درس هشتم

 ۱۳تا  ۱۹مه

عیسی در نوشتههای پطرس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۱۸و  ۱۹؛ کولسـیان بـاب  ۱آیات ۱۳
و  ۱۴؛ اشـعیا بـاب  ۵۳آیـات  ۱تـا  ۱۲؛ یوحنـا بـاب  ۱۱آیـه  ۲۵؛ مزامیـر بـاب  ۱۸آیه  ۵۰؛
دوم پطـرس بـاب  ۱آیه .۱
آیـه حفظـی« :او بـر روی صلیـب بـار گناهـان ما را بـر دوش گرفـت تا مـا بتوانیم از
چنـگ گنـاه رهایـی یافته زندگی پاکی داشـته باشـیم .زخمهـای او نیـز دوای دردهای ما
شـد» (اول پطـرس بـاب  ۲آیه .)۲۴
هامنطـور کـه در اول پطـرس مطالعه کردیم ،باید تا کنون مشـخص شـده باشـد که گذشـته
از رشایـط محیطـی و هـر موضـوع خاصی کـه بدان اشـاره میکند ،مترکز پطرس بر روی عیسـی
اسـت .عیسـی در هـر آنچه او مینویسـد ،نفـوذ دارد :عیسـی مانند خطوط طالیـی در رستارس
نامه او هویداسـت.
از نخسـتین خـط ،جایـی کـه پطـرس میگویـد کـه او یک «رسـول» یا («فرسـتاده») عیسـی
مسـیح میباشـد ،تـا انتهـا کـه مینویسـد« ،همـه شما را کـه در مسـیح عیسـی هسـتید ،سلام
بـاد» (اول پطـرس بـاب  ۵آیـه  ،)۱۴عیسـی موضـوع اصلـی او میباشـد .و او در ایـن رسـاله
دربـاره مـردن عیسـی بـه عنـوان قربانـی بـرای مـا مینویسـد .او در مـورد عـذاب بزرگـی کـه
عیسـی تحمـل منـود ،صحبـت میکنـد و در آن عذابهـا از عیسـی بـه عنـوان الگویـی بـرای ما
یـاد میکنـد .او دربـاره رسـتاخیز عیسـی و مفهـوم آن بـرای مـا سـخن میگویـد .عالوه بـر این،
او در مـورد عیسـی نـه تنهـا بـه عنـوان مسـیح موعـود ،کریسـتوس« ،مسـح شـده» ،بلکـه بـه
عنـوان مسـیح الهـی میگویـد .یعنی ،ما در اول پطرس شـواهد بیشتری در مـورد طبیعت الهی
عیسـی میبینیـم .او خـود خـدا بـود ،کسـی کـه در جسـم انسـانی آمـد و زندگـی کـرد و ُمرد تا
مـا بتوانیـم امیـد و وعـده زندگـی ابدی را داشـته باشـیم.
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ایـن هفتـه از ابتـدا تـا انتهـای اول پطـرس را مرور خواهیم کـرد و با دقت بیشتری به آنچه
کـه درباره عیسـی آشـکار میکند ،توجـه خواهیم منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۲۰مه آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۴مه

عیسی ،قربانی و فدیه ای برای ما
یـک و شـاید تنهـا موضـوع فراگیـر کتاب مقـدس ،کار خـدا در باره نجات برش سـقوط کرده
اسـت .کتـاب مقـدس از سـقوط آدم و حـ ّوا در پیدایـش تـا سـقوط بابـل در مکاشـفه یوحنا ،به
هـر طریقـی کار خـدا را بـرای نجـات برش «گمشـده» آشـکار میسـازد (لوقـا بـاب  ۱۹آیه .)۱۰
و ایـن موضـوع در نامههـای پطرس نیز نشـان داده شـده اسـت.



اول پطرس باب  ۱آیات  ۱۸و  ۱۹و کولسـیان باب  ۱آیات  ۱۳و  ۱۴را بخوانید .رسـتگار
شـدن به چه معناسـت و خون چه ارتباطی با رسـتگاری دارد؟

آیـات  ۱۸و  ۱۹بـاب  ۱اول پطـرس  ،اهمیت مرگ عیسـی را بدین صـورت توصیف میکنند:
«خـدا بـرای نجـات شما بهایـی پرداخـت تـا شما را از قیـد روش پـوچ و باطـل زندگـی کـه از
اجـداد خـود بـه ارث بـرده بودید آزاد سـازد بهایـی که خدا بـرای آزادی از این اسـارت پرداخت
طلا و نقـره نبـود بلکـه خـون گرانبهـای مسـیح بـود کـه همچـون بـره ای بـی گناه و بـی عیب
قربانـی شـد» .دو تصویـر کلیـدی در ایـن آیات وجـود دارند :رهایـی و قربانی کـردن حیوانات.
نجـات بـه چندیـن شـیوه در کتاب مقدس بکار برده شـده اسـت .برای مثال ،اولین نخسـت
زاده نـر االغ (کـه منیتوانسـت قربانـی بشـود) و بـرای نخسـتین نـوزاد پسر بایـد عـوض داده
میشـد و قربانـی پیشـکش میگردیـد (خـروج بـاب  ۳۴آیـات  ۱۹و  )۲۰کـه بـا قربانی کـردن بره
جایگزیـن نجـات پیـدا میکردنـد .پـول میتوانسـت برای پـس گرفتن (آزاد کردن) دارایـی که به
دلیـل فقـر فروختـه شـده بـود ،مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد (الویـان بـاب  ۲۵آیـات  ۲۵و .)۲۶
مهمتر اینکـه ،یـک برده میتوانسـت آزاد بشـود (الویان بـاب  ۲۵آیات  ۴۷تـا  .)۴۹پطرس ابتدا
خوانندگانـش را مطلـع میسـازد کـه بهـای بـاز خریده شـدن (آزاد شـدن) از «قیـد روش پوچ و
باطـل زندگـی کـه از اجـداد خـود به ارث بـرده اید» (اول پطـرس باب  ۱آیـه  )۱۸چیزی کمرت از
«خـون گرانبهـا چـون خـون بره بـی عیب و بـی داغ یعنی خون مسـیح» نبـود (اول پطرس باب
 ۱آیـه  .)۱۹تصویـر بـ ّره مطمئنـاً مفهـوم قربانی کـردن حیوانات را تداعـی میکند.
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از ایـن رو پطـرس در کتـاب مقـدس عبری زبـان  ،مرگ مسـیح را به قربانی کـردن حیوانات
تشـبیه میکنـد .یـک گناهکار گوسـفندی بـی عیب بـه معبد (صحن قُـدس) مـیآورد .گناهکار
سـپس دسـتش را بـر روی حیـوان میگذاشـت (الویـان بـاب  ۴آیـات  ۳۲و  .)۳۳حیـوان ذبـح
میشـد و کمـی از خـون آن بـه قربانـگاه قربانی سـوختنی مالیده میشـد؛ باقیامنـده آن در پای
قربانـگاه ریختـه میشـد (الویـان بـاب  ۴آیـه  .)۳۴مـرگ حیوان قربانی برای کسـی کـه قربانی
را پیشـکش کـرده بـود« ،آمـرزش» بـه همراه داشـت (الویـان باب  ۴آیـه  .)۳۵پطـرس میگوید
کـه عیسـی بـه جـای مـا ُمرد و مرگش ما را از زندگی گذشـته و رسنوشـت بدی کـه به هر طریق
گریبانگیرمـان بـود ،نجات داد.

ایـن واقعیـت کـه امیدمـان بـه نجـات تنهـا در مجـازات یـک جایگزیـن بـه جـای ما
وجـود دارد ،بـه مـا چـه چیـزی دربـاره وابسـتگی مطلـق بـه خـدا ،میآموزد؟

دوشنبه

 ۱۵مه

مصائب مسیح
مسـیحیان اغلـب دربـاره «مصائـب مسـیح» سـخن میگوینـد .واژه مصائـب از یـک فعـل
یونانـی بـه معنـی «رنـج وعـذاب» میآیـد و عبـارت «مصائب مسـیح» معموالً به آنچه عیسـی
در دوره پایانـی زندگـیاش کـه بـا ورود پیروزمندانـهاش بـه اورشـلیم آغـاز شـد ،اشـاره دارد.
پطـرس نیـز بـر موضـوع رنجهـای مسـیح در آن روزهـای پایانـی مترکـز میکنـد.



اول پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۲۱تـا  ۲۵و اشـعیا بـاب  ۵۳آیـات  ۱تـا  ۱۲را بخوانیـد .ایـن
آیـات چـه چیـزی دربـاره عذابـی کـه عیسـی به جـای ما تحمـل منود ،بـه مـا میگویند؟
اهمیت ویژهای در عذاب کشیدن عیسی وجود دارد .او «گناهان ما را با جسم خویش بر
دار کشید [اشاره به صلیب؛ با اعامل رسوالن باب  ۵آیه  ۳۰مقایسه شود] تا ما که از گناه مرده
بودیم ،بتوانیم با عدالت زیست مناییم» (اول پطرس باب  ۲آیه  .)۲۴گناه منجر به مرگ میشود
(رومیان باب  ۵آیه  .)۱۲ما به عنوان انسانهای گناهکار ،مستحق مرگ هستیم .با این وجود،
عیسی که بی عیب و کامل است – کسی که هیچ مکری در زبانش نیست (اول پطرس باب ۲
آیه  – )۲۲به جای ما ُمرد .در آن مبادله ،ما نقشه نجات را داریم.

بـار دیگـر آیـات  ۱تـا  ۱۲بـا  ۵۳اشـعیا را بخوانیـد .ایـ ن آیـات دربـاره عذاب عیسـی در
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حالـی کـه بـه رنـج افتاده نقشـه نجـات را برای مـا عملی میکـرد ،چه میگوینـد؟ این در
مـورد رسشـت خـدا به مـا چـه میگوید؟



«شـیطان بـا وسوسـههای شـدیدش ،قلـب عیسـی را فشرد .نجـات دهنـده منیتوانسـت از
داخـل قبر بیـرون را ببینـد .امیـد بـه او ،بیـرون آمـدن از قبر را بعنـوان یـک ظفرمنـد منـادی
نگردیـد یـا اینکـه فدیـه او نـزد پـدر مقبـول گردیـده یـا خیـر .او هـراس داشـت که گنـاه چنان
بـرای خـدا موهن باشـد ،که جدایی ایشـان ابدی باشـد .مسـیح غـم و اندوه گناهـکاری را حس
منـود گویـی کـه درب رحمـت دیگـر بـر نـژاد گناهکار گشـوده منیشـود .این احسـاس گنـاه بود
کـه خشـم خـدا را بـر او بـه عنـوان جایگزیـن بشر وارد کـرد ،جامـی کـه نوشـید را تلـخ منود و
قلـب پسر خـدا را شکسـت – ».الـن جی .وایـت ،آرزوی اعصار صفحـه Ellen G. White .۷۵۳
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پاسـخ بـه آنچـه مسـیح برای ما تحمل منـود ،چه باید باشـد؟ ما چگونه بایـد از الگوی
او هامنطـور کـه آیـه  ۲۱باب  ۱اول پطرس میگویـد ،پیروی کنیم؟

سه شنبه

 ۱۶مه

قیام عیسی از مرگ


اول پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۲۱ ،۴ ،۳و بـاب  ۳آیـه  ،۲۱یوحنـا بـاب  ۱۱آیـه  ،۲۵فیلیپیـان
بـاب  ۳آیـات  ۱۰و  ۱۱و مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۲۰آیـه  ۶را بخوانیـد .ایـن آیـات بـه چه
امیـد بزرگـی اشـاره میکننـد و چـه مفهومـی برای مـا دارد؟

هامنگونـه تـا کنـون دیدهایم ،نامه اول پطرس خطاب به کسـانی اسـت که بدلیل ایامنشـان
بـه عیسـی رنـج میکشـند .پـس باالخـص بجاسـت کـه پطـرس درسـت در ابتـدای نامـهاش،
توجـه خوانندگانـش را بـه امیـدی کـه در انتظارشـان میباشـد ،جلـب میکند .هامنطـور که او
میگویـد ،امیـد یـک مسـیحی ،یک امیـد زنده و پویاسـت ،دقیقاً بـه این دلیل که امیدی اسـت
کـه بـر پایـه رسـتاخیر عیسـی میباشـد (اول پطـرس بـاب  ۱آیه  .)۳بواسـطه رسـتاخیز عیسـی،
مسـیحیان میتواننـد چشـم بـراه میراثـی در ملکـوت باشـند کـه فسـاد و تباهی در آن نیسـت
(اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۴بـه عبـارت دیگـر ،مهـم نیسـت رشایـط تا چـه میزان بد بشـود ،به
چیـزی کـه در پایـان در انتظارتان اسـت ،بیاندیشـید.
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در واقـع ،قیـام عیسـی از مـرگ اطمینـان میدهـد کـه ما نیـز میتوانیـم از مرگ قیـام کنیم
(اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۲۰و  .)۲۱هامنگونـه کـه پولـس آن را بیـان میکنـد« ،اگـر ایمان
شما زنـده نشـده ایامن شما نیـز بی فایده اسـت و هنـوز زیر محکومیـت گناهانتان هسـتید»
(اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـه  .)۱۷امـا از آنجایـی که عیسـی از مرگ برخاسـته اسـت ،نشـان داده
اسـت کـه خـود ،قـدرت دارد تـا بـر مـرگ ظفـر یابـد .بنابراین ،امیـد مسـیحی ریشـه در واقعه
تاریخـی قیـام مسـیح دارد .رسـتاخیز او اسـاس و بنیـان امیـد مـا در پایان زمان میباشـد.
پس بدون قیام مسیح امید ما بر چه پایه ای میتواند استوار باشد؟ همه کارهایی که مسیح
برای ما انجام داد ،در وعده رستاخیز به اوج میرسد .بدون آن ،ما چه امیدی داریم ،بخصوص
که میدانیم برخالف عقیده رایج مسیحی ،مردگان در خوابی عاری از هوش در قرب قرار دارند.
«مـرگ بـرای مسـیحیان ماننـد خـواب میمانـد ،دورهای از سـکوت و تاریکـی .زندگـی بـا
مسـیح در خـدا نهفتـه اسـت و ‹چـون مسـیح کـه زندگی ماسـت ظاهر شـود ،آنگاه شما هم با
وی در جلال ظاهـر خواهیـد شـد› [یوحنـا بـاب  ۸آیـات  ۵۱و  ، ۵۲کولسـیان باب  ۳آیـه ... ]۴
بـا آمـدن دوبـاره او ،متامـی عزیزانـی کـه در مـرگ خفتـه انـد با شـنیدن صـدای او پا بـه حیات
شـکوهمند و ابـدی خواهنـد گذاشـت – ».الـن جـی .وایـت ،آرزوی اعصار صفحـه . ٧٨٧
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بـه قطعیـت آشـکار مـرگ بیاندیشـید .بسـیار خشـن ،غیـر قابـل گذشـت و واقعـی
اسـت .پـس چـرا وعـده رسـتاخیز بـرای ایامنمان و هـر آنچه بـاور داریـم و برایش
امیـد داریـد ،اهمیـت دارد؟

چهارشنبه

 ۱۷مه

عیسی به عنوان مسیح موعود
هامنطور که پیشتر دیدیم ،یکی از اساسیترین نقاط عطف رسالت عیسی در این کُره
خاکی زمانی بود که پطرس در پاسخ پرسش درباره هویت او ،گفت« :تویی مسیح ،پرس خدای
زنده!» (متی باب  ۱۶آیه  .)۱۶واژه مسیح ( christosدر زبان یونانی) به معنی «مسح شده»
و «مسیح موعود» میباشد؛ که معادل آن در زبان عربی ( ِمشا یاه  mashiyachاست .از واژه
ریشهای به معنی «مسح و تدهین کردن» آمده است و در بخشهای مختلفی از عهد قدیم
بکار برده شده بود( .حتی در جایی برای اشاره به کورش پادشاه بکار رفته [اشعیا باب  ۴۵آیه
 ۱را ببینید]) .بنابراین ،هنگامی که پطرس ،عیسی را مسیح خواند ،از واژهای استفادهکرد که
در اوج کامل بود که از کالم عربی برگرفته شده بود.
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آیات زیر از عهد قدیم که واژه (مسایاه) مسیح موعود یا مسح شده را بکار میبرند ،
بخوانید .محتوای منت چه چیزی درباره مفهوم آن به ما تعلیم میدهد؟ پطرس هنگامی
که عیسی را (مسایاه) مسیح موعود خواند ،چه درکی از معنای آن داشت؟
مزامیر باب  ۲آیه ۲
مزامیر باب  ۱۸آیه ۵۰
دانیال باب  ۹آیه ۲۵
اول سموئیل باب  ۲۴آیه ۶
اشعیا باب  ۴۵آیه ۱
اگرچـه پطـرس توسـط خداونـد الهام یافته بود تا عیسـی را مسـیح موعود اعلام مناید (متی
بـاب  ۱۶آیـات  ۱۶و  ،)۱۷بـدون تردیـد او خـود مفهوم کامل آن را منیدانسـت .او متوجه نشـد
کـه مسـیح موعـود دقیقـاً چه کسـی بود ،چه کاری بایـد انجام میداد و احتماالً مهمرت از همه،
چگونـه آن را انجام میداد.
در ایـن فقـدانِ درک ،پطـرس تنهـا نبـود .نظریـات بسـیار متفاوتـی دربیـن بنـی ارسائیـل
در خصـوص مسـیح موعـود وجـود داشـت .کاربردهـای عبـارت مسـیح موعـود یـا مسـح شـده
در آیـات بـاال ،بـه خـودی خـود تصویـر کاملـی ارائـه منیدهنـد ،هـر چنـد بیشترین چیـزی که
پیشـاپیش از آن خبر میدهنـد در نهایـت از مسـایاه و کاری اسـت کـه انجـام خواهـد داد.
آیـه  ۴۰بـاب  ۷یوحنـا برخـی از چیزهایـی را کـه در مـورد مسـیح موعـود انتظـار میرفـت
،آشـکار میکنـد :او از نسـل داود و از شـهر بیـت لحـم خواهـد بـود (اشـعیا باب  ۱۱آیـات  ۱تا
 ،۱۶میـکا بـاب  ۵آیـه  .)۲آنهـا ایـن بخـش را درسـت متوجـه شـده بودنـد .هرچنـد در تصـور
عمومـی ،یـک مسـیح موعـود از نسـل داود همان کاری را خواهد کـرد که داود بـه آن مبادرت
ورزیـد یعنـی دشـمنان یهـود را شکسـت خواهـد داد .آنچـه کـه هیـچ کـس انتظار وقـوع آن را
نداشـت ،مسـیح موعـودی بـود که توسـط رومیـان مصلوب بشـود.
البته قبل از زمانی که پطرس رسـاله های خود را نوشـت درک شـفافرتی نسـبت به عیسـی
بعنوان مسـایاه یا مسـیح موعود یافته بود (او  ۱۵بار در اول و دوم پطرس  ،عیسـی را مسـیح
خوانـده اسـت) و متـام آنچه را برای بشر به انجام خواهد رسـانید.

پنجشنبه

 ۱۸مه

عیسی ،مسح شده از ملکوت
پطرس نه تنها میدانست که عیسی مسیح موعود بود ،بلکه او موال و رسور نیز هست.
یعنی پطرس در زمان نگارش این رسالهها ،میدانست که مسیح موعود ،شخص خدا بود .اگرچه
عنوان «موال و رسور» میتواند معنای دنیوی هم داشته باشد ،اما همچنین میتواند اشاره
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واضحی به الوهیت باشد .پطرس در اول پطرس باب  ۱آیه  ۳و دوم پطرس باب  ۱آیات ۱۴ ، ۸
و  ،۱۶از عیسی به عنوان مسایاه ،مسیح ،موال و رسور و بعنوان خدا نام میبرد.
پطـرس ماننـد سـایر نویسـندگان کتاب مقـدس ،رابطه میان عیسـی و خدا را بـا واژگان پرس
و پـدر توصیـف میکنـد .بـرای مثـال« ،متبارک بـاد خدا و پدر خداوند ما عیسـی مسـیح» (اول
پطـرس بـاب  ۱ایـه  ۳؛ بـا اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  ۱۷مقایسـه شـود) .عیسـی بـه عنـوان پسر
محبوب توصیف شـده اسـت (دوم پطرس باب  ۱آیه  )۱۷و بخشـی از اقتدار عیسـی به عنوان
َسور و مقـام آسمانیاش از ایـن رابطـه مخصوصـی کـه با خدای پدر دارد ،ناشـی میشـوند.

دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  ،۱یوحنـا باب  ۱آیـه  ۱و یوحنا باب  ۲۰آیـه  ۲۸را بخوانید .این
آیـات دربـاره الوهیت عیسـی به ما چه چیـزی میگویند؟




آیـه  ۱بـاب  ۱دوم پطـرس میگویـد« ،خـدای مـا و نجـات دهنـده مـا عیسـی مسـیح ».در
نسـخه اصلـی بـه زبـان یونانـی ،حرف تعریـف دقیقاً یکسـانی برای خـدا و نجات دهنـده بکار
بـرده شـده اسـت .ایـن از نظـر دسـتور زبان بدیـن معنی اسـت که «خـدا» و «نجـات دهنده»
اشـاره بـه عیسـی دارنـد .پس آیـه  ۱باب  ۱دوم پطـرس در کتاب عهد جدید بطـور خیلی واضح
بـر الوهیت کامل عیسـی داللـت دارد.
از آنجایـی کـه نخسـتین مسـیحیان در درک عیسـی مشـکل داشـتند ،بتدریـج شـواهد
عهـد جدیـد را در کنـار هـم قـرار دادنـد .پـدر ،پسر و روحالقـدس در نوشـتههای پطـرس،
مجـزا هسـتند (بـرای مثـال ،پدر/پسر :اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  ، ۳دوم پطرس بـاب  ۱آیه ۱۷
؛ روحالقـدس :اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  ،۱۲دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  ،)۲۱درسـت هامنطـور
کـه در دیگـر بخشهـای عهـد جدیـد چنیـن اسـت .بـا ایـن وجـود ،در عیـن حـال ،عیسـی
نیـز همچـون روحالقـدس کاملاً الهـی بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت .بـا گذشـت زمـان و
پـس از مباحثـات بسـیار ،کلیسـا اصـل تعلیامتـی (فقهی)تثلیـث را قـوام بخشـیده تـا بتوانـد
س جوهـره و هسـته الوهیـت را ترشیـح منایـد .ادونتیسـتهای روز هفتـم ،اصـل فقهـی
ِّ
(تعلیامتـی) تثلیـث را در زمـره  ۲۸اصـل بنیادیـن اعتقـادی خـود گنجانیـده انـد .بنابراین ،در
رسـاله هـای پطـرس ،تصویـر روشـنی از عیسـی نـه تنهـا بـه عنـوان مسـیح موعـود بلکـه بـه
عنـوان شـخص خـدا ،میبینیـم.

وقتی که به زندگی و مرگ عیسی میاندیشید و متوجه میشوید که او خدا بود ،این درباره
نوع خدایی که ما به او خدمت میکنیم و دلیل اینکه باید او را دوست بداریم و به او
محبت کنیم ،به ما چه میگوید؟ پاسخهای خود را در روز سبت در کالس مطرح کنید.
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جمعه

 ۱۹مه

تفکـری فراتـر« :منطقـی بـه نظـر میرسـد کـه بـا ‹مسـیح موعـود› آغـاز کنیـم ،زیـرا
کلیسـای مسـیحی نامـش را بـه معـادل یونانـی  Christosمدیـون اسـت‹ ،مسـح شـده› .واژه
عبری بـا تصویـر نجـات دهنـده کـه یهودیـان منتظـرش هسـتند و مناینـده خـدا در آغـاز عرص
جدیـدی بـرای قـوم خـدا خواهـد بـود ،مرتبـط میشـود .هـر دو واژه یونانـی و عربی از ریشـه
ای بـه معنـی ‹تدهیـن کـردن› برگرفتـه شـدهاند .بدیهـی اسـت کـه نویسـندگان عهـد جدیـد با
‹مسـیح› خوانـدن عیسـی ،او را بعنـوان شـخصی در نظـر گرفتـه بودنـد کـه برای انجـام وظیفه
ای خـاص برگزیـده شـده اسـت.
عنـوان مسـیح  Christosبیـش از  ۵۰۰بـار در عهـد جدید بکار رفته اسـت .اگـر چه بیش از
یـک مفهـوم از مسـیح در میـان معـارصان زمان عیسـی وجود داشـت ،بـه طور کلی تایید شـده
اسـت کـه یهودیـان قـرن اول بـه این نتیجه رسـیده بودند که به مسـیح موعود بـه عنوان فردی
بنگرنـد کـه دارای رابطـه ای ویـژه بـا خداسـت .او در پایان زمـان طلوع خواهد منـود هنگامی
کـه ملکـوت خـدا برپـا گـردد .او کسـی خواهـد بـود کـه خـدا در طـول تاریـخ قـوم خویـش را
رهایـی بخشـید .عیسـی عنـوان ‹مسـیح› را پذیرفت ،اما کاربرد آن را تشـویق نکـرد؛ زیرا که این
عبـارت مفهـوم ضمنـی سیاسـی داشـت کـه بـه کار بـردن آن را دشـوار میکـرد .اگرچـه عیسـی
بـرای توصیـف مأموریتـش متایلـی بـه اسـتفاده از آن در ملاء عـام نداشـت ،پطـرس (متی باب
 ۱۶آیـات  ۱۶و  )۱۷و زن سـامری (یوحنـا بـاب  ۴آیـات  ۲۵و  )۲۶را برای بـکار بردن این عبارت
مذمـت ننمـود .او خود میدانسـت که مسـیح موعود اسـت ،هامنطور که در گـزارش مرقس از
سـخنان عیسـی دیده میشـود‹ :هر که شما را از ایرنو که از آن مسـیح هسـتید آب بنوشـاند هر
آینـه بشما میگویـم اجـر خـود را ضایع نخواهد کـرد› – ».کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـتهای
روز هفتـم جلـد  ١۲صفحه . ١۶۵
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سواالتی برای بحث
 .۱آیـات  ۱تـا  ۱۲بـاب  ۵۳اشـعیا را بخوانیـد .بـر طبـق ایـن آیـات ،عیسـی بـرای

مـا چـه کاری انجـام داده اسـت؟ جزئیـات کاری کـه او بـه جـای مـا انجـام داده
اسـت را بنویسـید .مـا بـه چـه روشهایـی میتوانیـم بـه وضـوح در ایـن آیـات
ایـده عیسـی بـه عنـوان جایگزیـن خودمـان را ببینیـم؟ چـرا مـا بـه او بـه عنـوان
جایگزیـن خـود نیـاز داریـم؟
 .۲در طـول تاریـخ ،بعضیهـا از کتـاب مقـدس سـوء اسـتفاده کـرده و وعـده زندگی
پـس از مـرگ داده انـد تـا مـردم را تحـت ظلـم و جـور خود قـرار دهند .خـوب ،آری،
زندگـی شما در اینجـا و اکنـون دشـوار اسـت ،امـا تنهـا بـر آنچـه کـه خـدا بـه مـا در
بازگشـت عیسـی وعـده داده اسـت ،مترکـز کنیـد .از آنجایی کـه این حقیقـت موجود
در کتـاب مقـدس مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفته اسـت ،بسـیاری ایده زندگـی پس از
مـرگ مبتنـی بـر اعتقـادات مسـیحیان را انـکار میکننـد؛ در عـوض ،ایشـان آن را بـه
عنـوان اقدامـی توسـط برخـی از مـردم بـرای مخالفـت بـا دیگـران میبیننـد .شما به
ایـن اتهـام چگونـه پاسـخ میدهید؟
 .۳نظـر خـود را در خصـوص الوهیـت مسـیح و آنچـه کـه دربـاره شـخصیت خـدا به
مـا میگویـد در کالس مـرور کنیـد .چـرا الوهیت او و آنچـه که در مورد خـدا برایامن
آشـکار میسـازد ،مـژده خوبی اسـت؟
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