
  چرا مسيح مگر ايمان بخدا كافي نيست
  كالكوم استير

ها  برانگيز است كه چرا تأكيد مسيحيت بر اين است كه بايد همة انسان اين مطلب براي بسياري سؤال
مگر ايمان به خدا كافي نيست؟ همچنين عيسي مسيح دو «: گويند ها مي آن. به مسيح ايمان آورند

 » ام او چه ربطي به زندگي امروز دارد؟هزار سال پيش بر روي زمين آمد، پيغ

به خدا ايمان «: فرمايد خود مسيح مي! مقدس اين است كه ايمان به خدا كافي نيست جواب كتاب
شود گفت   چرا؟ از يك لحاظ مي).1 :14انجيل يوحنا (» داشته باشيد، به من نيز ايمان داشته باشيد

  دس مق كه اعتقاد به خدا يك چيز مثبت است، اما كتاب

حتي ديوها نيز اينگونه ايمان دارند و ! كني نيكو مي. تو ايمان داري كه خدا يكي است«: فرمايد مي
خاطر گناه، همه از  دهد كه به مقدس تعليم مي كتاب). 19 :2يعقوب (» !لرزند  خود مي از ترس به

نرهاند و گوش هان دست خداوند كوتاه نيست تا «: اند و هيچ تماسي با خدا ندارند خدا جدا شده
ليكن خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حايل شده است و گناهان شما . او سنگين ني تا نشنود

بنابراين با اعتقاد داشتن به خدا هيچ ). 2  و 1 :59     اشعيا (» روي او را از شما پوشانيده است تا نشنود
ود و از طريق يك رابطة زنده خدا را شود مگر اينكه اين ديوار گناه برداشته ش سودي عايد ما نمي

  .بشناسيم

اش خود را بر ما  توانيم خدا را بشناسيم مگر اينكه خدا طبق اراده كامالً روشن است كه ما نمي
وسيلة عيسي مسيح همين كار را  مقدس اين است كه خدا به ولي خبر خوش كتاب. آشكار سازد

ر شناسانيده است ولي مكاشفة كامل خدا عبارت طرق مختلف به بش خدا خود را به. انجام داده است
صورت "خدا خود را در عيساي مسيح كه در انجيل . است از تجلي او در شخصيت عيساي مسيح

  .خود گرفت و شكل انسان به) 15 :1 كولسيان (طور كامل ظاهر ساخت   خوانده شد به"خداي ناديده

ل، به ذات او و دليل دوم به كارش مربوط دليل او.  دو دليل مهم با ديگران فرق دارد مسيح به
پس بايد پرسيد، مسيح كيست و براي ما چه كار كرده است؟ در انجيل يوحنا فصل اول، سه . شود مي

  .دهيم ها را مورد بررسي قرار مي كه آن. لقب به مسيح اختصاص داده شده است
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پس مسيح از ازل وجود داشته ). 1آيه (» وددر آغاز كالم بود و كالم با خدا بود و كالم، خدا ب«
، »شد... بشود و ... خدا گفت «: گويد در سِفر پيدايش فصل اول كه دربارة آفرينش است مي. است

واسطة او پديد آمد و از هر  همه چيز به«: كند در واقع تأييد اين حقيقت است زيرا يوحنا اضافه مي
انگيزترين حقيقت اين است  حاال شگفت). 3آيه (» گشتآنچه پديد آمد، هيچ چيز بدون او پديدار ن

شدة  مسيح، كالم مجسم). 14آيه (» كالم، انسان خاكي شد و در ميان ما مسكن گزيد«كه همين 
صورت عيسي مسيح ظاهر  خداست و همين كالم ابدي خدا در رحم مريم لباس بشري پوشيد و به

  . شد

پس عيسي مسيح، كالم خدا است . شود ا صادر ميكالم چيست؟ كالم آن حرفي است كه از دهان م
. سازد كالم شخصيت، احساسات و منظور گوينده را نمايان مي. كه از ذات خدا صادر شده است

مسيح، كالم خدا، شخصيت و . قول معروف، تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد به
فرمايد كه مسيح كالم خداست،   انجيل ميبنابراين وقتي. اخالق و صفات خدا را به ما ظاهر كرد

باشد و  منظورش فقط سخنان مسيح نيست بلكه موضوع اين است كه تمام وجود مسيح آن كالم مي
هاي  در گذشته، خدا بارها و از راه«. گويد خداي پدر از تمام وجود اين شخص با ما سخن مي

واسطة پسر خود با   هاي آخر به اين زمانواسطة پيامبران با پدران ما سخن گفت، اما در  گوناگون به
   ).2 و 1 :1عبرانيان (» ما سخن گفته است

  پسر خدا -2
، جاللي در خور آن پسر يگانه كه از  و ما بر جالل او نگريستيم«: فرمايد  مي14قسمت دوم آيه 

 اين اصطالح مفهوم روحاني دارد و نه جسماني و نشان. »جانب پدر آمد، پر از فيض و راستي
تواند واقعاً ذات و ماهيت خدا را براي بشر ظاهر سازد و مظهر كامل او  دهد كه عيسي مسيح مي مي
هيچ «. تواند خصوصيات و صفات واقعي پدر آسماني را به بشر نشان دهد فقط پسر خدا مي. باشد

او را كه در بر پدر است، همان ) يا پسر يگانه(اما آن خداي يگانه . كس هرگز خدا را نديده است
  . دنيا آمد تا خداي پدر را به ما بشناساند پس مسيح به). 18آيه (» شناسانيد

او يك . البته فرق مسيح با ديگران اين است كه او داراي دو جنبه بود يعني الوهيت و انسانيت
شد اما در عين  خوابيد و حتي وسوسه مي خورد، مي انسان واقعي بود و همانند يك انسان غذا مي

ظهور مسيح در دنيا در واقع . ولي او جنبه الهي هم داشت و با خدا يكي بود. ون گناه بودحال بد
 كه به مسيح داده شد اين حقيقت را "خدا با ما" يا "عمانوئيل"آمدن خدا در ميان بشر بود و نام 



كولسيان (» صورت جسماني در مسيح ساكن است زيرا الوهيت و همة كمالش به«. سازد آشكار مي
هيچ كس هرگز خدا را «: گويد  مي18 :1ظاهراً در انجيل يوحنا تناقض وجود دارد چون ). 9 :2

كسي «: دهد ولي خودش توضيح مي! »ايد او را ديده«: فرمايد  مسيح مي7  :14و در » نديده است
پس اين لقب همبستگي و يگانگي عيسي را با خداي پدر ). 9  :14(» كه مرا ديده، پدر را ديده است

تنها مسيح است كه ادعاي . داد دهد و به همين دليل عيسي صفات خدا را به خود نسبت مي ان مينش
شان بر  هاي بنيانگذار مذاهب ديگر تا اين اندازه مهم نيستند چون پيروان شخصيت. كند الوهيت مي
ت مسيح نكتة اصلي تعليما. كنند ولي در مورد مسيح اين چنين نيست ها تأكيد بسيار مي تعليمات آن

مسيح ). 20  :9لوقا (» دانيد؟ شما مرا كه مي«: گويد شخص خودش است به همين منظور او مي
من راه و راستي و حيات هستم، هيچ «: فرمايد گاه نگفت راه اين است و يا راه آن است بلكه مي هيچ

  . ق دارددر نتيجه، مسيح با ديگران فر). 6 :14يوحنا (» آيد واسطة من نزد پدر نمي كس جز به

ما نه فقط به يك مكاشفة كامل . علت كاري كه انجام داد نيز با ديگران تفاوت دارد همچنين مسيح به
خاطر گناه و جدايي انسان از خدا به   بلكه به"ببينيم"شود ديد  احتياج داشتيم تا خدايي را كه نمي

شدن است و شنا بلد نيست در وهلة اول به تعليم  مثالً شخصي كه در حال غرق . نجات محتاج بوديم
نياز اصلي ما در وهلة اول تعليم نيست بلكه ! در مورد شنا احتياج ندارد بلكه به يك غريق نجات

شود گفت  بنابراين با اينكه زندگي عيسي مسيح مهم است ولي مي. باشد نجات از اثرات گناه مي
، يك اصطالح ديگر هم براي 1نابراين در يوحنا فصل ب. اصل موضوع، كار مسيح بر روي صليب است

  .شود مسيح پيدا مي
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پس ). 29آيه (» !گيرد اين است برة خدا كه گناه از جهان برمي«: يحيي چون عيسي را ديد گفت

زيرا «وسيلة مرگش نجات دهد،  مسيح نه فقط آمد تا خدا را براي ما آشكار كند بلكه تا ما را به
اول (»  يك بار براي گناهان رنج كشيد، پارسايي براي بدكاران، تا شما را نزد خدا بياورد...مسيح 

داد و مجازات گناهان ما را  وسيلة مرگ فداكارانه خود ما را با خدا آشتي  مسيح به). 18 :3پطرس 
 چون خدا عادل است گناهكاران. كند نظر نمي خدا قدوس است و از گناه بشر صرف. بر خود گرفت

الزمة عدالت خدا اين است كه . شان پرداخت شود را نخواهد بخشيد مگر اينكه مجازات گناهان
گناه مجازات شود پس مسيح با فدا ساختن جان خود مجازاتي را كه ما مستحق آن بوديم تحمل 

  . از طريق قرباني مسيح كه مجازات گناهان ما را پرداخت، عدالت اجرا شد. كرد و جايگزين ما شد



ها نفهميدند كه  يح چند بار با شاگردانش راجع به مرگش صحبت كرده بود ولي مثل اينكه آنمس
ها بود نجات سياسي و  ها در فكر نجات بودند ولي نجاتي كه مد نظر آن آن. منظورش چه بود

  .استقالل از ظالم آن زمان يعني دولت روم بود

  چه نوع نجاتي؟
اي است كه در روز قيام عيسي مسيح رخ  ل همان حادثهترين حوادث انجي بدون شك يكي از جالب

بعد از مصلوب شدن مسيح دو نفر از حواريونش با قلبي محزون و مملو از يأس و نااميدي، از . داد
همچنان كه سرگرم بحث و گفتگو «. طرف دهكده خودشان، عمائوس در حال سفر بودند اورشليم به

اما او را نشناختند زيرا قدرت تشخيص از ايشان . همراه شدها آمد و با ايشان  بودند، عيسي نزد آن
هايي  ها با چهره  آن"كنيد؟ در راه، دربارة چه گفتگو مي"  :ها پرسيد از آن. گرفته شده بود

آيا تو "  :آنگاه يكي از ايشان كه كلئوپاس نام داشت، در پاسخ گفت. اندوهگين، خاموش ايستادند
 و عيسي "خبري؟ ي كه از آنچه در اين روزها واقع شده بيتنها شخص غريب در اورشليم هست

او پيامبري بود كه در پيشگاه خدا و . آنچه بر عيساي ناصري گذشت"  : گفتند"كدام واقعه؟"  :پرسيد
سران كاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ . نزد همة مردم، كالم و اعمال پر قدرتي داشت

بايست اسرائيل را رهايي  اما ما اميد داشتيم او همان باشد كه مي. دندمحكوم شود و بر صليبش كشي
ها منتظر  آن. دهد كه چقدر در اشتباه بودند ها نشان مي همين حرف). 21  -15 :24لوقا (» "بخشد

كردند قادر است  اما حاال رهبري را كه فرض مي. ها را از ظلم آزاد سازد آمدن مسيح بودند تا آن
العمل  در اين بين عكس.  سازد كشته شده و تمام اميدشان نقش بر آب شده استها را آزاد آن

خردان كه دلي دير فهم براي باور كردن  اي بي"  :آنگاه به ايشان گفت«مسيح جالب است، 
 سپس "ها را ببيند و سپس به جالل خود درآيد؟ بايست مسيح اين رنج آيا نمي! هاي انبيا داريد گفته

نبيا آغاز كرد و آنچه را كه در تمامي كتب مقدس دربارة او گفته شده بود، از موسي و همة ا
خواست نشان دهد كه نه فقط مرگش شانسي و يا  مسيح مي). 27  -25(» شان توضيح داد براي

سرانجام اين دو نفر به . هاي تورات و طبق نقشة خدا بود اتفاقي نبود بلكه درست مطابق پيشگويي
   ).31آيه (» چشمان ايشان گشوده شد و او را شناختند«ره در حضور مسيح خانه رسيدند و سر سف

. دهد ولي چرا مسيح مرد؟ همان روز در حضور شاگردانش مسيح زنده به اين سؤال جواب مي
اينكه تمام آنچه در تورات . گفتم اين همان است كه وقتي با شما بودم، مي"  :آنگاه به ايشان گفت«

سپس، ذهن ايشان . "زامير دربارة من نوشته شده است، بايد به حقيقت پيونددموسي و كتب انبيا و م



نوشته شده است كه مسيح "  :و به ايشان گفت. را روشن ساخت تا بتوانند كتب مقدس را درك كنند
نام او توبه و آمرزش گناهان به  رنج خواهد كشيد و در روز سوم از مردگان برخواهد خاست، و به

دانستند  اي كاش آن دو نفر و بقيه شاگردان مي). 47  -44(» ..."ظه خواهد شدها موع همة قوم
كه مسيح در حقيقت در فكر نجات و آزادي از ظلم بوده اما نياز انسان در وهلة اول نجات از 

و اين نياز شامل حال . محكوميت و مجازات از گناه است و نه نجات سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي
ها موعظه  به همة قوم... «: فرمايد به همين جهت مسيح مي. باشد و در هر عصري ميها  همة انسان
  . »...خواهد شد

مسيح زنده ما را دعوت . گيريم امروز مسيح زنده است و ما در اين ايام مرگ و قيامش را جشن مي
ران، كه من بيائيد نزد من، اي تمامي زحمتكشان و گرانبا«: كند كه پيش او رفته و نجات بيابيم مي

خواهيم به خدا  قول مسيح اگر ما مي و باز هم به). 28 :11متي (» به شما آسايش خواهم بخشيد
گونه  تا همه پسر را حرمت گذارند، همان«احترام بگذاريم پس به مسيح هم احترام خواهيم گذاشت 

را فرستاده است گذارد، به پدري كه او  زيرا كسي كه پسر را حرمت نمي. نهند كه پدر را حرمت مي
 مراجعه 1در ابتداي اين مقاله به چند آيه از يوحنا فصل ). 23 :5يوحنا (» نيز حرمت ننهاده است

در مورد هدف اين كتاب . اجازه بدهيد در خاتمه به دو آيه در آخر اين كتاب اشاره كنم. كرديم
نيد كه در اين كتاب عيسي آيات بسيار ديگر در حضور شاگردان به ظهور رسا«: فرمايد يوحنا مي

ها نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي همان مسيح، پسر خداست و تا با  اما اين. نوشته نشده است
قول پطرس  خدا كند كه همة ما به). 31   و 30 :20يوحنا (» اين ايمان، در نام او حيات داشته باشيد

امي جز نام عيسي به آدميان در هيچ كس جز او نجات نيست، زيرا زير آسمان ن«قبول كنيم كه 
به خدا ايمان داشته «: فرمايد و در انتها مسيح مي) 12 :4اعمال (» داده نشده تا بدان نجات يابيم

  ).1 :14يوحنا (» باشيد، به من نيز ايمان داشته باشيد

 


