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 ماتی تعلیم مقدّ 
 ) 2شخص و کار مسیح (بخش    : 4درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  يبه مرور اعتقادنامه   کهی درحال   ، یحیمس  يآموزه  يهاه یپا  يمون دربارهجلسه، در مطالعات   نیا  در
  ي بندها يهمه میبتون  کهنیا يو برا میشی هم مواجه م یبا مشکل  جانیا م، یدی رسوالن ادامه م

  ي ز یبه چ  سرعتگذرا و به   یل یخ  دیمن با  م، یکن  ی زمان کوتاه، باهم بررس  ن ی اعتقادنامه رو در ا  نیا
که   ي زی. چپردازهی م حی که به کار مس ي ُبعد یعن یاعتقادنامه است،  نیبپردازم که واقعاً قلب ا 

و مصلوب  دیرنج کش الطسیپ وسیاو در حکومت پنط": نهیمونده، ا یباق یشناسحیمس يدرباره 
برخاست و   ن . و به عالم مردگان نزول فرمود و در روز سوّم از مردگادیده، مرد و مدفون گردش

  ي جا براپدر قادر مطلق نشسته است. و از آن  يبه آسمان صعود نموده، به دست راست خدا
  ی . من سع شهیمربوط م حیبه کار مس نایا يهمه "زندگان و مردگان خواهد بازگشت. يداور

جوانب اون    ن یسازترمرور مختصر داشته باشم و به مشکل  کی در صورت امکان، فقط    که  کنمی م
  ح یهرکدوم از جوانب کار مس اتیکه به جزئ میدار يگر ید يهاکنم، چون ما درس  هاشار

 .رهیصعود و غ ز، یتر هستن، مثل مصلوب شدن، رستاخ که شناخته شده  یجوانب پردازه، ی م

  ن، ی دیطور که دهم اشاره کنم، همون  يگرید يبه نکته  دیبا مطالب،  نیشدن در ا  قیعم ازشیپ
که   نی حتماً توجّه دار بارن یو ا  م، یشد تری ررسمیتر و غراحت  یلیمجموعه، خ نیا  يما در ادامه 

  رف طرو به  هان یمن کراوات بسته بودم و دورب  یوقت کهن ی خاطر اکراوات هم نزدم. به ی من حتّ
 کرد، ی م  جاد یمشکل ا  م، یدار   جان ی که ا  یش ینما  ي هاها و صفحه در طرح رنگ   چرخوندن، ی کراوات م 

 کنمی نم  ی . البتّه من سع ارمیکراواتم رو درب  دیما گفت که با  یلحظه، مسئول فنّ  ن یپس در آخر
. خُب،  مبد قیتطب ، یفنّ نیکه خودمو با مسئول  کنمی م  یبلکه سع  ارم، یب ترن یی رو پا جان یسطح ا

  وس یاو در حکومت پنط":  شهی جمله آغاز م   نیکه با ا   میبخش از اعتقادنامه بپرداز  ن یبه ا  نییایب 
 ".د یرنج کش التسیپ

  ی ک ی نی من، ا ي کرده و برا جاد یا  یاز اعتقادنامه بپردازم که سؤاالت  يبه ابعاد خوامی گفتم م  من
از   دفعهک ی اعتقادنامه  ن ی : چرا اپرسمی هاست. اوّل، از خودم م بخش نیزتریبرانگاز سوأل 

  ی اتفاق   چیتوّلد و مرگ، ه  ن یانگار ب   پردازه؟ی م  حیمس  يهابالفاصله به رنج   ، یس یاعتراف به توّلد ع
  ی به زندگ   سا، یکل  يهاو اعتقادنامه   هیاوّل   يسایو کل  دیعهد جد  میدون ی . خُب، البتّه که ما مافتهی نم
اون در   ی بلکه زندگ بخشه، ی جات مکه ن  ستین  یس ی. فقط مرگ عدن ی م  ياد یز تیّاهم ی سیع

  ي ما رو  يعنوان کفّاره برا به  یس یبود که ع یشکش یو پ یقربان  يبرا يازین ش یاطاعت کامل، پ
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  ی. ول میرو از توّلد به رنج دار  یجهش ناگهان   نی که ما ا  میبگ  دیبا  جان ی. امّا اکنهی م  میتقد  بیصل
 .است لیانج ياز شاد  یبخش  نمی. استی ن  یمنف  ح، یاعتراف به رنج مس ه، یاوّل  ي سایدر کل

  ن ی که ا نه یمنظورم ا  م؟ی گی م ک ین  يرو جمعه   کین  ي که مثالً چرا ما جمعه  نی حال فکر کردتا به  ایآ
لحاظ،   کی هست؛ پس از  ییروز رها گه، یاز جهت د یجهان، ول  خیروز تار نیتراه یجهت، س کی از 

وجود   گاز توّلد به مر  يوندیپ کهن یا ده، ی رو به ما نشون م بخشي شاد زیچ ک ی اعتقادنامه  ن یا
قهرمان مظلوم و بدبخت، نه  کیعنوان . نه بهرهیدرواقع متوّلد شد که بم یسیع کهن یداره. ا

رنج و غم    میتسل  ، ییبودا  کیکه مثل    یعنوان کسنه به  ره، یمی م   یکه با سَرخوردگ  یعنوان کسبه
ما. امّا   یی نجات و رها  ي ماست، برا ي اون برا ری شده. بلکه مرگش، تقد يِریناپذاجتناب و اندوه 
اشاره کنه، چون ما   یسی به رنج ع دیکه چرا اعتقادنامه با ستین  نیمن ا  يبرا ترکنندهج یسؤال گ

چرا   یشد. ول  نی ما تضم یی راهِ جلجتا هست که نجات و رها  قیرنج، از طر قیکه از طر میدون ی م
 التس؟ یپ وسیدر حکومت پنط گهی م

 م یستیهم وجود داره، ما مطمئن ن  ییهایزن داده شده و گمانه  یمختلف  يهاپاسخ  ، یخینگاه تار  از
که   نهیا یشگ یپاسخ هم کی در اعتقادنامه برخوردار شده، دوباره،  یخاصّ گاهیجا  نیکه چرا از چن

بالفاصله رنج و مصائب   د، یرنج کش التس، یپ وس یکه اون در حکومت پنط قتیحق نیا اِنیبا ب 
  ک یاشاره به  لیباور هستن که دل  نی بر ا ی. بعضدهی جهان قرار م  خی را در بستر تار  یسیع

 کهی رو ببندن، کسان  هاست یو دوسِت هاک یکه دهان ناست نه یا یرمذهبیمشهور و غ تیّشخص
جهان    خ یرو از بستر تار  ح یکنن و کار مس  ی رو صرفاً روحان   ی سیو ارزش ع  ت یّاهم  کردن، ی تالش م

جهان،   خ یتار ي نگارع یبلکه براساس وقا ست، ین  ي هودیچهره  کی صرفاً  التس، یچون پ وجدا کنن. 
 .دهیرو نشون م یس یکار ع ی خیتار  ان یبن ن، ی شناخته شده، و ا ی رمذهب یغ  تیّشخص کی

گفتن که ما در   دانان خ یتار یامروز مهمّه، چون بعض یات یّااله يطور خاصّ، در فضابه  نیا حاال، 
مُدرن، همه نوع   اتیّ. در االهمیکنی م ی از قرن دوّم تا حاال زندگ یکیناست -نئو يدوره  نیتري قو

خ جدا کرده و در  یتار ينه یجلوه بدن، تا اون رو از زم یخ یتار ریرو غ لیکار رفته تا انجبه  یتالش
  ی زمان ی ب  اتیّکه رودولف بولتمان، االه يزیقرار بدن، چ يویعالم مافوق دن  ای يعالم وجود ینوع

  ی بیعج  زیکه به چ  نهیا  گه یپاسخ د  ک ی .  نهیکه داده شده ا  ی احتمال   ي هااز پاسخ  ی کی . پس  نامهی م
کار بردم،  که به  ياکلمه  به. میکار رفته، توجّه کنبه  ی سیع یعمل در زندگ  نیتری ات یح ن ی که در ا
،  ”crusis“ ن یالت  يدر کجاست؟ از کلمه   " یات یح"  ی سیانگل  يکلمه   يشه ی! رن یتری اتی : حنی توجّه کن

  ن ی امّا در ا  م، یمصلوب شدن رو دار کهن ی تقاطعه، با وجود ا ک ی نی هست. ا بیکه مترادف صل
. مینیب ی م  ریرو در طول مس  ریرگد  یطرف، حضور انواع مختلف عناصر انسان   کی از    خ، یلحظه از تار 
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 افا، یو ق سیرودیچون ههم  یانسان  يها تیّشخص يمحاکمه و همه و  ی طوالن  ییبعدش، بازجو
رنج و   ي رو درباره د یگزارش عهد جد ینظر، وقت ک ی . از مینیب ی رو م  التسیو پ ره، یوغ ن یسنهدر 
شرور انجام   یی هاانسان  يهاسه یبا دس هان یا يکه همه  رسهینظر مبه م، یخون ی م یس یمرگ ع

  .شده

  ت یّحاکم  ر یتصادف نبود. بلکه ز  ک ی جهان،    خ یواقعه در تار  ن یکه ا   گهی کامالً واضح م  د یعهد جد   یول 
. خودِ  دیرسی به تحقّق م  د یکتاب مقدّس با  اتیبشه. آ   میمطلق خدا بود. الزم بود پسر انسان تسل

  انش دشمن میبره تا تسل میبه اورشل دیبده که با میکرد به شاگردانش تعل یبارها سع  یسیع
و   یی که رها مینیب ی رو م  ی االه تیّ وضوح، مفهوم مشبه جا ن یلحاظ، ما ا کی . پس از رهیبشه و بم

محقّق   رهیو غ افایو ق هودایهمچون  يشرور ي هاانسان  يرانه یشر يها ت یّن  قینجات رو ازطر
به   یسطح ياشاره  نیانسان، با ا ی اسیس ي هامطلق خدا بر قدرت  تیّ حاکم يروزی. پکنهی م
  .شده ان یب  التسیپ وسینطپ

 ان، ی هودیداره که  یگاه ی دارن. اون جا تیّ اهم التسیپ يهم درباره  ياگه ید ي زهایچ
اش کرد. او ترجمه  یشخص عموم  شهی م یراحتو به دن، ینامی م ”publica persona“اونو

  یِ هست که نظرِ قانون  یقضاوت  التس، ی. بلکه قضاوت پکنهی عمل نم  یفرد خصوص ک یعنوان به
طرف   کی هستش؟ از  ی چ  التسیو قضاوت پ کنه، ی م ان یجهان رو ب  یرمذهبیدادگاه غ نیتری عال 

و بارها   کنهی جلب م ی سیسمت عآن انسان. اون توجّه رو به  نک یا  ”echa homa“گهی م
  ی سیهست، ع ی که به شکل عموم ي مسند داور ن ی. پس، از ا کنهی رو اعالم م  ی سیع ی گناهیب 
  ه یاوّل  يسا یو کل ان یهودی  يداره که احتماالً برا جودهم و  ياگه ی. امّا رکن دشهی اعالم م  گناهیب 

که گناه قوم رو بر خود   يادهیدو خادم رنج  حایمس يدرباره  قیعهد عت يهاتر بود: نبوّت مهم
  يها نبوّت . دیخارج از اردوگاه، رنج خواهد کش ی ول  کشه، ی مردم رنج م ي که برا یکس ره، یگی م

 .شهی سپرده م ان یهودی ریبه غ ي وردا يبرا حایکه مس  نهیا  یمقدّسکتاب 

  ده ید قیروز کفّاره در عهد عت ریها و تصاودر شکل نایا يطور همه هست که چه  ادتون ی حاال، 
و   رهیگی اون قرار م ي رو که گناهان مردم رو  ي اامّا فقط برّه شه، ی برّه کشته م  کهیی جا شد، ی م

  ن ! و کاه لیعزاز   ه؟یچ  گهید  وان یهم هست. اون ح  گهید  وان یح  کی بلکه    د، یندار   شهیم  یقربان 
که به   گذاره ی م  لیعزاز يهاش رو رو دست  کهن یا کنه، ی و مفصّل رو اجرا م  ق یمراسم دق ک ی

بر  ا یآ افته؟ی م  ی بز چه اتّفاق ن یا  ي بز هست. بعد برا نی انتقال گناهان قوم بر پشت ا ينشانه
  در  لیاسرائ یباشه وقت ادتون ی. ابان یبه ب  شه؟ی به کجا رانده م  ر، یخ ره؟یگی مذبح قرار م  يرو

بود؟   یها، چ  له یقب يو در مرکز اردو زدن ی اردو م هاشون فه ی اونا برحسب طا زد، ی اردو م ابان، یب 
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  ي هاو مذبح االقداس  قدس   گاه، یجا  نیتری در درون   مه، یبخش خ  ن یتریدرون   ياجتماع! و تو   يمه یخ
گناهان قوم   ی ول . شدی م ی در وسط اردوگاه قربان  ، یقربان  يبود، پس در روز کفّاره، برّه  هایقربان 

  ی کی از اردوگاه، به تار رون یو اون به ب  گرفتی قرار م  لیبر پشت بز عزاز  - دببخشی – بر پشت 
 .شدی فرستاده م  یبه قلمرو ناپاک رون، یب 

کردن   یسع   ان یبردن. روم  ان یروم  شیاونو پ  ان یهودینشد؛ بلکه    کشته  ان یهودی به دست    یسیع
هست،    سیرودیو تحت اقتدار ه  ل، یاو اهل جل":  گنی در شهر بود، م  سی رودیاونو برگردونن، ه

و  گردونه، یبرم التسیپ شیاونو پ سیرودیه گردونه، یبرم سیرودیاونو نزد ه التس، یپس پ
. او  ستین   يهود ی  ياعدام، ابزار  يله یابزار مرگ، وس  یحتّ.  ادیم  ان یهودی ریغ  زطرفا   یینها  ي داور

  ي برا  ان یهودیداره؟  ی تیّچه اهم نیمصلوب شد. ا  - دیرنج کش التسیپ وسیدر حکومت پنت
 .کردن ی مصلوب نم کردند، ی بزرگ، سنگسار م  يهامجازات 

. توجّه رو به  کنهی بود ذکر م ی س یرو که در مرگ ع ی میمنفعت عظ ان، یدر رساله به غالط پولس
  ی ناپاک يبرا ینیطهارت و قوان  يبرا ینیقوان  ق، ی که در قانون عهد عت کنهی جلب م تیّواقع  نیا

  ي بود، برا یکه مثبت و منف  نیقوان  نیا  ییضمانت اجرا ي برا قیوجود داشت. دستور عهد عت
 شد؟ ی م   دهینام  ی منافع چ   نی داشت. و ا  ی منافع مثبت  کردند، ی اطاعت م  عتیشر  ن یاز ا  که   یکسان 

 یعنیلعنت، و لعنت شدن    شد؟ی م  دهینام  یچ  عت، یشر  کی شکستن    يبرا  یبرکات، و مجازات منف
 .جا متمرکز شده حضور خدا در اون  ي ایکه مزا ییشدن از جا رون یجدا شدن از حضور خدا. ب 

ابه  عبارت مش   کی   نیا  "خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند.":  نیفکر کن  يبرکت عبر   يدعا  به
خود را بر تو    يخداوند رو   ایخود را بر تو بتاباند؛    يکار کنه؟ نور چهره هست، خداوند چه   يو مواز 

دوّم   بخش  ا یخود را بر تو تابان سازد.  يبخشد. خداوند رو  یتابان سازد، درسته؟ و تو را سالمت 
بخشد؛   یبرافرازد و تو را سالمت خود را بر تو  ي خداوند رو  -د یفرما تی عنا ضی و تو را ف گه، ی م

خود را برافرازد،   يخود را تابان سازد، نور رو  ي. برکت دهد، رو میتقارن و همسو بودن دار  کیما  
 گن؟ی م  ی چ ان ی هودی جان ی در ا

و مجاورت با جالل تابناك و   ی کیاز نزد ي ریدر تصاو یمبارك بودن رو به شکل واقع  ان، یهودی
و هر  تر، م یبرکت هم عظ ن، یباش ترک ی. هرچه به خدا نزدکردن ی خدا درك م يچهره  يدرخشنده 

افتادن، خارج از اجتماع   رون یب  یکی هست. پس در تار ترمیلعنت عظ ن، یچه از اون دورتر باش
 .ملعون شدن بود يبه معنا  ، یمان ی ا يخارج از خانواده  ا، عهد خد
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  ي برا  يادیز   تیّشود، ملعون است. پولس، اهم  ختهی: هرکه بر دار آوگهی به ما م  هیکتاب تثن  حاال، 
ملعون بود، در نظام عهد    یعنیبا مصلوب شدن بود،    یسیکه نوع مرگ ع  شهی قائل م   تیواقع   نیا

  ي برداشتن همه  يبرا ی س یمرگ بود. پس ع يبرا يهود ی ریغ ياوه یش نی لعنت بود. ا ر یز ق، یعت
پِسح    يخونش رو مانند برّه  د یتنها بابود، نه  قیعهد عت  عتیاز شر  ی نااطاعت  يمه ی که جر  ییهالعنت

  - شدی سپرده م ان یهودیریو به غ کردی رو هم اجراء م لینقش بز عزاز د یبلکه با کرد، ی م میتقد
بلکه فکر   ان، ی هودیریو غ التسیدست پو به  لی تنها خارج از اسرائنه مُرد،ی خارج از اردوگاه م 

 یدر معبد. ول  ره؟یکجا بم نیرو اجراء کنه، انتظار دار بیعیب  ينقش برّه ، یس یاگر قراره ع نیکن
  میشهر اورشل  يوارها ی از د   رون یهم نمُرد. اون به ب   میدر اورشل  ی تنها در معبد نمُرد، بلکه حتّنه

  د ی رنج کش  التسیپ  وس یاو در حکومت پنط" سپرده شد تا لعنت بشه.    ان ی هودی ریرفت، به دست غ
  ، يهودی يرو در نور وعده  ن یتدف تیّ اهم دیبا جان ی ا " .دیو مصلوب شده، مُرد و مدفون گرد

  ز ی چ کی  ، یطور کلّکه به  م، یمربوط به خادم خداوند، درك کن يروندهشی پ يهانبوّت  ا ی یی حایمس
  ي وه یبه ش دیجد  دو عه  کنه، ی م یّاز خوار شدن، تا متعال گشتن رو ط  ییبلکه الگو ست، یمطلق ن 

  .دهی م يادی ز ت یّاهم ح، یمس نیتدف

  یی گوش یخبر داده و پ  شی خادم رو از پ  نی ا  ي هاکتابش، رنج   53در فصل    ق، یعهد عت  ینب  اء، یاشع 
خاطر  به  "مندان کردند، و پس از مرگش، با دولت نییتع  ران یقبرش را با شر" گهی و م  کنهی م
بود؟ اونا رو در   یمجرم اعدام شده در حکومت روم چ کی  ياون. حاال، مجازات عادّ یگناهیب 

 رون یبلکه به ب   شدن، ی برخوردار نم   يعادّ   نیتدف  فاتیاونا از تشر  کردن، ی ها پرتاب م زباله   يهتود
چون   -درحالِ سوختن بود  شه یکه هم ییهازباله شدن، ی ها انداخته مو در زباله  میاز اورشل

  ی لّک ریکه به تصو دن، یامن ی م  Gehenna جا رو و اون  شدی جا انداخته م ها در اون هرروز، زباله 
خدا وعده داده بود که اجازه نخواهد داد که   یشد، ول  لیتبد دیعهد جد سندگان ینو يجهنّم برا

  زیبا رستاخ -به جالل هست  یانتقال از فروتن  د، ی عهد جد ي. و نکته نهیقدّوسش، فساد رو بب
  ن ی اوّل  ن، ی. تدفشهی شروع م ن ی. با تدفشهی شروع م  ز یاز رستاخبلکه قبل شه، ی شروع نم

  ي بر رو  ی عنی.  رفتهیرو پذ  ی قربان   ن یخدا ا  یعنیاز جانب خداست،    ی سیع  ی گناهی اثبات ب   ينهنشا
آوردن، او   ن ییپا بیکه اونو از صل يالحظه  یعنی  د، یرس  ان یبه پا  بیصل  ي تمام شد، بر رو بیصل

  .وارد جالل خودش شد 

 میدون ی خب م   "و به عالم مردگان نزول فرمود.".  کنهی م   جادی مشکل ا  ، يعبارت بعد  يبرا  ن یا  حاال، 
اون،   يرو   گهید  ي ساهای کل  یو بعض  کننی اعالن رو از اعتقادنامه حذف م   ن یا   ساهایاز کل  یکه بعض

  مرگ   تیّروز در وضع به مدّت سه  یس یمعناست که ع  نی به ا  -  گهی که م  گذارندی عالمت ستاره م
  ي بعداً به اعتقادنامه  ی و احتماالً حتّ ستین  یروم یم یر نماد قدد ن یکه ا میدون ی بود و البتّه م 
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باور دارن که در   ، یروم کی کاتول  يسایمثل کل ساها، یاز کل یرسوالن، اضافه شده. حاال بعض
که   دبه جهنم رو تجربه کر ینزول مکان  کیاز مردگان،  امشیو ق یسیمرگ ع نیب  یزمان  يفاصله

 اون رو 

“Descensus ad inferos”  و   ن یتدف ن یب  يدر فاصله یس یکه روح ع نیپرسی . ممینامی م
  ی متفاوت يهاه یاون به جهنّم رفت، حاال نظر ه، ینظر  کیراستش، برطبق  کرد؟ی کار م چه  زیرستاخ

 .مورد وجود داره نی در ا

رو به اتمام برسونه.  مرگ يبرا  یینها يمه یبه جهنّم رفت تا پرداخت جر یس یع گن ی م یبعض
که در   یران ینجات اس يبخش برانجات  تیّمأمور کیاون ظفرمندانه با  ر، یخ گنی م گهید یبعض
  ی لیبه جهنّم رفت، براساس عبارت خ ، ياگه یهرکس د ای  قیعهد عت نیمقدّس  ی عنیجا بودن، اون 

  ن یا  ن، یعنوان مثال، کالوبه   ان، یگرااصالح   دهیپطرس هست. در عق  يکه در نامه  یرمزآلود و مبهم 
واقعاً به جهنّم رفت، امّا کجا به جهنّم   ی سیبود، ع ی به جهنّم، واقع  حیبحث رو کرد که نزول مس

او در  " : گفتیاعتقادنامه رو بخونه، م نی ا خواستی م  نیپس، اگر کالو ب؟یصل يرفت، بر رو
زول فرمود، مرد و مدفون  و مصلوب شده، به عالم مردگان ن   د یرنج کش  التس یپ  وس یپنت  مت حکو
لعنت رو تجربه  ح، یبود که مس بیصل يچون بر رو "و در روز سوّم از مردگان برخاست. دیگرد

بر اون   یحدّت غضب االه ب، یصل يرو ترك کرد. بر رو حیبود که پدر، مس بیصل يکرد. بر رو
 .خت یفرور

شما   خوامی هست که م یسوأل  کرد، ی کار م چه ی زمان  يفاصله  نی در ا یس یسوأل که ع نیا حاال، 
 ياون متن در رساله   يبرا  حیدرك صح  کیپاسخ و    کینظرم  جوابش منتظر نگه دارم. به   يرو برا

مثل اون رفت.    ییهر جا  ای  هیبه هاو  یسیکه ع  ستمیپطرس وجود داره و من... من شخصاً معتقد ن 
تو، تو   کهن ی گفت. ا بی صل ي که به دزد باال یی همون جا  قاًیدر روح کجا بود؟ دق ی سیع نظرمبه 

و پاسخ بهش   ده یچیسؤال، پ ن یکه کلّ ا کنمی بود. امّا اعتراف م  ی امروز با من در فردوس خواه
سرعت از  اعتقادنامه به  نی مطالب ادامه بدم. بعد البتّه، ا يه یبه بق خوامی دشوار هست، پس م

 قدرن ی ا ت یّحیمس يبرا زیرستاخ. چرا رهی م زی جهان مردگان، به سراغ رستاخ ای به جهنّم  نزول
ممکنه، واقعاً ممکنه که بدون    ایسوأل رو بپرسم: آ  ن یا  ي اگه یبه شکل د  نی مهمّه؟ خُب، اجازه بد

 م؟یداشته باش يمعنادار  یحیمس مان یا میبتون  ز، یرستاخ

  مان ی ا  ک ی  يبرا  ، یخ یتار  دادي رو   ک ی عنوان  به  زی رستاخ  گن ی هستن که م  یدانان ی زمان ما، االه   در
  ي داشت، کلّ بابِ پانزدهم رساله  ی متفاوت دگاهی . البتّه پولس دستین  ي معنادار، ضرور  یحیمس

 ي. اون در جامعه مینامی م  ”Ad Hominum“که ما اونو روش  کنهی بحث م  یبه روش   ان یاول قرنت
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. پس  کردن ی رو انکار م زیرستاخ تیّاز افراد، واقع  ی مشکل مواجه شد که بعض ن یبا ا ان یقرنت
اوّل، براساس    ده، ی با مهارت، دو کار رو انجام م  ان، یاوّل به قرنت  يپولس در باب پانزدهم رساله

 عنوان شهادت رسوالن به  کنه، ی صحبت م  زیرستاخ يدرباره  ات، یکتاب مقدّس، با جزئ اتی تحقّق آ
 Ad“روش  بعد با  یخودش. ول   ین یشهادت ع  ينفر و تجربه  500اون    ینیشهادت ع   ، ین یشاهدان ع

Hominum” م یفرض کن  م، یلحظه به مباحثات شما بپرداز  کی   نییای: خُب، ب گهی و م  کنه، ی بحث م 
 ه؟ یچ  اشجهیباشه، نت نی ا دگاهش ینفر د  کی از مردگان وجود نداره. اگر  زیکه رستاخ

مردگان  از  زیمُرد و رستاخ حیاگر مس م، یاز تفکّر شما داشته باش یمنطق يریگجه ینت کی  نییایب 
هستن؟ شما    یچ   امدهای پ  نیکه ا  دهی م  حیداره، و توض  ییامدهایصورت، چه پوجود نداره، در اون 

  هودهیتون ب و موعظه  دهی فای ب  تون مان یباطل هست، ا  تون مان ی ا ن، یهنوز در گناهان خود هست
ان  که خدا اونو واقعاً از مردگ نیگی چون به همه م  ن، یشی خدا م ن یهست، شما شاهدان دروغ

  کهی کسان   کهن ی هم داره؛ ا  ياگه ید  ی دهنده و شخصتکان   ي امدها ی بلکه پ  ن، ی بلند نکرد. نه فقط ا
 .ن یندار يدیام  چیکه مُردن، ه تون زان یعز  يدر خداوند خفتن، از دست رفتن. شما برا

  ی هر روز خودم رو قربان   چرا  جنگم، ی وحوش در افسس م  نیچرا با ا   گه، ی و م  شهی م   یعصبان   بعد
و بعد    کنهی اعتراض م   بارهن یاون در ا  کنم؟ی خودم م  یسالمت  يکار رو برا  نینظرتون، ابه  کنم؟ی م
  ز یرستاخعدم  یمنف يامدها یموضوع، ما رو با پ نی ا ایاز مردگان برخاسته، و آ حیامّا مس گه، ی م

  کنه؟ی رها م 

هست.   تیّحیحذف مس يبه معنا  ز، یرسول، حذف رستاخ که از نظر پولس نهیدوباره نکته ا  یول 
  ي اعتقادنامه  د یو ما هم با م، یافراد هست نیترچاره یبرنخاسته، ما ب  ح یاون گفت، اگر مس

 ".میریمی فردا م را یز د، یو شاد باش دیبنوش د، یبخور" : میریرا بپذ ان ی کوریاپ

که هر روزِ عمرمون، در معرض    یانسان، اون دشمن   دشمن  ن یترکه بزرگ   نه یمفهوم مثبتش ا   یول 
که   يز یبا چ ، یآشفتگ تی که با نها زنهی مرگ ما رو رقم م تیکه در نها يزیچ م، یخطرش قرار دار

  ي کارهامون، همه  يهمه  ي برا يد یتهد نامن، ی م ي و نابود یستیپرتگاه ن  ان، یگرای هست
در   زیمغلوب شد، چون رستاخ زیرستاخدشمن با  ن یماست. ا  يها آموخته يهامون و همه حرف 

 .باشه  یس ینفع عجداگانه درنظر گرفته نشده که فقط به  دادي رو  کی عنوان به  دی عهد جد

هست. پس    دگان ینوبَر خواب   ای زاده  عنوان نخستاو، به  زیکه رستاخ  کنهی اعالم م   دیعهد جد   بلکه
 ز، یبلکه رستاخ ن، ی فقط او نه  میهست میسه یس یع زیوعده به ما داده شده که در رستاخ نیا

  س طور که کتاب مقدّو اون  رفتهیرو پذ  حیمس يکه اون کفّاره  نهیا يدهندهخدا و نشان  ينشانه
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کار رو   ن یپسرش، که خدا ا ی گناهی اثبات ب  يفقط براعادل شمردن ما برخاسته. نه  يبرا گه، ی م
کشته شد و خدا سه روز سکوت    ی سیشمردن و عجهان اونو مُجرم    يکه همه   نه یمنظورم ا  کنه، ی م

  م پسرش رو اعال یگناهی و ب  زنهی م ادیپسرش از قبر، فر دن یزان یکرد و در روز سوّم، او با برخ
اعالم   گناهی هستن، ب  ح یمتعلّق به مس کهی اعالم شد، بلکه کسان  گناهیب  ح یتنها مس. امّا نهکنهی م

  ی شمردگعادل   نوعچیه  د، یدر عهد جد  زیبدون رستاخ  گه، یعبارت دشده و عادل شمرده شدن. به
 .وجود نداره  ياه یو فد

مونده. اون از مردگان برخاست و فقط از مردگان    ی باق  قهیحدود سه دق  م؛یبر  شیپ  ترع ی سر  خب
به آسمان صعود کرد.   ی س یخودش ادامه بده. ع ین یبه خدمت زم گهیسال د  50برنخاست که 

عالقه شما    خوامی موضوع صحبت کنم، فقط م   نی ا  يدرباره   ه یثان   30در حدود    که  کنمی م   یمن سع 
بخش، در نجات  خ یلحظات تار نیتراز مهم یکی  د، یجلب کنم که در عهد جد موضوع نی رو به ا

بدعت   ي مطلب، وارد فضا ن یا ان یبا ب  جان ی من ا -طور قطع اتّفاق افتاد. به  ی سیصعود ع يلحظه
که   حیمس زیخدا، رستاخ یاز پادشاه یمقدّسه در چهارچوب انتظار کتاب ک گمیم یوقت شم، ی م

مونده   یک ی دادي طور قطع، روبرتر برخوردار هست، به  تیّ مهمّه و از اهم اریسو ب  یات یح اریبس
وجود داره    زیفراتر از رستاخ  يز ی. چستین   یی نها  دادي رو  نی هست. ا  دی عهد جد  خ یبه آخر از تار

  ي سوکامًال به ، یسرافکندگ  تیّکرده، از وضع  امیق یسیع کهجایی  هست،  صعود اون  و –
مسند اقتدار   يسو. اون بهنهیعنوان شاه شاهان بر تخت بنشتا به  رهی و جالل م  ي سرافراز

 .رفتی م

بر دست   نشستن -مینامی که ما «نِشست» م  ادیم يزیاعتقادنامه، بالفاصله بعد از صعود، چ در
اش  که قبالً درباره نه، ینشی م  یقدرت و اقتدار و پادشاه گاهی جا در جاراست خدا، که در اون 

االقداس، به تاالر  به قدس  ره؟ی م ي گرید  يبلکه اون به چه جا ن، ی فقط ااما نه  م، یصحبت کرد
ما باشه، در  رو انجام بده؟ تا کاهن اعظم ما باشه. تا کاهن اعظم  ي افهیآسمان، تا چه وظ  یرون د

خودش   د یداشتن که با  ی کاهن اعظم انسان  کی در سال،  روز ک ی  ان یهودی  ق، یعهد عت لِیاسرائ
  م یتقد یقربان  ک یتا بتونه وارد بشه و  کردی و طهارت رو اجراء م ي پاکساز یاصول  نیانواع قوان 

که خدا اونا رو از   کردن ی بود، و اونا دعا م دیگناهان قوم مف ي روز برا 365 يکه فقط برا کنه
  ي هاهر روز، در حجره  قه، یکاهن اعظم کامل دارم که هر دق کی کنه. من  یشون مستثنگناهان 

  .کنهی من شفاعت م  يآسمان، نزد پدر برا ي هادادگاه  یدرون 

از   م یمتنفّرما  شه، ی مون برات تنگ مدلِ "کردن. اونا گفتن:  يافراد شاد  ن ینداره که ا یتعجّب
  ي برا   یتا مکان   رمی م"گفت:    یس یبرو. و ع  ، يری م   یی جا  نی . امّا اگر تو به چنمیبدون تو باش  کهن یا
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  ان ی مطلب به پا نیا ان یرو با ب  یشناسحیپس اعتقادنامه، اعتراف مس "شما حاضر کنم، باشه؟
جا  و از آن " اد، یاز اون مکان م یس ی. بلکه عستیداستان ن  ان یهم پا نی ا  یامّا حتّ - رسونهی م

بخش، هنوز محقّق  نجات  خ یآخر تار ينوشته بشه، صفحه  دیبا  ییفصل نها کی  " خواهد بازگشت.
پادشاه ماست،   حیپس مس "زندگان و مردگان خواهد بازگشت. يداور يجا براو از آن "نشده، 

 .هست   ی خالصه و اجمال   ار یقالب بس  ن یدر ا  نایا  ياون کاهن ماست، و اون داور جهان هست. همه 
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