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ما امسال در حال مطالعھ ۵٢ سؤال در آموزش آموزه ھای شھر جدید ھستیم، زیرا این یک خالصھ عالی از آنچھ ما بھ عنوان مسیحی معتقدیم است.

حاال سوال ٢٠ را می خوانم و بعد جواب را با ھم می خوانیم. 

سوال ۲۰: نجات دهنده کیست؟

تنها نجات دهنده، خداوند عی�� مسیح، پ�� ابدی خداست، که خدا در او انسان شد و خود مجازات گناه را
متحمل شد.

عیسی نجات دھنده ماست کھ خون خود را داد تا آزادی را برای ما بخرد. عیسی بھ زمین آمد تا پلی بین ما و بھشت بسازد. امروز در مورد آن پل

صحبت می کنیم. ما بھ برخی از آیات از نامھ اول پولس بھ تیموتائوس نگاه خواھیم کرد. تیموتی یک کشیش جوان است. پولس مربی تیموتائوس است

و بھ او کمک می کند تا بھ عنوان یک شبان قوم خدا رشد کند. بیایید با ھم بھ کالم خدا نگاه کنیم. 

اول تیموتائوس فصل ٢ آیھ ١ تا ٨ 

١ من از شما می خواھم کھ اول از ھمھ برای ھمھ مردم دعا کنید. 

از خدا بخواھید کھ بھ آنھا کمک کند. از جانب آنھا شفاعت کن و شکر آنھا را بجا آوری. 

٢ اینگونھ برای پادشاھان و ھمھ صاحبان اقتدار دعا کنید تا بتوانیم زندگی آرام و آرامی داشتھ باشیم کھ با خداپرستی و کرامت مشخص شده است. 

٣ این خوب است و خدای نجات دھنده ما را خشنود می کند، 

۴ کھ می خواھد ھمھ نجات یابند و حقیقت را درک کنند. 

۵ زیرا، یک خدا و یک واسطھ وجود دارد کھ می تواند خدا و بشریت را آشتی دھد، یعنی انسان مسیح عیسی. 



۶ او جان خود را داد تا آزادی را برای ھمھ بخرد. این پیامی است کھ خداوند در زمان مناسب بھ جھان داده است. 

٧ و من بھ عنوان واعظ و رسول انتخاب شده ام تا این پیام را در مورد ایمان و حقیقت بھ غیریھودیان بیاموزم. من اغراق نمی کنم - فقط حقیقت را می

گویم.

٨ در ھر عبادتگاھی، من می خواھم کھ مردان با دست ھای مقدس بھ سوی خدا بلند شده و عاری از خشم و مشاجره دعا کنند. 

با ھم اشعیا فصل ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

ای پدر آسمانی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تو را می پرستیم زیرا سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح

القدس، لطفاً قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. 

آمین 

بیایید این آیات را با ھم مرور کنیم و ببینیم کھ خداوند امروز از کالمش چھ چیزی را می خواھد. در اینجا دوباره آیات ١و٢ وجود دارد. 

“١ من از شما می خواھم کھ اوالً برای ھمھ مردم دعا کنید. از خدا بخواھید کھ آنھا را یاری کند؛ از طرف آنھا شفاعت کنید و برای آنھا سپاسگزاری

کنید.

٢ اینگونھ برای پادشاھان و ھمھ صاحبان قدرت دعا کنید تا بتوانیم زندگی آرام و آرامی داشتھ باشیم کھ با خداپرستی و کرامت مشخص شده است.» 

نگاه کردن بھ آیھ ٢ باعث می شود بھ یک سوال فکر کنم. چگونھ می توانیم یک زندگی آرام و آرام داشتھ باشیم؟ خیلی خوب بھ نظر می رسد، اینطور

نیست؟ آیا در چنین شھری امکان پذیر است؟ آیا در چنین دنیایی پر از کشمکش و سختی ممکن است؟ 

برای داشتن یک زندگی آرام و آرام، باید از درگیری و ھرج و مرج نجات پیدا کنید. ما باید از خشم و مجادلھ ای کھ پولس در آیھ ٨ بھ آن اشاره می

کند فرار کنیم. اینھا چیزھایی ھستند کھ دستیابی ما بھ یک زندگی آرام و آرام را مختل می کنند. اما مشکل ما اینجاست. درگیری و اختالف در زندگی

ما از کجا می آید؟ آنھا از خود ما و سایر افراد اطراف ما می آیند. از آنجا کھ انسان ھا باعث ایجاد ھمھ درگیری ھا و ھرج و مرج شده اند، ما نمی

توانیم آنھا را شکست دھیم. آنھا از زمان آدم و حوا بخشی از نسل بشر بوده اند. اگر می خواھیم زندگی آرام و آرامی داشتھ باشیم، بھ کسی از باال، از

بیرون نیاز داریم کھ وارد شود و ما را نجات دھد. 

این ھمان چیزی است کھ خدا در پیدایش فصل ٣ آیھ ١۵ بھ آدم و حوا وعده داده است. پس از آنکھ شیطان حوا را فریب داد، خداوند این را بھ شیطان

گفت: 

١۵ و من بین تو و آن زن و بین نسل تو و نسل او دشمنی خواھم کرد. 

او بھ سر تو می زند و تو بھ پاشنھ او می زنی.» 

خداوند وعده داده است کھ نسلی از آدم و حوا شیطان را شکست خواھند داد. این مرد توسط شیطان بھ شدت مجروح می شد. اما این مرد با لھ کردن



سرش بر شیطان پیروز خواھد شد. گناه و مرگ نفرین ھر انسانی شد زیرا آدم و حوا بھ جای خدا بھ حرف شیطان گوش دادند. اما خدا مشکالتی را کھ

ما ایجاد می کنیم حل می کند. او عیسی را فرستاد تا از طریق مرگ خود، صلح را برای ھر کسی کھ از او پیروی می کند، بیاورد. 

بھ مواقعی توجھ کنید کھ پولس از «ھمھ مردم» یا «ھمھ» در آیات ١ ۴و۶ نام می برد. گناه ھمھ ما را دشمن خدا می کند. بین مردم و خدا بھ صورت

عمودی تضاد وجود دارد. گناه اینجا روی زمین ھم دشمن می آفریند. درگیری افقی وجود دارد. تنھا کسی کھ می تواند تعارض عمودی و افقی را حل

کند کسی است کھ نماینده ھر دو طرف باشد. واسطھ ای کھ کامالً خدا و کامالً انسان است. میانجی کسی است کھ برای کمک بھ ھر دو طرف وارد

درگیری یا اختالف می شود. یک میانجی درست بین دو فرد یا گروه دیگر قرار می گیرد. نمونھ خوبی از واسطھ ھا را در خطبھ ھفتھ گذشتھ دیدیم. 

در اینجا بخشی از متنی است کھ در لوقا فصل ۵ آیھ ١٧ تا ٢۶ بھ آن نگاه کردیم. 

١٧ روزی کھ عیسی تعلیم می داد، عده ای از فریسیان و معلمان شریعت در آن نزدیکی نشستھ بودند. 

(بھ نظر می رسید کھ این مردان از ھمھ روستاھای سراسر جلیل و یھودیھ و ھمچنین از اورشلیم ظاھر شدند.) و قدرت شفابخش خداوند بھ شدت با

عیسی بود.

١٨ عده ای آمدند و مردی فلج را بر روی تشک خواب حمل کردند. سعی کردند او را نزد عیسی ببرند، 

١٩ اما بھ دلیل ازدحام جمعیت نتوانستند بھ او برسند. پس بھ پشت بام رفتند و چند کاشی برداشتند. 

سپس مرد بیمار را بر روی تشک خود در میان جمعیت، درست در مقابل عیسی فرود آوردند. 

٢٠ عیسی چون ایمان آنھا را دید، بھ آن مرد گفت: «ای جوان، گناھانت آمرزیده شد.» 

آیھ ١٧ می گوید ”قدرت شفای خداوند بھ شدت با عیسی بود.” عیسی و قدرت شفا دادن او در آن اتاق ھستند. یک مرد فلج در شھر است کھ می

خواست شفا پیدا کند، اما نمی تواند راه برود. چگونھ می تواند بھ عیسی برسد؟ او بھ واسطھ نیاز داشت. خوشبختانھ این مرد فلج دوستان خوبی داشت. 

دوستان می توانستند موانع را بھ پیام خداوند تعبیر کنند کھ دست بردارید. اما ظاھراً روح القدس بھ این افراد عزمی سرشار از ایمان و اعتماد بھ نفس

امیدوارانھ داد تا ادامھ دھند. آنھا سقف را راھی ممکن برای کمک بھ دوست خود می دیدند. چون این مردان تسلیم نشدند، واسطھ ھای مؤثری بودند.

آنھا پلی بین مرد فلج و قدرت شفابخش عیسی ساختند. 

ھیچ کس در این اتاق فلج نیست، کھ من می توانم ببینم. اما ھمھ ما یک بیماری جدی داریم. ما از نظر اخالقی فلج شده ایم و نمی توانیم خود را درمان

کنیم. پولس در نامھ خود بھ روم مبارزه فلج کننده خود را با گناه شرح می دھد. پولس از پیروان مسیح بود، اما در رومیان فصل ٧ آیھ ١٨ تا ٢۴ می

گوید: 

«١٨ و می دانم کھ ھیچ چیز خوبی در من زندگی نمی کند، یعنی در طبیعت گناه آمیز من، می خواھم آنچھ را کھ درست است انجام دھم، اما نمی توانم. 

١٩ می خواھم کاری را کھ خوب است انجام دھم، اما نمی کنم. من نمی خواھم کار اشتباھی را انجام دھم، اما بھ ھر حال آن را انجام می دھم. 

٢٠ اما اگر کاری را انجام دھم کھ نمی خواھم انجام دھم، واقعاً من اشتباه نمی کنم. این گناه است کھ در من زندگی می کند کھ این کار را انجام می دھد. 

٢١ من این اصل زندگی را کشف کرده ام، کھ وقتی می خواھم آنچھ را کھ درست است انجام دھم، ناگزیر کارھای نادرست را انجام می دھم. 

٢٢ من شریعت خدا را با تمام قلبم دوست دارم. 

٢٣ اما قدرت دیگری در من وجود دارد کھ با ذھن من در جنگ است. این قدرت مرا برده گناھی می کند کھ ھنوز در درونم است. 

٢۴ آه، من چھ آدم بدبختی ھستم! چھ کسی مرا از این زندگی کھ تحت سلطھ گناه و مرگ است، رھا خواھد کرد؟» 



پولس گناه را بھ عنوان یک انگل توصیف می کند کھ در درون من و شما زنده است. مثل یک بیماری است کھ ھمھ را فرا می گیرد. این یک بیماری

است کھ ما نمی توانیم آن را درمان کنیم. در عوض ما واقعاً آن را بدتر می کنیم زیرا گناه را انتخاب می کنیم. ما بھ دیگران صدمھ می زنیم و بھ

خودمان آسیب می زنیم. ما درمانده و ناتوان برای تغییر ھستیم. چھ کسی من و تو را آزاد خواھد کرد؟ دوستان من بھ یک امدادگر نیازمندیم بھ یک

نجات دھنده و میانجی نیازمندیم. 

می خواھم با من یک سالن دادگاه تصور کنید. یک قاضی و یک فرد مجرم وجود دارد. ھمانطور کھ در مزمور فصل ۵٠ آیھ ۶ می خوانیم، خدا قاضی

است. ”آسمان ھا عدالت او را اعالم می کنند، زیرا خود خدا قاضی است!” 

خداوند کامل و قدوس است و قوانین او نیکو و صادق است. شما مقصر ھستید شما از ده فرمان و سایر قوانین خدا سرپیچی کرده اید. گاھی اوقات شما

با اعمال خود نافرمانی می کنید. گاھی اوقات در ذھن یا قلب خود نافرمانی می کنید. اما ھمھ ما مقصریم. 

اگر بھ سراسر جھان نگاه کنیم تا ھمھ درگیری ھا و ھرج و مرج را ببینیم، می دانیم کھ ھمھ مقصرند. رومیان فصل ٣ آیھ ١٠ تا١٢ پولس میگوید : 

“١٠ ھمانطور کھ کتاب مقدس می گوید: ”ھیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر. 

١١ ھیچ کس واقعاً عاقل نیست. ھیچکس بھ دنبال خدا نیست 

١٢ ھمھ رویگردان شدند. ھمھ بی فایده شده اند ھیچ کس کار خوبی نمی کند، حتی یک نفر.» 

روزی ھمھ در برابر خدا می ایستند و او زندگی ما را قضاوت می کند. یوحنای رسول رؤیایی از روز داوری را در مکاشفھ فصل ٢٠ آیھ ١١ تا ١٢

دید. 

١١ آنگاه تخت بزرگ سفید و او را کھ بر آن نشستھ بود دیدم، زمین و آسمان از حضور او گریختند و جایی برای آنھا یافت نشد. 

١٢ و مردگان را دیدم، بزرگ و کوچک، کھ در برابر تخت ایستاده بودند، و کتابھا گشوده شد. 

سپس کتاب دیگری باز شد کھ کتاب زندگی است. 

و مردگان برحسب آنچھ در کتابھا نوشتھ شده بود، برحسب آنچھ انجام داده بودند، داوری شدند.» 

وقتی در برابر خدایی کھ قاضی ماست می ایستیم چھ امیدی داریم؟ برخی از مردم امیدوارند کھ خدا گناه ما را فراموش کند. آنھا امیدوارند کھ خداوند

بگوید: «نگران نباش. مشکل بزرگی نیست.” وقتی کسی بھ شما صدمھ می زند این را می گویید؟ وقتی کسی بھ شما دروغ می گوید یا بھ شما صدمھ

جسمی می زند یا بھ اعتماد شما خیانت می کند چھ می کنید؟ آیا می توانید آن را نادیده بگیرید؟ نھ، البتھ کھ اینطور نیست. خدا مقدس است و نمی تواند

بھ سادگی گناه ما را فراموش کند. این یعنی ما دچار مشکل ھستیم. 

اما چون خدا فرزندانش را دوست دارد راه حلی دارد. خدای پسر بھ عنوان واسطھ ما وارد دادگاه می شود. عیسی پسر خدا با خدای پدر صحبت می

کند. عیسی می گوید: «پدر، من این شخص را بسیار دوست دارم. من نمی خواھم او برای گناھانش رنج بکشد و بمیرد. لطفاً در عوض من را مجازات

کنید تا او آزاد شود.” این کاری است کھ واسطھ و نجات دھنده ما انجام می دھد. 

دوباره با من بھ آیات ۵ و ۶ نگاه کنید: 



۵ زیرا یک خدا و یک واسطھ وجود دارد کھ می تواند خدا و بشریت را آشتی دھد، یعنی انسان مسیح عیسی. 

۶ او جان خود را داد تا آزادی را برای ھمھ بخرد. این پیامی است کھ خداوند در زمان مناسب بھ جھان داده است.” 

عیسی تنھا کسی است کھ واجد شرایط میانجی بین ما و خداست. زیرا فقط عیسی ھم خداست و ھم انسان. ما گاھی اوقات کار عیسی روی صلیب را

تبادل بزرگ می نامیم. مبادلھ زمانی است کھ دو نفر چیزی بھ یکدیگر بدھند. اگر بخواھم از خورخھ ماشین بخرم بھ او پول می دھم و او ماشین را بھ

من می دھد. مبادلھ زمانی اتفاق می افتد کھ ھر دو چیزی بدھیم و ھر دو چیزی دریافت کنیم. آیھ ۶ می گوید کھ عیسی جان خود را داد تا بتوانیم آزادی

را دریافت کنیم. 

لطفا بھ این عکس نگاه کنید عیسی در یک طرف است، بدون ھیچ گناھی. او تنھا انسانی است کھ حتی یک بار ھم بدون گناه زندگی می کند. من آن

طرف ھستم، از گناھم قرمز شده است. من ھم مثل پدر و مادرم آدم و حوا انسانی سرسخت و مستقل ھستم. ھمھ ما سعی می کنیم مشکالتمان را

خودمان حل کنیم. اما ما نمی توانیم این مشکل گناه را خودمان حل کنیم. لکھ گناه در تمام بدن ما جاری است و در روح ما نیز ھست. حتی اعمال نیک

ما را نیز لکھ دار می کند و نیت خیر ما را تباه می کند. چگونھ می توانیم از گناه خود شستھ شویم؟ این نیاز بھ یک تبادل عالی دارد. 

خداوند قاضی مقدس و عادل است. گناه ما را نمی توان بھ سادگی فراموش کرد. عیسی بھ پدر گفت کھ او مایل است بھ خاطر گناه ما مجازات شود تا

بتوانیم بخشیده شویم. لکھ گناه من بر روی صلیب بھ مسیح منتقل شد. گناه ما بر گردن عیسی، بره بی گناه خدا بود، کھ رنج کشید و مانند یک فرد

گناھکار مرد. این خبر خوبی است! 

وقتی بھ عیسی اعتماد کردم و بھ نام او ایمان آوردم گناه، شرم، گناه و مجازات من پاک شد. 

و حتی خبرھای خوب دیگری نیز وجود دارد. ما بیشتر از بخشش نیاز داریم. ما بدون عیسی از نظر روحی مرده ایم. قبل از اینکھ بتوانیم با خدا آشتی

کنیم، بھ زندگی جدیدی نیاز داریم. عیسی گناه و شرم ما را می پذیرد و ما از عیسی قداست و افتخار می گیریم. 

اول تیموتائوس فصل ٢ آیھ ۶ می گوید: 

“۶ او جان خود را داد تا آزادی را برای ھمھ بخرد. این پیامی است کھ خدا در زمان مناسب بھ جھان داد.” 

مبدل بزرگ مشکلی را کھ در باغ عدن شروع شده بود تعویض کرد. گناه و شرم از طریق گناه آدم و حوا وارد جھان شد. اما اگر بھ عیسی بھ عنوان

خداوند و نجات دھنده خود ایمان دارید، گناه و شرم شما با عیسی در قبر دفن شد. ھنگامی کھ عیسی در صبح عید پاک دوباره زنده شد، گناه و شرم ما

در قبر دفن شد. عیسی زنده شد و شرم او با افتخار جایگزین شد. و او این افتخار را با ما بھ اشتراک می گذارد. 

بھ ھمین دلیل است کھ می توانیم با عیسی در آزادی و شادی قدم برداریم. ما می توانیم مانند عیسی بھ پدرآسمانی دعا کنیم. زیرا ما بر اساس سوابق

کامل او بھ نام عیسی دعا می کنیم. بھ ھمین دلیل است کھ پولس می تواند در آیھ ٨ این را بگوید: 

«٨ در ھر مکان عبادت، من می خواھم کھ مردان با دست ھای مقدس کھ بھ سوی خدا بلند شده دعا کنند، فارغ از خشم و مشاجره». 

من و تو اگر توسط عیسی شستھ شده ایم دست ھای مقدس داریم. وقتی با عیسی راه می رویم، من و شما می توانیم بدون خشم و مشاجره زندگی کنیم. و

ما می توانیم با اطمینان خدا بھ پدرمان دعا کنیم، زیرا بدانیم کھ او دعاھای ما را می شنود. 



برای اتمام این خطبھ در مورد دعا صحبت کنیم. دوباره با من بھ آیھ یک نگاه کنید. 

“١ من از شما می خواھم کھ اوالً برای ھمھ مردم دعا کنید. از خدا بخواھید کھ آنھا را یاری کند؛ از طرف آنھا شفاعت کنید و برای آنھا سپاسگزاری

کنید.”

آیا آن فعل ”شفاعت” را می بینید؟ وقتی برای کسی شفاعت می کنی، واسطھ ای. صحنھ دادگاه ما را بھ خاطر دارید؟ عیسی وارد دادگاه شد تا برای

شما شفاعت کند. او بھ پدرآسمانی دعا کرد و بھ عنوان واسطھ ما خدمت کرد. 

وقتی برای مردم دعا می کنیم، ھمین کار را می کنیم. ما نمی توانیم کارھایی را کھ عیسی انجام می دھد، انجام دھیم. او میانجی کامل و تنھا کسی است

کھ می تواند گناھان ما را ببخشد. اما ما می توانیم برای افرادی کھ از دست داده اند و آسیب دیده اند شفاعت کنیم و از پدر بخواھیم کھ بھ آنھا کمک

کند. بھ عبارت دیگر، ابتدا بھ عیسی اجازه می دھیم کھ ما را نزد پدر بیاورد. و سپس چون ما پسران و دختران او ھستیم، می توانیم دیگران را نیز نزد

پدر بیاوریم. این دو عنصر ھر دو در این قطعھ ای کھ پولس بھ کلیسای قرنتس نوشت، نشان داده شده است. 

دوم قرنتیان فصل ۵ آیھ ١٨ تا ٢٠ می گوید: 

١٨ و ھمھ اینھا ھدیھ ای از جانب خداست کھ ما را بھ وسیلھ مسیح بھ خود بازگرداند. 

و خداوند این وظیفھ را بھ ما داده است کھ مردم را با او آشتی دھیم. 

١٩ زیرا خدا در مسیح بود و جھان را با خود آشتی داد و دیگر گناھان مردم را بر آنھا حساب نمی کرد. و او این پیام شگفت انگیز آشتی را بھ ما داد. 

٢٠ پس ما سفیران مسیح ھستیم. خداوند درخواست خود را از طریق ما انجام می دھد. زمانی کھ التماس می کنیم ”بھ سوی خدا بازگردید!” 

برادران و خواھران، خداوند بھ ما یک امتیاز و مسئولیت و شادی باورنکردنی داده است. وقتی بھ خشم و جنجال اطرافمان نگاه می کنیم احساس

درماندگی می کنیم. اما کاری ھست کھ می توانیم انجام دھیم. ما می توانیم برای ھمسایگان از دست رفتھ و آسیب دیده خود شفاعت کنیم. ما می توانیم

سفیری باشیم کھ عیسی را در جھان نمایندگی می کنیم. خدا درخواست خود را از طریق ما انجام می دھد و از ما برای گفتن سخنان راست بھ ھمسایگان

نجات نیافتھ خود استفاده می کند. ما قدرت نجات کسی را نداریم. ما نمی توانیم کسی را شفا دھیم. اما می توانیم مردم را نزد عیسی بیاوریم، مانند آن

مردانی کھ دوست فلج خود را نزد عیسی آوردند. ما مردم را از طریق دعا، با نشان دادن حقیقت در کتاب مقدس بھ عیسی و دعوت از آنھا بھ پرستش

نزد عیسی می آوریم. 

تعھد ما بھ انجام آن کارھا از تعھد عیسی نسبت بھ ما ناشی می شود. اکنون بیایید از او برای نجات خود و برای امتیاز شرکت در کار پادشاھی او بر

روی زمین تشکر کنیم. 

عیسی، از شما برای تبادل عالی سپاسگزارم. ما درمانده و مقصر بودیم. ما با گناه خودمان بھ زنجیر کشیده شدیم. قاضی مجبور شد ما را مجازات کند.

اما بعد تو وارد شدی شما داوطلب شدید تا میانجی کامل، کامالً خدا و کامالً انسان باشید. گناه ما را در بدن خود جذب کردی. و قداست و عزت را بھ ما

بازگرداندی. بنابراین ما می توانیم با اطمینان بھ نام شما دعا کنیم، زیرا می دانیم کھ پدر دعاھای ما را می شنود ھنگامی کھ برای خود و برای دیگران

دعا می کنیم. روح القدس، لطفاً بھ ما یادآوری کنید کھ برای این ھدیھ دعا ارزش قائل شویم و از آن استفاده کنیم. ما ھمھ اینھا را بھ نام قدرتمند عیسی



می خواھیم. 

آمین
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