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 الهیات صلیب 
 سونز پار ركاب نویسنده:

از صلیب مسیح خسته شویم. نگران این هستم که اشاره به  هاي من براي کلیساي امروز این است که  یکی از ترس 
ح مصلوب باعث آن شود که مسیحیان به خودشان بگویند: ”من همه چیز را در مورد مرگ  یصلیب مسیح و مس

این موضوعات  از    است  ید. بهتردانم، لطفا در مورد چیز دیگري صحبت کنمسیح بر صلیب به جهت گناهانم می 
تر الهیاتی بپردازیم.“ من کامال باور دارم که شیطان درصدد است تا ما  ابتدایی فاصله بگیریم و به موضوعات عمیق

نسبت    توجهیبی منحرف سازد.    ، مسیح مصلوبکند تا توجه ما را از مسیحرا نابود کند، و براي این کار او تالش می 
شود و به سرعت در ذهن و قلب افرادي که تحت آن تعالیم  عموال از منبر کلیسا شروع می به شکوه صلیب مسیح م 

دانند به آن  کنند و فقط در مواقعی که الزم می کند. وقتی شبانان صلیب مسیح را موعظه نمی هستند رخنه می 
که در صورت   دارند پنکنند، مسیحیان به راحتی صلیب مسیح را یک موضوع ظاهري و کم اهمیت می اي می اشاره

 توان به آن اشاره کرد. لزوم می 

دانند، اما اغلب در داشتن درکی  تمامی افرادي که به ایمان مسیحی معترف هستند اهمیت صلیب مسیح را می 
ضعیف هستیم. این که صلیب نه فقط قلب ایمان مسیحی ماست، بلکه تمام ایمان ما    صحیح و جامع نسبت به آن 

، مسیح مصلوب باید  گیرد. براي داشتن یک الهیات صحیح در مورد صلیب، حقیقت مسیحر می و پرستش ما را در ب
دهیم و تمامی باورهاي ما را دربر بگیرد. صلیب نباید صرفا در باالي فهرست به عنوان یکی از  تمام آنچه انجام می 

الهیاتی ما باشد. اگر از صلیب مسیح خسته شویم  ، بلکه باید مرکز تمامی مفاهیم  داده شودهاي الهیاتی قرار  اولویت 
از    را   کردعمل هم  ها و  آموزه   هم   ، و اگر شکوه مسیح مصلوب براي ما کم فروغ شود، به زودي تمامی مسیحیت را

 دهیم.  دست می 

شنودند؟ چرا بعضی واعظین در  پرسش اینجاست، چرا بسیاري از مسیحیان چیز زیادي در مورد صلیب مسیح نمی 
گفتن در مورد صلیب  کنند چون  کنند؟ بعضی واعظین در مورد صلیب مسیح صحبتی نمی یات صلیب تعمق نمیاله

ت خدا، محکومیت ابدي در جهنم براي تمامی کسانی که نزد  ینیازمند صحبت در مورد گناه، غضب خدا، قدوس 
شود  ت خدا که در صلیب آشکار می قت این است که ما باید به محبیاند است. حقمسیح توبه نکرده و ایمان نیاورده 

تمرکز کنیم، اما اگر غضب خدا را نه فقط بر گناه بلکه بر گناهکاران درك نکنیم از درك محبت خدا براي گناهکاران  
دهد قاصر بمانیم، یعنی از غضب و داوري  عاجز خواهیم بود. اگر از دانستن اینکه خداوند ما را از چه چیز نجات می 

توانیم در فیض  ، نمی خود مواجه نشویمگناهان  روزي  ت او را درك نخواهیم کرد. اگر با سیه هرگز رحم  ،و جهنم
توانیم درك کنیم که خداوند در عیسی مسیح چه کاري براي ما انجام  عظیم او آرامی بیابیم. زیرا فقط زمانی می 

 داده است که بدانیم ما با گناهان خود مسیح را مصلوب کردیم.  
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تاك و کشیش ارشد کلیساي سنت اندرو در استنفورد، فلوریدا، است. او  تر بارك پارسونز ویراستار مجله تیبل دک
  است. @BurkParsonsباشد. نشانی حساب توییتر او می ?Why Do We Have Creedsي کتاب نویسنده
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