمردم معمول. اقدس داخل شوند

حاال ھمه . توانست به اتاق دوم وارد گرددياھن اعظم مكتوانستند به اتاق اول وارد شوند و فقط ياھنان مك

توانند يھمه م. ستنديگران نيبرتر از د يچ طبقه خاصيندراد و ھ يخاص يچ جايخدا ھ. ز عوض شده استيچ

توانند ھر وقت يمان ميله ايه به وسكمانداران صادق است ين فقط در مورد ايداخل شوند و البته ابه حضور او 

  . ه بخواھند به حضور خدا وارد شوندك
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  ه وارد شومكخواند يخدا از درون چادر مرا م
  ق تازه و زنده؛ ياز طر

  ،ه با جسارتكلرزان بل يدينه در ام
  نم؛ كياز دعوت او اطاعت م

  . نمكيح مالقات ميم مسيا خدادر آنجا ب
  !ديخدا را بر تخت رحمت خواھم د

  ش دارميه من در حضور او براك يھمه ارزش
  : ح استيارزش خون مس

  . نمكيدر حضورش ھستم او را پرستش م يوقت
  . ح نوبر خداستيمس

  او با خونش اراده خدا را انجام داد؛ 
  !امدهرفته شيه پذكشود ين مبنا به من گفته ميپس بر ا

  سنده ناشناسينو —        

ا ي »ذبح تازه« يتواند به معناينجا ميتازه در ا. تازه و زنده است يقيشدن ما از طر يكنزد ٢٠:١٠

ان برده ين راه از ميا. نجات دھنده زنده يعنيح يام مسياست به ق يازنده به نظر اشاره. باشد »تازه يساختار«

از جسد  يامه نمونهين دو قسمت خيه پرده بكدھد يم مين واضحا تعليا. ا شده استيمان مھيجسم او برا يعني

د در يبدن او با يعنين يشد و ايست پاره ميباين پرده ميورود ما به حضور خدا، ا يبرا. خداوند ما بوده است

ح يه مساز گنا يات اعريله حيم به وسيتوانيه ما نمكند كيم يادآورين به ما يا. شديسته مكما ش يمرگ برا

- يه ما مكشنده بّره است ك يھا ق زخميتنھا از طر. يو يابتيق مرگ نيه از طركم؛ بليتخت خدا شو يكنزد

 يه به بھاك يتكبرد ييايم، بيشويا پرستش به حضور خدا وارد ميه ما در دعا كھرگاه . ميم وارد شويتوان

  . مياد آوريورودمان به ما عطا شده است را به  ين برايسنگ

ز بر ياھن بزرگ را نكم؛ ما يم نداريعظ ينانيم، فقط اطميشويبه حضور خدا واردم ي كهما زمان ٢١:١٠

از ياھن نك يكھنوز به  يول )۶:١اشفه كم ؛٩:٢اول پطرس (، مياھنان ھستكاگرچه ما خودمان . ميخانه خدا دار

  .سازديئن مرش خدا مطمياھن اعظم ماست و خدمت او در حال حاضر ما را از پذكح يمس. ميدار

در پس ! ستيچقدر عال. به ارمغان آوردمانداران يا يه خون براكاست  يتكن بريا. مييايب يكنزد ٢٢:١٠

وسعت . يويم و نه با اشخاص نامدار دنينكم مطلق جھان مالقات كم تا با حايالمات ما دعوت شدهكن يھمه ا

  . ميدھيپاسخ م يقيطر و از چه يزيه ما به چه چكشود يده مين ديارزش دعوت ما در ا

به محل سلطنت  يد به لحاظ روحانيدھد ما چگونه بايه نشان مكن آمده است ييچھارگانه در پا يفيتوص

  : م يوارد شو يداماد آسمان

ش او را يخو يھا جستند و به لبيب ميخود به خدا تقر يھا ل به زبانيقوم اسرائ. به دل راست .١

د با خلوص تمام يآمدن ما با يكنزد .)٨: ١۵ يمت( و دور بوددلشان از ان يكنمودند، ليد ميتمج

  . باشد
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رفته يه او ما را پذكنيراسخ از ا ينانيخدا و با اطم يھامان به وعدهين ايقيما در  .مانين ايقيدر  .٢

  . ميشو يكنزد ياست به حضور و

ما  ي كهزمان. ودشيسر ميق تولد تازه مين امر تنھا از طريا. دهير بد پاشيخود را از ضم يھا دل .٣

 يھا قلب يما به طور مجاز. شوديم، ارزش خون او به حسابمان گذارده مينكيح اعتماد ميبه مس

ن امر ما را يا. نديخود پاش يان خون بّرة فصح را بر درھايليه اسرائكم چنانيپاشيخود را با آن م

  : ن استيشھادت ما ا. بخشديم يياز وجدان بد رھا

  ند؛ كيوم نمكمحگر ما را يوجدان د
  نمود و شست،  كشه ما را پايھم يبار برايكه كاو  يبه خاطر خون پربھا
  .ردك كو ما را در نظر خدا پا

  (Frances Bevan)فرانسيس بيوان  —        

انگر يما نما يھا بدن. است يكزبان سمبل يكن ھم يا. غسل داده كخود را به اب پا يھا و بدن .۴

و به  )٢۶، ٢۵:۵ان يافسس( الم ھم اشاره داشته باشدكتواند به يم كآِب پا. ما ھستند يھا يزندگ

ما  يھا يساختن زندگ كپا يالم براكالقدس از ه روحكنيا اي .)٣٩- ٣٧:٧وحنا ي( زيالقدس نروح

له ين به وسيم و ايشويشه از گناه آزاد ميھم يبار برا يكما . ندكيم استفادهروزمره  كياز ناپا

-يم كگناه پا يھاكيالم از ناپاكق يالقدس و از طرله روحيررا به وسكم يح است وليمرگ مس

 ).١٠:١٣وحنا ي ك.ر( يمشو

: مينكخالصه  طور نيبه حضور خدا از ما خواسته شده را اورودمان  يه براك يزيم چھار چيتوانيم

  . سين، نجات و تقديقيخلوص، 

د ما را از يز نبايچ چيھ. د استياعتراف امم نگاه داشتن كنجا آمده محيه در اك يقين تشويدوم ٢٣:١٠

  .ح است بازدارديه مسكدمان يبه تنھا ام يوفادار

 يزھاينند و چيت را ببيحيات زمان حال مسكرده و برك كنده را تريشوند تا آيه وسوسه مك يسانك يبرا

سته نخواھند كھرگز شاو  يھاوعده. ن استيه وعده دھنده امكن ھشدار وجود دارد يت را بنگرند ايھودي يدنيد

نجات دھنده خواھد آمد چنانچه وعده داده است و . شده باشدد يه به او اعتماد داشته و ناامكست يس نكچيشد؛ ھ

  . خواھند بود تا ابداآلباد يو مثل و يقوم او با و

و يكنمانداران به جھت محبت و انجام اعمال يب ايق و ترغيتشو يبرا يين راھايد به چنيز بايما ن ١٠:٢۴

وم به محبت كما مح.از روز اراده است يه عملكست؛ بلياحساس ن يكد، محبت يدر مفھوم عھد جد. ميببر يپ

له يما به وس. ھاوهيو ميكشه است؛ اعمال نيمحبت ر. ميد انجام دھيم و بايتوانيه ما مكست يزين چيم، پس ايھست

  . ميب نمائيو ترغيكنمانداران را به محبت و اعمال يد ايم خود، باينمونه و تعال

  پرمحبت باغ ھستند،  يھا قلب
  ھا،شهيار پرمحبت ركاف
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  ، ھا الم پرمحبت گلك
  . وة آنھايو ميكو اعمال ن

نند ما كيم كرا تر يمحل يسايلك يم و چنانچه بعضينكشتر مالقات يگر را بيد ھمديسپس ما با ١٠:٢۵

. خود وفادار باشدن ييسايلكباشد تا در خدمت  ياندارانميھمه ا يعام برا يقيتواند به عنوان تشوين ميا. مينكن

را  يه روحانيو تغذ يم قدرت، آرامش، خوشيتوانيم يد در پرستش و خدمت جمعيو ترد كچ شيما بدون ھ

  .ميابيب

ن وسوسه يشه ايھم. ندكق يتشو يان را به طور خاصيحيجفا مس يھا تواند در زمانين ميه ھمچنين آيا

مان مانده و رنج در اَ  يشدن، رسوائ يند تا از زندانكل يمنفرد تبد يمانداريخود را به ا يه شخصكوجود دارد 

  .باشد يمخف يو شاگرد

ت يحياز مس يشخص يعنينجا يدر ا يمحل يسايلك كتر. باشديبر ضّد ارتداد م يه ھشدارين اياساسا ا يول

گر يديكق ياز به تشوينجا نيدر ا. ردندكين مين نامه چنين نگاشته شدن ايدر ح يبعض. ت بازگردديھوديبه 

د شده يده، تبعيمانداران جفا ديد، ايآيه او مك يوقت. الوقوع استبيح قريه آمدن مسكن يوجود دارد، خصوصا ا

  . باشديم ياز به استواريتا آن موقع ن. ر شده در طرف برنده قرار خواھند گرفتيو تحق

بر ضّد  ين ھشداريا. مثل موارد قبل. دھديخود را ارائه م كن ھشدار ترسنايسنده چھارميحاال نو ١٠:٢۶

  .ف شده استيتوص ينجا به عنوان گناه عمديه در اكباشد يارتداد م

ل كمش. ن گناه وجود دارديدر مورد ا يقابل توجھ يھادهيان اختالف عقيحيان مسيچنانچه نشان داده شد، م

  : ن موارد استيبه طور خالصه در ا

  . اندگردان شده و گم شدهيح روياز مس اً ه فورك يقيان حقيحيمس .١

  . اندھنوز نجاتشان را از دست نداده ياند وله برگشتهك يقيان حقيحيمس .٢

 يشوند، وليعضو م يمحل يسايلك يكدر  يمدت يھستند و برا يحينند مسكيه ادعا مك يآنان .٣

اند و حاال افتهيلد تازه نتو يقيآنھا ھرگز به طور حق. شونديگردان م يح روياز مس اً سپس عمد

  . تواننديگر ھرگز نميد

ه كم يما معتقد. اندبوده يلكات مشينھا نظريا چون كهم، يه را قبول داشته باشيدام نظركه ما كست يمھم ن

  . د سازگارتر استيان و عھد جديعبران يلكم يبا تعال چون كهباشد، ين ميتره سوم درستينظر

 يرفتن معرفت راستيبعد از پذ يعمد يف شده است و به عنوان گناھيتعر ، ارتداد٢۶ه ينجا در آيدر ا

ه كرد كوانمود  يدانست؛ او حتياو راه نجات را م. ديل را شنيه انجك يھودا، شخصيمثل . شده است يمعرف

  . ردكار كان اً عمد آن راسپس  وليرفته است؛ يپذ آن را

ً جتياو نت. ستين يگناھان باق يگر قرباني، دين شخصيچن يبرا ح را رد يگانه مسي يو به طور قطع قربان ا

معنا ھمه  يكدر مورد گناه به . ردن به او نداردكعرضه  يبرا يگرين خدا راه نجات ديبنابرا. ردكخواھد 
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 يار جدّ يار بسيبس يدر مورد يعمد ينجا از ارتداد به عنوان گناھيسنده در اينو يھستند، ول يگناھان عمد

  . ديگويسخن م

ز يه او خودش را نكست ين معنا نيند لزوما بدكيم استفادهن متن ير ما در ايسنده از ضميه نوكقت يحق نيا

اند ده شدهيشك يه به ارتداد و تباھك يگر را از آنانيمانداران ديخودش و ا اً او صراحت ٣٩ه يدر آ. ندكيخطاب م

  . ندكيجدا م

ن است كرمميغ. فرار وجود ندارد يبرا يديچ اميھ عذاب نخواھد ماند؛ كجز انتظار ھولنا يزيچ ٢٧:١٠

ح يض خدا در مسيعھد خودش را از ف ياو آگاھانه و از رو .)۴:۶( توبه تازه ساخت يرا برا يه مرتدك

ن آتش در يه اكنياصرار بر ا. ه مخالفان را فرو خواھد بردكاست  يسرنوشت او در آتش. منقطع ساخته است

 يدادن به داور يمعن ينجا برايدر ا يھيطور بده ن زبان بيا. باشديھوده ميب يآن است بحث ياللفظمفھوم تحت

  . ار رفته استكو شدت آن به 

ه آنھا از كدھد ين نشان ميا. ندكيم يبندن را تحت عنوان مخالفان ردهيه خدا مرتدكد يتوجه داشته باش

  . يطرف يب يورزند و نه از رويت ميح ضدّ يعمد با مس يرو

است به  يه لعنت بزرگتركل ارتداد كند، حاال در شكق را بشيعت عھد عتيشر ي كهسك عنتل ٢٨:١٠

ا سه نفر بدون يدو  يشد، به گواھيپرست مسته و بتكرا ش يعت موسيه شرك يشخص. شوديده ميشكر يتصو

  .)۶-٢:١٧ه يتثن( شديشته مكنسبت به گناھش  يچ رحميھ

شتر يت او بكاز و بريامت چون كهسزاوار عقوبت است،  ين شخصيشتر از چنيشخص مرتد ب يك ٢٩:١٠

  : شوديده ميه بر ضّدش وجود دارد دك يمكشرارت و گناه او در سه ح. است

شرمانه ياست، حاال ب يسيرو عيرد پكه ادعا كنياو پس از ا. رده استكمال ياو پسر خدا را پا .١

ح و نجات دھنده ياز به مسيھرگونه ن او. داشته باشد ياركخواھد با او يگر نميه دكند كيادعا م

ً رده و صراحتكار كرا ان جفا دولت از  يدر ژاپن و در روزھا. ندكياو را به عنوان خداوند رد م ا

د به صورت يس باكشد و ھر ين قرار داده ميدر زم يبيصل. ردكيم استفادهردن كمصلوب 

از  يان واقعيحيد نبودند؛ مسن مورد مردّ يان در ايحيرمسيغ. زديب لگد ميمصلوب شدة بر صل

ن يبر زم يسيرد و صورت عكدا يداستان ادامه پ. دنديرسيردند و به قتل مكيار اجتناب مكنيا

  .كنندمال يشد تا مردم آن را پايم ينقاش

ه عھد تازه را كح را ياو خون مس. شمرده است كه به آن مقدس گشته بود، ناپاكرا  ياو خون عھد .٢

ات كگاه برين خون در جايله اياو به وس. رده استكرمقدس محسوب يو غارزش يرد بكب يتصو

س شده بود، درست يان، تقديحيت با مسكق مشارياو از طر. قرار گرفته و جدا شده بود يظاھر

ان ياول قرنت( گردديمان باشد از معاشرت با او مقدس ميايه بكماندار يچنانچه ھمسر شخِص ا

  . افته استيه او نجات كست ين ن معناين امر بديا يول )٧:١۴
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روح ھدا او را نسبت به خبرخوش روشن ساخته و گناه . رده استكحرمت يرا باو روح نعمت  .٣

او روح  يول. رده بودك ييجانش راھنما يح تنھا ملجايمس يرا به سورده و او كوم كرا مح

   .رده استكحرمت يعرضه شده بود را ب يله آن نجات به ويه به وسك يپرارزش

خود خواھد نشست و ھمه  يخدا بر مسند داور. م استيعظ يگانه خدا گناھيپسر  يار عمدكان ٣٠:١٠

افات كانتقام از آِن من است؛ من م: او گفته است. ردكوم خواھد كاند محب شدهكن گناه را مرتيه اك يسانك

سخن انتقام  ايدهخدا از  يوقت. ملاكعدالت  يعنين مفھوم يانتقام در ا .)دينكنگاه  ٣۵:٣٢ه يبه تثن( خواھم داد

ه سزاوارش است ك طور خدا با شخص آن يعني ين به سادگيا! ستيوره در رفتن نكد منظورش از يگويم

  .ندكيرفتار م

افات كه راجع به مكه او آنچه را كم يم مطمئن باشيتوانيم، ميشناسيت و ذات خدا را ميه شخصكما 

ً ن گفته است قطعيرساندن به مرتد ً ضيوا. ديامل به انجام خواھد رسانكباعدالت  ا  يداورخداوند قوم خود را  ا

ً ه واقعك يخدا آنان. خواھد نمود ، اشاره ٣٠ه ينجا در آيدر ا يول. ردكخواھد  يبه او متعلق ھستند را داور ا

  . قوم شرور است يبه داور يقطع

اد يد به يند، باكيجاد ميمان ايبرا يلكست، مشن نام برده شده اينجا از قوِم او به عنوان مرتديه در اكنياگر ا

شان است، اگر چه ياو خالق ا. نندكين را اعتراف ميا يمدت ين برايشان مخلوقات او ھستند و ھمچنيه اكم يآور

  . او را نشناسند اً اگر ھرگز شخص يه قوِم او ھستند حتكنند كيشان نباشد و آنھا اعتراف مرھاننده

 يداور يزنده برا يه به دست خداك يسانكان يدر م: ن استيھم ما ا يبرا ينادمانديدرس به  ٣١:١٠

  .است كيز ھولنايزنده چ يخدا يھا افتادن به دست چون كهد، يافتند نباش يم

ح تعلّق يه به مسكردن اذھان اشخاص باشد كت يه ھدفش ترساندن و اذّ كن متن وجود ندارد يز در ايچ چيھ

ح اعتراف يه به نام مسك يسانكز نوشته شده است تا ھمه يبرانگ لآور و سواو چالش تند كين متن با سبيا. دارند

  . ح را بداننديم برگشتن از مسيط وخيگرفته و شرا ينند ھشدار را جدّ كيم

- يھوديان يحيه چرا مسكدھد تا نشان دھد يارائه م يل قويسنده سه دلي، نو١٠ات باب يدر ادامه آ ٣٢:١٠

  . ش رونديح پيت از مسيدر تبع يداريپا د بايه باينژاد اول

  . زديانگيشان را برميات گذشته آنھا ايتجرب .١

  . ندكت يد آنھا را تقويشان بايبودن پاداش ا يكنزد .٢

  . د آنھا را از بازگشتن به عقب بازدارديخدا با يتيدن از نارضايترس .٣

 يح اقرار نمودند و ھدف جفاھاين در مسمايه به اكنيزد تا پس از ايد آنھا را برانگيشان بايات اي، تجرباوالً 

ردند و دشمنانشان آنھا را كردند و دوستانشان آنھا را رھا كشان طردشان يھاقرار گرفتند و خانواده يشتريب

. ندكيت ميمانشان تقويشان، آنھا را در ايترساندن ا يبه جا ھا ن رنجيا يول. ردند، بتوانند وفادار بمانندكتعاقب 
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ن را ينام او رنج ببرند و شاد باشند و ا يند تا براكيبشان ميه ترغكنند كيرا احساس م يزيچ كآنھا بدون ش

  .)۴١:۵اعمال ( ننديح جفا و رنج بيه به جھت نام مسكاند ن شمرده شدهيسته ايه شاكنند ك يتلق يطور

ت آنھا يو جمعبردند يان جمع ميبود؛ آنھا را تنھا به م يرشخصيشان غيا يھا اوقات رنج يگاھ ٣٣:١٠

- يگر رنج ميان ديحيز، به ھمراه مسياوقات ن يگاھ. دادندينجه مكساختند و شيرده و رسوا مكرا مسخره 

  . بردند

شه خطر معاشرت ياگر چه ھم يدند، حتيترسيشده بودند نم يه زندانك يانيحيآنھا از مالقات مس ١٠:٣۴

  . شان وجود داشتيبا ا

آنھا . رفتنديپذين امر را ميا يشد، آنھا با خوشيدولتمندان غارت مله يشان به وسيه اموال اك يوقت

دانستند يآنھا م. نندكه بخواھند اموال و ثروت خود را حفظ كنيح راست باشند تا ايه در قبال مسكخواستند  يم

ن يا .)۴:١اول پطرس ( شان نگاه داشته شده استيش و ناپژمرده در آسمان برايآاليفساد و بيب يراثيه مك

ً قتيحق   .ننديرا بب ينياموال زم يه آنھا را قادر ساخته بود ارزش واقعكبود  يض آسمانيمعجزة ف ا

تا  كيآنھا . ت بخشديد آنھا را تقويشان بايبودن پاداش ا يكنزد: ن استين مالحظه بزگ ايدوم ١٠:٣۵

 ».ديخود را از دست ندھ يھاكول اشمحص«: ديگويسنده در جواب مينو. وندم شيد تسلياند، نبامتحمل شدهحال 

(F. B. Mayer) بازگشت به گذشته وجود  يبرا يگر زمانيد. ھستند يكشتر نزديآنھا اآلن به تحقّق وعده خدا ب

  . ندارد

  .باشدينده ميم در عالم آياش عظه مقرون به پادكا خود ر يريد دلينكم كپس تر

فرار  يدار ماندن در جفاھا به جايپا يد براياه بك يمياز داشتند صبر بود، تصميه آنھا نكآنچه  ١٠:٣۶

  . افتيشان اراده خدا را به جا آورند، وعده را خواھند يپس اگر ا. گرفتنديح ميار مسكردن و انك

نجا از حبقوق يسنده در اينو رو اينمنطبق خواھد بود؛ از  يسينده با بازگشت خداوند عيپاداش آ ٣٧:١٠

ن يدر حبقوق ا ».خواھد نمودنر ينده خواھد آمد و تأخيآن آ يزمان كعد از انده بكرا يز«: ندكينقل قول م ٣:٢

. ديگويشتابد و دروغ نمياست و به مقصد م ينيوقت مع يا ھنوز برايه رؤكرا يز«: شودين خوانده ميه چنيآ

  ».خواھد آمد و درنگ نخواھد نمود ه البتهكرا يش منتظر باش زيد براير نماياگر چه تأخ

  : ديگويم تغييرن يراجع به ا (Vincent) نسنتيو

ترجمه  ترجمه ھفتاتنانچنانچه در .. ..ان استيلدانك ينابود يايرؤموضوع جمله  يدر متن عبر
ح يبه مس يھويدانان يله الھيه به وسك يمتن. ح موعود مّدنظر استيا مسيھوه يه كشده است 

  . قرار گرفته است استفادهن مورد ايسنده ما در عبرانيله نويرده است، به وسكموعود اشاره 

  :ندكيم تفسير (A. J. Pollock) كپوال

و چه از لحاظ مقدس بودن  يد چه از لحاظ دستوريق و ھم نقل قول آن در عھد جديھم متن عھد عت
و با ؛ ا اشاره دارديدر حبقوق به رؤ )يمفرد خنثسوم شخص (او  ريضم. ھستند يبرابر و الھام
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ان به او يدر عبران )يسوم شخص مفرد خنث(ر او يضم. ار داردكت سر و سلطن يح برايآمدن مس
  .ندكيل شده است و به ربوده شدن اشاره ميتبد )ركسوم شخص مفرد مذ(

  : دھديتر ادامه ملياص يسپس او با روش

 يآسمانتفكر  ه با ھدفكند كيم استفاده يند از متنكيق نقل قول مياز عھد عت ياسندهيه نوك يزمان
 يبرا ق معموالً يردن از عھد عتكھم ندارد؛ نقل  يمناسب داشته باشد، اگرچه ھرگز با آن تناقض

له يامل آن به وسك يمعنه كآن؛ بل يقيرود و نه به ھمان مفھوم عھد عتيار مكد به كيد و تأييتأ
 ين عمليمقدس چن يھاتواند با نوشتهيتنھا خدا م... شوديشوف مكد ميالقدس در عھد جدروح

تاب مقدس كسنده يخدا نو. بودن است يبر الھام يگريد يه محقق شده ادعاك يقتيحق. انجام دھد
 يول. ندكيش را به قومش گوشزد ميند و مقاصد مناسب خوكيالم خودش نقل قول مكاست و او از 

انجام  ار راكن يم ايد با مواظبت و به طور مستقيم، باينكتاب مقدس نقل قول كاز ما از  يكياگر ھم 
ار را انجام كن يتوانست ايتاب مكسنده ينو يول. ميدھ تغييررا  ياا واژهيعنوان  ميما حق ندار. ميدھ
ا، يا اشعي يند، موسكيم استفاده يسكه از قلم نگارش چه كخدا بود گر مربوط به ين ديا. دھد

  . او ھستند يھانھا نوشتهيا هھم. وحنايا ي يا پولس، متيپطرس 

-يسنده با ادامه نقل قول از حبقوق نشان مينو. خداست يتيو صبر نارضا يداريزه پاين انگيآخر ٣٨:١٠

ه كاست  ين زندگيا. ست خواھد نموديمان زين عادل به اكل: شوديخشنود م يمانيا يه خدا از زندگكدھد 

  . نده استيند و منتظر آيبيھا را ميدنيشمارد، و ناديمت ميخدا را غن يھاوعده

ح را يمس يه شخصكن است يسازد ايگر را ناخشنود ميمانداران ديه خدا و اك يگر زندگيد ياز طرف

خوش  يمرتد شود نفس من با و يو اگر شخص: ل بازگردديكمنسوخ شده ھ يھا يقربان رده و بهكار كان

  . نخواھد شد

ن امر يا. ندكيجدا مخواھند شد  كه ھالك يگر را از مرتدانيمانداران ديخودش و ا اً سنده فورينو ٣٩:١٠

. اندمرتدان به عقب برگشته و گم شده. حاصل شود ييل جدايان اصيحين مرتدان و مسيشود بيباعث م

  . باشدين رو جانشان از لعنت ارتداد درامان ميمان دارند و از ايا يقيمانداران حقيا

. ا شده استيسازد مھيخشنود مه خدا را ك ياملتر در مورد زندگك يبحث ينه برايمان، زميبا آمدن اسم ا

  . د دارندكيته تأكن نيبر ا يعيازدھم به طور طبيباب  يھا مثال

  )١١باب ( قيعھد عت يھاله نمونهيمان به وسيب به ايترغ )ب

 يايه در رؤكق را ين باب مردان و زنان عھد عتيا. ار داردكمان سر و يا و صبر اين باب با رؤيا ١:١١

 يف رسميتعر ١ه يآ. ندكيم يگرفتند را به ما معرف ٢٠نمره،  ٢٠رنج و جفا از م در يو صبر عظ يروحان

  .دھديما انجام م يمان براياست از آنچه ا يفيه توصكباشد؛ بليمان نميا

م و يآنھا را در حال حاضر دار يه گوئكاند ينمايم يمان واقعيد داشته شده را چنان برايام يزھايمان، چيا

مان يت در حال حاضر برايحيمس يات روحانكبر يه گوئكدھد يبه ما م يدنيناد يھازياز چ يچنان برھان

  . ندكيم يدنيرا د يدنينده را به زمان حال آورده و ناديمان آيگر، ايد يانيبه ب. و مطمئن ھستند يامال واقعك
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قت است و او به يه آنچه خدا گفته حقكنيباور ا يعنيمان يا. باارزش خداست يھانان به وعدهيمان، اطميا

  . ردكش عمل خواھد يھاوعده

. مان ھستنديآن ا يھاهيخدا به عنوان پا يھااشفه وعدهكن مياز خدا داشته باشد و ا يااشفهكد ميمان بايا

الم خدا كه فقط در كباشد يبرھان در جھان من يترمان طلب مطمئنيا. باشدينم يكيدر تار يريمان در واقع تيا

. شوديرا شامل م ھا نكرمميغ يه تاخت و تاز به قلمروكشود؛ بليانات محدود نمكمان به اميا. شوديافت مي

بود در ين مكمم ياگر امر. شوديرسند، شروع ميان ميبه پا ھا نكه ممك يمان در جائيا«: گفته است يشخص

  ».داشتيخدا وجود نم يبرا يچ جالليانجام آن ھ

  ند،يبيم ھا راه وعدهكمقتدر  يمانيمان، ايا
  ند؛ كيو فقط به خدا نگاه م

  خندديم ھا نكرمميبه غ
 .د انجام شوديبا: زندياد ميو فر

  سسنده ناشناينو —

- يش قرار ميمان ما را در بوته آزمايخدا ا. وجود دارند ياديز يھا يالت و سختكمش يمانيا يدر زندگ

 يھا برا يسخت«: گفته است (George Müller) چنانچه مولر يول .)٧:١اول پطرس ( ل استيا اصيند آيدھد تا بب

  ». ھستند كم خوراكمان در حيه ايتغذ

ه يبق. افتنديرا  يد آسمانييداشتند تأيرت گام برميمان و نه بصيه با اكنيق به خاطر اين عھد عتيمقدس ٢:١١

  . دھديق شھادت ميمان عھد عتيه خدا چگونه به قھرمانان اكنياست از ا يلين باب تمثيا

ه در آن زمان وجود داشت؛ كبود  يخدا تنھا شخص. مان تنھا دانش ما از خلقت رابه ما داده استيا ٣:١١

ه خلقت كم يدانيم ميمان داريالم او اكما به  ي كهاز آنجائ. نش چگونه صورت گرفتيه آفركد يگوياو به ما م

له يد آورد و به وسيپد يستياز ن ه خدا جھان راكنيا كادرا«: ديگويم (McCue) وك كم. چگونه صورت گرفت

با  يه به سادگكشود يسر ميل و نشانه مين دليا يالم او ھمه موجودات و خلقت به وجود آمدند در قلمروك

  ».ميريبپذ آن رامان ياز ا يناش يعمل

 ».دن استيمان آوردن ديا«: ديگويخدا م ».مان آوردن استيدن ايد«: ديگويجھان م. ميادهيمان فھميبه ا

 يوحناي .)۴٠:١١وحنا ي( »د؟يد ي، جالل خدا را خواھيمان آوريا به تونگفتم اگر ايآ«: به مارتا گفت يسيع

د و تا يدار يات جاودانيه حكد يد تا بدانيامان آوردهيه به اسم پسر خدا اكن را به شما نوشتم يا«: رسول نوشت

  .شوديم كباعث در يمسائل روحان مان دريا )١٣:۵وحنا ياول ( »دياوريمان بيبه اسم پسر خدا ا

 يات بشريشفكبا  امالً كن امر يا. ز به وجود آمديخدا سخن گفت و ھمه چ. ديلمه خدا مرتب گردكھا به عالم

به صورت  ياز انرژ يالم او موجكگفت، در يخدا سخن م يوقت. است يانرژ اً ه ماده ذاتكسازگار است 

 يدنيناد يزھاياز چ يدنيد يزھايچ. و جھان به وجود آمد ل شدنديدنھا به ماده تبيا. وجود داشت يامواج صوت
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ب شدن كيدر اثر تر يشوند، وليده نميه دكو گازھا  ھا ولكو مول ھا است؛ مثل اتم ينامرئ يانرژ. ساخته شد

  .ت ھستنديقابل رو

ه حال ثابت بر ضّد آن تا ب يزيچ. از اتھام است يآمده است بر ٣:١١ان يقت خلقت چنانچه در عبرانيحق

  . نشده و نخواھد شد

ه خدا كنين ايد بيه حوا باك يزمان. اندنار گذاشته شدهكمان يآدم و حوا در مورد نقش داشتن در ا ١١:۴

ن امر يبه ھر حال، ا. ديگويطان راست ميه شكد ين را برگزيا. گرفتيم ميطان، تصميا شيد يگويراست م

ن يپوست يھاله پوششيم، چنانچه به وسينكمان را به طور قطع رد يا لهيشان به وسيه ما نجات اكشود يسبب نم

  . نشان داده شده است

 يختن با قربانيله خون ريتواند به وسيار مكه انسان گناھكنياز خدا راجع به ا يااشفهكست ميبايل ميھاب

ه خدا از ك ييھا له لباسيه وسه بكنش آموخته بود يرا از والدن امر يد او ايشا. داشته استيشود م يكبه خدا نزد

ھر صورت، او  به. )٢١:٣ش يدايپ(ا شدند يشان ساخته بود دوباره در ارتباط با خدا احيوانات برايپوست ح

ا يجات يقائن از سبز يقربان. شوديم يكبه خدا نزد يخون يقربان يكه با كدھد ين نشان ميمانش را در ايا

قائن تالش . مانيق ايض از طريقت نجات به واسطه فياست از حق يليل تمثيھاب. نداشت يه خونكبود  ياوهيم

  . شدكير ميش را به تصويويكله اعمال نيش به وسينجات خو يھوده انسان برايب

ل يھاب ين تجربه شخصيا«: ديگويرده و مك كيكتفدو برادر را از ھم  (George Cutting)کوتينگ جورج 

 يو برا» .مان داشتيه او آورد و به آن اك يه تجربه قربانكعادل شمرد؛ بل رد و او راكه خدا به آن نگاه كنبود 

 يه فقط به خاطر قربانكم؛ بليشويمان عادل شمرده نميويكا اعمال نيت يله شخصيما به وس: ن استيما ھم چن

  .رش مايح و پذيامل مسكب و يعيب

ه كقت ين حقيانسان از ا يالت شخصعد. ض متنفر بوديعت از فيشته شد، چون شركله قائن يل به وسيھاب

  . ند متنفر استكم يد خودش را به رحمت و محبت خدا تسليتواند خودش را نجات دھد و باينم

نھفته  ين مفھوميه چنين آيدر ا. نده استيمان ھنوز گوياو به سبب ا: است يل جاودانيشھادت ھاب يول

  . ده شوديال پس از مرگ جسمش ھنوز شنس يھا سازد تا ساليانسان را قادر م يمان، صدايا: است

ن يرفته و به ھميافته و آن را پذياز خدا در ياوعده ه او احتماالً كخنوخ بوده  يدر زندگ يالحظه ١١:۵

ه كچ جا ثبت نشده بود يدر ھ. ا زودير يد؛ مردنديتا آن زمان ھمه م. ن رفتخاطر بدون مردن به آسما

ن يترين منطقيا. ردكخدا به خنوخ وعده داد و او باور  يول. شده است بدون مردن به آسمان باال برده يشخص

د به يه مخلوق باكنيتر است از ايمنطق يزيتوانست انجام دھد؛ چه چيه خنوخ مكبود  ياركن يترو درست

  مان داشته باشد؟ يخالقش ا
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و سپس به  )٢۴-٢١: ۵ش يدايپ( صد سال راه رفتيس يدنيناد ينوح با خدا! وستين امر به وقوع پيپس ا

شه يھم يمانيا يزندگ. ردكخدا را حاصل  يه او رضامندكشھادت داده شد  يقبل از انتقال و. وستيت پيابد

  . سازديخدا را خشنود م

را جبران  يمانيمبود اكتواند ينم ييويكچ عمل نيھ. خدا محال است يل رضامنديمان تحصيبدون ا ١١:۶

زند، دارد يمان آوردن به خدا سرباز مياز ا يه انسانك يارھا زمانكام ھمه ز و انجيپس از گفتن ھمه چ. ندك

 )۵:١وحنا ياول ( »اورد، او را دروغگو شمرده استيمان نيه به خدا اكآن«. ندكيدروغگو خطاب م يكخدا را 

  نند خشنود باشد؟ كيه او را دروغگو خطاب مك يتواند از قوميو خدا چگونه م

مناسب خودش قرار  يز سرجايدھد و انسان را نيگاه مناسب را ميه به خدا جاكست ا يزيمان تنھا چيا

ً مان خدا را دائميا«: سدينويم (Mackintosh)نتاش كيم. دھد يم ه ما كند كيثابت م چون كهدھد، يجالل م ا

  ».م تا به خودمانيبه او دار يشترياعتماد ب

ندگان خود را جزا يه او جوكاعتماد دارد  ن به اويه ھمچنكه خدا وجود دارد؛ بلكمان تنھا باور ندارد يا

ل با اراده كمش. ردن آن محال باشدكانسان باور  يه براكز در خدا و درباره او وجود ندارد يچ چيھ. دھد يم

  . است يآزاد انسان

 .)١٧:۶ش يدايپ( ندكران يطوفان و يكخواست جھان را با يه مكه ھشدار خدا بود يمان نوح بر پايا ٧:١١

ل موجود تا آن يه بنابردالكمعتقدند  ياخ بشر وجود نداشت و عدهّ يدر تار يچ طوفانيقت تا آن موقع ھيدر حق

. ساخت يشتك يكمان آورد و ينوح به خدا ا .)۶، ۵:٢ش يدايپ( ده بودين ھرگز نباريبر زم يموقع ھنوز باران

. نندگان شده بودكاج حمالت تمسخراو ھدف آم كبدون ش. دور بود يليخ يرانيشتكقابل  ياگر چه او از آبھا

و شھادت او ملزم شد، و او وارث آن  يله زندگيا به وسيافتند، دنياھل خانه او نجات : افتيمان نوح جزا يا يول

  . مان بوديه از اكشد  يعدالت

 ن امر متعجب شدنديشان نوشته شده بود از اين نامه برايه اكه ينژاد اوليھوديان يحياز مس ياريد بسيشا

ده شد تا يشكرون يق بيان صفحات عھد عتينوح از م. ت ھستنديدر اقل قدر آنگفتند، چرا يه اگر آنھا درست مك

  !شدند كه جھان ھاليگفتند و بقيه در روزگار او تنھا ھشت نفر درست مكند ك يادآوريشان يبه ا

 يظاھر گشته و به و ا به اوست و خديزيان ميلدانك ه در اوركپرست بود بت يك م احتماالً يابراھ ٨:١١

ه مقصد كدانست يرد و نمك كت خود را تركمان خانه و مملياو با اطاعِت ا. ندكت كه از آنجا حركفرمان داد 

  بود؛ طور نيرفتار او ا ينمودند وليرا تمسخر م يو كدوستان او بدون ش. جاستيكو يينھا

   م؛دانيه نمكروم يم يمن به جائ
  فتم، ريدانستم نمياگر م
  . با خدا راه روم يكيدھم در تاريح ميترج

  تنھا راه روم؛ يتا در روشنائ
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  مان با او راه روميدھم با ايح ميترج
  .راه روم ييرت به تنھايتا با بص

  (Helen Anis Casterline) ھلن انيس كاسترالين —

ه خدا را ك يانسان يست، ولا يمتكحيو ب ياطياحتيمالحظه بودن و بيگران بيمان اعلب به نظر ديقدِم ا

  . ندكيت نمكر مقابلش حريه شناخت مسيشناسد، بر پا يم

ً ن واقعين سرزميا يقيحق يدر مفھوم. م دادينعان را به ابراھكن يخدا وعده سرزم ٩:١١ به او تعلق  ا

ه در كاو قانع شد . ه در آن مدفون گشتكد قبرش بود يه به او رسك ينين زمياز ا يتنھا بخش يول. داشت

. ن ثابت بماندكه در مسكنيا يند، به جاك يباشند زندگين جھان ميچند روزه در ا ياز زندگ يه سمبلكھا مهيخ

  . غربت است ينيزم يه گوئكرد ك يزندگ ينعان طوركن ياو در زم

 زيشان نيندارانه او براينمونه د. اش بودندن پسر و نوهيزم ياش بر روچند روزه يھمراھان او در زندگ

  . ز شديشان نين از آن ايشدند، و زم يكن وعده با او شريراث ھميآنھا در م ير گذارد حتيتأث

ه كاد بود يبا بن يه مترقب شھركدست زد؟ زانرو  يقيحق كيبه مل ين سفريم به چنيچرا ابراھ ١٠:١١

. تيه بر ابدّ كبل خوش نساخته بود؛ يمادّ  يزھاياو دل خود را بر زمان حال و چ. معمار و سازنده آن خداست

مان، تنھا يدر احتساب ا. اديبا بن يشھر؛ وجود دارد يفياد حرف تعريشھر و بن يعنين دو واژه ين ايدر اصل ب

  . مطمئن ياديشھر با بن يكسته نام بردن است و تنھا يشھر شا يك

از  يعار، است نمونه ين شھر شھريا. باشديز مياست و او سازنده آن ن ين شھر آسمانيخدا معمار ا

  . اندردهكما را خراب  يبشر يزندگ يھا ه دورانك يالتكف و ھرگونه مشيثكھوا و آب  ھا ابانيخ

ه او در حدود نود كبود  ين در زمانيافت و ايآسا قّوت قبول نسل مان ساره به طور معجزهيبه ا ١١:١١

ً توب واضحكالم مك. ساله بود از وقت وضح حملش  امالً كسنش حامله شد،  ي كهه او زمانكد يگويبه ما م ا

 يالم وكتواند از يه او نمكدانست يرا داده است و م ياه خدا به او وعده بّچهكدانست ياو م يول. گذشته بود

  . ن استيوعده دھنده ام يعنيه خدا كداشت  يناگسستن يمانياو ا. گردانديرو

 يبه لحاظ انسان. نه سال سن داشت م در حدود نود ويا آمد ابراھيه اسحاق به دنك ينيدر ح ١٢:١١

  .شديم طور نيد ايشمار به او داده بود و بايب يتيخدا وعده ذرّ  يه او پدر شود، ولكن بود كرمميغ

ح، پدر يق مسياو از طر. انيقوم عبران يعنيشد يشمار ميب ينيق اسحاق پدر خانواده زميم از طريابراھ 

 ا احتماالً ينار درك يھا گير. ھا نسل يتمام يقيمانداران حقيه ما اھم يعنيه كشد  يشماريب يخانواده روحان

  .يھستند از قوم آسمان يليشند و ستارگان آسمان تمثكير مياو را به تصو ينيدودمان زم

مثال،  يبرا. افتن وعده زنده نماندنديآنھا تا زمان تحقّق . مان مردنديدر ا يھمگ ھا ارخيپاتر ١٣:١١

شان وعده داده شده بود يه بدك ينيان ھرگز ھم سرزميقوم عبران. ديشمار خود را نديان بم ھرگز دودميابراھ
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شان يا يوپكد تلسيد يول. دنديح موعود را نديمسق ھرگز تحقّق وعده آمدن ين عھد عتيمقدس. ردندكرا تصرف ن

  . لّذت ببرند عين وقايه آنھا قبل از وقوع توانستند از اك يكنزد قدر آنآورد و  يكھا را نزدوعده

ب يگانه و غرين بيزم يه بر روكردند كآنھا اقرار . ستيشان نيا يا خانه ابدين دنيه اكده بودند يآنھا فھم

ر از آن يا بدون گرفتن تأثين دنيشان گذشتن از ايا يآرزو. ش سرباز زدنديخو يراحت يو از آسودن برا. ھستند

  . شان بوديا يھا خدا در دل يھا قيطر. بود

بود و ھرگز  يمنزل يشان در پيمان ايا. ھستند يوطن يه در جستجوكشان نشان داد يا يھا يزندگ ١١:١۴

  . دنديناميخانه م آن راه كوتر بودند يكن يشه مترقب شھريآنھا ھم. شدينعان قانع نمكن يبه سرزم

ه كشان ين ايسرزم ه بهكند كخواھد تا روشن يبودند، م يوطن يه آنھا در پكنيسنده با گفتن اينو ١١:١۵

گر يد يتوانست ولين بازگردد، ميالنھرنيه به بكخواست يم مياگر ابراھ. ندكيا آمدند اشاره نميدر آن به دن

  . وجود نداشت ياش خانهيآنجا برا

 ي كهشود زمانيرتر مين چشمگيا. بودند يآسمان يوطن يشان در پيه اكن است يح ايف مسيتوص ١١:١۶

 يديآنھا ام يول. ار داشتندكسر و ن يزم يبر رو يات مادّ كل با بريقوم اسرائ يھاثر وعدهكه اكم ياد آوريما به 

  . نندكب رفتار يغر يا مثل وطنيساخت تا با دنيد آنھا را قادر مين اميز داشتند، و اين يآسمان

- يم يدارب. ودننده بكخدا خشنود  يابر اً دانستند خصوصيب ميا را غريه آنھا داشتند و دنك ين روحيا

او  ».شان در آسمان استيل و سرنوشت اه دكخوانده شود  يسانك يه خداكن شرم ندارد يخدا از ا«: سدينو

  . ابنديامل را بكو صلح  يروزيو پ يتوانند راحتيشان ميا ساخته است و در آنجا ايمھ يشان شھريا يبرا

اش اسحاق را گانهيه پسر كخدا به او گفت . ميرسيم ميماِن ابراھين امتحان ايحاال ما به بزرگتر ١٧:١١

. ردكم يتقد ين گنج دلش را به ويزترينسبت به خدا عز كاز ش يعار يم با اطاعتيابراھ. ندك يبر مذبح قربان

. شمار خواھد داشتيب يتيه ذركرد؟ خدا به او وعده داده بود كيت دشوار را فراموش ميا او آن وضعيآ

  !ساله بود ١٠٨سال سن داشت و ساره  ١١٧م حاال يابراھ. گانه پسر او بودياسحاق 

. ق اسحاق محقّق خواھد شدياز طر يشمار ويه نسِل بزرگ و بكشده بود م وعده داده يبه ابراھ ١٨:١١

توانست يشت، چگونه وعده مكياگر او اسحاق را م: ن بوديم در آن قرار داشت ايه ابراھك يت دشواريوضع

  . رده بودكال تنھا ھفده سال داشت و ازدواج ھم نابد؟ اسحاق حايتحقّق 

رد ك يريگجهينت طور نياو ا .ن استيه مسئله مھم ھمكه خدا وعده داده است؛ كدانست يم ميابراھ ١٩:١١

زاند يان مردگان برانگيه او را از مكند، ھمان خدا قادر است ك يه پسرش را قربانكه اگر خدا از او خواسته ك

چ يھ يتجربه انسان. ام از مردگان ثبت نشده بوديراجع به ق يالمكچ ين زمان ھيتا ا. حقّق برسداش به ت تا وعده

مان او به يا. ام را مطرح ساختيه قيم نظري، ابراھيقيحق يدر مفھوم. ن مورد نداشتيارائه در ا يبرا يآمار

  . دام دھيتواند اسحاق را قيه خدا مكت نمود يجه ھداين نتيوعده خدا او را به ا
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. ندك يد قربانياسحاق را با اً قتيه حقكرد كاو فرض . افتيز بازياز اموات ن يم، اسحاق را در َمثَليابراھ

به قلب  يريخداوند ت«: ديگويشدار ميار نيبس (Grant) چنانچه گرانت يول. دياعتبار بخشن عمل يخدا به او با ا

شود و  ياسحاق قربان يفرستاد تا به جا يو قوچا ».غ نداشته بوديه از قلب خودش دركرد كم پرتاب يابراھ

  . م به آغوش پدر و قلب او بازگردديگانه پسر ابراھي

  . مينكد به آنھا توجه يه باكته قرار دارد كمان، دو نين نمونة برجسته ايقبل از گذشتن از ا

ً ، خدا ھرگز واقعاوالً  ھرگز اراده خدا  يانسان يھا يقربان. ندكم پسرش را ذبح يه ابراھكخواست ينم ا

  . افت؛ سپس دستور خود را لغو ساختيل ياص آن رارد و كم را امتحان يمان ابراھياو ا. اندقومش نبوده يبرا

ً دوم م يابراھ. حدود صد سال مورد امتحان واقع شد ياشمار در دورهيب يتيم به وعده ذريمان ابراھي، اا

رد تا كست و پنج سال صبر ياو ب. ، ھفتاد و پنج ساله بودبه او داده شد يه وعده داشتن پسرك يارخ وقتيپاتر

م يا برد تا به خدا تقديوه موركم او را به يه ابراھكاسحاق ھفده ساله بود و در آن زمان بود . ديايا بياسحاق به دن

 م در سنيابراھ. بود يو يست سال قبل از تولد دوقلوھاين بيرد و اكه ازدواج كاسحاق چھل ساله بود . ندك

. بود )پانزده ساله(و دو نوه  )ھفتاد و پنج ساله(پسر  يكت او شامل يدر آن زمان ذر. افتيوفات  يسالگ ١٧۵

وعده  يه به وفاكن دانست يقيد نمود و يمان گشته، خدا او را تمجيااليقوه كننمود؛ بل كش يمانياياز ب او يول

  .)٢١، ٢٠:۴ان يروم( ز قادر استيخود ن

 يات بعديوسف چنانچه در آيعقوب و يمان اسحاق، يه در مورد اكنيا كما در يمشرقذھن  يبرا ٢٠:١١

افت، يمان شھرت يدر عمارت امثال، اسحاق  يبرا. وجود دارد دشوار است يرمعموليز غيآمده است چه چ

  ر است؟ ين مسئله چشمگيز ايچه چ. ردكسو طلب يع يعقوب و سپس براي ينده را اول برايات آكبر چون كه

ه منشأ دو قوم خواھند بود در كه دو پسر كرده بود كا اعالن كند، خداوند به ربيايا بيھا بدنه بچهكنيبل از اق

سو مورد عالقه اسحاق يع. ردكرا خدمت خواھد  )عقوبي(وچتر ك، )سويع(ه بزرگتر كقرار دارند  يرحم و

ا و كرب يول. ديرسيش به او مبخش برتر ارث پرد شد و معموالً يمحسوب م ينخست زاده و چون كهبود، 

 ي كهزمان. عقوب داديت را به كبر رو اينف شده بود و از يب دادند چون چشمان او ضعيعقوب، اسحاق را فري

تر را خدمت كوچكه گفته بود بزرگتر، كاد آورد يالم خدا را به ك يول. ديتوطئه رو شد، اسحاق به شدت لرز

ده يعقوب را برگزيرده و كسو را رد يه خدا عكده بود ياو فھم. دسو بوين برخالف رجحان عيرد و اكخواھد 

  . است

از قھرمانان  يكياو به عنوان  يعقوب وجود داشت ولي يدر زندگ يوھكنه چندان پرش يھا باب ٢١:١١

 ي كهوقت. از جالل درگذشت يرد و در ترنكشرفت يت او با سنش پيشخص. رديگيمان مورد حرمت قرار ميا

ه كم بنھد يت را بر افراكداد، دستش را برگرداند تا بريت مكوسف را بري، پسران يم و منسيعقوب افراي

ن يا چون كهم برسند، يد به افرايات باكه بركعقوب اصرار داشت يوسف، يبرخالف اعتراض . جوانتر بود

. ز بودنديت يلياش خيف و تار بودند، چشمان روحانياو ضع ياگر چه چشمان جسمان. فرمان خداوند بود
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 (C. H. Mackintash) نتاشكيماچ . سي. ردكخود سجده  يه او بر سر عصاكن بود يعقوب اي ين باب زندگيآخر

  : ندكيخالصه م طور نيرمعمول خود ايغ كبا سب

پس از  يشب يادآور روزين يا. خ او بوديپرحادثه تار يھاعقوب بر ضّد ھمه صحنهيار كان يپا
شده بود، مه و  يله ابرھا مخفيد در طول روز به وسيخورش :است يتوفان يشدن روز يسپر
ه ك ييد و دورنمايتابيه از شعاع مشرق آسمان مك يت بود، با نوريقابل رؤ يه در روشنائك يغبار

- لهيان، داد و ستد، حكنقل م. سال ما بودھنكارخ يت پاترين وضعيا. ديشيانديروشن م ييبه فردا
ه كھستند  يكيتار ينھا ھمان ابرھاياه ھم؛ يناباور يھا و ترس يرارقي، بييجات، جابهيري، مديگر

و مند شدن از شأن ات و بھرهكدن به بريرس يمان برايا يگذرند و او با بلندين ميعت و زميبر طب
  . توانست او را بدانجا برسانديه فقط خدا مكد يرس يش رفت و به جائيمنزلت پ

ل يه او قوم اسرائكنيبر ا ياو به وعده خدا مبن. بود يار قويش بسن مرگيز در حيوسف نيمان يا ٢٢:١١

ش ياتش از پيمان او را قادر ساخت تا خروج را در زمان حيا. مان داشتيرا از مصر خارج خواھد ساخت ا

ردن به كدفن  ياو را برا يھا ه به پسران خود فرمان داد تا استخوانكن امر مطمئن بود ياز ا قدر آناو . نديبب

وه و جالل مصر احاطه شده بود، دل او كوسف باشياگر چه «: سدينويولن مكنيام ليليو رو ايناز . نعان ببرندك

  ».ندهيات آكه با قومش در جالل و بركدر آنجا نبود؛ بل

ً ن واقعيا ٢٣:١١ خود  كودكه به ك ينيآنھا در ح. نجا آمده استيه در اكبود و نه او  ين موسيمان والديا ا

فرزند  يكشان در او يا. بود يظاھر ييبايش از زين بيا يول؛ افتنديل يجم ي، او را طفلردندكينگاه م

ه مقاصد خدا انجام كن بود يمان آنھا ايا. رده استكانتخاب  يار خاصك يه خدا او را براكدند يساز دسرنوشت

  .سازند يسه ماه مخف يا برارده و فرزندشان رك يچيم پادشاه سرپكافتند تا از حيخواھد شد، پس آنھا شجاعت 

اگر چه او در دربار . ندك يپوشچشم ياريبس يازھايمان قادر شد تا از امتيبه ا يخود موس ١١:٢۴

ن يا«هكوشند داشت، آموخته بود كيآن م يه انسانھا در پكرا  ييزھايت شده بود و ھمه چيمصر ترب يسلطنت

 Gregory)گرگوري مانتل – »ردن آن استك كه تركبخشد؛ بليم يه انسان را آرامكست يداشتن ثروت ن

Mantle).  

جزو نخبگان اجتماع  رو اينشد و از ياو پسر دختر فرعون خوانده م. ، او از شھرت مصر سرباز زداوالً 

ده ياز خانواده قوم برگز يعضو؛ ا آمده بوديبه دن ياو از تبار بھتر يول. بودين فرعون ميجانش يد حتيو شا

 ياو در روزھا. ابديتوانست به سلطنت مصر راه يه مكاز نبود ين امتيق اياو از طر. نيمز يخدا بر رو

تاب كگمنام، او در  يف بر خبريروگلياز خطوط ھ يكياشغال  يبه جاجه؟ ينت. را در شھرت بگذراند كياند

مرد خدا به  يك، او به عنوان ييايموم يكدا شدن در موزه مصر به عنوان يپ يبه جا. گرفت يخدا ا يابد

  . ديشھرت رس

ً دو ١١:٢۵ شتر از لّذات زودگذر يب يزياو چ يل بودن با قوم خدا برايذل. ردك ك، او لّذات مصر را ترما

توانست يه در دربار فرعون مكبود  يبرد بزرگتر از لّذت يقومش با و يه او از بدرفتارك يلّذت. بود يشھوان

  . داشته باشد
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ً سوم ١١:٢۶ آور مصر مان او را قادر ساخت تا مخازن دولت شگفتيا. گردانديمصر رو، او از خزائن ا

. برد ح موعود بعداً يه مسكرا ببرد  يه ھمان رنجكم گرفت يپس او تصم. ز شمارديت ناچيرا در برابر نور ابد

مال  له خود خدا باارزش شده بودند و نه لّذت بردن ازيه به وسكبه خدا و محبت نسبت به او و قومش  يوفادار

  . شديش محسوب نميگر برايقه پس از مرگ او ديدق يكزھا ين چيه اكدانست ياو م. و اوموال فرعون

ن يمان شجاعت به دست آورده بود از سرزميه به اكاو . ردكار كز انيپس او سلطان مصر را ن ٢٧:١١

او از فرعون . بود ن جھانيا ياسيست واضح سكش يكن يا. دياسارت خارج شد و از غضب پادشاه مصر نترس

د و يو قادر و وح كه متباركاو چشمان خود را بر آن . ديترسيم يليخ يلياز خدا خ چون كهد، يترس ياد نميز

 ين در نوركموت و سايه تنھا الكبه ظھور خواھد آورد  ينياالرباب است و در زمان معو ربّ  كالملو كمل

رام و كاو را تا ابداآلباد ا. ره نموديد خيتواند ديده و نمينداز انسان او را  يآن نتوان شد واحد يكزدنه كاست 

 .)١۶، ١۵:۶موتائوس ياول ت( نيآم. قدرت باد

- از بت امالً كد فصح خودش را يدن خون در عياو با پاش. ردكو در آخر او مذھب مصر را رد  ٢٨:١١

رد و مبارزه را كرا به دست خود  يش رزمكدست يمذھب ياو در استقرار بنا. ردكمصر تا ابد جدا  يپرست

ل يزادگان اسرائجه، نخستيدر نت. ليق رود نيق خون بّره بود و نه از طرياو از طر ينجات برا. آغاز نمود

  . شته شدند زنده ماندندك يھمگ يزادگان مصره نخستك ينيدر ح

ه با كد يرسيه نظر مب. ديرسيبال به نظر م يك يان عبرانيفرار ير قلزم به نظر براحدر ابتدا ب ٢٩:١١

 يالم خدا، از آبھاكبا اطاعت از  يول. شان بود آنھا به دام افتاده بودنديدر تعاقب ا يه به سختك يوجود دشمن

د، يشد يا را به باد شرقيرد و خداوند دركا دراز يدست خود را بر در يپس موس«: نار زده شده عبور نمودندك

ان يه مصرك يزمان .)٢١:١۴خروج ( »ديساخت و آب منشق گرد كا را خشيده، دريآن شب برگردان يتمام

 يير فرعون در آبھاكند شد و آب بر آنھا برگشت و لشكشان يھاارابه يھا ردند به دنبالشان بروند، چرخك يسع

ل شد يتبد ييبه جھت رھا يقيان به طريلياسرائ يبھر قلزم برا رو ايناز . شان بازگشتند غرق شدنديه به سرجاك

  . لعنت و مردن يبرا يقيان به طريمصر ياو بر

ه فقط كدھند يم يل و شواھد نشانيدال. نعان بودكفتح  يبرا ين ھدف نظاميحا اوليوار شھر اريد ٣٠:١١

. ھستند متفاوتمان يا يھا راه يول. را فرو بپاشد يم نظامكوار مستحيدن يتوانست چنيم يعيفوق طب يقدرت

او به قوم . باشد تا به اھداف خود برسدياحمقانه م ھا ه در نظر انسانكرد ك استفاده يروش جنگ يكخدا از 

 آن راست ھفت بار يبايدر روز ھفتم آنھا م. نندكه به دور شھر حلقه زنند و ھفت روز آن را طواف كگفت 

. زديوار فرو ريآوردند تا دياد برمينواختند و قوم فريبلند م يرنّاھا را با صداكد ياھنان باك. ردندكيطواف م

، ينبرد روحان يھااسلحه! ردكار كن روش يا يول. دانستنديم كن روش را مضحيا ين امور نظاميمتخصص

  .)۴:١٠ان يدوم قرنت( دارند ينظام يھامبارزه با قطعه يبرا يه قدرت آسمانكستند بلين يويدن
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ن يه اكواضح است  يل شد، وليتبدھوه يبه پرستنده  ياِب فاحشه در چه زمانحه راكم يدانيما نم ٣١:١١

 يمان او به سختيا. مان شوديدااليجد يھودي يكرد تا ك كنعان را تركاو مذھب غلط . رفتيپذ عمل صورت

ا او به وطن و ھموطنان خود يآ. خدا جاسوسان را به خانه او فرستاد چون كهش قرار گرفت؛ يمورد آزما

ن به ياگر ا يستد، حتيم گرفت در طرف خداوند بايود؟ او تصمبيا نسبت به خداوند صادق ميماند يوفادار م

ده شدند ياش بخشرفتن دوستانه جاسوسان، خودش و خانوادهيله پذيبه وس. به وطنش باشدردن كانت يخ يمعنا

  . دنديت رسكشان به ھاليگان ايه ھمساك يدر حال

 ياز مردان و زنان ي؟ او فھرستميگر چه گويو د: پرسديم يھيبد يسنده سوالين قسمت نويدر ا ٣٢:١١

 ھا ن مثاليد از اياو چقدر با. اندمان و صبر را ظاھر ساختهيق ايعھد عت يھا ه در زمانكرا ارئه داده است 

  به مقصودش برسد؟ بزند تا 

الزم  ياديات زمان زيوارد شدن به جزئ يبرا. ه زمان او رو به اتمام استكاند؛ بلاو تمام نشده يھا مثال

  . ردكاند قناعت بوده ينمونه موفق يمانيشات ايمان و آزمايه در اك يمكپس او به نام بردن عّده بود، 

شان رفتند يھااول ترسوھا به خانه. ل شدندينفر تبد ٣٠٠نفر به  ٣٢.٠٠٠از  ير وكه لشكجدعون ھم بود 

  . ردكتار و مار ان را يانير خود مدكاو با شالوده لش. خود بودند ير راحتكه به فك يسانكو سپس 

ن يند، تنھا به اك يان رھبرينعانكل را در جنگ بر ضّد ياو دعوت شد تا اسرائ ي كهسپس باراق بود زمان

 يد و ويد يقيحق يرش، در او اعتماديحق يت ظاھريخدا برخالف شخص. ديايه دبوره با او بكرفت يشرط پذ

  . مان قرار داديرا در فھرست مردان ا

ه قادر باشد كد يبخش يمانياو را ا يه خدا برخالف ضعف وكف بود يردان ضعگر از ميد يكيشمشون 

چانه االغ  يكرا با  ينيو ھزار فلسط. سازد كرا در اشقلون ھال ينيفلسط يشد و سكرا با دستانش ب ير جوانيش

ن ير حرد و دكان خراب ينيو در آخر معبد داجون را بر سر فلسط. ندكغّزه را از جا بر يھاشد و دروازهكب

  . شتكاتش يرا نسبت به زمان ح يشتريان بينيمرگ خود فلسط

است  ياو مثال. ان باشديبرخاست تا رھاننده قومش از دست عمون يحرامزاده بود، ول يفتاح پسرياگر چه 

  . خدا بسازد يخ را برايش فراتر رفته و تاريت و زندگيسازد از واليرا قادر م يمان انسانيقت ايه حقكنياز ا

ھون و در ير صياش در قبال شائول و در تسخدرخشد و در رفتار نخبهيات ميمان داود در نبرد با جليا

ه در صبر، پرستش و نبّوت كم يابييرا م يمانير او، ما ايدر مزام. شيگر در زندگيشمار ديب يھا قسمت

  . ده استيشه دوانير

ن در يش، مرد خدا بود و ايو به جھت قوم خوا. شان بوديامبر اين پيل و اولين داور اسرائيل آخريسموئ

  . ل بوديخ اسرائين رھبران تارياز بزرگتر يكياو . ده شده بوديشك يھانت به افالس روحانكه كبود  يزمان
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راحت  ييھا ان خدا بودند و وجدانيه سخنگوك ينخبگان يعنيشود، ياء ھم اضافه مين فھرست انبيبه ا

ه بر كنيو به آسمان بروند تا ايكن يدادند با وجدانيح ميند و ترجيتا دروغ بگو رنديدادند بميح ميداشتند و ترج

  . بمانند يباق كناپا ين با وجدانيزم

  .روديمان ميردن اعمال قھرمانان اكر كگذشته و سراغ ذ يسنده حاال از اسامينو ٣٣:١١

ي قابل يرھبران نظام اً ه واقعك(رود و داوران يوشع مير ما سراغ كنجا فيدر ا. ردندك كر مماليآنھا تسخ

  . گرانيبه داود و د )دبودن

را  يا سلطنتيوشيا و يوآش، حزقيھوشافاط، يمان، آسا، يمثل سل يپادشاھان. آنھا به اعمال صالحه پرداختند

  . ه اعمال صالحه قرار داشتيبر پا يامل نبودند، ولكه اگر چه كآورند يادمان ميبه 

، داود يم، موسيه با ابراھكشان عھد بست، چنانيه خدا با اكن معناست ين امر بديا. رفتنديھا را پذآنھا وعده

الم كبودن  يقيآنھا به حق رو اينشان باشد از يرش ايھا و پذتحقّق وعده يتواند به معنيا مي. مان بسته بوديو سل

  .خدا صّحه گذاردند

ً نجا قطعيال در ايدان. ران را بستنديآنھا دھان ش د يما با يول )٢٢:۶ال نيدا( سنده بوده استيمّدنظر نو ا

  . )٣۵، ٣۴:١٧ل ياول سموئ(ز يو داود را ن )۶، ۵:١۴داوران ( ميشمشون را ھم به خاطر داشته باش

را به  يه سه جوان عبرانكرا  يسانكتون آتش فقط موفق شد . ردندكآنھا سورت آتش را خاموش  ١١:٣۴

 يازيه آنھا امتكشان از تون آتش نشان داد ينجات ا رو ايناز  )٢۵:٣ال يدان( درون آن انداخته بودند بسوزاند

  . ه دارنديبرتر از بق

، ٩:١٩ل ياول سموئ( ردكشانه شائول فرار يبداند يھاداود از حمله. رھا رستگار شدنديآنھا از دم شمش

دوم ( ردكه فرار ياز پادشاه سورشع يال ،)٣- ١:١٩اول پادشاھان ( ردكزابل فرار يشتار و تنفر اكا از يليا ،)١٠

  .)١٩- ١۵:۶پادشاھان 

مثال،  يبرا. شونديافت مياز ضعف  ياديز يھا قھرمانان سمبل يدر زندگ. افتندي ييآنھا از ضعف، توانا

تر بود،  فيه از جنس ضعكل ياعي، )٢٢- ١٢:٣داوران ( شتكپادشاه موآب را  يھود چپ دست بود وليا

داوران (ست داد كدشمنانش را ش ھا جدعون با سبوھا و مشعل ،)٢١:۴داوران (، شتكخ چادر يسرا را با ميس

نھا يا هھم .)١۵:١۵داوران ( ردك استفاده ينيشتن ھزار فلسطك يچانه االغ برا يكشمشون از  ،)٢٠:٧

 انياول قرنت( د تا قدرتمندان جھان را رسوا سازنديفان را برگزيه ضعكقت خدا ھستند ياز حق ييھا مثال

٢٧:١(.  

شان را قادر ساخت تا در يرد و اكعطا  يعيمافوق طب يمان به آنھا قدرتيا. آنھا در جنگ شجاع شدند

  . نندكحاصل  يروزيپنابرابر  يھا با جنگ ييارويرو
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 يليانات خكاز نظر تعداد و ام ل معموالً ياسرائ يرھاكاگر چه لش. غربا را متھدم ساختند يرھاكآنھا لش

گر يديكدند و دشمنانشان به جان ھم افتاده و يرسيم يروزيبه پ يبا شگفت اً ثركا ين بودند، ولمتر از دشمنانشاك

  . ساختنديم كرا ھال

و زن  )٢٢:١٧اول پادشاھان ( يدونيزن صوهيب: افتنديامت بازيزنان مردگان خود را در ق ١١:٣۵

  . ن مورد مّدنظر ھستنديدر ا )٣۴:۴دوم پادشاھان ( يشونم

 يننده از خود بر جاكره يخ يارھاكه شاھك يھم به عالوه آنان يسانك. ز داردين يگريقت ديان، حقميا يول

  . قائل است يشترين دسته دوم ارزش بيا يخدا برا. را متحمل شدند يسخت يھا ه رنجكگذاشتند، وجود دارند 

ھوه را ياگر آنھا . ردندكرا تحمل  يارحمانهيب يھانجهكمانشان به خداوند، شياز آنھا به خاطر ا يبعض

 يه در زندگكنينند تا اكام يرند و در جالل آسمان قيه بمكآنھا بھتر بود  يبرا يشدند؛ وليردند آزاد مكيار مكان

و در  يگريپس از د يكيمادر و ھفت پسرش  يكان، يابكدر زمان م. ن به خداوند ادامه دھنديبه عنوان خائن

امت يآنھا از آزاد شدن سرباز زدند تا به ق. دنديفانوس به قتل رسيوس اپيله آنتيگر به وسيمقابل چشمان ھمد

  : ندكيم تفسيره گون اين (Morrison) سونيمور. نيدر آسمان و نه در زم يادامه زندگ يعنيوتر برسند، يكن

 ييرھا ھا وقت يه بعضكشود؛ بل يانسان ييه باعث رھاكنيمان است، نه ايج اياز نتا يكيز ين نيپس ا
 يمانيا يدر زندگ يفصول. ندكه آن را قبول نكشود يداده م يشود و به شخص شجاعتيشنھاد ميپ

 يمانيا يدر زندگ ييھا فصل. دھديله گرفتن نشان ميمان خودش را در آنھا به وسيه اكوجود دارند 
آن ان ميه اكوجود دارد  ييرھا ينوع. ردن شھادت داده شده استكه در آنھا به قبول نكوجود دارند 

شدند ينجه مكآنھا ش. ندكيرد م آن رامان يه اكاست  ييرھا يو در ضمن نوع. شوديشامل م را
 ييھا ساعت. زديشان مھر ميا يبود و بر وفادار يان امر نشانهيا؛ ردندكيرا قبول نم ييرھا يول

  . ر فراخ استيع مسيمان رّد سريل اثبات اين دليتريه قوكبود 

ن ياش به خدا ھمه ايا به جھت وفادريارم. شدند ينجه و زندانكخره و با شالق شگران مسيد ١١:٣۶

داد از گناه يح ميترج چون كهشد،  يز زندانيوسف ني. )١۵:٣٧ ؛۶-١:٢٠ا يارم( را متحمل شد ھا مجازات

  .)٢٠:٣٩ش يدايپ( رنج نبرد

ن قدس يا را بيركشان زيه اجداد اك نمود يادآوريان يسياتبان و فركبه  يسيع. آنھا سنگسار شدند ٣٧:١١

  .)٣۵:٢٣ يمت( دنديو مذبح به قتل رسان

  .ردكرا اعدام ا ين روش اشعيبا ا يه منسكند يگويات ميروا. آنھا با اّره دو پاره گشتند

، ييرسوا يمانداران برايه اكاست  يمينندة فشار عظكف يتوص ن عبارت احتماالً يا. رده شدندكآنھا تجربه 

  . شدنديد متحمل ميانجاميار خداوند مكه به انك يزيا ھر چيمان، انجام گناھان يب ايذكت

ن كيايھويغام خدا به يمان پيخود را نسبت به ا يوفادار يبھا ينب ياياور. ر مقتول گشتنديآنھا به شمش

- يان اشاره ميابكشتار مكمثل  يعيفجشتار كنجا به ين عبارت در ايا ي؛ ول)٢٣:٢۶ا يارم( داد طور نيپادشاه ا

  . ندك
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 تفسير (Moorehead) مورھد. ل و آواره شدنديگوسفندان و بزھا محتاج و مظلوم و ذل يھا آنھا در پوست

  . ندك يم

شم و يا را باور داشتند به ابريرده و دروغ دنكار كه خدا را انك يپادشاھان يد در قصرھايآنھا با
شان پوست گوسفندان و بزھا ملبس يآن، ا يبه جا يول. شدنديوه ملبس مكپرش يھامخمل و جامه

ه با ك يدر حال. و پوست گوسفندان و بزھا قانع بودند يو سادگ يشدند و به سختيبودند و آواره م
  . شدنديعانه شمرده ميشتار فجكسته ين وجود ھم تنھا شايا

ه كنجا حروف يدا در اروح خ يول. باشنديستن نميق زيه انگار الكرد كرفتار  يا با آنھا طوريدن ٣٨:١١

  . شان نبوديق ايجھان ال؛ برديار مكس به كبرع عمالً 

رون يشان بيھاآنھا را از خانه. نده گشتندكن پرايزم يھا افكھا و شوھھا و مغارهكآنھا در صحراھا و 

رون يامعه بنمودند، آنھا را به زور از جيمب يوانات آنھا را تعقيرده و مثل حكشان جدا يھاردند، از خانوادهك

  . نمودنديار نمكخداوندشان را ان يشدند وليم يو سخت يشان متحمل سرما و گرما و نگرانيردند و اكيم

آنھا . افتندين وعده را نياگرچه آنھا تحقّق ادھد يق شھادت مين قھرمانان عھد عتيمان ايخدا به ا ٣٩:١١

رد لّذت كافت يق خدمت او درياز طرا يه دنك ياتكبرا از يح موعود را شاھد باشند يزنده نماندند تا ظھور مس

  . ببرند

به  ي كهآنھا تا جائ. امل نشوندكشان بدون ما يه اكرده است تا آنكا يوتر مھيكن يزيما چ يخدا برا ۴٠:١١

افته خود در آسمان يجالل  يھا مال بدنكشان از يردند؛ و اكامل را تجربه نك يشد ھرگز وجدانيگناه مربوط م

ق در ين عھد عتيمقدس .)١٨- ١٣:۴ان يكياول تسالون( نند لّذت نخواھند برديخداوند را در ھوا نب ي كهمانتا ز

 يشان تا زمان بازگشت خداوند برايا يھا بدن يول )٢٣:١٢ان يعبران( امل ھستندكحال حاضر در حضور خدا 

  . افته است لّذت خواھند برديه جالل كردة خود كام يمال بدن قكسپس آنھا از . ردكام نخواھد يقومش ق

ه پشت ك يميعظ يشان و خطرھايا يھا يروزيبه پ يول. ت نداشتنديق به اندازه ما مزّ يمانداران عھد عتيا

ردند؛ ما كيم يب زندگياز صل يگريآنھا در طرف د! دينكر كبه صبر و رفتار آنھا ف! دينكر كسر گذاردند ف

ن يسه است؟ ايشان قابل مقايا يھا يما چگونه با زندگ يھا يندگز يول. مينكيم يب زندگيامل صلكدر جالل 

  .خوانديه ما را فرامكت اس ١١ان يننده از عبرانكمتقاعد  يچالش

  )١٢باب ( حيد در مسيب به اميترغ )پ

چون آنھا . ه تحت جفا بودندكنوشته شده  يمردم يان برايه عرانكم يد در ذھن داشته باشيما با ١:١٢

ه آنھا كن خطر وجود داشت يا. قرار داشتند يتحت مخالفت تلخ. رده بودندك كح تريه جھت مست را بيھودي

بدتر . ستادنديايد آنھا دلسرد شده و باز ميشا. نندك يخدا تلق ياز ناخشنود ياخود را به عنوان نشانه يھا رنج

  . ل بازگشته و به مراسم آن پناه ببرنديكه به ھكشدند يد وسوسه مياز ھمه، شا
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 ١١باب  يھا از شھادت ياريبس. شان منحصر به فرد بوده استيا يھا ه رنجكردند كير مكد فيآنھا نبا

ه داشتند در ك يمك يازھاياگر آنھا با وجود امت. ردندكآنھا صبر  ياند، ولف شدهيبه خداوندتوص يجه وفادارينت

  م؟ ينكت صبر يحيشمار مسيب يايات و مزاكم با وجود بريتوانيردند ما چگونه نمكط سخت صبر يشرا

ه كن ھستند؛ بليه آنھا تماشاگران زمكست ين بدان معنا نيا. اندگرداگرد ما بسته ين ابر شاھدانيچنن يآنھا ا

و  يمانيا ياز زندگ ياما نسخه يدھند و برايمان و صبر خود به ما شھادت ميو ا ھا يله زندگيآنھا به وس

  . مينك يپكآن  يد تا ما از روگذارنيم يآن برجا يار وااليمع

داد آن يا به روينند يبيما را م ين در آسمان زندگيا مقدسيآ«. ز بوده استيه ھمواره سوال برانگين آيا

: ابديينجات م ياركه گناھك ين است زمانيم ايم بگوئيتوانين ميقيه ما به طور ك يزيتنھا چ »واقف ھستند؟

نود و  يشتر از برايار بكگناھ يكد به سبب توبه ينمايوش در آسمان رخ من منوال خيه بر اكم يگو يبه شما م«

  .)٧:١۵لوقا ( اج به توبه ندارنديه احتكنه عادل 

دن ما يه مانع دوكز را يد ھر چيما با. باشديه صبر و نظم را طالب مكاست  يامسابقه يحيمس يزندگ

توانند يشوند؛ آنھا ميمانع روند مسابقه م يباشند ولن است آزاردھنده نكھا مموزنه. ميشود از خود درآوريم

چ ي، ھيكدر مسابقات المپ. ره باشنديو غ كمبود تحرّ كش، ي، عشق به آسايخانوادگ يثروت، وابستگ: شامل

  . ار برنده شودكنيتواند با ايدونده ھرگز نم يوجود ندارد، ول يدنيبه ضّد برداشتن غذا و آشام يقانون

لش كگناه به ھر ش ين به معنيا. مينكچد دور يپيه ما را سخت مك ير بار گران و گناھد ھين بايما ھمچن

 امالً كم و يامل داشته باشك يمانيخدا ا يھاد به وعدهيما با. است يمانيايگناه ب يبه معنا اً خصوص يباشد، ول يم

  . برنده خواھد شد اً مان قطعيا يه بر طبق وعده خدا زندگكم يمطمئن باش

 چون كهم، ينكباشد مبارزه يمان مقّرر شده است آسان ميه براك يادان مسابقهيه مكن تصور يد با ايما با

ھا و خطرھا و وسوسه ھا يد آماده فشار و استقامت در سختيما با. سرخ است يحيمس يدان مسابقه زندگيم

  . ميباش

 .A.B) بروس. ميبدوز يسيده، عن دونيوترد چشمان خود را به جلين مسابقه باير ايما در طول مس ٢:١٢

Bruce) ندكيم تفسيره گون اين :  

مان را تحقق يله ايبه وس يدة زندگيا امالً كه ك يمرد.. .ارا از ھمه جلوتر استكشخص آش يك
آن را خوار  يب شجاعانه متحمل شد و رسوائيصل يرا بر رو ھا ن رنجيترتلخ ي كهسك، ...ديبخش

ه كنده يآ يرده و به جالل و خوشكا فراموش مان درد و ننگ زمان حال ريشمرده، به واسطه ا
  . ردكش روشن و واضح بود نظر يبرا

  . دھديرا ارئه م يمانيامل اك يزندگ يكامل از كاو تنھا نمونه  يعنيمان ماست، يننده اكامل كشوا و ياو پ

. دياتمام رسانبه  يروزيه آن را با پكرد؛ بلكاو فقط مسابقه را آغاز ن. مان ماستيننده اكامل كن ياو ھمچن

و جلجتا و سپس قبر و بعد از آن به آسمان  يمانيده شد و سپس به جتسيشكلحم تياو مسابقه از آسمان به ب يبرا
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نده دوخته ياو چشمان خود را به جالل آ. لغزش نخورده و به عقب بازنگشته است يچ زمانياو در ھ. بازگشت

ساخت تا به ننگ و ين امر او را قادر ميا. او جمع خواھند شد افتگان تا ابد به دورينجات  ي كهزمان يعنيبود، 

 . امروز، او به دست راست خدا بر تخت نشسته است. ندكر نكشد فيه متحمل مك يرنج و مرگ

ما خداوند است  كبايتان بياپك. شوديل ميدان مسابقه به جنگ بر ضّد گناه تبديم يكر حاال از يتصو ٣:١٢

ه كد به آنچه يم، بايشو يما به ضعف و خستگ ي كهھر جائ. نشده ين مخالفتيحمل چنس ھرگز مثل او متكچيھ

  . نديآيچ به شمار ميح ھيمس يھا شيسه با آزمايما در مقا يھا شيآزما. مينكر كاو متحمل شد ف

ن يخته نشده است و ايھنوز خون ما ر يول. ميوسته بر ضّد گناه بجنگيبه ما سفارش شده است تا پ ١٢:۴

  !ردكار را كنياو ا. مياردهكدر جھاد با گناه تا به مرگ مقاومت ن ينعي

ھا، مهك، محاھا شيامچرا جفا، آز. ده شده استيشكر ينسبت به رنج به تصو يحيمس يكد ينجا ديدر ا ١٢:۵

خشم او ا يخدا  يتينھا نشانه نارضايا ايشوند؟ آيماندار وارد ميا يك يالت به زندگك، درد و غم و مشھا يماريب

  م؟ ينھا رفتار نمائيد در قبال ايند؟ ما چگونه بايآيد ميپد ينھا شانسيا ايھستند؟ آ

نھا از ياگرچه ا. فرزندانش ھستند يخدا برا يتياز روند ترب يزھا بخشين چيه اكدھند يم ميات تعليآن يا

ما و  ييويكن يط شده و براجاللش بر آنھا مسلّ  يند و سپس برايش آيه پكدھد يستند، او اجازه ميخدا ن يسو

  . ندكيم استفادهگران از آنھا يت دكبر

ل خواھند شد و يات تبدكبه بر ھا يتراژد. وندديپيله شانس به وقوع نميان به وسيحيمس يز برايچ چيھ

ل يح است تبديه مّدنظر مسك يراحت يبه زندگ ما را يط ناسازگار زندگيخدا شرا. يبه مالقات با و ھا يديناام

  . ندك يم

ه خدا آنھا را كاورند ياد بيرا به  ١٢، ١١:٣شوند تا امثال يب ميه ترغينژاد اول يان عبرانيحين مسيبنابرا

شجاعت خود را از دست  يخ ويه به خاطر توبكدھد يشان ھشدار ميدر آنجا او بد. ندكيپسران خود خطاب م

شان را از دست يرفتار او با ا يايستند، مزايا باز اينند ك يشكاگر آنھا سر. نندكن كاو را تر يا شاگرديندھند 

   .خورنديست مكاو ش يھا درس يريداده و در فراگ

. شالق مّدنظر است يكم ينكر كه فكم يش داريم، گرايشنويت را ميلمه اصالح و تربكما  ي كهوقت ١٢:۶

دستور، نظم، اصالح و مر شامل ن ايا. ن دادن به بّچه استيت و تمريلمات به مفھوم تربكن ينجا ايدر ا يول

شان دور يطان از ايج شود و شيان ترويحياند تا عفت مسشده يزيرن جھت طرحينھا بديھمه ا. شوديھشدار م

ردن كن دادن و اصالح يه تمركستند؛ بليه در واقع مجازات به جھت اشتباھات نيخ و تنبين متن، توبيدر ا. شود

  . ق جفاياز طر

ً مين متن مستقيا   . ندكيه او فرار نمياز تنب يچ فرزندياست بر محبت او و ھ يليه انضباط خدا دلكد يگويم ا
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ه انضباط او ما را به شباھت كم يدھيب خدا اجازه ميع ماندن و متحمل شدن تأديله مطيما به وس ٧:١٢

دستورھا و  و ھا د روشيم او باينكه از رفتار او خرده گرفته و تحمل نكم ينك ياگر ما سع. درآورد يو

تنھا  يمدرسه خدا ھستند و قبول يھانھا نمرهيا. رديار بگكرا در قبالمان به  يشتريتر و بسخت ييھشدارھا

  . ميمان را آموخته باشيھا ه ما درسكد يآ يبه دست م يزمان

درست در ھر رابطه . ندكيه خدا با ما مثل فرزندان رفتار مك ميد بدانيشات برما آمدند، بايآزما يپس وقت

خدا ما را . خواھدين را مياو بھتر يدوستش دارد و برا چون كهند كيه مي، پدر پسرش را تنبيفرزند؛ پدر

  .ميابيپرورش ب يعيدھد ما به طور طبيز اجازه ميه او نكدوست دارد  قدر آن

و نه پسران  اند،حرامزاده ياند، فرزندانردهكب خدا را تجربه نيتأد ي كه، آنانيروحان يدر قلمرو ٨:١٢

ش را ھرس يھا كه تاكش ندارند؛ بليبرا يادهيند چون فاكيباالخره باغبان خار و خس خود را ھرس نم. يقيحق

  . ز ھستيت نيعت وجود دارد در روحانيه در طبكن منوال يھم. دينمايم

شان ياز تنفر ا ياه را به عنوان نشانهين آيما ا. مياردهكخود را تجربه  يب پدران بشريثر ما تأدكا ٩:١٢

  . مينموديشان را احترام مياند، و اش ما بودهير آساكشان به فيه اكم يديفھميما م. مينكير نمينسبت به ما تعب

 يموجودات )ا منشأ ھمهي(م؟ خدا پدر ھمه يم تا زنده شوياحترام بگذار ھا د به پدر روحيشتر بايپس چقدر ب

له اطاعت از يما به وس. باشدين مكدر بدن بشر ساه كاست  ين روحانسا. ا روح ھستنديه روح دارند كاست 

  . مين مفھوم آن لذت ببريتريقيدر حق يم از زندگيتوانيخدا م

. يو نوجوان كيودكدر زمان  يعنياست،  يمدت ين فقط برايا. ستيامل نك ينين زميه والديتنب ١٠:١٢

ھات بنابر ين تنبيو ا. توانند انجام دھندينم يگريار دكن يارساز واقع نشوند، والدك ياگر آنھا تا سن جوان

ن است آنھا اشتباه كمم ھا وقت يبعض. نند درست استكير مكه فكبر طبق آنچه  يعني. شان استيد ايصوابد

  . نندك

جه يھات او ھرگز نتيتنب. اشتباه استيمت او بكان و حيپايمحبت او ب. امل استكشه يب خدا ھميتأد يول

ن يو ا. ميت او گرديقدوس يكه ما شركن است يھدف او ا. باشنديشه به نفع ما ميه ھمكستند؛ بلين يوسواس و

  : دھديح ميُجِوت توض. ديآيتقدس ھرگز خارج از مدرسه خدا به دست نم

 يكند تا شركيه مياو ما را تنب. ندكه تا خلق كند؛ بلكه مجازات كست ين نيھات خدا ايھدف تنب
مقدس و  يه ما را به زندگكدارد  يدر خود سمت و سوئ »يكما شر«عبارت  .ميت او گرديقدوس

رمھار يشود و غيپروا مشتعل ميست و بيشود بزرگ نيه روشن مك يآتش. خوانديفرا م ييبايز
. ندكيس ميله آن ما را تقديه او به وسكباشد يه مين آتش تصفيسوزاند؛ ايز را ميه شد ھمه چك

ھا و وهياو م. دينمايض عطا ميشه آن را در مفھوم فيو ھم. ندكيرا خلق م ياشه واقعهيخدا ھم
  . باستيز يزھايچ يشه در جستجويمحبت او ھم. آورديد ميروح را پد يھا گل
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 ي كهآنان يرا برا يوه عدالت سالمتيب آخر ميتأد يند وليآيم كھات به نظر دردنايشه ھمه تنبيھم ١١:١٢

م يشنويرا م ييھا ن شھادتين چنياوقات ا يه ما گاھكل است ين دليبھم ھم. آورديار مب اندافتهياضت ياز آن ر

  : ديگويم (Leslie Weatherhead) ودرھدلساي  مثالً 

 ي، شاديه در آن سالمتكدھم يح ميتجربه را ترج يبلند و نوران يھا نيمن ھم زم ھا مثل ھمه انسان
شتر از يست بكترس و ش يكيو خدا و خودم در تار يمن راجع به زندگ يت وجود دارد وليو موفق
مطرح  يكيتار يھا ه به عنوان گنجكھست  ييزھايست چكش يھا يكيدر تار. ام آموخته يروشنائ

ش يآموزد تا ابد برايم يكيه شخص از تاركآنچه  يول. گذاردير مك، خدا را شيكيتار. باشنديم
ش يتان پين خدا و شما برايه بك يسخت يزھايچ: ديگويم (Bishop Fenelon) اسقف فنلون. مانديم
مال يزھا ما را پايآن چ. دينكيد اتحاد با آنھا را اثبات ميد، اگر آنھا را فروتنانه متحمل شويآيم
  . باشندينند بھتر مكيق ميه ما را تشوك ييزھاياز چ يرده، ولك

  : دينكرا مالحظه  (C. H. Spurgeon) نيورجون شھادت اسپيا اي

ابم ييخود م يشاد يھا ش و زمانيو آسا يراحت يه براك يضيه ھمه فكترسم ين ميمن از ا
 يام ھمگم با ھم گرفتهيو دردھا ھا و رنج ھا ه من از غمك ييويكن يزھايچ يول. ش نباشديب يدروغ

ن اثاث يستم؟ رنج بھتريون نيآن و آتش و سوھان مد يھاش و ضربهكا من به چيآ. شمار ھستنديب
  . خانه من است

تواند يشان ميا يمانيدرجا بزنند؛ انحراف و لغزش ا يط ناسازگار زندگيد در شرايمانداران نبايا ١٢:١٢

 يزانوھا. ح زنده استوار شونديخدمت به مس يد برايبا استفاده يھا دست. بگذارد يگران اثر نامطلوبيبر د

  . ت شونديبااستقامت تقو يدعا يد برايز بايسست شده ن

 امزيليو. راست بسازد يخود راھھا يپاھا يد برايماندار بايح، شخص ايمس يدر شاگرد ١٣:١٢

(Williams) سدينويم :  

تر خود ھموار فيبرادران ضع يمان را براير اينند، مسكيم يرويامل پكه خداوند را ك يسانكھمه 
رده و افراد را از لحاظ كسخت  گران راينند، راه دكينم يرويامل پكه او را ك يسانك يسازند؛ وليم

  . نندكيلنگ م يروحان

  : دھديارائه م ياملكمثال  (G. H. Lang) نگال. اچ.جي

ش يھازد و شانهيه به طوفان برخورده و خسته و درمانده و لنگان لنگان قدم مكخسته  يمسافر
. خوردين ميدند و داشت زميلرزيش خم شده و ميش سست شده و زانوھايھا خم شده بود و دست

  . ار ما شودين است وارد دكخدا مم ياز سو ين مسافريسنده ما مّدنظر داشته چنيچنانچه نو

: ديگوينان بخش آمده و ميبا اطم ييآرامش بخش و صدا ييمايمھربان و س يبا لبخند يشخص يول
تو از  .نكافت يض را دريخود را استوار نما، قلب پر از ف يست، دست و پايشاد باش، راست با«

در انتظارت  يوھكن سفر خانه باشيان ايدر پا. زي؛ زحمات گذشته خود را دور مرياآمده يراه دور
م شفا يخانه عظ يش برو؛ در پيدن به آن خانه است؛ پيرس يم براير مستقين، آنجا مسيبب. است
ز قبل از يگران نيد؛ ديان حضور خدا رسكمود تا به مين راه سخت را پيشما ھم ھم يشوايپ... باش
؛ فقط ادامه بده و تو ھم به يستيگر رفتند؛ تو تنھا نيز به راه دين ياند؛ بعضط را داشتهين شرايتو ا

  ».افتي يد و پاداش خواھيرس يھدف خواھ

خوشا به حال  .)۴:۵٠ا ياشع(ت دھد يالم تقوكداند چگونه خستگان را به يم ي كهسكخوشا به حال 
 يمانيباا ي كهسكو خوشا به حال  )٢٢:١٣ان يعبران(متحمل شوند  ز رايآمحتيالم نصكه ك يسانك



- ٨۴  - 

ند وفادار و ثابت كيز ميه سخت نيخداوند او را تنب يخورد و وقتيدر خداوند لغزش نم يساده و قو
  . مانديم

ق به طور ين تشويا يول. نندكوشش كشه يز با ھمه مردم ھميآمصلح يارابطه يد برايان بايحيمس ١٢:١۴

از  ھا و ترس ھا يديختن نااميدور ر ين مواقعيدر چن. از استيدر زمان جفا و ترس و امتحان مورد ن خاص

  . ستياد ھم سخت نيان ما ھستند زيكزان و نزديه عزك يسانك

در . ميوشكد بيس خداوند را نخواھد دكچير از آن ھيه به غك يدن به تقدسيد به جھت رسين بايما ھمچن

ه تقدس در كم ينك يادآوريد به خودمان ين سوال بايجواب به ا يند؟ براكياشاره م يزينجا، تقدس به چه چيا

  : قرار گرفته است استفادهد مورد يدر عھد جد متفاوتق يمانداران حداقل از سه طريمورد ا

خدا، جدا  يا برايشود؛ او از دنيمقدس م يگاھيش خود، از لحاظ جايگرا تغييرماندار در زمان ي، ااوالً 

 يزين ھمان چيا. شوديس ميماندار تا ابد تقديح، ايله اتحاد با مسيبه وس .)١١:۶ ؛٢:١ان ياول قرنت(شود  يم

 يعنيح تقدس ماست، يمس ».تقدس من در آسمان است«: گفتيم ي كهن لوتر مّدنظر داشت وقتيه مارتكاست 

  . شوديگاه ما در حضور خدا مربوط ميبه جا ي كهتا جائ

ه ما ھر روزه كاست  يزين ھمان چيا .)٢٣:۵ ؛٣:۴ان يكياول تسالون(وجود دارد  يعمل سيتقد يكسپس 

ند و كرشد  يعنيشرونده باشد، يد پين تقدس بايا. ميجدا ساز يد خودمان را از ھرگونه بديما با. ميد داشته باشيبا

  . درآورد يسيشتر ما را به شباھت خداوند عيھر روزه ب

. روديماندار به آسمان ميه اكوندد يپيبه وقوع م ين امر در زمانيا. وجود دارد امل ھمكس يباالخره، تقد

تش مطابق ياملش با وضعكگاه يھنه او برداشته شده و جاكعت يطب. سپس او تا به ابد از گناه آزاد خواھد بود

  . خواھد بود

ً م؟ قطعيوشكدن به آن بيد در جھت رسيه ما باكدام تقدس است كنجا يحاال در ا نجا يدر ا يتقدس عمل ا

ن امر در زمان تولد تازه ما به يم؛ اينكيوشش نمكگر يد يگاھيسب تقدس جاك يما در پ. مّدنظر بوده است

-ينم يشود سعيدن چھره او حاصل ميه در زمان دك يسب تقدسك يو ما برا. رديگيار صورت مكطور خود

سب كد در جھت يماست؛ ما با ياركم اطاعت و ھمه مستلزكاست  يزيچ يا عمليشرونده يتقدس پ يول. مينمائ

ً ن تقدس دائميا ً د دائميه ما باكقت ين حقيا. ميوشكب ا ن يه چنكن امر ياثبات ا ياست برا يليم دليآن باش يدر پ ا

ً تمام ين زندگيدر ا يتقدس به س يال مختلف تقدكشتر در مورد اشيات بيسب جزئكبراي ( ب ما نخواھد شدينص ا

  .)دينكاه نگ ١١:٢ تفسير

  : سدينويم (Wuest) وست

ً ردند تا دائمك كل را تريكه ھك ياافتهيان تولد تازه يھودي ياست برا يقين تشويا نند ك يمقدس زندگ ا
 اً رده و ظاھرك كل را تريكه آنھا ھم ھك ياافتهيان نجات يھوديد خود وفادار باشند و يمان جديو به ا
اھن كح موعود به عنوان يمان به مسيا يه در پك ق شوندياند تا تشورفتهيد را پذيقت عھد جديحق

ن يبه ا. نديبجو كتمسّ  يانينظام الو يھا يه بخواھند به قربانكنيا ياعظم خود باشند، به جا
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ً قتيه حقك يانيھودي تواند يم يحيلنگان مس يه زندگكاند ھشدار داده شده است افتهيتولد تازه  ا
  . به آن وارد شوند منحرف سازد ديه باك يافته را از راھيان نجات نيھودي

م خداوند را مالقات يتوانينم يافت تقدس عمليه ما بدون دركن درست است يا ايآ! مانديم يل باقكمش يول

ه ما به كست ين معنا نيه بدين آيه اكم ينك كن را دريد ايائيب ينجا وجود دارد؛ وليدر ا ين مفھوميم؟ بله، چنينك

. را دارا است يح تنھا مقام آسمانيمس يسيع. نديه ما را ببكم يدھيدا اجازه ممقدس خود به خ يله زندگيوس

در  ياگر شخص. خود داشته باشد يتازه درون ياثبات زندگ يبرا يد تقدس عمليه باكنست يه اين آيمفھوم ا

در  شود، او حضور خود راين مكسا يالقدس در شخصه روحك يزمان. افته استيند نجات نكيتقدس رشد نم

ن مسئله علت و معلول است؛ اگر يا. سازديخا مجسم م يجدا شده و وقف شده برا يزندگ يكله ياو به وس

  . خواھند شد يآب زنده جار يرفته شده باشد، نھرھايح پذيمس

در متن  يول. شدكير ميم را و اجتناب از آنھا را به تصويبه نظر چھار گناه مستق يه بعديدو آ ١٢:١۵

  . شودين چھار گناه به آن گناه مربوط ميه ھشدار بر ضّد گناه ارتداد است و اكوجود دارد  يگريد يه قوينظر

د يگويسخن م يحيمس يكاست و مثل  يحيشخص به نظر مس. ض خداستي، ارتداد محروم شدن از فاوالً 

 يشود وليم يكده نزدبه نجات دھن يلياو خ. افته استيھرگز تولد تازه ن يباشد وليم يحيه مسكند كيو ادعا م

  . ار دوريو بس يكنزد يليرد؛ خيپذيھرگز او را نم

ند مرتد كيار مكرا ان يحيمان مسيگردد و ايه بر ضّد خداوند برمك يشخص. شه مرارت استيارتداد ر

  . شوندياو آلوده م يارھاكو ان ھا كات، شياكله شيگران به وسيد. باشديم يارتداد او ُمسر. شده است

 ين است به گناھكمعترف مم يحيمس يك. ف شده استيتنگاتنگ توص ياارتداد با فساد رابطه ١٢:١۶

ارتداد . افتديرده و مكاز گناه خود، خداوند را سرزنش  يآگاھ ياو به جا. آور و منجر به مرگ دچار شودشرم

  . انددهدر ارتباط با ھم آم ١٨، ١۶، ٨ھودا يو  ١٨، ١۴، ١٠: ٢در دوم پطرس  يو گناه جنس

خود  يزادگاز نخست يواقع كاو در. سو نمونه آن استيه عكاست  ينيدياز ب يلكباالخره، ارتداد ش

  . ردكخود معامله  يشھوان يھاتاش يآن را با ارضا ينداشت؛ او به طور اراد

ر يش ديگر برايخود د يزادگافت سھم نخستيند و در زمان دركگر نتوانست توبه يد اً سو بعديع ١٧:١٢

  . ردكيرار نمكت را تكگر بريپدر او د. شده بود

ح را ياراده مس ياو از رو. ندارد يياعتنا يروحان يھا ارزش ياو برا. است طور نيشخص مرتد ھم ھم

 يمان شود، وليد پشيشا. توبه تازه شود يتواند براياو نم. ندكا شھادت فرار يخ، رنج يند تا از توبكيار مكان

  . ه نخواھد بودندارانين توبه ديا
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آن  كط وحشتنايه شراكداشتند يد در خاطر ميعت بازگردند بايشوند تا به شريوسوسه م ي كهآنان ١٨:١٢

ه قابل لمس بود و در آتش كنا بود يوه سكصحنه . ض دور خواھد ساختيف يروحان يھا شان را از درسيا

   .مفرما بودكوه حكو باد سخت در آن  يكيظلمت و تار. قرار داشت

 يرنّا و صداكآواز . ز بودندين كيوحشتنا يعيرطبي، حوادث غيعيطب يھا ين آشفتگيبعالوة ا ١٩:١٢

  . گر آن را نشونديه دكردند كه قوم التماس كرعد باعث شد 

ند، كوه را لمس كز ين يوانياگر ح«: شان گفتيه بدكدلسرد شدند  ياز فرمان آسمان امالً كآنھا  ٢٠:١٢

است پس  يرت قطعصو اينفھم و ُگنگ در يب يوانيه مرگ حكدانستند يآنھا م ».زده شود زهيا به نيسنگسار 

  . ديانجاميده بودند ميه ھشدار را فھمكن به مرگ آنھا يشتر ايچقدر ب

نھا از يھمه ا. ه ترسان و لرزان استكز گفت ين يموس يه حتكبود  كترسنا قدر آنن صحنه يّل اك ٢١:١٢

. از گناه يه آگاھكاز نجات نبود؛ بل يعت آگاھيھدف شر. نديگويعت سخن ميعت و زبان طبيخدمت شر

و  يكيم، تاركن خدمت حيا. گفتيد آمده بود سخن ميه به علت گناه پدكن خدا و انسان يعت از فاصله بيشر

  . مالمت بود

  : اندض دعوت شدهيه آنھا به فكا مواجه شوند؛ بليممنوعه دن يھا ستند با ترسيمانداران مجبور نيا ٢٢:١٢

  وه سوزان و پردة مرموز، ك
  برداشته شدند؛  يو گناھان ما ھمگ ھا ترس

  ه ھرگز از دست نخواھد رفت، كدارد  يوجدان ما سالمت
  .ن استين بّرة تخت نشيا

  (James G. Deck) جيمز دك —

  : نديتوانند بگويحاال ھمه فرزندان خدا م

  عت و خدا، يشر يھا ترس
  توانند داشته باشند؛ ينم ياركبا من 

   ياطاعت از نجات دھنده من و خون و
  .ھمه تجاوزات مرا از نظرشان پوشاند

  (A. M. Toplady) تاپليدي. ام. اي —

مان حاِل حاضر ينده برايآ. ميداشته باش آن راه تا ابد كم يبريبه سر م يتيما در حال حاضر در واقع«

  ».مين، آسمان را داريزم يرو ما بر. مينده را داريما امروز ثروت آ. است

-يم يكمان به خدا نزدينان به واسطه ايما با اطم. ميوارد شو يه به قدس آسمانكم ياز را دارين امتيما ا

ه كم ھر زمان يتوانيه مكم، بليستيروز از سال محدود ن يكما به . ميينمايش ميم و او را پرستش و ستايشو
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گر يخدا د. مياالقداس وارد گردم شد به قدسيمواجه خواھ ييآمدگووششه با خيه ھمك ين آگاھيم با ايبخواھ

  ».دييايب يكنزد«: ديگوياو م ».ديدور بمان«: ديگوينم

ه از كباشد يض ميات فكسمبل بر يوه آسمانكن يا. نويوه صھكمان يا يرا دارد، ولنا يوه سكعت يشر

  . رسديبه ھمه ما م يسيح عيه مسيار فدكق يطر

زنده در  يشھر خدا. ه در باالستكرا  يم آسمانيمان اورشليا يخود را دارد ول ينيم زميشلعت اوريشر

  .اش خود خداستاد و سازندهيه معمار و بنكآسمان 

 يرورھاك، اوالً . ميشوياحاطه م يمير عظكله لشي، به وسميشويه به حضور خدا وارد مك ينيما در ح

ردن به ھمراه ما با ما كما و لّذت  يآنھا در خواندن سرودھا فرشتگان به گرد ما جمع خواھند شد، اگرچه

  .شناسنديد آورده است را نميمان پديه نجات از گناه براك يشان خوشيا چون كهنخواھند بود؛ 

سا، بدن و يلك ينھا اعضايا. م بوديتوبند خواھكه در آسمان مك يزادگاننخست يسايلكسپس ما با  ٢٣:١٢

آنھا تا روز . برندياند و حاال از حضور خدا لّذت ماست به بعد مردهيكاز زمان پنطه ك ح ھستنديعروس مس

  . شان منتظر خواھند بوديھا افتن بدنيام و جالل يق

مان، يند؛ از نظر اكينم يو ظلمت او را مخف يكيگر تاريد. مينيبيه داور ھمه است را مكمان خدا يما با ا

  . تر استجالل او افضل

مان عادل شمرده شده و به يآنھا به واسطه ا. ّملكارواح عادالن م يعنينجا ھستند؛ يق در ايعت ن عھديمقدس

ز تا يآنھا ن. ب در حضور خدا ھستنديعيه به حسابشان گذارده شده است مقدس و بكح يار مسكخاطر ارزش 

  . ابند منتظر خواھند بوديرده و جالل بكام يشان از قبر قيھا بدن ي كهزمان

د يمتوسط عھد جد يسيق و عيمتوسط عھد عت ين موسيب. د در آنجاستي، متوسط عھد جديسيع ١٢:٢۴

عت از خدا و ارائه آن به قوم يافت شريله دريبه وس يمتوسط به سادگ يكبه عنوان  يموس. ھست ياوتتف

شده بود به خدا ه ثبت ك يله عھديرا به وس ھا يه قربانكنده مردم بود يا نماي يانجياو م. ل خدمت نمودياسرائ

  . ديگذرانيم

ند كن عھد عادالنه را ثبت يه خدا اكنيقبل از ا. واالتر دارد ين مفھوميد است و ايح متوسط عھد جديمس

ه يفد ياريبس يشتن را برايرد و خوكيست عھد را با خون خود ُمھر ميباياو م. مرديد ميبا يسيخداوند ع

  .)۶:٢موتائوس ياول ت( ردكيم

مانداران يا يات را براكن برياو ا. ن نموديله مرگ خود تضميقومش به وس يد را برايعھد جدات كاو بر

ات و لّذت بردن از آنھا در كدن به بريرس يو او قومش را برا. ندكيات جاودان خود ضمانت ميبه واسطه ح

او به  يارھاك از ينھا جزويھمه ا. ندكيله خدمت خود به دست راست خدا حفظ ميفاسد به وس ياين دنيا

  .عنوان متوسط ھستند
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  . او پادشاه و نجات دھنده ماست. جلجتا را متحمل شد و به دست راست خدا نشست يھا زخم يسيخداوند ع

  م، يم و برافرازينيببنجا يم او را در ايما دوست دار

  ما ذبح شد؛  يه براكبّره خدا را 

  م خواھند شد، ين در جالل او سھيمقدس يو به زود

  .ه سلطنت خواھد نمودكشان است يداوند و سِر ااو خ

 (James G. Deck) جيمز دك — 

صعود نمود،  ي كهح زمانيل، مسيوتر از خون ھابيكن يلم ات به معنكه متكده شد يو باالخره، خون او پاش

- ه او به طور تحتكوجود ندارد  ياهيچ نظريھ. ردكم يخته بود به خدا تقديب ريه بر صلكرا  يارزش خون

ن يا كدِ  اً در قدس شناخته شده مجدد يارزش خون و يخون خود را به آسمان برده باشد، ولبنابر آن  ياللفظ

  : ندكيان ميمان بيقت را در قالب شعر برايحق

  ده شد، ينجا پاشيخون باارزش او در ا
  تخت و در مقابل آن؛  يبر رو
  ه كردند كاو در آسمان اعالن  يھا و زخم

  . تده اسيار نجات بخش او به انجام رسك

ل يھاب ين خون قربانيرا از ب ياگر ما مفھوم دوم يحت. سه شده استيل مقايخون باارزش او با خون ھاب

ض بخش يفح يمس نه خوكن است يقت ايم باز ھم حقينك كشته شد دركله قائن يه به وسكل يا خون خود ھابي

ً موقت«: ديگويل ميھاب يخون قربان. تر استبوده و باارزش ابد  يبرا«: ديگويح ميخون مس ».پوشانده شد ا

  ».رحمت، بخشش و صلح«: زندياد ميح فريخون مس ».انتقام«: زندياد ميل فريخون خود ھاب» .ده شديآمرز

ح يق مسياشفه از طركنا ھستند و بر طبق ميوه سكاشفه خدا در كبرخالف م ١٢باب  يانيات پايآ ١٢:٢۵

ند و كيد، دعوت ميگويخدا سخن م. رفتار نمود كيد با سبينبا يحيمان مسياس ايرقابل قيغ يايبا مزا. باشند يم

  . تكھال يعنيداندن از او رروگ. دينمايلطف م

شتر يباز يامت ي كهزمان. شدند كردند ھالكشد اطاعت نيده ميعت شنيه در شركخدا  يه از صداك يآنان

ي آنان. اش را عطا نموده استاشفهكم نين و آخريح، بھتريخدا در مس. باشديتر منيز سنگيت نياست، مسئول

ستند كعت را شيشر ي كهنند، از آنانكيد رد ميگويل سخن ميه از آسمان و از درون انجكاو را حاال  يصدا كه

  . ستيار نكدر  ينجا فراريدر ا. دارند يشتريت بيمسئول

ند، آسمان كلم كنده تيان اه او در زمك يوقت يول. شد يانا، آواز خدا سبب وقوع زلزلهيوه سكدر  ١٢:٢۶

ز بعد از يگر و آن نيدفعه د يك«: .شده است ييشگويھم پ ينب يله حجّ ين امر به وسيا. د خواھد آمديلرزه ھم پد

  .)۶:٢حجي ( »را متزلزل خواھم ساخت كيا و خشين و دريو زم ھا ، آسمانيزمان كاند
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 يح برايقبل از آمدن مس. وستيوع خواھد پح به وقيوت مسكان ملين لرزه در زمان ربوده شدن و در پايا

ر دوران ينار رفته و مسكات اريس. د خواھد آمدين و آسمان پديعت و زميدر طب يديشد يھا انكسلطنت، ت

و اتمسفر به  ھا ن و آسمانيح، زميان سلطنت ھزارساله مسيسپس در پا. ھا عوض خواھد شدات و ستارهاريس

  .)١٢-١٠:٣دوم پطرس (له آتش ملتھب نابود خواھند شد يوس

ن را يو زم ھا آسمان ييان برداشتن نھاياز م ينيبشيگر، داشت پيمرتبه د يك: خدا گفت ي كهزمان ٢٧:١٢

 يدنيناد يزھايوجود دارند و چ يدنيد يزھايند فقط چيگويه مكھا را خواھد سوزاند ن واقعه افسانهيا. نمود يم

  . خواھد ماند ياست باق يه واقعكبجنباند فقط آنچه ز را يھمه چه خدا ك يزمان. ستندين يواقع

ده يه جنبانكھستند  ييزھايت بودند جزو آن دسته چيھود قابل لمس و رؤيه در سنّت ك ييزھايآن چ ٢٨:١٢

تواند الھام بخش پرستش و ين ميا. ديجنبان آن راتوان يه نمكرا دارند  يوتكمل يقيمانداران حقيا. خواھند شد

ً د او را دائميما با. پرشور باشد اريبس يشيستا   . ميده نمائيبه خشوع و تقوا عبادت پسند ا

به جھت  يول. زنند آتش فروبرنده استياو سرباز م يدن صدايه از شنك يسانكھمه  يخدا برا ٢٩:١٢

  .اورنديل را از او به جا بيو تجلت احترام يد نھايه ھمه باكم است يعظ قدر آنت و عدالتش يخودش، قدوس

  )١٧-١:١٣( يحيگوناگون مس يھا يضب به فيترغ )ت

محبت برادرانه  ياول. ت استيحيمس يھا ييبايب راجع به زيان با شش ترغيعبران يقسمت عمل ١:١٣

  .)١٨:٣وحنا ياول (ده شود يد امالً كد مفھوم خانواده يان بايحيمس يدر عمل و راست. است

ه كند كاشاره  يماندارانيتواند به اين ميا. نواز باشندھا مھمانبهياند تا با غرق شدهيخوانندگان تشو ٢:١٣

- مھمان يبرا يعموم يبيتواند به عنوان ترغيه مين آيمواجه ھستند؛ ا يو گرسنگ يخته و با سختياز جفا گر

  . شود كاج است دريه در احتك يمانداريبه ھر ا ينواز

البته به ! مينكافت ينادانسته فرشتگان را ض ديه ما شاكب وجود دارد يب و غريان عجكن اميشه ايھم

 اگر ما يحت .)١۵-١:١٨ش يدايپ(فرشته بودند اشاره دارد  ه عمالً كم در مالقاتش با سه مرد يتجربه ابراھ

ر ير و تأثيخ يه دعاكھستند  يمردان و زنان ،ميخود نداشته باش يھارا در خانه يھرگز فرشتگان واقع

  . ده خواھد شديت ديجه آن در ابديرده و نتك ثربر خانواده ما اتواند يشان ميندارانه ايد

به خاطر ه ك يسانك يعني اً ن مطمئنيا. ماندار استيان ايب راجع به توجه به زندانين ترغيسوم ٣:١٣

. ق دارنديتاب و تشوكاز به غذا، لباس گرم، وسائل مختلف، يآنھا ن. ر ھستنديح در زندان اسيشھادتشان به مس

َسر باز زنند و  يمانداران زندانيت با اكه اغوا شده و از مشاركان وجود دارد يحيگر مسيد يوسه بران وسيا

نند، در واقع كادت يان ا عيه اگر زندانكد به خاطر داشته باشند يآنھا با. شان بترسندياز خطر معاشرت با ا

  . نندكيادت ميح را عيمس
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محافظت از خود  يل برايست ھرگونه تمايبايانندگان مخو. دهيان جفا ديحيمس يعني كمظلومان بدون ش

د مظلومان را به خاطر داشته يما با. نندكدارد را از خود دور  يشان در پيار براكن يه اك يدر مقابل خطر

  . مينجه ھستكز در جسم مثل آنھا در شيه ما نكم، چون يباش

ه ازدواج به كم ياد داشته باشيد به ياما ب. رديد در ھمه صورت در احترام صورت بگيازدواج با ١٣:۴

. بشر است ين رو ازدواج اراده مقدس او برايله خدا و قبل از ورود گناه به جھان صورت گرفت و از ايوس

  . اندمقدس منع شده يھات در نوشتهيرھبان ي، تمسخر، و حتيبدرفتار

. رنجس باشديستر ازدواجشان غمان خود وفادار باشند و بيد نسبت به پينند باكيه ازدواج مك يآنان

خارج از چھارچوب ازدواج گناه  يه ھرگونه راطه جنسكن است يقت ايد حقيبرخالف نظر مردم عصر جد

ً ه خدا حتمكاست  ين گناھيو ا. گناه است يكن يست؛ اين يماريب يك ياركزنا. است . ردكخواھد  يآن را داور ا

ده يق از ھم پاشياز طر؛ ندكيم يداور ين زندگيرا در ا يقاو فساد اخال. ستيز نياز فساد قابل گر يلكچ شيھ

ن ياگر ا. يجسم يھا يماريت و بي، نقص عضو و شخصيركو ف يو عصب يجسم يھاھا، رنجشدن خانواده

  . خواھد شد يداور يدر آتش ابد ين شخصيده نشود، چنيح آمرزيق خون مسيگناه از طر

. ردك يادآوريھشتم  ين امر را به پادشاه ھنريشجاعانه ا يقيبه طر (Latimer) مريتاسقف اصالح طلب، ال

ان يزان«: ه شده بودآن نوشت يادوكاغذ ك يبر رو. رده و به پادشاه دادكچ يادوپك ييبايتاب مقدس را به زكاو 

  ».خواھد فرمود يرا خدا داور

ه كم يشته باشاد دايبه . رديگينجا مورد توجه قرار ميه در اكاست  يتين خاصيقناعت ششم ١٣:۵

ً ت دائميھوديھواخواھان   يھا ما سنتّ . ميدار ھا يما قربان. ميھانت داركما . ميل را داريكما ھ«: نديگويم ا

رت شما از محبت يس«: ديگويان ميحيبه مس يسنده به آرامينجا نويدر ا »د؟يدار يزيشما چه چ. ميدار ياديز

ه كآنچه . مين را بگويد ھميبا تفسيرن يسنده اين ھم به عنوان نوم ».دينكد قناعت يباشد و به آنچه دار ينقره خال

 يافكن يح را دارد؛ ھميد قانع باشد؟ او مسيچرا او با؛ ت برتر استيھودي يھا نياز بھتر اً ان دارند مطلقيحيمس

  .است

و ه در مقابل چشم ك ياه نقرهكدرست مثل س. ماندار باشديسر راه ا يتواند مانع بزرگيم دوستي پول

  . گردديم يشرفت روحانيسته، مانع پكرابطه با خدا را ش ياركرد، طمعيگيد قرار ميخورش يروبرو

نم و تو كن كتو را ھرگز تر«: ديگويه مكتواند شخص داشته باشد وعده اوست يه مك ين ثروتيتر ميعظ

محال بودن  يدر جمله برا ياز دو فعل منف استفادهله يبه وس يد قوكي، تأيونانيدر  ».نخواھم نمود كرا تر

 .)نشانه مثبت بودن جمله است يد منفكيلمه تأكه دو ك ي ديگرھا برخي زبانبرخالف ( روديار مكبه  يامسئله

ن ينشان دادن محال بودن ا يبرا يد منفكيلمه تأكه پنج ين آيدر ا: است يدكيتأ يليه ساختار جمله خين آيدر ا

  !امر با ھم آمده است
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ننده من است و كخداوند مدد«: ح را دارديه مسكھستند  يسكم كاعتراف مح ۶:١١٨مور لمات مزك ١٣:۶

م و از حفاظت يمن ھستيا امالً كح ما يه در مسكن است يقت ايحق »ند؟كيانسان به من چه م. ترسان نخواھم بود

  . ميباشيامل برخوردار مكو صلح 

شان بازگو يالم خدا را بدكه ك يحين مسيمه رھبران خود ، معلكم شده است كخوانندگان حبه  ٧:١٣

ه به اعترافشان تا كبازنگشتد؛ بل يانيشان چه بود؟ آنھا به نظام الويرت ايانجام س. اد داشته باشندياند را به  ردهك

شان اقتدا نمود، يمان ايد به ايبا. دنديح به شھادت رسياز آنھا به جھت مس يد بعضيشا. به آخر وفادار ماندند

 يز در زندگيت درآوردن ھمه چكبوده و خدا را به حر كت متمسّ يحيح و آموزه درست مسيه به مسك يمانيا

  . يمانيا يه به زندگكم بلياال مشابه خدمت خوانده نشدهكما به اش. دارديوام

مان يم ھدف و اياز تعل يان راه ارائه خالصهيد آسانتريشا. ستيمشخص ن يه قبليه با آين آيارتباط ا ٨:١٣

ھدف . ھمان استروز و امروز و تا ابداآلباد يح ديمس يسيع: ن استيه اين آيالم اكلُپ . ن رھبران باشديا

ح بود يمس يسيشان عيمان ايه ايپا. بود ھمان استروز و امروز و تا ابداآلباد يه دكح يمس يسيآنھا ع يزندگ

  . ھمان استروز، امروز و تا ابداآلباد يه دك )ح موعوديمس(

ه كد داشتند كيان تأيگرايھودي. دھديان را ارائه ميگراعتيم غلط شريھشدار بر ضّد تعال يه بعديآ ٩:١٣

ن است يقت ايحق. رهيو نجس و غ كپا يو غذاھا يار دارد، مثل پرستش سنتّ كسر و  يظاھر يزھايتقدس با چ

-طرح ينيآئ كيپا يبرا كاپاو ن كپا يقانون راجع به غذاھا. عتيد و نه شريآيد ميض پديه تقدس به واسطه فك

و  ينيديب«رده و كزاند تا به گناھان خود اعتراف يانگيما را برمعشقمان به نجات دھنده  .شده بود يزير

 .)١٢:٢طس يت( »مينكست ين جھان زيدر ا ينداريو عدالت و د يشيم و با خرداندينك كرا تر يويشھوات دن

  .ندارد يدر پ يروان خود سوديپ يھا برا يدنيھا و نوش ير خوردنيناپذانين پايقوان

 ».ميدار يما مذبح«: مينكافته است را فراموش ني ين عبارت تجليه در اكمان يروزيد پيدھاجازه  ١٠:١٣

ن رو يح است و از ايمذبح ما مس. ردندكيه آنھا را مالمت مك يانيھوديمان است به يان با ايحين جواب مسيا

وتر يكات نكم ھستند در بريان سھيه در نظام الوك يآنان. گردديشود ميفت مايه در او ك ياتكشامل ھمه بر

مان يح به عنوان نجات دھنده خود ايمس يسيرده و به عكد از گناھان خود توبه يآنھا با. ندارند يت سھميحيمس

  . اورنديب

ن امر يشد و اياالقداس برده مشان به قدسيذبح شده و خون ا يوانات خاصي، حيدر نظام قربان ١١:١٣

 ،سوختيمه برده شده و ميدور از خ يانكوانات به مياجساد ح. رفتيپذيھَنه صورت مكس يله رئيبه وس

  . ده شده بوديشكل يكه به دور صحن ھك يخارج از حصار يعنيرگاه كرون از لشيب

 يسيوند عشدند؛ خداينمونه محسوب م يكشدند يرگاه سوخته مكه در خارج از لشك يواناتيح ١٢:١٣

ت مصلوب شد تا يھوديرگاه كاو خارج از لش. م مصلوب شديشھر اورشل يوارھاياو خارج از د. نمونه نبود

  . ندكس يخود تقد نش را به خويقوم خو
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ت را به طور واضح متوقف يھوديد يآنھا با: ن بوديه آن ايخوانندگان اول ين رساله براياربرد اك ١٣:١٣

ح را يار تمام شده مسكل برگردانده و يكھ يھا يخود را از قربان يد رويشه بايھم يابار بر يكآنھا . ساختند يم

  . رفتنديپذيخود م يبه عنوان قربان

دھد يم ميه به ما تعلكاست  يّل نظام مذھبكرگاه امروز كلش. ز مشابه استيما ن ين راله براياربرد اك

د يجد يساھايلك يات بعضين خصوصيا. شوديسب مكر ما يا تقدي تت و سنينجات به واسطه اعمال، شخص

ت فاسد يحيح، مسيبدون مس يسايلك. دارند يسنتّ  يھا پرستش و دام يخاص برا يوسائل يبشر يھانتكه كاست 

  . مياو برو يبه سو... .د عار او را برگرفتهيخارج است و ما با يسيخداوند ع. است

رگاه كلش ييايز جغرافكم مرياورشل. ز بوديد عزردنكيل خدمت ميكدر ھ ي كهسانك يم براياورشل ١٣:١۴

د دوخته شده يم جدي، اورشليان به شھر آسمانيحين ندارند؛ دل مسيزم يبر زم ين شھريان چنيحيمس. آنھا بود

  . ه در آنجا بّره خدا ھمه جالل شھر استكاست 

 يه به قدس خدا براك باشندياھنان مقدس مكآنھا . اھنان ھستندكمانداران يد ھمه ايدر عھد جد ١٣:١۵

اول (دھند يه به جھان رفته و شھادت مك ياانهكاھنان ملوكو  )۵:٢اول پطرس (شوند يپرستش وارد م

 شخص خودش است ياول، قربان. گذراندياھن مكماندار يا يكه كوجود دارد  يحداقل سه قربان .)٩:٢پطرس 

ق ياز طر ين قربانيا. حيتسب يقربان: آمده است دوم يقربان ١۵ه ينجا در آيسپس، در ا .)١:١٢ان يروم(

رش يپدر مورد پذ يق او در حضور خدايو دعاھا از طر ھا ھمه پرستش. ده شديبه خدا گذران يسيخداوند ع

خود را بر آن  ياركزيھا و نقصان ما را برداشت و پرھ يم ما ھمه ناخالصيھنه عظكس يشوند؛ رئيواقع م

  . افزوده است

  ما يھا پرستش به ھمه دعاھا و
  ند؛كيح عطر خوش خود را اضافه ميمس

  ندكيو محبت از عطردان او تراوش م
  .ندكيم استفادهه او ك يياز عطرھا

  (Mary B. Peters) پيترز. ماري بي —

 يرد، آنيپذيه خدا مك يتنھا پرستش. باشنديه به اسم او معترف مكاست  ييھا ح، ثمره لبيتسب يقربان

  . ديايرون بيافته بينجات  يك يھا لبان يه از مكاست 

 يم شدن آن برايو سھ ياركويكن يد از ثروت خود برايما با. ما است يدارائ يسوم قربان يقربان ١٣:١۶

 يار برخالف اندوختن براكن يا. است يراض ھا ين قربانيزنده به ا يخدا. مينك استفادهگران يد يازھايرفع ن

  . باشديشتن ميخو

  ح شده خدا اھنان مسكنسل 
  ھرگز نخواھد گذشت؛ 
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  اندستادهيوه او اكآنھا در مقابل چھره پرش
  . نندكيو روز و شب او را خدمت م

  مانان جنجال به راه اندازندياياگر چه ب
  قدرتمند،  يو توفان

  د تا ابد بمانند و خواھند ماند مانند، ياھنان خدا باك
  . خدا ياھنان مخفك

  اندمانده ين باقيزمه از كده او يبرگز يھا جان
  خواھند شد استفادهدر آتش مقدس 

  . ندكيشان صعود ميخدا يھا شان به دليا يھا دل
  ق؛ يعم ياز آرزو يدر آتش

  ند؛ كيل مقدس او را پُر ميكشان ھيا يھا بخور پرستش
  سازد، يرا مملو م ھا شان آسمانيسرودھا

  .ضياز ف ياسرود تازه
  (Gerhard Tersteegen) گرھارد ترستيگن —

اد داشته يبه خوانندگان نامه فرمان داده شده است تا رھبران گذشته خود را به  ٨و  ٧ات يدر آ ١٧:١٣

 يمحل يسايلكبه رھبران  ن احتماالً يا. نندكه از رھبران خود اطاعت كشود يم داده ميحاال به آنھا تعل. باشند

شان اقتدار داده شده و يبه ا. نندكيار مكان جماعت يدر مندگان خدا يبه عنوان نما ھا ن انسانيا. ندكياشاره م

آنھا در . ندينمايگلّه خدا را م يھا جان يآنھا مثل شبانان مزدور پاسبان. نديشان اطاعت نمايد از ايمانداران بايا

فت شرين به پيا با غم و ايجواب خواھند داد  يا با شاديآنھا . د به خدا جواب پس بدھندين بايروز بازپس

ن يپاداش خدمت به مقدس يعنيار را انجام دھند، كن ياگر آنھا مجبور باشند با غم ا. دارد يشان بستگيا يروحان

  . نندك استفادهب داده است يه خدا ترتك يد از احترام به روند اقتداريپس ھمه با. م شده استكشان ياز ا

  )٢۵-١٨:١٣( يانيپا يدعا. ۴
دعا را مطرح  يخود برا يشخص يرسد، تقاضايان نامه خود ميبه پاسنده يه نوكنيبه محض ا ١٨:١٣

ه كم يم حدس بزنيتوانيما م. ن قرار دارديه او تحت حمله نقادّ كند كيشنھاد ميه را پين نظريه ايه آيبق. سازد يم

- ياض ماو اعتر. نندكيب ميھنه ترغكه مردم را به بازگشت به پرستش عھد ك يآنان؛ ھستند يسانكن چه ينقادّ 

  . بماند كه پاكخواھد يدارد و م ير خالصيه بر ضّدش وجود دارد، ضمك يعاتياو برخالف ھمه شا. ندك

ن به آزاد يد ايشا. شان بازآورده شوديند تا زودتر به نزد اكين درخواست دعا رااضافه ميو او ا ١٩:١٣

  . مينكر كته فكن نيم به ايتوانين نميش از ايما ب. ندكشدن از زندان اشاره 

ن دعا مشابه يا؛ ندكيتاب مقدس را اصافه مكثبت شده در  ين دعاھايباترياز ز يكيسپس او  ٢٠:١٣

ن دعا خطاب يا. برخوردار است يخاص ييباياز ز ٢۵و  ٢۴ھودا ي؛ و ١۴:١٣ان ي؛ دوم قرنت٢۶-٢۴:۶اعداد 
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. نداشتند ياملك يوجدان يگز سالمتق ھرين عھد عتينشان داده شد، مقدس چنانچه قبالً . است يسالمت يبه خدا

ه ادامه داده و ين آيا .)٧:۴ان يپيليف(خدا  يو سالمت )١:۵ان يروم( ميدار يتحت عھد تازه، ما با خدا سالمت يول

ام داد تا به يح را از مردگان قيمس يسيخدا، خداوند ما ع. ح استيار مسكثمره  يه سالمتكدھد يح ميتوض

  . ندكابد حل  يبار برا يكمسئله گناه را  ،بيصل يو بر روار اكرش يعنوان نشانه پذ

اعظم، از  ياو به عنوان شبان .)١١:١٠وحنا ي( خود را در راه گوسفندان نھاد يو زندگيكح، شبان نيمس

س شبانان، به جھت ياو به عنوان زئ .)٢٠:١٣ عبرانيان( بخش را تمام نمودييار رھاكرد و كام يمردگان ق

- يم ٢٢و در مزمور يكما او را به عنوان شبان ن .)۴:۵اول پطرس (خواھد نمود خدمتگزاران خود بازگشت 

  .٢۴س شبانان در مزمور يئو به عنوان ر ٢٣م و به عنوان شبان اعظم در مزمور ينيب

ق ياز طر. داشت يفان يعتيه طبكخوانده شده است برخالف عھد اول  ياو بر طبق عھد تازه، عھد ابد

ه تا آن زمان مرده ك يان مردگانيار مرد و از مكانسان گناھ يح موعود، برايمس هكبود  يمحدوده عھد ابد

اھن ك يكند و نه كات عطا يمان و حياز دارد تا به او اين يااھن اعظم زندهكار كانسان گناھ. ردكام يبودند ق

شتن را يوخ ياھن اعظم ما قربانكه كد بود يق عھد جديپس، از طر. ش مرده استيه در گناھان خوكمرده 

  . ردكام يان مردگان قيو از م. ديگذران

امل كانجام اراده خدا  يو برايكن در ھر عمل نيه مقدسكن بود يشروع شد ا ٢٠ه يه در اك ييدعا ٢١:١٣

. آورديد ميو را پديكخدا در ما ھر عمل ن. از آسمان و بشر وجود دارد ينجا ممزوج شدن جالبيدر ا. گردند

 يانيبه ب. ميرسانيسپس ما اراده او را به انجام م. آوردينظرش باشد در ما به عمل م ه منظوركخدا آنچه را 

ند و به ما كيز عطا ميدھد و به ما قدرت انجام آن را نياش را قرار مانجام اراده يگر، او در ما آرزويد

  . بخشديز ميپاداش ن

  . ابدييسته پرستش و جالل است خاتمه ميح تا ابداآلباد شايمس يسيه عكنيدادن از ا ين دعا با آگاھيا

  ل و پرستش است، يسته تجلياو شا
  پرستش با تمام عشق؛

  خواننديح ميوقفه تسبيدر آسمان تو را ب
  .يسته ھستيخداوند شا يسيتو، تنھا تو ع

  (F.T. Wigram) مرااويگ .ت .فا —

ن نامه توجه داشته باشند و يا يھا حتيند تا به نصكيق ميسنده حاال خوانندگان خود را تشوينو ٢٢:١٣

  . است ي، عمل درستيح با ھدف قبليدن به مسيرس يبرا ينيو آئ يمذھب سنتّ  كه تركبدانند 

توان يه چگونه مكنيبوده و ا يانيه راجع به نظام الوكد يگوياو از رساله خود به عنوان مختصر سخن م

  . افتيح يدر مس آن راتحقّق 
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ن نامه را نوشته يه پولس اكند كينجا ثابت ميافته است در اي ييموتائوس رھايه تكن مطلب يان ايب ٢٣:١٣

ن يا ياست برا يگرين نشانه ديموتائوس ھمسفر بوده و ايسنده با تيه نوكز وجود دارد ين حس نيا. است

ه مسئله را رھا كن است يار اكن يم پس بھتريم مطمئن باشيتوانيما نم يول. سنده نامه استيه پولس نوكاحتمال 

  . مينك

 يھاد از نشانهيما نبا. شوندين فرستاده ميو ھمه مقدس يحيبه ھمه رھبران مس ھا ات و سالميتح ١٣:٢۴

  . ميار ببندكخود به  يد آنھا را در زندگيه باكم؛ بلين رساله است چشم برداريه در اك يحيمس يادب و مھربان

ه نامه كدھد ين نامه نشان ميا. خواستند سالم برساننديسنده بودند ميه نانوك ييايتاليمانداران اياز ا يبعض

  . شده استيا فرستاده ميتاليا به ايا يتاليا از اي

ض خاتمه ياز مفھوم ف كيحا ياه با نوشتهكسازگار است  يديرساله عھد جد يكبا  امالً كن يا ١٣:٢۵

ران خدا را كيه لطف بكاست  يض مجانياز ف يرشرطيغ يھدعھد تازه، ع. ض باديشما را ف يھمگ: ابديب

  . نيآم. ندكيان ميح بيمس يسيخداوند ع يافارهكار كق يقش نبودند از طريه الك يارانكگناھ يبرا

  
  امروز يان برايام عبرانيپ در باب يمالحظات

  دارد؟ ياميستم پيما در قرن ب يان برايا رساله عبرانيآ

- عتيروح شر يسا بود، وليلكه ياول يست، چنانچه در روزھايمفرما نكح يگرائيھودياگرچه امروزه 

 .Dr. C. I( لديافكتر اسك، ديالم راستكتابچه معروف، پخش دوست كدر . ت وجود دارديحيدر مس يگرائ

Scofield) سدينويم :  

حرف تش منياز مأمور آن راسا مانع رشد آن شده و يلكت يھوديه كد به جرأت بتوان گفت يشا
از جھان و  ه جدا شدنكتوجه به دعوت خداوند  يبه جا. ت آن صدمه زده استيساخته، و به روحان

عادل جلوه دادن  يان برايھودي يھاسا از نوشتهيلكبود،  ير مسح شده ويدر مس يو يرويپ
  . ندكيل ميتبد »ير روحانيغ«و  »يروحان«سان را به يك يند و برادركيم استفادهش يخو

د به ياو با. ميست جدا سازيح نيه از مسك يشتن را از ھمه نظام مذھبيند تا خوكيه ما را دعوت من ناميا

  . شه انجام داد پرستش شوديھم يبار و برا يكه ك ياركعنوان خداوند و نجات دھنده در 

اھن اعظم كاو . ابندييق در خداوند ما تحقق ميعھد عت يھاهيھا و ساه نمونهكدھد يم ميان به ما تعليعبران

-يھرگز به اتمام نم يھانت وكند و كيخدمت م ياو در قدس آسمان. او مذبح ماست. ماست ياو قربان. ماست

  . رسد

مان راه يشه به حضور خدا به واسطه ايه ھمكنياھنان ھستند و اكمانداران يه اكدھد يم ميان تعليعبران

 .نندكيم ميخود را به او تقد يھايح و دارائيشتن، تسبيخو يھا يآنھا قربان. دارند
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فات دوستان انجام يه تشركاست  يتالش يحيمس يسايلكدر  يانيھانت الوكرش طرح يپذ يتالش برا
ه با ما ك كمبار يخدا يه از سوكباشد يرمقدس نميغ يھا جز تالش با دست يزيدھند و چيم

د، به خدا يدور بمان«: ه استن گفتيگردد؛ و مانند ايپوچ برم يھا نيآئ يرده است به سوكمصالحه 
  . اندشده يكح نزديه به واسطه خون مسكشود يگفته م يسانكه به ك »دينشو يكنزد

 يھانتكبرتر،  يابرتر، وعده يديبرتر، ام يبرتر، متوسط يه ما عھدكدھد يم ميان به ما تعليتاب عبرانك

سازد يتاب ما را مطمئن مكن يا. د ارائه دھدتوانيت ميھوديه ك يزيبھتر از ھر چ؛ ميبرتر دار يراثيبرتر و م

  . ميدار يابد يراثيه و عھد و ميه نجات و فدك

است و  يحيه مسكند كادعا  ياگر شخص. دھديراجع به ارتداد به ما م يجدّ  يان ھشداريتاب عبرانك

ن يه چنكست ن اكرمميوندد، غيخداوند بپگرداند و به دشمنان  يح رويو سپس از مس يحيمس يسايلك يكعضو 

  . توبه تازه بسازند يرا برا يشخص

دن، يمان گام بردارند و نه به واسطه ديند تا به واسطه اكيق ميرا تشو يقيان حقيحيان مسيرساله عبران

ه وفادارانه تحت كند كيق مين ما را تشويتاب ھمچنكن يا. سازديخدا را خشنود م يمانيا ين زندگيا چون كه

  . ميافت نمائيم تا پاداش موعود را دريبمان ھا جھا، و رن يجفاھا، سخت

العاده فوق .طلبنديرا م يت خاصيت، مسئوليحيمس يايات و مزاكبر چون كهدھد يم ميان به ما تعليعبران

مورد غفلت  يياين مزاياگر چن. ابنديشتر نعمت بياز ھمه بسازد تا در جھان يمانداران را قادر ميح ايبودن مس

ستند يعت نيه تحت شرك يسانك يدر زندگ. ح به ارمغان خواھند داشتيرا در برابر مسند مسواقع شوند رنج 

  . شتريب ياتكنده بريآ يرود و در روزھايت انتظار ميحيدر مس يشتريب يايات و مزاكبر

  .)١٣:١٣ان يعبران(» مياو برو يرگاه به سوكرون از لشيلھذا عار او را برگفته، ب«


