آيا واقعا عيسي مسيح از آسمان فرود آمد؟
?Did Jesus Christ really come down from Heaven

مقدمه

Introduction

قبل از اينكه شروع كنيم ﻻزم است كه يك چيز را كامﻼً شفاف سازي
لردعيسي مسيح پسر خداوند است .او عظيمترين جوهر و وجود اين جهان است ،جدا از خداوند خود او .هدف از اين
.كتابچه افتخاري است بر عيسي مسيح ،همانگونه كه او شايسته افتخار است
متأسفانه تعاليم كتاب مقدس در ارتباط با عيسي مسيح اغلب سوء تعبير شده است .در يك تعبير خوش نيت اما
گمراه كننده از افتخارعيسي مسيح بسياري از كليساها چيزهايي در ارتباط با او كه مطابق كتاب مقدس نيستند
.تدريس مي كنند
.اين كتابچه شروعي براي تصحيح اين نظرات نادرست است
اين از تمايل براي انتقاد از دين هيچ فردي نمي باشد ,اما به سادگي براي نشان دادن چيزي كه كتاب مقدس در
.ارتباط با عيسي مسيح پسر خداوند در حقيقت تدريس مي كند مي باشد
.تنها زماني متوجه ميشويم كه ميتوانيم اين شكوه و عظمت را تقديم لرد كنيم ،آنچه كه شايستهاش است
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"من از آسمان فرود آمدم"
”“I came down from Heaven
عنوان اين كتابچه سوالي است :آيا عيسي مسيح از آسمان فرود آمد؟

:در فصل ششم انجيل يوحنا آيه اي ظهور پيدا مي كند براي پاسخ دادن به اين سوال .عيسي مسيح گفت

من از آسمان فرود آمدم و نه براي انجام اراده و خواست خودم بلكه در راستاي اراده او ،كسي كه مرا فرستاد) .آيه
)۳۸
.اما ما نبايد قضاوت زود هنگام داشته باشيم .اين موضوع به اندازه اي كه به نظر مي رسد ساده نمي باشد

اينجا مشكلي پديدار مي شود زيرا دو زبان مختلف وجود دارد زبان ادبياتي و زبان تمثيلي .هر دو استفاده شده توسط
.عيسي مسيح هستند .در اين فصل ما آن را بررسي خواهيم كرد

".در آيه  ۶۴او مي گويد " ،برخي از شما هستيد كه باور نداريد
اين زبان ادبياتي است دقيقا به همان معناست كه گفته مي شود .حتي يك كودك هم در تعريف معنايش
.خطانخواهد كرد
:اما برخي از آيات ديگر به اين شكل نمي باشد .در آيات  ۵۳و  ۵۴به عنوان مثال عيسي مسيح ميگويد
من به شما ميگويم اگر كه نخوري گوشت پسر انسان را و ننوشي خونش را ،زندگي در او نخواهي داشت و كسي "
".كه مي خورد از گوشت من و مي نوشد خون مرا زندگي جاودانه داشته است
اين زبان تمثيلي است .اين بدان معني كه آنچه پديدار مي شود در سخن نمي باشد .و در عوض آن معني عميق
تري را در بر ميگيرد .شما بايد به دقت فكر كنيد براي اكتشاف مفهوم اصلي آن .در نتيجه اگر حواسمان نباشد
.ميتوانيم به سادگي درست متوجه آن نشويم

در حقيقت يهوديان غير معتقد اين را بد متوجه شدند و مشابه گفته هاي عيسي مسيح .آنها گفتند" ،چگونه اين مرد
مي تواند گوشت و جسمش را به ما ببخشد كه بخوريم؟" شايد آنها فكر ميكردند كه عيسي مسيح در حال موعظه
.آدمخواري بوده است! چيزي كه آنها فكر ميكردند ،كامﻼ در اشتباه بودند

خوب در مورد اين سخن چه" ،من از آسمان آمدم ".آيا اين زبان ادبياتي است يا تمثيلي؟
دليل خوبي است براي فكر كردن به اين كه ميتوانست تمثيلي باشد .در آيه  ۳۱همين فصل اشاره اي است از آنچه
در عهد عتيق ناميده شده است" .منا ".و اين نوعي نان و طعامي بود كه خداوند فراهم آورد توسط يك معجزه براي

مردمانش براي خوردن زماني كه آنها در بيابان بودند .كلمات آيه  ۳۱اينها هستند" ،او )خداوند( به آنها ناني بخشيد
".از آسمان براي خوردن

اين واضحا زبان تمثيلي است .اين نان معجزه آسا در آسمان پخت نشده بود و بعد به زمين برسد .اين گفته كه آن از
.آسمان آمد به ما اين را يادآور مي شود كه خداوند آسمان آن را به روي زمين خلق كرد
سرود شناخته شده اي است كه مردم آن را به هنگام برداشت محصول ميخوانند .همسرايان شروع ميكنند" ،هر
بخشش نيكو و هر عطاي كامل از باﻻست ،نازل شده از پدر نورها كه در او نه تغييري يست و نه سايه ناشي از

دگرگوني) ".يعقوب  (۱:۱۷اين كلمات مستقيماً بر گرفته شده از عهد جديد هستند ،زماني كه ميگويد " :هر بخشش
نيكو و هر عطاي كامل از باﻻست و بروي زمين فرود ميآيد " .اين به اين معنا نيست كه زماني كه كشاورزان آن
سرود را ميخوانند آنها تصور مي كنند كه محصوﻻتشان عيناً از "آسمان و باﻻ" فرود ميآيد آنها به سادگي
.منظورشان آن است كه خداوند محصوﻻتمان را به ما مي بخشد

زبان تمثيلي بيشتر

More figurative language

كتاب مقدس استفاده ميكند اين نوع زبان تمثيلي را در مورد انسانها ،به عﻼوه در مورد چيزهاي ديگر .اين به ما
)مي گويد كه "مردي وجود داشت كه فرستاده شد از طرف خداوند .نامش يحيي بود) ".يوحنا ۱:۶
.هنوز يحيي وارد بهشت نشده بود
فرستاده شده از طرف خداوند" به سادگي به اين معناست كه خداوند مسئوليت به خصوصي به او بخشيد براي "
.انجام دادنش
اما اين تعبير مي توانست تنها براي آياتي كه در حقيقت سخن عيسي مسيح است بكار رود" .پايين آمدن" از
آسمان .تعدادي از عباراتي وجود دارند كه به نظر پيشنهاد ميدهند ،در يك راستا يا يكي ديگر را كه عيسي مسيح
زماني را در آسمان زندگي كرد ،زماني دور از هنگامي كه به روي زمين ظاهر شد .اين يكي از آنهاست" .پدر )عيسي
مسيح گفت(" پس اكنون اي پدر تو نيز مرا در حضور خويش جﻼل ده ،به همان جﻼلي كه پيش از آغاز جهان نزد

)تو داشتم) ".يوحنا ۱۷:۵

چه هستيم ما براي ساختن آياتي به مانند آن؟ آيا آنها ادبياتي هستند يا تمثيلي؟ آيا عيسي مسيح واقعاً با خداوند در
آسمان قبل از آفرينش دنيا زندگي كرده است؟ يا آيا اين كلمات مفاهيم عميق تري از اين را حمل مي كنند؟
هدف اين كتابچه اين است كه اجازه ميدهد كتاب مقدس براي خودش صحبت ميكند و جواب ميدهد آن سواﻻت
.را براي ما

سه ديدگاه از عيسي مسيح

Three views of Jesus
افرادي كه به كتاب مقدس اعتقادي ندارند معموﻻ مي گويند كه عيسي مسيح يك فرد معمولي بود .آنها كامﻼً در
.اشتباه هستند .او پسر خداوند بود .ما احتياجي نداريم كه زمان را هدر دهيم براي بررسي نقطه نظر آنها

اما ما مي بايست بررسي كنيم سه نقطه نظر مختلف از عيسي مسيح را آنهايي كه نگاه داشته شدن توسط مسيحيان
.معتقد به كتاب مقدس
اولين نقطه نظر تا اﻻن گسترده ترين و رايج ترين بوده است .و آن اين بوده است كه عيسي مسيح خداوند قادر و
توانا در شكل انسان بوده است .افرادي كه معتقد بودند به اين اغلب عطف كرده اند عيسي مسيح را به عنوان
"دومين شخصيت در تثليث "،اگرچه آسان نيست پيدا كردن دقيق چيزي كه منظورشان از اين اصطﻼح است.

.مطابق اين نقطه نظر عيسي مسيح در آسمان زندگي كرد براي هميشه و هرگز قبل از آن به روي زمين ظاهر نشد

دومين ديدگاه انديشه ايست توسط جسمي شناخته شده "شاهدان يهوه "،يكي از فرقه هاي كوچك .آنها مي گويند
عيسي مسيح خداوند نيست ،اما او يك فرشته توانا و قادر است كسي كه خلق شده توسط خداوند بود مدت زيادي
پيش .آنها همچنين معتقدند كه عيسي مسيح مدت طوﻻني در آسمان زندگي كرده قبل از آنكه به روي زمين
.زندگي كند

افرادي كه نگاه داشتن اين نقطه نظرات را ،البته برگرفته شده عيني از آياتي كه سخن مي گويند از آمدن عيسي
.مسيح از آسمان
نقطه نظر سوم نگاه داشته شده است توسط كريستا دلفين و برخي ديگر .مطابق بر اين نقطه نظر عيسي مسيح
شخصا در آسمان زندگي نكرد قبل از آنكه او به روي زمين متولد شده باشد؛ و اين آيات كه رجوع ميكنند به اصل
.آسماني او بايد درك شده تمثيلي باشند
اين نقطه نظريست كه در اين كتابچه توضيح داده شده خواهد بود .اگرچنين انديشهاي از آن شما را متحير مي
كند ،لطفاً صبور باشيد و به خواندن ادامه دهيد .سنگيني عظيمي از گواه كتاب مقدس وجود دارد براي تقويت اين
.ديدگاه

عيسي مسيح يك انسان حقيقي بود

Jesus was a real man

عيسي مسيح يك انسان معمولي و گناهكار نبود .اجازه دهيد كه اشتباهي درباره آن صورت نگيرد .او يك فرد
منحصر به فرد بود .او پسر خداوند بود .با اين وجود ،در يك حس كامﻼ واقعي او يك انسان بود و نه خداوند قادر
.مطلق
اين بدان معني نيست كه به محض اينكه او جسماني به آسمان رفت متوقف ساخت انسان بودن را .كتاب مقدس به
ما مي آموزد كه به او فكر كنيم به عنوان يك انسان ،حتي در اين زمان .بعد از آنكه عيسي مسيح از مردگان
:برخاست و به آسمان صعود كرد ،عهد جديد اين را اظهار داشت كه
اماعطا همانند نافرماني نيست زيرا اگر به واسطه نافرماني يك انسان بسياري مردند ،چقدر بيشتر فيض خدا و "
عطايي كه به واسطه فيض يك انسان ،يعني عيسي مسيح فراهم آمد ،به فراواني شامل حال بسياري گرديد .به
راستي كه اين عطا همانند پيامد گناه آن يك تن نيست .زيرا مكافات از پي يك نافرماني نازل شد و به محكوميت
انجاميد .اما عطا از پي نافرماني هاي بسيار آمد و پارساشمردگي را به ارمغان آورد .زيرا اگر به واسطه نافرماني يك
انسان مرگ از طريق او حكمراني كرد ،چقدر بيشتر آنان كه فيض بيكران خدا و عطاي پارسايي را دريافت كردهاند،
توسط آن انسان ديگر ،يعني عيسي مسيح ،در حيات حكم خواهند راند .پس همانگونه كه يك نافرماني به محكوميت
همه انسانها انجاميد يك عمل پارسايانه نيز به پارسا شمرده شدن و حيات همه انسان ها منتهي ميگردد .زيرا
همانگونه كه به واسطه نافرماني يك انسان ،بسياري گناهكار شدند ،به واسطه اطاعت يك انسان نيز بسياري پارسا

")خواهند گرديد) .روميان  ۵ :۱۵_۱۹نسخه انگليسي امروزي

زيرا تنها يك خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يك واسطه وجود دارد ،يعني آن انسان كه عيسي مسيح "
)است ۱) ".تيموتائوس ۲:۵
عيسي مسيح در حقيقت يك انسان است .اين آموزه غير قابل شك از عهد جديد است .حال مقايسه كن اين كلمات
را توسط اسقف سابق وولويچ ،دكتر رابينسون ،در كتابش "،به خداوند قسم" در يك گذر از عبارت در جايي كه او
در حال توضيح است كه چگونه بيشتر مسيحيان عيسي مسيح را از نظر مي گذرانند" .عيسي مسيح زاده انسان و

لوحه نبود ،او خداوند بود براي دورهاي محدود و مشاركت كردن در يك معما و بازي .او شبيه انسان بود ،اما در زير او

".خداوند بود كه پيراسته بود _ مانند بابا نوئل

خيلي از افراد مرجع اسقف را نسبت به بابانوئل اهانت آميز تشخيص مي دهند .در عين حال سوا از آن ،آنها موافق
هستند كه اين آموزه اي منصفانه است از آموزههاي كليسا .اگر عيسي مسيح واقعا خداوند بود ،يا حتي يك فرشته
توانا كسي كه يك وقتي زندگي كرد در آسمان ،بعد او يك انسان واقعي نبود ،اما يك فرد الهي آراسته شده در جسم
.انساني

.اما عهد جديد غير موافق است .آن تعريف مي كند عيسي مسيح را به عنوان يك انسان
.اين اولين دليل براي فكر كردن به آن است كه نظر معمول از عيسي مسيح اشتباه است

تولد عيسي مسيح

The birth of Jesus
تولد لرد عيسي مسيح نتيجه يك معجزه نيرومند بود .مادر او يك بانوي ازدواج نكرده جوان از يك شخصيت واﻻ
:بود .او يك باكره بود .اين چيزي است كه اينگونه اتفاق افتاد
فرشته به او گفت ،نترس مريم براي تو موحبتي از خداوند جسته ايم .و مشاهده كن ،تو آبستن خواهي شد در "
رحمت و پسري را حمل و خواهي زاييد ،و تو او را عيسي مسيح خواهي ناميد ...و مريم گفت به فرشته كه چگونه
امكان پذير است ،زماني كه من همسري ندارم؟
و فرشته به او گفت ،روح القدس به تو خواهد آمد و قدرت عالي ترين مرتبه تو را احاطه خواهد كرد و بنابراين
)فرزندي كه متولد ميشود مقدس خوانده خواهد شد ،پسر خداوند) ".لوقا ۳۵ـ۱ :۳۰
.بياموزيد آن كﻼم را به دقت كه از طرف آنها بيشتر از اين براي يادگيري وجود دارد
آن فرزند پسر مريم بود .آن فرشته نگفت" ،مريم تو بدني از جسمي براي شخصي الهي خواهي ساخت براي آمدن و
زندگي كردن ".او گفت ،تو آبستن خواهي شد از رحمت و پسري را حمل و خواهي زاييد ".اين كلمات واضحا بر آن
است تا عينا تفهيم سازد .آنها توضيح ميدهند شروع يك زندگي انساني را _ نه آمدن به روي زمين بعنوان شخصي
.الهي
همچنين اگر عيسي مسيح يك شخص الهي بود ،ميليونها سال بزرگتر از مريم ميتوانست باشد در هر مفهوم واقعي،
.پسر او؟ از زماني كه او پسر او بود ،و نه تنها يك نوع غيرمعمول از فرزند خوانده
در سرتاسر انجيل ها او مادر او ناميده شده است ،گاهي اوقات هم پدر او ناميده شده است ،ما هيچ شكي در مورد
حقايق واقعي نداريم .لوقا منصوب ميكند عيسي مسيح را به عنوان "پسر ،همانگونه كه يوسف فرض مي شد) ".لوقا

)۳:۲۳

پس عيسي مسيح حقيقتا پسر مريم بود ،و نه يك شخص الهي به ظاهر پسر مريم .همانگونه كه بچه ها انجام
ميدهند او نيز در خيلي از طريق ها به مانند مادرش بود .اين چيزي است كه عيسي مسيح را يك انسان واقعي
ساخت .انسان هاي واقعي زندگي نميكنند در آسمان قبل از آنكه آنها متولد شوند ،همانطور كه او زندگي نكرد.
.مفهوم معجزه آساي آن و تولدش شروع وجودش به عنوان يك شخصيت بود
طبيعت انسان ضعيف است و پر از وسوسه .همانگونه كه بعداً خواهيم ديد ،عيسي مسيح به ارث برد از مادرش اين
.ضعف طبيعت انسان را
اما آن تنها نيمي از اين داستان است .فرشته آن را رك و ساده كرد كه پسر مريم همچنين پسر خداوند بود" .قدرت
عالي ترين مرتبه تو را احاطه خواهد كرد و بنابراين فرزندي كه متولد ميشود مقدس خوانده خواهد شد ،پسر
)خداوند ".فرشته اين را گفت) .لوقا ۱:۳۵

عيسي مسيح همچنين به ارث برد چيزهاي ديگري را از ديگر والدينش .خداوند پدرش بود ،و از خداوند به ارث برد
خواست و آرزوي انجام آنچه همواره خوب بود .اين چيزي بود كه او را كمك كرد تا غلبه كند بر اين ضعف طبيعت
.انسانيش _ براي جنگيدن با وسوسه و براي پيروزي يافتن بر آن

دوران كودكي عيسي مسيح
The childhood of Jesus
به ما در مورد كودكي عيسي مسيح خيلي كم و مختصر گفته شده است .يك چيزي كه به ما گفته شده است و
خيلي مهم است .لوقا توضيح ميدهد طريقي كه او بزرگ شد و رشد كرد به مانند اين" :عيسي در قامت و حكمت و

)در محبوبيت نزد خداوند و مردم ترقي ميكرد) ".لوقا ۲:۵۲

.آنهايي كه معتقدند عيسي مسيح در واقع خداوند بود سردرگم هستند توسط اين آيه
چگونه خداوند ميتوانست خردمند را رشد دهد و رشدش دهد در محبت خودش؟

اين ايده پوچ است .واضحا لوقا باور نداشت كه عيسي مسيح خداوند بود .سكني كردن براي يك زماني در بدن يك
.پسر
چيزي از ديگر ايده اين است كه ،عيسي مسيح فرشته اي توانا از آسمان بود ,ساكن شدن در بدن يك پسر در حال
رشد؟ اين نمي تواند بهتر باشد .مانند يك فرشته بودن مطمئناً بايد كامل بوده باشد ،قبل از آن كه او به زمين بيايد.

".يك فرشته درون بدن يك پسر نميتوانست باشد "رشد و ارتقا خرد است و ...در محبت خداوند بودند

خير ،اين آيه توضيح ميدهد رشد و بزرگ شدن يك پسر واقعي را .بدنش پرورش يافت .اندوخته خردش به صورت

.يكنواخت وسعت يافته بود .و شخصيتش بالغ شد به خوبي كه پدرش بيشتر و بيشتر خرسند شد از او

پيروزي او بر وسوسه

His victory over temptation
گفته شده است كه بوكسور ها و كشتيگيران حرفهاي گاهي اوقات قبل از نبرد جمع ميشوند و به توافق ميرسند.
آنها موافقت ميكند كه به يكديگر صدمه نزنند ،اگرچه به خاطر جمعيت حضار آنها طوري نشان ميدهند كه انگار
آنها در حال نبردي سخت هستند .آنها حتي تصميم ميگيرند كه چه كسي اين مبارزه نمايشي را خواهد برد و البته
.آنها موافقت ميكنند كه جايزه را تقسيم كنند
.نامي براي اين عنوان فريب وجود دارد كه "تباني" ناميده مي شود
حال در مورد عيسي مسيح در كتاب مقدس توضيح داده شده است به عنوان جنگيدن در يك نبرد عظيم در مقابل
.وسوسه هاي انساني .او هر روز با وسوسه جنگيد و هر دفعه نيز پيروز گشت
همه ما ميدانيم كه وسوسه چيست .اگر عيسي مسيح يك انسان واقعي بود ،بعد ما ميتوانيم متوجه شويم كه چه
درگيري داشته است .اما اگر عيسي مسيح يك شخص در شكل و ظاهر انسان از آسمان در بدن انسان بود ،بعد
.ميتوان گفت كه آن هرگز يك نبرد نبوده است بلكه تنها ميتوانست "تباني" باشد

بر اين اساس امكاني وجود ندارد براي خداوند يا يك فرشته كه مانند ما وسوسه شده باشد .در كتاب مقدس گفته
)شده است" ،هنگامي كه كسي وسوسه مي شود هواي نفس خود اوست كه او را مي فريبد) ".يعقوب ۱:۱۴
:در عين حال در مورد عيسي مسيح گفته شده است كه
زيرا كاهن اعظم ما چنان نيست كه نتواند با ضعفهاي ما همدردي كند ،بلكه كسي است كه از هر حيث همچون ما
)وسوسه شده است بدون اينكه گناه كند).عبرانيان  ۴:۱۵نسخه انگليسي امروزي
يك مرتبه كه عيسي مسيح در حال نبرد با وسوسه بود به خداوند گفت" ،نه به خواست و اراده من ،اما به خواست و

)اراده تو انجام شود) .لوقا ۲۲:۴۲

از قرار معلوم عيسي مسيح اراده خودش را داشت كه مي بايست ميشكست ،چنان كه خواست و اراده خداوند مي
توانست در عوض انجام شده باشد ،اگر او انساني واقعي بود و در اين صورت است كه مي توانيم اين آيه را درك
.كنيم ،اما هيچگونه حسي را بر نمي انگيزد اگر عيسي مسيح خداوند مي بود و يا يك فرشته در شكل انسان

چگونه عيسي مسيح كامل شد
How Jesus became perfect
.دو روش كامﻼ متفاوت وجود دارد در اينكه يك چيزي مي تواند كمتر از كامل باشد
.در سپاسگزار بودن اين تفاوت بين آنها مهم است
يك خانه قديمي كه نزديك به فروپاشي است كامل و بي عيب نيست .به خاطر اينكه آن پوسيده است .نقص هاي
.زيادي بر آن وجود دارد

يك خانه اي كه نيمه ساخت است نيز كامل و بي عيب نيست .اما اين يك تفاوت نوع نقص و عيب است .هيچگونه
نقصي براي اين خانه نيمه ساخته وجود ندارد .آن خوب است تا آن اندازه كه پيش رفته است .اما هنوز تمام و كامل
.نشده است
اما عيسي مسيح هرگز در مفهوم اوليه ناكامل نبود .هيچ نقصي در او وجود نداشت .او هرگز گناه نكرد ،حتي براي
.يكبار
با اين حال ،شخصيت او رفته رفته مي بايست كه رشد كند ،مانند خانه اي كه در حال ساخت بوده است ،تا زماني
كه كامل شده باشد .در اين مفهوم او مي بايست كامل و بي عيب مي شد ،همانگونه كه عبارت كتاب مقدس نشان
:ميدهد

اگر چه پسر بود ،با رنجي كه كشيد اطاعت را آموخت .و چون كامل شد ،همه آنان را كه از او "
)اطاعت ميكنند منشاء نجات ابدي گشت) ".عبرانيان ۵:۸،۹
به جا بود خدا كه همه چيز براي او و به واسطه او وجود دارد ،براي اينكه پسران بسيار را به جﻼل برساند ،قهرمان "
)نجات ايشان را از راه تحمل رنج كامل گرداند) ".عبرانيان ۲:۱۰
بار ديگر واضح است كه نقصي در اين ايده مرسوم وجود دارد كه عيسي مسيح يك شخصيت الهي ملبس با يك بدن
انساني بوده است .آيا ميتوانيد موجودي همانند را تصور كنيد "؟ با رنجي كه كشيد اطاعت را آموخت"؟ آيا مي توان
شخصيتي الهي را كه كامل شود توسط رنج را تصور كرد؟
.البته كه نه .اينجا توضيحي از انساني واقعي كه شخصيت كامل شده اي ساخته است را داريم ،ﻻيه به روي ﻻيه
اگر عيسي مسيح خودش خدا مي بود يا يك فرشته عظيم ،بعد ميبايست قبل از آنكه به اين دنيا بيايد كامل مي
بود .اما اين چنين نبود عيسي مسيح .صراحتا به ما گفته شده است ،تنها او كامل و بينقص شد توسط رنج بر روي
.زمين

مرگ او به روي صليب

His death on the cross
مرگ عيسي مسيح ارائه ميكند هنوز يك مشكل ديگر را براي آنان كه نگاه داشتهاند نظرات معمول را در مورد
طبيعت او .خداوند نمي تواند بميرد ،در كتاب مقدس گفته شده است .همچنين فرشتگان نيز نميتوانند) .دانيال

) ،۱۲:۷تيموتائوس  ،۶:۱۶متي ۲۲:۳۰

.در عين حال ،همانگونه كه هر كسي مي داند ،عيسي مسيح بروي صليب مرد
برخي از انسان ها فكر مي كنند كه جوابي براي اين موضوع دارند .آنها ميگويند "بله آن تنها بدن او بود كه مرد در
".حالي كه روح درون بدنش به زندگي ادامه داد

اينگونه نمي تواند باشد .كتاب مقدس مي گويد كه تنها بدن عيسي مسيح نبود كه مرد .به ما گفته شده است "زيرا

)جان خويش را به كام مرگ ريخت) ".اشعيا ۵۳:۱۲

عﻼوه بر اين ،كتاب مقدس نشان ميدهد به ما كه عيسي مسيح از مرگ ميترسيد به اندازهاي كه ما مي ترسيم.
مرگ آزمون وحشتناك بود برايش ،همانگونه كه براي ما مي باشد" .او در ايام زندگي خود بر زمين با فريادهاي بلند
و اشكها به درگاه او كه قادر به رهانيدنش از مرگ بود ،دعا و استغاثه كرد و به خاطر تسليمش به خدا مستجاب

)شد) ".عبرانيان ۵:۷
اين همچنين گواه قوي است كه عيسي مسيح نه خداوند بود و نه فرشته در شكل انسان .آيا چنين موجودي رنج
كشيده است اندوه بزرگي را در انديشه از دست دادن بدن موقتي انساني اش؟

.مسلما تنها يك انسان واقعي ،كسي كه نزديك به مرگ است ميتواند چنين احساسي نسبت به مرگ داشته باشد

عيسي مسيحي در دست راست خداوند قرار دارد
Why Jesus is at God’s right hand

)به دست راست من بنشين تا آن هنگام كه دشمنانت را كرسي زير پايت سازم) .مزمور  ،۱۱۰:۱عبرانيان ۱:۱۳
در اين كلمات و در طريقت هاي متنوع ديگر كتاب مقدس به ما ميگويد كه چگونه عيسي مسيح عظيم است .او
.دومين شخصيت بزرگ در تمام آفرينش است ،دومين تنها براي خداوند
حال فرض كن كه اين سوال از خودمان پرسيده ميشد" .چرا اين است؟ چرا عيسي مسيح خيلي عظيم است؟ چرا
"خداوند همچنين مقام واﻻيي به او بخشيده است؟
آنهايي كه معتقد هستند كه عيسي مسيح خداوند است يا يك فرشته جواب ساده اي دارند .آنها مي گويند" ،زيرا او
هميشه عظيم بود .او روحي عظيم در آسمان بود قبل از اينكه به زمين بيايد .سپس او به جايي كه تعلق داشت
".برگشت .او به مقام و مكان واﻻيي كه از آنجا آمد برگشت
.اما اين جواب كتاب مقدس نمي باشد
كتاب مقدس مي گويد كه عيسي مسيح بعد از زندگي اش به روي زمين عظيم گشت .گفته شده است كه او عظيم و
واﻻ گشت بعد به خاطر آن خداوند او را واﻻ گردانيد .و اين به ما ميگويد كه رفته رفته خداوند او را عظيم و واﻻ
.گردانيد چرا كه مستحق آن بود به خاطر آنچه به روي زمين انجام داد
اما عيسي را ميبينيم كه اندك زماني پايينتر از فرشتگان قرار گرفت ،ولي اكنون تاج جﻼل و اكرام بر سرش نهاده "
شده است ،چرا كه از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فيض خدا براي همه طعم مرگ را بچشد) ".عبرانيان  ۲:۹نسخه
)انگليسي امروزي
خداوند مي فرمايد :چون مرا دوست مي دارد ،او را خواهم رهانيد ،و چون نامم را مي شناسد از او محافظت خواهم "
)كرد) ".مزمور  ۹۱:۱۴نسخه كينگ جيمز
تو پارسايي را دوست ميداري و شرارت را دشمن ،از اين رو خدا ،خداي تو ،تو را بيش از همقطارانت به روغن "
)شادماني مسح كرده است) .مزمور ۴۵:۷

و چون در سيماي بشري يافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ ،حتي به صليب مطيع گرديد.پس خدا نيز او را "
)به غايت سرافراز كرد و نامي برتر از همه نام ها به او بخشيد) ".فيليپيان ۲:۸،۹
اين مسلما آخرين گواه قطعي است كه عيسي مسيح يك انسان واقعي است .يك انسان واقعي ،اما با اين وجود يك
انسان كامﻼ خالص .او تنها انساني است كه كامﻼ به وسوسه انساني پيروز شد .به اين دليل است كه او حال در دست
.راست خداوند قرار دارد

مشاهده كردن از ديدگاه خداوند

Seeing things from God’s point of view
در صفحه اول و دوم ما نگاهي داشتيم به كﻼم عيسي مسيح "من از آسمان فرود آمدم ".به خاطر آوردن كﻼم متكي

"،به سرود كتاب مقدس" ،تمامي هدايا در اطرافمان از آسمان فرستاده شدهاند

.ما ديديم كه اين كﻼم عيسي مسيح مي توانست به راحتي تمثيلي باشد نه ادبياتي
حال ما مي توانيم به يك جمعبندي قطعي تر برسيم .در نور تمام آموزه ساده ما نگاهي داشته ايم به اينكه
ما مي توانيم قطعا بر اين اساس باشيم كه عيسي مسيح يك انسان واقعي بود .شخصيتي كه كﻼمش در مورد "آمدن
به روي زمين از آسمان" است .به سادگي مي بايست كه تمثيلي باشد .ما مي توانيم مطمئن باشيم از آن .او از قرار
معلوم بدين معناست كه زندگي او از زماني شروع شد كه خداوند آسمان به زمين رسيد و كاركرد به روي معجزه
.بزرگ بر مادر او ،مريم

اين همچنان رها ميكند يكي از معماهاي آيات را .مثال هايي وجود دارند ،كﻼمي از يوحنا " ،۱۷:۵پس اكنون اي
پدر ،تو نيز مرا در حضور خويش جﻼل ده ،به همان جﻼلي كه پيش از آغاز جهان نزد تو داشتم ".و تعداد اندكي
ديگر؟ عبارات كتابمقدس جايي كه توضيحات مشابهي اتفاق مي افتد .آيا همچنين اين مي توانست كه زبان تمثيلي
باشد؟
بله ،در واقع ميتوانست اينگونه باشد .اما براي درك كردن چنين تعريفي از گفتهها ما ميبايست تﻼش ويژهاي داشته
.باشيم براي ديدن هر چيزي از ديدگاه خداوند
تفاوت هاي زيادي بين خود ما و خداوند وجود دارد .يكي از آنها كه مربوط به ما مي شود اين است كه براي ما
آينده ناشناخته است ،ما تنها ميتوانيم حدس بزنيم كه فردا چه اتفاقي خواهد افتاد .اما خداوند آينده را ميداند .فردا
براي او واقعي است همان گونه كه امروز براي ما مي باشد .به اين دليل است كه پيشگويي هاي كتاب مقدس هميشه
.به حقيقت مي پيوندد
پولس تعبير كرده است اين حقيقت را در كتاب روميان  ،۴:۱۷لحاظ ميكند كه در كتاب پيدايش به ابراهيم گفته
".شده است كه "من تو را پدر خيلي از قوم ها نهاده ام

در اين عبارت لحاظ شده است كه نهاده ام نه اينكه خواهم نهاد تورا ،اما من تورا نهادهام .در آن زمان ابراهيم تنها
يك فرزند داشت .اما زماني كه خداوند چيزي را وعده ميدهد آن عهد قطعي است .آن چيز به همان خوبي انجام
.شده است
زماني كه انساني عهدي ميبندد مي گويد كه انجامش خواهد داد مانند اين و آن .اما خداوند توسط پيامبرانش مكررا
در مورد آينده مي گويد" ،من انجام دادهام به مانند اين و آن" زماني كه او اين تعريف را دارد قطعا خواهد
.انجاميدش
در نيمه دوم روميان  ۴:۱۷پولس ترسيم ميكند اين درس همانند را .او مي گويد ،در كﻼم كتاب مقدس انگليسي
".جديد ،كه خداوند "فرا مي خواند چيزهايي را كه هنوز وجود ندارند انگار كه قبﻼ وجود داشته اند

آينده براي خداوند شناخته شده و حقيقي است
The future is real to God

با كمي كمك از حواري پولس ما اصلي مهم را برقرار كردهايم .براي ما تنها گذشته و حال واقعي است .آينده از
.چشمان ما مخفي است
اما خداوند متفاوت است .او مي تواند كامﻼ آينده را ببيند .آينده حقيقي است براي خداوند همانگونه كه زمان حال
.براي انسان .مكررا خداوند ميتواند از آينده صحبت كند انگار كه آن قبﻼ اتفاق افتاده بوده است
.در جاهاي مختلف كتاب مقدس خداوند اين را انجام داده است .اينجا سه نمونه از آنها مثال زده شده است

كﻼم خداوند به من نازل شده ،گفت :پيش از آنكه تو را در رحم نقش بندم ،تو را شناختم ،و پيش از آنكه به دنيا )۱
)بيايي تو را جدا كردم ،و تو را به قوم ها نبي قرار دادم) .ارميا ۱:۴،۵
پس خداوند مي شناخت ارميا را قبل از آنكه بشر زاده شود! واضحا اين زبان تمثيلي است .اين بدان معني نيست كه
ارميا واقعا وجود داشت قبل از تولدش .اين بدان معناست كه خداوند مي توانست نگاهي به درون آينده داشته باشد و
ارميا را ببيند قبل از اينكه متولد شده باشد .براي توضيح آن به روشي ديگر ،قبل از آنكه ارميا متولد شود او در ذهن
.خداوند وجود داشت
زيرا پيش از آفرينش جهان ،ما را در وي برگزيد تا در حضورش مقدس و بيعيب باشيم و در محبت بنابر قصد )۲
نيكوي اراده خود ما را از پيش تعيين كرد تا به واسطه عيسي مسيح از مقام پسرخواندگي او برخوردار شويم.

))افسسيان  ۱:۴،۵نسخه انگليسي امروزي

پس آن فقط ارميا نبود ،خداوند همچنين افراد كليسايش را نيز مي شناخت قبل از آنكه آنها متولد شده باشند! اين
همچنين زبان تمثيلي مي باشد .بنا بر معرفت خداوند از آينده .در دومين جمله آن عبارت كه پولس مي گويد،
چيزي كه واقعاً آن منظورش است در زبان ادبياتيست "خداوند از قبل تصميم گرفته است كه ما را به سوي خودش
".بياورد

او )عيسي مسيح( پيش از آفرينش جهان انتخاب شد ،اما در اين زمانهاي آخر براي شما ظهور كرد.

) ۱پطرس )۳

" (۱:۲۰.از آنچه كه ما كﻼم انگليسي را مي گيريم" .پيش بيني
در آن عبارت اين كلمه "انتخاب شده" شگفت انگيز است .آن ترجمه يوناني معني كلمه "شناخته شده از پيش"
.است .اين شكل كلمه يوناني است

پيشبيني كلمه اي است كه بيشتر توسط دكتر ها استفاده مي شده است .به مانند معادل يوناني اش ،به اين معنا
"شناخت از پيش" شايد يك دكتر براي مثال بگويد" ،اين شخص سرطان معده دارد .پيش بيني من اين است كه
".خونريزي ادامه پيدا خواهد كرد و او كمتر از يك ماه زنده نخواهد بود
البته كه دكتر ها مي توانند اشتباه كنند .آنها اقرار مي كنند كه پيش بيني هايشان مانند شرايط آب و هوايي اغلب
اشتباه از آب در مي آيد .اما خداوند متفاوت است .او در واقع از پيش مي داند .يك پيشبيني از خداوند بي شك
.قطعي است
آيه اي كه باﻻ نقل شده است ،به ما ميگويد كه خداوند در مورد عيسي مسيح ميدانست قبل از آن كه دنيا را خلق
كند .اين تنها چيزي است كه ما از آن انتظار داريم .ما در عبارت قبلي مي بينيم كه خداوند در مورد مسيحيان
.ميدانست قبل از آنكه دنيا آفريده شود

.ارميا كليساي اوليه و لرد عيسي مسيح .آنها همه آنجا بودند ،در ذهن خداوند از زمان شروع آفرينش
پس آن شگفت انگيز نيست كه عيسي مسيح بايد به پدرش گفته باشد در آسمان" ،پس اكنون اي پدر تو نيز مرا در
)حضور خويش جﻼل ده ،به همان جﻼلي كه پيش از آغاز جهان نزد تو داشتم) ".يوحنا ۱۷:۵
.ما اﻻن ميدانيم كه منظورش چه بايد باشد از اين

خداوند طراح عظيم

God the great planner
.زماني كه انسان ها براي انجام كاري چيزي مهم را مطرح ميكنند آنها توسط رسم يك برنامه شروع ميكنند
قبل از انجام يك حمله فرمانده ارتش برنامه نبرد را فراهم مي كند ،و آشكار مي كند آن را براي ژنرال هايش .قبل از
.هر سازه عظيمي كه ساخته شود يك مهندس درگير رسم يك برنامه از آن است
برنامه هاي انسان ها اغلب به هيچ ختم مي شود .دشمن شايد يك غافلگيري بسازد و آن را غيرممكن سازد براي
.ژنرال ها براي شروع نبردشان .يك مشتري شايد به آخر برسد و به مهندس بگويد كه مرسوماتش را پاره كند
.اما هيچ چيزي نميتواند خداوند را از خواستش براي انجام برنامه اش براي اين دنيا متوقف كند
همانگونه كه ما ديده ايم او شروع كرد به صحبت كردن انگار كه برنامه اش از قبل انجام شده بوده است ،حتي قبل
.از آن كه مشغول به انجام شده بود

عهد قديم نامي براي برنامه خداوند دارد .آن خرد خداوند ناميده شده است .واژه نامه جديد كتاب مقدس كه نوشته
شده توسط كشيش ها مي باشد نه توسط كريستا دلفين ها مي گويد كه خرد در عهد قديم مي ايستد براي تكميل
.و انجام مقاومت ناپذيري از آنچه او در ذهنش دارد
:اين تعريفي به جا است .آن به خوبي در ادامه عبارت عهد قديم مناسب است كه
آيا حكمت ندا در نميدهد و فهم آواي خويش بلند نميكند؟ ...كنار دروازه هاي ورودي شهر و به مدخل ها بانگ "
برمي آورد ...":خداوند مرا در آغاز راه خويش تولد بخشيد ،پيش از كارهاي خود در زمان قديم .من از ازل شكل

)گرفتم ،در ابتدا ،پيش از آغاز جهان) .امثال ۸ :۱_۲۳

به عبارت ديگر قبل از آنكه خداوند كارش را به روي دنيا شروع كند برنامه اش را رسم كرد _ خرد ،همانگونه كه
.يهوديان ناميدنش
يونانيان _ آنهايي كه به يك خداوند و خدا ها معتقد بودند ،اگرچه نه خداوند كتاب مقدس _ نامي ديگر بر آن
بخشيدند .آنها آن را كﻼم خداوند ناميدند .همانگونه كه واژه نامه كتاب مقدس مي گويد كه كﻼم يوناني براي كﻼم
".بدين معناست" .هر دوي آنها برنامه خداوند و قدرت خداوند از آفرينش

اين كمك كننده است زيرا آن ما را ناتوان ميكند از فهم فصل اول انجيل يوحنا ،يوحنا به نظر تاكيد كرده است ايده
.يوناني كلمه خداوند را با ايده يهوديان ،خرد خداوند .انجيلش با "در ازل كلمه بود ".شروع ميشود

برخي افراد نمي توانند ارتباط برقرار كنند با اين عبارت .ديگران فكر ميكنند كه آنها ميتوانند ،اما آنها برداشت
اشتباه از آن مي كنند ،زيرا آنها فكر ميكنند كه كلمه يك موجود زنده است) .اين بنابراين ،به اين دليل است كه
مترجمان در اين عبارت مراجعه ميكنند به كلمه به عنوان "او" در كتاب مقدس انگليسيمان كلمه يوناني را براي
)".او" همچنين به معناي "آن" و اينگونه است كه بايد اينجا اينگونه ترجمه شده باشد

حال اگر ما به برنامه خداوند فكر كنيم در قبال "كلمه" او و "آن" را استفاده كنيم به جاي "او" ،اين چيزي است كه
ما از يوحنا  ۱:ياد ميگيريم" .در ازل برنامه بود و برنامه با خداوند بود و اين برنامه خود خدا بود .آن در ازل با خداوند
بود ،همه توسط او ساخته شد و بدون او هيچ چيزي ساخته شده نبود كه ساخته شده باشد .در اون زندگي بود ،و
زندگي نور بشريت بود ...و اين برنامه جسم گرفت و در ميان ما ساكن شد ،پر از زيبايي و حقيقت .ما مشاهده كرده
)ايم عظمتش را و عظمت و جﻼل به عنوان تنها پسر از طرف پدر) .يوحنا ۱۴ـ۱:۱

اين كﻼم خﻼصه شده يوحنا آموزه زيباي كتاب مقدس .عيسي مسيح وجود داشت در آسمان از آغاز ،اما نه به عنوان
شخص .او وجود داشت به عنوان يك ايده عظيم در ذهن خداوند ،همانگونه كه در مركز برنامه خداوند بود .او به
عنوان شخصيتي وجود نداشت تا زماني كه متولد شد در بيت لحم .بعد در عبارت يوحنا كه" اين برنامه جسمي
".گرفت

محترم شمردن عيسي مسيح
Honouring Jesus

حال ما ديده ايم چيزي را كه كتاب مقدس به ما مي آموزد در مورد عيسي مسيح ما مي توانيم شروع به افتخار كنيم
به او به عنوان آن كه ما قبﻼ انجام نداده ايم .شما خواهيد ديد اين چيزي است كه اگر آنچه را كه ما بحث كرديم به
.آن فكر كنيد
ما مشاهده كرديم كه دو نوع زبان وجود دارد
در كتاب مقدس .زبان ادبياتي كه به معناي آن است كه كامﻼً در ظاهر گفته ميشود و زبان تمثيلي كه معناي عميق
.تري را به همراه دارد
در حال حاضر زماني كه عيسي مسيح گفت كه او از آسمان فرود آمد او شخصا در آسمان نبود .پس كﻼم او نمي
.تواند به واقع ادبياتي باشد اما قاعدتاً زبان تمثيلي مي باشد
زيرا خداوند همه چيز را ميداند و ميتواند آينده را نيز بنگرد .وقتي خداوند قادر تصميم گرفت كه چيزي را انجام
دهد آن به خوبي انجام شده است .پس قبل از آنكه او اين دنيا را خلق كند خداوند برنامه اش را ترسيم كرد .عيسي
مسيح شروع اين برنامه بود و مهمترين قسمت آن .و همچنين رهروان عيسي مسيح همه در اين برنامه بودند هر
.دوي آنها و لرد آنها صحبت كرده اند همانگونه كه هستي قبل از آفرينش اين دنيا
نه او و نه آنها زنده بودند و بعد البته آنها در ذهن خداوند وجود داشتند به عنوان قسمتي از برنامه اش .در اين مفهوم
.تمثيلي همه آنها در آسمان وجود داشتند از زمان شروع آفرينش

اما زندگي حقيقي عيسي مسيح تنها زماني شروع شد كه او در بيت لحم متولد شد .تولد او در امتداد يك معجزه بود.
.خداوند پدرش بود و مريم مادرش كه يك باكره بود
او مادر واقعي اش بود و پسر او بود به اندازه اي كه پسر خداوند بود .به اين دليل است كه او يك انسان واقعي است.
.اين بدين معناست كه او رنج كشيد به مانند وسوسه ها براي گناه مثل انساني ديگر
اما او بر وسوسه غلبه كرد كامﻼ ،او بدون گناه زيست و شخصيتي واﻻ رشد داد .به عنوان پاداش خداوند او را از
.مردگان برخاست و او را واﻻترين و عظيم ترين شخص بعد از خودش در جهان هستي قرار داد

اما اگر آن خداوند را اين چنين خشنود كرد كه به عيسي مسيح افتخار كند ،ما نيز بايد به او و خداوند مفتخر باشيم،
:براي دليل مشابه .ما بايد توانايي نگارستن به آسمان را داشته باشيم و به خداوند بگوييم كه

پدر آسماني ما ،پسر تو مي بايست با وسوسه بجنگد همانگونه كه من بايد بجنگم .پس او مي داند كه چگونه من "
".نيز احساس مي كنم
اما او برنده شد بر هر نبردي و او در مقابل وسوسه جنگيد در حالي كه من اغلب وسوسه ميشوم و نميتوانم" .
خداوند من در شگفتم از پيروزي بزرگ او و آرزو ميكنم كه ميتوانستم او را سرمشق خود قرار دهم بيشتر از آنچه
".انجام مي دهم
.اما من ضعيف هستم ،خداوندا از تو مي خواهم كه به من رحم نمايي و مرا كمك كني"
.كمكم كن كه بيشتر به مانند پسرت باشم .كمكم كن با تمام قلبم سعي كنم كه او را دنبال كنم

".كمك كن كه عاشق او باشم و به او افتخار كنم و اطاعت كنم او را
خداوند قادر و توانا پسر تو در سرتاسر اين زندگي رنج آور و مرگ ،خودش بوده است ،زيرا كه ميدانم او مرا درك
".ميكند ،خداوندا ،من به واسطه او دعا مي كنم براي كمك تو و مي دانم كه تو مرا ميشنوي
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