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  عيسي مسيح

  كار او درحال حاضر

  

  

.  كنيم اين درس را در ارتباط با موضوع درس قبل شروع مي    

عيسي مسيح در حال حاضر چه "در درس گذشته پيرامون اين مطلب كه 

گفتيم كه عيسي مسيح پس از مرگ جسماً از .   بحث كرديم"كند كار مي

در دست راست قبر برخاست و بعداً جسماً به آسمان صعود نمود و 

او كه خداوند است و بر تمام آفرينش اقتدار و .  خداوند نشسته است

.  اران خود در آسمان استد ايماناختيار دارد در حال حاضر كاهن اعظم 

 ذكر شد كه عيسي مسيح به آسمان رفت تا مكاني براي گذشته خشدر ب

كند،  يباني ميضمنĤً او پيشرو ماست، از ما پشت.   خود مهيا كندداران ايمان

  .باشد كند و واسطة ما مي براي ما شفاعت مي

در اين درس بررسي كار فعلي عيسي مسيح را كه كاهن اعظم ما در 

  .دهيم آسمان است را ادامه مي

  

  عيسي پيشرو ما

عيسي مسيح نه فقط به آسمان رفت تا مكاني براي     

ان او بعنوان پيشرو اران خود مهيا كند، بلكه بر اساس رساله به عبرانيد ايمان

اين موضوع در فصل ششم رساله به .  نش، به آسمان رفتاارد ايمان
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آن اميدي كه "فرمايد  كالم خدا مي.  شود  ديده مي20-19عبرانيان، آيات 

آن اميدي قوي و مطمئن است .  "ما داريم مثل لنگري براي جانهاي ماست

شود و جايي كه  كه از پردة معبد گذشته و به قدس االقداس وارد مي

عيسي از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبة كهانت ملكيصدق تا به 

  ."ابد كاهن بزرگ شده است

آيد مهيا  رود تا راه را براي كسي كه بعداً مي پيشرو كسي است كه ابتدا مي

اشعياء نبي .  بعنوان مثال يحيي تعميد دهنده پيشرو عيسي مسيح بود.  كند

صداي "د كار يحيي تعميد دهنده را اينگونه تشريح كرد در پيشگويي خو

اي در بيابان، راه خداوند را مهيا سازيد و طريقي براي خداي ما  ندا كننده

هر دره برافراشته و هر كوه و تلي پست خواهد .  در صحرا راست نماييد

كتاب اشعياء  (".شد، و كجيها راست و ناهمواريها هموار خواهد گرديد

اشعياي نبي تصويري از يك شاهراه را در ). 4-3هم، آيات نبي فصل ن

ها  او پيشگويي كرد كه دره.  گذارد كه قرار بود ساخته بشود اختيار ما مي

گردند تا شاهراهي بنا بشود كه  ها هموار مي شوند و كوهها و تپه پر مي

هنگامي كه مسيح به آسمان رفت، او .  بتوان به سرعت در آن عبور كرد

.  شود را براي ما ساخت ما بود و شاهراهي را كه به آسمان وصل ميپيشرو 

اي صاف گشته  اي پر شده و هر كوه و تپه توانيم بگوييم كه هر دره مي

به همين علت ما .  اند است، كجيها راست و ناهمواريها هموار شده

توانيم به سرعت و به راحتي پيش تخت خدا  اران به مسيح ميد ايمان

  .برويم

پس بياييد تا با "گويد كه  سندة رساله به عبرانيان به زباني ساده به ما مينوي

دليري به تخت فيض بخش خدا نزديك بشويم تا رحمت يافته و در وقت 

  ).16رساله به عبرانيان فصل چهارم، آية  ("احتياج از او فيض يابيم
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نان خاطر توانيم با دليري و اطمي  به مسيح ميداران ايمانخدا را شكر كه ما 

پيش تخت فيض بخش خدا برويم چون خداوند و منجيمان عيسي مسيح 

  .بعنوان پيشرو ما به آسمان وارد شده است

  

  عيسي پشتيبان ما در آسمان

كار ديگر مسيح در مقام كاهن اعظم اين است كه نزد پدر     

يعني او مدافع ما نزد خداي .  كند اران خود پشتيباني ميد ايمانآسماني از 

 و فصل دوم، آيات 10-8در رسالة اول يوحنا فصل اول، آيات .  ر استپد

گناه هستيم خود را فريب  اگر بگوييم كه بي" نوشته شده است 1-2

اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماييم، .  دهيم و از حقيقت دوريم مي

ا كند، او گناهان ما ر توانيم به او اعتماد كنيم زيرا او به حق عمل مي مي

اگر بگوييم كه هرگز .  سازد آمرزد و ما را از همة خطاهايمان پاك مي مي

ايم و از كالم او كامالً  ايم خدا را دروغگو شمرده مرتكب گناهي نشده

  ".خبريم بي

نويسم تا گناه نكنيد، اما اگر كسي  اي فرزندان من، اين را به شما مي"

يم كه براي ما مرتكب گناهي شود در پيشگاه خداي پدر كسي را دار

همان عيسي مسيح كه كامالً ) كند يعني از ما پشتيباني مي(كند  شفاعت مي

نه تنها گناهان ما بلكه .  نيكوست، زيرا خود مسيح كفارة گناهان ماست

  ".گناهان همة مردم دنيا

شويم نبايد نااميد بشويم،  اران به مسيح، مرتكب گناه ميد ايمانوقتي ما 

 را به خدا اعتراف كنيم، كه در اين صورت او ما را بلكه بايستي گناهمان

البته اعتراف حقيقي شامل پشت كردن به .  كند آمرزد و از گناه پاك مي مي

اران مرتكب د ايمانپس وقتي ما .  گناه و در صورت لزوم دادن تاوان است
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.  كند شويم، مسيح در پيشگاه خداي پدر از ما پشتيباني و دفاع مي گناه مي

كند، به همين ترتيب مسيح در  دگاه وكيل از موكل خود دفاع ميدر دا

 كه به معني "پاراكليتا"كلمة يوناني .  آسمان مدافع و پشتيبان ماست

القدس بكار برده شده  باشد در انجيل يوحنا در مورد روح پشتيبان مي

القدس  اران به مسيح بر روي زمين بوسيلة روحد ايمانبنابراين ما .  است

  .شويم و در آسمان توسط مسيح اني ميپشتيب

شويم پشتيبان آسمانيمان، عيسي مسيح، در  وقتي ما مرتكب گناهي مي

كند كه جريمة گناهان  كند و اعالم مي برابر دادگاه عدل الهي از ما دفاع مي

چون او از طريق مرگ خود بر روي .  ما بوسيلة او پرداخت شده است

  .ايم ه ما از غضب خدا رهايي يافتهصليب جريمة گناهان ما را پرداخت

 1جالب است توجه داشته باشيم در رسالة اول يوحنا فصل دوم، آية 

عيسي مسيح كسي است كه كارهاي نيكو انجام "نوشته نشده است كه 

  ".عيسي مسيح كه كامالً نيكو است" بلكه نوشته شده "دهد مي

و .   نيكو استدر اينجا ذات يا طبيعت عيسي مسيح مطرح است كه كامالً

.  دهد البته او كه در ذات و طبيعت نيكوست، كارهاي نيكو هم انجام مي

اران به مسيح در پيشگاه خداي پدر پشتيبان و مدافع كامالً د ايمانپس ما 

  .كند نيكويي داريم كه از ما پشتيباني و دفاع مي

  

  اراند ايمانعيسي شفيع 

ينكه در پيشگاه عيسي مسيح در مقام كاهن اعظم عالوه بر ا    

كند براي آنها شفاعت نيز  ارانش پشتيباني و دفاع ميد ايمانخداي پدر از 

به اين ترتيب عيسي مسيح عالوه بر اينكه پشتيبان و مدافع .  كند مي

  .باشد آسماني ما است، شفيع آسماني ما نيز مي
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مدافع در دادگاه از موكل خود .  بين مدافع و شفيع تفاوت وجود دارد

شود و  در دادگاههاي اين دنيا وقتي موضوعي مطرح مي.  كند  ميدفاع

در .  شود، موضوع مجدداً قابل مطرح شدن نيست جريمة الزم داده مي

اي كه عيسي در  آسمان نيز همينطور است، خداي پدر تا به ابد از جريمه

  .باشد و موضوع خاتمه يافته است راه ما داده است خوشنود مي

ليب ريخته شد جريمة تمام و كمال گناهان ماست و خون عيسي كه بر ص

ايم ولي در اين زمنيه كه مسيح در آسمان براي  ما براي هميشه تبرئه شده

كند بايد بگوييم كه او در دست راست خداي پدر براي ما  ما شفاعت مي

بيند در  وقتي مسيح ما را در گناه يا زير حملة شيطان مي.  كند دعا مي

كند كه از وضعيت بدي كه  كند و دعا مي مان شفاعت ميپيشگاه خدا براي

در انجيل لوقا فصل بيست و دوم، آيات .  داريم پيروزمند بيرون بياييم

اي شمعون، اي ": خوانيم كه عيسي به شاگردش پطرس فرمود  مي31-32

شيطان خواست مثل دهقاني كه گندم را از كاه جدا .  شمعون، توجه كن

ام كه ايمانت از بين  اما من براي تو دعا كرده.  ازمايدكند همة شما را بي مي

  ".نرود و وقتي برگشتي بايد برادرانت را استوار گرداني

اران خود دعا د ايماناين واقعيت كه عيسي در آسمان بعنوان شفيع براي 

در رسالة پولس رسول به روميان فصل .  شود كند در كالم خدا ديده مي مي

پس در برابر اين چيزها چه "ته شده است كه  نوش34-31هشتم، آيات 

بگوييم؟  اگر خدا پشتيبان ماست كيست كه بر ضد ما باشد؟  آيا خدايي 

كه پسر خود را دريغ نداشت بلكه او را در راه همة ما تسليم كرد با 

بخشد؟  كي برگزيدگان  بخشيدن او همه چيز با سخاوتمندي به ما نمي

پس كيست كه .  نمايد آنان را تبرئه ميخدا را متهم خواهد كرد؟  خدا 

بتواند آنان را محكوم سازد؟  مسيح عيسي كسي است كه مرد و حتي 
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چه .  "كند دوباره زنده شد و اكنون در دست راست خدا از ما شفاعت مي

  .كند شادي بزرگي است كه بدانيم عيسي در آسمان براي ما دعا مي

  

  عيسي واسطة ما

ه عيسي در مقام كاهن اعظم براي يكي ديگر از كارهايي ك    

اصوالً .  كند دهد اين است كه براي آنها وساطت مي ارانش انجام ميد ايمان

آورد تا  كار واسطه اين است كه طرفين نزاع را پيش رو هم مي

در اين زمينه كه عيسي واسطة ما است در .  اختالفاتشان برطرف بشود

زيرا يك خدا و يك "خوانيم   مي5رسالة اول به تيموتاوس فصل دوم، آية 

يعني شخص عيسي مسيح كه جان .  واسطه بين خدا و انسان وجود دارد

خود را بعنوان كفاره در راه همه داد و به اين ترتيب در زمان مناسب اين 

 عيساي خداوند شخصي است كه بين انسان و ".حقيقت به ثبوت رسيد

در آسماني است، به همين او تنها واسطة ميان ما و پ.  كند خدا وساطت مي

  .توانيم از طريق مسيح به تخت خدا دسترسي داشته باشيم دليل ما مي

بايد توجه داشته باشيم كه بر اساس كالم خدا بجز مسيح واسطة ديگري 

هيچ انساني يا هيچ .  وجود ندارد كه بتواند بين خدا و انسان وساطت بكند

تنها و تنها مسيح .   باشدتواند واسطة بين خدا و انسان اي نمي فرشته

تواند واسطة ميان ما و خدا  خداوند كه خداي كامل و انسان كامل است مي

  .باشد

پس بياييد ما كه به مسيح ايمان آورده و به او تعلق داريم، به كاهن 

 شكرگزار باشيم چون او از مان كه در آسمان است چشم بدوزيم و اعظم

ضمناً در نظر .  دهد  انجام ميدر حال حاضر كارهاي مختلفي برايمان

داشته باشيم، او ميل دارد كه ما زندگي پاك و مقدسي در اين جهان داشته 
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گذرد بيشتر از لحاظ روحاني به شباهت خداوند  باشيم و هر روزه كه مي

پس الزم است كه هر نوع گناه را از زندگيمان دور كنيم و از .  در بياييم

  .ته در دوستي و مشاركت با او بسر بريمهر نظر مطيع او باشيم تا پيوس


